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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA 
AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 

într-o atmosfera de vibrant entuziasm, de impresionantă unitate 
și nestrămutată încredere in partid, in secretarul său general

TOVARĂȘUL NI» CEAUSESCU A FOST ALES PREȘEDINTE
Al CONSUM NATIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Joi, 25 iunie, sub președinția tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, au continuat lucrările celui 
de-al doilea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii din industrie, con
strucții. transporturi, circulația măr
furilor șl finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și

statului sint salutați, la sosirea in 
sala congresului, cu puternice urale 
și îndelungi ovații. Reîntilnirea celor 
11 000 de participant la marele fo
rum al clasei muncitoare cu secreta
rul general al partidului constituie 
un nou prilej pentru afirmarea tot 
mai puternică a sentimentelor de 
înaltă stimă și prețuire, de dragoste 
nemărginită pe care întregul nostru 
popor le nutrește față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prima parte a lucrărilor a fost 
condusă de tovarășul Ștefan Mocuța,

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., care a spus în 
cuvintul săji :

După cum știți, punctul al doilea 
al ordinii de zi a congresului se re
feră la alegerea președintelui Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
în perioada premergătoare congre
sului nostru am fost cu toții marto
rii impresionantei unanimități în 
care adunările generale ale oameni
lor muncii și conferințele județene

ale reprezentanților acestora și-au 
manifestat dorința fierbinte ca . în 
fruntea organismului suprem al au- 
toconducerii muncitorești să fie ales 
cel mai iubit fiu al clasei munci
toare, al națiunii. noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dînd expresie' voinței depline a tu
turor celor ce muncesc, a făuritorilor 
bunurilor materiale și spirituale din 
tara noastră, pronunem să adoptăm 
o hotărîre specială care să consfin
țească reinvestirea de către congres
(Continuare în pag. a Xl-a)

O nouă și elocventă expresie a înaltei considerații și prețuiri 

de care se bucură pe toate meridianele activitatea 

prodigioasă a președintelui României pusă în slujba 

idealurilor păcii, înțelegerii și colaborării internaționale

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
I-A FOST CONFERITĂ DISTINCȚIA 

„OM Al ANULUI 1980-PENTRU PACE*

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte al Juriului 
Premiului pentru pace,

Stimați prieteni indieni,
Stimați tovarăși.

Doresc să exprim cele mai vil 
mulțumiri pentru hotărîrea juriu
lui — format din emincnți oameni 
politici, deputați ai Indiei — luată, 
după cum ați menționat, pe baza 
unei consultări largi, prin care 
se apreciază politica României so
cialiste și, in acest cadru, activita
tea mea, ca președinte al țării, în 
lupta pentru promovarea destinde
rii, a păcii și prieteniei intre toate 
popoarele lumii. Văd in aceasta o 
expresie a relațiilor prietenești 
dintre poporul român și poporul 
indian, relații care se bazează pe 
interesele comune ale dezvoltării 
economico-sociale independente, 
ale asigurării unor condiții de via
ță și. de muncă tot mai demne 
pentru popoarele noastre, precum 
și pe interesele instaurării unei 
păci trainice, de care depinde dez
voltarea actuală și viitoare atît a 
României, cit și a Indiei.

Intr-adevăr, in viața internațio
nală asistăm la o accentuare a în
cordării, la manifestări ale politicii 
de forță, de amestec în treburile

interne ale altor state, care creează 
pericole foarte grave la adresa pă
cii mondiale, a libertății și inde
pendenței tuturor națiunilor lumii. 
Se intensifică cursa înarmărilor; 
cheltuielile militare au ajuns Ia 
cifre uriașe — și sint tot mai greu 
suportate de popoare. Politica de 
Înarmare Împovărează tot mai 
mult masele populare și face ca 
unii să acumuleze bogății imense, 
sporind, totodată, pericolul unui 
nou război mondial.

Sint probleme grave In viața in
ternațională legate de subdezvol
tare, de faptul că cea mai mare 
parte a omenirii trăiește în condi
ții grele, in timp ce un mic număr 
de state au acumulat, și continuă 
să acumuleze, bogății imense.

Dar tabloul lumii contemporane 
nu ar fi complet dacă nu am sub
linia, cu multă satisfacție, faptul 
că Împotriva acestei politici po
poarele se manifestă cu tot mai 
multă hotărire. Un număr mare 
de națiuni ale lumii și-au cucerit, 
în ultimele două decenii, indepen
dența, au lichidat dominația impe
rialistă și colonialistă șl au trecut 
pe calea dezvoltării libere, de sine 
stătătoare. Se intensifică lupta îm
potriva politicii imperialiste și co
lonialiste, a politicii de forță, se

manifestă tot mai puternic voința 
popoarelor de a acționa, într-o de
plină solidaritate, pentru a asigura 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, de independență națio
nală și de pace.

In lume sint multe conflicte; 
România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru soluționarea, pe calea 
tratativelor, a tuturor acestor con
flicte, fiind conștientă că ele nu 
fac decit să Înrăutățească situația 
popoarelor respective, să ducă la 
agravarea vieții internaționale. Nu 
există nici un motiv ca popoarele 
să recurgă la arme pentru soluțio
narea problemelor divergente; dim
potrivă, interesele fiecărui popor, 
interesele generale ale păcii cer ca 
toate problemele litigioase dintre 
state să fie soluționate numai șl 
numai pe calea tratativelor. Un 
singur motiv poate justifica re
curgerea la arme — atunci cînd un 
popor trebuie să-și apere indepen
dența națională, dreptul la viață 
liberă. Dar trebuie să facem to
tul ca nimeni să nu mai poată a- 
tenta la independența popoarelor, 
să le subjuge 1

In acest spirit a acționat și acțio
nează România socialistă. Făurind
(Continuare în pag. a III-a)

HOTĂRÎREA
Congresului al II-lea al consiliilor oamenilor muncii 

din industrie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor 
și finanțe cu privire la alegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Cei peste 11 OOO de delegați la Congresul al 
II-lea al consiliilor oamenilor muncii din indus
trie, construcții, transporturi, circulația mărfu
rilor și finanțe, forumul suprem al autocondu- 
cerii muncitorești, socialiste din patria noastră, 
dînd glas dorinței viu și puternic manifestate 
în adunările generale ale oamenilor muncii și 
în conferințele reprezentanților acestora pe ju
dețe și din municipiul București,

exprimind voința deplină a clasei muncitoare, 
a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate,

in spiritul principiilor profund democratice 
care guvernează viața noastră economică și 
socială,

hotărăsc, în deplină unanimitate, alegerea 
ca președinte al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii a celui mai strălucit reprezentant 
al clasei muncitoare, al poporului român, omul 
a cărui gîndire cutezătoare și neobosită activi
tate practică se află la temelia marilor victorii 
ale națiunii noastre și a temerarelor sale pro
grame de viitor — tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii, în numele întregii clase muncitoare, al 
tuturor celor ce muncesc din țara noastră, dă o 
înaltă apreciere calităților de eminent conducă
tor de partid și de stat ale tovarășului Nicolae

Ceaușescu, de militant revoluționar pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei pe calea socialis
mului și comunismului, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității ei naționale. Sîntem 
ferm convinși că prezența mai departe în frun
tea acestui organism muncitoresc, larg democra
tic, de conducere a vieții noastre economice și 
sociale a celui mai iubit fiu al poporului ro
mân reprezintă chezășia sigură a continuității 
și succesului în înfăptuirea Programului parti
dului, a transpunerii neabătute în viață a în
tregii sale politici interne, de adîncire continuă 
a democratismului vieții noastre economice și 
sociale, de aplicare consecventă a noului meca
nism economico-financiar, a principiilor auto- 
conducerii muncitorești, de afirmare tot mai 
puternică a clasei muncitoare ca forță socială, 
conducătoare a societății noastre.

Nutrind cele mai alese sentimente de dragos
te și stimă față de conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, personalitate marcantă 
a epocii contemporane, militant de frunte al 
mișcării muncitorești și comuniste internațio
nale, congresul exprimă admirația sa profundă 
și mindria patriotică față de laborioasa activi
tate pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o des
fășoară cu un nețărmurit devotament pentru 
apărarea intereselor vitale ale patriei, a cauzei 
socialismului, păcii și libertății popoarelor, pen
tru sporirea necontenită a prestigiului Româ
niei socialiste in lume.

J.

J 
i

-------------------------- - 1N A DOUA ZI A LUCRĂRILOR CONGRESULUI -----------------------------  
Dezbateri ample și profunde, care exprimă hotărîrea clasei muncitoare de a 
înfăptui neabătut obiectivele și oriehtările fundamentale ale noii etape a 
edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, de a asigura ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioară a activității în toate domeniile vieții 

economico-sociale, creșterea bunăstării întregului popor
® Raportul Consiliului Național al Oamenilor Muncii (în pagina a 2-a) • Din cuvintul participanților la 
dezbateri (în paginile 4, 5, 6, 7) • Sinteze ale dezbaterilor din secțiunile congresului (în paginile 8, 9, 10)

Poeții cîntă Congresul

La ora teilor sosiră...
La ora teilor sosiră soliile din toată țara, 
ca rîurile despletite din marii munți către cîmpii.
In forul muncii meditate e mesbria ca brățară 
de aur, ce ridică-n stemă îndătinate hărnicii.
Pe podul palmei și în cuget purtînd caligrafia muncii 
și-n vers lucrarea comunistă cu clarul, românescul sens, 
știința ne-a cuprins rotundă și poezia îndelungii 
vegheri ce înflorește spații și face timpul pur și dens. 
Nou metal nobil e oțelul în mina celui ce-l sculptează 
iar cărămida e o treaptă în ridicarea spre-nălțimi, 
mașina intră-n vijelie, macheta se-ntrupează-n casă 
cînd, din Raport străbat în sală și-n țară ample limpezimi.

Sint liniile perspectivei ce-aduc sorocul ca pe-o zare 
tot mai solară, mai aproape de inimile care-l vor. 
Ei n-au venit la sărbătoare ci la lucida decantare, 
la ceea ce numesc savanții și cîntăreții : viitor. 
Cinstim aceste meditații, de la tribună, din balada 
pe care-o scriem împreună în nobil spirit de partid, 
la ora teilor, plutită, cînd se va risipi pleiada, 
soliilor, Ia ea acasă cu gîndul de-nălțimi avid 
și unde-ai lor dau muncii faimă și, cugetînd frumos, decid.

Al. ANDRIȚOIU

Noi muncitorii 
facem țara - Țară! 

Ferice de țara care are un asemenea Bârbat, 
De-al cărui drag, crește griul sub soare ; 
Sub al cărui steag, noi, muncitorii, cu adevărat, 
Facem țara-Jară I... nemuritoare I

Țîșnesc curcubeie de foc, în solstițiul de vară, 
Și aprind inimile noastre de soldat,
Acest Bărbat, cu mintea indrăzneață și clară, 
Să-nfringem dogmele ne-a chemat I...

Anul e mai tinăr și crește fructe noi prin livezi, 
Graiul ni-e mai limpede și-ntiia oară, 
Ne-am ridicat, conduși de un Viteaz — și, vezi, 
Că noi, muncitorii, facem țara-fară I...

La plinirea Vremii, ca la un soroc, 
Alta ni-e privirea, ca o rouă,
Mergem înainte, clădind un nou noroc 
In România-i cer, cu lună-nouă I t

Nu-i *de mirare I Vîntul pe toate le-a schimbat, 
Pînă și frunza-i alta, astăzi, în Grădină, 
O țară ce-i condusă de un viteaz Bărbat, 
Prin comuniști se-nalță in Lumină I...

Traian IANCU
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Ce! de-al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii, convocat 
din inițiativa secretarului general al 
partidului nostru, președintele Con
siliului National al Oamenilor Muncii, 
eveniment de mare însemnătate In 
viata social-politică a patriei noastre, 
in dezvoltarea și adincirea democra
ției muncitorești, a participării largi 
a oamenilor muncii la conducerea 
întregii noastre societăți, are loc în 
condițiile în care întregul popor, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, muncește cu elan pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a Programu
lui partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Pe baza hotărîrii Plenarei Consiliu
lui National al Oamenilor Muncii din 
ianuarie 1981, a sarcinilor și orientă
rilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la lucrările congresului 
participă 11 000 de oameni ai muncii, 
din care 3 581 muncitori și maiștri 
direct din producție, precum și tehni
cieni, ingineri, cercetători, economiști, 
activiști de partid și de stat din indus
trie, construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe. Numărul 
muncitorilor delegați este de aproape 
3 ori mai mare decît la primul con
gres, fapt care demonstrează cu pu
tere rolul hotărîtor pe care il are 
clasa muncitoare in societatea socia
listă, faptul că ea își îndeplinește cu 
cinste rolul și misiunea sa istorică de 
clasă conducătoare a întregii noastre 
națiuni, aceasta constituind o garanție 
sigură a dezvoltării economico-socia- 
le a țării, a apărării și întăririi 
necontenite a libertății și indepen
denței patriei noastre în drumul său 
victorios pe calea socialismului și co
munismului, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

Congresul nostru, ca cel mai de
mocratic forum de conducere al cla
sei muncitoare, care are în fruntea sa 
pe cel mai iubit fiu al națiunii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, va con
stitui o nouă și importantă ilustrare 
edificatoare a democrației noastre so
cialiste, a participării largi a oameni
lor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — Ia acti
vitatea de conducere a societății, la 
elaborarea și adoptarea strategiilor de 
dezvoltare economică și socială a 
României în etapa următoare.

Rezultatele obținute in prima etapă 
de înfăptuire a Programului parti
dului, și cu deosebire în cincinalul 
1976—1980, evidențiază cu putere mă
rețele succese, puternicul progres din 
toate domeniile de activitate, ceea ce 
înscrie această perioadă ca cea mai 
rodnică, mai bogată în realizări din 
întreaga istorie a țării noastre.

Economia a continuat să șe dez
volte dinamic, asigurindu-se un avint 
armonios și rapid al forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, creș
terea substanțială a avuției naționale, 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
bunăstării materiale și spirituale a 
oamenilor muncii de la orașe și sate.

Realizările, viața au demonstrat 
realismul politicii partidului nostru, 
ele sînt rodul muncii pline de abne
gație a clasei noastre muncitoare, 
cațe își îndeplinește cu cinste mi
siunea istorică de clasă conducătoare 
in opera de construcție a socialismu
lui și care, împreună cu țărănimea, 
intelectualitatea, cu toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, asigură înfăptuirea politicii par
tidului de transformare revoluționa
ră a întregii societăți.

Cincinalul 1976—1980 a fost încheiat 
cu rezultate remarcabile în toate do
meniile de activitate. Industria a cu
noscut un ritm intens de dezvoltare, 
și-a realizat și depășit sarcinile pre
văzute prin plan, consOlidîndu-și rolul 
său de promotor al progresului gene
ral al economiei naționale. Producția 
netă industrială a 6porit intr-un ritm 
mediu anual de peste 10 la sută, iar 
producția globală intr-un ritm de 9,5 
la sută;- s-a asigurat o creștere mai 
rapidă a producției nete, ceea ce a 
creat condiții pentru sporirea avuției 
naționale și a venitului național, pen
tru asigurarea, pe această bază, a 
mijloacelor necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării și ridicării ni
velului de trai material și spiritual al 
poporului. Aceasta demonstrează că 
s-au aplicat mai consecvent hotărî- 
rile Comitetului Central al partidului, 
care pun accentul pe producția netă, 
valoarea adăugată, producția nou 
creată, pe producția-marfă vîndută, 
singurele ce pot asigura dezvoltarea 
societății, creșterea avuției naționale 
și a bunăstării poporului.

Consiliul Național, consiliile oame
nilor muncii din Întreprinderi, cen
trale și ministere au acționat cu mai 
multă fermitate pentru folosirea cu 
eficiență sporită a părții din avuția 
națională încredințate de societate 
spre administrare unităților ; s-au 
obținut succese importante de. ordin 
calitativ în creșterea prpductivității 
muncii, în mai buna organizare a 
producției și a muncii, în reducerea 
costurilor de producție și creșterea 
rentabilității. Productivitatea muncii 
s-a mărit pe Întregul cincinal cu pes
te 40 la sută, contribuind cu mai mult 
de trei pătrimi la sporul producției 
industriale.

S-a amplificat procesul de ridicare 
a nivelului tehnic și de înnoire a 
producției industriale, prin extinderea 
tehnologiilor moderne de înalt ran
dament și asimilarea de noi tipuri de 
mașini, utilaje, instalații, materiale și 
mărfuri de larg consum.

In perioada 1976—1980, cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
s-au redus in industria republicană 
cu 6.3 la sută, obținîndu-se pe aceas
tă cale economii de 100 miliarde Iei. 
Progresele înregistrate în creșterea 
productivității muncii, în sporirea 
gradului de prelucrare și valorificare 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei, reducerea 
costurilor de producție au exercitat 
o influență favorabilă asupra ratei 
acumulărilor bănești totale și a ren
tabilității, care au sporit de la 19,4 la 
sută în 1976 la 25,4 la sută în 1980 și 
respectiv de la 8,2 la sută la 10,6 
la sută.

Prin alocarea a circa o treime din 
venitul național pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării, in perioada 
1976—1980 s-a realizat un vast pro
gram de investiții, volumul fondurilor 
fixe puse in funcțiune în cursul cinci
nalului in economia de stat insumind 
peste 665 miliarde lei.

S-au creat noi și moderne unități 
de producție, care dau astăzi posibili
tate industriilor noastre constructoare 

de mașini, metalurgică și chimică să 
soluționeze practic aproape toate pro
blemele tehnice, de calitate, pe care 
le ridică dotarea cu echipament de 
producție și satisfacerea celorlalte 
cerințe ale economiei naționale, asi- 
gurînd, totodată, competitivitatea 
produselor românești pe plan interna
țional. La rîndul lor, industria ușoară 
și industria alimentară, precum și 
creșterea producției de bunuri de 
consum din celelalte sectoare au asi
gurat satisfacerea in mai bune con
diții a necesităților de consum ale 
populației.

O contribuție de seamă la progre
sul general al societății noastre a 
adus agricultura. Rezultatele acestei 
ramuri au fost evidențiate pe larg la 
Congresul consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al între
gii țărănimi, al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea apelor. Este 
necesar să menționăm că, pe an- 
samblu, producția globală, sporind in
tr-un ritm mediu anual de aproape 
5 la sută, a asigurat aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare 
și a industriei cu materii prime, aco
perirea altor necesități ale societății 
noastre.

în Cincinalul 1976—1980 s-a realizat 
o importantă dezvoltare și a celor
lalte ramuri ale economiei naționale. 
Un rol puternic în toate realizările 
obținute l-au avut știința — care a 
cunoscut un progres continuu și a so
luționat multe probleme de impor
tanță deosebită pentru economia na
țională — precum și dezvoltarea șl 
modernizarea învățămîntului, a tutu
ror activităților social-culturale.

Se poate aprecia că prevederile 
primei etape de înfăptuire a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în Româ
nia s-au realizat cu succes in toate 
domeniile. Pe această bază, a dezvol
tării generale a forțelor de producție 
ale patriei noastre, s-a asigurat și în
făptuirea programului de dezvoltare 
teritorială. în toate județele patriei 
noastre s-au realizat puternice plat
forme industriale, asigurindu-se reali
zarea obiectivului ca în fiecare județ 
să existe capacități pentru o produc
ție industrială de cel puțin 10 mi
liarde lei. Orașele și comunele țării 
noastre au cunoscut profunde trans
formări, asigurînd condiții tot mai 
bune de muncă și de viață tuturor 
cetățenilor, pentru participarea lor tot 
mai intensă la viața publică, la re
zolvarea problemelor economice și so
ciale ale localităților în care trăiesc.

în cincinalul pe care l-am încheiat 
s-au creat 1 000 000 noi locuri de mun
că, din care în industrie peste 500 de 
mii, sporind puternic ponderea clasei 
muncitoare și a altor categorii sociale 
in producția materială;

Pe baza dezvoltării potențialului de 
producție, a industriei, a agriculturii, 
a celorlalte ramuri ale producției ma
teriale, în cincinalul trecut produsul 
social a crescut în medie anuală cu 
6,9 la sută, iar venitul național cu 7,2 
la sută. Pe această bază s-au asigu
rat resursele pentru programul de 
dezvoltare economico-socială a patriei 
și mijloacele necesare pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.

Orientarea de a aloca o parte În
semnată din venitul național pentru 
dezvoltare — stabilită în Programul 
partidului — a permis realizarea unui 
vast program de înnoiri economico- 
sociale, care au ridicat România pe o 
nouă treaptă de dezvoltare, devenind 
o țară cu o industrie modernă, cu o 
agricultură socialistă avansată.

S-au extins continuu schimburile 
comerciale și activitatea de cooperare 
din cadrul C.A.E.R. și cu celelalte 
state socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și cu țările capitaliste dez
voltate, volumul total al comerțului 
exterior al României sporind pe în
tregul cincinal de peste 2 ori. S-a am
plificat activitatea de comerț exterior, 
realizîndu-se un ritm mediu anual de 
creștere de 16,5 la sută.

Progresele remarcabile obținute tn 
dezvoltarea economiei au asigurat ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului nos
tru popor. După cum se știe, retribu
ția reală a crescut cu 29 la sută, față 
de 18—20 la sută, cit se prevăzuse de 
către .Congresul al XI-lea, iar venitu
rile reale ale țărănimii din munca in 
cooperativele agricole de producție și 
din gospodăriile personale, pe o per
soană activă, au crescut cu 29 la sută. 
Veniturile populației din fondurile 
sociale de consum au crescut pe în
tregul cincinal cu aproape 40 la sută, 
în general insă, ținind seama de 
creșterea veniturilor oamenilor mun
cii, atit din retribuție, cît și din alte 
surse de la stat — care au crescut și ele 
într-o măsură corespunzătoare — pre
cum și de făptui că peste 1 milion de 
oameni ai muncii au intrat în produc
ție in diferite sectoare de activitate, 
se poate aprecia că veniturile reale 
totale ale populației au crescut cu 34 
la sută, ceea ce oglindește pașii 
uriași care s-au făcut in cincinalul 
1976—1980 pentru înfăptuirea primei 
etape de făurire a Programului adop
tat de Congresul al XI-lea. De ase
menea, s-a dezvoltat puternic comer
țul socialist, volumul desfacerilor de 
mărfuri crescînd anual in medie cu 
8 la sută, fiind în 1980 cu peste 46 
la sută mai mare decît in 1975.

în mod corespunzător, tn cincinalul 
trecut au crescut și consumurile de 
bunuri alimentare și industriale. Con
sumurile medii realizate pe un locui
tor au sporit în mod substanțial, asi
gurindu-se în anul 1980, față de 1975, 
un consum sporit la carne de 17 kg, 
de la 45 la 62 kg. La fel, a crescut 
substanțial consumul de lapte, de le
gume, cartofi, precum și la toate pro
dusele de bază în alimentația omului.

S-au construit din fondurile statu
lui 754,7 mii apartamente, 212,8 mii 
locuri in cămine pentru oamenii 

, muncii nefamiliști și peste 212,9 mii 
locuri in creșe, grădinițe, internate și 
cămine pentru studenți. Toate aces
tea au contribuit la îmbunătățirea 
condițiilor de viață, de locuit ale oa
menilor muncii, pentru a ajunge la 
un nivel de consum care să satisfacă 
tn linii generale necesitățile fiziolo
gice și să asigure o dezvoltare sănă
toasă, armonioasă a populației 
noastre.

Realizările înregistrate în dome
niul creșterii bunăstării poporului 
demonstrează cu putere că tot ceea 
ce se realizează in patria noastră este 
destinat dezvoltării generale a țării, 
ridicării continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, că 
acesta constituie țelul suprem al po

liticii partidului nostru comunist, 
esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm in 
România.

în toate aceste realizări se regă
sesc grija și înțelepciunea, munca 
și înalta omenie a celui _ mai iubit 
fiu al partidului și poporului nos
tru, distins conducător al destinelor 
istorice ale poporului român in fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea spre co
munism, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, prezentînd succesele remar
cabile Obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului in dezvol
tarea economică și socială a țării, nu 
poate trece peste unele lipsuri ce 
s-au manifestat in cincinalul prece
dent în primul rind, trebuie arătat că 
nu toate consiliile oamenilor muncii 
au acordat atenția necesară realizării 
integrale a producției fizice în struc
tura planificată, ceea ce a creat 
greutăți în desfășurarea corespunză
toare a activității și a influențat asu
pra dezvoltării generale a economiei 
noastre naționale. în mod deosebit, 
trebuie subliniat faptul că nu s-au 
realizat prevederile la producția de 
petrol — dimpotrivă, aceasta chiar a 
scăzut — la cărbune și Ia alte ma
terii prime ; aceasta a creat o serie 
de greutăți, a necesitat importuri su
plimentare. S-au manifestat o serie 
de neajunsuri și în domeniul inves
tițiilor, unde au rămas nerealizate un 
număr însemnat de capacități de pro
ducție, iar în unele întreprinderi nu 
s-au îndeplinit parametrii avuți in 
vedere la stabilirea indicatorilor teh- 
nico-economici. Datorită acestor fe
nomene, la unele întreprinderi be
neficiile obținute au fost inferioare 
celor stabilite prin plan, iar altele, 
în loc de beneficii, și-au încheiat ac
tivitatea cu pierderi. Toate acestea 
au diminuat într-o măsură destul de 
însemnată dezvoltarea producției in
dustriale și creșterea venitului na
țional. Este, totodată, de arătat că 
în alte sectoare și întreprinderi s-au 
obținut producții suplimentare, astfel 
că, pe ansamblu, prevederile Cincina- 

lului au fost realizate, dar nu s-a 
reușit să se asigure sdrplusul de pro
ducție industrială prevăzut. Existau 
condiții, dacă se lucra mai bine, să 
se realizeze o depășire mult mai mare 
a producției industriale, deci și a 
creșterii venitului național și a mij
loacelor de care societatea dispune 
pentru asigurarea dezvoltării generale 

y âllțărîî și ridicării bunăstării poporu
lui.

Consiliul NaționaLapreciază că toa
te acestea își au originea într-o serie 
de lipsuri manifestate în munca unor 
organe de conducere colectivă din 
ministere, centrale și întreprinderi, 
în faptul că nu peste tot spiritul de 
răspundere și disciplină a fost la 
înălțimea sarcinilor încredințate fie
cărui sector de activitate. Cu toate 
greutățile apărute în economia mon
dială, s-ar fi putut evita unele in
fluențe negative dacă ar fi existat 
un spirit mai puternic de exigență și 
disciplină, de economie.

S-au manifestat, de asemenea, lip
suri in ce privește comerțul exterior, 
în asigurarea mărfurilor pentru ex
port, unele dintre ele cauzate și de 
criza economică mondială, in special 
criza energetică și de materii prime, 
care a influențat economia națională, 
solicitînd eforturi însemnate în dez
voltarea ramurilor economiei în rit
murile prevăzute.

Cu toate greutățile și dificultățile 
întîmpinate, cu toate deficiențele și 
neajunsurile manifestate, economia 
noastră a mers puternic inainte, 
parcurgindu-se un drum important 
în dezvoltarea economico-socială a 
patriei, în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate in Româ
nia. S-au afirmat tot mai puternic 
superioritatea orînduirii noastre so
cialiste, hotărîrea întregului popor, 
mai unit ca oricind, sub conducerea 
partidului, de a-și făuri o viață tot 
mai prosperă, liberă și demnă.

în perioada ultimului cincinal, 
partidul și statul nostru au acordat 
o atenție centrală perfecționării în
tregii activități economico-sociale, de 
organizare pe baze științifice a so
cietății, de dezvoltare a democrației 
socialiste, creindu-se un cadru orga
nizatoric larg pentru participarea 
nemijlocită a întregului popor la 
edificarea noii orînduiri socialiste 
în patria noastră.

Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii a militat ferm ca introducerea 
și aplicarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, statuat prin hotă- 
ririle Plenarei C.C. al P.C.R. dm 
martie 1978, la inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să constituie un factor 
puternic de.(Concentrare a preocupăr 
rilor pentru ridicarea continuă a efi
cienței in toate sectbarele de activi
tate, pentru modernizarea structu
rală a economiei noastre naționale, 
pentru Orientarea ei hotărită spre 
înfăptuirea obiectivului strategic al 
programului partidului privind în
scrierea țării noastre in rindul țări
lor socialiste cu economie mediu 
dezvoltată.

Noul mecanism economico-finan- 
ciar a impus, ca o necesitate obiec
tivă, afirmarea hotărită a autocon
ducerii muncitorești, a autogestiunii, 
concentrarea activității consiliilor 
oamenilor muncii in direcția reali
zării și creșterii producției fizice, a 
producției nete și producției-marfă 
vîndute, ca singura cale de sporire a 
rentabilității și a beneficiilor și, pe 
această bază, asigurarea fondurilor 
necesare autofinanțării, dezvoltării și 
participării oamenilor muncii la 
beneficiile realizate. în anul 1980, 
potrivit principiilor noului mecanism 
economico-financiar, din totalul be
neficiilor obținute de unitățile eco
nomice de stat au rămas la dispo
ziția acestora peste 34 miliarde lei 
pentru constituirea fondurilor pro
prii de dezvoltare și stimulare a oa
menilor muncii. Perfecționările aduse 
in conducerea economiei au creat 
cadrul organizatoric și instrumentele 
corespunzătoare pentru sporirea efec
tivă a autonomiei, atribuțiilor și ro
lului unităților de bază in organi
zarea și conducerea vieții economice 
a țării. Generalizarea in practica 
economică, de conducere și planifi-

care, a unor noi indicatori econo- 
mico-financiari ce exprimă calitatea 
muncii, ca producția netă, producția 
fizică, producția-marfă vîndută, in
troducerea bugetelor de venituri și 
cheltuieli pentru fiecare unitate eco
nomico-socială, a creat un sistem 
eficient de instrumente și pirghii 
economice prin care adunările gene
rale ale oamenilor muncii, consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
centrale și ministere pot acționa 
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție, pentru valorificarea inte
grală și cu randament superior a tu
turor resurselor materiale de muncă 
și financiare. Acționind consecvent 
în aceste direcții, sub conducerea 
nemijlocită a organizațiilor de partid, 
s-au putut asigura mijloacele nece
sare dezvoltării economico-sociale a 
patriei noastre, creșterii substanțiale 
a fondurilor de consum de care au 
beneficiat toți oamenii muncii, in 
fapt întreaga populație a țării, în 
cincinalul trecut

Este necesar ca organele de con
ducere colectivă din ministere, cen
trale și întreprinderi să acționeze cu 
hotărîre pentru eliminarea unor 
lipsuri care se mai manifestă în apli
carea principiilor noului mecanism 
economic, să asigure ca aceste prin
cipii să fie înțelese în conținutul lor 
de toți oamenii muncii, care, în cali
tatea lor de proprietari ai mijloace
lor de producție și, totodată, produ
cători și beneficiari ai tuturor bunu
rilor create, trebuie să fie profund 
și direct legați de rezultatele obți
nute in fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă.

Introducerea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii in fie
care unitate economico-socială a 
răspuns, totodată, cerinței puse cu 
consecvență de conducerea noastră 
de partid și de stat privind dezvol
tarea democrației socialiste, munci
torești, pentru participarea tot mai 
largă a maselor populare la condu
cere. la elaborarea și înfăptuirea în
tregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru — factor 

TEXT PRESCURTAT
esențial al edificării societății socia
liste multilateral 'dezvoltate.

Sub conducerea partidului, s-au 
realizat un sistem larg ai democra
ției socialiste, un cadru organizatoric 
care permite participarea maselor, a 
tuturor categoriilor sociale la dezba
terea problemelor interne și externe. 
Consiliile de conducere ale unităților 
industriale și din celelalte sectoare 
de activitate, adunările generale, 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii au acționat în spiritul de
mocrației muncitorești, intr-un spirit 
revoluționar, comunist, asigurînd 
unirea eforturilor maselor largi 
populare în obținerea tuturor reali
zărilor pe tărîm economic și social.

Așa cum arăta secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceea ce trebuie să se 
facă in prezent este perfecționarea 
acestui cadru organizatoric și func
ționarea lui cît mai bună, ca oamenii 
muncii să poată acționa nemijlocit 
asupra tuturor problemelor care pri
vesc societatea noastră.

Realizările importante obținute in 
construcția socialistă din țara noas
tră demonstrează cu tărie justețea 
politicii partidului nostru, care, dînd 
expresie intereselor și aspirațiilor 
supreme ale întregului popor, apli- 
cînd creator în activitatea sa prin
cipiile socialismului științific, con
cepția materialismului dialectic și is
toric, adevărurile universal valabile 
la condițiile concrete ale României, 
asigură punerea tot mai puternică 
în valoare a superiorității orinduirii 
socialiste, ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de civilizație și pro
gres.

în înfăptuirea Programului de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii, sub 
directa îndrumare și coordonare a 
Comitetului Central al partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a ac
ționat cu hotărîre pentru unirea e- 
forturilor tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în 
realizarea planului de către fiecare 
Unitate și pe ansamblul economiei, 
pentru dezvoltarea continuă a auto
conducerii muncitorești in scopul a- 
tragerii maselor largi de oameni ai 
muncii la elaborarea și adoptarea 
deciziilor, al participării directe a 
clasei muncitoare la conducerea în
tregii vieți economice și sociale.

în centrul activității Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii a stat 
permanent mobilizarea tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe, a or
ganelor de conducere colectivă ale 
întreprinderilor, centralelor și minis
terelor la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan. în plenarele Con
siliului Național s-au analizat și a- 
probat proiectele planurilor anuale 
privind dezvoltarea industriei, con
strucțiilor și transporturilor, stabilin- 
du-se măsurile și sarcinile concrete 
care au revenit ministerelor pentru 
îndeplinirea in cele mai bune con
diții a tuturor indicatorilor de plan, 
în cadrul acestor analize, un loc deo
sebit l-a ocupat preocuparea pentru 
pregătirea corespunzătoare a tutu
ror condițiilor necesare realizării 
planului : asigurarea bazei tehnico- 
materiale, asigurarea desfacerii pro
duselor și menținerea în permanen
ță a unui portofoliu minim de co
menzi care să permită desfășurarea 
continuă a producției, pregătirea 
tehnică din timp a fabricației, uti
lizarea corespunzătoare a capacități
lor de producție și a forței de mun
că de care dispun întreprinderile 
noastre.

In întreaga sa activitate. Consiliul 
Național a militat ferm pentru a- 
doptarea măsurilor concrete ce tre
buie luate de fiecare minister, cen
trală sau întreprindere in vederea 
îndeplinirii întocmai a indicațiilor și 
orientărilor date de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
secretar general, Nicolae Ceaușescu, 

■privind ridicarea întregii activități 
de producție și economice pe o 
treaptă calitativ nouă, pentru spori
rea eficienței producției materiale, 
folosirea cu randament maxim a po

tențialului tehnic și uman, în scopul 
creșterii mai rapide a avuției națio
nale și ridicării calității întregii 
vieți. Consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi au fost 
chemate- să-și concentreze eforturile 
pentru realizarea cu prioritate a 
producției fizice șl producției nete, 
reducerea substanțială a consumuri
lor de materii prime și materiale, 
economisirea de combustibil și 
energie.

Manifestîndu-se ca cel mai auten
tic organ al democrației noastre 
muncitorești, Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii a dezbătut o se
rie de rapoarte, studii și analize pre
zentate- de ministere sau secțiile 
C.C. al P.C.R. pe bâza controalelor 
efectuate in teren cu privire la mo
dul în care s-a acționat pentru înde
plinirea planului la export, reduce
rea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie etc.

în plenare ale Consiliului Națio
nal s-au analizat și stabilit sarcinile 
ce revin ministerelor pentru tradu
cerea în viață a indicațiilor conduce
rii partidului referitoare la realiza
rea în cele mai bune condiții a pla
nului de investiții, concentrarea for
țelor pe obiectivele prioritare, atinge
rea parametrilor proiectați la ter
menele planificate.

Militînd pentru ridicarea autocon
ducerii muncitorești pe un plan su
perior, Consiliul Național al Oameni
lor Muncii a acționat ca activitatea 
în centrale, in toate unitățile pro
ductive să se desfășoare în confor
mitate cu principiile noului meca
nism economic, să aibă la bază ău- 
togestiunea economico-financiară, 
care asigură unităților socialiste și 
organelor de conducere colectivă 
pîrghiile și mijloacele economice și 
financiare necesare exercitării efec
tive a atribuțiilor și răspunderilor 
ce le revin în cadrul organizatoric 
general al democrației economice. 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii a desfășurat o muncă susți
nută pentru ca fiecare colectiv de 
muncă să înțeleagă că participarea 
directă a oamenilor muncii Ia auto- 

conducere și auțogestiune presupu
ne în același timp asumarea inte
grală a răspunderii față de realiza
rea planului la toți indicatorii, gos
podărirea cu maximă eficientă a 
mijloacelor materiale și bănești, cu
noașterea de către fiecare colectiv a 
nivelului de cheltuieli cu care se 
realizează produsele, a rentabilității, 
precum și, necesitatea realizării de 
beneficii cit mai mari, care să per
mită autofinanțarea dezvoltării între
prinderii, restituirea către societate 
a fondurilor primite, precum și con
stituirea fondurilor pentru acțiuni 
sociale și de participare a oamenilor 
muncii la beneficii.

Acționind cu consecvență pentru 
Îndeplinirea hotărîrii primului Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și trans
porturi, Consiliul Național al Oame
nilor Muncii a întreprins o serie de 
măsuri tehnice, organizatorice și e- 
conomice menite să asigure introdu
cerea pe scară tot mai largă a or
ganizării științifice a producției și a 
muncii și creșterea mai accentuată 
a productivității muncii. De aseme
nea, au fost inițiate măsuri de fo
losire cit mai bună a personalului 
muncitor, corespunzător specificului 
proceselor de producție și pregătirii 
sale profesionale. Acționind pentru 
traducerea in viață a hotărîrilor con
greselor al XI-lea și al XII-lea ale 
partidului, in perioada 1977—1981 s-a 
realizat o reducere a personalului 
indirect productiv și de deservire la 
minimum 30 la sută, urmînd să fie 
trecuți in activități directe de pro
ducție peste 165 000 muncitori, iar 
personalul T.E.S.A. a fost redus cu 
15—20 la sută, diferențiat pe ramuri, 
fiind trecut din activitatea de birou 
în compartimentele de , proiectare 
tehnologică uzinală, in secțiile și a- 
telierele de producție sau chiar direct 
în producție (in total peste 160 000 
persoane).

în îndeplinirea atribuțiilor ce-i 
revin, potrivit legii sale de organi
zare. Consiliul Național al Oameni
lor Muncii a analizat. în cadrul 
plenarelor sale sau al comisiilor, 
principalele proiecțe de acte norma
tive referitoare la organizarea uni
tăților socialiste, activitatea organe
lor de conducere colectivă, precum 
și alte proiecte privind perfecțio
narea continuă a activității de con
ducere a unităților industriale, de 
construcții și transporturi. Un loc 
important in cadrul acestei activități 
l-a avut dezbaterea în 1978 a proiec
tului de Lege cu privire la organi
zarea și conducerea unităților socia
liste de stat, Ia care s-au formulat 
un număr mare de propuneri de îm
bunătățire. în mod similar au fost 
dezbătute proiectele legilor retribuirii 
după cantitatea și calitatea muncii, 
comerțului exterior, planificării, fi
nanțelor și altele, urmărindu-se 
ca acestea să reflecte în mod 
științific cerințele legităților econo
mice într-o strînsă concordanță cu 
sarcinile etapei de dezvoltare eco
nomico-socială pe care o parcurgem 
și cu principiile noului mecanism 
economico-financiar aprobat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie 1978.

în întreaga sa activitate. Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii s-a 
preocupat pentru dezvoltarea con
tinuă a democrației muncitorești, în
drumarea unitară și perfecționarea 
continuă a activității adunărilor ge
nerale și a consiliilor oamenilor mun
cii, condiție de bază pentru îndepli
nirea programului elaborat de partid.

Adunările generale și consiliile oa
menilor muncii au fost îndrumate și 
orientate permanent ca în centrul ac
tivității lor să stea problemele esen
țiale ale planului de stat, asigurarea, 
în conformitate cu planul, a condi
țiilor de muncă, mobilizarea tuturor 
forțelor Ia stabilirea celor mai efi
ciente măsuri care să asigure ridi
carea Întregii activități pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară, sporirea 
substanțială a eficienței economice și 
pe această bază să se realizeze creș
terea veniturilor oamenilor muncii.

în plenarele Consiliului Național 
sau în ședințele Biroului executiv 
s-au analizat stilul și metodele de 

muncă ale unor organe de conducere 
colectivă din ministere, centrale și în
treprinderi, modul în care acestea ac
ționează pentru realizarea sarcinilor 
de plan, îndeplinirea hotărîrilor de 
partid și legilor țării, a indicațiilor 
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ideile, indicațiile și orientările cu
prinse in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite la plenarele 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii au Constituit factorul determi
nant, care a dat o direcție clară, de 
largă perspectivă adunărilor generale, 
orientindu-le și ajutîndu-le să-și 
exercite un control permanent și efi
cient asupra activității consiliilor oa
menilor muncii, asupra stilului și me
todelor lor de muncă, să dezbată în 
spirit de înaltă responsabilitate mun
citorească modul în care se înfăptu
iesc directivele partidului în domeniul 
dezvoltării economice și sociale, să 
ia atitudine fermă față de lipsurile și 
neajunsurile care mai există, să tragă 
la răspundere pe membrii consiliului 
care nu-și îndeplinesc in mod cores
punzător sarcinile încredințate, să 
militeze activ pentru întărirea ordinii 
și disciplinei în toate sectoarele de 
activitate. Un moment deosebit pentru 
ridicarea activității adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii pe o 
treaptă calitativ superioară l-a con
stituit participarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, la adună
rile generale ale oamenilor muncii de 
la întreprinderile de mașini grele și 
„23 August" — București. Analiza 
profund științifică, observațiile critice 
la adresa muncii organelor de condu
cere colectivă, indicațiile și orien
tările date cu acest prilej au deter
minat in toate unitățile o schimbare 
radicală în conținutul adunărilor ge
nerale, acestea manifestîndu-se ca a- 
devărate forumuri de conducere ale 
clasei muncitoare, de valorificare 
a experienței și înțelepciunii colec
tive și de afirmare deplină a exi
genței muncitorești in analiza activi
tății și stabilirea măsurilor menite 
să asigure obținerea unei noi calități 
tn întreaga activitate a întreprinde
rilor.

în scopul asigurării unui mod uni
tar de desfășurare a activității orga
nelor de conducere colectivă. Consi
liul Național a dezbătut și aprobat 
Regulamentul de funcționare a consi
liilor de conducere ale ministerelor și 
regulamentele de funcționare a con
siliilor oamenilor muncii din centra
le și întreprinderi, în care sînt pre
văzute atribuțiile șl răspunderile pre
ședintelui, prim-vicepreședintelui, vi
cepreședinților și ale celorlalți mem
bri, modul concret de lucru al consi
liului de conducere în domeniile pla
nificării și organizării muncii, elabo
rării și adoptării deciziilor, controlu
lui aplicării acestora etc. în scopul 
stabilirii cit mai precise a sarcinilor 
ce le revin, au fost aprobate de Con
siliul Național atribuțiile unitare ale 
compartimentelor de muncă din 
structura ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor, ceea ce a condus la 
întărirea răspunderii cadrelor pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce îe revin, 
simplificarea cadrului de relații din
tre compartimente și sporirea opera
tivității in rezolvarea problemelor.

Dezvoltarea continuă a autocondu
cerii muncitorești, lărgirea competen
tei organelor de conducere colectivă 
și creșterea ponderii muncitorilor, 
maiștrilor și personalului din produc
ție care fac parte din aceste organe 
au impus adoptarea unor măsuri de 
pregătire corespunzătoare a acestor 
cadre, pentru a participa activ și in 
cunoștință de cauză la analizarea 
problemelor ce se supun consiliilor 
oamenilor muncii'și la adoptarea de
ciziilor. Din inițiativa și sub directa 
îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul executiv al Consi
liului Național a organizat, începind 
cu anul 1979, un program unitar de 
pregătire a președinților consiliilor 
oamenilor muncii desemnați in 
această funcție in calitatea lot de se
cretari ai organizației de partid, a 
prim-vicepreședinților consiliilor oa
menilor muncii, a președinților adu
nărilor generale, precum și a repre
zentanților oamenilor muncii în con
silii. împărțirea acestor cadre pe 
probleme concrete ale muncii lor s-a 
făcut organizat, la nivelul județelor, 
sub îndrumarea comitetelor județene 
de partid, fapt care a permis ca 
aceasta să constituie, totodată, un util 
schimb de experiență privind modul 
in care se acționează pentru indepli- 
nirea planului, însușirea și aplicarea 
în practică a celor mai bune și va
loroase metode și fqrme de muncă ale 
organelor de conducere colectivă.

O atenție deosebită a acordat-o 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii modului in care se înfăptu
iesc directivele partidului în domeniul 
creșterii nivelului de trai și ah îmbu
nătățirii calității vieții oamenilor 
muncii, domeniu în care în cincina
lul 1976—1980 s-a obținut cea mai 
substanțială majorare a veniturilor 
directe ale oamenilor muncii din în
treaga perioadă de construcție socia
listă. Aceasta a demonstrat încă o 
dată că scopul final al înfăptuirii pro
gramului partidului de creștere eco
nomică îl constituie satisfacerea cît 
mai deplină a necesităților materiale 
și spirituale ale omului, ridicarea 
standardului de viață al întregului 
popor și că la baza creșterii nivelului 
de trai Stau ridicarea continuă a efi
cienței activității economice, reduce
rea costurilor de producție, sporirea 
rentabilității, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii.

Consiliul Național a analizat perio
dic programele de trecere Ia săptă- 
•mina redusă de lucru și a adoptat 
măsuri care să asigure înfăptuirea 
acestora. Totodată, consiliile oameni
lor muncii au fost îndrumate să se 
ocupe cu mai multă răspundere de 
îmbunătățirea condițiilor de muncă, 
de eliminarea posibilităților de pro
ducere a accidentelor și îmbolnăviri
lor profesionale, de asigurarea șl re
partizarea spațiului locativ, dezvol
tarea rețelei de cantine, realizarea 
sarcinilor ce le revin in domeniul 
asigurării sociale, al asistenței me
dicale." educației fizice și sportului 
și altor acțiuni social-culturale.

Organele de conducere colectivă ale 
unităților socialiste au desfășurat, tot
odată. sub conducerea organizațiilor 
de partid, acțiuni educative menite să 
contribuie Ia ridicarea conștiinței so
cialiste a celor ce muncesc, formarea 
omului nou, cu un larg orizont de cu
noaștere și o temeinică pregătire pro

fesională și politică, cu o atitudine 
înaintată față de muncă și avutul 
obștesc, capabil să participe in mod 
conștient la autoconducerea muncito
rească a unității. Participarea directă 
a oamenilor muncii, a clasei munci
toare la conducere a sporit răspun
derea pentru întărirea ordinii.și dis
ciplinei, combaterea tendințelor re
trograde ale unora de a obține de la 
societate mai mult dfcît. li se cuvine, 
dezvoltarea spiritului civic înaintat, 
promovarea principiilor eticii și echi
tății socialiste. '

în spiritul istoricelor hotărîri a- 
doptate de cel de-al XII-lea Con
gres a! Partidului Comunist Român, 
vastului program de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, organele de 
conducere colectivă din întreprin
deri. centrale și ministere vor tre
bui să militeze cu toată fermitatea 
pentru soluționarea problemelor care 
asigură mersul hotărit inainte al eco
nomiei noastre naționale, în noua 
etapă istorică și de trecere a patriei 
noastre de la stadiul de,țară în curs 
de dezvoltare la stadiul de țară me- 

. diu dezvoltată.
Sporirea rolului și contribuției 

adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, a consiliilor oamenilor mun
cii în procesul conducerii activității 
economico-sociale constituie o nece
sitate determinată de creșterea tot 
mai accentuată a rolului conducător 
al clasei muncitoare în societatea 
noastră, corespunzător noii etape de 
dezvoltare pe care o parcurgem.

Realizarea acestor obiective funda
mentale impune o nouă calitate, atît 
in întreaga activitate economico-so
cială, cit mai ales in munca curentă 
și de perspectivă a organelor de con
ducere colectivă, pe baza afirmării 
tot mai puternice a cuceririlor revo
luției științifice și tehnice contempo
rane, valorificării optime a resurse
lor umane și materiale, sporirii 
accentuate a productivității muncii 
și a eficienței îptregii activități eco
nomice.

în centrul activității organelor de 
conducere colectivă trebuie să stea, 
așa cum ne cere secretarul general 
al • partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unirea eforturilor colec
tivelor de muncă, ale tuturor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea exem
plară a planului național unic de 
dezvoltare economico-socială, a sar
cinilor concrete care revin fiecărei 
unități in parte.

Atenția principală trebuie să fie 
concentrată pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor la producția fi
zică și netă, a producției-marfă vîn
dute și încasate, pe creșterea produc
ției interne de materii prime și re
surse energetice.

Pornindu-se de la cerințele obiec
tivelor fundamentale stabilite pentru 
noua etapă a construcției socialiste 
în patria noastră, întreaga muncă 
de conducere colectivă trebuie să fie 
subordonată realizării unei noi ca
lități, spre, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, a eficienței 
economice in toate ramurile pdus- 
triei, in construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și activitatea 
financiar-bancară. In acest scop, or
ganele de conducere colectivă vor 
trebui să acționeze ca o forță tot 
mai activă pentru aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, pen
tru așezarea întregii activități de 
conducere pe principii economice, 
pentru afirmarea deplină a autocon
ducerii muncitorești, autogestiunii 
economice și autofinanțării.

Se impun creșterea calitativă a 
propriei activități a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii, a celor
lalte organe de conducere colectivă, 
perfecționarea continuă a stilului și 
metodelor de muncă, mobilizarea e- 
nergiilor și capacităților fiecărui 
membru la participarea activă, cu 
răspundere, la realizarea sarcinilor 
ce revin acestor organisme ale de
mocrației muncitoreștt .

Adunările generale, consiliile oa
menilor muncii vor trebui să adopte 
o atitudine mult mai fermă față de 
lipsuri șl neajunsuri, să ia toate mă
surile necesare pentru creșterea răs
punderii tuturor colectivelor de* 
muncă in conducerea și buna desfă
șurare a întregii activități economi
co-sociale. Trebuie acționat cu toată 
convingerea pentru soluționarea la 
fața locului a problemelor practice 
ale activității economico-sociale din 
fiecare unitate, secție și loc de 
muncă.

Este necesar să crească, totodată, și 
răspunderea consiliilor oamenilor 
muncii, care vor trebui să fie su
puse, așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, controlului maselor de 
oameni ai muncii, exercitat asupra 
tuturor organismelor și cadrelor de 
conducere.

în acest scop, corespunzător noii 
etape de dezvoltare *a societății noas
tre, de adincîre a democrației socia
liste și muncitorești; adunările gene
rale ale oamenilor muncii, consiliile 
oamenilor muncii <vor trebui să-și 
sporească atribuțiile, urmînd să-și 
spună cuvintul asupra activității 
Conducerii întreprinderilor, inclusiv 
să hotărască destituirea acelor con
duceri care nu-și îndeplinesc înda
toririle. precum și să discute promo
varea celor ce urmează să conducă 
activitatea economică în viitor.

Organele de conducere colectivă de 
Ia toate nivelurile trebuie să se preo
cupe mai mult, să asigure aplicarea 
întocmai a tuturor măsurilor stabi
lite în domeniul soluționării proble
melor sociale ale colectivelor de 
muncă, ale fiecărui om al muncii, 
pornind de la îmbunătățirea conti
nuă a securității și protecției mun
cii, a tuturor condițiilor, de muncă, 
perfecționarea pregătirii profesiona
le, asigurarea bunei gpspodăriri a 
cantinelor, căminelor de nefamiliști, 
Creșelor etc., a condițiilor de locuit și 
de viață corespunzătoare.

Se impune ca adunările generale 
ale oamenilor muncii, cotisiliile oa
menilor muncii să asigure aplicarea 
corectă, întocmai a legilor țării, a 
tuturor celorlalte acte normative, 
care să creeze cadrul desfășurării, 
în condiții de înaltă eficiență, a în
tregii activități economice și sociale 
și să conducă astfel la creșterea con
tribuției fiecărui colectiv de muncă 
la sporirea necontenită a venitului 
național și a avuției naționale, baza 
trainică pentru dezvoltarea pe mai 
departe a întregii noastre societăți și 
la sporirea nivelului de trai material 
și cultural al tuturor oamenilor 
muncii, al întregului nostru pope-
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i-a fost conferită distincția „Om al anului 1980 - pentru pace"

Cuvintul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 
socialismul — o societate a 
dreptății sociale și naționale — 
preocupată să asigure poporului o 
viață tot mai demnă și tot mai îm
belșugată, (ara noastră este vital 
interesată într-o politică de colabo
rare cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Sîntem conștienți că numai in con
diții de pace, atît poporul român, 
cit și celelalte națiuni ale lumii iși 
pot concentra forțele spre dezvol
tarea economico-socială, pentru 
a-și ridica astfel nivelul de viață 
materială și spirituală. Ne pronun
țăm deci ferm pentru o largă 
colaborare internațională — eco
nomică, tehnică, științifică, cultu
rală — între toate popoarele lu
mii.

Aș dori ca, în acest cadru, să 
menționez bunele relații — in toa
te aceste domenii — dintre Româ
nia și India, relații care reprezin
tă o contribuție de importanță deo
sebită la cauza generală a păcii, a 
independenței popoarelor, a politi
cii de destindere. Tocmai în spiri
tul acestor relații dintre popoare
le noastre, al relațiilor pe care 
România le are cu peste 140 de 
state ale lumii de pe toate conti
nentele și de diverse orînduiri so
ciale și orientări politice, conside
răm că nimic nu poate împiedica 
dezvoltarea colaborării internațio
nale. Dimpotrivă, este în interesul 
tuturor popoarelor ca, pe deasupra 
deosebirilor de orînduiri sociale, 
convingeri filozofice sau de altă 
natură, să-și dea mina și să con
lucreze pe baza principiilor depli
nei egalități în drepturi, a respec
tului independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și 
amenințarea cu forța, pornind de 
la respectarea dreptului fiecărui 
popor, al fiecărei națiuni la dez

Solemnitatea înmînării 
înaltei distincții

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, i-a fost înmînată, 
joi, 25 iunie, în cadrul unei solemni
tăți care a avut loc la sediul C.C. al 
P.C.R., înalta distincție „Om al anu
lui 1980 — pentru pace".

Această distincție a fost conferită 
șefului statului român de un juriu al 
Adunării pentru integrare națională 
din India, pe baza unui amplu vot 
popular organizat de revista indiană 
„•International Reporter", pentru 
aportul său remarcabil la promovarea 
cauzei nobile a păcii și prieteniei în
tre țări și popoare, la întărirea în
crederii și dezvoltarea conlucrării 
rodnice între națiuni.

La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii Iile 
Verdeț, Iosif Banc, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Ludovic Fazekaș, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, Ște
fan Voitec, Ștefan Andrei, Petru Ena- 
che, Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ion 
Ioniță, Cornel Onescu, Marin Rădoi, 
Richard Winter, Ilie Rădulescu.

Erau prezenți membrii delegației 
indiene sosite la București pentru a 
înmina tovarășului Nicolae Ceaușescu 
înalta distincție.

în deschiderea solemnității a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Cumpănașu, 
președintele Consiliului ziariștilor din 
Republica Socialistă Rdmânia, care a 
spus : •

Mult iubite și stimate tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Exprimîndu-vă înalta stimă și gra
titudine, în numele Consiliului ziariș
tilor din România, vă rog să-mi per
miteți să vă prezint pe membrii dele
gației indiene ce ați avut bunăvoința 
de fi o primi astăzi, delegație din care 
fac parte prof. Raj Baldev, redactor- 
șef al revistei „International Repor
ter", președintele Adunării pentru in
tegrare națională, Ritlal Prasad 
Verma, deputat în Parlamentul in
dian, și Tripta Bhatia, activistă pe 
tărim social, editor al revistei.

Delegația indiană a sosit la Bucu
rești pentru a vă înmina, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 

,’Ceaușescu, distincția „Om al anului 
1980 — pentru pace", în semn de 
înaltă prețuire și considerație pentru 
contribuția dumneavoastră remarcabi
lă la cauza păcii, înțelegerii și co
laborării între popoare.

Djjtincția ce vi se înmînează. în ca
drul acestei solemnități, reprezintă o 
nouă expresie a marelui prestigiu 
internațional de care se bucură icti- 
vitatea și opera dumneavoastră con
sacrate edificării unei lumi mai 

voltarea liberă, corespunzător nă
zuințelor sale, fără nici un ames
tec din afară.

Consider hotărîrea juriului pe 
care dumneavoastră îl conduceți ca 
o apreciere a acestei politici.

Vă mulțumesc mult pentru cu
vintele pe care le-ați rostit la 
adresa politicii României, a con
tribuției sale, precum și a mea, ca 
președinte al țării, la politica dc 
destindere, de pace șl independen
ță națională. Puteți fi siguri — și 
vă rog să asigurați pe prietenii din 
țara dumneavoastră — că întot
deauna România și președintele ei, 
poporul român vor face totul pen
tru a trăi In pace și prietenie cu 
toate națiunile lumii.

Sîntem convinși că popoarele 
sint in stare să împiedice un nou 
război mondial, că, acționind uni
te, ele pot impune politica de des
tindere, de independență naționa
lă și de pace. De aceea, consider 
că trebuie întărite relațiile de co
laborare și prietenie între toate 
popoarele lumii, că trebuie acțio
nat ferm pentru a asigura popoa
relor dreptul suprem Ia viață, la 
pace, la independență.

Sint convins că România și In
dia, acționind împreună și in strin- 
să colaborare cu forțele înaintate 
și popoarele de pretutindeni, pot 
aduce o contribuție de seamă la 
realizarea acestor năzuințe supre
me ale întregii omeniri.

încă o dată vă mulțumesc mult 
pentru distincția pe care mi-ați 
acordat-o. Urez juriului, vă urez 
dumneavoastră succes in activi
tatea pe care o desfășurați in sluj
ba prieteniei popoarelor, a cauzei 
destinderii, independenței și păcii. 
Vă urez multă sănătate și fericire!

Vă rog să transmiteți poporului 
prieten indian urări de prosperi
tate, de bunăstare și de pace. 
(Aplauze vii, îndelungi); »■ 

drepte și mai bune, o lume fără arme 
și fără războaie, în care fiecare na
țiune să-și poată făuri, în mod liber 
și independent, destinul așa cum și-I 
dorește.

Conferită, pe baza unui amplu son
daj de opinie, de un juriu al Adună
rii pentru integrare națională din 
India, ea se adaugă altor numeroase 
și prestigioase distincții ce v-au fost 
acordate de instituții și de organiza
ții politice din multe țări ale lumii, 
ca un profund omagiu adus dum
neavoastră, proeminentă personali
tate a lumii contemporane, promotor 
neobqsit al idealurilor de pace, liber
tate, independență și progres ale tu
turor popoarelor.

Noi, toți ziariștii din România, în
cercăm, în aceste momente, sentimen
te de profundă satisfacție și mîndrie, 
văzînd în distincția ce v-a fost acor
dată un simbol al inaltei aprecieri pe 
care presa internațională o dă con
tribuției dumneavoastră de excepțio
nală valoare la clarificarea și soluțio
narea problemelor fundamentale ale 
lumii contemporane, la mobilizarea 
opiniei publice mondiale în lupta 
pentru pace, destindere, securitate, 
înțelegere și colaborare.

La aceste ginduri șt simțăminte 
Ingăduiți-ne să alăturăm omagiul 
fierbinte al tuturor ziariștilor români, 
dragostea și devotamentul lor ne
țărmurit, angajamentul ferm de a ne 
aduce din plin contribuția la înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, de a ne 
situa la înălțimea sarcinilor și exi
gențelor pe care le-ați pus în fața 
noastră, de a face totul pentru ca 
presa din România să-și îndeplineas
că și mai bine rolul ce îi revine în 
societatea noastră socialistă, in infor
marea, educarea și formarea omului 
nou, constructor al socialismului.

Au rostit apoi alocuțiuni Ritlal 
Prasad Verma, Tripta Bhatia șl prof. 
Raj Baldev. S-a dat, de asemenea, 
citire cuvintului adresat, cu a- 
cest prilej, președintelui Nicolae 
Ceaușescu de Maulana Asrarul 
Haque, membru al Camerei Superi
oare a Parlamentului indian, care 
n-a putut veni la București.

In continuare, prof. Raj Bal
dev a inmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înalta distincție, precum 
și o statuetă simbolizind pacea și 
dragostea pe pămîntul Indiei, dînd 
citire Declarației juriului înscrisă pe 
placheta de argint :

„Este o mare onoare de a declara 
pe președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, ca 
„Om al anului 1980 — pentru pace", 
pentru contribuția sa excepțională 
și distinsă, la cauza nobilă a păcii 
mondiale în cursul anului 1980, pe 
baza unui vot popular organizat de 
revista „International Reporter" și a 
deciziei Juriului format în principal 
din membri ai celor două Camere 
ale Parlamentului indian. >

Considerată ca cea mai înaltă dis
tincție pentru pacea lumii, se înmî
nează președintelui Nicolae Ceaușescu 
statueta de fildeș reprezentînd pe 
Budha — simbol al păcii și dragos
tei pe pămîntul indian.

Felicitări cordiale poporului român 
cu prilejul acordării celei mai înalte 
distincții pentru pacea lumii".

Șefului statului român i-a fost 
oferit, totodată, un exemplar din e- 
diția a doua a lucrării „România și 
președintele Nicolae Ceaușescu", pu
blicată recent la New Delhi, sub 
semnătura prof. Raj BaldeV.

In cadrul aceleiași solemnități, 
Tripta • Bhatia a oferit tovarășei 
Elena Ceaușescu, In semn de cald și 
respectuos omagiu adus personalită
ții și activității sale, ca eminent om 
politic și savant, o lucrare artistică,

Cuvintul rostit de Ritlal Prasad Verma

Excelență, domnule președinte. 
Stimată doamnă Elena Ceaușescu, 
Onorată asistență,
în ultimii ani, rolul României ne 

arena internațională, sub conducerea 
înțeleaptă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. este deosebit de semnifi
cativ. In țara noastră, India, contribu
țiile remarcabile ale României se 
bucură de o înaltă apreciere.

în calitate de membru al parlamen
tului, am urmărit cu multă atenție 
activitatea prodigioasă a președinte
lui Ceaușescu, adîncind aceste cu
noștințe în urma lecturii volumului 
„România șl președintele Ceaușescu". 
al cărui autor este prof. Raj Baldev, 
președintele juriului pentru decer
narea premiului pentru pace și pre
ședintele Adunării pentru integrare 
națională.

Prof. Raj Baldev este șl redactor 
responsabil al revistei „International 
Reporter", principala revistă in limba 
engleză din India dedicată probleme
lor internaționale. Am fost fericit să 
constat cum revista reflectă am
ploarea contribuțiilor aduse de pre
ședintele Ceaușescu și de Republica 
Socialistă România In slujba oăcii 
mondiale și a omenirii în general. In 
cadrul O.N.U. și in afara acestei or
ganizații. Nu numai eu personal, ci și 
majoritatea parlamentarilor din India 
sint convinși în prezent de contribu
țiile dumneavoastră remarcabile adu
se păcii mondiale și omenirii in 
general.

Pornind de la aceasta, rezultatul 
votului popular deschis a confirmat 
alegerea unanimă a Domniei Sale ca 
„Om al anului 1980 — pentru pace", 
— ptemiul nostru cel mai impor
tant — acordat de către un juriu 
compus în majoritate din membri ai 
ambelor camere ale Parlamentului in
dian, sub președinția prof. Raj 
Baldev, cate a furnizat ample infor
mații cu privire la contribuțiile 
României in diferite domenii, în ca
drul și în afara O.N.U.

Pacea lumii este acum preocupa
rea fiecăruia, indiferent de unde 
ar fi și de care naționalitate apar
ține, nimeni nu poate scăpa de 
flăcările războiului, în cazul iz

Cuvintul rostit de Tripta Bhatia

Excelență, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Onorată asistență.
Este o deosebită onoare pentru 

mine să fac parte din delegația 
indiană care a venit la București 
pentru a omagia personalitatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul declarării sale ca „Om al 
anului 1980 — pentru pace", distinc
ție bazată pe un vot popular deschis, 
organizat de către revista „Interna

avînd un desen cu păuni — simbol 
al frumuseții, strălucirii și prospe
rității pe pămînt.

In cadrul solemnității a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
alocuțiunea fiind urmărită cu deo
sebit interes și satisfacție de cel pre
zenți.

Membrii delegației indiene au fe
licitat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru Înalta dis
tincție conferită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost, de asemenea,;’ felfrîțștj^l^uros 
de tovarășii din conducerea 'parti
dului, și statului nostru '::

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au Între
ținut apoi cu membrii delegației 
indiene intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

bucnirii acestuia. Președintele 
Ceaușescu, în calitatea sa de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, și România, ca țară, au 
depus o activitate excepțională In 
acest domeniu, făcînd omenirea să 
fie conștientă de faptul că România 
este întotdeauna gata să acționeze 
pentru binele întregii omeniri, ceea 
ce constituie însăși baza politicii sale 
externe. '

Noi. in India, considerăm că Româ
nia este profund interesată In men
ținerea păcii, în făurirea unei secu
rități trainice și promovarea unei 
largi colaborări între state, bazată pe 
principiile fundamentale ale egali
tății |n drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, a- 
vantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, nerecurgerii Ia 
forță sau la amenințarea cu forța, 
pentru o lume- mai bună și mai 
dreaptă.

Dacă și alte țări și alți conducători 
ar manifesta, > la fel ca România și 
președintele Ceaușescu, același inte
res față de Națiunile Unite șl față 
de activitățile acesteia în favoarea 
păcii mondiale, in cadrul și in afara 
organizației, există toate motivele să 
credem că lumea ar fi capabilă să 
evite războiul și să trăiască In pace, 
In ciuda marilor probleme cu care 
este confruntată.

India este o tară Iubitoare de pace, 
ca și România, și tn virtutea acestei 
asemănări sperăm că cele două țări 
vor putea să contribuie la menținerea 
păcii pretutindeni, să realizeze acest 
țel comun.

în această măreață împrejurare 
transmit președințelui Ceaușescu și 
poporului Republicii Socialiste 
România felicitări, in numele colegi
lor mei parlamentari care au făcut 
parte din juriu, precum și în nume
le meu personal, pentru această înal
tă distincție, care evidențiază aportul 
său la cauza păcii mondiale, drept 
care președintele Ceaușescu a fost 
onorat ca „Om al anului 1980 — pen
tru pace", cu convingerea că va con
tinua să-și aducă remarcabila sa con
tribuție la înfăptuirea aspirațiilor de 
progres și dreptate ale omenirii. 
(Aplauze).

tional Reporter" și atribuită de către 
juriul alcătuit în principal din 
membri «ai celor două camere ale 
Parlamentului indian.

Acesta este primul vot popular ini
țiat de o organizație în cadrul căreia 
au putut să-și exprime părerea oa
meni din cele mai diferite medii. 
Marele vot confirmă cît de profund 
sint preocupate popoarele lumii din 
Est sau Vest, din Nord sau Sud în 
problema păcii și care văd o rază 
de speranță pentru supraviețuirea 
umană în eforturile întreprinse de

președintele Nicolae Ceaușescu pe 
arena internațională.

Proeminentă personalitate a con
temporaneității, președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a consacrat întreaga 
viață nu numai cauzei independen
ței, suveranității și prosperității pro- 

, priei țări, ci și nobilelor idealuri ale 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
toate națiunile lumii.

■Nu numai popoarele Indiei, ci și 
ale lumii întregi nutresc un profund 
respect pentru marile servicii aduse 

țs„nb^lpi!; cause' s păcii, cpnșiderîndu-1 
_ jpii...pireȘ^;i^țjele Nicolae Ceaușescu 

afe'pt personalitatea care și-a cîștigat 
cețe Bțși.mari merite prin remarca- 

1 bilasa contribuție în anul 1980. la 
această cauză.

Cu acest prilej deosebit adresez 
din toată inima marelui popor al 
Republicii Socialiste România felici
tări pentru excepționala contribuție 
a președintelui Nicolae Ceaușescu la 
pacea lumii și pentru remarcabilele 
servicii aduse omenirii.

Doresc să folosesc acest prilej pen
tru a felicita pe doamna Elena

Cuvintul rostit de

' Excelență, domnule președinte al 
Republicii Socialiste România.

Stimată doamnă Elena Ceaușescu, 
Stimați participant! la acest eve

niment deosebit.
Ca președinte al Adunări! pentru 

integrare națională mă consider pri
vilegiat să anunț astăzi că Juriul de 
acordare a distincțiilor pentru pacea 
lumii al Adunării pentru integrare 
națională, alcătuit din membri ai 
ambelor Camere ale Parlamentului 
indian, a declarat recent pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ca „Om 
al anului 1980 — pentru pace".

Acordarea acestei distincții a fost 
decisă in unanimitate de cercurile de 
presă, personalități din toate sec
toarele și naționalitățile printr-un 
vot popular condus de „Internatio
nal Reporter", principalul săptămî- 
nal de politică externă al Indiei.

Juriul a decis :
„Anul 1980 a marcat o intensifi

care a politicii de forță și dictat în 
lume. Nu numai ’că instabilitatea și 
criza economică s-au ( agravat, dar 
noi conflicte militare s-au declanșat, 
punînd în pericol independența po
poarelor și securitatea omenirii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
contribuit in mod remarcabil. în ca
drul și in afara Organizației Națiu
nilor Unite, la promovarea păcii 
mondiale, prin marile sale eforturi 
pe care juriul le consideră cel mai 
înalt serviciu adus umanității în anul 
1980. Juriul este onorat să sublinieze 
că președintele Nicolae Ceaușescu a 
întrunit adeziunea unanimă a presei 
și a popoarelor din lume, apreciere 
care reflectă înaltul prestigiu al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și al 
poporului român".

In încheiere, juriul a decis, pe baza 
votului popular, asupra numelui 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
l-a declarat în unanimitate „Om al 
anului 1980 — pentru pace", confe- 
rindu-i această înaltă distincție pen
tru contribuția sa la promovarea 
păcii mondiale și serviciile aduse 
umanității, in cadrul și în afara Or
ganizației Națiunilor Unite. In anul 
1980, România a împlinit 25 de ani de 
cind este membru al Națiunilor Uni
te, prilej pentru a reaminti marile 
servicii aduse păcii de către Româ
nia și președintele său, Nicolae 

. Ceaușescu.
Am fost onorați de faptul că pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a accep
tat această distincție și sîntem con
vinși că el va contribui în continuare 
la promovarea cauzei păcii și a idea
lurilor umanității cu aceeași strălu
cire ca și pină in prezent.

înainte de a preda Excelenței Sale 
președintelui Republicii Socialiste 
România această distincție din partea 

Ceaușescu pentru marele său rol 
alături de președintele Nicolae 
Ceaușescu, care a obținut cea mai 
înaltă distincție pentru pace și 
servicii aduse umanității.

Rolul femeii In societate a cres
cut într-o foarte mare măsură. In 
India, doamna Indira Gandhi este 
primul nostru ministru care condu
ce țara cu atîta competență, iar în 
România doamna Elena Ceaușescu 
este prim viceprim-ministru și are 
realizări atît de minunate în dome
niul șțiințej; doamna Elena Ceaușescu 
desfășoară o remarcabilă .activitate 
politică și științifică și Iși aduce o 
esențială contribuție la dezvbltârea 
economică și socială a României. 
Pentru toate acestea, personalitatea 
domniei sale este cunoscută peste 
hotare, apreciată și admirată.

în încheiere, permiteți-mi. stimate 
domnule președinte, să vă urez 
viată îndelungată și multă sănătate 
pentru a putea servi cu aceeași fer
mitate și pasiune cauza cea mai de 
preț a omenirii : pacea. (Aplauze).

prof. Raj Baldev
Adunării pentru integrare națională, 
ca președinte al juriului, doresc să-l 
felicit pentru excelentele îndrumări 
pe care le-a dat reprezentanților țării 
sale la Națiunile Unite, unde Româ
nia a parcurs așa de remarcabil 25 de 
ani, amintindu-mi cuvintele se
cretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, la încheierea vizitei sale 
la București, in iulie 1979 :

„România joacă un rol foarte con
structiv la Națiunile Unite. Este un 
membru activ, care a luat și continuă 
să ia un număr impresionant de ini
țiative. Intr-adevăr, România este 
unul dintre cei mai activi membri ai 
Națiunilor Unite, care vede inițiati
vele sale ca o contribuție la soluțio
narea problemelor".

In prezent, 154 de state sînt mem
bre ale O.N.U., de peste trei ori mai 
multe ca in 1945, cînd organizația și-a 
început existența. O trecere în revis

Cuvintul lui Maulana Asrarul Haque .

Excelență, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu.

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Stimată asistență,
Este un mare privilegiu pentru 

noi din India, de a fi inițiat o ac
țiune de evidențiere a distinselor 
servicii ale personalităților lumii in 
diferitele domenii ale păcii mondia
le și drepturilor omului menite să 
promoveze marile lor valori și. in 
același timp, este o mare satisfacție 
pentru Republica Socialistă România 
ca președintele ei, domnul Nicolae 
Ceaușescu. să fie ales pentru cea 
mai înaltă distincție în domeniul pă
cii pentru anul 1980. ținînd seama de 
remarcabila sa contribuție în cadrul 
și in afara Organizației Națiunilor 
Unite.

Numele României și al președinte
lui Nicolae Ceaușescu sînt bine cu
noscute în India și în lumea în
treagă pentru marile servicii aduse 
păcii mondiale și omenirii. Felicit 
pe profesorul Baldev Raj, președin
tele juriului Adunării pentru inte
grare națională, care, întru totul 
justificat, a declarat pe președintele 
acestei mari țări drept personalita
tea cea mai potrivită pentru a primi 
această Înaltă distincție.

Popoarele lumii, preocupate serios 
de pacea mondială, au recunoscut și 
apreciază marile merite ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Recen
ta carte „Rom'ânia și președintele 
Ceaușescu", al cărei autor este pre
ședintele juriului și redactorul-șef 
al revistei „International Reporter", 
demonstrează convingător că Româ
nia a obținut nu numai remarcabile 
realizări și progrese pe plan intern. 

tă a inițiativelor statelor membre 
arată că România a avut o partici
pare considerabilă, constînd din pro
puneri valoroase prezentate organe
lor O.N.U. și în primul rînd 
Adunării Generale.

Multe din propunerile României șl 
care s-au adoptat ca rezoluții ala 
O.N.U. vizează dezarmarea, stabili
rea unei noi ordini economice, solu
ționarea disputelor intre state exclu
siv prin mijloace pașnice, promova
rea în rîndurile tineretului a idealu
rilor, de pace, .respect reciproc și,.in- 

.-^Ișjerfe îq|rp.tpdppaje, asigurarea șl 
creșterea democratizării activității 
O.NiU., creșterea rolului ei în, țea- 
lizarea colaborării între toate statele, 
indiferent de sistemul social, pen
tru o lume mal justă șl pentru pace 
trainică.

întreaga lume apreciază inițiati
vele de bunăvoință ale reprezentan
ților Republicii Socialiste România 
la O.N.U., în diferite domenii, sub 
îndrumarea competentă a președin
telui Nicolae Ceaușescu. Motivul 
este că popoarele încep să înțeleagă 
că soarta fiecăruia din ele este in-, 
disolubil legată de soarta omenirii. 
De asemenea, ele încep să înțeleagă 
că nu depinde numai de un stat sau 
de un grup de state ca lumea să de
vină ceea ce trebuie. Pentru acest 
gen de bunăvoință și contribuție re
marcabilă a României, eu, ca preșe
dinte al Adunării pentru integrare 
națională și președinte al juriului, 
transmit felicitări din partea mem
brilor juriului — în majoritatea lor 
membri ai Parlamentului indian — 
din partea revistei „International 
Reporter" și a mea personal, pentru 
împlinirea a 25 de ani de participa
re la O.N.U., în slujba umanității, 
pentru eminenta contribuție a Exce
lenței Voastre la pacea mondială, 
pentru care se acordă această dis
tincție.

Rog pe Excelența Sa președintele 
Republicii Socialiste România, dom
nul Nicolae Ceaușescu, să accepte 
distincția „Om al anului 1980 — 
pentru pace" și sînt deosebit de o- 
norat de privilegiul de a i-o Înmina 
personal. (Aplauze).

dar a adus, in toate împrejurările, 
contribuții Însemnate la pacea lumiL

Scopul principal al vizitei misiunii 
noastre pentru pacea mondială este 
de a înmina președintelui Nicolae 
Ceaușescu distincția pentru cea mai 
nobilă contribuție adusă păcii în 
decursul anului 1980. începută la 
București, această misiune va fi 
continuată în întreaga lume.

Păstrarea acestei planete eu locui
torii ei. cu frumusețile sale, cu ma
rile ei bogății este posibilă numai 
dacă nu va fi dezlănțuit un al trei
lea război mondial. Oamenii de ști
ință au ajuns la concluzia că dacă 
ar izbucni un al treilea război mon
dial un al patrulea nu ar mai pu
tea avea loc. intrucît după un război 
nuclear n-ar mal rămîne supravie
țuitori. De aceea. în condițiile actua
le, importanța păcii și educarea în 
spiritul ei a celor ce n-au cunoscut 
ororile războaielor sînt o necesitate, 
iar „Misiunea noastră pentru pacea 
lumii" va parcurge țările, avertizînd 
asupra ororilor războaielor și che- 
mînd popoarele să colaboreze pen
tru salvarea planetei noastre, cu 
viața și valorile ei.

Sint sigur că președintele . Nicolae 
Ceaușescu. care a desfășurat o acti
vitate deosebită și a depus mari e- 
forturi pentru menținerea păcii lu
mii.’ va continua să se afle și în vii
tor in primele rinduri ale celor care 
conduc omenirea pe calea păcii și a 
asigurării drepturilor fundamentale 
ale omului.

Pentru pacea lumii avem nevoie 
de președintele Republicii Socialiste 
România, umanitatea are nevoie de 
serviciile lui 1 (Aplauze).
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL ll-LEA AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Cuvîntul participanților la dezbateri

Cuvîntul tovarășului 
Mihalache Niculescu

Cuvîntul tovarășei 
Maria Osiac

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Sintetizind în mod strălucit 

sarcinile noastre imediate și de 
perspectivă, reafirmînd princi
piile științifice ale politicii 
partidului nostru, al cărei țel 
final îl constituie creșterea 
neîntreruptă a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului, 
expunerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mobilizează 
puternic eforturile creatoare ale 
întregii națiuni pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Colectivul de oameni ai mun
cii din întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din București, 
în mijlocul căruia v-ați aflat de 
multe ori și ale cărui probleme 
le cunoașteți în profunzime, a 
realizat, în cursul cincinalului 
precedent, o producție netă su
plimentară cu 33 la sută mai 
mare față de prevederile planu
lui, depășind cu 16 la sută pro- 
ducjia-marfă și cu 11 la sută 
producția fizică la mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor.

Privindu-ne în spirit autocritic 
activitatea, trebuie să recunoaș
tem că realizările obținute sint 
sub nivelul posibilităților noastre. 
Datorită unor lipsuri de orga
nizare, unor manifestări de 
indisciplină, n-am reușit să asi
gurăm în toate sectoarele valo
rificarea integrală a potenția
lului tehnico-productiv de care 
dispunem, să întărim răspunde
rea tuturor oamenilor muncii 
din întreprindere în vederea 
realizării ritmice și la cei mai 
înalți parametri calitativi a pro
ducției fizice.

Deși în ultimii ani am obținut 
unele succese în ce privește 
realizarea unor mașini-unelte cu 
gabarite reduse, cu consumuri 
de metal și energie mai mici, 
trebuie să recunoaștem că avem 
încă produse ce incorporează 
cantități mari de metal. Sarcina 
trasată de dumneavoastră în 
cuvîntarea de ieri, mult stimate 
tovarășe secretar general, de a 
acționa cu fermitate în acest 
domeniu ne mobilizează să luăm 
toate măsurile pentru reducerea 
consumurilor specifice. Pentru 
aceasta trebuie să punem mai 
bine în valoare capacitatea de 
creație a colectivului nostru, iar 
consiliul oamenilor muncii din 
întreprindere să urmărească mai 
îndeaproape transpunerea în 
viată a programelor de măsuri 
elaborate, să conlucreze mai 
strins cu Institutul de cercetări 
și proiectări „Titan".

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că am 
luat și vom lua în continuare 
toate măsurile pentru ridicarea 
calității producției. In acest sens 
vom conlucra mai bine și cu 
unitățile producătoare de echi-

Cuvîntul tovarășului 
Constantin Petre

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, .

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Vă rog să-mi permiteți ca de 
Ia tribuna Congresului consili
ilor oamenilor muncii să aduc 
tuturor delegațllor și invitaților 
salutul călduros al minerilor 
Văii Jiului, însoțit de cele mai 
alese sentimente de fierbinte 
dragoste și înaltă stimă față de 
conducerea partidului,' de secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, minerul nos
tru de onoare, și să ne expri
măm întreaga recunoștință față 
de grija deosebită ce o poartă 
pentru îmbunătățirea continuă 
ă condițiilor de muncă și ridi
carea nivelului nostru de trai.

Raportez conducerii partidu
lui, congresului nostru că, în 
perioada care a trecut de la 
începutul anului, minerii din 
Valea Jiului au îndeplinit pla
nul la producția de cărbune 
lună de lună, realizînd un plus 
de aproape 5 000 tone cărbune, 
în același timp, planul la pro- 
ducția-marfă a fost depășit cu 
15,6 milioane lei, iar în primul 
trimestru producția netă a fost 
mai mare cu 7,5 milioane lei 
fată de plan, productivitatea 
muncii, calculată pe baza aces
teia, fiind depășită cu 3,6 la 
sută. La obținerea acestor bune 
rezultate, un aport substanțial 
l-au adus și minerii din Lu- 
peni, care, în cinci luni din 
acest an, au realizat o producție 
suplimentară de peste 35 000 tone 
cărbune cocsificabil. în ace
lași timp, am realizat integral 
și volumul planificat la lucră
rile de pregătire și deschideri, 
au fost reduse costurile de 
producție, obținîndu-se impor
tante economii de materiale, 
energie electrică și combustibil.

în spiritul exigențelor noului 
mecanism economico-financiar. 
consiliul oamenilor muncii 
acordă o deosebită atenție fo
losirii depline, la întreaga ca
pacitate, a utilajelor, creșterii 
productivității muncii, a gradu
lui de calificare profesională a 
minerilor.

Analizînd activitatea noastră 
prin prisma acestor cerințe ma
jore — a spus în continuare 
vorbitorul — trebuie să recu
noaștem deschis că există încă o 
seamă de neajunsuri care in
fluențează negativ rezultatele 
obținute pe ansamblul Văii 
Jiului. Astfel, minele Aninoasa, 
Petrila și Dilja au încă mari 
restante în realizarea producției 
de cărbune, iar indicele de uti
lizare a timpului de lucru este 
în unele unități sub nivelul 
planificat,

Referindu-se în continuare la 
grija ce se manifestă pentru 
ca munca minerilor să se desfă
șoare în deplină siguranță, vor
bitorul a spus : în cincinalul 
încheiat, în Valea Jiului s-au 
folosit pentru protecția muncii 
217 milioane lei. în toate uni
tățile miniere sînt create con- 

pamente de acționare electrice, 
electronice și . hidraulice, care 
influențează calitatea și fiabili
tatea mașinilor-unelte pe care 
le fabricăm. Noi, muncitorii, 
credem că centrala și ministe
rul trebuie să se implice efec
tiv, împreună cu noi, în ridica
rea calității și fiabilității produ
selor și asigurarea creșterii ex
portului.

în magistrala cuvîntare rosti
tă de dumneavoastră ne-ați ofe
rit încă un exemplu de'gîndire 
creatoare in ce privește progre
sul industriei românești, în sen
sul ca aceasta să urmeze o linie 
de dezvoltare intensivă în viitor. 
Nouă, constructorilor de mașini- 
unelte și agregate, ne revin sar
cini cu totul deosebite în acest 
domeniu, atît 'pe linia folosirii 
intensive a propriilor linii teh
nologice, cît și în ce privește 
fabricarea unor mașini-unelte și 
agregate cu înalți indici tehnici 
și calitativi, care să asigure o 
valorificare’ superioară a meta
lului, o fructificare a creației 
tehnice proprii. In acest scop, 
vom intensifica ritmul de intro
ducere a progresului tehnic in 
producția de mașini-unelte, 
fiind convinși că de calitatea 
produselor noastre depind re
zultatele muncii și eficienta ce
lorlalte întreprinderi construc
toare de mașini.

Profund interesați de proble
mele politicii noastre externe, 
ținem să vă mulțumim din su
flet. mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, 
pentru consecvența cu care 
România, dumneavoastră perso
nal militați pentru securitate și 
colaborare pe continentul euro
pean și în lume, pentru abo
lirea forței în relațiile dintre 
state și soluționarea politică, pe 
calea dialogului, a tratativelor, 
a problemelor litigioase, pentru 
respectarea dreptului fundamen
tal și sacru al popoarelor de a 
trăi în pace. înțelegere, liberta
te și independentă.

In încheiere, doresc să-mi 
exprim bucuria pentru reale
gerea dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, semn 
al prețuirii întregii clase mun
citoare pentru contribuția adusă 
la propășirea patriei socialiste.

Asigur conducerea partidului 
și statului nostru, pe dumnea
voastră personal, că oamenii 
muncii pe care îi reprezint la 
acest forum al democrației mun
citorești vor munci cu pasiune, 
cu dăruire și înalt patriotism 
pentru transpunerea în fante tot 
mai durabile a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidu
lui, a hotărîrilor acestui con
gres, aducindu-și pe deplin, con
tribuția la dezvoltarea economi
că și socială, la bunăstarea po
porului.

diții tehnice și organizatorice 
pentru desfășurarea procesului 
de producție in deplină securita
te. Cu toate acestea, anul trecut 
s-a înregistrat un număr ridicat 
de accidente, printre care și 
accidentul de la mina Livezeni. 
Cauza producerii majorității ac
cidentelor de muncă au consti
tuit-o răspunderea scăzută, ne
glijența, indisciplina și preocu
parea nesatisfăcătoare a unor 
colective de conducere, precum 
și controlul insuficient din 
partea organelor ’de specialitate 
ale Ministerului Muncii și Mi
nisterului Minelor, Petrolului și 
Geologiei. Consiliile oamenilor 
muncii de la întreprinderile din 
Valea Jiului au tras concluzii 
din toate aceste neajunsuri, în- 
sușindu-și în întregime criticile 
aduse de conducerea partidului- 
și statului și au trecut la apli
carea fermă a măsurilor sta
bilite.

După ce a apreciat eforturile 
făcute de unitățile construc
toare de mașini pentru dotarea 
minelor cu Utilaje de înaltă 
productivitate, vorbitorul a ce
rut Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să între
prindă acțiuni mai hotărîte pen
tru lichidarea întirzierilor în ce 
privește livrarea utilajului mi-, 
nier prevăzut în Programul de 

’ mecanizare, în primul rînd a 
complexelor de mecanizare, lăm
pilor de mină, pieselor de 
schimb pentru utilaje. „

Minerii Văii Jiului au toate 
condițiile să îndeplinească sar
cinile ce le revin din hotăririle 
actualului congres al clasei 
muncitoare, și sintem conștienți 
că numai prin sporirea produc
ției de cărbune, noi, minerii, ne 
vom exprima cu adevărat în
treaga recunoștință față de 
partid și față de secretarul său 
general, pentru continua ridi
care a nivelului nostru de trai.

înfăptuirea importantelor sar
cini ce ne stau în față impune 
ridicarea nivelului de cultură, 
de conștiință al minerilor, des
fășurarea unei bogate activități 
politice și cultural-educative. De 
aceea cerem să fim sprijiniți 
mai mult de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, de Uniu
nea Generală a Sindicatelor și 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist în asigu
rarea unei bogate activități cul- 
tural-artistice în bazinul car
bonifer Valea Jiului. De ase
menea, creatorii noștri de artă, 
scriitorii,, cei ce fac filme, com
pozitorii ar trebui să se inspire 
mai mult din munca și viața 
noastră.

In ^încheiere, vă raportez, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că minerii din Lu- 
peni au îndeplinit' azi planul 
la producția de cărbune pe se
mestrul I și vă asigurăm că 
vom lupta cu toată capacitatea 
și energia pentru a da în con
tinuare patriei cît mai mult 
cărbune, că ne vom îndeplini 
'cu cinste mărețele sarcini ce ne 
revin în anul 1981 și în întregul 
cincinal.

Mult stimate tovarășe. secretar 
general al partidului, președin
te al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Stimate tovarășe» stimați to
varăși,

Vă rog să-mi dați voie ca, în 
numele oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Textila" Pitești, 
să dau glas sentimentelor de 
profund atașament și adeziune 
față de conținutul bogat în idei 
al magistralei expuneri făcute 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al II-lea 
forum al autoconducerii munci
torești, document programatic 
care jalonează cu claritate di
recțiile de acțiune ale clasei 
noastre muncitoare și, totodată, 
ale întregului popor în vederea 
înfăptuirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului, dînd un nou. și 
puternic impuls eforturilor 
creatoare ale națiunii noastre 
socialiste pentru ridicarea pa
triei pe noi culmi de civilizație 
și progres.

Consiliul oamenilor muncii, al 
cărui președinte sînt, a urmărit 
cu consecvență cunoașterea te
meinică și rezolvarea practică a 
problemelor activității economi
ce și sociale a întreprinderii, 
așezarea întregii activități pe 
principiile autoconducerii, auto- 
gestiunii economice și autofi
nanțării. Acest mod de lucru 
s-a concretizat în obținerea, în- 
cepind cu anul 1977, an de an, 
consecutiv a unui loc fruntaș în 
întrecerea Socialistă. în anul 
1980, pentru rezultate deosebite 
în muncă, colectivul întreprin
derii noastre a fost distins cu 
Ordinul Muncii clasa I.

Vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că și 
pe primele 5 luni ale acestui 
prim an al celui de-al șaptelea 
cincinal am depășit’ valoarea 
producției nete cu 5,2 milioane 
lei, valoarea producțlei-marfă 
cu 10 milioane lei, iar la pro
ducția fizică la fire tip bumbac 
cu' 26 tone și la țesături tip 
bumbac cu 175 mii mp.

Analizîndu-ne propria activi
tate, sintem pe deplin conștienți 
că mai avem incă minusuri în 
munca noastră pentru valorifi
carea superioară a tuturor re
zervelor de care dispunem. Cea 
mai importantă rezervă, pe 
care dumneavoastră ați subli
niat-o in expunerea la deschi
derea congresului, este aceea a 
folosirii întregului potențial ca
litativ al forței de muncă, a ca
pacităților de producție, a ma
teriilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei.

Cu toate măsurile întreprinse 
de către factorii educaționali Și 
organul colectiv de conducere, 
raportăm că și la noi mai sînt 
oameni ai muncii certați cu dis
ciplina de producție, fondul de 
timp disponibil fiind realizat 
numai în proporție de 93 la 
sută, iar circa. 12 la sută din 
personalul muncitor nu-și înde
plinește'normele de producție, 
influențînd negativ îndeplinirea 
calitativă a producției, condu- 
cînd astfel la depășirea consu
murilor de materii prime și ma
teriale.

Nu am realizat dezideratul 
major de creștere a responsa-

Cuvîntul tovarășului
Cornel Boca

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Exprimind gîndurile și simță
mintele tuturor siderurgiștilor 
gălățeni pe care îi reprezint la 
acest inalt forum al democrației 
noastre muncitorești, doresc să 
aduc un fierbinte omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, a cărui inimă bate cu 
atîta înflăcărare pentru munca 
și viața fiecăruia dintre noi, 
pentru bunăstarea și prosperita
tea națiunii noastre socialiste.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru, alături de 
întregul popor, își exprimă ne
țărmurita bucurie pentru reale
gerea dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în inalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, văzînd 
în aceasta chezășia înfăptuirii 
neabătute a Programului parti
dului de înaintare vertiginoasă 
a tării noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație, spre bi
nele poporului român și al țării 
al cărei fiu iubit sînteti.

Expunerea prezentată ieri în 
fața congresului de conducăto
rul iubit al partidului și statu
lui nostru, abordarea revoluțio
nară. originală, atît a proble
melor dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, cît și a concepțiilor 
teoretice despre partid, despre 
stat și democrație, despre locul 
și rolul clasei muncitoare, al 
poporului în procesul de con
ducere a societății reprezintă 
un strălucit exemplu de analiză 
aprofundată, științifică, a reali
tăților țării, a cerințelor progre
sului României în această etapă, 
un cuprinzător program de ac
țiune care ne va călăuzi în în
treaga noastră activitate consa
crată înfăptuirii marilor îndato
riri ce ne revin.

Adunările generale ale repre
zentanților oamenilor muncii de 
pe platforma siderurgică de la 
Galați s-au desfășurat in lumi
na indicațiilor date de secreta
rul general al partidului. In 
aceste adunări au fost analizate 
problemele activității economice 
și sociale, s-a evidențiat expe
riența bună dobîndită. s-au for
mulat cu exigență critici des
chise la adresa consiliilor oame
nilor muncii, la organizarea și 
conducerea proceselor de pro
ducție. precum și propuneri me
nite să asigure perfecționarea 
continuă a activității în ’ toate 
compartimentele.

Mă simt onorat, să pot raporta 
că. de la pornirea primului fur
nal în cetatea oțelului de la 
Dunăre, furnaliștii au elaborat 

bilității fiecărui om al muncii, 
indiferent de funcția pe care o 
ocupă, pentru a participa cu în
treaga capacitate profesională la 
activitatea productivă, în primul 
rînd la realizarea fondului de 
beneficii.

Vă informăm, tovarășe secre- 
’tar general, că deși ne asigurăm 
cu forțe proprii aproape 40 la 
sută din piesele de schimb ne
cesare , prin recondiționare, ne 
confruntăm încă cu unele greu
tăți din partea centralei indus
triale și a Ministerului Industriei 
Ușoare privind asigurarea con
tractării necesarului de piese de 
schimb care se execută de uni
tățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. De 
multe ori nici calitatea acestora 
nu corespunde cerințelor pro
ducției. La aceasta se adaugă și 
lipsurile Ministerului Industriei 
Chimice privind realizarea unor 
clase de colorant! indigeni care 
să asigure o producție de ca
litate, diversificată.

în vederea realizării în con
diții cît mai bune a planului și 
angajamentelor asumate, vă rog 
să-mi dați voie să fac cîteva 
propuneri :

1. Intrucît întîmpinăm greu
tăți în asigurarea pieselor de 
schimb, propunem ca acestea să 
fie executate tot de furnizorul 
utilajelor respective și reparti
zate anual prin plan.

2. Pentru utilajele executate 
în tară cu furnituri din import, 
propunem ca producătorul să a- 
simileze integral echipamentul 
de completare din import.

Aș vrea să mă refer. în con
tinuare, la un alt aspect care 
ține de noua calitate a muncii 
și vieții noastre, și anume la 
activitatea de formare a omului 
nou, cu o înaltă conștiință pa
triotică.

Pe bună dreptate sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
expunerea sa la deschiderea lu
crărilor congresului nostru că 
trebuie să trecem neîntîrziat la 
perfecționarea întregii activități 
politico-educative, pentru a cul
tiva mai pregnant la fiecare om 
al muncii inalta responsabilita
te muncitorească, dragostea 
nețărmurită fața de patrie și 
partid, atașamentul profund 
față de idealurile' clasei noastre 
muncitoare, față de năzuințele 
poporului român spre edificarea 
destinului socialist și comunist 
al patriei. Am dori ca în acest 
efort să fim mai bine sprijiniți 
de instituțiile culturale, de ci
nematografie și de televiziune. 
Or, sînt nu puține cazuri cind 
pe micul ecran sînt prezentate 
filme care in loc să combată 
mentalitățile burgheze, străine 
societății noastre, le fac cunos
cute tinerei generații, aducin- 
du-ne deservicii, și nu servicii 
educative.

în încheiere, permiteți-mi să 
încredințez conducerea partidu
lui și statului, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici, un efort pentru 
realizarea exemplară a planu
lui pe anul 1981 și pe întregul 
cincinal, sporind aportul texti- 
liștilor din municipiul Pitești la 
ridicarea țării noastre pe o nouă 
treaptă de dezvoltare eco
nomică. ,

41 350 000 tone fontă. Beneficiind 
de sprijinul permanent aâordat 
de conducerea partidului; de 
prețioasele indicații ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în ca
drul vizitelor de lucru'Cfectuate 
la combinatul gălățean, am reu
șit să realizăm sarcinile planu
lui cincinal 1976—1980 înainte de 
termen, cu un spor de producție 
de peste o jumătate de miliard 
de lei.

Sîntem conștienți însă că în 
activitatea noastră se manifestă 
unele neajunsuri care țin de 
munca noastră. Este drept, avem 
unele greutăți în aprovizionarea 
cu cărbune cocsificabil, mine
reuri cu conținut ridicat de fier, 
feroaliaje și produse refractare, 
dar — și trebuie să o spunem 
în mod deschis — mai avem 
neajunsuri în propria activitate, 
care pFivesc disciplina tehnolo
gică și producția, buna funcțio
nare a instalațiilor și capacită
ților. Datorită acestor cauze, nu
mai în uzina aglomerare-furnăle, 
în 5 luni ale acestui an s-au în
registrat opriri accidentale de 
470 ore, timp în care se putea 
realiza o producție de fontă de 
peste 40 000 tone.

Așa cum este cunoscut, ca ur
mare a grijii și preocupării per
sonale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, combinatul nostru a 
fost și este înzestrat cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, cu înalți, 
parametri cantitativi și calita
tivi. Din păcate — și din nou 
trebuie s-o recunoaștem în mod 
deschis — prin nerealizarea pro
ducției fizice pe sortimente, și 
calitativ am creat greutăți în 
derularea normală a producției 
unor unități constructoare de 
mașini, din chimie, industria 
ușoară, în constituirea corespun
zătoare a fondului de marfă pen
tru export.

Doresc să arăt că nu în sufi
cientă măsură am primit spriji
nul cuvenit chiar din partea or
ganului nostru tutelar, Ministe
rul Industriei Metalurgice, care 
adeseori se mărginește să cu
noască bine greutățile noastre,, 
dar nu să le și rezolve cum ar 
trebui. Am, în acest sens, în ve
dere cîteva probleme mari, cum 
ar fi aprovizionarea corespun
zătoare cu materii prime și ma
teriale, asigurarea cu piesele de 
schimb necesare bunei funcțio
nări a utilajelor siderurgice, 
sprijinul care trebuie să-1 pri
mim in ceea ce privește finali
zarea unor obiective de investi
ții însemnate pentru combinatul 
nostru și care condiționează in
tegrarea activității unității la pa
rametrii proiectați. Deoarece cu
noaște greutățile noastre, cerem 
Ministerului Industriei Metalur
gice să treacă neîntîrziat la re

zolvarea operativă a probleme
lor. De asemenea, ținînd seama 
că piesele de schimb și sub- 
ansamblele, aparatajul electro
mecanic — specifice siderur
giei — sînt probleme fundamen
tale pentru buna funcționare a 
combinatului, solicităm Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini să asigure asimilarea 
în țară a acestor produse.

De o excepțională valoare se 
vădesc referirile din expunerea 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, privind 
necesitatea aplicării întocmai a 
principiilor socialiste de retri
buire a muncii. Este drept șă fie 
așa, cine muncește mai mult, și 
în mod deosebit cine muncește 
mai bine, cine răspunde în mai 
mare măsură prin muncă, prin- 
tr-o activitate superioară, exi
gențelor de economisire a resur
selor și energiei, cerințelor de 
realizare exemplară a sarcinilor 
să primească mai mult.. Eu. ca 
maistru, îmi dau bine seama că, 
la munci diferite cantitativ și 
calitativ, egalitarismul venituri
lor se transformă tocmai în opu-

Cuvîntul tovarășului 
Nicodim Roșea

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Prin bogăția sa de idei, de o 

excepțională valoare teoretică 
și practică, prin liniile direc
toare pe care le trasează, am
pla expunere pe care ați pre
zentat-o în fața congresului 
nostru se înscrie, mult stimate 
tovarășe secretar general. între 
documentele fundamentale pri
vind orientarea și conducerea 
activității din economia noastră 
socialistă și reprezintă pentru 
noi sursa unor inepuizabile în
vățăminte în eforturile deose
bite pe care le depunem pentru 
realizarea acestui cincinal.

La actualul forum al consili
ilor oamenilor muncii — conclu
dentă expresie a preocupării 
permanente a conducerii parti
dului și statului, a dumnea
voastră personal, mult stimate 
și . iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
și adîncirea democrației mun
citorești — colectivul întreprin
derii mecanice Cugir se prezin
tă cu un bilanț de însemnate 
succese. Sarcinile cincinalului 
1976—1980 au fost realizate cu 
107 zile mai devreme, obținîn- 
du-se o producție suplimentară 
de 965 milioane lei. Pentru re
alizările obținute în anii cinci
nalului trecut, colectivul nos
tru a fost de două ori distins cu 
Ordinul Muncii clasa I și de 
două ori cu alte ordine.

Rezultate bune am obținut și 
pe cele cinci luni ale acestui 
an. La producția-marfă planul 
a fost depășit cu peste 7 mili
oane. lei, la producția netă cu 
8 milioane lei, iar planul la ex
port, deși a crescut de două ori 
față de anul trecut, cu 22 mi
lioane lei.

O caracteristică definitorie a 
activității productive a întreprin
derii o constituie ritmul intens 
de înnoire și modernizare a 
producției, acțiune care a an
gajat capacitatea de creație teh
nică a întregului colectiv de 
muncă, reușind ca la finele 
anului 1980 șă înscriem în no
menclatorul întreprinderii peste 
320 de produse de mare com
plexitate, din care aproape ju
mătate reprezintă produse noi 
și modernizate.

întregul colectiv este anga
jat in efortul de mecanizare și 
automatizare a producției, ur
mărind introducerea unor proce
dee tehnologice noi, trecerea 
executării unor repere pe ma
șini-unelte agregat, mecaniza
rea transportului interoperații.

Trebuie însă să recunoaștem 
deschis că, deși ne-am îndepli
nit planul, o serie de contracte 
nu au fost onorate integral, 
ceea ce a produs perturbări in 
activitatea de producție a bene
ficiarilor noștri. Mă refer la o 
serie de mașini-unelte. la lan
țurile articulate pentru agricul
tură și industria forestieră. Rit
micitatea producției a avut de 
Suferit, întrucît nu am găsit 
cele mai indicate soluții de eli
minare a deficientelor ce apar 
intre diferitele secții de fabri
cație. Sînt lipsuri pe care, prin 
angrenarea capacității intregu-

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Ionel

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

In peisajul României socialiste, 
marcat de cea mai spectaculoasă 
transformare, urmare a înțelep- 
tei politici a Partidului Comu
nist Român, se înscrie un nou 
șt- important obiectiv — Canalul 
Dunăre-Marea Neagră — stră
lucită confirmare a ingenio
zității și străduinței, puse în 
slujba marilor interese economi
ce ale țării. Vă rog să-mi per
miteți ca, în numele miilor de 
constructori, oameni ai muncii 
veniți din toate județele țării, 
militari ai forțelor noastre ar
mate, tineri din brigăzile orga
nizate de C.C. al U.T.C., ce-și 
desfășoară activitatea pe șantie
rele canalului, intre Cernavoda 
și Constanța, pe o lungime de 
64 km, precum și pe ale altor 
obiective de pe teritoriul dobro
gean, să adresăm congresului, 
conducerii superioare a partidu
lui și statului, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, salutul nos
tru fierbinte și hotărîrea nestră
mutată de a fi vrednici de încre
derea și misiunea ce ne este 
încredințată.

Constituie o permanență vie 
în inimile noastre vizitele de 
lucru pe care dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-ați efectuat în fie
care an pe șantierele canalului, 
indicațiile date cu aceste prile
juri devenind direcții de acțiune 
și conduită în toată activitatea 
noastră. 

sul lui, adică în cîștiguri care 
nu corespund cu efortul depus. 
Tocmai de aceea îmi exprim pe 
deplin acordul cu aceste prin
cipii, cu aceste acțiuni de sti
mulare materială, cu măsurile 
ferme, severe, din partea con
siliului oamenilor muncii, ale 
întregului colectiv față de cei ce 
nu-și îndeplinesc datoria, atri
buțiile ce le revin.

In ce ne privește, noi, detașa
mentul siderurgiștilor gălățeni, 
sîntem ferm hotărîți ca,.printr-o 
muncă mai bună, mai bine or
ganizată, printr-o calitate supe
rioară a activității, realizată în 
mod deosebit prin întărirea ordi
nii și disciplinei, cit și ca ur
mare a creșterii nivelului de 
pregătire profesională a întregu
lui nostru colectiv, să răspun
dem prin fapte muncitorești 
chemării adresate de secretarul 
general al partidului pentru re
alizarea cincinalului. Vom da pa
triei mai mult metal, de o cali
tate tot mai bună și cu consu
muri mai reduse energetice și 
de combustibil.

lui colectiv de muncă, ne pro
punem să le eliminăm în cel 
mai scurt timp, pentru aceasta 
fiind necesar un sprijin mai 
susținut din partea unităților 
colaboratoare și ministerelor. 
De exemplu, nu avem benzile 
pentru lanțurile articulate, rul
menții de la fusele pentru in
dustria textilă și lamele sinte- 
rizate pentru cuplaje electro
magnetice. Asemenea repere se 
aduceau pînă acum din import 
și este pe deplin justificată re
nunțarea la cumpărarea lor din 
străinătate, dar este inexplica
bilă întirzierea pe care o ma
nifestă în asimilarea lor între
prinderile de specialitate din 
tară.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului în expu
nerea făcută la deschiderea lu
crărilor congresului, va trebui, 

■ în continuare, să depunem noi 
eforturi în domeniul creației 
tehnico-științifice și al promo- 

• vării progresului tehnic, pentru 
ca intr-adevăr toate produsele 
realizate să se poată compara 
calitativ, ca preț de cost și efi
ciență economică, cu cele mai 
bune produse similare realizate 
în străinătate. Este singura cale 
prin care ne putem asigura ri
dicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al fiecăruia din
tre noi. Nimic nu ne lipsește 
pentru a atinge acest deziderat 
și vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
că . întregul nostru colectiv va 
urma neabătut cuvîntul dum
neavoastră, indicațiile privind 
realizarea noii calități, a unei 
eficiente superioare în toate do
meniile de activitate.

Vorbitorul a propus ca, tn ve
derea asigurării noilor obiective 
cu cadre tehnice și de conduce
re corespunzătoare și cu expe
riență, în afara transferării a- 
cestora din unitățile cu tradiție, 
șă se organizeze secții serale de 
ingineri ale institutelor de în- 
vățămînt superior tehnic pe lin
gă marile întreprinderi care 
dispun de condițiile necesare și 
realizează* produse de mașe 
tehnicitate.

în încheiere —• a spus vorbi
torul — doresc ca, în numele 
comuniștilor, al întregului co
lectiv de muncă de la între
prinderea mecanică Cugir, să 
exorim și de la această înaltă 
tribună a democrației noastre 
muncitorești profunda admira
ție față de întreaga politică in
ternă și "externă promovată cu 
consecvență și adîncă înțelegere 
de partidul și statul nostru, po
litică al cărei inspirator șl 
promotor genial este conducăto
rul nostru stimat și iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Asigur congresul, pe dum
neavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru trans
punerea în viață a sarcinilor oe 
ne revin din documentele ce
lui de-al XII-lea Congres al 
partidului, din hotăririle acestui 
reprezentativ forum muncito
resc, cu conștiința că de munca 
și creația noastră, a tuturor, 
depind progresul economiei na
ționale, bunăstarea celor ce 
muncesc, prestigiul României în 

»lume.

După ce a informat congresul 
că în semestrul II al anului tre
cut s-a excavat cu 30 la sută mai 
mult ca in semestrul I. s-au 
turnat betoane cu 50 la sută mai 
mult și s-au realizat protecții de 
mal pe suprafețe de 2,5 ori mai 
mari, vorbitorul a spus : Din 
totalul de circa 300 milioane me
tri cubi de pămint, de structură 
diferită ce se excavează, din 
peste 4 milioane metri cubi de 
betoane ce se toarnă în ecluze, 
ziduri de sprijin și construcții 
portuare, din mai mult de 4 mi
lioane metri pătrați suprafață de 
maluri ce trebuie protejată, pre
cum și din volumul altor obiec
tive cum sînt drumuri, poduri, 
cai ferate, portul Constanta Sud- 
Agigea, în anii 1981 și 1982 ne 
rămîn de executat importante 
lucrări. Avînd imbold și reper 
magistrala dumneavoastră cuvîn
tare de ieri, tovarășe secretar 
general, sîntem ferm hotărîți să 
intensificăm ritmurile de lucru 
pe toate fronturile, pentru ca. in 
octombrie anul acesta, să vă 
raportăm că am îndeplinit sarci
na suplimentară ce ne-ați dat-o. 
Vom acționa mai intens, organi- 
zîndu-ne mai bine activitatea 
pentru spprirea ■ substanțială a 
volumelor de excavații. a accele
rării turnării de betoane, des
chiderea de noi fronturi de 
lucru, constructorii fiind anga
jați să traducă în viață sarcinile 
ce ni le-ați trasat recent, de a 
depăși volumele planificate in 
acest an. Sîntem conștienți — a 
spus vorbitorul — că anul 1981 
este hotărîtor pentru realizarea 
și darea la timp în funcțiune a

acestui mare obiectiv. Aceasta 
implică din partea organelor și 
organizațiilor de partid, a orga
nelor de conducere colectivă ale 
Centralei Canal Dunăre-Marea 
Neagră și ale unităților subor
donate răspunderi sporite pentru 
buna organizare și desfășurare a 
muncii, pentru lichidarea tutu
ror deficientelor și lipsurilor 
manifestate. In spiritul sarcini
lor și indicațiilor exprimate în 
expunerea dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm să mili
tăm neabătut pentru aplicarea 
fermă a noului mecanism econo
mico-financiar. în aceste condi
ții, în centrul activității noastre 
vom situa preocuparea perma
nentă pentru economisirea mate
rialelor, energiei, combustibililor 
și carburanților.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că lucrările canalului ar 
fi fost mult mai avansate dacă 
ministerele industriei construc
țiilor de mașini, industriei chi
mice, aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și unitățile subordonate 
acestora ar fi manifestat o mai 
mare receptivitate și operativi
tate în asigurarea ritmică, con
form contractelor, a utilajelor, 
pieselor de schimb și materiale
lor necesare. Adresez consi
liilor oamenilor muncii din uni
tățile producătoare solicitarea 
de a acorda atenție maximă 
produselor destinate nouă, prin 
aceasta mărindu-și contribuția 
la efectuarea lucrărilor Cana
lului Dunăre-Marea Neagră.

Cuvîntul 
loan

Mult stimate tovarășe secre
tar general,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Congresul nostru, expresie 
elocventă a democrației munci
torești, a sistemului de institu
ții autentic democratice, care 
definesc astăzi viața țării, este 
chemat să dezbată și să adopte, 
în conformitate cu exigențele 
stabilite de conducerea partidu
lui. documente de cea mai mare 
însemnătate pentru înfăptuirea 
în bune condiții a hotărîrilor 
programatice ale Congresului 
al XII-lea privind asigurarea 
unei calități noi, superioare, în 
toate domeniile de activitate.

îmi revine plăcuta îndatorire 
ca, de la înalta tribună a foru
mului suprem,- al democrației 
muncitorești, să aduc un cald 
omagiu secretarului general al 
partidului nostru, pentru în
treaga, neobosita sa activitate 
închinată progresului rapid al 
patriei, perfecționării continue 
a relațiilor sociale, ridicării ne
contenite a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Dezbaterile noastre — fericit 
prefațate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. prin cupririzătoarea 
Sa expunere, analiză temeinică 
a progreselor și realităților 
noastre de azi, a căilor optime 
de acțiune în viitor — se poar
tă, in mod firesc, sub impulsul 
acestei magistrale expuneri, sub 
semnul exigenței revoluționare 
și responsabilității comuniste. •

Alături de celelalte sectoare, 
industria construcțiilor de ma
șini și-a adus o contribuție im
portantă la realizarea obiecti
velor cuprinse in planul națio
nal unic pe cincinalul prece
dent. In această perioadă, pro
ducția ramurii a. crescut de pes
te 1,8 ori. asigurîndu-se aoroape 
80 la sută din necesarul de uti
laje pentru investiții, mai mult 
de 25 la sută din exportul țării 
și peste 40 la sută din contri
buția industriei la crearea veni
tului național. In primele cinci 
luni ale acestui an, planul la 
producția netă, productivitate, 
investiții s-a îndeplinit, reali- 
zîndu-se depășiri la o serie de 
sortimente de mare importanță.

Analiza responsabilă a rezul
tatelor de pînă acum evidenția
ză menținerea unor lipsuri se
rioase în activitatea uzinelor, 
centralelor și ministerului, care 
țin mai cu seamă de nerealiza
rea integrală a producției fizi
ce, fabricarea unor mașini și 
utilaje insuficient de competi
tive în condițiile unei concuren
țe tot mai aspre pe piața mon
dială. aplicarea unor tehnologii 
cu consumuri încă mari de 
muncă și materiale, neasigura- 
rea ritmică a bazei materiale 
și a cooperărilor, asimilarea și 
livrarea cu întîrziere a unor 
produse noi, insuficienta pre
ocupare pentru ridicarea califi
cării Ia nivelul tehnicii aflate în 
dotarea unităților, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în toa
te unitățile. Deficiențele exis
tente în activitatea unităților 
constructoare de mașini — a spus 
vorbitorul — pun în evidență 
lipsurile în conducerea și plani
ficarea activității de către minis
ter, în întărirea rolului și răs
punderii centralelor industriale, 
în îndrumarea și controlul acti
vității de Cercetare și proiectare 
și de comerț exterior. Aceste 
neajunsuri au polarizat, dealt
fel, și dezbaterile din cadrul 
recentelor adunări generale ale 
oamenilor muncii.

In actuala etapă, cind Româ
nia avansează spre stadiul de 
tară mediu dezvoltată economic, 
obiectivul principal al indus
triei constructoare de mașini 
este de a realiza, în concepție 
proprie și la un înalt nivel teh
nic, sistemele de mașini nece
sare pentru economia națională 
și pentru sporirea disponibilită
ților pentru export. Prin cele 
47 programe speciale pe pro
duse ale ramurii noastre, se sus
ține ferm modernizarea structu
rii producției, cu atit mai ne
cesară astăzi, în condițiile pre
lungirii crizei mondiale. Ramu
ra noastră, răspunzind exigen
țelor actuale, ya obține din ace
eași tonă de metal o valoare, cu 
cel puțin 30 la șută mai mare. 
Vor fi realizate sisteme de uti
laje complexe de mare produc
tivitate pentru exploatările mi
niere în subteran și în cariere
le de suprafață, agregate ener
getice pentru cărbuni inferiori 
și șisturi bituminoase, echipa
mente pentru hidrocentrale și 
microcentrale, pentru surse 
energetice neconvenționale, e-

La înfăptuirea acestui grandios 
obiectiv sînt antrenați zi și 
noapte peste 24 000 de oameni 
ai muncii. S-au executat lucrări 
care aii implicat eroism, destoi
nicie, multă inventivitate, au 
creat frămîntări în rîndurile 
specialiștilor și muncitorilor pen
tru găsirea celor mai bune so
luții, putînd spune că zilnic pot 
fi descoperiți noi eroi. Pînă 
acum însă nu au apărut decît 
sporadic relatări despre cahal și 
constructorii săi. Timpul nu este 
trecut. De aceea, adresez căl
duros invitația scriitorilor, artiș
tilor plastici, compozitorilor, 
creatorilor de filme să vină în 
mijlocul nostru, să vadă și să 
trăiască un timp alături de noi, 
unde vor găsi la tot pasul izvoa
re de inspirație și creație. Aștep
tăm de la toți prezentarea în 
formă artistică a eroismului con
structorilor canalului.

Asigurăm congresul, pe dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că în 
activitatea noastră de viitor’ ne 
vom conduce după indicațiile 
cuprinse în magistralul ranort 
prezentat de dumneavoastră, vom 
milita pentru un climat de 
ordine și disciplină, unind efor
turile noastre, ale constructori
lor Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, cu ale înțregului nostru 
popor, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, 
pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

■ I ' A. 7*

tovarășului 
Avram

chipamente pentru centrale 
nuclearo-electrice de 700 MW, 
instalații de foraj de. mare adîn- 
cime și platforme de foraj ma
rin, combine autopropulsate mo
derne, sisteme de mașini pentru 
efectuarea lucrărilor pe terenu
rile in pantă și care asigură di
versificarea utilizării tractorului 
de 65 CP. Vom realiza, de ase
menea, utilaje de prelucrare 
destinate complexelor agroin
dustriale și linii tipizate de fa
bricație pentru industria ali
mentară. Totodată, vom spori 
de peste 2,5 ori producția bunu
rilor de larg consum.

Va crește, în continuare, pon
derea electrotehnicii și electro
nicii. Urmează să fie însușită 
tehnica de calcul de generația 
3—4, a microprocesoarelor, a 
componentelor electronice cu un 
grad mare de densitate, funcțio
nalitate și fiabilitate, a electro
nicii de măsură și supraveghe
re, a electronicii de putere, ca 
și realizarea de roboți in
dustriali, echipamente de tele
comunicații prin fibră optică. 
Aceste subramuri vor contribui 
la dezvoltarea unor noi sectoa
re,, cum sînt aviația sau cen
tralele nucleare, și vor crea teh
nologii .capabile să reducă con
sumurile actuale, să sporească 
gradul de folosire și de recupe
rare a materialelor.

Hotărîtoare pentru atingerea 
indicatorilor de eficientă și ca
litate sînt promovarea și ’ Gene
ralizarea tehnologiilor no de 
mare productivitate, pe baza 
programelor elaborate în comun 
cu Institutul național pentru 
știință și tehnologie.

Vorbitorul a informat că în 
fiecare întreprindere se află în 
curs de aplicare programe vi- 
zind asigurarea unei calități 
superioare, testarea prototipuri
lor în condiții similare celor ale 
unei exploatări, încît ele să se 
alinieze la prevederile de cali
tate internațională. Vorbitorul a 
apelat la furnizorii de materii 
prime și materiale să ia măsuri 
corespunzătoare acestor exigen
țe și, mai ales, să finalizeze 
programele de asimilare a tutu
ror materialelor prevăzute.

Dezvoltarea construcțiilor de 
mașini se bazează, pentru mul
te din subramurile ei, pe creș
terea exportului, ceea ce impu
ne îmbunătățirea flexibilității 
industriei noastre, în raport cu 
cerințele pieței externe. Ne pro
punem să asigurăm o mai mare 
pondere exportului de mașini 
și utilaje in cadrul unor acor
duri și contracte de lungă du
rată, punînd accentul pe un sor
timent mai larg de linii tehno
logice și instalații, prin care să 
valorificăm superior potențialul 
industriei mecanice, al unități
lor producătoare de echipamen
te electronice și de automatiza
re, a posibilităților de sporire a 
livrărilor de subansamble și a 
pieselor de schimb. In acest 
mod acționăm pentru a realiza 
fondul de marfă destinat com
pensării integrale a importuri
lor de completare strict necesar 
Și pentru a spori contribuția la 
echilibrarea balanței de plăți 
externe a țării.

în vederea aplicării mai fer
me a noului mecanism econo
mic, orientăm activitatea noas
tră spre reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor materiale, 
creșterea mai puternică a efi
cienței economice și, pe această 
bază, pregătirea condițiilor pen
tru generalizarea săptăminii de 
muncă reduse.

Prin întreaga lor substanță, 
documentele supuse dezbaterii 
creează cadrul optim pentru ri
dicarea pe o treaptă calitativ 
nouă a întregii activități eco
nomice, pentru afirmarea tot 
mai puternică a rolului clasei 
muncitoare în conducerea țării, 
încredințați de acest adevăr, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general,, că vom milita 
cu toată energia, ne vom folosi 
întreaga pricepere pentru tradu
cerea lor in viață.

In numele tuturor constructo
rilor de mașini, exprim din 
adîncul inimii și cu toată căldu
ra satisfacția deplină de a-1 avea 
pe mai departe în fruntea înal
tului forum al clasei muncitoare' 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exponentul strălucit al năzuințe
lor supreme ale națiunii, ctitor 
al democrației revoluționare din 
România modernă. Această op
țiune reprezintă chezășia înain
tării sigure a României socialiste 
pe calea propășirii și progresu
lui, a întăririi și consolidării in
dependenței scumpei noastre 
patrii.

(Continuare în pag. a V-a)



SClNTEIA — vineri 26 iunie 1981 PAGINA 5

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Cuvintul tovarășului

Gheorghe Huian
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,
îmi îndeplinesc cu nespusă 

bucurie mandatul încredințat de 
cei aproape 10 000 de oameni ai 
muncii ce-și desfășoară activi
tatea în cadrul Combinatului de 
fibre sintetice Iași de a exprima 
sentimentele de înaltă prețuire 
și recunoștință față de excep
ționala activitate politică, orga
nizatorică și teoretică desfășu
rată cu devotament revoluțio
nar, în fruntea partidului și a 
tării, de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România. Dînd glas senti
mentelor de înaltă stimă și 
respect față de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, comunistul 
de omenie, marele om de stat 
și revoluționar al epocii noas
tre, salutăm cu toată căldura 
inimilor noastre reînvestirea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, văzînd in 
aceasta chezășia sigură a înain
tării ferme a României spre 
comunism.

In însuflețitorul tablou al rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru, înfățișat în magistrala 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se regăsește și con
tribuția colectivului nostru, care 
a încheiat cincinalul 1976—1930 
cu rezultate deosebite, fiindu-i 
conferit de două ori Ordinul 
Muncii clasa I, pentru primul 
loc ocupat în întrecerea socia
listă pe țară, exprimîndu-ne 
angajamentul muncitoresc de a 
face totul ca, și în viitor. Com
binatul de fibre sintetice Iași să 
se situeze printre unitățile 
fruntașe ale chimiei românești.

Așa cum se desprinde cu lim
pezime din expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, precum 
și din celelalte documente su
puse dezbaterii congresului — a 
spus în continuare vorbitorul — 
o importanță covîrșitoare au, 
pentru creșterea rapidă a efi
cienței, introducerea cuceririlor 
revoluției tehnico-științlfice în 
toate ramurile economiei națio
nale, modernizarea și înnoirea 
producției. El a arătat că, sub 
conducerea organizației de partid, 
consiliul oamenilor muncii a 
concentrat preocupările între
gului colectiv spre introducerea 
progresului tehnic, dezvoltarea 
activității de invenții Și inovații. 
Astfel, în cincinalul 1976—1980 
au fost omologate de către 
O.S.I.M. 40 de invenții, din ca-e 
16 au fost aplicate, cu o eficien
tă economică postcalculată de 
61 milioane lei. Prin valorifica
rea superioară a subproduselor, 
a resurselor secundare refolosi-

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Mihăescu

lji~"lt stimate tovarășe Nicolae 
Ce sescu,

Stimați tovarăși,
Am ascultat cu interes deose

bit și multă satisfacție magistra
la expunere prezentată aici, în 
înaltul forum al muncitorimii 
din România, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, din care 
am desprins cu claritate sarci
nile și direcțiile de acțiune ale 
consiliilor oamenilor muncii în 
activitatea prezentă și de per
spectivă. Doresc să exprim, în 
numele întregului colectiv de ci- 
mentiști din orașul Fieni, recu
noștința lor fierbinte pentru 
sprijinul acordat în dezvoltarea 
și modernizarea Combinatului de 
lianți și azbociment din Fieni, 
pentru minunatele condiții de 
muncă și de viață de care be
neficiem.

Referindu-se, în continuare, la 
cincinalul încheiat, vorbitorul a 
informat congresul că depășirile 
la producția fizică de ciment în
sumează peste 700 000 tone, ob
ținute în condițiile economisirii 
unor importante cantități de 
energie electrică, combustibil și 
alte materiale, întreprinderea 
fiind onorată cu Ordinul Muncii 
și Steagul Roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură pentru suc
cesele obținute timp de patru 
ani consecutiv. Acționînd cu fer
mitate în spiritul indicațiilor pri
mite, colectivul combinatului din 
Fieni promovează pe scară tot 
mai.largă în producție tehnica 
avansată, întreprinzind în acest 
sens acțiuni importante de mo
dernizare a liniilor tehnologice, 
concomitent cu perfecționarea 
liniei de 3 000 tone clincher pe zi, 
la care au fost atinși parametri 
de funcționare comparabili cu 
cei obținuți in țările dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Consiliul oamenilor muncii, 
căutînd să-și perfecționeze me
reu stilul și metodele de muncă, 
ține o permanentă legătură cu 
oamenii muncii, valorifică cu 
consecvență propunerile acesto
ra și, in strînSă colaborare cu 
organizațiile de masă și obștești, 
sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, aplică cu 
eficiență tot mai inaltă princi
piile autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-finan- 
ciare. Rodul acestor preocupări 
se exprimă in rezultatele prime
lor cinci luni ale anului 1981, 
cînd s-a realizat o depășire de 
55 000 tone ciment, în contextul 
realizării unei economii de peste 
2 000 tone combustibil conven
țional.

Analizînd activitatea colectivu
lui în spirit critic și autocritic,

Cuvintul tovarășei 
Viorica Dobrescu

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cel de-al II-lea Congres al 

consiliilor oamenilor muncii 
constituie o nouă și elocventă 
mărturie a democratismului o- 
rinduirii noastre, a politicii con
secvente a partidului de a asi

bile — pe baza promovării unor 
tehnologii noi — cheltuielile de 
producție au fost reduse cu 26,8 
milioane lei, iar importul cu 
36.7 milioane lei. Totodată, a 
sporit exportul cu 39,6 milioane 
lei și s-a realizat un spor de 
beneficiu, pe seama produselor 
noi, în valoare de 151 milioane 
lei. Pe primele 5 luni ale anului 
acesta s-a obținut un spor de 
producție de 25,8 milioane lei.

Accentuînd asupra preocupă
rilor ce vizează modernizarea 
producției, înnoirile tehnice și 
tehnologice, creșterea gradului 
de competitivitate a mărfurilor 
pe piața externă, reducerea im
porturilor de piese de schimb 
și utilaje, prin asimilarea aces
tora, in colaborare cu alte între
prinderi, vorbitorul a spus : In 
această activitate nu găsim to
tuși înțelegerea și receptivitatea 
dorite din partea unor unități, 
deși este necesar ca toți produ
cătorii să înțeleagă problema 
asimilărilor ca pe o problemă 
de interes general și să ne unim 
forțele pentru reducerea efortu
lui valutar al țării. Și în cadrul 
întreprinderii noastre, cu toate 
succesele obținute, apreciem că 
rezultatele științei și tehnicii 
pătrund încă după un timp în
delungat, că produsele noastre 
puteau fi mai competitive, de 
calitate mai înaltă, că, pentru 
fiecare tonă de fire și fibre, pu
team obține valori mai mari 
atit pe piața internă, cit și pe 
cea externă. El a formulat, in 
incheiere, un șir de propuneri : 
să se ia măsuri pentru a se asi
gura o coordonare corespunză
toare, în cadrul ministerelor, a 
tuturor problemelor legate de 
asimilări de orice natură, în 
vederea generalizării asimilări
lor realizate într-o unitate eco
nomică și în alte unități, econo- 
misindu-se astfel timpul irosit 
de fiecare în parte pentru a găsi 
soluții deja cunoscute ; să se 
revizuiască actuala lege a in
vențiilor și inovațiilor, în așa- 
fel ca aceasta să constituie un 
puternic stimulent moral și ma
terial pentru toți oamenii mun
cii, departajîndu-se clar legea 
invențiilor de legea retribuțiilor, 
în sensul ca cele trei retribuții 
maxime pe an, prevăzute ca 
stimulent în ambele legi, să nu 
aibă efect cumulativ, ci fiecare 
să stimuleze, independent, pe 
cei ce obțin rezultate deosebite ; 
simțindu-se necesitatea lărgirii 
competenței consiliului oameni
lor muncii, să i se dea acestuia 
posibilitatea de a hotărî asupra 
execuției, sau procurării unor 
utilaje ori produse sub un milion 
lei, pe tehnică nouă, atunci cînd 
apare ideea. și nu după ce se 
prinde in planul C.S.P. sau pla
nul de tehnică nouă, deoarece, 
potrivit actualelor reglementări, 
această operație durează circa 
doi ani.

vorbitorul a spus : Fiind o 
unitate consumatoare de ener
gie și combustibil, ne dăm 
seama că la unele utilaje 
avem consumuri încă mari, 
astfel că am constituit cîteva 
colective, cuprinzind aproape 
100 de muncitori fruntași și ca
dre tehnice, care acționează in 
vederea găsirii de noi soluții 
tehnologice pentru reducerea 
consumurilor specifice. Renun- 
țînd, totodată, la producerea ci
mentului pe procedeu umed, 
care are un mare consum ener
getic, căutăm soluții pentru ca 
in instalațiile modernizate să ob
ținem o producție suplimentară 
prin introducerea de noi tehno
logii. In acest context, ținînd 
seama de cerințele valorificării 
superioare a producției, vorbito
rul a insistat asupra necesității 
unui sprijin substanțial din 
partea centralei și a ministeru
lui, spre a se obține noi sorti
mente de ciment, cu caracteris
tici superioare. El a adresat, 
totodată, unele critici Centralei 
industriei cimentului și Minister 
rului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții pen
tru faptul că n-au fost suficient 
de receptive la propunerile și 
solicitările întreprinderii cu pri
vire la corelarea indicatorului 
producției fizice cu indicatorii 
valorici și a propus ca toți de
legații care vin de la centrală 
și ministere să participe con
cret și eficient la soluționarea 
problemelor cu care se confrun
tă unitatea.

Sîntem conștienți în același 
timp — a continuat vorbitorul — 
de necesitatea de a acționa mai 
ferm pentru educarea in spirit 
revoluționar, muncitoresc, a în
tregului personal muncitor, ast
fel incit principiile și normele 
eticii și echității socialiste să ca
racterizeze întreaga noastră via
ță socială, pentru a statornici la 
fiecare loc de muncă un climat 
de puternică emulație creatoa
re, de exigență și autoexigență.

' De asemenea, vom acorda mai 
multă grijă educării tuturor lu
crătorilor noștri, în scopul folo
sirii și întreținerii corespunză
toare a utilajelor moderne de 
care dispunem, vom spori răs
punderea consiliului oamenilor 
muncii în asigurarea unor con
diții mai bune de muncă și via
ță pentru personalul muncitor. 
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom milita neabătut pentru 
transpunerea întocmai în viață 
a politicii partidului nostru de 
ridicare necontenită a României 
pe noi culmi de civilizație și 
progres.

gura participarea directă a ma
selor largi de oameni ai muncii 
la dezbaterea și soluționarea 
principalelor probleme ale dez
voltării economico-sociale a tă
rii. Crearea acestor organe co
lective de conducere, menite să 
asigure aplicarea în practica de 
zi cu zi a principiului autocon
ducerii muncitorești, ca și în

treaga concepție politică șl so- 
cidl-economică a partidului și 
statului nostru, poartă puternica 
amprentă a gîndirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a clarviziunii 
și fermității sale revoluționare.

Acționind pentru transpunerea 
în viată a sarcinilor încredința
te de conducerea de partid și de 
stat cercetării științifice din 
țara noastră, sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a to
varășei Elena Ceaușescu. ilustru 
savant și om politic, colectivul 
ICECHIM a obținut, în cinci
nalul trecut, succese importante. 
Astfel, au fost finalizate cerce
tările pentru 462 tehnologii cu 
o eficientă economică prelimi
nată la aplicare de peste 7 mi
liarde lei. Pe baza cercetărilor 
ICECHIM au fost obținute în 
acești ani peste 350 produse noi, 
cu O valoare de peste 3 miliar
de lei/an, și au fost puse in 
funcțiune 26 instalații indus
triale noi, realizate pe baza cer
cetării proprii, cu o valoare a 
producției de peste 2 miliarde 
lei/an ; alte 15 instalații sînt în 
curs de realizare.

Vă informăm, tovarășe secre
tar general, că cercetătorii din 
ICECHIM participă nemijlocit, 
pe platformele industriale, la 
asigurarea intrării în funcțiune 
a acestor obiective. Au fost 
realizate prin microproducție, în 
vederea eliminării importului, 
produse în valoare de 227 mi
lioane lei, beneficiile realizate 
de colectivul nostru în acești 
ani depășind 235 milioane lei.

Pentru a răspunde mai bine 
sarcinilor ce ne revin în acest 
an și în noul cincinal, planurile 
de cercetare au fost astfel orien
tate, incit să corespundă dome
niilor celor mai importante ale 
economiei naționale, pentru a 
căror dezvoltare au fost întoc
mite programe speciale. Aș 
menționa folosirea mai eficientă 
a componenților din țiței, per
fecționarea proceselor catalitice, 
realizarea de noi elastonjeri, 
tehnopolimeri. fire și fibre chi
mice, coloranți și pigmenți or
ganici, cercetările în domeniul 
surselor noi de energie și altele. 
Ne preocupăm, de asemenea, in 
mod deosebit de perfecționarea 
tehnologiilor existente, de redu
cerea continuă a consumurilor 
de energie, materii prime și 
materiale, de valorificarea sub
produselor și eliminarea impor
tului de produse chimice.

Desigur că activitatea noas
tră poate fi îmbunătățită, și re
centele adunări generale au pus 
în evidentă nu numai u-nele din 
lipsuri, dar și căile de acțiune 
pentru înlăturarea lor, au pri

Cuvintul tovarășului 
Anghel Valentin Popescu

Mult stimate tovarășe secre
tar general.

Stimați tovarăși.
Am ascultat cu viu interes 

expunerea prezentată de tova
rășul/, Nipolae- Ceaușescu, secre- 
lUi’yl .general al partidului, docu
ment programatic de excepțio
nală valoare teoretică și practi
că, care înfățișează în mod 
strălucit tabloul marilor reali
zări obținute în îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea al partidului 
și jalonează cu clarviziune și 
spirit profund științific direc
țiile de dezvoltare a țării în 
cincinalul 1981—1985.

Vă rog să-mi permiteți ca, in 
numele celor peste 10 000 de 
petroliști din Trustul petrolului 
Bolintin, care își desfășoară ac
tivitatea în Cîmpia Dunării, să 
exprim, încă o dată, sentimen
tele noastre de adîncă prețuire 
și recunoștință față de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, care ma
nifestați o înaltă și permanentă 
grijă pentru înflorirea neînce
tată a României socialiste, pen
tru prosperitatea și fericirea 
întregului popor.

în cuvîntarea pe care ați ros
tit-o la acest congres, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
ați subliniat din nou, cu deose
bită pregnanță, necesitatea im
perioasă a asigurării unei pu
ternice baze de materii prime, 
condiție fundamentală pentru 
continua dezvoltare a economiei 
noastre naționale. Vreau să vă 
asigur că unitățile trustului 
nostru sînt ferm angajate in în
făptuirea acestui obiectiv, stră- 
duindu-se să îmbunătățească 
activitatea de foraj-extracție, 
în spiritul indicațiilor dumnea
voastră.

întocmai cum ne-ați cerut, în 
toate sectoarele de producție, Și 
îndeosebi la locurile mai grele, 
au fost repartizați membri de 
•partid, muncitori cu o activi
tate îndelungată și cu o bogată 
experiență. De asemenea, s-au 
luat măsuri ca toate cadrele de 
conducere, membrii comitetelor 
de partid să acționeze direct 
pentru soluționarea operativă a 
problemelor.

Cu sprijinul ministerului de 

lejuit formularea unor propu
neri valoroase, pe care le vom 
studia și pune în aplicare dacă 
ele răspund criteriilor valorice.

Corespunzător sarcinilor pe 
care dumneavoastră, mult sti
mate Nicolae Ceaușescu, le-ați 
enunțat cu deosebită claritate 
la recenta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R., Consiliul 
științific desfășoară o intensă 
activitate pentru mai buna or
ganizare a muncii, perfecționa
rea pregătirii profesionale. îm
bunătățirea ordinii și disciplinei, 
în scopul creșterii calității lu
crărilor elaborate și aplicării lor 
cit mai rapide in producție. In 
centrul activității organului co
lectiv de conducere se află ri
dicarea continuă a eficienței 
muncii de cercetare și. în ace
lași timp, creșterea eficienței 
tehnologiilor cercetate, principa
lul obiectiv fiind atingerea și 
depășirea performanțelor mon
diale în ceea ce privește cali
tatea produselor, consumurile 
energetice și de materiale.

Rezultatele obținute în prime
le cinci luni ale acestui an,- rea
lizarea în devans a unor faze 
de cercetare și experimentare 
constituie o garanție a faptului 
că și de această dată oamenii 
muncii din ICECHIM vor reali
za și depăși prevederile planu
lui d£ cercetare și angajamen
tele asumate.

în încheiere, aș dori să arăt 
că este o deosebită cinste pen
tru mine să exprim de la aceas
tă tribună tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu pro
funda recunoștință a tuturor oa
menilor muncii din ICECHIM 
pentru activitatea neobosită ce 
o desfășoară în fruntea partidu
lui și statului, pentru dîrzenia 
cu care apără interesele po
porului nostru și asigură înain
tarea neabătută a României pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
pentru contribuția sa excepțio
nală la promovarea colaborării 
internaționale și consolidarea 
păcii, la creșterea prestigiului 
internațional al României socia
liste. Ne exprimăm, totodată, 
hotărîrea nestrămutată de a 
transpune în practică orientările 
și indicațiile reieșite din magis
trala expunere făcută la deschi
derea congresului de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, văzînd în a- 
ceasta garanția sigură a înde
plinirii marilor sarcini reieșite 
din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, prefigu
rarea viitorului comunist al pa
triei noastre.

resort și al institutelor de spe
cialitate, am intensificat ritmul 
de cercetare geologică și acțio
năm pentru extinderea foraju
lui de mare adîncime.

, Privindu-ne munca prin pris- 
ma .crțțică, țin să arăt că, deși în 
primele, cinci luni ale acestui 
ah, producția de țiței a trustu
lui a crescut cu peste 500 tone/ 
zi, avem incă de recuperat o 
restantă de aproape 60 000 tone. 
Nerealizarea integrală a sarci
nilor de plan este generată de 
modul încă nesatisfăcător de 
organizare și conducere, de fap
tul că in anii trecuți nu s-a ac
ționat cu suficientă hotârire 
pentru intensificarea cercetării 
ge'ologice și a forajului de mare 
adîncime, pentru creșterea fac
torului de recuperare a țițeiului 
din zăcăminte. Vom acționa cu 
hotărîre pentru înlăturarea aces
tor lipsuri. în continuare, vor
bitorul a arătat că, deși in fie
care an se întocmește un plan 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială, repartițiile sînt inferioare 
necesarului și nu se livrează 
ritmic. Așa stau lucrurile în 
acest an cu livrările de țevi de 
extracție, cu țeava pentru) con
ducte. unități de pompare, mo
toarele electrice, prevenitoarele 
de erupție și altele.

Greutăți provoacă și nea
junsurile de calitate la unele 
utilaje. La pompele de adînci
me intervin dese defecțiuni și o 
creștere a frecvenței intervenți
ilor. Pentru eliminarea acestor 
neajunsuri considerăm că con
siliul de conducere al ministe
rului. consiliile oamenilor mun
cii din unitățile productive tre
buie să asigure îmbunătățirea 
calității materialului din care 
se execută acestea, ținînd sea
ma de faptul că au fost expe
rimentate cu rezultate bune o 
serie de pompe îmbunătățite, 
cu o durată de funcționare de 
aproape 5 ori mai mare.

Vorbitorul a cerut ca institu
tele de cercetare și proiectare 
să sprijine mai mult introduce
rea mecanizării și automatizării 
în activitatea de foraj și extrac
ție în scopul ușurării efortului 
fizic.

Vă încredințăm, mult stima
te tovarășe secretar general, că, 
ajunși la locurile noastre de 

muncă, vom dezbate cu întregul 
colectiv, intr-un spirit de înal
tă exigență și responsabilitate 
comunistă, măsurile și acțiuni
le ce trebuie întreprinse în 
scopul transpunerii în viață a 
indicațiilor și sarcinilor cuprin
se în magistrala dumneavoastră 
cuvîntare, că vom acționa cu

Cuvintul tovarășei 
Lina Ciobanu

Stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Congresul nostru confirmă 

mai mult ca oricînd aplicarea 
consecventă și creatoare a prin
cipiului participării active și 
efective a clasei muncitoare la 

, dezbaterea tuturor problemelor 
interne și externe ale societății 
noastre socialiste. Bogăția de 
idei, analiza profundă, aprecie
rile și orientările cuprinse în 
clarvăzătoarea expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
constituie pentru toți oamenii 

’’muncii din țara noastră o pre
țioasă călăuză în activitatea de 
viitor. Cu mîndrie patriotică 
apreciem rezultatele obținute de 
întregul nostru popor în cinci
nalul 1976—1980, la care și oa
menii muncii din industria 
ușoară și-au adus o contribuție 
însemnată, realizînd peste plan 
o producție de 26,7 miliarde lei.

Aceste succese sînt strîns le
gate de activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de rolul său hotărîtor în elabo
rarea strategiei economice și 
politicii partidului, pe baza cu
noașterii realităților din țara 
noastră.

In toată această perioadă, de 
cînd sînteți la cîrma țării, sti
mate tovarășe secretar general, 
păstrăm ca un bun de cel mai 
mare preț frecventele întîlniri 
de lucru cu dumneavoastră, ca 
momente de profundă satisfac
ție, prilej de a înțelege noile ce
rințe ale etapei pe care o par
curgem și de a stabili noi solu
ții pentru realizarea dezideratu
lui major, acela de a transfor
ma cantitatea într-o nouă cali
tate, în condițiile unei eficiențe 
sporite, prin promovarea celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane. Omenia, 
exigența comunistă, capacitatea 
de analiză, în spirit științific și 
într-o concepție creatoare, a 
marilor probleme ale construc
ției socialismului și comunismu
lui din patria noastră, profunzi
mea și înțelepciunea cu care 
dumneavoastră tratați fiecare 
problemă, consecvența cu care 
urmăriți perfecționarea cadrului 
de manifestare plenară a parti
cipării întregului popor la con
ducerea vieții social-politice și, 
îndeosebi, 'grija pentru om v-au 

. atras pentru totdeauna stima tu
turor.
; Subliniind-., că și la apest-con- 
gres s-a relevat rolul esențial, 
determinant al . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe planul ac
tivității teoretice, ideologice, 
prin cutezanța gîndirii în apli
carea adevărurilor fundamentale 
ale comunismului științific la 
condițiile concrete și particula
ritățile specifice ale României, 
vorbitoarea a spus in continua
re: Doresc ca și de la această tri
bună să exprim, în numele crea
torilor de bunuri materiale, pro
funda noastră recunoștință pen
tru indicațiile și orientările pe 
care ni le-ați dat, respectul de
osebit pentru modul strălucit în 
care contribuiți la rezolvarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane, ca proeminentă 
personalitate a vieții interna
ționale. Urmărim cu sentimente 
de mîndrie patriotică și vie sa
tisfacție dialogurile pe care le 
aveți cu conducătorii de partide 
și state, vizitele pe care le în-' 
treprindeți și ne intensificăm 
eforturile pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin 
in acest an și pe întregul cin
cinal.

Sprijinul permanent și neobo
sit primit din partea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în această pe
rioadă a determinat finalizarea 
în industria ușoară a peste 1 400 
obiective de cercetare, introdu
cerea, extinderea și moderniza
rea a 1 200 tehnologii noi. Pe 
această cale, gradul de valorifi
care a resurselor materiale a 
crescut cu peste 44 la sută la 
țesăturile tip bumbac, cu 31 la 
sută la tricotaje tip bumbac, cu 
25 la sută la încălțămintea cu 
fețe din piele naturală.

Mulțumim din adîncul inimii 
pentru tot sprijinul primit și ne 
exprimăm profunda dragoste și 
admirație pentru neobosita ac
tivitate pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o desfășoară pe plan 
intern și internațional.

Supunînd unei analize exigen
te activitatea desfășurată, vor
bitoarea a arătat, apoi, că rea

toată energia pentru realizarea 
mărețelor sarcini care ne revin 
pentru a da patriei cantități tot 
mai mari de produse petroliere, 
atît de necesare pentru pro
gresul general al vieții noastre 
economice, realizării ritmului 
înalt de dezvoltare al actualului 
cincinal.

lizările obținute pe cincinal și 
pe primele 5 luni ale acestui an 
nu exprimă întregul potențial 
tehnic și uman al industriei 
ușoare, în activitatea de condu
cere a ministerului, centralelor 
și întreprinderilor existînd o se
rie de neîmpliniri, care au di
minuat aceste rezultate.

Nu att fost situate întotdea
una la loc central diversificarea 
produselor, creșterea perma
nentă a gradului de valorificare 
a resurselor materiale, promova
rea progresului tehnic în toate 
sectoarele de activitate, reduce
rea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie elec
trică și combustibil, extinderea 
în mai mare măsură a folosirii 
înlocuitorilor și a materialelor 
reutilizabile. In urma criticilor 
și propunerilor făcute de oame
nii muncii în adunările genera
le, au fost stabilite măsuri con
crete pentru realizarea ritmică 
a producției fizice la toate sor
timentele, pentru realizarea tu
turor contractelor, la extern și 
intern, sub raport cantitativ și 
calitativ. Vă asigurăm că am în
țeles mai bine ca oricînd ce 
trebuie să facem pe linia elabo
rării și perfecționării tehnolo
giilor și a înnoirii sortimentelor, 
pentru creșterea răspunderii fie
cărui membru al colectivului în 
vederea gospodăririi valorilor 
încredințate, pentru mai buna 
pregătire și perfecționare a cu
noștințelor profesionale ale ca
drelor, pentru valorificarea su
perioară a tuturor resurselor, 
pentru creșterea calității între
gii noastre activități.

Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
tării noastre pe acest cinci
nal, elaborat sub directa con
ducere și îndrumare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, re
prezintă concepția novatoare, re
voluționară, pe deplin realistă a 
partidului nostru, de înflorire a 
patriei și creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului.

în industria ușoară se asigu
ră o creștere a producției nete 
cu 58 la sută, în anul 1985, față 
de 1980, intr-un ritm mediu 
anual de 9,6 la sută, superior 
celui de creștere a producției- 
marfă. La fundamentarea actua
lului plan cincinal, orientarea de 
bază o constituie creșterea in 
ritm mai accelerat a gradului de 
valorificare a resurselor mate
riale și umane, a competitivită
ții produselor noastre la expor.t, 
in condiții de maximă eficiență. 

„Ritmuri importante Sînf'.prevă- 
zute la producția, șcelor se.ctpare 

„care contribuie. din plin la satis
facerea gusturilor și. exigențelor 
populației, astfel : la confecții 
textile — cu 37 la sută, la tri
cotaje — cu 34 la sută, la pro
duse de marochinărie — cu 71 
la sută și altele.

Gradul de acoperire cu mate
rii prime din țară, din totalul 
consumului de materii prime 
textile, va crește în anul 1985 
la peste 70 la sută, față de 55 la 
sută, realizat în anul 1980 ; vom 
dubla consumul de materiale re- 
folosibile în industria textilă, va 
crește ponderea consumului de 
fibre și fire chimice din totalul 
consumului de materii prime 
textile de la 55 la sută la 66 la 
sută, iar ponderea încălțămintei 
cu fețe textile și alți înlocuitori 
în totalul încălțămintei va depă
și 50 la sută.

Totodată, se acționează insis
tent pentru valorificarea superi
oară a produselor la export în 
toate colectivele.

Pentru creșterea competitivi
tății produselor, acordăm în 
continuare o atenție deosebită 
ridicării,nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, în care scop 
se vor introduce în producție, în 
acest cincinal, peste 220 de teh
nologii noi, se vor asigura 140 
noi materiale și bunuri, iar prin 
creații și’ diversificare, producția 
va fi reînnoită în proporție de 
cel puțin 65 la sută.

Realizarea acestor ritmuri și 
niveluri de dezvoltare — a pre
cizat vorbitoarea — impune 
permanenta perfecționare a me
todelor de muncă ale personalu
lui de conducere al ministerului, 
centralelor, mai multă operati
vitate in decizii, înlăturarea 
unor aspecte de birocratism, 
printr-un contact mai direct cu 
producția, cu oamenii, pentru a 
le rezolva concret problemele, 
concomitent cu întronarea unei 
discipline mai ferme în condu
cere și execuție. împreună cu 
organele de sinteză — Comitetul 
de Stat al Planificării, Ministe

rul Aprovizionării Tehnlco-Ma- 
teriale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe, Comitetul de 
Stat pentru Prețuri — trebuie 
să creăm condițiile desfășurării 
normale a activității de produc
ție in toate întreprinderile, so- 
luționîndu-le operativ multiplele 
probleme cu care se confruntă.

Asigurînd congresul că oame
nii muncii din industria ușoară 
vor acționa cu fermitate pentru 
aplicarea în practică a tuturor 
hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
către acest forum, vorbitoarea a 
spus în încheiere : în numele 
celor peste 650 000 de oameni ai

Cuvintul tovarășului 
Dumitru Diaconescu

Mult stimate tovarășe secre
tar general,

Stimate tovarășe și tovarăși, 
îngăduiți-mi să exprim, în 

numele intregului colectiv din 
întreprinderea de tractoare Bra
șov, în acest mare forum al 
clasei muncitoare, nețărmurita 
încredere și totala noastră ade
ziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, sentimentele de dragos
te și respect ce le nutrim față 
de secretarul general al parti
dului, președintele țării, cel 
mai iubit și stimat fiu al parti
dului și poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In numele colectivului de oa
meni ai muncii pe care îl repre
zint la acest congres muncito
resc, îmi exprim deplina apro
bare și satisfacția deosebită 
pentru realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general, Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
înalt exemplu de revoluționar 
încercat. în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, re
alegere care exprimă voința în
tregii noastre clase muncitoare, 
a întregului popor.

Magistrala expunere prezen
tată în fața noastră de dumnea
voastră reprezintă un document 
programatic de înaltă’ valoare 
teoretică și de mare însemnăta
te practică pentru clasa munci
toare, pentru întregul nostru 
popor, în opera de consolidare 
a noii orînduiri și trecerea spre 
o etapă nouă, superioară, în 
dezvoltarea economică și socială 
a României. Infățișîndu-ne ta
bloul marilor realizări și per
spectivele luminoase ale poporu
lui nostru, am reținut o serie 
de idei și teze originale, cu pro
funde semnificații în viața so- 
cial-politică a țării, vizînd per
fecționarea continuă a democra
ției noastre socialiste, ridicarea 
pe un plan superior a activității 
de conducere a societății de că
tre clasa muncitoare, de către 
popor.

Aduc, la acest sfat muncito
resc, în numele tuturor celor 
23 000 de constructori de trac
toare brașoveni, ho.tărîrga^ăngg- 

’ lament de a face'tntui pentru 
creștferea și diversificarea pro
ducției de tractoare' pentru spo
rirea eficienței economice, prin 
adincirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, prin punerea 
în valoare a tuturor rezervelor 
materiale, și umane de care dis
punem.

Colectivul nostru a obținut 
rezultate bune în cincinalul pre
cedent. Ne prezentăm astăzi, în 
fața congresului, cu realizarea 
pe primele cinci luni ale anului 
a producției-marfă, a producției 
nete și la investiții, precum și a 
fondului de marfă destinat ex
portului. Prin intensificarea ac
tivității de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică am- rea
lizat noi tipuri de tractoare și 
de mașini agricole. In anul 1980 
jumătate din produsele realizate 
sînt noi sau modernizate. Pen- 
t’-u anul 1981. sarcinile noastre 
sînt mult mai complexe, întru- 
cît producția de tractoare pen
tru export depășește 56 000 bu
căți.

în întreprinderea noastră s-au 
manifestat în ultimul timp o 
serie de lipsuri, mai ales în ce 
privește organizarea producției

Cuvintul tovarășului 
Ion Butilcă

Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși.
In numele celor peste 4 000 

de comuniști, al tuturor oame
nilor muncii de la Combinatul 
metalurgic din Cîmpia Turzii, 
doresc să exprim, de la tribuna 
celui de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii — 
eveniment de o deosebită în
semnătate în viața societății 
noastre socialiste — profundul 
nostru atașament față de poli
tica științifică clarvăzătoare, in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, promovată cu 
deosebită fermitate, pasiune și 
realism de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Expunerea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, prezentată in deschi
derea congresului nostru, are 
pentru noi toți, pentru întreaga 
noastră clasă muncitoare/ o va
loare excepțională pentru că 
prin ideile și orientările sale 
clare ne direcționează activita
tea pentru întregul cincinal și 
dorim să vă încredințăm că vom 
urma cu fermitate spiritul și li
tera indicațiilor dumneavoastră 
în vederea Creșterii substanțiale 
a contribuției noastre la spo
rirea și diversificarea producției 
de metal a țării.

Integrindu-se în eforturile în
tregii națiuni, colectivul de 
muncă al combinatului nostru, 
muncind cu elan și dăruire pa
triotică, a încheiat cincinalul 
1976—1980 cu un bilanț pozitiv. 
S-a realizat o producție indus
trială cu 500 milioane lei mai 
mare față de prevederi, planul 
de export a fost îndeplinit cu 
19 luni mai devreme, livrîn- 
du-se suplimentar produse în 
valoare de peste 200 milioane lei 
valută.

Conferirea Ordinului Muncii 
clasa I, pentru activitatea depu
să în anul 1980, cel de-al 25-lea 
an de cînd combinatul nostru își 
realizează și depășește an de an 

muncii din industria ușoară, ex
prim deosebita bucurie pentru 
realegerea în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
cel mai iubit și devotat fiu al 
poporului român, conducătorul 
încercat al partidului și statului 
nostru, strălucit exemplu de 
muncă, dăruire și viață comu
nistă, de înțelepciune și consec
vență revoluționară, chezășie a 
înaintării României pe drumul 
construirii socialismului și co
munismului.

și a muncii, asigurarea asisten
ței tehnice în toate schimburi
le și la toate locurile de muncă 
și desfășurarea ritmică a pro
cesului de producție. Unii tova
răși din colectivul nostru nu-și 
respectă obligațiile de serviciu 
referitoare la coordonarea și 
supravegherea procesului pro
ductiv.

Știm că, în condițiile compe
titivității în comerțul extern, 
este greu de cîștigat o piață, 
dar și mai greu de menținut. 
De aceea sîntem hotărîți să nu 
tolerăm nici o abatele de Ia 
normele de calitate, să ne înde
plinim corect toate obligațiile 
contractuale, dar trebuie să fim 
sprijiniți mai mult și de cei cu 
care conlucrăm în realizarea 
producției de tractoare.

Pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, dorim 
să vă raportăm că, sub conduce
rea organizației de partid, con
siliul oamenilor muncii a făcut 
o temeinică analiză, pe secții 
și sectoare, la fiecare Ioc de 
muncă, a cauzelor care au de
terminat neajunsurile semnala
te, stabilind un cuprinzător pro
gram de acțiuni, care a fost 
dezbătut în toate organizațiile 
de partid și grupele sindicale, 
cu toți oamenii muncii. Trecîn- 
du-se deja la aplicarea măsuri
lor stabilite, sîntem convinși că 
în scurt timp vom reuși să îm
bunătățim radical întreaga ac
tivitate de producție a între
prinderii.

Fără a minimaliza propria 
noastră răspundere pentru lip
surile de care vorbeam, trebuie 
să arătăm însă că în activitatea 
noastră am întîmpinat și întim- 
pinăm încă numeroase greutăți 
in ceea ce privește aproviziona
rea normală cu materii prime 
și îndeosebi cu oțel. Este nece
sar ca ministerele de resort, și 
în primul rînd Ministerul In
dustriei Metalurgice, să respecte 
întocmai programele de aprovi
zionare stabilite. Noi, construc
torii de tractoare din Brașov, 
ne angajăm în fața congresului 
să facem tot ce depinde de poi 
pentru a realiza, integral și, la 

jegi „mâi. îijâlți .parametri calita
tivi toate sarcinile ce ne revin.

Referindu-se apoi la activița- 
teâ politico-educativă și perfec
ționarea pregătirii profesionale 
a întregului personal muncitor, 
vorbitorul a spus că în acest 
domeniu nu au fost epuizate 
nici pe departe posibilitățile de 
care dispune colectivul. Trebuie 
să arăt că am avut multe lucruri 
bune în acest domeniu, dar pe 
parcurs, din cauza slabei preo
cupări a consiliului oamenilor 
muncii, a sindicatului, a organi
zației de tineret, activitatea a 
scăzut și și-au făcut loc feno
mene negative, de indisciplină, 
de slabă conștiință muncito
rească la unii lucrători din în
treprindere. Este de datoria noas
tră, așa cum sublinia și secreta
rul general al partidului in ma
gistrala ’ sa cuvîntare de ieri di
mineață, să manifestăm mai 
multă preocupare pentru orga
nizarea timpului liber al oame
nilor muncii, pentru intensifi
carea activității cultural-artis- 
tice și sportive, imprimîndu-le 
un puternic caracter educativ, 
pentru creșterea permanentă a 
gradului de cultură și pregătire 
profesională al tinerilor, al 
tuturor cadrelor noastre.

sarcinile de plan, a constituit 
pentru metalurgiștii din Cîmpia 
Turzii un nou prilej de a-și ex
prima profunda recunoștință 
față de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru sprijinul a- 
cordat dezvoltării și moderni
zării combinatului, asigurării 
unor condiții de muncă și viață 
tot mai bune.

Sîntem pe deplin conștienți 
că rezultatele obținute în acest 
an — a arătat vorbitorul — pu
teau fi mult mai bune. Carențe 
existente încă în asigurarea 
materiei prime necesare au in
fluențat negativ realizarea pro
gramelor de fabricație și ono
rarea integrală a obligațiilor 
contractuale. In vederea îmbu
nătățirii situației, solicităm spri
jinul colegilor de la combinatele 
siderurgice din Hunedoara, 
Galați și Tirgoviște. Solicităm, 
de asemenea, un sprijin mai 
eficient din partea centralei 
noastre industriale și a Ministe
rului Industriei Metalurgice 
care, respectind indicațiile date 
ieri de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, trebuie să asigure 
în viitor aprovizionarea ritmică 
cu toate cele necesare realizării 
sarcinilor de plan. în același 
timp, considerăm necesar ca u- 
nitățile aparținînd Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini să realizeze la un nivel teh
nic superior echipamentul pen
tru noile obiective industriale.

In ceea ce ne privește, acțio- 
nînd în spiritul indicațiilor 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în perioada 
ce urmează ne vom preocupa 
mai susținut de creșterea gra
dului de folosire a capacităților 
de producție, de valorificarea 
superioară a resurselor materia
le și reducerea cheltuielilor de 
producție, de întărirea ordinii 
și disciplinei.

Sîntem ferm hotărîți ca, în- 
cepînd cu acest an, să Introdu-
(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 6 SClNTEIA — vineri 26 iunie 1981
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(Urmare din pag. a V-a) 
cem pe scară mai largă pro
gresul tehnic la noile obiective, 
să reproiectăm tehnologiile exis
tente la celelalte secții, in ve
derea realizării de produse cu 
caracteristici superioare, oteluri 
aliate pentru ramurile de vîrf, 
energia nucleară și aeronautică, 
să reducem in mai mare măsu
ră consumul de energie electri
că la elaborarea otelului și con
sumurile specifice de metal în 
laminoare și trăgătorii. Am pri
mit cu mare satisfacție noile 
indicații privind aplicarea acor
dului global. Intr-adevăr, oame
nii muncii se simt interesați in 
a lucra în acord cu respectarea 
îndeplinirii planului de pro
ducție, la un nivel superior de 
organizare a muncii, care să se 
reflecte în sporirea corespunză
toare a cîștigurilor.

Vom acorda o deosebită aten
ție consultării personalului 
muncitor, ridicării răspunderii 
•dunării generale, a consiliilor

r

Cuvintul tovarășului 
Cornel Onescu

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimat! to
varăși.

îngăduiți-mi ca, de la tribuna 
acestui înalt forum al clasei 
noastre muncitoare, să-mi ex
prim deplina adeziune față de 
tezele și orientările cuprinse in 
magistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la des
chiderea congresului. în acest 
document, ce jalonează noi di
mensiuni procesului de adînci- 
re a democrației muncitorești, 
lși găsește expresie elocventă 
ideea fundamentală ce guver
nează întreaga concepție politi
că a partidului nostru, a secre
tarului său general, și anume că 
socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor. în lu
mina acestei concepții a fost 
creat și se perfecționează con
tinuu în tara noastră un sistem 
democratic original, unic în 
felul său, sistem care asigură 
participarea directă, nemijlocită 
a oamenilor muncii — fără deo
sebire de naționalitate — la 
organizarea și conducerea în
tregii activități economice și so
ciale a tării, deschizînd cîmp 
larg afirmării plenare a iniția
tivei și răspunderii lor ca pro
prietari, producători și benefi
ciari ai avuției naționale. Ac
tualul Congres al consiliilor oa
menilor muncii este o nouă și 
edificatoare ilustrare a demo
crației muncitorești, a capacită
ții și răspunderii cu care eroica 
noastră clasă muncitoare iși în
deplinește misiunea sa istorică 
de clasă conducătoare a socie
tății.

După ce a evidențiat că pla
nul de dezvoltare economico- 
socială a tării pe .perioada 
1981—1985, celelalte programe 
privind domenii de lmpprtflnță 
deosebită pentru progresul eco
nomiei naționale și ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, supuse dezbaterii con
gresului, înscriu acest înalt fo
rum ca un moment de o deose
bită însemnătate în opera de 
construcție socialistă și înainta
re a României spre comunism, 
vorbitorul a subliniat că, în 
virtutea rolului lor de organiza
ție de masă a clasei muncitoa
re. a atribuțiilor cu care sint 
Învestite în sistemul democra
ției muncitorești, a îndatoririlor 
ce le revin în opera de construc
ție socialistă a tării, sindicatele 
consideră aceste programe drept 
cbiective fundamentale ale acti
vității lor.

Exprimînd profunda recunoș
tință față de politica Partidului 
Comunist Român, al cărei tel 
suprem este creșterea nivelului 
de trai material și spiritual, oa
menii muncii înțeleg pe deplin 
că bunăstarea și calitatea vieții 
își au izvorul în sporirea con
tinuă a avuției societății, a ve
nitului național. Realizările din 
cincinalul trecut constituie o 
puternică ilustrare a raportului 
nemijlocit, condițional intre 
muncă, productivitate și bună
stare, oamenii muncii sim
țind din plin roadele efor
turilor depuse pentru creșterea 
producției materiale, pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării. In această direcție acțio
nează în prezent sindicatele, 
mobilizîndu-i pe oamenii mun
cii la realizarea planului pe 
1981 și pe întregul cincinal. Ele 
situează în centrul întrecerii 
socialiste realizarea producției 
fizice, a producției-marfâ vin- 
dute și încasate, economisirea 
materiilor prime și materialelor, 
a energiei și combustibilului, 
creșterea productivității muncii 
și a calității produselor, realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
export. Totodată, se preocupă 
de generalizarea inițiativelor 
muncitorești, a experienței îna
intate a fruntașilor in produc
ție, acțlonmd, de asemenea, pen
tru stimularea și dezvoltarea 
creației tehnice de masă, a miș
cării inovatorilor și inventatori
lor și urmărind ca spiritul in
ventiv, inteligenta tehnică mun
citorească să-și găsească expre
sie concretă In modernizarea 
proceselor de producție, valori
ficarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, in redu
cerea efortului valutar al țării.

Pornind de la observațiile cri
tice cuprinse în expunerea 
secretarului general al partidu
lui — a arătat în continuare 
vorbitorul — sintem conștienti 
că sindicatele trebuie să se an
gajeze mai ferm în elaborarea 
și înfăptuirea măsurilor de or
ganizare superioară a producției 
și a muncii, pentru creșterea 
mai rapidă a productivității 
muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și aplicarea noului 
mecanism economico-financiar 
in toată complexitatea sa. O 
preocupare majoră a organelor 
sindicale va trebui să o consti
tuie dezvoltarea spiritului de 
ordine și disciplină la fiecare loc 
de muncă, a grijii permanente 
pentru apărarea bunului obștesc. 
In același timp, ne vom ocupa 
cu mai multă răspundere de 
organizarea cursurilor de ridica
re a calificării muncitorilor, 
mobilizarea cadrelor tehnice 
pentru sporirea aportului lor la 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale ale oamenilor muncii, 
în vederea folosirii cu Înalt ran

oamenilor muncii, a’ comisiilor 
de specialitate în întreaga acti
vitate a combinatului. Sîntem pe 
deplin de acord cu propunerile 
privind lărgirea atribuțiunllor 
ce revin consiliilor oamenilor 
muncii, adunărilor generale, co
lectivelor de muncă din între
prinderi, secții șl ateliere în 
spiritul adîncirii continue a 
democrației noastre muncito
rești.

Exprimînd voința unanimă a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din combinatul nos
tru, ne angajăm fată de condu
cerea de partid și de stat, față 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral. că vom munci cu pasiune 
și abnegație pentru a da putere 
de faptă hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului, ale ac
tualului Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, chezășie sigu
ră a îndeplinirii prevederilor 
planului pe 1981 și pe întregul 
cincinal.

dament și eficiență economică a 
tehnicii moderne de care dis
pune astăzi economia noastră 
națională.

Referindu-se la preocupările 
sindicatelor pentru înfăptuirea 
fermă a cerințelor puse in fața 
lor de conducerea partidului pri
vind îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață ale 
personalului muncitor, vorbito
rul a subliniat, de asemenea, că, 
împreună cu ministerele și cen
tralele, Consiliul Central al 
U.G.S.R. a analizat in unități 
locurile de muncă, cu condițiile 
deosebite, stabilindu-se măsuri 
pentru imbunătățirea microcli
matului, asigurarea stării de să
nătate a oamenilor muncii, în
lăturarea pericolului de acciden
te și îmbolnăviri profesionale. 
S-a organizat, de asemenea, o 
largă acțiune pentru mai buna 
gospodărire a căminelor munci
torești, pentru îmbunătățirea 
activității cantinelor, pentru în
ființarea de gospodării anexe 
pe lingă aceste unități.

O preocupare de prim ordin a 
Consiliului Central, comitetelor 
uniunilor și sindicatelor din în
treprinderi o constituie in pre
zent generalizarea săptămînii de 
lucru de 46 ore în întreaga eco
nomie. Cît privește domeniul 
social, nu s-a făcut totul pentru 
respectarea în toate unitățile a 
legislației muncii, nu s-a contro
lat cu suficientă exigență modul 
cum se asigură și se înfăptuiesc 
măsurile de tehnică și securitate 
a muncii, odihna și tratamentul 
oamenilor muncii în stațiuni. 
Trebuie spus, de asemenea, că 
nici ministerele, unele conduceri 
de întreprinderi nu acordă aten
ția necesară înlăturării unor 
cauze care pot provoca acciden
te și imbolnăviri profesionale, 
nu iau toate măsurile pentru 
reducerea efortului fizic, deși 
asemenea prevederi sint stipu
late în angajamentele luate prin 
contractele colective.

Pornind de la observațiile cri
tice făcute de secretarul general 
al partidului și ținind seama că 
în noul cincinal vor fi luate noi 
măsuri pentru ridicarea nivelu
lui de trai, a calității vieții, ne 
angajăm să acționăm cu mai 
multă fermitate și răspundere 
pentru înfăptuirea tuturor mă
surilor stabilite de conducerea 
partidului și statului privind îm
bunătățirea continuă a condiții
lor de muncă și viață ale celor 
ce muncesc — a subliniat apoi 
vorbitorul.

Parte inseparabilă a operei de 
transformare revoluționară a 
societății, formarea omului nou, 
cu înalte virtuți politice și mo
rale, constituie și pentru sindi
cate o preocupare fundamentală. 
In această arie de preocupări se 
înscriu, alături de acțiunile po
litico-educative desfășurate la 
locurile de muncă pentru întă
rirea ordinii și disciplinei in 
producție, pentru dezvoltarea 
gindirii economice, manifestă
rile organizate in casele de cul
tură și cluburile muncitorești 
pentru petrecerea timpului li
ber de către oamenii muncii și 
familiile lor in mod cit mai plă
cut și instructiv. După Congre
sul U.G.S.R., așa cum ați indi
cat dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, am început să 
organizăm, pe baza unor pro
grame, in fiecare întreprindere 
și localitate, diverse acțiuni po
litico-educative și sportive, ser
bări cimpenești, excursii în co
lectiv, șeri de dans etc. ; am 
amenajat, prin muncă patriotică, 
baze sportive și de agrement în 
jurul orașelor și unităților eco
nomice. Sintem conștienți că și 
in acest domeniu mai avem 
multe de făcut, mai ales in ce 
privește folosirea mai intensă a 
bazei materiale de care dispu
nem și crearea condițiilor opti
me de petrecere a timpului li
ber.

Sindicatele s-au angajat pu
ternic in amplul proces de adin- 
cire și perfecționare a autocon- 
ducerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare, 
și-au sporit răspunderea pentru 
organizarea și punerea in dezba
terea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii a problemelor 
de fond ale activității unităților, 
pentru creșterea rolului acestor 
foruri ale autoconducerii mun
citorești in viața colectivelor. 
Sîntem insă conștienți că tre
buie să acționăm cu și mai miji
tă perseverență pentru fructifi
carea deplină a acestui cadru 
larg democratic, pentru afir
marea autoconducerii muncito
rești in toate unitățile. întărirea 
sindicatelor din întrept inderi, 
strîngerea puternică a legăturii 
lor cu masele, cunoașterea te
meinică a problemelor cu care 
se confruntă colectivele de mun
că, creșterea receptivității și 
răspunderii față de rezolvarea 
propunerilor oamenilor muncii 
constituie cerințe primordiale în 
exercitarea exemplară, de către 
președinții comitetelor sindica
telor, a funcției de președinți al 
adunărilor generale ale oameni
lor muncii. Ne angajăm să ac
ționăm mai ferm, mai hotărît 
pentru ca aceste foruri ale de
mocrației muncitorești să se 
constituie peste tot in puternice 
tribune ale opiniei înaintate, 
combative față de neajunsuri, 
să asigure aplicarea și generali

zarea a tot ceea ce este valoros 
in organizarea și conducerea 
producției, a unei noi calități in 
toate domeniile.

în Încheiere, in numele Uni
unii Generale a Sindicatelor, 
vorbitorul a exprimat deplina 
satisfacție față de realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cuvintul tovarășului
Gheorghe Lazăr

Mult Iubite și stimate to
varășe secretar general, Nicolae 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși,

Prin întreaga sa desfășurare, 
cel de-al doilea Congres al con
siliilor oamenilor muncii se în
scrie ca una din cele mai eloc
vente expresii ale democrației 
muncitorești, larg promovată de 
conducerea partidului și statului 
nostru in toate, sectoarele vieții 
noastre economice și sociale. 
Pentru noi toți, expunerea pre
zentată ieri dimineață de tova
rășul Nicolae Ceaușescu se în
scrie ca un amplu document 
programatic. Alături de minuna
te împliniri in creșterea econo
mico-socială a țării, aici au fost 
subliniate cu deosebită claritate 
sarcinile care le avem de înfăp
tuit în acest cincinal al calității 
și eficienței, la sfîrșitul căruia 
România socialistă se va ridica 
pe noi trepte de progres și civi
lizație.

In numele oamenilor muncii 
din județul Buzău, permiteți-mi, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să exprim 
adînca recunoștință pentru pro
digioasa activitate pe care o des- 
fășurațl in fruntea partidului și 
a țării, pentru contribuția ho- 
tărîtoare ce o aduceți la elabo
rarea și Înfăptuirea politicii 
noastre Interne și externe, la 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
zonelor țării, la înflorirea știin
ței, invățămîntului și culturii, la 
creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului, 
la afirmarea tot mai puternică a 
României pe plan internațional.

De la această înaltă tribună 
muncitorească raportez că. acțio- 
nînd in spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
al orientărilor și indicațiilor pre
țioase formulate de dumneavoas
tră, colectivul întreprinderii de 
utilaj tehnologic Buzău urmă
rește aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar, 
care reclamă în mod obiectiv 
întărirea autoconducerii munci
torești, a autogestiunii. Expe
riența acumulată pină în prezent 
în această privință atestă că 
aceasta este calea sigură pentru 
trecerea la o calitate nouă, su
perioară, pentru creșterea mai 
accentuată a eficienței econo
mice in toate sectoarele de pro
ducție. Pentru succesele obținute 
in activitatea productivă, unită
ții noastre i-au fost conferite 
Ordinul Muncii clasa a Il-a și 
Steagul de unitate fruntașă în 
întrecerea socialistă pe anul 1980.

Analizîndu-ne activitatea în 
spiritul înaltelor exigențe ale 
creșterii eficienței, trebuie să re
cunoaștem că rezultatele obținu

Cuvintul tovarășei 
Ioana Arbore

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim și eu totala adeziune, de
plina aprobare față de ideile, 
tezele și orientările cuprinse în 
magistrala cuvîntare rostită de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la 
cel de-al II-lea Congres al cla
sei muncitoare, înalt forum de
mocratic, care demonstrează 
grija deosebită pe care condu
cerea partidului și statului, 
dumneavoastră personal, o pur- 
tați dezvoltării puternice a eco
nomiei noastre socialiste, creș
terii în mod continuu a nivelu- 

, lui de trai al oamenilor muncii.
Aprobînd din toată inima 

realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, ne ex
primăm certitudinea că, in 
frunte cu mult stimatul' nostru 
conducător, strins uniți in ju
rul partidului, vom realiza ne
abătut toate marile sarcini ce ne 
revin din Programul Partidului 
Comunist Român de edificare 
a viitorului socialist și comu
nist al patriei, din hotăririle 
actualului congres muncitoresc, 

îndeplinind mandatul comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
confecții Călărași, vă rog să-mi 
permiteți să vă adresez mulțu
mirile noastre pentru tot ce ați 
făcut și faceți pentru ca noul 
județ Călărași să se Înscrie tot 
mai vertiginos in dinamica ma
rilor prefaceri economico-socia- 
le.

în cincinalul 1976—1980, colec
tivul întreprinderii de confec
ții din Călărași, unde peste 92 
la sută sînt femei, a obținut 
importante succese, materiali
zate in realizarea suplimentară 
a peste 100 milioane lei produc
ție netă. Ca urmare, unitatea a 
obținut în anul 1980 Diploma 
de onoare, de întreprindere 
fruntașă pe ramura „Confecții".

Aplicarea noului mecanism 
economico-financiar, trecerea la 
autogestiunea și autoconducerea 
muncitorească au stimulat ge
neralizarea inițiativelor munci
torești, dezvoltarea mișcării de 
invenții și inovații, iar prin ac
țiunile întreprinse in cadru! 
Festivalului național „Cintarea 
României" au fost angajați un 
număr mai mare de oameni ai 
muncii la activitatea de creație 
tehnico-știlnțifică.

Consiliul oamenilor muncii, 
sub directa îndrumare a comi
tetului de partid, a acordat o a- 
tenție deosebită modernizării 
procesului de producție, califi
cării personalului muncitor, 
gospodăririi in mod judicios a 
utilajelor din dotare, fapt ce a 
condus la realizarea unei pro
ducții ritmice. îmbunătățind in 
mod permanent calitatea, in 
condițiile creșterii productivită
ții muncii. Pornind de la exf- 

ln Înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, subliniind că 
aceasta reprezintă garanția de
plină a înfăptuirii neabătute 
a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, a înaintă
rii ferme a României pe drumul 
socialismului șl comunismului.

te în oerioada care a trecut din 
acest an puteau fi mult mai bune 
dacă ne-am fi preocupat asiduu 
de stimularea creației tehnice 
proprii și de aplicarea unor solu
ții tehnologice mai eficiente, dacă 
am fi stăruit mai mult asupra 
reducerii consumului de metal și 
a greutății produselor. Dacă a- 
ceastă situație s-a menținut, ex
plicația se găsește în faptul că 
nu a existat o atitudine fermă 
din partea consiliului oamenilor 
muncii față de înlăturarea lipsu
rilor amintite, că a admis tărăgă
narea in aplicarea unor soluții 
tehnice, a măsurilor izvorîte din 
propriul colectiv de muncă, că 
a lăsat pe al nu știu citelea plan 
controlul îndeplinirii propriilor 
hotărîri.

Ascultînd cu viu interes și stu
diind cu atenție expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
celelalte documente care au fost 
înscrise pe ordinea de zi, am 
reținut ce se cere din partea 
consiliilor oamenilor muncii, în- 
țelegînd să punem un accent 
pronunțat pe respectarea strictă 
a normelor tehnologice, a criteri
ilor de calitate la toate locurile 
de muncă, pe eliminarea oricărei 
risipe de materii prime și ma
teriale. cu atit mai nocivă în 
condițiile crizei mondiale de ma
terii prime și energie, să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru 
întărirea ordinii și disciplinei.

Este limpede că un climat de 
răspundere deplină, muncito
rească, din partea fiecărui om al 
muncii, față de sarcinile com
plexe pe care le avem de în
făptuit, așa cum ne-o cere se
cretarul genera] al partidului, 
conduce neîndoielnic la realiza
rea și depășirea corespunzătoa
re a planului.

Sintem ferm hotărîți să acțio
năm cu toate forțele, în spiritul 
exigențelor cuprinse în magis
trala dumneavoastră cuvîntare. 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înlăturarea 
grabnică a lipsurilor, pentru rea
lizarea unei calități noi, supe
rioare în activitatea noastră. 
Totodată, solicităm un sprijin 
mai mare din partea Centralei de 
utilaj tehnologic, a Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, în ceea ce privește introdu
cerea unor tehnologii noi, 
moderne.

în numele oamenilor muncii 
din județul Buzău, îngăduiți-mi 
să reafirm hotărîrea lor de ne
clintit de a-și consacra toate 
forțele îndeplinirii exemplare, in 
condițiile unei ■ sporite,, eficiente 
economice, a planujpi pe acest 
an, pe întregul cincinal, cu con
vingerea că astfel ne vom mări 
contribuția la prosperitatea pa
triei noastre, Republica Socialistă 
România.

gențele dezvoltării noastre în 
actualul cincinal, acordăm o a- 
tenție deosebită valorificării 
materialelor refolosibile, recU- 
perind in acest an 95 tone ma
teriale de tip lină, bumbac, po- 
liester și țesături în amestec, e- 
conomisind, totodată, mari can
tități de materie primă și ma
teriale, energie electrică și com
bustibil.

Avem însă și lipsuri, ivite mai 
cu seamă in domeniul controlu
lui îndeplinirii măsurilor luate. 
Nu ne putem lăuda nici că am 
făcut totul în privința introdu
cerii la toate nivelurile a teh
nologiilor noi de producție. Ra- 
portind congresului hotărîrea 
noastră fermă de a înlătura 
neajunsurile, vreau să arăt și 
faptul că in ultimele două luni 
ne-am confruntat cu o serie de 
greutăți in ce privește îndepli
nirea sarcinilor la export, din 
cauză ca Centrala confecțiilor 
nu ne-a asigurat stofele nece
sare. Credem că pentru ă valo
rifica mai bine la export con
fecțiile este necesar ca și cen
trala și ministerul să fie mai 
ferme atit in contractarea pro
ducției, cit și in asigurarea a- 
provizionării tehnico-materiale. 
Am tras toate concluziile din 
greutățile cu care ne-am con
fruntat și au fost luate măsurile 
tehnico-organlzatorice necesare 
care să ne permită realizarea 
integrală a pianului la export la 
sfirșitul primului semestru.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, fiecare 
dintre noi trebuie să Înțeleagă 
că de telul in care muncim de
pind progresele pe calea bună
stării, că sporirea nivelului de 
viață nu vine de undeva din 
afară sau din cer, ci din pro
ducția realizata la timp, de 
înaltă calitate, de înaltă com
petitivitate pe piața externă, din 
economisirea riguroasă a resur
selor și energiei, din valorifica
rea superioară a potențialului, 
din beneficii tot mai mari pen
tru fiecare unitate. Sintem ho- 
tăriți să acționăm cu toată răs
punderea în vederea realizării 
exemplare a planului d'e pro
ducție, cantitativ și calitativ, și, 
tocmai de aceea, considerăm că 
Ministerul Industriei Ușoare 
trebuie să ne sprijine mai mult 
în realizarea unor linii tehnolo
gice pentru secțiile de finisaj, 
care să conducă in mod sub
stanțial ■ la îmbunătățirea cali
tății produselor și a aspectu
lui comercial al confecțiilor ce 
le realizăm în întreprindere. De 
asemenea, cerem mai mult spri
jin din partea Centralei indus
triei de confecții in asigurarea 
comenzilor la nivelul indicato
rilor de plan, pentru a ne pu
tea realiza sarcinile in mod 
ritmic.

Sintem pe deplin conștient! 
că realizarea exemplară a sar
cinilor de plan impune. în pri
mul rind din partea noastră, un 
efort hotăritor pentru eficien
tă, calitate, ritmicitate.

Asigur congresul șl pe dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe secretar general, că oame
nii muncii din întreprinderea 
de confecții Călărași, sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid, vor munci cu 
dăruire și abnegație pentru rea

Cuvintul tovarășului 
Miu Dobrescu

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
Desfășurîndu-se acum, la în

ceputul celui de-al 7-lea cinci
nal. din inițiativa conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele forum al clasei noastre 
muncitoare întrunește virtuțile 
unei impresionante manifestări 
democratice, unui deosebit de 
important act politic. Însemnă
tatea deosebită a problematicii 
pe care o dezbatem a fost pusă 
în lumină cu maximă intensi
tate și forță de sugestie de 
expunerea de Înaltă ținută știin
țifică. profund mobilizatoare, a 
secretarului nostru general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în ansamblul impresionantei 
dezvoltări a patriei noastre, ju
dețul Dolj înregistrează remar
cabile prefaceri structurale, la 
sfîrșitul anului 1980 valoarea 
producției industriale fiind de 
190 ori mai mare față de cea 
din 1938, dînd azi aproape în
treaga producție de transforma
toare de forță a țării. 61 la sută 
din producția de locomotive e- 
lectrice și diesel electrice pen
tru linii magistrale, 19 la sută 
din cea de îngrășăminte chimice 
și altele. Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a ctitorit aici, la 
Craiova și în Dolj, citadele in
dustriale care exprimă în mod 
impresionant forța socialismului, 
capacitatea creatoare a poporu
lui nostru liber și demn, pre
cum întreprinderile de utilaj 
greu, de avioane, de autoturis
me. de tractoare și mașini agri
cole. dezvoltările din platforma 
electrotehnicii Localitățile Ca
lafat. Băilești, Filiași, Plenița, 
Segarcea, situate în zona de 
tristă faimă a celor 1 000 de 
moșieri — cum se numea odi
nioară Doljul — au primit în 
anii noștri însemnele industriei 
și civilizației socialiste.

Integrîndu-se muncii întregu
lui popor, mobilizat de îndem
nurile și exemplul dumneavoas
tră eroic, tovarășe secretar ge
neral, comuniștii, oamenii mun
cii din județul Dolj au rapor
tat îndeplinirea planului cinci
nal 1976—1980 cu o lună mai 
devreme, iar în prezent, conti- 
nuind cursul bun al activității 
economice din ultimul timp, 
sîntem în măsură să vă rapor
tăm că am realizat planul pro- 
ducției-marîă industrială pe 
cinci luni, preliminînd rezultate 
bune și pe semestrul.I. Pe ace
eași perioadă înregistrăm o 
depășire și a planului de inves
tiții, eforturile noastre fiind 
acum îndreptate Cu deosebire 
spre ridicarea eficienței întregii 
activități economice.

Pentru înfăptuirile istorice pe 
care le trăim, laolaltă cu țara, 
în ultimii 16 ani de eră nouă, 
de puternic avint creator, ex
primăm, și cu acest prilej, gîn- 
durile noastre de cea mai alea
să gratitudine și recunoștință, 
dragostea și prețuirea tuturor 
locuitorilor Doljului conducăto
rului încercat al partidului și 
tării, celui mai stimat fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cincinalul 1981—1985 trebuie 
să fie — așa cum ne-a cerut 
tovarășul secretar general șl în 
magistrala expunere la acest 
congres — înainte de toate 
cincinalul marelui examen al 
calității și eficienței. Pentru noi, 
cei din județul Dolj, acest cin
cinal continuă să fie. în același 
timp, un cincinal al unei dina
mice dezvoltări, un cincinal în 
care valoarea productiei-marfă 
se va dubla, în care avem de 
materializat un amplu program

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Caranfil

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim totala adeziune față de te
zele de o excepțională însemnă
tate reieșite din magistrala ex
punere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită în deschide
rea congresului, care reprezintă 
o sinteză clară a realizărilor e- 
conomlei naționale de pină a- 
cum, a modului cum s-a dezvol
tat democrația noastră muncito
rească, constituind o contribuție 
de o deosebită insemnătate la 
dezvoltarea in continuare a so
cietății socialiste românești.

Realegerea dumneavoastră, to
varășe secretar general, în înal
ta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii de către întreaga clasă 
muncitoare — ca o recunoaștere 
a activității revoluționare pe 
care o desfâșurați, a grijii nea
bătute pentru dezvoltarea de
mocrației muncitorești, a grijii 
permanente pe care o purtați 
viitorului României socialiste, 
dezvoltării pe noi trepte de pro
gres și civilizație a țării noas
tre — demonstrează convinge
rea noastră unanimă că, avin- 
du-vă in frunte, vom reuși să 
traducem in fapte hotăririle 
Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român.

Vorbitorul a informat con
gresul că, în cincinalul 1970— 
1980. ca urmare a punerii in 
funcțiune a peste 570 de capa
cități de producție, a exploată
rii mai bune a unor instalații in 
funcțiune, industria chimică a 
realizat un ritm anual de creș
tere de 8,7 la sută, productivita
tea muncii a crescut cu 32,8 la 
sută, exportul a crescut de 2,9 
ori. De la începutul anului pină 
la 31 mal, industria chimică a 
realizat producția-marfă in pro
porție de 100.2 la sută, au 
fost puse ’in funcțiune 25 
de capacități de producție impor

lizarea exemplară a planului pe 
anul 1981 — primul an al cin
cinalului calității și eficienței, 
în care țara noastră va cunoaș
te o impetuoasă dezvoltare e- 
conomică și socială și va urca 
noi trepte pe calea progresului 
și civilizației socialiste.

de Investiții, principalul accent 
punindu-se pe extinderea sec
toarelor mici consumatoare de 
energie și materii prime, pe li
mitarea la strictul necesar a 
produselor energolntensive.

Evident, acestor eforturi cu 
adevărat uriașe ale societății 
trebuie să le răspundem pe mă
sură. Dar, autocritic vorbind, 
trebuie să spunem că avem 
încă "Serioase neîmpliniri în in
dustria doljeanâ, neîmpliniri 
care vizează adesea probleme de 
fond. Astfel, nu ne-am încadrat 
în nivelul planificat al cheltuie
lilor ; n-am realizat planul la 
sortimente foarte Importante, 
țiței, îngrășăminte chimice etc., 
inclusiv la unele sortimente 
destinate exportului.

Aceste neajunsuri dovedesc o 
conducere și o îndrumare uneori 
generală, nesistemațică a activi
tății întreprinderilor economice 
de către comitetul județean de 
partid, de către celelalte organe 
și organizații de partid, o insu
ficientă receptivitate din partea 
unor ministere șl centrale față 
de o serie de greutăți cu care 
se confruntă unitățile econo
mice, care pun în evidență a- 
titudini și concepții conserva
toare la unele cadre tehnice din 
întreprinderi.

în raportul la prezentul con
gres, ca și la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne cerea să punem 
in valoare cu mai mult curaj 
și răspundere potențialul de in
teligență, de creație tehnică pro
prie, existent în fiecare între
prindere. Este într-adevăr, aici, 
vorba de o resursă uriașă, prac
tic inepuizabilă.

La nivelul unei singure între
prinderi doljene, „Electropu- 
tere", reducem de pildă, în 
acest an importurile pentru ne
voi proprii la jumătate față de 
1980 și tot aici importurile 
pentru nevoile altor unități vor 
fi reduse de la 40 la 12 milioa
ne dolari. „Electroputere" valo
rifică în acest an 832 tone me
tale recuperate din procesul de 
producție, o bună parte dintre 
acestea provenind din efort va
lutar. Producem mașini electrice 
rotative și aparataj ale căror 
performante sînt foarte apro
piate de nivelul mondial. S-a 
reușit asimilarea multor produ
se care pină nu de mult se 
achiziționau din import.

Referindu-se în continuare la 
atenția care se acordă ridicării 
parametrilor de calitate, vorbi
torul a spus: Vom mobiliza mai 
activ întregul potențial de cer
cetare și de creație, vom valo
rifica experiența celor mai 
bune cadre tehnice și ingine
rești, de muncitori și maiștri cu 
înaltă calificare din întreprin
derile județului pentru a găsi 
grabnic soluții la problemele pe 
care le implică aria largă a cali
tății și eficienței producției.

In încheiere, îngăduiți-mi să 
îndeplinesc în fața congresului 
mandatul colectivelor de oameni 
ai muncii din economia județu
lui, al tuturor locuitorilor Dol
jului de a exprima cu întreaga 
noastră ființă cea mai aleasă 
satisfacție pentru realegerea în 
inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii a secretarului gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, conducăto
rul eroic și Înțelept al destine
lor națiunii noastre, pildă vie de 
devotament nețărmurit față de 
năzuințele sacre de libertate, 
fericire, independență și pace 
ale' poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tante, iar un alt mare număr 
sint intrate în probe tehnologice.

Introducerea progresului teh
nic în chimie in această perioa
dă — a spus vorbitorul — s-a 
materializat prin fabricarea de 
noi sortimente de fire polieste- 
rice, rășini pentru industria 
constructoare de mașini șl cea 
de mobilă, auxiliari pentru pre
lucrarea metalelor, aditivi pen
tru uleiuri, noi tipuri de pesti
cide, noi intermediari pentru 
coloranți, medicamente și de- 
tergenți. Oamenii muncii din 
industria chimică și-au luat 
angajamentul ferm de a reali
za indicatorii planificați pe anul 
1981 la un nivel calitativ supe
rior. de a realiza exportul în 
condiții de eficiență sporită.

Arătînd in continuare că re
zultatele obținute pină in pre
zent nu au fost la nivelul sar
cinilor și posibilităților, vorbi
torul a insistat asupra cauzelor 
care au determinat anumite ră- 
mineri in urmă in ce privește 
realizarea la volumul și calita
tea stabilită prin plan a sarci
nilor economice. Analizele efec
tuate în legătură cu aceste nea
junsuri — a arătat vorbitorul — 
au pus în evidență deficiențe 
de natură organizatorică exis
tente atit la nivelul ministeru
lui, cît și al centralelor și uzi
nelor.

în cadrul recentelor adunări 
generale au fost scoase in evi
dență și criticate lipsa de per
severență in eliminarea defici
ențelor apărute in organizarea 
și efectuarea reparațiilor, a a- 
sigurării la timp cu piese de 
schimb, cu unele materiale și 
materii prime, in gospodărirea 
bunurilor date spre gospodărire, 
îndeplinirea propriilor noastre 
programe de introducere a teh
nicii noi. in eliminarea risipei 
de energie și de materii prime, 
a aplicării experienței pozitive. 
Prin măsurile tehnico-organiza- 
torice luate s-au creat condi
țiile pentru remedierea acestor 
îipsuri. Astfel, programele de 
perfecționare tehnologică pre
văd constituire: unor grupe de 

specialiști care, in perioade 
scurte, vor aplica soluțiile de 
modernizare a tehnologiilor, de 
reducere a consumurilor și de 
mărire a eficienței instalațiilor. 
In scopul asigurării disciplinei 
severe in exploatarea utilaje
lor, instalațiilor tehnologice, e- 
xecutarea în bune condiții a în
treținerii și reparațiilor acesto
ra, evitarea accidentelor, con
siliile oamenilor muncii. împreu
nă cu sindicatele din unitățile in
dustriei chimice au stabilit mă
suri ferme pentru respectarea 
parametrilor de funcționare a 
instalațiilor și utilajelor, asigu
rarea ordinii și disciplinei, res
pectarea de către personalul 
muncitor a tuturor obligațiilor ce 
le revin. S-au organizat echipe do 
specialiști care controlează pe 
schimburi modul în care se res
pectă parametrii de funcționare. 
A crescut gradul de asigurare cu 
piese de schimb, subansamble, 
cu materiale necesare reparații
lor.

Un sprijin substanțial în ac
tivitatea de conducere a unită
ților chimice l-au reprezentat 
indicațiile dumneavoastră, to
varășe secretar general. în cele 
trei ședințe de lucru ținute de 
la începutul acestui an cu ca
drele de bază ale industriei chi
mice pentru realizarea progra
melor de dezvoltare a acestei 
importante ramuri industriale in 
cincinalul 1981—1985, pentru 
creșterea calității produselor, 
sporirea exportului, pentru asi
gurarea unei discipline ferme 
in toate unitățile chimice.

Vreau să subliniez în mod 
deosebit — a spus în continua
re vorbitorul — că întreaga dez
voltare a industriei chimice în 
perioada următoare se va face 
pe baza cercetării și concepției 
proprii și vă rog să-mi permi
teți să mulțumesc tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru spri
jinul și contribuția sa directă la 
realizarea tehnologiilor moderne 
românești.

Urmărind ridicarea nivelului 
tehnic calitativ al producției, 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, o mai bună or
ganizare a producției, împreună 
cu Consiliuî Național pentru 
Știință și Tehnologie, acționăm 
cu toată hotărîrea pentru asi
gurarea realizării întocmai a 
programelor stabilite, pentru in
troducerea cu mai multă fermi
tate a tehnologiilor noi, tipi
zarea șl reducerea normelor de 
copsum, cu precădere la produ
sele . energointehsive, pentru 
scurtarea fazelor de cercetare și 
introducerea rapidă în produc
ția industrială a rezultatelor ob
ținute. In acest scop, am consti
tuit grupe mixte de cercetători, 
proiectanți, ingineri tehnologi, 
care lucrează direct în producție 
pentru transpunerea cercetări
lor în practica industrială.

Am luat măsuri pentru urgen
tarea realizării investițiilor, in 
special a acelora care sint în 
fază de probe tehnologice, pen
tru asigurarea la timp a docu
mentațiilor și a livrărilor de 
utilaje conform graficelor sta
bilite, pentru realizarea para
metrilor proiectați la noile o- 
biective lâ termenele prevăzute, 
pentru creșterea gradului de ca
lificare a personalului muncitor, 
extinderea acordului global în 
toate unitățile chimice, pentru 
creșterea într-un ritm susținut 
a productivității muncii.

Prezentînd în continuare prin
cipalele direcții ale dezvoltării

Cuvintul 
Viorica

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
îngăduiți-mi să-mi exprim 

bucuria și recunoștința pentru 
prilejul ce mi se oferă de a 
participa la lucrările celui de-al 
doilea Congres al consiliilor oa
menilor muncii și să dau glas 
profundei stime și prețuiri pe 
care colectivul de oarheni ai 
muncii din întreprinderea de 
încălțăminte „Modern"—Timi
șoara, alături de întregul popor, 
o poartă conducerii partidului 
și statului nostru, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă ce o 
manifestă față de ridicarea pe 
o treaptă calitativ nouă a acti
vității economico-sociale. pentru 
înfăptuirea neabătută a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră și înaintare a 
României spre comunism.

Prin grija partidului și statu
lui, întreprinderea noastră a cu
noscut o deosebită dezvoltare. 
Am acționat, în principal, spre 
folosirea integrală a capacități
lor de producție, reducerea 
cheltuielilor materiale, sporirea 
productivității muncii, accelera
rea introducerii progresului 
tehnic, modernizarea tehnologi
ilor, economisirea resurselor 
energetice, intensificarea asis
tenței tehnice în toate schimbu
rile, folosirea rațională a forței 
de muncă prin reducerea per
sonalului neproductiv. Ca ur
mare a acestor preocupări, con
siliul oamenilor muncii, sub în
drumarea directă a comitetului 
de partid, a acționat cu toată 
hotărîrea pentru realizarea sar
cinilor ce ne-au revenit în cin
cinalul 1976—1980, obținînd im
portante creșteri : la producția 
fizică de încălțăminte — cu 52,4 
Ia sută, la productivitatea mun
cii — cu 66,7 Ia sută, iar la ex
port cu 148 la sută.

De asemenea, atenția consiliu
lui oamenilor muncii a fost în
dreptată în direcția realizării, 
prin autoutilare, a tuturor 
S.D.V.-urilor, creînd, cu sprijinul 
centralei industriale, o secție 
specială, care asigură întregul 
necesar de matrițe, cuțite, 
S.D.V.-uri, accesorii, tălpi matri- 
țate pentru producția de încăl
țăminte și de marochinărie des
tinată exportului și fondului 
pieței.

Am ascultat cu atenție expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, am studiat progra
mele și rapoartele prezentate in 
congres și am regăsit în aces
tea și preocupările colectivului 
nostru, reținînd în primul rind 
sarcinile ce ne revin în viitor 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități — a spus în continuare 

industriei chimice In actualul 
cincinal, vorbitorul a spus : 
Față de un ritm mediu anual 
de 11,8 la sută, subramurile care 
asigură o valorificare superioa
ră a materiilor prime vor avea 
o dezvoltare superioară. Indus
tria produselor macromolecula- 
re, de exemplu, va crește cu 27 
la sută, industria de medica
mente și farmaceutică — cu 24 
la sută, industria cauciucului 
sintetic — cu 18 la sută, indus
tria de detergenți, săpunuri și 
cosmetice — cu 22,2 la sută. In 
ce privește principalii indicatori 
sintetici ai planului cincinal, 
informez congresul că, față de 
realizările anului 1980, ei re
prezintă o creștere de 177 la 
sută la producția-marfă, 207 la 
sută la producția netă și de 168 
la sută la productivitatea mun
cii. îmbunătățirea calitativă a 
producției chimice se va obține 
prin adîncirea, în primul rind, 
a gradului de chimizare a pro
duselor petroliere in industria 
petrochimică, dublarea produc
ției la produsele macromolecu- 
lare de bază, asimilarea în in
dustria cauciucului de tipuri noi 
cu caracteristici superioare, fa
bricarea produselor noi cu va
loare ridicată in sectorul de 
medicamente.

Vom dezvolta substanțial pro
ducția de materiale pentru elec
tronică, microelectronică, aviație 
și energie nucleară.

Sîntem pătrunși de sarcina 
deosebită pe care o are Industria 
chimică față de întreaga eco
nomie națională privind asigu
rarea unor mărfuri de calitate 
excepțională atit pentru export, 
cit și pentru consumul .intern și 
sîntem hotărîți ca priit realiza
rea măsurilor stabilite să ne în
deplinim această datorie.

Creșterea exportului, sarcină 
prioritară pentru industria chi
mică — a spus vorbitorul — se 
va realiza în cincinalul 1981—1985 
prin produse care reprezintă o 
valorificare superioară a mate
riilor prime — polimeri, produ
se obținute prin prelucrarea po
limerilor, produse tehnice din 
cauciuc, fibre și fire chimice, 
medicamente, cosmetice, colo
ranți, auxiliari și alte produse 
chimice cu caracteristici supe
rioare celor actuale, urmărind 
cu perseverență creșterea com
petitivității pe piața externă, 
precum și obținerea unor valori 
mai mari din cantități fizice mal 
reduse.

Mulțumindu-vă pentru spri
jinul permanent și indicațiile 
deosebit de prețioase cu privire 
Ia dezvoltarea si modernizarea 
continuă a industriei chimice, vă 
asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, că vom face totul 
pentru îndeplinirea întocmai a 
tuturor sarcinilor ce ne revin, 
pentru a da economiei naționale 
produse clrm’ce si petroliere de 
calitate superioară, vom traduce 
în viață hotăririle celui de-al 
II-lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii. Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, de a- 
tasamentul deplin al tuturor lu
crătorilor din industria chimică, 
care, însuflețiți de ideile de. o 
deosebită valoare teoretică șl 
practică conținute în expunerea 
dumneavoastră, pătrunși de sen
timente de ad;ncă bucurie pen
tru realegerea dumneavoastră în 
inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, vor răspunde prin 
fapte grijii șl atent» ’ ^Per
manente pe care o acordă . , chi
miei românești.

tovarășei 
Șoșdean

vorbitoarea. Privindu-ne activi
tatea prin prisma indicațiilor 
și îndemnurilor prețioase cu
prinse in expunerea rostită ieri 
la deschiderea lucrărilor congre
sului nostru de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciem că 
organele de conducere colectivă 
din întreprinderea noastră nu 
au intervenit operativ în solu
ționarea unor probleme pe care 
le ridică producția. Nu am ur
mărit cu destulă perseverență 
folosirea in întregime a capaci
tăților de producție, avînd stag
nări pe liniile de fabricație. Fap
tul se datorește in bună parte 
insuficientei preocupări a consi
liului nostru pentru asigurarea 
în condiții corespunzătoare a 
aprovizionării tehnico-mate
riale. Din această cauză, înregis
trăm pe primele cinci luni ale 
anului curent o restanță de 
70 000 perechi încălțăminte. 
Pornind de la sarcinile actualu
lui cincinal, conștienți de lipsu
rile pe care le avem, se impune 
să antrenăm. în mai mare mă
sură, cadrele noastre tehnico- 
inginerești, maiștrii, pe toți oa
menii muncii la realizarea în
tregii producții de încălțăminte, 
la nivelul exigențelor actuale.

In sectorul nostru de activita
te, introducerea noului repre
zintă o obligație firească, impu
să de cerințele de consum mult 
sporite ale populației. Cum ca
litatea materialelor și semifa
bricatelor hotărăște în principal 
calitatea produselor noastre, so
cotesc necesară organizarea mai 
frecventă, de către centrala In
dustrială, a unor schimburi largi 
de experiență cu participarea 
specialiștilor din sectorul de în
călțăminte, pielărie și marochi
nărie. în vederea sporirii gradu
lui de perfecționare a cadrelor 
noastre, a extinderii unor me
tode și tehnologii avansate pe 
plan național și mondial. Con
siderăm că munca noastră poate 
deveni mai eficientă printr-un 
sprijin mai operativ și susținut 
din partea Ministerului Indus
triei Ușoare, a Centralei indus
triale ă pielăriei și încălțămin
tei în soluționarea problemelor 
care depășesc posibilitățile 
nostre.

In încheiere — a spus vorbi
toarea — vă rog să-mi permi
teți. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă încre
dințez că sîntem pe deplin con
știenți de răspunderile ce ne re
vin în noua etapă de dezvol
tare. că vom face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor celui de-al XII-lea Con
gres al partidului, a hotăririlor 
adoptate de Congresul consilii
lor oamenilor muncii.
(Continuare în pag. a VU-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Cuvintul tovarășului 

Aurel Mustață
Mult Iubite și stimate to

varășe secretar general,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,
Păstrăm vii in inimile noastre 

clipele de neuitat ale vizitei pe 
care, recent, ați făcut-o in 
uzina noastră, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nlcolae Ceaușescu. Ne simțim 
plenar angajați în îndeplinirea 
exemplară a indicațiilor pe care 
ni le-ați dat și vă asigurăm că 
ne vom face datoria 1

Mă simt onorat să, Îndepli
nesc, în cadrul forumului nostru 
muncitoresc, mandatul încre
dințat de colectivul pe care il 
reprezint, exprimînd deplina 
bucurie pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii, semn de adîncă pre
țuire pentru grija deosebită cu 
care veghează la îndeplinirea 
misiunii ce-i revine clasei mun
citoare, pentru neobosita acti
vitate. în fruntea partidului și 
statului, pentru propășirea pa
triei noastre socialiste.

Aplicind în viață sarcinile 
reieșite din documentele de 
partid, indicațiile dumnea
voastră am reușit să obținem 
rezultate care ne angajează. In 
cincinalul 1976—1980 am depășit 
producția de aluminiu cu 7 925 
tone, producția industrială cu 
596,3 -milioane lei, producția 
netă cu 132,9 milioane lei; pla
nul la export a fost și el de
pășit cu 460.8 milioane lei 
valută, iar beneficiul cu 184,4 
milioane lei. Munca noastră a 
fost apreciată prin decernarea 
înaltului titlu de Erou al 
Muncii Socialiste, ca urmare a 
obținerii de 4 ori consecutiv a 
drapelului de întreprindere 
fruntașă pe țară. In aceste re
zultate se regăsesc și eforturile 
celor peste 2 000 de tineri, pa
siunea și dăruirea lor revoluțio
nară. Ne-au rămas încrustate 
în inimă și-n conștiință apre
cierile pe care le-ați făcut cu 
privire la tineretul patriei, că 
el este viitorul însuși al na
țiunii noastre socialiste.

Vă mulțumim pentru minu
natele condiții în care muncim 
și trăim, pentru perspectivele 
nelimitate pe care le avem în 
ceea ce privește valorificarea 
entuziasmului șt capacității 
noastre creatoare, de împlinire 
a celor mai îndrăznețe idealuri 
și năzuinți. Știm că tot ce avem 
astăzi se datorează partidului, 
grijii dumneavoastră pentru 
om.

Anul 1981 înseamnă pentru 
colectivul nostru noi eforturi. 
Cu capacitățile puse în func
țiune în acest an, avind un 
potențial de 50 000 tone alumi
niu, întreprinderea noastră își 
îndeplinește integral profilul 
proiectat. Noua tehnologie ro
mânească, pe baza căreia obți
nem aluminiu de înaltă puri
tate, a condus la renunțarea 
la o licență costisitoare. S-au 
asimilat o serie de produse ex
trudate, iar producția pieselor 
de schimb a crescut de 6 ori. 
Prin introducerea unor teh-

L5'

Cuvintul tovarășului 
Francisc Bokor

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Mă aflu încă sub influența pu

ternicei impresii ce ne-a pro
dus-o tuturor excepționala expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună 
a forumului suprem al muncito
rimii române, acest nou docu
ment al socialismului științific 
contemporan, îndreptar de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică în activitatea noastră 
cotidiană și de perspectivă.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Covasna, in gind 
cu întreaga națiune, au luat cu
noștință cu mindrie și satisfac
ție de minunatele înfăptuiri ale 
poporului nostru in cincinalul 
recent încheiat, și cu nețărmu
rită dragoste față de pâmintul 
scump al patriei noastre dragi. 
Republica Socialistă România, 
dau expresie celor mai nobile 
sentimente pentru grija părin
tească a conducerii partidului 
pentru dezvoltarea și înflorirea 
economiei, potrivit obiectivelor 
minunate prevăzute pentru anii 
1981—1985. Mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. este intr-ade
văr minunat și extraordinar ca 
într-o perioadă istorică scurtă 
un județ cu industrie sărăcăcioa
să, prin grija dumneavoastră, 
prin hărnicia locuitorilor lui, 
români și maghiari, uniți pu
ternic prin gind și faptă pen
tru înălțarea patriei comune, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, să intre printre primele 
15 județe ale țării sub aspectul 
dezvoltării forțelor de produc
ție I Vă mulțumim și cu acest 
prilej din inimă și vă dorim 
întru mulți ani, pentru fericirea 
și prosperitatea neamului, in 
fruntea partidului, statului și a 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii.

Oamenii muncii de la între
prinderea de aparataj și motoare 
electrice Sf. Gheorghe. care 
m-au delegat la acest congres, 
vă raoortează că, mllitînd ferm 
pentru materializarea indicațiilor 
și sarcinilor trasate de dumnea
voastră la plenarele Comitetului 
Central al Partidului, la Plenara 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate în unitatea 
noastră, au acționat și au asigu
rat realizarea integrală a pro
ducției fizice, producției nete, a 
beneficiului planificat.

Așa cum ne-ați indicat dum
neavoastră, am reușit pe aceeași 
suprafață construită să dublăm 
capacitatea de producție a în
treprinderii la aparataj electric 
auto, prin reorganizarea fluxuri
lor de fabricație, îmbunătățirea 
proceselor tehnologice și folosi
rea mai rațională a mașinilor, a 
forței de muncă de care 
dispunem.

Consiliul oamenilor muncii a 
analizat și a stabilit acțiuni 
precise pentru reducerea greută
ții motoarelor electrice, astfel 
lncît ele să fie competitive pe 

nologii mai eficiente ne-am 
propus să reducem consumul 
normat de energie electrică cu 
800 kWh/tona de aluminiu.

Bogăția de idei desprinse din 
magistrala expunere pe care 
ați făcut-o la deschiderea lucră
rilor congresului constituie 
pentru noi un program con
cret de acțiune. In spiritul ex
punerii, colectivul nostru își 
va intensifica eforturile pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, 
realizarea producției fizice, re
ducerea consumului de energie 
electrică, creșterea gradului de 
recondiționare a pieselor de 
schimb, asimilarea în instalațiile 
noastre a pieselor realizate de 
economia națională, reducerea 
la maximum a importurilor.

Am desprins, totodată, cu cla
ritate necesitatea ca toate uni
tățile socialiste să funcționeze 
pe baza principiilor autoges- 
tiunii și autoconducerii munci
torești. Ne dăm seama că 
aceasta presupune îmbunătăți
rea activității adunărilor gene
rale și a consiliilor oamenilor 
muncii, participarea largă a tu
turor muncitorilor la condu
cerea întreprinderilor. Reiese cu 
putere încrederea nemărginită 
pe care o aveți in clasa mun
citoare din rîndul căreia v-ați 
ridicat și pe care o ridicați la 
lumină și bunăstare. Pornind 
de la faptul că muncitorii sînt 
cei care hotărăsc nivelul cali
tativ și tehnic al producției, va 
trebui să facem mai mult în 
direcția ridicării calificării 
profesionale.

Aș dori să apreciez in mod 
deosebit măsurile prevăzute în 
proiectul planului unic de dez
voltare a țării in acest cincinal, 
in programele pe care le va 
adopta congresul și care vizează 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Ce altă dovadă mai 
concludentă a acestei griji mai 
trebuie, dacă fondul de consum 
va reprezenta peste 70 la sută 
din venitul național ? Retribu
ția reală va crește în acest 
cincinal cu 16 la sută, tineretul 
va beneficia de noi locuri în 
cămine, internate școlare și stu
dențești, vor crește alocațiile 
pentru copii, cheltuielile soclal- 
culturale. Toate acestea nu ne 
vin de undeva din afară, ci 
vor fi rodul muncii noastre.

Aprobăm din toată inima mă
surile ce vor contribui la per
fecționarea în continuare a de
mocrației socialiste în țara 
noastră. Consiliile județene ale 
oamenilor muncii, creșterea atri
buțiilor și răspunderilor adună
rilor generale, promovarea ca
drelor de conducere cu avizul 
oamenilor muncii, toate acestea 
se circumscriu în politica de 
democratizare a tuturor laturi
lor societății noastre.

Cu încrederea nestrămutată în 
politica realistă, clarvăzătoare 
a partidului și statului, în 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar ge
neral, vom munci fără preget, 
ne vom consacra întreaga ener
giei, și capacitate creatoare în
făptuirii exemplare a sarcinilor 
ce ne revin, a hotărîrilor pe 
care le va adopta congresul.

piața externă. Urmare a acestei 
preocupări, realizăm astăzi — in 
al II-lea an de fabricație — 
motoare electrice care se bucură 
de aprecieri favorabile in multe 
țări, cum sînt Suedia. Elveția, 
Austria, Franța și altele.

Consiliul oamenilor muncii, ac- 
ționind în spiritul orientărilor și 
indicațiilor date de dumneavoas
tră. a stăruit in diversificarea pro
ducției atît la aparataj electric, cît 
și la motoare electrice și putem 
astăzi să vă raportăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că întreprinderea noastră are in 
curs de asimilare 25 de produse 
de aparataj electric pentru au
toturismul OLTCIT. precum și 
modernizarea bordului pentru 
autocamionul Roman.

Avind în vedere că pentru 
anul 1981, ca dealtfel pentru în
tregul cincinal, problema redu
cerii importurilor și diversifica
rea producției constituie proble
me majore ale întregii activități, 
ne preocupăm să asimilăm, în 
colaborare cu institutul de cer
cetări de specialitate, noi tipuri 
de motoare electrice cu destina
ții speciale, cum ar fi : motoare 
electrice cu frînă, motoare elec
trice stop, motoare monofazate 
pentru uz casnic și altele.

Desigur, revoluționari fiind, nu 
ne putem declara mulțumiți cu 
rezultatele de pînă acum, cu 
faptul că nu am reușit să asigu
răm la nivelul cerințelor folosi
rea utilajelor de care dispunem. 
Consiliul oamenilor muncii nu 
s-a preocupat stăruitor de mo
dernizarea liniilor de montaj la 
aparatajul electric, iar sarcinile 
privind soluționarea problemelor 
referitoare la promovarea noului 
și modernizarea continuă a pro
duselor nu au fost repartizate 
cu claritate pe oameni și sectoa
re de activitate. De asemenea, 
nu am reușit să eliminăm o 
seamă de operațiuni manuale 
din procesele de producție, di- 
minuindu-se astfel posibilitățile 
de creștere a productivității 
muncii pe care ni le oferă zes
trea tehnică modernă a între
prinderii. Consiliul oamenilor 
muncii nu a acționat cu fermi
tate pentru lichidarea spiritului 
de automulțumire. care a apărut 
la unele formații de muncă, ca 
urmare a stabilirii unor sarcini 
sub nivelul posibilităților de 
care dispunem.

Vorbitorul a arătat că este 
necesar ca și cadrele de con
ducere din M.I.C.M. și Centrala 
electrotehnică să privească cu 
mai multă răspundere rezolva
rea problemelor legate de asimi
larea noilor produse, mai ales 
pentru OLTCIT, și să răspundă 
mai operativ la solicitările și 
propunerile formulate in adună
rile generale ale oamenilor 
muncii.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți ca, de la această înalta 
tribună, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Covasna, să exprim 
totala adeziune și atașamentul 
față de politica științifică a 

partidului și statului nostru, ca
racterizată prin originalitate, 
realism și cutezanță politică, la 
a cărei elaborare și înfăptuire o 
contribuție covîrșitoare ați 
adus-o și o aduceți dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar

Cuvintul
Rozalia

Mult stimate tovarășe secre
tar general.

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele colectivului de oameni 
ai muncii de la Filatura de 
bumbac din Zalău, să exprim 
deplinul acord față de magistra
la expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. față de ce
lelalte documente supuse dez
baterii congresului nostru, fo
rum care, prin caracterul său 
larg reprezentativ. reliefează 
incă o dată faptul că această 
formă, instituționalizată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, asigură participarea 
nemijlocită, democratică, a tu
turor celor ce muncesc la dez
baterea și adoptarea tuturor ho
tărîrilor și măsurilor care pri
vesc prezentul și viitorul pa
triei, la conducerea vieții eco- 
nomico-sociale.

De asemenea, doresc să ex
prim de la această înaltă tri
bună adinca recunoștință a co
lectivului de oameni ai muncii 
din unitatea noastră, a tuturor 
locuitorilor județului față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu 
pentru minunatele condiții de 
muncă și viață ce ne sînt crea
te, ca urmare a aplicării cu 
consecvență a politicii partidu
lui de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării. Amplasarea a 
șase unități economice ale in
dustriei ușoare pe teritoriul ju
dețului nostru a dus la crearea 
a peste 6 000 noi locuri de mun
că, majoritatea pentru forța de 
muncă feminină, rezolvîndu-se 
în acest mod o importantă pro
blemă socială.

Acționînd în spiritul Înaltelor 
principii ale autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii e- 
conomice. organele de conduce
re colectivă din unitatea noas
tră s-au preocupat stăruitor de 
mal buna folosire a capacități
lor de producție, de gospodări
rea judicioasă a materiilor pri
me, materialelor, energiei și 
combustibilului, pentru crește
rea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produse
lor. Ca urmare a acestor acți
uni. planul cincinal' 1976—1980 
a fost îndeplinit la toți indica
torii. obținind suplimentar a- 
proape 500 tone fire de bum
bac și tip bumbac, o producție 
netă in valoare de 1,6 milioane 
lei și peste 3,3 milioane lei be
neficii.

în spiritul profundei analize 
pe care ați făcut-o în expune
rea dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, 
avem obligația de a examina 
cu principialitate și exigență 
neajunsurile care se manifestă 
Încă și in activitatea noastră. 
Astfel, în perioada care a tre
cut din acest an, avem rămî- 
neri in urmă la producția fizi
că. am depășit nivelul planifi
cat al cheltuielilor materiale, 
nu am reușit ca toate produsele 
să fie de cea mai bună calita
te. Toate aceste nerealizări re
flectă și unele deficiente din

Cuvintul tovarășului
Neculai

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,
Expresie puternică a preocu

pării permanente a conducerii 
partidului pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a autocondu
cerii și autogestiunii muncito
rești, pentru perfecționarea de
mocrației noastre socialiste și 
creșterea rolului organelor co
lective de conducere m procesul 
deciziilor economice, Congresul 
al II-lea al consiliilor oameni
lor muncii pune in fața noastră 
probleme majore, de importan
ță deosebită. Drumul parcurs în 
ultimii ani, imaginea actuală și 
de perspectivă a țării, prezenta
te prin elemente concrete in 
magistrala expunere a secreta
rului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marchează 
strălucit rezultatele remarcabile 
obținute de poporul român în 
acești ani de muncă, marchează 
justețea politicii economice a 
partidului nosfru, unitatea de 
voință și hotărirea întregului 
popor de a realiza integral o- 
biectivele economice de perspec
tivă.

Metalurgia, ca ramură de 
bază, integrată total și direct în 
ansamblul economiei națipnale, 
în procesul de realizare a tutu
ror programelor construcțiilor 
de mașini, a programelor de in
vestiții, a înregistrat in ultimii 
ani succese deosebite. Ea a be
neficiat, intre altele, de 78 mi
liarde lei, acordați pentru dez
voltare și modernizare, pentru 
crearea unor condiții bune, ci
vilizate de muncă și de viață în 
uzine și în afara lor. Pentru 
toate acestea, vă rog să-mi per
miteți ca, in numele metalur- 
giștilor, să vă mulțumim uin 
inimă, tovarășe secretar ge
neral.

Metalurgia a produs anul tre
cut circa 600 kg oțel pentru fie
care locuitor al țării, într-o 
structură îmbunătățită substan
țial, cu cheltuieli materiale și 
de energie mai reduse, scăzînd 
ponderea oțelului elaborat in 
cuptoare Martin de la 53 la sută 
în 1975 la 38 la sută in 1980. 
S-au dezvoltat, ca premiere, 
tehnologiile neconvenționale, 
tehnologii folosind tehnica vi
dului, cu și fără aport de căl
dură. tehnica barbotării cu gaze 
inerte, tehnologii care asigură 
obținerea unor aliaje de inaltă 
puritate, cu caracteristici fizico- 
mecanice superioare șl de fia
bilitate ridicată. In cincinalul 
trecut, prin creșterea și diver
sificarea producției metalurgice, 
a crescut la 94 la sută gradul 
de asigurare cu metal a econo- 

general, politică ce slujește în 
cel mai Inălt grad interesele și 
năzuințele poporului român de 
dreptate socială și libertate na
țională, de progres, suveranitate 
și independență, cauzei socialis
mului și păcii în lume.

tovarășei 
Cilțea

activitatea de conducere a în
treprinderii și a sectoarelor de 
fabricație, dar. in același timp, 
ele se datoresc și intirzierii pu
nerii in funcțiune a noii capa
cități de producție.

Conștienți de implicațiile ne
ajunsurilor existente in activi
tatea economico-financiară a în
treprinderii. vom stabili obiecti
ve precise, măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de lucru ale consiliu
lui oamenilor muncii, pentru 
statornicirea unui spirit de 
inaltă responsabilitate și exi
gență in activitatea Întregului 
personal muncitor. Prin aseme
nea măsuri, vom asigura și de
vansarea cu două luni a atinge
rii parametrilor proiectați la 
noua filatură de bumbac din 
orașul Șimleu Silvaniei, obiec
tiv recent pus in funcțiune In 
cadrul unității noastre.

In același timp, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că. acționînd în spiritul 
înaltelor exigente cuprinse în 
strălucita dumneavoastră expu
nere prezentată congresului, 
consiliul oamenilor muncii își 
va spori preocupările pentru 
pregătirea profesională și teh
nică a întregului personal mun
citor. pentru ridicarea continuă 
a nivelului său politic și cultu
ral. Am făcut mult în județul 
nostru pentru dezvoltarea acti
vității culturale, recreative, dar 
in această privință simțim ne
voia unui ajutor mai mare din 
partea Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, a Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

In numele colectivului de oa
meni ai muncii de la Filatura 
de bumbac Zalău, al tuturor lo
cuitorilor județului Sălaj, ingă- 
duiți-mi să exprim profundul 
nostru atașament față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, al cărei 
strălucit creator și neobosit lup
tător pentru înfăptuirea ei sîn- 
teti dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Îm
preună cu întregul nostru po
por, apreciem in cel mai Înalt 
grad eforturile stăruitoare pe 
care le depuneți pentru instau
rarea în Europa a unei atmosfe
re noi, de securitate și colabo
rare. pentru succesul reuniunii 
de la Madrid, pentru o înțele
gere privind convocarea unei 
conferințe consacrate întăririi 
încrederii și dezarmării pe con
tinent. pentru continuarea pro
cesului de colaborare și secu
ritate inițiat la Conferința de 
la Helsinki, pentru asigurarea 
păcii in întreaga lume.

In Încheiere, doresc să asigur 
congresul că Întregul colectiv 
de oameni ai muncii va face 
totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, fă- 
cînd din acest an aniversar al 
partidului una dintre cele mal 
rodnice perioade din viata În
treprinderii, succesele pe care 
le vom obține constituindu-se 
intr-un vibrant omagiu adus 
Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste.

Agachi
miei din producția internă, s-au 
intensificat schimburile de pro
duse metalurgice cu țările so
cialiste, a sporit participarea 
produselor metalurgice in ex
portul țării pe devize libere.

Evidențiind, in continuare, că 
bilanțul activității din cincinalul 
trecut, dar mai ales aspectele 
negative ale muncii au consti
tuit tema principală de analiză 
responsabilă, in adunările gene
rale ce au avut loc la începu
tul acestui an, in conferințele 
pregătitoare ale actualului con
gres, vorbitorul a arătat că, in 
baza concluziilor desprinse din 
aceste analize critice, cele mai 
mari și importante rezerve ale 
ramurii se găsesc in domeniul 
reducerii consumurilor specifi
ce materiale, a consumurilor e- 
nergetice, in ritmul de diversi
ficare a producției, in general 
în domeniul indicatorilor de e- 
ficiență. Insuficient am Insistat 
asupra măsurilor vizind crește
rea gradului de valorificare a 
metalului, încadrarea in consu
mul energetic integrat la furna
le — a spus el. In mod auto
critic, arătăm că funcționarea 
sub capacitate, cu circa 20 la 
sută, a instalațiilor de turnare 
continuă, oprirea pentru repara
ții capitale a instalațiilor de 
preincălzire a aerului 1a furnale 
— la Galați, Hunedoara sau 
Călan — cu mult peste timpul 
normat au reprezentat defi
ciențe mari, ce au contribuit la 
nerealizarea coeficientului de 
scoatere, ca și a consumului 
specific de cocs. Ne regăsim in 
totalitate în criticile formulate 
de tovarășul secretar general cu 
privire la nerealizarea rentabi
lității planificate, in depășirea 
costurilor de producție. înregis
trarea unor asemenea lipsuri 
serioase a fost posibilă datorită 
faptului că atît conducerea mi
nisterului, organul său colectiv 
de conducere, cît și conduceri
le centralelor, ale unităților nu 
au acționat cu suficientă hotă- 
rîre pentru realizarea măsuri
lor stabilite, pentru rezol
varea operativă, concretă, a 
problemelor ce apar în fiecare 
zi. Această situație ne obligă, in 
spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al parti
dului, să acționăm mult mai 
ferm pentru realizarea hotăriri- 
lor proprii, să. căutăm perma
nent noi căi organizatorice și 
tehnice de soluționare concretă 
a multiplelor probleme cu care 
se confruntă ramura în îndepli
nirea complexelor sarcini ale 
etapei actuale.

Pornind de la necesitățile 
reale ale economiei, metalurgia 
va beneficia și in cincinalul ac

tual de fonduri importante pen
tru dezvoltare și modernizare, 
pentru diversificarea in conti
nuare a producției, fondurile de
pășind 87 miliarde lei. Am pre
văzut — prin cele 20 de progra
me prioritare, elaborate cu par
ticiparea directă a Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie și analizate, fiecare în 
parte, de citeva ori de tovarășul 
secretar general — rezolvarea 
în actualul cincinal a tuturor 
problemelor vizind asigurarea 
cantitativă și mai ales structu
rală a economiei cu metal. Am 
stabilit dezvoltarea acelor capa
cități și tehnologii care să asi
gure integral necesitățile de me
tal ale economiei pentru produc
ția de utilaje tehnologice,, pro
ducția auto, cea de rulmenți și 
organe de asamblare. Producția 
de tablă și benzi laminate la 
rece va crește de 1,9 ori, din 
care cea destinată industriei 
electrotehnice — despre care s-a 
discutat in cadrul congresului 
nostru — de 2,7 ori ; tablele ino
xidabile și refractare vor înre
gistra o creștere de peste 3 ori. 
S-au prevăzut, de asemenea, 
creșteri importante ale produc
ției de material tubular pentru 
foraj, o creștere de aproape 
10 ori a producției de prăjini, 
de aproape 4 ori a producției 
țevilor de extracție, de 2 ori a 
producției de burlane de tubaj. 
Toate aceste programe sint în 
concordantă directă cu progra
mele celor care se ocupă de pe
trol și cercetări geologice. In 
programele de ansamblu privind 
materialul tubular, am prevăzut 
punerea in funcțiune, la Slatina, 
a unei noi uzine pentru țevi, 
precum și aprofundarea studii
lor de instalare a linei asemenea 
uzine in zona Timișoara.

Sarcini cu totul deosebite re
vin metalurgiei in domeniul re
ducerii consumurilor energetice 
și materiale. La nivelul produc
ției din anul 1985, aceste sarcini, 
exprimate prin reducerea chel
tuielilor materiale, reprezintă 
peste 4 miliarde lei. Realizarea 
indicatorilor valorici ai planu
lui, a sortimentelor fizice de 
bază pe primele 5 luni din acest 
an sînt elemente care arată po
tențialul de producție al ramu
rii, hotărirea oamenilor muncii 
din metalurgie de a răspunde 
concret, prin fapte de muncă, 
prin realizarea ritmică a planu
lui, grijii ce se acordă acestei 
ramuri.

Referindu-se, in continuare, la 
ldeea subliniată cu deosebită 
claritate in expunerea secreta

Cuvintul tovarășei 
Ana Litinschi

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca, tn 

numele textiliștilor de la cel 
mai tinăr colectiv industrial al 
orașului Beclean, al tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari și germani — din județul 
Bistrița-Năsăud, să exprim ata
șamentul nostru deplin și 
profund față de politica internă 
și internațională a partidului și 
statului, al cărei strălucit crea
tor și neobosit luptător pentru 
înfăptuirea ei sînteți dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, politică 
subordonată pe de-a întregul 
propășirii și bunăstării poporu
lui, asigurării independenței și 
suveranității patriei, păcii și în
țelegerii intre popoare.

Beneficiind din plin de roade
le politicii înțelepte a partidului 
și statului privind repartizarea 
rațională, armonioasă a torțelor 
de producție pe întreg cuprin
sul patriei, județul nostru a în
registrat in cincinalul 1976—1980 
cele mai de seamă realizări din 
întreaga sa istorie. Ritmul de 
creștere economică a fost de 
peste 21 la sută, cu înrîuriri 
profunde asupra condițiilor de 
muncă și viață ale locuitorilor 
din străvechea vatră a Bistriței 
și Năsăudului. Pentru toate 
acestea permiteți-mi ca, din 
adincul inimii, să vă adresez, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, in numele oamenilor 
muncii din județul nostru, cele 
mai alese gînduri de recunoștin
ță, profunda admirație și pre
țuire pentru activitatea neobo
sită pe care o consacrați propă
șirii patriei, fericirii întregului 
nostru popor.

In bilanțul măreț de realizări 
cu care oamenii muncii din țara 
noastră au intîmpinat cea de-a 
60-a aniversare a făuririi Parti
dului Comunist Român, județul 
Bistrița-Năsăud se înscrie cu 
succese de prestigiu. Industria 
județului nostru a realizat, in 
primele cinci luni ale acestui an, 
un volum al producției indus
triale superior perioadei cores
punzătoare a anului trecut cu 
aproape 20 la sută. In aceste 
realizări sînt cuprinse și cele 
ale colectivului Filaturii de lină 
pieptănată și Fabricii de covoare 
din orașul Beclean. care a reu
șit, in aceste zile, să pună în 
funcțiune o nouă secție și să 
creeze condițiile pentru ca în 
scurt timp să funcționeze la în
treaga capacitate. Raportăm că, 
deși prima capacitate a fost 
pusă in funcțiune doar in luna 
decembrie a anului trecut, sar
cinile aferente primelor cinci 
luni din anul 1981 au fost reali
zate in proporție de 108,4 la sută 
la producția-marfă și de peste 
112 la sută la producția netă.

Pentru a trage concluzii și din 
ceea ce a fost bun, și din ceea 
ce a fost rău, spre a asigura 
perfecționarea întregii activități, 
in calitate de membră a organu

Cuvintul tovarășului 
Vasile Erhan

Mult iubite și stimate tova
rășe secretar general,

Stimați tovarăși.
Doresc In primul rînd să dau 

expresie mandatului încredințat 
de conferința județeană a repre
zentanților oamenilor muncii din 
Prahova, a celor peste 15 000 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderea 1 Mai — 
Ploiești, de a exprima bucuria 
și profunda satisfacție că in 
înalta funcție de președinte al 

rului general al partidului, și 
anume că economia românească 
reprezintă un tot indisolubil, de 
realizările fiecărei ramuri depin- 
zind direct rezultatele de ansam
blu, bunăstarea națiunii și a fie
căruia dintre noi, vorbitorul a 
spus : Va trebui să acționăm 
mai intens pentru finalizarea și 
punerea in funcțiune a tuturor 
capacităților care să asigure îm
bunătățirea in continuare a 
structurii producției de oțel, a 
capacităților pentru tratamente 
termice, pentru extrudate in sec
torul de neferoase, pentru pro
duse trase, în general a capaci
tăților pentru producție și pre
lucrare avansată. In același 
timp trebuie să acționăm mai 
ferm, la nivelul tuturor unită
ților, pentru realizarea produc
ției fizice la toate sortimentele, 
pentru lichidarea unor consu
muri specifice materiale, de 
energie și combustibil, depășite 
chiar pe această perioadă de 
5 luni. Se impune, de asemenea, 
ca in acest an, împreună cu ce
lelalte ministere, să finalizăm 
toate acțiunile vizind tipizarea 
produselor metalurgice, in așa 
rel ca, începind cu anul viitor, 
să lucrăm fără derogări, să be
neficiem in totalitate de avan
tajele economice ale acestei ac
țiuni.

In același timp, se impune să 
acționăm mult mai ferm și in 
special mai concret, la nivelul 
întregii economii, pentru recu
perarea integrală a elementelor 
de aliere, așa cum sint nichelul, 
molibdenul, wolframul, a meta
lelor neferoase grele — plumb, 
cupru, zinc. Rezervele in acest 
domeniu sint incă foarte mari, 
ținînd seama mai ales de faptul 
că aceste elemente se importă 
în cea mai mare măsură cu de
vize libere. In același timp se 
impun — și propunem ca mi
nerii să acționeze cu participa
rea noastră directă — accele
rarea și, mai ales, finalizarea 
programului vizind asigurarea 
materiilor prime din țară pen
tru producția de materiale re
fractare.

Asigur congresul, pe dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral — a arătat in încheiere vor
bitorul — că noi, cei care lu
crăm in metalurgie, vom acționa 
în continuare cu responsabili
tate și hotărire pentru transpu
nerea in viață a hotăririlor ce 
vor fi adoptate de congres, că 
vom acționa fără rezerve pentru 
realizarea obiectivului strategic 
de trecere a țării noastre în 
rlndul țărilor mediu dezvoltate.

lui județean de partid mă simt 
obligată să arăt, in acest cadru 
larg democratic, că și în unită
țile noastre se manifestă o serie 
de neajunsuri. Mai ales pe linia 
scurtării duratei de execuție a 
investițiilor și punerii in func
țiune la termen a noilor obiec
tive productive, a folosirii capa
cităților de producție și utilaje- 

, lor din dotare, a gospodăririi și 
valorificării materiei prime, ma
terialelor, combustibilului și 
energiei electrice, a pregătirii și 
perfecționării forței de muncă, 
închegării noilor colective mun
citorești și a educării oameni
lor. Deficiențe de această na
tură se regăsesc șl in unitatea 
in care lucrez.

Ca o consecință directă a lip
surilor existente atît la nivelul 
județului, cît șl al întreprinde
rii noastre, nu toți indicatorii de 
plan — și în primul rind pro
ducția fizică — au fost reali
zați. întrucît această situație își 
găsește principala explicație în 
propria noastră muncă, trebuie 
să spunem că nici sprijinul mi
nisterelor, al centralelor nu este 
întotdeauna la nivelul cerințe
lor. Nu o dată se scapă din ve
dere că aproape toate unitățile 
din județ sînt noi, majoritatea 
puse doar parțial in funcțiune, 
că aceste colective de muncă 
fără experiență trebuie să reali
zeze o producție industrială cu 
70 la sută mai mare decît în 
anul trecut, iar peste 20 la sută 
din producția județului trebuie 
livrată la export.

Căile pentru creșterea rapidă 
a eficienței economice, pentru 
trecerea la o nouă calitate ne-au 
fost înfățișate incă o dată, cu 
limpezime de cristal, de secreta
rul general al partidului : întă
rirea autoconducerii și autoges
tiunii muncitorești, folosirea ce
lor mai adecvate forme pentru 
atragerea întregului colectiv la 
dezbaterea și soluționarea pro
blemelor întreprinderii, la Înlă
turarea deficiențelor ce se mai 
manifestă. Interesele noastre 
sint comune și, ca in orice fa
milie — pentru că noi toți, oa
menii muncii, formăm o imensă 
și singură familie — bunăstarea 
individuală este strlns legată de 
ceea ce realizăm pentru so
cietate.

Ne angajăm tn fața partidului, 
a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, co
munistul de aleasă omenie, omul 
care întruchipează în chip ma
gistral cele mai alese virtuți ale 
geniului poporului român — a 
spus in încheiere vorbitoarea — 
că vom urma neabătut străluci
tul exemplu de dăruire pentru 
fericirea și prosperitatea națiu
nii noastre socialiste pe care 
ni-1 oferiți permanent, acționînd 
cu hărnicie, consecvență și spi
rit revoluționar pentru a înde
plini in mod exemplar sarcinile 
ce ne revin în acest an, in noul 
cincinal, pentru a spori contri
buția oamenilor muncii din ju
dețul Bistrița-Năsăud la dezvol
tarea economico-socială a țării.

Consiliului Național al Oameni
lor Muncii ați fost reales dum
neavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al poporului nostru, mili
tant și conducător revoluționar, 
care și-a dedicat întreaga viață 
propășirii patriei, infăptuirii 
idealurilor socialiste și comunis
te ale clasei muncitoare, ale în
tregului nostru popor.

Sistemul democrației noastre 
socialiste, muncitorești, a mar
cat o permanentă înnoire și a 

cuprins întreaga societate, ca ur
mare a contribuției inestimabile 
a dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, la dezvoltarea crea
toare a gindiril și practicii noas
tre revoluționare.

Faptul că președinții comitete
lor de sindicat sînt, concomitent, 
și președinți ai adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii cre
ează reale condiții ca" sindica
tele, fiecare om al muncii să se 
implice direct In conducerea ne
mijlocită a întregii activități, în 
adoptarea și înfăptuirea respon
sabilă a deciziilor organelor co
lective de conducere.

Pornind de la înalta răspunde
re pe care o incumbă funcția de 
președinte al adunării generale 
a oamenilor muncii, cu sprijinul 
direct al organelor și organiza
țiilor de partid, acționăm siste
matic pentru a asigura continui
tatea firească a activității de 
consultare a oamenilor muncii 
între adunări, de pregătire te
meinică a acestora. Pe baza ex
perienței acumulate pînă în pre
zent, dezbatem cu regularitate 
pe secții, sectoare, in grupele 
sindicale hotăririle de partid și 
de stat, deciziile adoptate la ni
velul unității, solicităm propu
neri și sugestii pentru realizarea 
planului de producție și îmbu
nătățirea activității social-cultu- 
rale.

Recunosclnd autocritic, trebuie 
să arăt că incă nu am făcut 
totul ca să transformăm adună
rile generale ale oamenilor 
muncii, adunările grupelor sin
dicale in adevărate forumuri 
muncitorești, de dezbatere a 
tuturor problemelor întreprinde
rii. In cadrul dezbaterilor re
cente, premergătoare congresu
lui nostru, au fost criticate 
ur.ele neajunsuri, în special în 
domeniul organizării muncii șl 
al procesului de producție, al 
folosirii mașinilor și utilajelor. 
Va trebui să situăm mai mult 
în atenția oamenilor muncii 
problemele calității, ale ridicării 
nivelului competitiv al produ
selor noastre, care, după cum se 
știe, se exportă în peste 30 de 
țări ale lumii. Cu exigentă deo
sebită avem sarcina să dezba
tem problemele privind întări
rea disciplinei, înlăturarea ab
sențelor nemotivate, a risipei 
de materiale și energie, subor- 
donind întreaga muncă politico- 
educatfvă realizării sarcinilor 
economico-sociale șl educării 
personalului muncitor.

întreprinderea .,1 Mai" — așa 
cum este cunoscută astăzi în 
tară și pe meridianele globului 
— este opera politicii înțelepte 
a partidului nostru, toate eta
pele de dezvoltare modernă din 
ultimii 16 ani fiind legate, ne
mijlocit, de sprijinul permanent 
și indicațiile prețioase date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, în virtutea stilului său de 
muncă profund democratic, a 
fost, an de an. prezent în mij
locul colectivului nostru, așa 
cum a făcut-o în cadrul tuturor 
județelor țării-

Ne bucurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că putem ra
porta congresului, dumneavoas
tră personal, că. acționînd sub 
conducerea organelor șl organi
zațiilor de partid, colectivul 
nostru a îndeplinit cincinalul 
anterior la producția Industria
lă cu 92 de zile Înainte de ter
men și a devansat cu un an și

Cuvintul tovarășului 
Ion Văcaru

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Tovarășe și tovarăși,
Este pentru mine un prilej de 

mare cinste și neasemuită bucu
rie de a transmite congresului, 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. tra
diționalul Noroc Bun din partea 
tînărului colectiv al întreprin
derii miniere pentru exploatarea 
șisturilor bituminoase de la 
Anina. Creată ca urmare a pre
viziunii științifice riguroase a 
partidului, care a premers de
clanșarea crizei energetice pe 
plan mondial, unitatea noastră 
concretizează una din orientările 
prețioase ale conducerii supe
rioare de partid și de stat pri
vind crearea unei puternice baze 
energetice proprii și prin valo
rificarea superioară a zăcămin
telor sărace în conținut, idee te
meinic și bine argumentată ști
ințific in cuvîntarea magistrală 
care a deschis lucrările congre
sului nostru.

Traducind tn fapte Directivele 
Congresului al XII-lea. pre
țioasele dumneavoastră indicații, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
sintem in măsură să vă rapor
tăm că la Anina și Doman, ca 
urmare a cercetărilor și omolo
gării rezervelor, a stabilirii teh
nologiilor și căilor de valorifi
care a șisturilor, în acest an se 
va materializa o primă capaci
tate de 2.5 milioane tone șisturi 
exploatabile pentru primul grup 
de 330 MW. învățînd din mers, 
însușindu-ne noile tehnologii în
tr-o carieră cu condiții dificile 
de lucru, folosind utilaje de 
mare capacitate cu care sintem 
dotați, comuniștii, toți oamenii 
muncii, animați de dorința fier
binte de a-si aduce contribuția 
la obținerea independentei ener
getice a țării, au realizat și de
pășit toți indicatorii pe primele 
cinci luni ale anului. Ținem să 
raportăm că planul la investiții 
a fost depășit cu 24 la sută, pro
ductivitatea muncii cu peste 3 la 
sută, iar cheltuielile de deviz au 
fost reduse cu 2 la sută, econo- 
misindu-se in special energie 
electrică, carburanți și lubri- 
fianți.

Doresc, de la această tribună, 
să exprim recunoștința colecti
vului nostru conducerii de partid 
și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primul miner al țării, 
care ne-a acordat sprijin per
manent, mai ales in dotarea cu 
materiale și utilaje, în asigura
rea unor condiții corespunzătoa
re de muncă și viață.

Obiectivul major la realizarea 
căruia este mobilizat întregul 
colectiv de muncă constă în 
înfăptuirea sarcinilor menite să 
contribuie la îndeplinirea hotărî
rilor Congresului al XII-lea al 
partidului de a livra In 1985. din 
carierele de la Anina și Doman, 
10 milioane tone de șisturi bi
tuminoase. întrucît nici in anul 
trecut și nici în perioada scursă '• 
din acest an nu am primit în

jumătate realizarea sarcinilor la 
export.

Rezultatele noastre se inte
grează în eforturile oamenilor 
muncii din județul nostru, care 
au realizat planul producției 
nete pe 5 luni in procent de 
105,3 la sută, productia-marfă 
de 104,6 la sută și o creștere a 
productivității muncii de 1 853 
lei pe persoană.

Cu toate acestea, vreau să 
arăt că adunarea generală pe 
întreprindere a criticat In mod 
aspru faptul că n-am folosit 
toate posibilitățile și rezervele 
de care dispunem, că centrala 
și conducerea Ministerului Con
strucțiilor de Mașini n-au acor
dat tot sprijinul necesar in pe
rioada care a trecut de la înce
putul anului. întreprinderea 
noastră n-a realizat planul fizic 
la utilajul metalurgic și piese 
forjate. Această stare de lucruri 
se datorește in primul rînd lip
surilor care mai există în orga
nizarea producției și a muncii, 
nefolosirii integrale a capacită
ților de producție.

Colectivul întreprinderii „1 
Mai“ este preocupat în prezent 
de asimilarea unor produse noi. 
La acest efort continuu al co
lectivului pentru perfectionarea 
și ridicarea calitativă a întregii 
activități trebuie să participe 
intr-o măsură mult sporită șl 
conducerea ministerului nostru, 
sprijinind mai mult unitatea în 
asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale pentru producție. în dez
voltarea propriilor cercetări și a 
activității de concepție pentru 
continua modernizare a utilaje
lor și instalațiilor pe care le 
fabricăm.

Considerăm că va fl de un 
real ajutor, cu bune rezultate in 
producție, măsura cuprinsă în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ca. pe anumite peri
oade de timp, ministerele și cen
ți alele industriale să repartizeze 
în unități cadre competente, care 
să participe nu numai la adună
rile generale, ci să ajute direct 
în rezolvarea problemelor celor 
mai dificile cu care se confruntă 
consiliul oamenilor muncii.

In afara preocupărilor pentru 
modernizarea continuă a produc
ției, introducerea tehnicii noi șl 
ușurarea efortului fizic, am ac
ționat permanent pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă șl 
de viață ale personalului munci
tor. Retribuția oamenilor muncii 
a crescut în cincinalul trecut cu 
aproape 30 la sută, a crescut 
numărul de locuințe atribuite 
muncitorilor, dispunem de 720 
locuri în căminul pentru nefa- 
miliști, am amenajat 12 micro- 
cantine. 7 bufete de incintă șl 
am creat o gospodărie anexă in 
vederea extinderii autoaprovl- 
zionării. Acordăm o atenție deo
sebită îngrijirii sănătății în ca
drul dispensarului propriu șl 
dezvoltării continue a bazei 
cultural-sportive de masă.

Ne angajăm să acționăm mal 
energic pentru aplicarea în viață 
a orientărilor cuprinse in magis
trala expunere prezentată in 
deschiderea lucrărilor congresu
lui. In Vederea perfecționării 
continue a stilului și metodelor 
de muncă ale consiliului oame
nilor munCÎl, Iii mobilizarea ac
tivă a întregului colectiv pentru 
îndeplinirea exemplară a hotărî
rilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

treaga dotare necesară îndepli
nirii sarcinilor de plan, folosesc 
și acest prilej spre a cere Mi
nisterului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini să 
ne acorde sprijin imediat în do
tarea cu autobasculante și foreze 
de mare capacitate, cu utilajele 
și confecțiile necesare primului 
grup de la C.E.T. Anina.

Pentru a reduce și mai mult 
importurile, consiliul oamenilor 
muncii propune să se urgenteze 
asimilarea in țară a forezelor, 
precum și a pieselor de schimb 
de mare uzură pentru autobas
culantele de 50 și 100 tone, a 
explozibililor noroioși și a 
mijloacelor de transportare a 
lor, precum și a instalațiilor 
pentru încărcarea mecanizată a 
găurilor de sondă. Considerăm 
deosebit de utilă grăbirea finali
zării cercetărilor pentru valori
ficarea complexă a șistului. în 
special obținerea uleiului de șist 
prin pirogenare, cu purtător de 
căldură solid, extragerea alumi
nei și fierului, care, în faza de 
pilot și pilot semiindustrial, au 
dat rezultate promițătoare, 
precum și folosirea cenușii in 
industria materialelor de con
strucții.

Intr-adevăr sîntem la început, 
dar stadiul în care ne aflăm nu 
ne scutește de critică, întrucît 
n-am făcut totul pentru a depăși 
unele neajunsuri. Nu am mani
festat consecvent răspundere 
față de organizarea muncii, de 
Întărirea disciplinei de producție, 
de folosirea integrală a timpului 
care ne-a stat la dispoziție.

Consider că sarcinile și indi
cațiile prețioase pe care le-ațl 
formulat, mult stimate tovarășe 
secretar general, în ampla și 
strălucita dumneavoastră cuvîn- 
tare, precum și cele prevăzute 
în documentele supuse dezbate
rii și aprobării vor constitui 
pentru minerii de la Anina un 
prețios program de îmbunătăți
re a întregii activități, de înde
plinire exemplară a sarcinilor pe 
care le avem de înfăptuit. Ascul- 
tind îndemnurile dumneavoastră 
despre educarea tineretului în 
spiritul dragostei fată de muncă, 
al datoriei pe care o au părinții 
de a-și îndruma fiii să mun
cească, să devină folositori so
cietății, ne angajăm să facem 
mai mult pentru continuarea 
unei vechi și frumoase tradiții, 
aceea ca meseria de miner să 
fie transmisă din tată în fiu, să 
devină un titlu de mindrie.

Exprimind totala adeziune la 
documentele ce le va adopta 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, doresc să asigur condu
cerea partidului și statului, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii din între
prinderea noastră sint ferm ho- 
tărîți să nu-și precupețească 
eforturile pentru a transpune în 
viață sarcinile trasate de partid, 
pentru ca scumpa noastră patrio 
să fie din ce in ce mai înflori
toare.
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materii prime, combustibili și 
energetică. Din Prezidiu fac Par* 
te tovarășii Ilie Verdeț, Gheor- 
ghe Pană, Virgil Trofin, Irimie 
Catargiu, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al Combina
tului minier Suceava, Trandafir Co- 
cîrlă, președintele consiliului de con
ducere al Ministerului Energiei Elec
trice, Nicolae Gavrilescu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., Maria Gruiță, muncitoare, 
membru al consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii electrocen- 
trale Borzești, județul Bacău, Grigore 
Guțu, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al Schelei de 
extracție Moreni, județul Dîmbovița, 
Vasile Mureșan, președintele consi
liului oamenilor muncii al Minei 
Ilba, județul Maramureș.

La lucrările secțiunii iau parte 840 
de delegați și invitați, în cadrul lu
crărilor de joi după-amiază au luat 
cuvîntul tovarășii: Gheorghe Eremia, 
brigadier miner, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii miniere Jilț, județul Gorj, 
Nicolae Bușui, prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., Gheorghe Marchiș, prim- 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii miniere 
Lupeni, județul Hunedoara. Florea 
Stoenescu, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii miniere Cîmpulung, ju
dețul Argeș, Constantin Toma, șeful 
Șantierului hidroenergetic de la Co- 
libița, județul Bistrița-Năsăud, Eu
gen Sandu, tehnician, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Schela de extracție Modîrzău, ju
dețul Bacău, Sebastian Stavăr, direc
torul Uzinei de producerea și distri
buirea energiei în siderurgie de la 
Combinatul siderurgic din Galați, 
Nicolae Toader, maistru, președinte
le consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii electrocentrale din O- 
radea, Romică Stanciu, președintele 
consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului minier din Ploiești. Ion 
Iorga, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al în
treprinderii miniere Anina, județul 
Caraș-Severin, Gheorghe Grigore 
Stana, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii 
miniere Dobrogea, județul Constanța, 
Gheorghe Fulea, adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geologiei, 
Ștefan Buiculescu, maistru, secretar 
al comitetului de partid al între
prinderii electrocentrale Craiova, Va
sile Ogherlaci, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al Combinatu
lui minier „Oltenia", județul Gorj, 
Racz Attila, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al între
prinderii miniere Bălan, județul Har
ghita, Alexandru Neagoe, maistru, 
secretarul comitetului de partid al 
Schelei de extracție Ciurești, județul 
Olt, Eugenia Iacob, președintele con
siliului oamenilor muncii al întreprin
derii „Răsăritul", județul Brașov, 
Nicolae Bogdan, prim-vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii al 
Exploatării miniere Deva, Vasile Ba
dea, directorul întreprinderii miniere 
Horezu, județul Vîlcea, Pavel Sereș, 
maistru la Exploatarea minieră Co- 
mănești, județul Bacău, Traian Girba, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R., Aurel Șarca, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii miniere „Sălajul"- 
Sărmășag, județul Sălaj, Mihai Mos- 
cu, președintele consiliului oamenilor 
muncii al Exploatării miniere Mah- 
mudia-Somova, județul Tulcea, Mia- 
Marioara Lemne, președintele consi
liului științific al Institutului de 
geologie și geofizică din București, 
Vasile Drug, președintele consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii de 
exploatare a conductelor de gaz me
tan din Mediaș, Vladimir Vlad Vasi- 
liu, președintele consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii de rețele 
electrice din Iași, Dumitru Gheorghe, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii miniere „Me
hedinți", din județul Mehedinți, Ion 
Giura, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii miniere Baia de Arieș, județul 
Alba, Viorel Cerchizan, prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii electrocentrale 
Mureș, județul Mureș, Dumitru Șer- 
bănescu, directorul Schelei Suplacu de 
Barcău, județul Bihor, Mihail Comă- 
noiu, președintele consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii miniere 
Filipeștii de Pădure, județul Prahova, 
Gheorghe Cocoș, adjunct al ministru
lui energiei electrice, Delia Fletan, 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii de la întreprinderea 
minieră Căpeni, județul Covasna, 
Constantin Alexandru, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Energoreparații" din 
București, Alexei Tențiu, președin
tele consiliului oamenilor muncii de 
la Combinatul siderurgic din Călă
rași, Florea Mateiu, prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al Schelei Berea, județul Buzău, 
Constantin Zăiceanu, prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii miniere 
Dorohoi, județul Botoșani, și Valeriu 
Popa, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii electrocentrale din Brăila.

în numele tuturor oamenilor 
muncii pe care-i reprezintă — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — cei care au luat cu
vîntul și-au exprimat deplina satis
facție față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii — opțiune de 
voință a intregii noastre clase mun
citoare —, care constituie garanția 
amplificării marilor succese obținute 
de poporul român, a întăririi inde
pendenței și suveranității patriei, 
certitudine a înfăptuirii neabătute a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Participanții la dezbateri au subli
niat importanța deosebită a lucrărilor 
actualului Congres al consiliilor oa
menilor muncii, cel mai larg și re
prezentativ forum al democrației 
noastre muncitorești — instituționa- 
lizat în viața politică a țării din ini
țiativa personală a secretarului ge
neral al partidului. S-a dat o înaltă 
apreciere orientărilor fundamentale 
ale actualului plan cincinal, ale pla
nului dezvoltării calitative a întregii 
activități economico-sociale cuprin
se în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentată la congres — 
document programatic de excepțio
nală importanță teoretică și practică, 
amplu și cutezător program de dez
voltare economico-socială a patriei, 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai al întregului popor, de sporire 
a calității vieții sale, de afirmare 
plenară a democrației noastre mun
citorești, de creștere tot mai preg
nantă a rolului clasei muncitoare, 
clasă conducătoare a societății româ
nești contemporane.

Intr-un puternic spirit de 'lucru, 
!ntr-o deplină responsabilitate față

ALE DEZBATERILOR DIN SECȚIUNILE CONGRESULUI
de înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidului 
pentru îndeplinirea sarcinilor cinci
nalului calității și eficienței, toți cei 
care au luat cuvîntul au înfățișat pe 
larg succesele obținute de colecti
vele de oameni ai muncii pe care le 
reprezintă, pe economia națională în 
ansamblu, în sporirea continuă a 
bazei de materii prime, combustibili 
și energetice. Vorbitorii au relevat 
faptul că este meritul partidului nos
tru, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a fi 
elaborat un amplu program energe
tic, de valorificare a materiilor pri
me, care au un rol deosebit în ac
tuala situație a crizei mondiale și 
care asigură în continuare progresul 
economic și social multilateral al pa
triei, ridicarea permanentă a nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor.

Pornind de la rezultatele obținute 
în perioada 1976—1980, de la măre
țele obiective ale celui de-al VII-lea 
plan cincinal, participanții la dez
bateri au analizat cu înaltă răspun
dere muncitorească, într-un spirit 
critic și autocritic modul în care se 
realizează programul aprobat de con
ducerea partidului, sarcinile și indica
țiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu privire la extinderea 
bazei de materii prime, dezvoltarea 
lucrărilor de cercetare geologică, 
creșterea și dezvoltarea producției in 
industria extractivă, realizarea pla
nului la producția de energie elec
trică. în acest spirit, în centrul pre
ocupărilor tuturor vorbitorilor a 
stat dezbaterea problemelor de care 
depind îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan la toți indica
torii, cu deosebire a producției 
fizice la cărbune, țiței, gaze, energie 
electrică, minereuri metalifere și 
nemetalifere pe acest an și pe între
gul cincinal, ridicarea pe o nouă 
treaptă a organizării muncii și pro
ducției, asigurarea ordinii și disci
plinei în toate ramurile de activitate.

Mai mulți vorbitori s-au referit la 
preocupările colectivelor din care 
fac parte pentru valorificarea unor 
surse noi de energie, cum sînt apele 
geotermale, energia solară, energia 
vîntului, biogazul și altele, apreciind 
totodată că. in raport cu posibilită
țile deosebite de care dispune țara 
noastră, atît unitățile de cercetare, 
cit și cele de producție nu au acțio
nat cu toată capacitatea pentru intro
ducerea acestora în circuitul economic.

Evidențiindu-se rolul important pe 
care-1 are activitatea de cercetare 
geologică în lumina indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, în dezba
teri s-au criticat lipsurile existente 
în acest domeniu și s-a subliniat ne
cesitatea ca Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei, centralele in
dustriale și întreprinderile să ia mă
suri hotărîte pentru intensificarea 
și extinderea activității de cercetare 
geologică în vederea descoperirii de 
noi rezerve de, țiței, gaze, cărbuni, 
minereuri de fier, metale neferoase 
și nemetalifere, care să permită dez
voltarea mai puternică în continua
re a bazei proprii de materii prime 
și energetice, asigurarea în cursul 
acestui deceniu a independenței 
energetice a României. In acest ca
dru s-a cerut ca organele de con
ducere colectivă ale centralelor, în
treprinderilor miniere, energetțce și 
consiliile de conducere ale ministe
relor de resort să adopte . măsuri 
care să asigure îmbunătățirea cali
tății cărbunelui livrat termocentra
lelor și urgentarea lucrărilor pentru 
funcționarea normală, cu întreaga 
capacitate pe etape a grupurilor e- 
nergetice de la termocentralele Ro- 
vinari și Turceni.

în spiritul orientării cuprinse In 
expunerea prezentată la congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tre
cere de la dezvoltarea extensivă la 
dezvoltarea intensivă a economiei 
noastre, un accent deosebit s-a pus, 
de asemenea, pe necesitatea reduce
rii consumului de materii prime, 
materiale și energie, pe limitarea 
acestora la strictul necesar, la 
posibilitățile actuale ale țării noas
tre.

O atenție deosebită s-a acordat în 
cadrul dezbaterilor și preocupărilor 
existente pentru recuperarea, și fo
losirea materialelor, precum și pen
tru recondiționarea pieselor și sub- 
ansamblelor — resurse care, la nive
lul economiei naționale, trebuie să 
asigure circa 50 la sută din necesarul 
de materiale, piese și subansamble. 
Relevîndu-se unele experiențe pozi
tive, rezultate bune obținute de unele 
colective în această direcție, s-a cri
ticat, totodată, faptul că unele con
silii ale oamenilor muncii au privit 
sarcina de recuperare și refolosire a 
materiilor prime ca o acțiune de 
campanie, ceea ce a avut și are drept 
efect reintroducerea într-un ritm 
necorespunzător în circuitul econo
mic a acestor resurse.

In cadrul discuțiilor, numeroși 
vorbitori s-au referit la grija perma
nentă a conducerii partidului pentru 
asigurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și de viață minerilor și 
energeticienilor, evidențiindu-se mă
surile adoptate pentru creșterea ve
niturilor, ridicarea și perfecționarea 
calificării profesionale, îmbunătățirea 
protecției muncii, a asistenței medi
cale, a condițiilor de locuit. Tot
odată, au fost criticate neajunsurile 
manifestate în activitatea unor or
gane de conducere colectivă în înde
plinirea unor sarcini ce, le revin in 
acest domeniu.

Cei care au luat cuvîntul au făcut 
numeroase propuneri care se referă 
în principal la : intensificarea lucră
rilor de prospecțiuni și cercetare geo
logică pentru descoperirea de noi re
zerve de materii prime energetice și 
substanțe minerale utile ; urgentarea 
asimilării în fabricație a utilajelor 
miniere cu performanțe ridicate și li
vrarea lor în mod ritmic pentru a se 
putea atinge în cariere randamentele 
planificate ; recuperarea restanțelor 
in livrarea celor contractate în ve
derea creșterii mai accentuate a gra
dului de mecanizare și a productivi
tății muncii la lucrările miniere ; îm
bunătățirea performanțelor la unele 
echipamente și utilaje pentru sectorul 
petrolier în scopul creșterii mai rapi
de a factorului final de recuperare a 
țițeiului ; intensificarea lucrărilor în 
vederea valorificării potențialului hi
droenergetic al țării, a apelor geoter
male ; punerea în valoare a tuturor 
resurselor energetice secundare, gos
podărirea rațională a combustibililor 
și energiei electrice, întărirea ordinii 
și disciplinei în producție și altele.

In unanimitate, participanții la lu
crările sesiunii s-au angajat. în nu
mele colectivelor pe care le reprezin
tă, ca, reintorși la locurile lor de 
muncă, să acționeze cu toată fermi
tatea, cu însuflețire pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a 
orientărilor și Indicațiilor cuprinse în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, pentru traducerea 
în viață a tuturor hotărîrilor adoptate 
de marele forum al clasei noastre 
muncitoare.

Secțiunea pentru indus
tria metalurgică și construc
ții de mașini. Lucrările. ia care 
au luat parte 1600 de delegați și 
invitați, au fost conduse de un pre
zidiu format din tovarășii Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Dumitrache, Ștefan 
Mocuța, Richard Winter, Neculai 
Agachi, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Industriei 
Metalurgice, loan Avram, președin
tele consiliului de conducere al Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Costache Trotuș, președinte
le consiliului oamenilor muncii al 
Centralei industriale siderurgice Ga
lați, Nicolae Țarcă, președintele con
siliului oamenilor muncii al Combi
natului industrial pentru construcții 
de mașini Bistrița, județul Bistrița- 
Năsăud, Elena Vlădescu, lăcătuș, 
membru în consiliul oamenilor mun
cii al întreprinderii de tractoare șl 
mașini agricole Craiova, județul Dolj.

Au luat cuvîntul tovarășii Nicolae 
Iosif, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de vagoane Arad, Ștefan 
Chivu, președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
scule Brașov, Viwrel Mirescu, pre
ședintele adunării generale a oame
nilor muncii de lă Combinatul side
rurgic Călărași, Seres Edith, munci
toare la întreprinderea „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca, membră a O.D.U.S., 
Valeriu Bodeanu, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul industrial pentru con
strucții de mașini Bistrița, Eugen 
Grosu, președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb Botoșani, 
Seres Silvia, subinginer la întreprin
derea mecanică din orașul dr. Petru 
Groza, Constantin Preda, președinte
le consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" Brăila, Virgi
nia Bălescu, președintele consi
liului oamenilor muncii de la în
treprinderea de contactoare Buzău, 
Constantin Savu, prim-vicepreședin
te al consiliului oamenilor muncii de 
la Combinatul siderurgic Reșița, 
Emilia Jerpălău, proiectantă la în
treprinderea mecanică navală Con
stanța, Mircea Florescu, prim-vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de ma
șini, agregate și subansamble auto 
Sf. Gheorghe, Traian Ariton, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de aparataj 
electric și instalații Titu, Dumitra 
Antonie, Erou al Muncii Socialiste, 
bobinatoare la întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova, Marin Pavel, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea pentru 
construcții de mașini și utilaje gre
le Giurgiu, Antonia Felea, munci
toare la întreprinderea Laminorul de 
tablă din Galați, membră a O.D.U.S., 
Deaki Tibor, prim-.vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de tractoare Miercu- 
rea-Ciuc, Alexandrina Meșteroiu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la Fabrica de produse re
fractare „Unirea" din Tg. Jiu, Ște
fan Tripșa, Erou al Muncii Socialis
te, maistru oțelar la Combinatul si
derurgic Hunedoara. Kelemen Iosif, 
prim-vicepreședinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 

,de .utilaj minier Petroșani, Neculai 
Uhgureanu, vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de ta în
treprinderea mecanică de material 
rulant Pașcani, Pavel Copaci, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de armături 
industriale din oțel Strehaia, Gott- 
schalh Iosif, frezor la întreprinderea 
mecanică de mașini și utilaj minier 
Baia Mare. Gheorghe Deliu, mem
bru în consiliul de conducere al Mi
nisterului Industriei Metalurgice, 
Herteli Gheorghe, președintele adu
nării generale a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de reparații auto 
Tg. Mureș, Gheorghe David, pre
ședintele O.D.U.S. de la întreprin
derea de țevi Roman, Florentina 
Neacșu, muncitoare la întreprinderea 
„Flacăra" Ploiești, membru O.D.U.Ș., 
■Anton Bute, președintele adunării 
generale a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de piese auto Satu 
Mare. Constantin Niță, președintele 
Uniunii sindicatelor din metalurgie 
și construcții de mașini, Petru 
Mureșan, vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de armături industriale 
din fontă și oțel Zalău, George Pre- 
peliuc, membru al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
mașini-unelte Suceava, Aurel Clejan, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de apa
rataj și accesorii Alexandria, Marcus 
Arke, prim-vicepreședinte ai consi
liului oamenilor muncii de la Intre-' 
prinderea „Electrotimiș" Timișoara, 
Lenuța Mircea, inginer la întreprin
derea de construcții navale și utilaj 
tehnologic Tulcea, Decebal Urdea, 
director în Ministerul Finanțelor, Se
ver Milancovici, prim-vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de pietre de polizor 
Bîrlad, Nicolae Dincă, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de utilaj chimic și 
forjă din Rm. Vîlcea, Elena Manoles- 
cu, președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de piese 
radio și semiconductoare Bâneasa, 
Sevastian Popa, președintele consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de prelucrare a aluminiu
lui Slatina, Gheorghe Costea, inspec
tor general de stat la Inspectoratul 
general de stat pentru controlul cali
tății produselor, Maria Ioniță, mun
citoare, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea „Electroargeș" din Curtea de Ar
geș.

Participanții la dezbateri și-au ex
primat totala adeziune față de tezele 
și ideile cuprinse în expunerea pre
zentată la congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciată ca do
cument de excepțională valoare teo
retică și practică, ce ilustrează în 
modul cel mai grăitor grija partidu
lui, a secretarului său general pentru 
modernizarea și dezvoltarea produc
ției, pentru promovarea accentuată a 
principiilor autoconducerii muncito
rești și perfecționarea continuă a de
mocrației socialiste.

Animați de fierbinți sentimente de 
mîndrie patriotică, participanții au 
dat, în același timp, glas profun
dei lor bucurii și satisfacții pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, chezășie sigură a 
mersului înainte al societății noastre 
pe drumul construcției socialismului 
și comunismului.

Vorbitorii au relevat, cu îndreptă
țită satisfacție, realizările industriei 
metalurgice și ale industriei con
structoare de mașini, ramuri care 
ocupă un loc deosebit în economia 
românească. Producția de oțel pe 
locuitor a atins 600 kg, România 
situîndu-se, la acest indicator, între 
țările dezvoltate. Prin grija perma
nentă a conducerii partidului și statu

lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal față de dezvoltarea și moder
nizarea metalurgiei, a unităților de® 
cercetare științifică și tehnologică s-a 
asigurat producerea în țară a unor 
produse metalurgice de vîrf care au 
condiționat extinderea și diversifica
rea producției în industria construcții
lor de mașini, ramură care a cunoscut 
la rîndul ei o puternică înflorire. 
Se realizează în prezent o largă 
gamă de produse de înaltă tehnici
tate, de la nave maritime de mare 
tonaj și alte mijloace de transport, 
la mașini, utilaje, elemente de auto
matizare etc., ceea ce demonstrează 
totodată valoarea cadrelor tehnice, 
capacitatea creatoare a oamenilor 
muncii din unitățile acestei ramuri.

Cu exigență și înaltă răspundere, 
vorbitorii au analizat, în același timp, 
deficiențele care mai persistă în aces
te ramuri, cauzele care determină 
unele rămîneri în urmă în onorarea 
sacinilor de plan, defecțiuni de ordin 
organizatoric, inclusiv la nivelul, mi
nisterelor de resort. Mai mulți vor
bitori au criticat calitatea necores
punzătoare a unor produse refrac
tare care afectează parametrii calita
tivi ai unor tipuri de oțeluri, ridică 
consumurile de cocs. S-a arătat că 
fierul vechi nu este corespunzător 
pregătit pentru introducerea în fur
nal, că se înregistrează încă pierderi 
de metal la turnare, un procent prea 
mare de rebuturi. O serie de partici
pant! la dezbateri au criticat superfi
cialitatea în planificarea producției 
unor produse, procesul prea lent de 
tipizare, de reducere a numărului de 
sortimente și tipodimensiuni din no
menclatorul de fabricație, întîrzierea 
în livrarea unor utilaje, nerealizarea 
ritmică a planului, apariția în plan a 
unor produse nenominalizate și ne- 
acoperirea, în unele cazuri, a produc
ției cu contracte. Cu toate succesele 
obținute în dezvoltarea capacităților 
de producție pentru piese de schimb, 
lipsa acestora se simte încă în între
prinderi.

Vorbitorii au subliniat necesitatea 
unei mai bune cooperări și conlucrări 
între metalurgie și construcțiile de 
mașini, respectării cu strictețe a con
tractelor, livrării la timp a utilajelor 
și pieselor de schimb solicitate de 
metalurgiști, aplicării operative a 
tehnicii noi. Au fost făcute numeroa
se propuneri privind optimizarea 
producției, creșterea calității produ
selor, folosirea mai bună a utilajelor 
și capacităților productive, respec
tarea disciplinei tehnologice, elabo
rarea din timp a documentațiilor teh
nice, reducerea continuă a costurilor 
de producție, a consumurilor energe
tice și de materiale. S-a arătat că 
institutele de cercetare și proiectare 
trebuie să elaboreze buletine infor
mative și normative privind asimi
larea produselor noi, a tehnologiilor 
pe care le livrează unităților produc
tive. S-a accentuat necesitatea 
îmbunătățirii transporturilor indus
triale, introducerii unei progra
mări ritmice în acest domeniu, 
care, neglijat, poate produce se
rioase perturbări în aprovizionare 
și livrări de produse. S-a propus ex
tinderea învățămîntului tehnic supe
rior în localități care au devenit cen
tre industriale prin înființarea unor 
secții de învățămint seral. Un accent 
aparte s-a pus pe aplicarea noului 
mecanism economico-financiar, pe 
eficiența, pe atingerea parametrilor 
proiectați- la noile capacități de pro

ducție, .potrivit termenelor stabilite, 
pg combaterea fenomenului de imo
bilizare a fondurilor, pe îndeplinirea 
exemplară a atribuțiilor tuturor celor 
chemați să dea viață obiectivelor im
portante care stau în fața metalur
giei, a construcțiilor de mașini. S-au 
făcut propuneri privind îmbunătățirea 
condițiilor din unități în domeniul 
social-cultural, intensificarea activită
ții de protecție a muncii.

Participanții la lucrările secțiunii 
s-au angajat să rezolve, concret, o 
serie de probleme de care depinde 
dezvoltarea acestor ramuri de o deo
sebită importantă pentru progresul 
economiei naționale, să pună în evi
dență noi căi de acțiune a consiliilor 
oamenilor muncii pentru ridicarea pe 
un plan superior a întregii activități 
productive, astfel ineît acest cincinal 
să însemne cu adevărat un cincinal 
al calității și eficienței. Ei au expri
mat hotârîrea de a acționa cu mai 
multă energie și răspundere pentru 
înlăturarea rămînerilor în urmă sem
nalate, de a asigura realizarea și de
pășirea sarcinilor stabilite pentru 
cincinalul în curs, punînd accent pe 
ridicarea nivelului tehnic, calitativ al 
produselor.

Participanții la dezbateri au eviden
țiat rolul deosebit pe care îl au con
siliile oamenilor muncii în elabo
rarea celor mai bune decizii, pentru 
realizarea sarcinilor de dezvoltare 
economico-socială a țării, făcînd nu
meroase propuneri în vederea lărgi
rii atribuțiilor acestor organisme. în 
acest sens, s-a subliniat necesitatea 
ca organele de conducere colectivă să 
acționeze cu mai multă fermitate în 
vederea creșterii continue a răspun
derii fiecărui om al muncii față de 
bunul mers al producției, îndeplinirea 
sarcinilor de plan, gospodărirea judi
cioasă a resurselor. S-a accentuat 
asupra necesității mai bunei delimi
tări a competențelor și atribuțiilor ce 
revin întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor.

Secțiunea pentru indus
tria chimică. Lucrările secțiunii 
pentru industria chimică au fost con
duse de un prezidiu format din 
tovarășii Ion Dincă, Alexandrina 
Găinușe, Gheorghe Caranfil, pre
ședintele consiliului de conducere al 
Ministerului Industriei Chimice, Ion 
Circei, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., Constan
tin Cornea, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al Com
binatului de îngrășăminte chimice 
Arad, Estera Csegezi, șef de laborator, 
membru in consiliul oamenilor mun
cii al Combinatului de îngrășăminte 
chimice Tg. Mureș, Ion Lungoci, pre
ședintele adunării generale a oame
nilor muncii de la Combinatul chi
mic Făgăraș, județul Brașov, Petre 
Neacșu, președintele consiliului oa
menilor muncii de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Piatra Neamț, 
județul Neamț, Teodor Roman, prim- 
secretar al Comitetului județean Te
leorman al P.C.R.

La lucrări au participat aproape 
900 delegați și invitați.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul tovarășii: Teodor Roman, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Teleorman al P.C.R., Ilie Oarcea, 
președintele comitetului sindicatului 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Arad, Aurel Chisăliță, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii chimice „Carbo- 
sin" — Copșa Mică, Maria Mereuță, 
tehnician la Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, Ion Crișan, ingi- 
ner-șef la întreprinderea chimică 
„Sinteza" Oradea, Andrei Frank, 
maistru Ia Combinatul chimic Făgă
raș, Mihai Gheorghiu, director gene

ral al Centralei Industriale de medi
camente, cosmetice, coloranțl și 
lacuri București, Mioara Erbiceanu, 
laborantă la întreprinderea de anti
biotice Iași, Gheorghe Zamfirescu, 
directorul Combinatului de articole 
tehnice din cauciuc Pitești. Maria 
Jokus, laborantă la întreprinderea de 
medicamente „Terapia" Cluj-Napoca, 
Ecaterina Irimia, ingineră la între
prinderea de garnituri de frină Rim- 
nicu Sărat, Nicolae David, maistru la 
Combinatul siderurgic Galați, Ștefan 
Manea, directorul Combinatului chi
mic Giurgiu, Ion Tifigiu, directorul 
întreprinderii de anvelope „Victoria" 
Florești, Constantin Iacub, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii chimice Fălticeni, Pe
tre Maior, directorul întreprinderii 
chimice „Victoria" Tîrgoviște, Ion 
Boitan, directorul Combinatului chi
mic Tîrnăveni, Constantin Grosu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Combinatului chimic Cra
iova, Petre Neacșu, președintele con
siliului oamenilor muncii al Combi
natului de îngrășăminte chimice Pia
tra Neamț, Ion Stănescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice. Rodica Munteanu, chi- 
mistă la întreprinderea chimică 
Orăștie, Gheorghe Baloș, directorul 
întreprinderii chimice „Energia" 
Constanța, Valeriu Platon, directorul 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Slobozia, Ion Teiu, președinte
le consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de articole tehnice din 
cauciuc și cauciuc regenerat Tlrgu 
Jiu, Vasile Mușat, președintele comi
tetului sindicatului al Combinatului 
de celuloză și hîrtie Călărași, Gheor
ghe Ilia, directorul întreprinderii 
metalurgice de metale neferoase 
Baia Mare, Liliana Corîci, directorul 
Combinatului de articole tehnice din 
cauciuc Jilava, Rodica Văcaru, sub
inginer la Combinatul siderurgic Re
șița, Alexandru Tăbăcaru, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de prelucrare mase 
plastice Tulcea, Grigore Iosif, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de protecții an- 
ticorozive și utilaje speciale Bucu
rești, Ovidiu Pantea, directorul Com
binatului petrochimic „Solventul" 
Timișoara, Ștefan Posedam, director 
tehnic la întreprinderea de prelu
crare mase plastice Buzău, Rozalia 
Speteanu, directorul întreprinderii 
de produse cosmetice „Miraj" Bucu
rești, Victor Gyorgy, directorul în
treprinderii chimice Turda, Milana 
Pistrițu, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii de 
produse cosmetice „Nivea" Brașov, 
Maria Diaconu, muncitoare la între
prinderea „Tehnica nouă" București, 
Constanța Done, președintele comi
tetului sindicatului de la Com
binatul chimic Giurgiu, Ion Ma
rin, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinde
rii de piele sintetică București.

Relevînd însemnătatea istorică a 
celui de-al doilea Congres al consi
liilor oamenilor muncii, care con
stituie o grăitoare expresie a preo
cupărilor consecvente ale conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
dezvoltarea continuă a democrației 
muncitorești, pentru perfecționarea 
cadrului organizatoric de participare 
a celor ce muncesc la conducerea 
vieții economice și social-politice, 
vorbitorii și-au exprimat deosebita 
satisfacție față de realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii — 
nouă dovadă a prețuirii de care se 
bucură- secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, a dragos
tei nemărginite și profundei stime 
cu care îl înconjoară întregul nostru 
partid și popor.

în numele oamenilor muncii pe 
care ii reprezintă la congres, vorbi
torii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au expri
mat deplina adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului, subliniind contribuția de ines
timabilă valoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea 
acestei politici, care corespunde din 
plin aspirațiilor și intereselor funda
mentale ale națiunii noastre, cauzei 
socialismului, păcii, înțelegerii și 
conlucrării rodnice între popoare.

Participanții la dezbateri au dat o 
înaltă apreciere magistralei expu
neri făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în deschiderea lucrărilor 
congresului, evjdențiind valoarea 
deosebită, atît în plan teoretic, cît și 
practic, a ideilor și orientărilor 
formulate de conducătorul partidului 
și statului nostru în legătură cu 
creșterea rolului clasei muncitoare 
— clasa conducătoare în stat — al 
consiliilor oamenilor muncii în dez
voltarea în ritm accelerat a întregii 
economii naționale, în ampla operă 
de făurire a socialismului și comu
nismului în patria noastră.

Avînd permanent în vedere obiec
tivele strategice stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidului, aprecie
rile și recomandările cuprinse in ex
punere, vorbitorii au analizat pro
bleme fundamentale ale industriei 
chimice, ramură cu o pondere în
semnată în ansamblul economiei ță
rii și care înregistrează, și în acest 
cincinal, cele mai înalte ritmuri de 
dezvoltare, căile și modalitățile cele 
mai eficiente pentru realizarea la un 
nivel calitativ superior a sarcinilor 
în cincinalul științei, tehnitii, cali
tății și eficienței.

Accentul a fost pus pe modul în 
care s-a acționat pentru creșterea 
răspunderii organelor de conducere 
colectivă în gospodărirea cu eficien
tă maximă a materiilor prime și ma
terialelor, energiei și combustibililor, 
pentru sporirea contribuției lor la 
progresul și bunăstarea poporului.

Vorbitorii au evidențiat creșterea 
ponderii cercetării științifice româ
nești desfășurate prin Institutul Cen
tral de Chimie, contribuția tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. prim viceprim-ministru 
al guvernului, președinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie. reputat om politic, ilustră 
personalitate a vieții științifice con- 
temporane, în introducerea unor 
tehnologii modeme, de mare efici
ență economică, de asimilare în fa
bricație a noi produse solicitate de 
econpmia națională și competitive pe 
piața externă, care valorifică supe
rior materiile prime din țară, pun în 
evidentă gîndirea și creativitatea 
românească.

Au fost examinate rezultatele ob
ținute în realizarea principalilor in
dicatori ai planului în cincinalul 
1976—1980, cît și pe primele cinci luni 
din acest an, a fost subliniată expe
riența bună dobîndită de multe con
silii ale oamenilor muncii în con
centrarea tuturor eforturilor mate
riale și umane existente pentru a- 
plicarea noului mecanism economi
co-financiar, realizarea producției fi
zice și nete, a producției destinate 
exportului, pentru stimularea parti
cipării în proporții tot mai mari a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie

nilor la creația tehnico-științifică din 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României", pentru reducerea impor
tului, a efortului valutar.

Paralel cu relevarea modului în 
care au fost îndeplinite prevederile 
planului de producție, vorbitorii au 
analizat probleme legate de sporirea 
eficienței economice, îmbunătățirea 
calității și competitivității produse
lor, diminuarea continuă a importu
rilor și creșterea volumului la ex
port. în unele intervenții s-au abor
dat aspecte referitoare la asimilarea 
unor noi produse, cu caracteris
tici tehnico-funcționale îmbunătățite, 
avînd la bază procedee tehnologice 
de concepție românească de înaltă 
eficiență, examinîndu-se, intr-un spi
rit de înaltă responsabilitate comu
nistă, rezultatele pozitive, cît și 
nerealizările, cauzele care le-au ge
nerat, măsurile menite să asigure În
deplinirea în bune condiții a preve
derilor planului tehnic.

Totodată, vorbitorii au relevat, In 
spirit critic și autocritic, faptul că 
în această ramură de bază a econo
miei naționale continuă să se men
țină încă unele neajunsuri — aspecte 
de indisciplină tehnologică pe diverse 
faze ale procesului de producție, pa
sivitatea unor cadre cu munci de răs
pundere față de introducerea noului 
în producție, față de prevenirea și 
înlăturarea unor avarii, pierderi de 
producție, fenomene de risipă, fluc
tuație a forței de muncă, insuficienta 
cooperare și colaborare cu alte in
dustrii, întreprinderi similare ce 
dispun de o valoroasă experiență 
ș.a., care, toate la un loc, au afectat 
negativ realizarea unor indicatori de 
plan. A fost relevat faptul că la 
unele lipsuri înregistrate în chimie 
au contribuit și o serie de greutăți în 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, în asigurarea vagoanelor 
pentru transportul produselor chi
mice, întirzieri în livrarea unor 
mașini, utilaje și aparatură des
tinată punerii în funcțiune a 
noi obiective de investiții.

Ținînd seama de lipsurile și difi
cultățile care s-au manifestat în do
meniul investițiilor din industria 
chimică, îndeosebi în ce privește 
asigurarea punerii în funcțiune a 
noilor obiective la termenele stabi
lite, numeroși vorbitori au subliniat 
că este necesară concentrarea efor
turilor proiectanților, constructorilor, 
furnizorilor de utilaje și beneficia
rilor pentru recuperarea restanțelor, 
întărirea ordinii și disciplinei în 
scopul scurtării timpului de execuție 
a investițiilor și a duratei de atin
gere a parametrilor proiectați.

Dezbaterile au prilejuit, în același 
timp, formularea a numeroase pro
puneri de îmbunătățire a întregii 
activități a unităților industriei chi
mice. Dintre cele mai importante, se 
remarcă urgentarea livrării utilaje
lor restante și intensificarea lucrări
lor de construcții-montaj, pentru 
obiectivele cu termen de punere în 
funcțiune în acest an, creșterea 
aportului unităților constructoare de 
mașini la asimilarea pieselor de 
schimb de complexitate mai mare, 
care pînă în prezent s-au importat, 
și a celor din industria metalurgică, 
în asigurarea oțelurilor inoxidabile 
și refractare. Propuneri valoroase au 
fost formulate și în ce privește ne
cesitatea modernizării unor instalații 
și utilaje.

îndeplinind mandatul încredințat 
•de lucrătorii din industria chimică, 
participanții la dezbateri au exprimat 
angajamentul unanim al colectivelor 
muncitorești pe care le reprezintă dg 
a-și intensifica eforturile în vederea 
înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce 
le revin pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Secțiunea pentru con
strucții industriale, mate
riale de construcții și indus
tria lemnului. Lucn'irlle secțiunii, 
la care participă 1 260 de delegați și 
invitați, au fost conduse de un pre
zidiu format din tovarășii Iosif Banc, 
Leonard Constantin, Dumitru Cozac, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Combinatului de lianți și 
azbociment Aleșd, județul Bihor, Ion 
Florea, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, Letiția Ionaș, prim-secretar 
al Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R., Ion Ionașcu, președintele 
adunării generale a oamenilor mun
cii de la Grupul de șantiere construc
ții industriale Covasna, Vasile Ionel, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Centralei Canalul Dunăre- 
Marea Neagră, județul Constanța, 
Dumitru Popa, președintele consiliu
lui de conducere al Ministerului Con
strucțiilor Industriale, Constantin Sa- 
lanți, prim-vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii județene de construcții-montaj 
Vrancea.

La dezbateri au luat cuvîntul 
Gheorghe Dragomir, director al Com
binatului de lianți și azbociment 
Fieni, județul Dîmbovița, Gheorghe 
Damian, inginer-șef cu investițiile la 
întreprinderea 1 Mai — Ploiești, 
Mircea Georgescu, adjunct al minis
trului economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Nicolae Lău- 
datu, secretar al organizației .U.T.C. 
la Trustul de lucrări speciale Bucu
rești, Elena Isaia, inginer la între
prinderea forestieră de exploatare și 
transport Caransebeș, Ion Petrescu, 
director general adjunct al Combina
tului de celuloză și hîrtie Brăila. Iu- 
liu Zagorsky, director al unității fo
restiere de exploatare și transport 
Sighetu Marmației, Maria Horghi- 
dan, președinta O.D.U.S. la în
treprinderea de construcții și mon
taje siderurgice Călărași, Andrei 
Gencsi, inginer-șef la întreprin
derea de prelucrare a lemnului 
Reghin, Ion Popescu, președintele 
consiliului oamenilor muncii la între
prinderea județeană de construcții 
montaj Suceava, Klara Kovacs, șef 
de echipă, președinta O.D.U.S. la în
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui Sibiu, Liviu Tit B. Stoica, director 
al Trustului de construcții industria
le pentru centrale nucleare electrice 
Cernavoda, Iancu Vrabie, director 
adjunct al întreprinderii de mate
riale de construcții Doaga, județul 
Vrancea, Suzana Szabo, muncitoare 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului Gherla, Ion Păunescu, inginer- 
șef la întreprinderea județeană de 
prestări servicii, județul Ialomița, 
Virgil Boac, director al Combinatu
lui de exploatare și prelucrare a 
lemnului Toplița, Dumitru Mosora, 
inspector general de stat la Inspec
toratul general de stat pentru inves- 
tiții-construcții, Silvia Popa, proiec
tant Ia Centrul de proiectări județean 
Alba, Ion Tincu, maistru la Combi
natul de lianți Cîmpulung, Stere 
Barzache, președintele consiliului 
oamenilor muncii la întreprinde

rea județeană de construcții mon
taje Teleorman, Edina Bendi, munci
toare la întreprinderea „Marmura" 
din Simeria, Liviu Profir, director 
Grup șantiere la Trustul de construc
ții industriale și agrozootehnice din 
Giurgiu, Gheorghe Moraru, șef bri
gadă la Grupul de șantiere nr. 5 al 
Centralei de construcții montaje 
București, Stelian Tănăsescu, direc
tor al întreprinderii de materiale de 
construcții Buzău, județul Buzău, 
Emil Huidu, director al întreprinde
rii de construcții montaje miniere 
Fărcășești, județul Gorj, Nicolae Bo- 
descu, secretar cu probleme econo
mice al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., Alexandru Jager, maistru 
la Fabrica de mobilă Tileagd, județul 
Bihor, Emil Pricop, președintele 
consiliului oamenilor muncii la 
Grupul de șantiere nr. 3 Botoșani, 
Radu Scutelnicu, director al Grupului 
de șantiere Slatina al Trustului 
de construcții hidrotehnice, jude
țul Olt, Paul Lungu, director al 
întreprinderii de exploatare indus
trială a agregatelor minerale pentru 
construcții Drăgășani, Mihai Drăgoi, 
secretarul comitetului de partid al 
Grupului de șantiere Tulcea al Trus
tului de construcții industriale, Geor- 
geta Alexa, inginer la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Sf. Gheor
ghe, Ioan Moldovan, maistru la 
Grupul de șantiere pentru construc
ții industriale Bistrița, Nicolae Ma- 
nolache, director al întreprinderii 
forestiere de exploatare și transport 
Satu Mare, Aurică Florea, director 
al întreprinderii de construcții in
dustriale și montaj Brașov, Fran- 
sisc Gheorghe Moldt, director al 
Trustului de construcții industriale 
Timișoara, Maria Tomoșoîu, maistru, 
secretar al comitetului sindical de 
secție la Combinatul de prelucrare 
a lemnului Piatra Neamț, Gabriel 
Ciupagea, director al Trusfedlui de 
construcții industriale Craiova, Con
stantin Chifu, maistru, președintele 
comitetului de sindicat la întreprin
derea de prelucrare a lemnului Iași, 
Ștefan Prună, director al Grupului 
de șantiere construcții industriale 
Drobeta-Tr. Severin, Mircea Taloș, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii la întreprinderea de produ
se ceramice Zalău, Margareta Tur- 
cilă, muncitoare, președinta consiliu
lui oamenilor muncii la întreprin
derea „Cesarom" București, Petre 
Pîrvulescu, director al Trustului de 
construcții industriale Cluj, Adriana 
Petrie, maistru, președinta consiliu
lui oamenilor muncii la Combinatul 
de prelucrare a lemnului Caran
sebeș, Andrei Zaha, maistru la în
treprinderea de materiale de con
strucții Satu Mare, Iulian Ghiță, 
maistru la întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Sibiu, și 
Ionel Luchian, director al Grupului 
de șantiere de construcții industriale 
Suceava.

Participanții la dezbateri au dat o 
înaltă expresie unanimei și entu
ziastei adeziuni a oamenilor muncii 
din patria noastră la ideile, indicațiile 
și orientările cuprinse în expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, model strălucit de ana
liză științifică a realităților economi
co-sociale și politice ale României și 
ale lumii contemporane, nare des
chide noi căi și perspective de dez
voltare și perfecționare a democra
ției noastre socialiste, de angajare 
revoluționară a energiilor creatoare 
ale clasei muncitoare, .ale întregului 
popor in înfăptuirea neabătută a is
toricelor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

Apreciind cu admirație și recunoș
tință contribuția determinantă a gîn- 
dirii și acțiunii neabătute a secreta
rului general al partidului nostru, 
personalitate proeminentă a epocii 
contemporane, ctitorul României de 
azi, în înfăptuirea uriașului proces 
de transformare revoluționară a so
cietății românești și îndeplinind 
mandatul primit din partea colecti
velor de oameni ai muncii pe care 
îi reprezintă la cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
participanții la lucrările secțiunii 
și-au exprimat în unanimitate satis
facția pentru alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit militant 
revoluționar, in calitatea de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii.

Dezbaterile au relevat rezultatele 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii din sectoarele construcțiilor 
industriale, materialelor de con
strucții și industriei lemnului în cin
cinalul trecut și pe primele 5 luni 
ale anului în curs concretizate prin 
darea în funcțiune a numeroase o- 
biective industriale, agrozootehnice 
și social-culturale, folosirea de noi 
tehnologii pe șantierele de construc
ții, care au dus la scăderea consu
murilor specifice, la creșterea pro
ductivității muncii și al nivelului ca
litativ al lucrărilor. S-a subliniat că 
toate aceste rezultate sînt strîns le
gate de continua perfecționare a ca
drului instituțional al autoconduce
rii muncitorești.

Raportînd rezultatele bune obți
nute pînă acum, vorbitorii s-au re
ferit, totodată. în spirit critic și au
tocritic, la unele neîmpliniri și ră- 
mineri în urmă față de indicatorii 
planificați în sectorul investiții-con- 
strucții, datorate în primul rînd de
ficiențelor proprii în pregătirea lu
crărilor, în organizarea muncii pe 
șantierele de construcții, în folosi
rea bazei tehnico-materiale și a 
resurselor umane, calității slabe a 
unor lucrări de finisaje la construc
țiile de locuințe, depășirii termene
lor de punere în funcțiune a unor 
capacități de producție. S-au semna
lat lipsuri și neajunsuri și în ce pri
vește exploatarea integrală a masei 
lemnoase planificate și valorificarea 
superioară a acesteia, diversificarea 
și îmbunătățirea calității produselor 
finite din lemn, respectarea discipli
nei tehnologice, încadrarea în con
sumurile normate de materii prime, 
materiale, combustibil și energie.

Pe deplin conștienți de marea răs
pundere ce le revine în înfăptuirea 
exemplară a prevederilor de plan din 
acest an și din cincinalul 1981—1985, 
vorbitorii au dat expresie hotăririi 
ferme a colectivelor de oameni ai 
muncii pe care le reprezintă de a 
transpune neabătut in practică pre
țioasele sarcini și indicații date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ma
gistrala expunere rostită la congres. 
S-a reliefat că principala sarcină în 
industria lemnului și a materialelor 
de construcții este valorificarea su
perioară a masei lemnoase, realiza
rea de noi materiale de construcții 
prin folosirea resurselor naturale, 
reducerea consumurilor materiale și 
energetice, ridicarea nivelului cali
tativ al producției.

Arătînd că, în următorii ani, efor
turile vor fi orientate îndeosebi spre
(Continuare în pag. a IX-a)
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terminarea lucrărilor începute, com
pletarea dotării unităților cu mașini’ 
și utilaje, dezvoltarea unor locuri 
înguste, numeroși vorbitori au sub
liniat hotărirea de a aplica măsuri 
energice și cuprinzătoare <pentru 
realizarea in cele mai bune (condiții 
a lucrărilor pe șantiere, respectin- 
du-se întocmai legea tipizării, nor
mele de consum stabilite, acționind 
pentru reducerea continuă a consu
mului de metal, ciment și alte ma
teriale. S-a insistat pe larg asupra 
necesității creșterii gradului de me- 
canjzare și prefabricare a lucrărilor, 
introducerea de noi tehnologii mo
derne de execuție și a metodelor 
avansate de organizare a producției 
și a muncii, mai bunei tolosiri a 
mașinilor și utilajelor de construcții 
și a forței de muncă. întăririi ordi
nii și disciplinei la fiecare punct de 
lucru.

Participant» la lucrări s-au anga
jat să acționeze cu fermitate pentru 
ridicarea gradului de calificare pro
fesională a întregului, personal mun
citoresc și generalizarea aplicării 
acordului global. De asemenea, ei au 
propus măsuri menite să pună pe 
primul plan lupta pentru calitate, 
pentru un înalt nivel tehnic al pro
ducției. să asigure puherea mai rapi
dă in producție a obiectivelor începu
te, reducerea consumurilor de mate
rii prime și materiale, realizarea și 
livrarea ritmică a producției desti
nate. exportului, competitivitatea și 
eficiența, reducerea importurilor.

Totodată, au fost formulate critici 
Ia adresa unor centrale și ministere, 
care nu au sprijinit îndeajuns de 
operativ și efiqjent unitățile din eco
nomia forestieră și industria mate
rialelor de construcții și unitățile de 
constn.ie?ii-montaj în soluționarea 
unor probleme de aprovizionare, 
propunind adoptarea de măsuri co
respunzătoare pentru identificarea 
pe zone a materialelor locale de con
strucții, extinderea folosirii în pro
iecte a materialelor cil consumuri 
reduse de energie, livrarea de către 
furnizori a utilajelor tehnologice 
conform termenelor prevăzute in 
contractele Încheiate, accelerarea rit
mului de realizare a investițiilor cu 
termen de dare in funcțiune în acest 
an, îndeplinirea planului de colectare 
și livrare a maculaturii de la popu
lație și unitățile de stat destinate 
industriei hîrtiei și materialelor izo
latoare, în scopul reducerii consumu
lui de celuloză, realizarea integrală 
a fondului de marfă destinată ex
portului.

Participant» la dezbateri au dat 
glas hotăririi ferme a consiliilor oa
menilor muncii de a face totul pen
tru a asigura lichidarea cit mai ra
pidă a rămînerilor în urmă, a neajun
surilor existente in cadrul unităților 
respective, pentru desfășurarea in 
cele mai bune condiții a întregii ac
tivități productive.

In cadrul dezbaterilor s-a reafir
mat cu vigoare deplina adeziune a 
oamenilor muncii din sectoarele con
strucțiilor industriale, materialelor 
de construcții și industriei lemnului 
față de politica internă și externă a 
partidului și statului, angajamentul 
lor ferm de a acționa cu spirit de 
răspundere și pasiune revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, pentru, afir
marea tot mai puternică a .rolului 
conducător al clasei muncitoare în 
Viața întregii societăți, in asigurarea 
progresului multilateral al patriei, 
în ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului nostru.

Secțiunea pentru trans
porturi și telecomunicații. 
Lucrările secțiunii au fost conduse de 
un prezidiu format din tovarășii Ion 
Coman, Ion Ioniță, Ion Stoian, 
Dimitrie Berare, prim-vicepreședin- 
te al consiliului oamenilor muncii 
al Direcției județene de poștă și tele
comunicații Iași, Vasile Bulucea, pre
ședintele consiliului de conducere al 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, Nicolae Cherteș, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Regionalei C.F.R. Cluj, 
Constanta Clement, impiegat, mem
bru în consiliul oamenilor muncii al 
întreprinderii județene de trans
porturi auto Giurgiu, Ion Lungu, 
prim-vicepreședinte al consiliului oa
menilor muncii 91 întreprinderii de 
transporturi speciale pentru agricul
tură și industria alimentară Ialomița. 
Iulian Ploștinaru, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R.

La lucrări au participat peste 900 
delegați și invitați.

în cadrul lucrărilor au luat cuvintul 
următorii tovarăși: Ioan Nicolescu, 
prim-adjunct al ministrului transpor
turilor și telecomunicațiilor. Dumitru 
Cozma, secretar al comitetului de 
partid, președinte al consiliului oa
menilor muncii din întreprinderea de 
transporturi auto Maramureș, Ni
colae Bătrînu, director al întreprinde
rii de exploatare portuară Constanța, 
loan Dan, maistru, secretar al comi
tetului de partid, președinte al con
siliului oamenilor muncii din Direcția 
județeană de poștă și telecomunicații 
Dîmbovița, Alexandru Filioreanu, 
director general al Regionalei de căi 
ferate Iași, col. Mirică Dumitrescu, 
prim-locțiitor al șefului Departamen
tului aviației civile, Florica Mun- 
teanu, secretar al comitetului de 

" partid din Institutul de proiectări căi 
ferate București, Nicolae Prioteasa, 
șeful regulatorului de circulație și 
mișcare C.F.R. Sibiu, Alexandru 
Anghel, director al întreprinderii de 
transporturi auto Bacău, George Pe- 
trișor, director al Direcției județene 
de poștă și telecomunicații Suceava, 
Mihai Lupu, secretar al comitetului 
de partid, președinte al consiliului 
oamenilor muncii din întreprinderea 
de transporturi auto Botoșani, Teodor 
Laitin, secretar al comitetului de 
partid al Complexului C.F.R. Ca
ransebeș, Eugen Nagy, secretar al 
comitetului de partid, președinte al 
consiliului oamenilor muncii din în
treprinderea de producție industrială 
pentru construcții de căi ferate Har
ghita, Ion Stanciu, secretar al comi
tetului de partid, președinte al consi
liului oamenilor muncii din întreprin
derea de transporturi auto Ialomița, 
Vasile Silvestru, secretar al comite
tului de partid, vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al Grupu
lui de exploatare flotă și porturi 
NAVROM-Giurgiu, Nicolae Voinea, 
șef de birou, membru al consiliu
lui oamenilor muncii din întreprin
derea de transporturi auto Vaslui, 
Ileana Moraru, secretar al comitetu
lui de partid, președinte ăl consiliului 
oamenilor muncii din Direcția jude
țeană de poștă șl telecomunicații Cluj, 
Petru Leontieș, șeful stației C.F.R.

Arad, loan Nicoară, mecanic, secre
tar al comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii din întreprinderea de transporturi 
auto Brăila, Iosif Bulea, director al 
întreprinderii de transport auto Hu
nedoara, Gheorghe Stoican, director 
adjunct al întreprinderii de trans
porturi auto Teleorman, Ion Rățoi, 
prim-vicepreședinte al Băncii de in
vestiții, Rodica Gama, șeful stației 
C.F.R. Tg. Jiu, Dumitru Știucă, di
rector al întreprinderii de trans
porturi auto Caraș-Severin, Mircea 
Baicu, director al Direcției județene 
de poștă și telecomunicații Călărași, 
Stelian Rașcu, director al Șantierului 
naval Orșova, Constantin Iancu, di
rector general al Regionalei de căi 
ferate Timișoara. Florea Petcu. di
rector al întreprinderii de transpor
turi auto Covasna, Tudorică Grama, 
director al întreprinderii de exploata
re Metrou București, Toma Gheorghe, 
comandantul aeroportului Băneasa, 
Marian. Toniuc, secretar adjunct al 
comitetului de partid Secția de linii 
C.F. nr. 8 Bistrița, Simion Besoiu, di
rector al întreprinderii de trans
porturi auto Alba, Ion Moraru, 
director al Direcției județene de 
poștă și telecomunicații Bihor, 
Nistor Cărămidă, șef autobază Rim- 
nicu Vîlcea din cadrul întreprinde
rii de transporturi, auto Vilcea, Mi
hai Butnaru, șeful stației C.F.R. Pia
tra Neamț, Petre Costescu, director 
al întreprinderii de transporturi 
auto Vrancea, Iuliana Colceriu, se
cretar al comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii din Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Mureș, Mir
cea Ungur, director al întreprinderii 
de transporturi auto Satu Mare, 
Paulina Ica Paltanea, economist la 
întreprinderea de transport țiței pen
tru conducte Prahova, Gheorghe 
Teodoru, director al întreprinderii 
județene de transporturi locale Olt. 
Carol Placsintar, șef autobază între
prinderea județeană de transport 
local Cluj, Nicolae Stan, director ge
neral al Regionalei C.F.R. Brașov, 
Ion Mihai, secretar al comitetului 
de partid, președinte al consiliului 
oșmenilor muncii din întreprinderea 
de transport auto Dîmbovița.

Intr-o impresionantă unanimitate, 
participanții la dezbateri și-au ex
primat deplina satisfacție față 
de realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al 
națiunii — în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, chezășie sigură 
a realizării mărețelor sarcini care 
stau în fața întregului popor, a adîn- 
cirii continue a democrației noas
tre, a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în luările de cuvînt, vorbitorii 
și-au exprimat adeziunea totală față 
de orientările și indicațiile cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — document de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică 
în opera de înaintare a României 
spre Comunism. Ei au apreciat indi
cațiile secretarului general al parti
dului cu privire la definitivarea pla
nului cincinal 1981—1985 drept hotă- 
ritoare pentru progresul țării, pen
tru înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului de creștere a 
bunăstării oamenilor muncii, pentru 
împlinirea pe mai departe a idealu
rilor de independență, unitate și prd- 

■ pășire a scumpei' tloastre patrii. A 
■fost'exprimată, W> acest ;sfens,‘deplină 
adeziune a tuturor celor care îucrfeă- 
ză' in domeniul transporturilor Și te
lecomunicațiilor, ca și a întregului 
popof, la politica internă și externă 
a partidului nostru.

In spiritul prețioaselor indicații cu 
privire la optimizarea transporturi
lor cuprinse în expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au 
reliefat că România dispune de mij
loace corespunzătoare peptru a asi
gura buna desfășurare a transportu
lui feroviar și a transportului auto, 
evidențiind totodată că, în condițiile 
unei mai eficiente utilizări a aces
tora, se poate restrînge parcul auto.

In lumina acelorași orientări au 
fost formulate propuneri concrete 
pentru dezvoltarea puternică a trans
portului fluvial și sporirea dotării cu 
nave maritime, astfel incit in anul 
1985, din totalul transportului mari
tim, cel puțin 70 la sută să fie reali
zat cu nave românești.

Cei care au luat cuvintul au pus 
un accent deosebit și pe activitatea 
de prevenire a accidentelor de mun
că și realizarea deplină a siguranței 
circulației și navigației, fiecare co
lectiv de muncă trebuind să asigure, 
în condițiile specifice cerute de pro
filul muncii, o mai bună disciplină 
a personalului și mijloace 'eficiente 
de realizare a normelor de protecție 
a muncii. Participanții Ia dezbateri 
au relevat necesitatea perfecționării 
în continuare a formelor de coope
rare între diferitele sisteme de 
transport, 'eliminării încrucișărilor și 
reducerii transporturilor inutile, 
oportunitatea limitării distanțelor de 
transport maxime admise pentru 
mărfurile de masă (balast, piatră 
spartă, ciment, îngrășăminte chimice 
etc.), precum și nevoia de apfofun- 
dare a raionării transporturilor și 
optimizării curenților de mărfuri.

Au fost formulate totodată critici 
severe la adresa unor unități și cen
trale care înregistrează încă un ritm 
lent de extindere a tehnologiilor 
avansate de transport și manipulare, 
solicitindu-se sprijinul organelor su
perioare pentru mobilizarea in aceas
tă direcție a ministerelor economice 
implicate. Propunerile formulate au 
vizat în majoritatea lor covirșitoare 
probleme fundamentale ale transpor
turilor : reducerea la minimum a 
consumului de combustibil și ener
gie și încadrarea in consumurile spe
cifice, creșterea tonajului trenurilor, 
folosirea la capacitate a vagoanelor, 
diminuarea numărului curselor goale, 
sporirea operativității în satisfacerea 
cererilor de vagoane, aplicarea unor 
procedee moderne de conducere a 
mijloacelor de transport, organizarea 
unui sistem unitar* de dirijare a auto
vehiculelor pe teritoriile județene, 
asigurarea integrală de către indus
trie a remorcilor prevăzute în plan, 
intensificarea acțiunii de reeșapare a 
anvelopelor și recondiționare a pie
selor de schimb, îmbunătățirea cali
tății acestora de către întreprinde- 
rUe producătoare și altele. In dome
niul aviației civile, multe propuneri 
privesc, mai buna utilizare a 
aeronavelor atît în transportul 
de călători, cit și In căi de 
marfă, precum și necesitatea asi
gurării în țară, de către Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
a unor piese de schimb în vederea 
reducerii importurilor, precum și a 
livrării combustibilUor în strictă 
concordanță cu prescripțiile tehnice 
ale motoarelor cu care sînt echipate 

mijloacele de transport Un mare 
număr de propuneri s-au referit la 
îmbunătățirea activităților de inter
venție și reparații efectuate la mij
loacele de transport din toate dome
niile (aeriene, navale, rutiere, fero
viare), precum și la instalațiile de 
telecomunicații, în scopul asigurării 
funcționării normale și prelungirii 
duratei lor de exploatare.

In domeniul transportului naval, 
mai mulți vorbitori s-au referit la 
problemele privind desfășurarea in 
bune condiții a traficului de import
export prin porturile românești, in- 
sistîndu-se asupra necesității produ
cerii din timp a partizilor de mărfuri 
de export și a sosirii în port a aces
tora înaintea .navelor.

In privința telecomunicațiilor au 
fost făcute propuneri menite să con
ducă la îmbunătățirea calității pres
tațiilor și utilizarea intensivă a in
stalațiilor, precum și cu privire la 
intensificarea preocupărilor pentru 
asimilarea in producție a noilor ti
puri de radio-relee de medie și mare 
capacitate, a centralelor electronice 
și a concentratoarelor de linii tele
fonice în scopul realizării unui nu
măr sporit de posturi, pe rețelele de 
cabluri existente.

Pe tot parcursul dezbaterilor, par
ticipant» și-au manifestat hotărirea 
fermă de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor care rezultă din lucrările 
congresului, pentru satisfacerea de
plină a Cerințelor , de transport și te
lecomunicații ale economiei națio
nale și populației în condiții de efi
ciență sporită.

Secțiunea pentru aplica
rea rezultatelor cercetării 
tehnico-științifice, introduce
rea progresului tehnic, mo
dernizarea tehnologiilor de 
fabricație și asimilarea de 
produse noi. Din Prezidiul sec
țiunii fac parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Pățan, loan 
Ursu, Iosif Bercea. președintele con
siliului științific al Institutului cen
tral de cercetări pentru industria ex
tractivă București, Iancu Drăgan, 
președintele consiliului științific al 
Institutului central de cercetări me
talurgice București, Maria Ionescu, 
președintele consiliului științific al 
Institutului Central de Chimie Bucu
rești, Iulia Petrescu, membru în con
siliul științific al Institutului de cer
cetări textile București, Ion Sîrbu, 
prim-secretar la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R., Florin Tănăsescu. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
științific al Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică Bucu
rești.

La lucrări participă 940 delegați și 
invitați.

La dezbateri au participat tova
rășii : Nicolae Urdea, maistru la 
Combinatul de utilaj greu — Cluj- 
Napoca, Iancu Drăgan, director ge
neral al Institutului de cercetări me
talurgice — București, Ion Buzescu, 
directorul Institutului național de 
motoare termice, Ionel Vasiîescu, 

■muncltbi;,' președintei* ■ crtmitrituTui 
sindicatului întreprinderii de mașini- 
unelte — Bacău, Maria Ionescu, di
rector general al Institutului central 
de chimie, Emil Uncheșel, director al 
întreprinderii „Tehnoton" — Iași, Eu
genia Radu, director tehnic, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului de lianți și azbociment
— Tg. Jiu, Dumitru Cătălinoiu, 
maistru, președintele consiliului oa
menilor muncii al unei unități a Co
mitetului de stat pentru energia nu
cleară, Pia Bălu, directorul Centru
lui de cercetări și proiectări pentru 
tehnologia aluminiului — Slatina, 
Popa Mihai Dorel, director al Com
binatului de îngrășăminte chimice — 
Tg. Mureș, Anastasia Măntescu, 
proiectant, președintele O.D.U.S. a 
Combinatului de prelucrarea lemnu
lui — Pitești, Ion Doca, director al 
Centrului de cercetări și inginerie 
tehnologică pentru îngrășăminte chi
mice — Craiova,' Ionica Moiceanu, 
șef de atelier la Combinatul de oțe
luri speciale — Tîrgoviște, Rodica 
Berea, director tehnic la întreprinde
rea de postav — Buhuși, Gheorghe 
Rădulescu, inginer, președintele co
mitetului sindicatului de la Trustul 
de petrol Bolintin, Ion Fătăceanu, 
director al Institutului de inginerie 
tehnologică și proiectări de între
prinderi constructoare de mașini — 
București, Gheorghe Borhan, director 
al Institutului de cercetări și proiec
tări pentru industria celulozei și 
hîrtiei — Brăila, Rodica Ruxandra 
Iordănescu, inginer, președinte al 
O.D.U.S. la Institutul de cercetări 
chimice — ICECHIM, Mărioara Her- 
ța, cercetător, președintele consi
liului științific al Centrului de cer
cetări și inginerie tehnologică pen
tru autovehicule Brașov, Nicolae 
Maier, director al întreprinderii de 
conductori electrici emailați — Za
lău, Karin Thelmann, muncitoare la 
întreprinderea de mănuși și ciorapi
— Agnita, Corneliu Cașin, inginer 
șef la întreprinderea mecanică-Cu- 
gir, loan Virag, tehnician, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
Exploatării miniere Turț, Sorin Roș
ea, decan la Facultatea de tehnolo
gie chimică a Institutului politehnic 
București, Ana Fazekaș, secretară a 
comitetului U.T.C. de la întreprin
derea, de confecții — Reșița, Teodora 
Mazăre, președinte al consiliului 
științific al Institutului de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru rafinării — Ploiești, Marin 
Ivașcu, director general al Institutu
lui central de cercetări de fizică. Du
mitru Popescu, adjunct al ministrului 
energiei electrice. Ștefan Cornea, di
rector al Centrului de cercetări și 
proiectări pentru siderurgie — Hu
nedoara, Sanda Popescu, președinte
le consUiului științific al Institutu
lui de proiectări pentru industria 
ușoară, Ana' Heinrich, președinte al 
O.D.U.S. a întreprinderii textile — 
Arad, Dumitru' Tulpan, secretar al 
comitetului U.T.C, la întreprinderea 
de 1 panouri și tablouri elec
trice — Alexandria, Diomid Năs- 
tase, directorul întreprinderii de 
rulmenți — Bîrlad, Călin Mihăileanu, 
directorul general al Institutului cen
tral de cercetări energetice, Ilie 
Popa, cercetător, președintele consi
liului științific al Institutului de cer
cetări și proiectări pentru metalur
gie neferoasă — Baia Mare, Bela 

Enedy, director adjunct Ia Institutul 
de cercetări și proiectări pentru mi
nereuri — Deva, Margareta Hass, 
subinginer la întreprinderea „Elec
tromotor" Timișoara. Gheorghe Mă- 
duța, director al întreprinderii de 
accesorii pentru mijloace de trans
port — Oradea, Gabriel Zaha, preșe
dintele consiliului științific al Insti
tutului de cercetări in construcții și 
economia construcțiilor. Draga Ata- 
nasiu, președintele consiliului știin
țific al Institutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică „Ti
tan", Carol Ambruș, șef de secție la 
întreprinderea „Tractorul" — Brașov, 
Nicolae Andreescu, director al Insti
tutului de reactori nucleari energe
tici.

Vorbitor» și-au manifestat adeziu
nea deplină față de magistrala ex
punere rostită în deschiderea lucră
rilor marelui forum al clasei mun
citoare din tara noastră de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind înalta 
valoare teoretică și practică a me
sajului care-1 conține, spiritul său 
realist, profund științific, marea sa 
bogăție de idei de o deosebită im
portanță pentru realizarea cu succes 
a obiectivelor actualului cincinal, 
pentru propășirea patriei noastre so
cialiste.

Dînd glas sentimentelor tuturor 
oamenilor muncii pe care-i repre
zintă, participanții la dezbateri și-au 
exprimat bucuria față de reînves- 
tirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, arătînd că aceasta constituie 
garanția de neclintit a realizării mă
rețelor obiective adoptate de con
gresul partidului, reprezintă chezășia 
aplicării neabătute a principiilor 
fundamentale ale democrației noas
tre socialiste, a progresului multila
teral al patriei, a sporirii neconte
nite a calității vieții tuturorx oame
nilor muncii din patria noastră.

Cei care au luat cuvintul au evi
dențiat rolul hotărîtor al secretarului 
general al partidului în definirea 
contribuției pe care trebuie să o 
aducă știința și tehnologia în fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, au reliefat importanța 
deosebită a programelor-directivă, 
adoptate, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, pro
grame menite să accentueze proce
sul amplu al revoluției tehnico- 
științifice, să afirme perioada 1981— 
1990 ca deceniu al științei, tehnicii, 
calității și eficienței în toate ramu
rile producției materiale.

Infățișind cu mindrie patriotică 
unele din recentele succese obținute 
în domeniul aplicării rezultatelor 
cercetării științifice, al -introducerii 
noului în toate domeniile vieții 
social-economice, participanții au 
scos in evidență efortul făcut de so
cietatea noastră pentru făurirea unui 
cadru organizatoric și a unor con
diții materiale in măsură să stimu
leze creația științifică și tehnică și 
aplicarea rapidă a rezultatelor ei în 
practică, să antreneze în această ac
tivitate un număr cît mai mare de 
oameni ai muncii, imprimindu-i in 
acest mod un caracter participativ 
de masă.

Vorbitor» au arătat că realizările 
obținute se leagă indisolubil de per
sonalitatea proeminentă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — prim viceprim-minisfru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, care, prin activitatea sa 
neobosită pe linie de partid și de 
6tat, a conferit un nou statut știin
ței și tehnologiei în țara noastră, a 
determinat o nouă dimensiune con
tribuției științei și tehnologiei la dez
voltarea patriei pe multiple planuri. 
Totodată, în numele creatorilor și 
beneficiarilor cercetării științifice, ei 
au adus un vibrant omagiu prodi
gioasei activități științifice desfășu
rate de tovarășa Elena Ceaușescu, 
reliefînd larga apreciere de care se 
bucură opera sa științifică pe plan 
internațional, contribuția pe care o 
aduce aceasta, știința și tehnica 
românească <la sporirea tezaurului 
mondial aV cunoașterii „umane.

In cadrul lucrărilor secțiunii, nu
meroși vorbitori s-au referit la bilan
țul bogat cu care știința și tehnica 
românească Se prezintă *la acest con
gres, la realizările obținute în înde
plinirea sarcinilor trasate de partid, 
la legarea tot mai strînsă a cercetării 
de producție, de viață, ca urmare a 
modernizării bazei materiale a cer
cetării, a lărgirii și diversificării re
țelei unităților de cercetare, a creș
terii rolului institutelor centrale, al 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, in coordonarea activi
tății științifice și orientarea ei cu 
prioritate spre modernizarea econo
miei, a întregii societăți.

In contextul noilor exigențe puse 
In fața creației tehnico-științifice de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorii s-au referit, în spirit critic 
și autocritic, la unele neajunsuri 
care se mai manifestă încă in acti
vitatea unor institute și întreprin
deri, propunind totodată o serie de 
măsuri de îmbunătățire. Au fost sem
nalate, intre altele, insuficienta pre
ocupare a unor ministere și între
prinderi pentru introducerea mai ra
pidă in producție a rezultatelor cer
cetării, lipsa de operativitate în asi
milarea unor produse și tehnologii 
de mare eficiență, capabile să înlo
cuiască importul, să conducă la re
ducerea consumului de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, la modernizarea producției.

Ținind seama de sarcinile deose
bite ce revin cercetării științifice in 
actualul cincinal, vorbitorii au subli
niat necesitatea acordării unei mai 
mari atenții atragerii tinerilor spre 
cercetare, în cadrul procesului legării 
tot mai strînse a cercetării știin
țifice de producție. S-a subliniat, de 
asemenea, importanța îmbunătă
țirii continue a bazei materiale, 
in mod deosebit in ceea ce privește 
instalațiile-pUot sau de • testare a 
unor produse noi. Pornindu-se de 
la ideea necesității scurtării Ciclu
lui de cercetare-proiectare-producție, 
participanții au propus revederea le
gislației, in privința definirii mai 
clare și respectăr» cu Strictețe a o- 
bligațiilor contractuale ale tuturor 
partenerilor, cu deosebire a obliga
tivității industriei de a aplica neîn
târziat rezultatele cercetării. S-a sub
liniat necesitatea unei Reglementări 
corespunzătoare a cadrului activită
ții de microproducție. S-au făcut, de 
asemenea, propuneri menite să sti
muleze creația științifică și tehnolo
gică cu o deosebită eficiență econo

mică, activitatea de Invenții privind 
reducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și e- 
nergie, diminuarea importurilor, să 
simplifice modalitățile de omologa
re și stabilire a prețurilor noilor pro
duse.

Mobilizați de înflăcărată che
mare rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în deschiderea lucrărilor 
congresului, delegații — oameni ai 
muncii din întreprinderi, institute de 
cercetare și proiectare, centrale in
dustriale și ministere — dînd glas 
mandatului care le-a fost încredin
țat, s-au angajat să nu precupețească 
nipi un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a programului partidului, 
a indicațiilor secretarului general.

Secțiunea pentru relații 
economice externe și coope
rare internațională. L,lcr;iriie, 
la care au participat peste 800 dele
gați și invitați, au fost conduse de un 
prezidiu din care fac parte tovarășii 
Cornel Burtică, Nicolae Constantin, 
Ștefan Andrei, Ilie Rădulescu. Pavel 
Aron, prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R,, Klara 
Kurko, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii de 
stofe de mobilă Gheorgheni, județul 
Harghita, Stelian Postelnicu, prim- 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii „Meca- 
noimportexport" București, Vasile 
Pop, președintele consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii „Electro
motor" Timișoara, Florea Ristache, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R.\

La dezbateri au luat cuvintul 
tovarășii Eugen. Sandu, prim-vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău, Elisabeta 
Jakab, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii de con
fecții Odorheiu Secuiesc, județul 
Harghita, Cicerone Lungu, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de comerț exterior 
„Romanoexport" București, Cornelia 
Culiceanu, vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii de postav Buhuși, județul Bacău, 
Florea Ristache, prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., Vasile Keller, membru al 
consiliului oamenilor muncii al între
prinderii de prelucrare a lemnului 
Cluj-Napoca, Ioana Coșeru, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al Centralei industriei bumbacu
lui București, Leon Miulescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii de 
comerț exterior „Auto-Dacia" Pi
tești, județul Argeș, Teodor Ciorici, 
prjm-vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii al întreprinde
rii ‘„Laminorul" Brăila, Irma Ursu, 
membru in consiliul oamenilor 
muncii al întreprinderii de tri
cotaje „Miorița" Oradea, județul 
Bihor, Constantin Gherman, mem
bru în consiliul oamenilor muncii al 
Combinatului de îngrășăminte chi
mice Slobozia, județul Ialomița, Au
rica Munteanu, președintele consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii de confecții Bîrlad, județul 
Vaslui, Toma Năstase, prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii „șl administrației portului liber 
ȘUHtta,. ' judejul. Tulcea,ri, Gheorghe 

„Lazăț, ^(jjițnri al ministrului, jițetn- 
bru ih consiliul de conducere al Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Hegyi 
Zoltan, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii textile „Oltul" Sfîntu 
Gheorghe, județul Covasna, Radu 
Mănăilă, președintele Uniunii jude
țene a cooperației meșteșugărești 
Alba, Ilie Diaconescu, prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de osii și bo
ghiuri Balș, județdl -Olt, Felicia Ni- 
culescu, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii textile „Dunăreană" Giur
giu, Dorina Trăistaru, membru în 
consiliul oamenilor muncii al Combi
natului de prelucrare a lemnului Tir- 
gu Jiu, județul Gorj, Liviu Corbu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de comerț 
exterior „Universal-Tractor" Brașov, 
Constantin Udrea, prim-vicepreședin
te al consiliului oamenilor munci? al 
întreprinderii „Electroputere" Cra
iova, județul Dolj, Mihail Dorner, 
membru în consiliul oamenilor mun
cii al întreprinderii de strunguri 
Arad, Constantin Chiriac, prim-vice- 
prfeședinte al consiliului oamenilor 
muncii al Combinatului de celuloză 
și hîrtie Călărași. Olga Ghemu, pre
ședintele consiliului’ oamenilor mun
cii al Combinatului de fibre sinteti
ce Iași, Ion Poșchină, membru în 
consiliul oamenilor muncii al între
prinderii de utilaj petrolier Tîr
goviște, județul Dîmbovița, Di- 
dina Apetrei, președintele con
siliului oamenilor muncii al în
treprinderii „Țesătoriile reunite" 
București, Ruxandra Delegeanu, pre
ședintele consiliului oamenilor muncii 
al .întreprinderii de exploatare por
tuară a Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor Constanța, Vic
tor Manolescu, membru în consiliul 
oamenilor muncii al Combinatului si
derurgic Reșița, județul Caraș-Seve
rin, Ștefan Sovarschi, membru în 
consiliul oamenilor muncii al între
prinderii de materiale de construcții 
Deva, județul Hunedoara, Gheorghe 
Barna, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii de stofe de mobilă București, 
Elena Laszlo, membru în consiliul oa
menilor muncii al întreprinderii de 
piele și mănuși Tîrgu Mureș, județul 
Mureș, Dumitru Alecu, membru in 
consiliul oamenilor muncii al Centra
lei industriale pentru utilaj petrolier 
și minier Ploiești, județul Prahova, 
Doina Firulescu, prim-vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii „Tricodava" București, 
Gheorghe Iancu, prim-vicepreședinte 
al consiliului oamenilor munCii ăl 
Combinatului pentru prelucrarea lem
nului Sighetu Marmației, județul 
Maramureș, Octavian Vasiîescu, pre
ședintele consiliului oamenilor muncu 
al întreprinderii de comerț exterior 
„Centrala navală" Galați, Petre 
Ghevrec, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii de panouri electrice Ale
xandria, județul Teleorman, Ion Stă- 
nescu, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii 

•de comerț exterior „Centrala de 
mașini. textile" București. Iuliă- 
na Bacinschi, membru in consi
liul oarhenilor muncii al întreprin
derii de confecții Focșani, județul 
Vrancea, Ion Merlușcâ. prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii „Filatura de Ună 
pieptănată" București. Vasile LazarO- 
vici, director al sucursalei județene 
Botoșani a Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România, Mlhai V-i- 
col. prim-vicepreședinte al consiliu
lui oamenilor muncii al Combinatului 
de. îngrășăminte chimice Piatra 
Neamț, județul Neamț.

Desfășurarea lucrărilor din prima 
zi a stat sub semnul înaltei exigen

te a magistralei expuneri prezentate 
de tovârășul Nicolae Ceausescu con
gresului — document cu valoare pro
gramatică pentru realizarea de noi 
Succese în toate domeniile de ac
tivitate, pentru ridicarea patriei 
noastre socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație. Vorbitor» au 
dat o înaltă apreciere documentelor 
supuse dezbaterii, care sintetizează 
în mod magistral preocupările și 
idealurile comuniștilor, ale întregului 
popor, deschizînd noi perspective în
floririi patriei, înaintării societății 
noastre socialiste pe calea progresu
lui și prosperității.

în unanimitate, vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere contribuției hotări- 
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și aplicarea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, meritelor sale excepțio-, 
nale în conducerea operei de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Toți cei care au luat cuvintul și-au 
exprimat profunda satisfacție pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Aprobînd din ini
mă această hotărîre — hotărire a în
tregii noastre națiuni — participan- 
ții la secțiune și-au luat angajamen
tul solemn de a urma pilda de înal
tă principialitate comunistă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. de a răs
punde la noile sarcini care se pun 
astăzi și în domeniul relațiilor eco
nomice externe și al cooperării in
ternaționale.

Din dezbateri a reieșit partici
parea activă, dinamică a țării noas
tre la schimburile internaționale de 
valori materiale, fenomen cu valoare 
obiectivă, născut din dezvoltarea 
economico-socială a României. In 
cuvintul lor, vorbitorii au reliefat 
rezultatele bune obținute în sporirea 
volumului de export, in îmbunătățirea 
structurii sale, in extinderea conti
nuă a relațiilor externe ale Româ
niei, lărgirea acțiunii de cooperare 
cu țările membre C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii 
fără deosebire de orinduire socială.

Subliniindu-se rezultatele pozitive 
obținute în dezvoltarea economico- 
socială a României și implicit a acti
vității de comerț exterior, in cinci
nalul de curind încheiat și pe primele 
5 luni din acest an, vorbitorii au 
arătat că acestea puteau să fie și 
mai mari dacă în activitatea consi
liilor oamenilor muncii, a unităților 
de producție, a întreprinderilor de 
comerț exterior, a centralelor și mi
nisterelor nu se manifestau o serie 
de neajunsuri legate de organizarea 
și urmărirea producției destinate 
exportului, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al mărfurilor ofe
rite piețelor externe, în asigurarea 
contractelor de export, in încheierea 
de tranzacții cu rentabilitate ridicată.

•Numeroși vorbitori, apreciind ca 
mobilizatoare sarcinile în domeniul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale în cincina
lul 1981—1985, au formulat propuneri 
privind creșterea volumului expor
tului, a ponderii mărfurilor care va
lorifică superior materiile prime, 
energia și munca socială, diversifi
carea și adaptarea producției pentru 
export în concordanță cu cerințele 

1 partenerilor externi, astfel îndît rea
lizarea producției pentru expert să 
Constituie preocuparea primordială 
și permanentă a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii.

S-a subliniat, totodată, imperativul 
creșterii calității produselor oferite 
partenerilor externi, element de care 
depind exportul și nivelul prețuri
lor obținute, asigurarea portofoliului 
de comenzi. a

Subliniindu-se necesitatea ca între
prinderile de comerț exterior și mi
nisterul de resort să asigure acope
rirea integrală cu contracte a planu
lui, reprezentanți ai întreprinderilor 
producătoare s-au angajat să asigure 
la rîpdul lor toate condițiile pentru 
onorarea contractelor respective, asi- 
gurînd calitatea cerută și termenele 
prevăzute.

A fost pe de-a întregul Însușită ce
rința exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind prioritatea care 
trebuie acordată îndeplinirii sarcini
lor de export ca bază a asigurării 
importurilor, cît și a reducerii trep
tate a datoriei externe.

O serie de reprezentanți ai consi
liilor oamenilor muncii din întreprin
derile producătoare au solicitat ca în 
asigurarea cu contracte de export să 
existe corelare intre planul fizic și 
planul valoric, iar in vederea cunoaș
terii mai bune a exigențelor piețe
lor externe să se realizeze o colabo
rare mai strînsă intre întreprinderile 
de comerț exterior și întreprinderile 
producătoare. De asemenea, o serie 
de vorbitori au evidențiat necesitatea 
ca furnizorii interni să livreze ma
teriile prime, materialele și suban- 
samblele ce urmează să fie încorpo
rate în produsele destinate exportu
lui în cantitățile corespunzătoare și 
la parametrii calitativi ceruți.

Au fost menționate măsurile pe 
care consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi le-au luat pentru re
structurarea producției și reînnoirea 
ofertei de produse pentru export, 
pentru creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime, îndeosebi 
a celor din import, pentru asimilarea 
în producția internă a unor utilaje, 
instalații, subansamble și materiale 
în vederea judicioasei dimensionări 
a importurilor.

Vorbitorii au evidențiat necesita
tea prospectării și ofertării pe pie
țele externe, a urmăririi și studierii 
mai atente a fenomenelor și conjunc
turii din viata economică internațio
nală, a evoluțiilor de pe piețele mo
netare și de credit, in scopul promo
vării și protejării intereselor noastre 
comerciale și financiare și pentru li
mitarea influențelor negative deter
minate de instabilitatea din lumea 
capitalistă.

In cadrul discuțiilor s-a acordat 
atenție deosebită lărgirii cooperării 
economice a țării noastre cu celelalte 
state ale lumii, îndeosebi pentru asi
gurarea ecosomiei naționale cu ma
terii prime, creșterii aportului valu
tar al acțiunilor de cooperare, con
stituirii de societăți mixte de pro
ducție și comercializare, diversifică
rii acestora și consolidării lor econo
mice și financiare, extinderii expor
tului de instalații complexe, a lucră
rilor de construcții-montaj și a con
struirii de obiective complexe în 
străinătate.

Numeroși vorbitori au apreciat în
semnătatea noului mecanism econo- 
mico-financiar, a autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare și valutare in activi
tatea de comerț exterior și cooperare 
economică internațională — factor 
mobilizator pentru ridicarea pe o 
nouă treaptă, superioară, a întregii 
activități de comerț exterior.

S-au făcut propuneri pentru per
fecționarea activității întreprinderi
lor de comerț exterior, desfășurarea 
de către acestea a unei activități 
rentabile, îmbunătățirea colaborării 
cu unitățile de producție, extinderea 
operațiunilor legate. îndeosebi cu 
produse ale construcției de mașini, 
de contractele pe termen lung, am
plificarea rețelei externe de desfa
cere direct la consumatorii finali și 
eliminarea intermediarilor, dezvolta
rea rețelei de service și asigurarea 
pieselor de schimb, precum și pen
tru creșterea mai accentuată a volu
mului de operațiuni cu aport valutar.

Vorbitorii s-au angajat ferm să 
acționeze neabătut pentru perfecțio
narea continuă a activității de co
merț exterior, pentru asigurarea mij- , 
loacelor de plată a importurilor, a 
echilibrului balanței de plăți exter
ne. pentru diminuarea datoriei ex
terne, in vederea îndeplinirii exem
plare a obiectivelor planului național 
unic de dezvoltare ecorromico-socia- 
lă în cincinalul 1981—1985.

Secțiunea pentru proble
mele activității economico-fi- 
nanciare, aplicarea consec
ventă a noului mecanism 
economic și a autogestiunii. 
Lucrările secțiunii au fost conduse de 
un prezidiu format din tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, Emilian Do- 
brescu, Miu Dobrescu, Vasile Bărbu- 
leț, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R., Petre Gigea, 
președintele consiliului de conducere 
al Ministerului Finanțelor, Rodica 
Iacob, contab:I-șef, membru in con
siliul oamenilor muncii al întreprin
derii de transporturi locale Reșița, 
Copstantin Maracu, președintele co
lectivului de conducere al Sucursalei 
județene Hunedoara a Băncii Națio
nale a RepubUcii Socialiste România, 
Ion Marinescu, contabil-șef, membru 
al consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de osii și boghiuri din 
Balș, Maria Sabău, președinta consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii poligrafice din Satu Mare.

La lucrările secțiunii au participat 
900 delegați și invitați. In cursul du- 
pă-amiezii de joi au luat cuvintul 
tovarășii : Claudîu Grigoriu, director 
al Sucursalei județene Ialomița a 
Băncii Naționale, Viorica Zamfir, 
muncitoare, secretară a comitetului 
de partid, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii 
„Textila" din Iași, Emil Trif, contabil- 
șef la întreprinderea „Metalurgica" 
din Aiud, Constantin Maracu, Ștefan 
Petresc, director economic al Cen
tralei industriale de construcții na
vale din Galați, Teodor Statovici, con
tabil-șef al Centralei industriei bum
bacului din București, Hedwiga 
Haupt, economistă la Regionala căi 
ferate Timișoara, Ion Drăghici, pre
ședintele Comisiei financiare bancare 
teritoriale Brașov, loan Oțelea, direc
tor al Sucursalei județene Mureș a 
Băncii Naționale, Alexandrina Roa
tă, contabil-șef la întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice din Foc
șani, Constantin Georgescu, director 
al Sucursalei județene Prahova a 
Băncii Naționale, Iosif Covalschi, 
inspector-șef al Inspecției teritoriale 
fiTianciare de stat Suceava, Ion Flaut, 
director al Sucursalei județene Țul- 
ppa a ..Băncii NâțiOrtâle, loan Trcâ'C, 
contabil-șef lâ întreprinderea tektilă 
„Maramureș" din Baia Mare. Vasile 
Bărbuleț, Ana Selejean, economistă, 
președinta comisiei de femei a în
treprinderii de transporturi auto din 
Cluj-Napoca, Cornel Pleșu, contabil- 
șef la întreprinderea de vagoane din 
Arad, Ion Bădescu, director al Direc
ției comerciale a județului Argeș, 
Katalin Nagy, contabil-șef al între
prinderii de confecții din Marghita, 
Ștefan Dinescu, contabil-șef al Trus
tului de construcții industriale din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Costin loan Dan, director al Sucursa
lei județene Bistrița-Năsăud a Băn
cii Naționale, loan Halunga, inspec- 
tor-șef al Inspecției teritoriale finan
ciare de stat Botoșani, Lucia Ange- 
lescu, director comercial, secretar-ad- 
junct al comitetului de partid al în
treprinderii „Textila" din Buzău, Du
mitru Purice, contabil-șef al între
prinderii de utilaj greu „Progresul" 
din Brăila. Gheorghe Picoș, adjunct 
al ministrului finanțelor, Anton Me- 
hedințu, contabil-șef al întreprinderii 
de tractoare și mașini agricole din 
Craiova, Arpad Cziko, director al su
cursalei județene Covasna a Băncii 
Naționale, Constantin Ciumbulea, di
rector al Direcției finanțe-prețuri din 
Ministerul Industriei Chimice, An- 
toaneta Maria Vlădoianu, economistă 
la întreprinderea, de osii și boghiuri 
din Balș, Arcadie Pauliuc, președinte 
al comitetului Sindical al între
prinderii de construcții de ma
șini din Reșița, Ionel Dumbravă, 
director al întreprinderii de celuloză 
și hîrtie „Palas" din Constanta. Ni
colae Munteanu, șef de birou, secre
tar al comitetului de partid, preșe
dinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de mașini-unelte 
pentru presare și forjare din Tg. Jiu, 
Ivan Kanyaro, inspector-șef al In
specției teritoriale financiare de stat 
Harghita. Gheorghe Postolache. di
rector al Sucursalei județene Vaslui 
a Băncii Naționale,, Nicolae Ciovîr- 
nache, contabil-șef. președinte al 
Comitetului Organizației Democra
ției și Unității Socialiste a între
prinderii de armături industriale de 
fontă și otel din Zalău, Efigenia 
Rublinceanu, inspectoare la Sucur
sala județeană Vilcea a Băncii Na
ționale, Constantin Arvat, contabil- 
șef al întreprinderii de construcții 
navale și prelucrări la cald din Dro- 
beta-Turnu Severin, Stoica Iliescu, 
inspector-șef al Inspecției teritoria
le financiare de stat Dîmbovița, Ion 
Troacă, director al Direcției finan
țe-prețuri din Ministerul Industriei 
Ușoare, Petricâ Feraru, contabil-șef 
al întreprinderii de țevi din Roman.

Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
expunerii programatice făcute în 
deschiderea lucrărilor congresului 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Expri- 
mindu-și adeziunea deplină la teze
le de mare valoare teoretică și prac
tică prezentate în expunere, ei au 
fost unanimi in a releva că ele re
prezintă un model de analiză știin
țifică a marilor șl profundelor trans
formări petrecute in structura eco
nomiei naționale, de sintetizare a 
bogatei experiențe acumulate în or
ganizarea și conducerea economiei. 
S-a apreciat, totodată, că, în spiri
tul cerinței fundamentale a realiză
rii unei noi calități în toate dome
niile de activitate, într-o organică 
continuitate de idei cu Programul 
partidului, expunerea a pus în evi
dență, cu o mare forță de convinge-
(Continuare in pag. a X-a)
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re, obiectivele generale și concrete 
din fiecare sector al activității poli
tice și economico-sociale, căile și 
mijloacele de realizare a acestora 
pentru înfăptuirea cu deplin succes 
a proiectelor de dezvoltare economi- 
co-socială a țârii pe acest an și pe 
cincinalul 1981—1985.

Dînd glas voinței unanime a tutu
ror oamenilor muncii care le-au în
credințat mandatul de a-i reprezenta 
Ia forumul democrației muncitorești, 
participanții la lucrările secțiunii 
și-au manifestat bucuria nețărmurită 
pentru realegerea de către congres 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
exprimîndu-și convingerea fermă că 
acest act de înaltă responsabilitate 
politică reprezintă chezășia înfăptui
rii cu succes a grandioaselor obiec
tive ale noii etape de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

In spiritul sarcinilor șl orientărilor 
cuprinse în expunerea secretarului 
general al partidului, participanții au 
dezbătut cu înaltă exigență și res
ponsabilitate comunistă activitatea 
desfășurată de consiliile oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea prevede
rilor de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă, sub
liniind că realizările dobîndite pînă 
în prezent, potențialul material, teh
nic și uman de care dispunem asi
gură premisele pentrrț înfăptuirea cu 
succes a prevederilor planului națio
nal unic și ale bugetului de stat, 
pentru creșterea rapidă a forțelor de 
producție. Atenția prioritară acor
dată de partidul și statul nostru la
turilor calitative ale dezvoltării, 
orientarea stăruitoare a eforturilor 
colectivelor de oameni ai muncii spre 
punerea în valoare a rezervelor exis
tente în ce privește folosirea cu ran
dament sporit a fondurilor fixe, pro
movarea largă a progresului tehnic, 
ridicarea productivității muncii, a 
gradului de prelucrare a materiilor 
prime și materialelor, reducerea con
sumurilor specifice au condus, s-a 
arătat în cursul dezbaterilor, la pro
grese însemnate pe plahul ridicării 
rodniciei muncii sociale.

într-o strinsă corelație cu aceste 
teme au fost abordate și aspecte le
gate de preocuparea consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderi și 
centrale privind aplicarea în în
treaga activitate economică a prin
cipiilor noului mecanism economico- 
financiar, insistîndu-se asupra efec
telor pozitive ale promovării ferme 
ale autoconducerii muncitorești in 
consolidarea autogestiunii întreprin
derilor. Citîndu-se o serie de exem
ple, s-a arătat că au fost asigurate 
condițiile pentru ca întreprinderile 
să-și asigure în primul rînd din be
neficii mijloacele necesare pentru 
autofinanțarea producției și dezvol
tarea ei, pentru creșterea veniturilor 
oamenilor muncii, stimulîndu-se prin 
căi și modalități economice gospodă
rirea eficientă a fondurilor încredin
țate spre administrare, unităților 
economice, de societate.

Referindu-se Ia acțiunile întreprin
se, din indicația conducerii partidu
lui, în toate ramurile economiei pen
tru gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime și materialelor, a 
combustibililor și energiei, ridicarea 
nivelului tehnic și a calității produ
selor, utilizarea optimă a capacități
lor de producție și a forței de muncă, 
participanții au apreciat amploarea 
și rezultatele acestora. Ei au subli
niat, totodată, în mod critic și auto
critic, o serie de lipsuri din activita
tea în acest domeniu a consiliilor oa
menilor muncii, insistînd asupra ne
cesității combaterii fenomenelor de 
risipă și de proastă gospodărire, in
tensificării preocupărilor privind 
reproiectarea și modernizarea produ
selor și tehnologiilor, asimilarea in 
fabricație a altora noi, cu parametri 
ridicați, reducerea consumurilor spe
cifice de combustibil și energie, pro
movarea largă a progresului tehnico- 
științific și ridicarea corespunzătoare 
a calificării profesionale a tuturor 
oamenilor muncii.

Vorbitorii au relevat, în același 
timp, necesitatea perfecționării în 
continuare a preturilor, astfel incit 
acestea să reflecte mai bine cheltu
ielile sociale de producție, să se co
releze cu prețurile existente pe piața 
mondială, stimulînd unitățile econo
mice în realizarea și consolidarea 
autogestiunii, autofinanțării și în 
sporirea fondurilor pentru societate.

Mulți dintre vorbitori au subliiiiat 
în intervențiile lor cerința ca centra
lele și ministerele, organele centrale 
de sinteză să-și exercite mai bine 
atribuțiile conferite de lege, asigu- 
rînd toate condițiile pentru ca între
prinderile să-și poată concentra real
mente preocupările și eforturile asu
pra realizării sarcinilor de plan și a 
prevederilor bugetelor de venituri și 
cheltuieli în condiții de eficiență spo
rită.

Numeroasele propuneri pe care 
le-au formulat participanții la dezba
teri s-au referit îndeosebi la proble
mele principale ale tematicii aflate 
în discuția secțiunii. S-a insistat, 
astfel, in mod deosebit asupra nece
sității de a se asigura in mod cores
punzător baza tehnico-materialâ a 
planului, apreciată ca factăb decisiv 
al organizării mai bune a muncii, a 
perfecționării acțiunii pirghiilor eco- 
nomico-financiare. Propunerile făcute 
în acest sens au vizat deopotrivă uti
lizarea integrală a capacităților de 
producție, accelerarea vitezei de ro
tație a fondurilor, fundamentarea 
științifică a sarcinilor de plan ale în
treprinderilor, valorificarea supe
rioară a unor materii prime, racor
darea activității de cercetare la cea 
productivă, urmărirea operativă a 
realizării sarcinilor de plan, utiliza
rea mai bună a tehnicii de calcul. O 
parte din vorbitori au cenit conduce
rilor ministerelor și organelor cen
trale de sinteză să acționeze neîn- 
tîrziat pentru corelarea indicatorilor 
economici șl financiari pe 1981 cu in
fluențele derivate din actualizarea 
unor prețuri și tarife. Mai mulți vor
bitori au cerut organelor centrale de 
sinteză să elaboreze, într-o perioadă 
scurtă, o metodologie de defalcare și 
urmărire a indicatorilor de venituri 
și cheltuieli pe fabrici, secții, ate
liere și formații de lucru, o metodo
logie bazată pe criterii unitare, ast
fel ca, potrivit principiilor noului 
mecanism economico-financiar, să se 
asigure cadrul optim pentru mobili
zarea eforturilor oamenilor muncii la 
o activitate cit mai eficientă.

în unele intervenții s-a cerut în
treprinderilor de comerț exterior și 
ministerului de resort să asigure o 
mai bună valorificare a produselor 
la export, pentru ca rezultatele fi
nanciare ale activității din acest do
meniu a unităților economice să in
fluențeze cit mai favorabil gestiunea 
lor. S-a mai subliniat în acest con
text și necesitatea ca centralele' in
dustriale, ministerele economice și 
organele centrale de sinteză să ast- 
gure o mai bună fundamentare a

secretar al Comitetului județean de 
partid Neamț, Paulina Bazica, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de ciorapi Timi
șoara, Ion China, prim-vicepreședin
te al consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii „Integrata" Negrești- 
Oaș, județul Satu Mare, Paraschiva 
Jurcă, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii „Steaua 
roșie", județul Sibiu, Alexandru 
Lumperdean, miner, șef de brigadă 
la întreprinderea minieră Borșa, ju
dețul Maramureș.

Desfășurate sub puternica impresie 
a amplei și cuprinzătoarei expu
neri rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea marelui 
forum democratic al clasei munci-, 
toare, al adeziunii depline a celor ce 
muncesc la ideile și orientările de 
excepțională însemnătate teoretică și 
practică formulate în cadrul acestui 
document programatic, dezbaterile 
au subliniat cu pregnanță faptul că 
cel de-al II-lea Congres al consilii
lor oamenilor muncii reprezintă o 
nouă expresie a preocupării consec
vente a conducerii partidului, a 
secretarului său general, pentru per
fecționarea continuă a participării 
oamenilor muncii la conducerea tu
turor sectoarelor economico-sociale, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru. în același timp, dînd 
glas sentimentelor lor de înaltă stimă 
și prețuire, de profundă recunoștință 
pentru neobosita activitate pe care 
secretarul general al partidului o 
desfășoară în scopul propășirii patri
ei socialiste, spre binele și fericirea 
tuturor celor ce muncesc, cei care au' 
luat cuvîntul — oameni ai muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — și-au exprimat satis
facția unanimă pentru alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, 
garanție sigură a înfăptuirii cu suc
ces a mărețelor obiective puse în 
fața întregului popor de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

în dezbateri s-a subliniat că în pe
rioada care a trecut de la primul 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii, organele de conducere colectivă 
au acumulat o valoroasă experiență 
în înfăptuirea autoconducerii munci
torești, prin atragerea maselor de 
oameni ai muncii — în calitate de 
proprietari, producători și benefi
ciari — Ia conducerea nemijlocită a 
activității economico-sociale, la în
făptuirea autogestiunii economico- 
financiare și la gospodărirea cit mai 
eficientă a părții încredințate din 
avuția națională. în acest cadru s-a 
subliniat că perioada dintre cele 
două congrese a confirmat pe deplin 
contribuția tot mai importantă a a- 
dunărilor generale și consiliilor oa
menilor muncii, ale celorlalte orga
nisme de conducere ale clasei mun
citoare la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului și, în 
același timp, necesitatea lărgirii și 
adîncirii competențelor și rolului lor, 
astfel incit, pe măsura amplificării 
sarcinilor în procesul edificării so-' 
cietății socialiste, activitatea organe
lor de stat să se împletească tot mai 
strîns cu cea a noilor organisme de
mocratice. S-a arătat că lărgirea a- 
tribuțiilor adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, în temeiul măsu
rilor inițiate de secretarul general 
al partidului, va aduce o- contribuție 
decisivă la creșterea și mai puternică : 
a rolului acestui for ca organ su
prem de conducere a întreprinderilor 
și instituțiilor, la afirmarea lui cu și 
mai multă eficacitate în întreaga

* viată a unităților economico-sociale.
în cuvîntul lor, vorbitorii au stă

ruit asupra experienței pozitive acu
mulate de organismele de conducere 
colectivă în elaborarea prevederilor 
actualului plan cincinal, subliniin- 
du-se că, prin participarea largă și 
responsabilă a cadrelor și a oameni
lor muncii la stabilirea sarcinilor fie
cărei întreprinderi, actualele obiec
tive stabilite reflectă intr-o tot mai 
mare măsură posibilitățile reale ale 
fiecărui colectiv, precum și cerințele 
economiei naționale. Totodată, a fost 
relevată necesitatea respectării stric
te a prevederilor legii cu privire la 
întocmirea planului de jos în sus, 
prin asigurarea, de către consiliile de 
conducere, a condițiilor de partici
pare' tot mai largă a muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor, economiștilor 
din fiecare secție, din fiecare ate
lier, Ia elabo-area și înfăptuirea sar
cinilor de plan, fiecare organism de
mocratic acționînd nemijlocit ca or
gan al autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești.

Apreciind însemnătatea deosebită 
a recentelor indicații ale secretarului 
general al partidului cu privire la 
discutarea în consiliile oamenilor 
muncii a propunerilor de numire a 
cadrelor de conducere și aprobarea 
acestor propuneri de către adunările 
generale ale oamenilor muncii, pri
mirea de noi membri ca și sancțio
narea celor care încalcă normele de 
ordine și de disciplină, vorbitorii au 
arătat că ele constituie încă o pre
misă concretă, viabilă, importantă 
pentru lărgirea atribuțiilor organe
lor de conducere colectivă.

Arătînd că dezvoltarea și perfec
ționarea democrației muncitorești, 
lărgirea participării maselor de oa
meni ai muncii la actul de conducere 
se întemeiază pe respectarea strictă 
de către toți membrii societății a le
gilor statului, cei ce au luat cuvin- 
tul au subliniat cu tărie că în fiecare 
Întreprindere și instituție consiliile 
oamenilor muncii, sindicatele, orga
nizațiile U.T.G. trebuie să acționeze 
cu toată fermitatea pentru întărirea 
ordinii și disciplinei de producție, a 
răspunderii fiecărui membru al colec
tivului. In acest sens, vorbitorii au 
subliniat necesitatea intensificării ac
tivității politico-educative pentru ri
dicarea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, a lărgirii și diversifi
cării activității cultural-artistice, prin 
folosirea cit mai rodnică a cadrului 
democratic creat de Festivalul na
țional „Cîntarea României", amplă 
manifestare statornicită în viața pa
triei noastre, menită să ofere con
diții optime de afirmare plenară a 
personalității tuturor celor ce mun
cesc.

In cuvîntul lor, vorbitorii au cri
ticat, totodată, unele neajunsuri care 
se manifestă în activitatea organelor 
de conducere colectivă. Astfel, refe- 
rindu-.se la carențele semnalate în 
stilul și metodele de muncă ale unor 
consilii de conducere, ei au arătat 
că ordinea de zi a unor ședințe este 
prea încărcată, neexistînd o preocu
pare permanentă ca în dezbateri să 
fie aduse problemele prioritare. De a- 
semenea, s-a arătat că în unele uni
tăți Organele de conducere colectivă

• nu valorifică pe deplin propunerile și 
sugestiile făcute de oamenii muncii 
în adunările generale, au fost critica
te unele consilii de conducere care 
nu întreprind măsuri energice și nu 
urmăresc cu perseverență înfăptui
rea propriilor hotărîri, exercitînd un 
control sporadic și formal. Critici în
dreptățite au fost adresate, de ase

cursurilor de revenire planificate 
pentru a se asigura o stimulare co
respunzătoare a întreprinderilor pro
ducătoare în realizarea și depășirea 
sarcinilor de export.

In mod unanim, participanții la 
dezbateri au apreciat că cel de-al 
doilea Congres al consiliilor oameni
lor muncii constituie un moment de 
referință, începutul unei noi etape în 
perfecționarea conducerii economiei 
naționale, in adincirea procesului de
mocrației muncitorești. Exprimîn
du-și adeziunea deplină la documen
tele supuse dezbaterii congresului, 
ei s-au angajat, în fața condu
cerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in numele tuturor celor 
care le-au încredințat mandatul de 
a-i reprezenta Ia marele forum al 
democrației muncitorești, să-și con
sacre întreaga energie și capacitate 
de muncă finalizării hotărîrilor pe 
care le va adopta congresul, tradu
cerii consecvente în viață, a orientă
rilor, indicațiilor și sarcinilor formu
late de secretarul general al parti
dului în expunerea sa, pentru con
tinuarea neabătută a operei de în
făptuire a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Secțiunea pentru proble
mele muncii și conducerii 
colective, adincirea autocon
ducerii muncitorești, atra
gerea maselor la rezolvarea 
problemelor economico-so
ciale, la întreaga activitate a 
întreprinderilor. Lucrările sec
țiunii, la care au luat parte un nu
măr de 940 delegați și invitați, au 
fost conduse de un prezidiu format 
din tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Cornel Onescu, Petre Dănică, Ion 
Catrinescu, prim-secretar a! Comite
tului județean Brăila al P.C.R., Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
Ferdinand Nagy, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., Aneta Peteleu, electrician, 
membru în consiliul oamenilor mun
cii al întreprinderii „Electrotehnica" 
București, Dumitru Roșea, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului poligrafic ,’,Casa Scîn- 
teii" București, Viorica Văduva, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de ciorapi 
„Căprioara" Sebeș, județul Alba.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul tovarășii Elena Petru, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al Combinatului siderurgic Reșița, 
județul Caraș-Severin, Vladimir 
Oros, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii al Combina
tului de prelucrare a lemnului Ora
dea, județul Bihor, Dobre Mocăniță, 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii, secretarul comitetului 
U.T.C. la întreprinderea de construc
ții navale și utilaj tehnologic Tulcea, 
Sofia Crainea, președinta adunării 
generale a oamenilor muncii la în
treprinderea „Apollo" București, 
Stelian Călin, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Trustului de 
construcții locale Constanța, Ion Mo
can, președintele consiliului oameni- 

. lor muncii al întreprinderii mecanice - 
Cugir, județul Alba, Dumitru Ivan, 
președintele adunării generale a oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de construcții și montaje siderurgice 
Călărași, Violeta Savu, membru în 
consiliul oamenilor muncii al Combi
natului de exploatare și prelucrare a 
lemnului Toplița, județul Harghita, 
Marin Matei, președintele consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii 
„Tractorul" Brașov, Dorina Mardare, 
președinte al O.D.U.S. a întreprinderii 
de confecții Brăila, Vasile Aniței, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Schelei de extracție a ți
țeiului Zemeș, județul Bacău, Gheor- 
ghe Boian, membru în consiliul oa
menilor ■ muncii al întreprinderii 
„Relon“-Panduri, municipiul Bucu
rești, Stelian Grădeanu, președintele 
adunării generale a oamenilor mun
cii a Trustului de construcții-mon- 
taj Iași, Mina Știrbu, membru in 
consiliul oamenilor muncii al între
prinderii de confecții Porțile de Fier, 
Drobeta-Tr. Severin, Ioan Ianchis, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii metalurgice 
Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 
Ludovic Csortan, președinte al con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii forestiere de exploatare și 
transport Tîrgu Secuiesc. * județul 
Covasna. Iuliu Furo. secretar de stat 
la Ministerul Educației și Invăță- 
mintului. Aurora Cune, președintele 
consiliului^ oamenilor muncii al în
treprinderii textile „Dunăreana"- 
Giurgiu, Margareta Olteanu, preșe
dintele consiliului oamenilor muncii 
al întreprinderii „Argeșeana“-Pitești, 
Constantin Văduva, maistru oțelar, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Uzinei oțelării-refractare 
— Combinatul siderurgic Galați. Mi
hail Crăciun, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii miniere Motru, județul Gorj, Ma
ria Domnescu, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii „Flacăra", județul Buzău, Ana 
Sukosc, muncitoare Ia Combinatul 
de piele și încălțăminte „Clujeana", 
județul Cluj, Ion Bărbieru, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de utilaj petrolier Tîr- 
goviște, județul Dîmbovița, Eugen 
Apostoiu, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Trustului jude
țean de construcții-montaj Ialomița, 
Constantin Rlzea, președintele con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii mecanice Plopeni, județul 
Prahova, Teodor Bonealo, miner la 
întreprinderea minieră Lupeni, 
Erou al Muncii Socialiste, județul 
Hunedoara, Ion Zăvoianu, președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
Grupului de șantiere construcții fo
restiere și industriale Vîlcea, Cris
tina Popescu, membră în consi
liul oamenilor muncii al între
prinderii de confecții Craiova, Au
rica Bejan, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al întreprin
derii de tricotaje Huși, Maria Pop, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al Bazei județene de aprovi
zionare tehnico-materială, județul 
Sălaj, Gabriela-Ligia Crișu, membru 
în consiliul oamenilor muncii, pre
ședinta comisiei de femei a Combi
natului de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele, Gheorghe Stoica, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid Vrancea, Dieter 
Zikeli, tîmplar la întreprinderea 
„Nicovala“-Sighișoara, județul Mu
reș. Aneta Duca, prim-vicepreședin
te al consiliului oamenilor muncii 
al I.C.S. Victoria-București, Dumitru 
Sofian, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii 
miniere Leșu Ursului, județul Su
ceava, Alexandrina Doicaru, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii al Filaturii de bumbac Drăgă- 
nești, județul Olt, Mihai Roman, 

menea, organelor de conducere co
lectivă din cadrul centralelor și mi
nisterelor, care nu reușesc să rezol
ve, întotdeauna, cu operativitate, so
licitările justificate ale unor între
prinderi. Au fost criticate, de ase
menea, legăturile slabe ale consiliilor 
de conducere din unele ministere și 
centrale cu consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi.

Animați de dorința unanimă de a 
contribui în mod real la eliminarea 
neîntîrziată a tuturor lipsurilor care 
se manifestă în activitatea consiliilor 
de conducere, participanții Ia dezba
teri au formulat o serie de propuneri 
valoroase pentru lărgirea atribuțiilor 
organelor de conducere colectivă, atît 
în privința problemelor economice, cît 
și a celor cu caracter social. De ase
menea, unele sugestii au fost îndrep
tate cu precădere în direcția îmbu
nătățirii stilului și metodelor de mun
că. Referindu-se la unele probleme 
economice, vorbitorii au propus ca in 
viitor să se acorde competențe mai 
largi consiliilor oamenilor muncii in 
ce privește conducerea și organizarea 
producției. Unii vorbitori au propus 
să se stabilească criterii mai eficien
te de stimulare materială a persona
lului care realizează economii de ma
terii prime și materiale. Alte propu
neri au în vedere inițierea unor mă
suri menite să asigure o măi mare 
eficiență în instruirea și > informarea 
membrilor consiliilor cu problemele 
autoconducerii, să se organizeze, în 
mai mare măsură, schimburi de ex
periență în unitățile fruntașe, la ni
velul județelor, centralelor și ramu
rilor de producție.

Cei prezenți și-au exprimat hotă- 
rîrea de a acționa cu fermitate, în 
continuare, pențru perfecționarea sti
lului de muncă al organelor de con
ducere colectivă, astfel incit acestea 
să contribuie într-o măsuță mai 
mare la adincirea autoconducerii 
muncitorești, la atragerea maselor în 
rezolvarea problemelor economico- 
sociale, în întreaga activitate a între
prinderilor, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce revin uni
tăților din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

Secțiunea pentru pregă
tirea forței de muncă, ridi
carea calificării profesiona
le și perfecționarea pregăti
rii cadrelor. Lwărfie secțiunii 
au fost conduse de un prezidiu al
cătuit din tovarășii Ludovic Fazekas, 
Aneta Spornic, Petru Enache, Iosif 
Szasz, Paraschiv Benescu, prim-se
cretar al Comitetului județean Ga
lați al P.C.R., Maxim Berghianu, 
președintele consiliului de conduce
re al Ministerului Muncii, loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu Mare al P.C.R., Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, Aurica Mun
tean, președintele consiliului oame
nilor muncii al Combinatului de hîr- 
tie și celuloză Călărași.

La lucrări au fost prezenți 800 de 
delegați și invitați. In prima zi a 
dezbaterilor din cadrul acestei sec
țiuni au luat cuvîntul tovarășii : Ni
colae Olaru, secretar al comitetului 
de partid, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprin
derea „Automatica“-București, Do
rina Nichițelea, lăcătuș-montator la 
întreprinderea de contactoare Buzău, 
membră a comitetului O.D.U.S. din 
întreprindere, Grigore Tănasă. secre
tar al comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea con
structoare de mașini Reșița, Fran- 
cisc Keszeg, șef șantier la Trustul de 
construcții locale Oradea, secretar al 
biroului organizației de bază. Doi
nea Căbulea, maistru Ia întreprin
derea de confecții Baia de Arieș, se
cretar al comitetului de partid, pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii, membră a biroului Comite
tului județean de partid Alba, Pa
vel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Constantin Răuț, 
muncitor la întreprinderea de ma
șini, agregate și mașini-unelte spe
ciale Iași, președintele comitetului de 
sindicat. Ion Ghizdavăț, secretar al 
comitetujui de partid al întreprin
derii miniere de la Cîmpulung, Ar
geș, Flavia Ureche, maistru la Fi
latura de lină pieptănată Bistrița, 
președinte • al C.O.M. din întreprin
dere, Pamfil Rotaru, inginer-șef 
la întreprinderea județeană de con
strucții-montaj Botoșani, Dumitru 
Vrabie, șeful serviciului personal 
de la Centrala industrială a celu
lozei și hîrtiei Brăila, Annelie- 
se Thury, economistă la între
prinderea „Modern" din Timișoara, 
membră a O.D.U.S. din întreprin
dere, Ion Neagu, maistru la Com
plexul C.F.R. Adjud, județul Vran
cea, Georgeta Taftă, directorul Di
recției de organizare-controL per
sonal și invățămînt din Ministerul 
Industriei Ușoare, membru al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, Toma Marin, mecanic la schela 
Boldești, județul Prahova, președin
tele comitetului sindicatului din 
schelă, Maria Bobu, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, 
Nicolae Stanciu, director Ia între
prinderea de anvelope Caracal, ju
dețul Olt, Olga Apai, tehnician la 
întreprinderea de piese auto Satu 
Mare, membră a C.O.M., membră a 
O.D.U.S. din întreprindere, Gheor
ghe Ghidibaca, tehnician la Trustul 
petrolului Moinești, președintele co
mitetului de sindicat, județul Bacău, 
Ana Maria Baidan, inspector de 
personal la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Vîlcea, se
cretar al biroului organizației de 
bază și președinte al C.O.M., Paras
chiv Benescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R., 
Ion Șerbănică, director la I.F.E.T. 
Arad, Eugen Acs, maistru la între
prinderea „Unirea" — Cluj, preșe
dintele comitetului sindicatului din 
întreprindere, Elena Ciobanu, tehni
cian la întreprinderea „Romlux" din 
Tîrgoviște, secretar al comitetului de 
partid și președinte al C.O.M., Fran- 
cisc Racz, director al întreprinderii 
de postav Prejmer, județul Brașov, 
Petre Burlacu, activist, secretarul 
comitetului de partid al Centralei 
Canalului Dunăre — Marea Neagră, 
Elvira Gherman, directoarea între
prinderii de tricotaje Toplița, jude
țul Harghita, Gheorghe Sandu, șef 
de secție la Laminorul de tablă al 
Combinatului siderurgic Galați, se
cretar al comitetului de partid, 
președinte al C.O.M., Adalbert 
Ugron, tehnician la întreprinde
rea forestieră de exploatare și 
transport din Tîrgu Secuiesc, jude
țul Covasna, președintele comitetu
lui sindicatului, Tudor Constantines- 
cu, economist la întreprinderea de 
utilaj greu Craiova, Florica Chi- 
can, maistru la Trustul de construc
ții-montaj din Giurgiu, secretar al 

, comitetului de partid și președinta 
al C.O.M., Petre C. Ion, prim-secre
tar al Comitetului județean de partid 

Tulcea al P.C.R., Ion Luben, inginer, 
șef serviciu la întreprinderea minieră 
jilț, județul Gorj, președinte de 
C.O.M., Virginia Moldovan, șef de 
birou, președintă a C.O.M. la ILEFOR 
Tg. Mureș, Emilia Neagu, munci
toare la întreprinderea de tricotaje 
Hunedoara, președintă a C.O.M., Mi
hai Floare, președinte al comitetului 
de sindicat al întreprinderii meca
nice din Mîrșa, județul Sibiu, vice
președinte al C.O.M., loan Chirilă, 
tehnician, președintele consiliului 
oamenilor muncii de la Combinatul 
minier din Suceava, Sorica Zamfir, 
maistru la întreprinderea de confec
ții „Bărăganul" din județul Ialomița, 
Margareta Langa, economistă la în
treprinderea mecanică din Vaslui, 
membră a O.D.U.S., secretara comi
siei de femei pe întreprindere. Ma
ria Dragoș, președinta C.O.M. de la 
întreprinderea de confecții Jibou — 
Sălaj.

Vorbitorii au reliefat preocuparea 
statornică a conducerii partidului, 
personal a secretarului său general, 
pentru pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă, ridicarea calificării 
profesionale și perfecționarea pregă
tirii cadrelor, factor deosebit de im
portant pentru dezvoltarea continuă 
a tuturor sectoarelor de activitate 
economico-socială. Numeroși vorbi
tori au subliniat importantele rezul
tate dobîndite în domeniul pregătirii 
și perfecționării forței de muncă în 
strînsă concordanță cu cerințele dez
voltării societății noastre, rolul de
terminant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fundamentarea pro
gramului național de pregătire și 
perfecționare a forței de muncă.

După cum se știe, acest program, 
elaborat și instituit încă din 1971, 
este menit să asigure concordanța 
necesară a cunoștințelor cadrelor cu 
funcțiile pe care acestea le îndepli
nesc și sporirea aportului lor la dez
voltarea producției materiale, la con
ducerea vieții economico-sociale.

Vorbitorii au făcut o amplă și 
profundă analiză activității desfășu
rate pînă în prezent în acest dome
niu, au evidențiat o serie de reali
zări și experiențe pozitive dobîndite 
pe linia transpunerii în viață a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor 
reieșite pe această linie din documen
tele celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.

Lucrările in secțiune au prilejuit o 
amplă dezbatere, în spirit critic și 
autocritic, constituind un bogat 
schimb de experiență în urma căruia 
au rezultat numeroase propuneri. 
Delegații au reliefat importanța sis
temului național de recrutare, califi
care și perfecționare a pregătirii ca
drelor în școli profesionale, de 
maiștri, în licee de specialitate, școli 
postliceale, facultăți etc. Ei au scos, 
in evidență faptul că programele de 
perfecționare a muncitorilor au ur
mărit cu precădere însușirea unor cu
noștințe legate strict de cerințele lo
cului de muncă, în strînsă legătură 
cu exigențele impuse de progresul 
tehnic.

în cadrul dezbaterilor s-a reliefat 
că în larga acțiune de perfecționare a 
pregătirii muncitorilor s-a acordat cu 
prioritate atenție ridicării gradului de 
pregătire la nivelul tehnicii cu care 
sint dotate unitățile. în acest scop, 
s-a pus accent pe cunoașterea mași
nilor și utilajelor noi, însușirea teh--:. 
nologiilor moderne de producție, asi- ■ 
milarea noilor produse, utilizarea op- ■; 
timă a timpului de lucru,: prin mal 
buna organizare a producției și a 
muncii, extinderea valoroaselor ini
țiative apărute în întrecerea socialis
tă, cu efecte pozitive în valorificarea 
superioară a materiilor prime, creș
terea producției și productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale de producție.

Participanții la dezbateri au sem
nalat. în același timp, o serie de de
ficiențe și lipsuri, au făcut totodată 
propuneri valoroase pentru îmbună
tățirea activității în acest deosebit 
domeniu de activitate. S-a cerut să 
6e asigure corelarea rețelei școlare 
cu cerințele reale ale economiei na
ționale, completarea bazei materiale 
și a rețelei școlare din industrie, 
construcții, transporturi, finanțe și 
circulația mărfurilor, precum și în 
special utilizarea mai eficientă a a- 
cesteia. Vorbitorii s-au referit, de a- 
semenea, la necesitatea îmbunătăți
rii calitative a pregătirii și perfec
ționării personalului didactic și a 
activității sale, la perfecționarea 
programelor de invățămînt și activi
tății editoriale, la asigurarea biblio
tecilor tehnice cu publicațiile de spe
cialitate și politico-ideologice ne
cesare, la apariția de noi lucrări care 
să sprijine activitatea de perfecțio
nare profesională în toate sectoarele 
economiei naționale.

Participanții s-au referit la pregă
tirea și formarea tuturor oamenilor 
muncii și, îndeosebi, a tineretului în 
climatul cerut de noul mecanism e- 
conomico-financiar, care impune un 
mod de gîndire activ, modern, bazat 
pe competență, pe cunoașterea rea
lităților, pe inițiativă și spirit nova
tor în cercetarea problemelor și cău
tarea celor mai eficiente soluții. în 
prima zi a lucrărilor secțiunii au 
fost dezbătute asemenea probleme 
cum sint : elaborarea unor regle
mentări care să contribuie la stimu
larea procesului de stabilizare a for
ței de muncă și de reducere a fluc
tuației, extinderea acțiunilor pentru 
policalificarea unui număr sporit de 
oameni ai muncii, accentuarea grijii 
față de personalul redistribuit și re
calificat, îmbunătățirea generală a 
activității de perfecționare a pregă
tirii profesionale, ca o condiție vi
tală pentru promovarea și generali
zarea tehnologiilor avansate, a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii.

In luările de cuvînt s-a exprimat 
adeziunea entuziastă la sublinierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind extinderea și aplicarea consec
ventă, la scara întregii economii na
ționale, a acordului global, urmărin- 
du-șe, și pe această cale, stimularea 
inițiativelor creatoare ale oamenilor 
muncii constituind, implicit, o acti
vitate consecventă pentru aplicarea 
noului mecanism economico-finan
ciar.

Din intervențiile participanților a 
reieșit că acțiunea de perfecționare 
a pregătirii profesionale a personalu
lui muncitor nu s-a ridicat întot
deauna la nivelul exigențelor impuse 
de necesitățile economiei naționale, 
datorită unor lipsuri existente în 
organizarea, conținutul și desfășura
rea acestei acțiuni. O serie de minis
tere, centrale și unități economice — 
a rezultat din cuvîntul delegaților și 
invitaților — nu privesc cu -suficientă 
răspundere implicațiile directe pe 
care le are perfecționarea pregătirii 
profesionale in dezvoltarea și moder
nizarea producției. Vorbitorii au re
venit frecvent asupra necesității de 
a se instăpini cu adevărat legătura 
dintre producție și instruire, astfel 
incit fiecare loc de muncă să devină 
o adevărată școală de ridicare a ca
lificării profesionale.

O serie de vorbitori au solicitat 
sprijinul ministerelor de resort și or

ganelor de sinteză în corelarea mai 
judicioasă a planurilor de asigurare 
și perfecționare a forței de muncă, 
cu necesitățile concrete ale întreprin
derilor.

Un loc aparte l-a ocupat, în cadrul 
dezbaterilor, problematica pregătirii 
și perfecționării forței de muncă fe
minine, în deplină concordanță cu 
rolul deosebit pe care îl are femeia 
în producție și societate. S-au re
marcat, în acest sens, propunerile 
vizînd sporirea numerică a femeilor 
muncitoare într-o serie de domenii 
cum sint telecomunicațiile, industria 
chimică, energia electrică, turismul, 
precum și crearea unor posibilități 
în localitățile în care nu au fost încă 
înființate industrii capabile să ■ ab
soarbă și să valorifice forța de mun
că feminină. De asemenea, în 
luările lor de cuvînt, participanții la 
dezbateri au subliniat necesitatea 
desfășurării în continuare a unei mai 
bogate și permanente activități de 
informare și propagandă tehnico- 
științifică în rîndul tuturor oameni
lor muncii, pentru cunoașterea temei
nică de către aceștia a 'hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
a indicațiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
cultivarea în rîndurile lor a înal
telor calități moral-politice ale omu
lui nou, pentru educarea revoluționa
ră și patriotică, în spiritul normelor 
și principiilor eticii și echității socia
liste.

Secțiunea pentru ridi
carea nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii și creșterea continuă 
a calității vieții. La lucrările 
secțiunii au participat 1 200 de dele
gați și invitați.

Prezidiul secțiunii a fost format din 
tovarășii Cornelia Filipaș, Dumitru 
Popescu, Lina Ciobanu, Ana Mure- 
șan, Nicolae Albu, președintele con
siliului Uniunii județene a coopera
tivelor de consum Vîlcea, Haralam- 
bie Alexa, prim-secretar al Comite
tului județean Botoșani al P.C.R., 
Emil Drăgănescu, președintele con
siliului de conducere al Ministerului 
Turismului, Constantin Sandu, pre
ședintele consiliului Uniunii județene 
a cooperativelor meșteșugărești Bu
zău, Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al P.C.R.

La dezbateri au luat cuvîntul to
varășii Ion Albescu, maistru. între
prinderea minieră Aninoasa, județul 
Hunedoara, Vasile Moț, directorul 
Direcției comerciale județene Timiș, 
Elisabeta. Kalmar, lucrător comercial, 
membru O.D.U.S., întreprinderea co
mercială de stat mixtă Cărei, jude
țul Satu Mare, Nicolae Albu, pre
ședintele Uniunii județene a coopera
tivelor de consum Vîlcea, Simion Do- 
brovici, adjunct al ministrului co
merțului interior, general-locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, Elisabeta Iancso, 
șef de unitate, întreprinderea de ali
mentație publică Cluj-Napoca, Ludo
vic Pop, președintele Uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugărești 
Maramureș, Marfa Humă, tehnician, 
președinta consiliului oamenilor 
muncii la întreprinderea de confec
ții Suceava, Gheorghe Popa, direc- 

. .tor. ăl întreprinderii de turism^ hotar 
' Til’rișt restaurante București. Antoi- 
, xiC’.te Ionescu, secretară a Comitetu

lui de partid din comerț Pitești, 
Gheorghe Brădean, maistru la între
prinderea de vagoane Arad, Viorica 
Zărnescu, arhitect, președinta consi
liului oamenilor muncii la Insti
tutul județean de proiectare Bihor, 
loan Chiorescu, director al Direcției 
comerciale județene Botoșani, Vale
ria Grigoraș, secretară a comitetului 
de partid, președinta consiliului oa
menilor muncii la întreprinderea 
comercială de stat „Romarta" Bucu
rești, Georgeta Istrate, controlor de 
calitate, președinta comitetului sindi
catului de la întreprinderea Flamura 
Roșie Sibiu, Pompiliu Besoiu, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la Combinatul siderurgic Galați, 
Luxa Săcuiu, președintele organiza
ției democrației și unității socialiste 
de la cooperativa meșteșugărească 
„Sporul" Buzău, Marioara Mureșan, 
secretara organizației de partid de 
la întreprinderea comercială de stat 
mărfuri industriale Bistrița-Năsăud, 
președinta consiliului oamenilor 
muncii. Virginia Popovici, director 
adjunct al întreprinderii de alimen
tație publică Constanța, Aron Radu- 
lian, președintele. Uniunii județene a 
cooperativelor de consum. Prahova, 
Laurean Tulai, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Ușoare, 
Lucia Cone, inginer la întreprin
derea „Industria linii" Timișoara, 
Ion Tudor, prim-adjunct al minis
trului turismului, Mihalache Grigo- 
rescu, tehnician, președintele comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea nr. 2 Brașov, Valeriu Grigore, 
secretar al comitetului de partid și 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la Trustul de construcții 
Argeș, Ștefan Ambruș, directorul 
Direcției comerciale județene Har
ghita, Constanța Niculiță, vicepre
ședinte al Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești Tulcea, Fi- 
lofteia Pîrcălabu, muncitoare la în
treprinderea de frigidere Găești, 
județul Dîmbovița, Constantin An
drei. președintele comitetului sindi
catului de la întreprinderea minieră 
Motru, județul Gorj, Ioan Peter, 
directorul întreprinderii pentru pro
ducerea materialelor sportive Reghin, 
județul Mureș, Gherghina Tănase, 
președinta consiliului oamenilor 
muncii la întreprinderea comercială 
cu ridicata' pentru mărfuri alimen
tare Teleorman, Ion Șandru, pre
ședintele Uniunii județgne a coope
rativelor de consum Olt, Mariana 
Făgăraș, muncitoare la întreprinde
rea de ciorapi „Sebeșul" din Sebeș, ju
dețul Alba, Anghel Copăceanu. preșe
dintele comitetului sindicatului de la 
grupul de exploatare flotă și porturi, 
Navrom — Giurgiu, Elena Bandu, 
lucrător comercial. Uniunea județea
nă a cooperativelor de consum Ca
raș-Severin, Constantin Pătrășcanu, 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor meșteșugărești Bacău, 
Zoe Dobrescu. director al întreprin
derii comerciale de stat pentru tex- 
tile-încâlțăminte Craiova, Irimie 
Brenduș. directorul Direcției comer
ciale județene Covasna, Biro Zoltan, 
directorul Direcției comerciale jude
țene Bihor.

Firul călăuzitor al dezbaterilor l-a 
constituit expunerea de o excepțio
nală însemnătate teoretică și practică 
prezentată în prima zi a congresu
lui de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— amplă și realistă analiză a orien
tărilor dezvoltării economico-sociale 
a țării noastre în acest cincinal și 
a sarcinilor ce revin clasei noastre 
muncitoare în dezvoltarea mai ac
centuată a României pe drumul pro
gresului și civilizației socialiste. Vor
bitorii și-au exprimat unanima ade
ziune la expunerea secretarului ge
neral al partidului și angajamentul 
ferm de a milita neabătut pentru 
traducerea' în viață a prevederilor

cuprinse In acest strălucit document 
programatic. Totodată, ei au dat glas 
deplinei satisfacții pentru realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, încredințați fiind că aceasta con
stituie chezășia înfăptuirii Progra
mului partidului de edificare a socia
lismului și comunismului în Româ
nia, de creștere a nivelului de trai șl 
ridicare continuă a calității vieții 
întregului nostru popor.

Dezbaterile, desfășurate în spirit 
critic și autocritic, intr-un pronunțat 
caracter de lucru, au evidențiat cu 
putere consecvența cu care partidul 
nostru comunist acționează pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc din patria noastră, 
aceasta constituind țelul suprem ăl 
partidului, al societății noastre socia
liste. Vorbitorii, oameni ai muncii din 
cele mai diferite unități de produc
ție, au reliefat cu deosebită satis
facție marile succese obținute de po
porul român in dezvoltarea forțelor 
de producție, în creșterea avuției 
naționale și, pe această bază, înfăp
tuirea programului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor celor ce muncesc, 
elaborat din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. S-a subliniat le
gătura strînsă dintre muncă, eficien
ța și calitatea ei tot mai înalte și 
nivelul de trai al fiecăruia, ca și al 
progresului societății în ansamblul 
ei, arătindu-se că dezvoltarea dina
mică a economiei constituie temelia 
creșterii bunăstării oamenilor muncii, 
a sporirii gradului de civilizație al 
întregului nostru popor. Cei care au 
luat cuvîntul au arătat că, în cinci
nalul trecut, prin aplicarea în viață 
a prevederilor programului partidu
lui de îmbunătățire a malului de 
trai material și spiritual al poporu
lui, veniturile provenite din muncă 
au cunoscut cele mai importante 
creșteri din anii construcției socia
liste.

Reprezentanții oamenilor muncii 
prezenți Ia dezbaterile secțiunii au 
apreciat în mod deosebit continua
rea cu consecvență a politicii parti
dului de ridicare a nivelului de trai 
al celor ce muncesc și în actualul cin
cinal, subliniind că acest lucru este 
cu putință numai în condițiile unor 
eforturi susținute ale tuturor colec
tivelor de muncă pentru dezvoltarea 
forțelor de producție, creșterea pro
dusului social și a venitului națio
nal, aceasta fiind singura cale de 
realizare a Programului-directivă de 
creștere a nivelului de trai în peri
oada 1981—1985 și de ridicare con
tinuă a calității vieții, elaborat din 
inițiativa și sub îndrumarea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vorbi
torii au subliniat sarcinile care revin 
consiliului oamenilor muncii din fie
care întreprindere în îndeplinirea 
tuturor indicatorilor tehnico-econo- 
mici prevăzuți în plan, în realizarea 
ritmică a producției și creșterea com
petitivității produselor, asigurarea 
condițiilor pentru înfăptuirea exem
plară a programelor speciale de mă
suri privind creșterea productivității 
muncii, folosirea cu eficiență ridicată 
a fondului de timp, pentru promo
varea metodelor moderne de organi
zare a producției și a muncii. S-a ară
tat, totodată, importanța reducerii 
cheltuielilor de Droducție, în pripiul 
rînd a celor materiale,-și creșterea ca
lității produselor, acestea avînd im
plicații directe în creșterea venitu
lui național și ridicarea nivelului da 
trai al întregii populații.

In discuții s-a arătat că înfăp
tuirea prevederilor de dezvoltare a 
economiei naționale și a celțr legate 
de creșterea nivelului de t V soli
cită în primul rînd atenția și efor
tul colectivelor de muncă din între
prinderi, dar și a factorilor de răs
pundere din economie, îndreptate 
spre calificarea și perfecționarea con
tinuă a forței de muncă, îmbunătă
țirea procesului instructiv-educativ, 
a condițiilor de muncă, evitarea ri
sipei și mai buna gospodărire a avu
ției naționale.

Participanții la dezbateri s-au refe
rit, de asemenea,, la dezvoltarea fon
dului locativ, evidențiindu-se numă
rul mare de apartamente ce vor fi 
date în folosință în acest cincinal, 
cu precădere în centrele muncitorești, 
precum și la necesitatea îmbunătăți
rii activității în acest domeniu, in 
special in direcția realizării la ter
mene a investițiilor prevăzute și la 
creșterea calității construcțiilor.

Au fost abordate, totodată, proble
me legate de mai buna dotare edi- 
litar-gospodărească a localităților, 
perfecționarea transportului în co
mun, dezvoltarea 'rețelei de creșe, 
grădinițe, școli și unități sanitare, 
sporirea suprafețelor comerciale, 
concomitent cu creșterea rolului con
siliilor oamenilor muncii din între
prinderile de profil în îmbunătățirea 
organizării activității lor. In mod 
deosebit vorbitorii s-au referjt la 
eforturile unităților comerciale, pen
tru o aprovizionare ritmică a popu
lației cu toate categoriile de mărfuri. 
Numeroși vorbitori au arătat impor
tanța contribuției consiliilor oame
nilor muncii din comerț in formarea 
unei conștiințe profesionale înaintate 
în rîndul celor ce lucrează în acest 
important sector, în c.ombaterea ori
căror atitudini necorespunzătoare 
față de cumpărători. Avînd in vedere 
sporirea considerabilă a volumului 
serviciilor către populație, dezbate
rile au pus accentul pe necesitatea 
dezvoltării, cu prioritate, a activități
lor in care s-au înregistrat răminerl 
în urmă în raport cu solicitările, în
deosebi în sectorul întreținerii obiect 
telor electrocasnice, destinate ușură
rii muncii femeii.

In perspectiva aplicării săptămînil 
de lucru reduse, vorbitorii au formu
lat numeroase propuneri cu privire 
la valorificarea mai bună a posibili
tăților de petrecere a timpului liber 
— locuri de agrement, baze sportive, 
stațiuni de odihnă și tratament, a 
căror capacitate continuă să crească 
și în acest cincinal.

Lucrările secțiunii s-au ocupat, în 
același timp, de activitatea pe care 
trebuie să o desfășoare consiliile oa
menilor muncii pentru protecția și 
ameliorarea mediului înconjurător 
prin inițierea de acțiuni vizind con
ceperea și construirea de dispozitive 
de protecție, de combatere a poluă
rii, de captare și valorificare chimică 
și energetică a reziduurilor indus
triale.

In cuvîntul fiecărui vorbitor, un 
capitol aparte a fost rezervat propu
nerilor, formulîndu-se un șir de su
gestii privind îmbunătățirea activită
ții în toate sectoarele legate de ridi
carea calității vieții.

Prima zi a dezbaterilor s-a carac
terizat prin analiza atentă și respon
sabilă a experienței acumulate, a o- 
biectivelor ce stau în fața colective
lor de oameni ai muncii, a mijloace
lor de îndeplinire exemplară a aces
tora, exprimîndu-se angajamentul de 
a se înfăptui neabătut sarcinile pla
nului și programelor adoptate în acest 
mare forum democratic al clasei 
muncitoare.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA
AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII

(Urmare din pag, I)
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte ăl Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Propunerea privind alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
fruntea Consiliului Național al Oa
menilor Muncii este intimpinată cu 
unanimă aprobare de toți cei pre- 
zenți. Miile de participanți ovațio
nează îndelung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, rostesc cu dragoste și 
stimă numele partidului și al se
cretarului său general : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“.

Din partea comisiei pentru pre
gătirea propunerilor de candidați 
in vederea alegerii Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, tova
rășa Alexandrina Găinușe, mem- 

1 bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ăl P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., a dat citire proiectului de 
hotărire, care a fost primit cu vie 
satisfacție, cu deplină aprobare de 
toți participanții la congres.

Congresul a adoptat in unanimi
tate hotărirea și l-a ales pe to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU in 
inalta funcție de președinte ai Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii. Se scandează cu însuflețire 
„Ceaușescu reales la al doilea con
gres !“, participanții 
glas voinței fierbinți 
Pe care-i reprezintă 
forum democratic, 
j. .Aii început apoi 
pien asupra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a congresului.

dind, astfel, 
a tuturor celor 
in acest mare
dezbaterile în

în numele colectivelor pe care le 
reprezintă-,- vorbițorii au exprimat 
incă o dată profunda lor satis
facție pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

în cuvintul lor, participant!! la 
dezbateri și-au manifestat totala 
adeziune față de magistrala expu
nere- prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dind o înaltă 
apreciere ideilor de o inestimabilă 
însemnătate cuprinse în acest do
cument programatic cu privire la 
creșterea rolului clasei muncitoare, 
al organelor sale de conducere co
lectivă în înfăptuirea cu succes a 
amplului program de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Participanții la discuții au exa
minat, cu exigență și răspundere, 
căile concrete, modalitățile cele mai 
potrivite de înfăptuire a planului 
național unic pe perioada 1981-1985, 
menit să asigure intrarea Româ
niei intr-o nouă etapă a dezvoltă
rii sale economico-gociale.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii Mihalache Ni- 
Culescu, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești, Erou al Muncii Socialiste ; 
Constantin Petre, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii miniere Lupeni, jude
țul Hunedoara, Erou al Muncii So
cialiste ; Maria Osiac, președintele 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii „Textila" Pitești ; Cor
nel Boca, maistru la uzina furnale-

aglomerare a Combinatului side
rurgic Galați, Erou al Muncii So
cialiste ; Nicodim Roșea, prim- 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii me
canice Cugir, județul Alba ; Vasile 
Ionel, președintele consiliului oa
menilor muncii al Centralei Cana
lul Dunăre — Marea Neagră, ju
dețul Constanța ; loan Avram, 
președintele consiliului de condu
cere al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini ; Gheorghe 
Huian, președintele adunării gene
rale a oamenilor muncii de la Com
binatul de fibre sintetice Iași ; 
Gheorghe Mihăescu, maistru la 
Combinatul de lianți și azboci
ment Fieni, județul Dîmbovița, 
Erou al Muncii Socialiste ; Viorica 
Dobrescu, președintele consiliului 
științific al Institutului de cercetări 
chimice București ; Anghel Valen
tin Popescu, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al Trustului 
petrolului Bolintin, județul Giur
giu ; Lina Ciobanu, președintele 
consiliului de conducere al Minis
terului Industriei Ușoare.

După pauză, lucrările au fost 
conduse de tovarășul Marian 
Avram, trasator, membru in con
siliul oamenilor , muncii al între
prinderii „23 August" București, 
Erou al Muncii Socialiste. Au luat 
cuvintul : Dumitru Diaconescu, 
maistru la întreprinderea „Tracto
rul" Brașov, Erou al Muncii So
cialiste ; Ion Butilcă, președintele 
consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului metalurgic Cîmpia 
Turzil, județul Cluj ; Cornel Ones- 
cu, președintele Consiliului Central
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al U.G.S.R. ; Gheorghe Lazăr, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de utilaj 
tehnologic Buzău ; Ioana Arbore, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de confec
ții Călărași ; Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. ; Gheorghe Caran- 
fil, președintele consiliului de con
ducere al Ministerului Industriei 
Chimice ; Viorica Șoșdean, pre
ședintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de încăl
țăminte „Modern", Timișoara ; Au
rel Mustață, vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii de aluminiu Slatina ; 
Francisc Bokor, președintele con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii de aparataj și motoare 
electrice Sf. Gheofghe, județul Co
vasna ; Rozalia Cilțea, președinte
le adunării generale a oamenilor 
muncii de la Filatura de bumbac 
Zaiău ; Neculai Agachi, președin
tele consiliului de conducere al Mi
nisterului Industriei Metalurgice ; 
Ana Litinscbi, prim-vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de covoare Beclean, 

Bistrița-Năsăud ; Vasile 
președintele adunării gene- 

’ In
ion 

ai 
al 

șis-

județul
Erhan, ,__ ,T______ ______  o
râie a oamenilor muncii de la 
treprinderea „1 Mai" Ploiești ; 
Văcaru, prim-vicepreședinte
consiliului oamenilof muncii 
întreprinderii de exploatare a . 
turilor bituminoase Anina, județul 
Caraș-Severin.

în cursul după-amiezii, lucrările 
s-au desfășurat in cadrul celor 11 
secțiuni ale congresului.

ÎNSEMNĂRI DIN SALA MARELUI FORUM MUNCITORESC

„CEA USESCU MUNCITORUL

Cronica zilei
în drum spre patrie, delegația de 

partid și guvernamentală coreeană, 
condusă de tovarășul Pak Sen Cer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al R. P. D. Coreene, 
care a întreprins o vizită oficială în 
unele țări africane, a făcut o escală 
la București.

Oaspeții au fost salutați de tova
rășii Petru Enache, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te . al Consiliului de Stat, Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. >

A fost prezent Sin In 
dorul R. P. D. Coreene

în onoarea delegației 
un dejun.

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Consiliului de Stat 
Democrate Germane

Președintele 
al Republicii

!

Ha, ambasa- 
la București, 
a fost oferit

★
Ștefan Andrei, ministrul afaceri

lor externe, a primit, joi după-amia
ză, pe Louis Nagel, publicist și edi
tor francez, directorul editurii 
„Nagel" din Paris și Geneva, cu 
care a avut o convorbire prieteneas
că. Cu acest prilej a fost relevată 
contribuția editurii 
zentarea 
mân ești

„Nâgel" la pre- 
culturii și civilizației ro- 

peste hotare.
★

fost semnat la București

Dragă tovarășe Honecker,
îmi face o deosebită plăcere 

stat a Republicii Socialiste România și al meu personal, să vă adresez calde 
felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.

Relevînd cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă, continuu ascendentă, a 
relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată 
Germană, îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre partidele și statele noastre se vor întări și mai mult, 
în spiritul înțelegerilor și hotărlrilor noastre, spre binele celor două popoare, 
al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.

Vă doresc, dragă tovarășe Honecker, multă sănătate și fericire, noi și 
mari succese în activitatea dumneavoastră dedicată înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.S.U.G., de edificare a societății socialiste dezvoltate, 
spre binele poporului Republicii Democrate Germane și înflorirea patriei 
sale socialiste.

ca, !n numele conducerii de partid și de

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

ieri, cind Congresul consiliilor 
oamenilor muncii a hotărit în plenul 
său, intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, mii de 
oameni au prins să scandeze 
„Ceaușescu — muncitorii !“.

„Ceaușescu — muncitorii!"...
ln sala congresului s-au alăturai 

de nenumărate ori aceste două cu
vinte. Cu simplitate, ca fiind in 
firea, în logica lucrurilor. Mineri, 
oțelari, chimiști, constructori de 
orașe, textiliști, cercetători, făuritori 
de hidrocentrale, de strunguri și 
excavatoare, de magistrale de cir
culație, navaliști, inventatori, oa
meni cu experiența muncii de uzină, 
de șantier, îngemănează necontenit 
aceste două cuvinte : „Ceaușescu — 
muncitorii !“, Aței, in forumul de- 
mocrdției muncitorești. Îngemănea
ză cu iubire și recunoștință, ț_ 
respectul datorat marilor Și insufle- ' 
țitoarelor adevăruri ce stau la te.-, 
melia orinduirii noastre socialiste. 
Exprimind nu numai un profund 
simțămint personal, ci și o realitate 
a acestor ani, a acestei etape isto
rice fără precedent pe care o stră
bate țara.

Căutăm să aflăm printre delegații 
la congres motivațiile de ordin 
personal ale acestei rostiri de inimă 
și de conștiință.

Constantin Bălan, constructor de 
furnale in vatra de foc a Galațiu- 
lui : „A-l avea la congresul mun
citorilor, in mijlocul nostru, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
pentru noi un lucru de la sine 
înțeles. Aceasta deoarece ne-am în
vățat ca tovarășul Ceaușescu să fie 
mereu in mijlocul muncitorilor. In
tr-un permanent dialog cu țara, cum 
se spune. Eu, de pildă, construiesc 
de două decenii furnale la Galați 
și am avut bucuria să-l văd de

câteva ori intre noi, acolo unde se 
puneau 
oțel. A 
cim, să
asculte, să ne îndrume, să ne îm
bărbăteze în lupta cu greutățile. 
Nici nu terminasem bine furnalul 
nr. 6, cel mai mare furnal al țării, 
și și-a aflat timp, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, să par
ticipe la bucuria noastră. Iată de ce 
noi, muncitorii, il socotim unul 
dintre ai noștri, primul muncitor al 
țării".

Același lucru U pot spune — și 
il spun, cu drept temei, toți mun
citorii țării. Si minerii, care i-au 
conferit la ei acasă, in valea cărbu
nelui, titlul de miner de onoare. $i 
constructorii de hidrocentrale sau 
de platforme industriale, și făurito
rii magistralei albastre — Canalul 
Dunăre-Marea Neagră ori ai ma
gistralei subterane bucureștene — 

cu Metroul, și oamenii de la planșetă 
sau cercetătorii din institute, și 
feroviarii ori marinarii. Clasa mun
citoare n-a promovat niciodată un 
conducător atit fie legat de munca, 
de aspirațiile, de destinele ei cum 
este legat, trup și suflet, prin toate 
fibrele ființei sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„...De ce ■ rostim cu bucurie și, 
deopotrivă, cu dragoste „Ceaușescu 
— muncitorii" ? ne răspunde Du
mitru Sofian, președintele consiliu
lui oamenilor muncii de la mina 
Leșu Ursului. Pentru că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a afirmat întot
deauna, în spirit revoluționar con
secvent — așa cum gindesc și acțio
nează și minerii noștri — rolul 
clasei muncitoare, clasă conducătoa
re in societatea românească. El ne-fi 
îndemnat întotdeauna să fim la 
înălțimea acestei misiuni istorice. 
Să cutezăm mai mult in fapta noas
tră consacrată înfloririi patriei 
dragi, să folosim deplin, eficient, cu

temeliile anei noi vetre de 
venit să ne vadă cum muh- 
stea de vorbă cu noi, să ne

tot curajul prerogativele puterii 
conferite de democrația muncito
rească. Am reținut din cuvintarea 
rostită la deschiderea congresului 
satisfacția cu care tovarășul 
Ceaușescu sublinia faptul că in 
România sint peste 6 000 de consilii 
ale oamenilor muncii, in care sint 
cuprinși peste 114 000 de oameni — 
peste 30 la sută din ei lucrind direct 
in producție. Tabloul este sugestiv 
și el arată limpede că la cirma des
tinelor țării se află muncitorii. Eu 
însumi, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la mina Leșu 
Ursului, sint fost muncitor și acum 
meșter. Da, puterea e cu adevărat 
în miinile muncitorilor, e pe miini 
bune, ale celor in drept s-o exercite 
pentru mai binele, întregii societăți, 
pentru împlinirea idealului nostru 
comunist. Iar această realitate s-a 
înrădăcinat cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului, cind 
locul muncitorului in societatea 
noastră a devenit cu adevărat unul 
de frunte, de conducere, de răspun
dere".

Un loc ■— ar putea argumenta toți 
cei 11 000 de delegați la acest con
gres și, intr-un glas cu ei, întregul 
detașament de milioane‘și milioane 
de membri al clasei muncitoare — 
care i se cuvine de drept și de fapt 

, muncitorului. Pentru că el, prin 
munca lui, pătrunsă de abnegație 
și sacrificiu, prin spiritul .său revo
luționar, este sarea pămîntului ro
mânesc. Și e bine, și e drept că 
in România socialistă cuvintul și 
fapta lui au greutatea făuritorului 
de istorie.

Duță Sorescu, muncitor, membru 
in consiliul oamenilor muncii de la 
întreprinderea de reparat tractoare 
și utilaje grele Poiana-Cimpina :

„Leg rostirea aceasta : „Ceaușescu 
— muncitoriide ceea ce am dobin- 
dit noi, poporul muncitor, in Epoca 
Ceaușescu. lată, congresele noastre, 
ale muncitorilor — la care se adau-

gă congresele țărănimii, ale pre
ședinților de consilii populare, ale 
culturii și educației socialiste etc. — 
hotărăsc in probleme fundamentale 
pentru ' destinul națiunii noastre. 
Este cu adevărat o cucerire de 
esență a democrației socialiste, 
muncitorești. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu spiritul său vizionar, 
arăta in expunerea sa că nu trebuie 
să ne temem de înnoiri, ci să ne 
temem doar de stagnare, tn această 
ordine de idei a propus să lărgim 
atribuțiile adunărilor generale ale 
muncitorilor, ale consiliilor oame
nilor muncii, acestora revenindu-le 
dreptul de a discuta inclusiv numi
rile in funcții de răspundere, înain
te ca aceste numiri să fie aprobate 
de org.ane.ie in drept, potrivit legis
lației noastre. Iată așadar că, in 
această etapă de .afirmare a demo
crației muncitorești, omul de care 
muncitorii își leagă firesc mindria 
înfăptuirilor și aspirațiilor 'indeamț 
nă la perfecționarea formelor dc-' 
tuăle ■ de manifestare a democrației 
muncitorești cu viziunea clară că 
așa e bine, așa trebuie". ,

„Noi, muncitorii români și ma
ghiari din Covasna — afirma ieri 
in plenul congresului Francisc Bo- 
kor, președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
aparataj și motoare electrice din 
Sfintu Gheorghe — aducem cuvinte 
de caldă mulțumire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru politica 
pe care o promovează consecvent 
privind dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor țării".

„Ceaușescu — muncitorii
Cuvinte de dragoste fierbinte și 

aleasă prețuire pentru secretarul 
general al partidului, a cărui inimă, 
așa cum se exprima ieri jurnalistul 
gălățean Cornel 
atita înflăcărare 
citorii".

Joi a
programul de aplicare a Acordului de 
colaborare culturală și științifică in
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Mongole, pe anii 1981—1985. 
Documentul sintetizează principalele 
acțiuni și modalități de realizare a 
colaborării româno-mongole în do
meniile științei, învățămintului, cul
turii, presei, radiotelevlziunii, sportu
lui și altele, în scopul extinderii cu
noașterii reciproce și întăririi priete
niei dintre cele două țări și popoare.

Programul a fost semnat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de T. Du- 
ghersuren, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

Au asistat reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, Ministe
rului Educației și învățămintului, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, precum și membri ai Amba
sadei R. P. Mongole la București.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Populare Mozambic. joi 
după-amiază a avut, loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul 
căreia ziaristul Ion Stoica a prezen
tat aspecte din 
rată de poporul 
lea dezvoltării 
independente, a

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un nume
ros public.

activitatea desfășu- 
mozambican pe ca- 

economico-sociale, 
patriei sale.

(Agerpres)
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goi 
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îotuq mm la t. F Svlzr.ooh
In Editura politică a apărut

revista „Probleme ale păcii și
socialismului" nr. 3/1981

vremea

Boca, „bate cu 
•pentru noi, man

TANÂSACHE

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 și 29 iunie. în țară: Vreme •
Cerul va fi variabil cu înnorări 
accentuate tn vestul și nordul 
unde, pe alocuri, vor cădea ploi sub 
formă de averse Însoțite de descărcări 
electrice. Xn rest, averse Izolate. Vintul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
10 și 20 de grade, cele maxime între 22 
și 32 de grade, izolat mai ridicate in 
sud-estuț tării. In București : Vreme 
caldă cu cerul variabil. Tendințe de 
ploaie sub formă de averse. Vint slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 17 și 20 de 
grade, cele maxime intre 29 și 32 de 
grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

caldă. 
mal 
tării

COMPETIȚIA VALORILOR
să consacrăm 
această idee a 
Ceaușescu pe

E datoria noastră 
in viața -de zi cu zi 
tovarășului Nicolae 
care, spontan și emoționant. Con
gresul oamenilor muncii a aplau- 
dat-o cu o rară prospețime : să 
dăm celor buni și harnici cit meri
tă. Simplu, dar gospodărește, logic, 
dar — prin acestea — nu mai pu
țin curajos și revoluționar: la 
muncă mai bună, mai valoroasă — 
cîștig pe măsură. Cred că aici era 
nodul problemelor grele cu care ne 
confruntam deseori. Cred că aici era 
hiba. Și mai e. Mai e pentru că 
încă n-a devenit text de lege. Pre
ședintele nostru a mai spus aceasta, 
dar ea nu și-a găsit incă (de ce 
oare ?) vestmiptul formal, general 
valabil in patrie. Să nu intirziem 
transformarea acestei fertile idei 
in text de referință și pentru con
tabili.

Pot 5 oameni să facă la fel de 
bine munca pentru care erau anga
jați 10 ? S-o facă. Așa a zis, cu cla
ritate, cu pătrundere, cu un suprem 
bun simț, Președintele nostru. Ce 
vor face ceilalți 5 ? Patria e plină 
de nevoi, de probleme. își vor găsi

^ocul in care să facă ei mat bine 
altă treabă pe care, pină atunci, 
o făceau 10.

Ecuație sfintă : toți vor dori, de 
la existența acestei reglementări 
încolo, să-și merite locul și banii. 
Să ciștige mult prin muncă multă 
și de calitate.

citeodată, acoperământul lenei, co
modității, apatiei.

Revoluționar și dăruit cauzei bi
nelui, Președintele a făcut urmă
toarea Declarație a Drepturilor Va
lorii : „...nu trebuie să ne fie tea
mă că unii vor lucra mai bine și 
mai repede. Este și firesc. Nu

Adrian PAUNESCU

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Politehnica TV (ciclu de pregătire 

pentru admiterea in învățămintul . 
superior)

. 16,30 Emisiune In limba germană
18,25 Tragerea Loto

cinema
• Clipa ; TIMPURI NOI — 9; 12; 16; 
19.
• Duelul : PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 
17; 19,45, GRIVIȚA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MELODIA - 9j 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Detașamentul „Concordia4* i DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Probleme personale : COTROCENI
- 15; 17,30; 20. VOLGA — 9; 11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

Excelenței Sale
Domnului HASSAN APTIDON GOULED

Președintele Republicii Djibouti
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 

Djibouti, imi este plăcut să vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate 
și fericire personală, de progres și bunăstare poporului Djibouti.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mulțumesc foarte mult pentru mesajul prin care mă felicitați cu prilejul 
realegerii mele în funcția de președinte al Partidului Comunist din Mauritius. 
Sper că relațiile dintre partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă.

LEETORAJ CHUNDRAMUN

Au îndeplinit planul semestrial

Dar. atenție ! Să acționăm ! Să nu 
ne lăsăm pradă simplului entuziasm 
teoretic. El e bun, ca început. Tre
buie să-l continuăm insă printr-o 
practică neabătută.

. Contraselecția valorilor era a 
cumplită primejdie și pentru stea
gul Cetății și pentru Numele Cetă
ții și pentru plinea ei. „Timpul 
trece, leafa merge, noi au drag 
chiulim" a părut unora cintecul 
preferat. Nu putea fi așa. Genero
zitatea da principiu, a societății 
care-și pusese pe drapel ideea că 
nimeni nu poate suferi de sărăcie, 
a fost fetișizată aiurea și a devenit,

există o egalitate absolută între 
oameni. Diferențiere in capacitatea 
de muncă există, va exista și în 
comunism și va fi cit lumea. în 
raport cu aceasta, pornind de Ia 
principiul retribuției egale la mun
că egală — să dăm posibilitate 
acelora care muncesc mai bine să 
ciștige mai mult. Nu trebuie să 
avem nici o teamă, chiar dacă unii 
vor cîștiga de două ori mai mult, 
dacă acesta este rezultatul muncii 
lor !“.

Ovațiile și aplauzele au acoperit 
pur și simplu ultimele cuvinte. Era 
in oameni, tovarășe Ceaușescu, mai

mult ca in alte dăți, o bucurie, era, 
cum să-i zic eu, o eliberare. Miinile 
lor care muncesc vă aplaudau. 
Aplauze — ca parte, parcă, din 
munca lor. Cine nu dorește să tră
iască mai bine ? Sinceri să fim, toți 
dorim asta. Și cu cit vor avea, prin 
muncă onestă, mai mult muncito
rii — adică, de fapt, toți oamenii — 
acestei patrii, cu atit vor fi ei mai 
puternici, mai puțin dependenți de 
conjuncturi, mai stăpini pe ei înșiși, 
mai demni, cu atit va fi patria mai 
puternică și mai demnă.

Aceasta, ce ați făcut-o dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
m-a scos din amorțeală, dintr-o 
apatie care-mi atirnase parcă pie
tre de moară la glezne, 
iar trăiesc.

Aici era pentru noi toți 
pus degetul pe ea. Orice
lecție încetează, odată cu intrarea 
in vigoare a acestei idei, ce va tre
bui să devină lege. Competiția va
lorilor capătă, in condițiile înnoi
torului și înnoitului socialism ro
mânesc, impuls și legitimitate.

Simt că

rana. Ați 
contrase-

18,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Congresul al II-lea 

al consiliilor oamenilor muncii
19,40 Fofumul democrației. Gtaduri și 

fapte muncitorești
20,00 Imn muncii
20,30 Film artistic : „Gustul și culoarea 

fericirii". Premieră TV. (Produc
ție a Casei de filme Unu). în dis
tribuție : Mitică Popescu, cornelia 
Gheorghiu Vasile Cosma, Nae Gh. 
Mazilu, Dorin Vișan. Coste! Con- 
stantinescu, Gheorghe Visu, Pe-

tre Gheorghiu, Adriana Schiopu, 
Papii Panduru, Draga Olteanu-Ma- 
tel, nation Ciobanu. Regia : Feli
cia Cernălanu

22,05 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

_ 16,30 Clntece populare șl melodii de joc
16,50 O viață pentru o idee : Stefan Gh. 

Nicolau
17,20 Cîntarea României (reluare). De 

pe marea scenă a țării pe micul , 
ecran ; Județul Suceava

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Congresul al II-lea 

al consiliilor oamenilor muncii
19,40 Concertul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu". Di
rijor Horia Andreescu. Solist Dan 

‘ Atanasiu
21,10 Studio T ’81. Reportaj cu tineri 

din întreprinderea „23 August" pe 
tema reprezentării lor în consiliul 
oamenilor 
elaborarea 
Pagini din 
Telejurnal 
închiderea

21.30
22,05
22.30

muncii, participării la 
și înfăptuirea deciziilor 
operete

programului

• Punga cu libelule s PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Fiul munților: MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45, Infernul din zgtrie 
nori — 18,30, COSMOS — 15,30; 17,30; 
19,30.
• StAe de dimineață : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
• Kojak la Budapesta : VICTORIA
— ă; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Strada Petrovka 38 : -BUZEȘTI — 
15; 17; 19.
• „Serpico" : SALA MICĂ A PALA
TULUI — 17,15; 20,15, FEROVIAR — 
8,45: 11,30; 14,15; 17; 19,45, AURORA
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină
— 21, GRĂDINA BUZEȘTI - 21.
• Detașamentul eu misiune specială:

CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 2(1.
• Afacerea granatelor : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Patrula cosmică ta acțiune : GIU- 
LEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Vii și morți : VIITORUL — 15,30; 
19.
• Socrul și Marfă furată: POPULAR
— 15,30; 19.
• Un iepure pentru avocat : FLACĂ
RA - 15130; 17; 19,30.
• Signum Laudis : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Popeye Marinarul : DOINA — 9,15; 
11; 12,45; 14,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : DACIA
— 9; 12; 16; 19, DOINA — 16; 19.

• Strada Hanovra : SCALA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15
• Clinele electronic : LUCEAFĂRUL

............................... 15,45; 18; 20,15, la
:~ZZ~DZTZ ■ 9;
18; 20.15, FAVORIT 
13,45; 18; 20.15.
Brazilia : CAPITOL 

”; 13,15; 15,30; 18; 20, la grădl- 
21. GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 

18; 20, CULTURAL — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15.

EXCELSIOR — 9; 12;

13,30; i xo, zu.xd,
21,15, BUCUREȘTI —
15,45;............. .. ..........
13,30; 
miss

— 9; 11,15; 
grădină — 
11,15; 13,30;
— 9; 11,15;
• Idilă cu
— 9; 11;
nă - “
15,45 
13,30
• Shabana
16; 19.
• Sub patru steaguri : EFOftlE — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Campionul : LIRA — 10; 15,30; 19,

Industria județului 
Botoșani

Oamenii muncii din industria ju
dețului Botoșani au raportat ieri, 
25 iunie, îndeplinirea cu 5 zile îna
inte de termen a producției-marfă 
planificate pe primul semestru al 
anului 1981. Pină la sfîrșitul lunii 
se va realiza o producție suplimen
tară în valoare de peste 130 mi- 

• lioane Iei, spor datorat aproape în 
totalitate creșterii productivității 
muncii și care se va obține în con
dițiile reducerii sub cota stabilită 
pe semestru a cheltuielilor totale și 
materiale. (Silvestri Ailenei).

23 unități economice 
din județul Hunedoara
23 de unități economice din jude

țul Hunedoara raportează îndepli
nirea . planului de producție pe 
primul semestru al acestui an. 
Printre acestea se numără între
prinderi miniere din Valea Jiului 
și Munții Poiana Ruscăi, întreprin
deri producătoare de energie elec
trică. Prin creșterea productivită
ții muncii, organizarea gnai bună a 
producției și a muncii, folosirea la 
capacitate a utilajelor și instalații
lor, minerii din Lupeni și Bărbă- 
teni au realizat suplimentar in a- 
cest semestru 56 000 tone cărbune 
cocsificabil, minerii din Teliuc — 
1000 tone fier în minereu marfă, 
iar energeticienii — 88 milioane 
kWh energie electrică. (Sabin 
Cerbu).

14 unități industriale 
din județul 

Bistrița-Năsăud
Colectivele de oameni ai muncii 

y^din 14 unități industriale din jude-

ȘTIRI SPORTIVE
© In ziua a treia a turneului in

ternațional masculin de volei de la 
Wroclaw, echipa Poloniei a învins 
cu 3—2 (9—15, 16—14, 15—11, 6—15, 
16—14) selecționata studențească a 
României. In alt meci, echipa Bul
gariei a întrecut cu 3—2 selecționa
ta secundă a Poloniei.

• • Perturbat de ploaie, turneul in
ternațional .de tenis de la Wimble
don a continuat ieri cu rezultate 
normale, singura surpriză fiind eli- . 
minarea unui specialist al jocului pe 
iarbă, americanul Roscoe Tanner. în
trecut de brazilianul Carlos Kirmayr. 
Scorul ; 6—4, 6—4, 3—6. 6—2. Alte 
rezultate : McEnroe — Ramirez 6—3, 
6—7, 7—5, 7—6 ; Tim Gullikson — 
Fleming 3—6, 7—6, 7—6, 6—3 ;
McNamee — Johnstone 6—2, 6—1, 
6-^2 ; Lutz — Feaver 6—3, 7—5, 6—1 ; 
Taroczy — R. Meyer 7—6, 6—3, 7—6 ; 
Borowiak — Gottfried 6—4, 7—6,
6—4 ; Wilkinson — Van’t Hof 6—3,
6— 4, 6—2 ; Connors — Lewis 7—6,
7— 6. 6—3.

Rezultate din concursul feminin : 
Tomanova — Pfaff 6—2, 1—6, 6—2 ; 
Mandlikova — Smith 6—1, 6—4 ; 
Jaeger — Stove 4—6, 6—4, 6—3 ; 
Turnbull — Jevans 6—2, 6—2 ;. Aus
tin — Antonopolis 6—1, 6—1 ; Pas
quale — Rinaldi 3—<6, 6—0, 6—0 ; 
Virginia Ruzici (România) — Marie 
Wiksedt (Suedia) 4—6, 7—6, 6—4.
• în turul doi al turneului inter

național de tenis de la Wimbledon, 
jucătoarea . engleză Jo Durie a in- 
vins-o cu 3—6, 6—4, 6—3 pe Lucia 
Romanov (România). Alte rezultate : 
Potter (S.U.A.) — Kohde (R.F. Ger
mania) 6—4, 7—6 ; Leo (Australia) —

Langela (Brazilia) 6—1, 4—6, 6—2 ; 
Shriver (S.U.A.) — Little (Austra
lia) 6—0, 6—3 ; Forood (S.U.A.) — 
Sands (S.U.A.) 6—1, 7—5.

© în turneul internațional de fot
bal de la Milano echipa braziliană 
Santos a învins cu 2—1 (0—0) for
mația A.C. Milan.

• La Jocurile 
sitare de vară de 
30 iulie), Japonia 
de o delegație sportivă 
144 persoane. Sportivii japonezi vor 
participa la toate cele zece discipli
ne : atletism, înot, sărituri in apă, 
polo pe apă. lupte, scrimă, tenis, 
gimnastică, volei și baschet.
• La „Chrystal Palace" din Lon

dra s-a încheiat meciul triunghiular 
internațional atletic (masculin și fe
minin) dintre echipele Marii Brita
nii, Poloniei și R.F. Germania. La 
masculin, atleții vest-germani au to
talizat 168 puncte. Au urmat în cla
sament echipele Poloniei — 136 
puncte și Marii Britanii*— 112 punc
te. Clasamentul Ia feminin : 1. Ma
rea Britanie — 119 puncte ; 2. R.F. 
Germania — 110 puncte ; 3. Polonia 
— 81 puncte.

© La Stockholm, în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa a 6-a europeană), echipa Sue
diei a învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația* Portugaliei prin punctele 
marcate de Boerjesson, Hysen și 
Svensson. In această grupă conduce 
Scoția cu 8 puncte din 5 meciuri, ur
mată de Irlanda de Nord cu 6 punc
te (6 jocuri). Suedia — 6 puncte (6 
partide). Portugalia 5 puncte (5 
jocuri) și Israel 3 puncte (6 partide).

Mondiale Univer- 
la București (19— 
va fi reprezentată 

cuprinzînd

tul Bistrița-Năsăud au raportat în
deplinirea planului producției in
dustriale pe primul semestru al a- 
nului. Printre acestea se numără 
Filatura de lină pieptănată, între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport, șantierele de construc
ții industriale și instalații-montaj. 
Pină la finele actualei luni, cele 
14 unități vor livra 
ționale o producție 
în valoare de 40,6 
(Gheorghe Crtșan).

economiei na- 
suplimentară 

milioane lei.

13 unități industriale 
din județul Buzău

Colectivele de oameni ai muncii 
din 13 unități industriale ale jude
țului Buzău au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan la pro- 
ducția-marfă pe primul semestru 
al anului. Pină Ia sfîrșitul lunii 
iunie, cele 13 unități industriale 
vor reălizâ sâpllrribfitar o—prodife- 
ție-marfă în valoare de peste' 65 
milioane lei. (Dumitru Dănăilă).

Centrala industrială 
„Delta Dunării"

Oamenii muncii din unitățile Cen
tralei industriale „Delta Dunării", 
județul Tulcea, anunță îndeplinirea, 
înainte de termen, a planului pe 
primul semestru al acestui an. Pro- 
ducția-marfă suplimentară ce va fi 
livrată pină Ia finele acestei luni 
se cifrează la peste 20 milioane leL 
Printre produsele realizate peste 
plan amintim : 5 400 tone de semi- 
preparate din pește, 250 tone făină 
de pește, utilaje navale. între uni
tățile economice cu depășiri mai 
mari se află întreprinderea pisci
colă Macin, întreprinderea de con
strucții și reparații nave ■ și utilaje, 
unitățile piscicoli din Jurilovca, 
Tulcea și Sulina. (Neculai Amihu- 
lesei). >'
________________________

SATU MARE

Diversificarea prestărilor
de servicii

Cooperativa meșteșugărească 
„Constructorul" din Satu Mare a 
înființat în ultima vreme noi 
prestări de servicii pentru popu
lație, care au la bază valorificarea 
Ia un nivel ridicat de eficiență a 
deșeurilor de metal provenite din 
prelucrarea industrială. Astfel, din 
diverse „căzături" metalice se 
execută ornamente interioare și ex
terioare pentru scări și balustrade, 
pentru protecția ușilor. Unele de
șeuri metalice, provenite din unită
țile industriale, își găsesc chiar o 
dublă refolosire și valorificare 
în cooperativa sătmăreană. Astfel, 
din straifurile din tablă mai 
groasă se confecționează mai întîi 
șaibe, iar părțile rămase se folo
sesc ca elemente de armare pentru 
diferite mici prefabricate din be
ton : plăci pentru trotuare de curte, 
șpaleți etc. De asemenea, din Unele 
plăci de material plastic, fisurate 
sau rupte, se execută inscripții 
pentru ușile apartamentelor, cu nu
mele și adresa locatarilor, pentru 
cutii poștale etc. Și încă o noutate 
de larg interes : cooperativa exe
cută pentru populație, pe bază de 
comenzi, interfoane de diferite ti
puri la scări de blocuri și locuințe, 
care au difuzor cu comandă directă 
.în apartament (Octav Grumeza).

la grădină — 21, ARTA — 9; 12; 18; 
19, la grădină — 21.
e Secretul casetotonulul : FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 21, FLAMURA — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Superman : MUNCA — 9; 12; 16; 
19.
• Tunurile din Navarone : MODERN 
— 9; 12: 16; 19, la grădină - 21.
• Domnul Miliard : COSMOS — 11.
• Talismanul toreadorului : GRĂDI
NA FESTIVAL - 21,15.
• Colombo la Londra : GRADINA 
FLACĂRA - 21,15.
• Par și impar : GRĂDINA MIORI
ȚA — 21.

• Pirații secolului XX : PARC HO
TEL - 21,15.
• Jandarmul și extratereștrli : GRA
DINA GLORIA — 21.
• Pierdut șl regăsit : GRĂDINA 
CULTURAL — 21.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Cavoul de familie — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(la Grădina Boema) : Dai uu... Biban,, 
dar face 1 — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onoarei — 19,30, (sala Studio) ; Infi
delitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Maestrul și Margare
ta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Stop pe au
tostradă — 20.
• Teatrul „Nottara" (Ia Parcul He
răstrău) : Cinci romane de amor — 
20.
• ȚeatrUl Giulești (sala 
Ordinatorul — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : La ftntina dorului — 18,30.
• Teatrul ..țăndărică" (la Școala 
generală 176, Drumul Taberei) : Tta- 
dală... cloșcă — 20.

Majestic) :

9;
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Apel la unirea eforturilor tuturor popoarelor 
în vederea reglementării pe cale pașnică 

a diferendelor dintre state
— adresat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim 

de la tribuna Conferinței la nivel înalt a O.U.A.

NAIROBI 25 (Agerpres). — La centrul international de conferințe 
„Kenyatta" din Nairobi continuă lucrările celei de-a 18-a Conferințe la 
nivel înalt a Organizației Unității Africane,

în Intervenția sa, șeful statului ke- 
nyan, Daniel Arap Moi, președintele 
In exercițiu al O.U.A. pentru o pe
rioadă de un an, a subliniat că ac
tuala reuniune de la Nairobi trebuie 
să contribuie la instaurarea păcii în 
Africa, la extinderea înțelegerii și 
cooperării între țările continentului. 
EI a adresat un apel tuturor state
lor să sprijine și să acționeze pentru 
aplicarea Rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U. cu privire la 
Namibia, să ceară retragerea trupe
lor de ocupație ale regimului mino
ritar rasist de la Pretoria din acest 
teritoriu și să acorde un ajutor 
multilateral Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
— reprezentantul legitim al poporu
lui namibian. Condamnind politica 
agresivă a regimului din R.S.A., vor
bitorul a arătat că- guvernul rasist 
de la Pretoria reprezintă un pericol 
la adresa păcii și securității, atît în 
Africa, cit și în întreaga lume.

Un apel Ia unirea eforturilor tu
turor țărilor lumii în lupta pentru

pace, destindere, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor a fost 
lansat de la tribuna conferinței de 
Ia Nairobi de către secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim. Evi
dențiind pericolul pe care îl repre
zintă pentru întreaga omenire cursa 
înarmărilor, el a arătat că uriașele 
resurse ce sînt canalizate în scopuri 
distructive ar putea fi dirijate în 
direcția dezvoltării economice a tu
turor statelor, în special a tinerelor 
țări care și-au dobindit recent Inde
pendența.

Referindu-se la situația din Africa 
australă, Kurt Waldheim a condam
nat politica de apartheid a regimu
lui de la Pretoria. El a subliniat că 
Rezoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. rămîne singura bază 
pentru obținerea independenței Na
mibiei și a lansat un apel pentru 
continuarea eforturilor în vederea 
soluționării cit mai rapide a proble
mei namibiene.

ITALIA

Socialiștii aproba proiectul de guvernare 

al noului premier desemnat
ROMA 25 (Agerpres). — Direcțiu

nea Partidului Socialist Italian, în
trunită joi la Roma, a hotărît să a- 
probe proiectul de guvernare al nou
lui premier desemnat, Giovanni Spa- 
dolini. într-un comunicat aifuzât la 
încheierea reuniunii, Partidul Socia
list își „confirmă sprijinul pentru

tentativa senatorului Spadolinl de a 
forma un nou cabinet pe bazele po
litice, programatice și structurale 
convenite pentru soluționarea diver
selor crize pe care le traversează 
țara", precizează agenția France 
Presse.

Sesiunea Camerei Populare 
a R.D. Germane

Erich Honecker, reales in funcția de președinte al Consiliului 
de Stat

BERLIN 25 (Agerpres). — La Ber
lin s-a deschis prima sesiune a Ca
merei Populare a R.D. Germane in 
noua legislatură. Deputății au reales 
pe Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., in funcția de pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G.

Președinte al Camerei Populare a 
fost reales Horst Sindermann, mem
bru al Biroului Poliție al C.C. al 
P.S.U.G., iar președinte al Consiliu
lui de Miniștri — Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. — informează agenția ADN.

In sprijinul cauzei drepte a poporului coreean 
de reunificare independentă și pașnică a țării 

Memorandum al M.A.E. al R.P.D. Coreene
PHENIAN 25 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. a transmis textul unui 
memorandum al Ministerului Aface
rilor Externe al R.P.D. Coreene, cu 
ocazia „Lunii de solidaritate cu lupta 
poporului coreean", care se desfășoară 
in perioada 25 iunie — 27 iulie a.c.

în document se arată că, în urma 
repetatelor încălcări ale acordului de 
armistițiu și a provocărilor militare 
împotriva R.P.D. Coreene, pacea și 
securitatea in Peninsula Coreeană 
sint puse In pericol, că a fost creată 
o atmosferă de tensiune.

Guvernul R.P.D. Coreene șl între
gul popor coreean — se arată In 
memorandum — își exprimă încre
derea că guvernele și popoarele din 
numeroase țări ale lumii, organiza
țiile internaționale și democratice,

personalități politice, opinia publică 
progresistă vor desfășura eforturi 
mai intense de sprijinire a cauzei 
drepte a poporului coreean de reuni
ficare pașnică și independentă a 
țării, vor denunța uneltirile imperia
lismului și ale regimului-marionetă 
de la Seul. Poporul coreean dorește 
să evite un război fratricid, care ar 
pune in pericol țările vecine și lumea 
întreagă. R.P.D. Coreeană depune 
eforturi sincere pentru slăbirea în
cordării în Coreea și pentru reuni- 
ficarea independentă și pașnică a 
țării.

în document se reamintesc propu
nerile R.P.D. Coreene, care deschid 
calea păcii și a reuntficăril indepen
dente și pașnice a Coreei.

Preocupări social-economice în țări 
în curs de dezvoltare

DELHI — în India se realizează un 
amplu program de lichidare a șoma
jului și de sprijinire a populației 
sărace de Ia sate. Pentru îndepli
nirea măsurilor prevăzute de program 
au fost alocate 3,6 miliarde rupii in 
exercițiul financiar 1981—1982. Prin
tre măsurile cele mai importante în 
vederea asigurării cit mai multor 
locuri de muncă se numără înfăptui
rea unor proiecte de construcții hi
drotehnice, de drumuri, de între
prinderi industriale in mediul rural, 
de edificii social-culturale. O mare 
importantă se acordă și dezvoltării 
producției artizanale.

LOME — în Togo este aplicat, în- 
cepînd cu acest an, un plan de dez
voltare economică, cuprinzînd pro
iecte de investiții eșalonate pînă în 
1985. în vederea finalizării Ipr sînt 
prevăzute fonduri în valoare de 250 
miliarde franci CFA. Avîndu-se în 
vedere structura tradițională a eco
nomiei, s-a stabilit ca sectorul prio
ritar să fie In continuare agricultura, 
pentru a se asigura alimentele ne
cesare populației. în aceșt sens, sint 
prevăzute credite speciale destinate 
lucrărilor de hidroameliorații și spo
ririi randamentului terenurilor culti
vate. Legat de aceasta, se preconi
zează construirea de întreprinderi 
industriale pentru prelucrarea produ
selor agricole.

Rezoluții adoptate 

la Conferința 

internațională a muncii
GENEVA 25 (Agerpres). — La Ge

neva s-au încheiat lucrările celei 
de-a 67-a sesiuni a Conferinței in
ternaționale a muncii — conferința 
anuală a O.I.M. Agenda sesiunii a 
cuprins un mare număr de probleme 
referitoare la o arie importantă a 
vieții sociale și domeniului muncii 
din cele 145 state membre, în majo
ritate țări în curs de dezvoltare. La 
dezbaterile generale au participat 
peste 220 de miniștri, reprezentanți 
ai centralelor sindicale, precum și ai 
conducătorilor de întreprinderi, po
trivit structurii tripartite a O.I.M.

Conferința a permis înregistrarea 
pulsului vieții economice și sociale 
din lume, care se caracterizează prin 
fenomene de criză, creștere a șoma
jului într-un mare număr de țări, 
acțiuni protecționiste din partea sta
telor occidentale dezvoltate, toate 
acestea în condițiile existenței unor 
stări conflictuale și a unor conflicte 
deschise care, împreună cu cursa în
armărilor, sustrag miliarde de dolari 
ce ar fi absolut necesari dezvoltării.

Jn urma lucrărilor celor 12 comisii, 
conferința a adoptat trei convenții și 
trei recomandări internaționale și a 
elaborat, într-o primă formă, noi 
proiecte de convenții și recomandări 
în probleme ale muncii. Totodată, au 
fost adoptate mai multe rezoluții pri
vind rolul O.I.M. în realizarea obiec
tivelor strategiei internaționale a 
dezvoltării, urmările economice și so
ciale ale dezarmării, formarea pro
fesională și altele, precum și o de
clarație în care se condamnă politica 
inumană de apartheid a regimului 
din Africa de Sud. în cursul dezba
terilor au fost puse in evidență as
pectele concrete ale acțiunii de adap
tare și formare profesională a celor 
peste 450 de milioane de persoane 
handicapate din lume — acțiuni des
fășurate sub egida Anului interna
țional al handicapaților.

Toate recomandările, Împreună cu 
modificările in structura și metodele 
de lucru ale organizației, în curs de 
negociere, subliniază dorința statelor 
membre de a determina o adaptare 
mai rapidă a O.I.M. la realitățile 
contemporane, pentru a putea răs
punde mai bine cerințelor majore ale 
vieții internaționale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA 4 REPUBLICII 

DEMOCRATICE MADAGASCAR

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

Sărbătoarea națională a Republicii Democratice Madagascar îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malgaș 
prieten.

Sînt încredințat că raporturile de prietenie și colaborare fructuoasă 
existente între România și Madagascar se vor aprofunda tot mai mult în 
viitor, spre binele popoarelor noastre, al păcii, independenței și libertății 
popoarelor, al înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul malgaș săr
bătorește astăzi împli
nirea a 21 de ani de la 
proclamarea indepen
denței Madagascaru
lui, act memorabil 
care a desihis o pagi
nă nouă in frămîntata 
să istorie.

Cunoscut ca „Insulă 
a comorilor", Mada
gascarul s-a aflat vre
me îndelungată sub 
dominația colonialiști
lor care i-au spoliat 
imensele sale bogă
ții naturale. Aceas
tă situație a con
tinuat să dăinuie o 
bună bucată de vre
me și după proclama
rea . independentei. în
treaga economie aflîn- 
du-se sub controlul 
monopolurilor străine. 
Această stare de lu
cruri s-a schimbat ra
dical începind din 1972, 
cînd, in urma intensi
ficării luptei maselor • 
pentru lichidarea pu
terii marelui capital, 
regimul neocolonialist 
a fost abolit și puterea 
a fost preluată de for
țele patriotice.

Eforturile pentru 
cucerirea „celei de-a 
doua independente".

cea economică, au luat 
o și mai mare amploa
re odată cu venirea Ia 
cîrma țării a actualu
lui președinte. Didier 
Ratsiraka (iunie 1975), 
această perioadă mar- 
cînd adinei transfor
mări economice și so
ciale cu caracter pro
gresist. Cele mai mari 
întreprinderi străine, 
firmele de export și 
import, băncile și com
paniile de asigurare 
au fost naționalizate, 
statul malgaș contro- 
lind astăzi 62 la sută 
din economia naționa
lă. Tot în acest răs
timp a fost adoptată 
prin referendum „Car
ta revoluției socialiste 
malgașe", document
program al noii admi
nistrații, cuprinzînd un 
șir de măsuri menite * 
să conducă la valorifi
carea resurselor națio
nale, în folosul pro
priului popor, la trans
formarea progresistă a 
societății.

în prezent poporul 
malgaș se află angajat 
cu toate forțele pe ca
lea traducerii în viață 
a planului de dezvol
tare economică pe ter

men lung (1978—2000), 
obținînd o serie de 
succese în dezvol
tarea industriei și 
agriculturii, a învăță- 
mîntului etc.

Animat de senti
mente de caldă priete
nie și solidaritate mi
litantă față de popoa
rele care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu viu interes rea
lizările poporului mal
gaș in făurirea unei 
vieți noi. între tara 
noastră și Republica 
Democratică Madagas
car s-au stabffi^lelatii 
de strînsă colaborare 
care cunosc un curs 
mereu ascendent. In 
acest cadru fertil, de 
stimă și prietenie re
ciprocă, întîlnirea și 
convorbirile de la 
București, din 1978, 
dintre președinții
Nicolae Ceausescu șl 
Didier Ratsiraka au 
dat un puternic impuls 
extinderii acestor ra
porturi pe multiple 
planuri, in interesul 
celor două țări și po
poare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în lume.

Demonstrație la Londra, cu prilejul Zilei de solidaritate cu lupta poporului din Africa de Sud împotriva apartheidului

AMMAN — Pentru finalizarea in
vestițiilor necesare dezvoltării eco
nomiei, precum și pentru extinderea 
activității în alte domenii, în Iorda
nia vor fi alocate, în 1981, din buge
tul de stat, 275,1 milioane dinari. 
Această sumă reprezintă un spor de 
investiții de 20 la sută in comparație 
cu anul trecut.

LUSAKA — Zambia, țară africană 
care -nu are ieșire la mare, își trans
portă mărfurile pînă la ocean pe 
calea ferată care traversează Tanza
nia șl R.S.A. în prezent, autoritățile 
zambiene desfășoară tratative cu spe
cialiști indieni pentru construirea 
unei căi ferate care va uni Zambia cu 
Mozambicul,

DAMASC — în zona. Homs, din 
Siria, au fost descoperite mai multe 
zăcăminte de fosfați, a căror exploa
tare va fi intensificată în acest an, 
urmînd a se extrage două milioane 
tone. Se vor construi, de asemenea, 
două unități industriale pentru a pro
duce concentrate din fosfați; o uni
tate de spălare a minereului, precum 
și depozitele aferente. Pentru valori
ficarea zăcămintelor din această zonă 
va fi investită suma de 140 milioane 
lire siriene.

„Si vis pacem...“ militează pentru dezarmare!
„Nici un dicton, ca -Si vis pacem, 

para bellum», nu a fost infirmat atit 
de des de istorie". Această concluzie 
este subliniată de revista vest-ger- 
mană „STERN", intr-un editorial 
consacrat marilor mișcări populare 
desfășurate în țările Europei occiden
tale, ca reacție de împotrivire față 
de noile planuri de înarmare 
nucleară.

„Indebsebi în Belgia, Olanda, Da
nemarca și Norvegia, dar, in egală 
măsură, și in importante sectoare ale 
opiniei publice din R. F. Germania
— notează ziarul „KOLNER STADT- 
ANZEIGER" — se ridică întrebarea 
dacă este in interesul țărilor membre 
ale N.A.T.O. să se mizeze, intr-o ma
nieră atit de exclusivă, pe înarmare"...

Ecou tocmai al acestei întrebări fi
rești, mișcarea în favoarea dezarmă
rii a devenit un factor important in 
determinarea pozițiilor partidelor po
litice din țările vest-europene. în ale
gerile legislative din Olanda, desfă
șurate la sfirșitul lunii mai, „majori
tatea locurilor in parlament a fost 
ciștigată pentru prima oară de mili
tant» pentru dezarmare", constată 
revista „DER SPIEGEL", care adau
gă : „Fără aceștia nu mai poate fi 
format la Haga nici un guvern. 
Frontul adversarilor armelor nucleare 
a reușit șă dobindească in alegeri o 
majoritate prin care să poată influen
ța in viitor viața politică a Olandei". 
Cel- mai răsunător succes l-a înre
gistrat, în scrutinul de luna trecută, 
gruparea liberală de stînga „Demo
crații 66", al cărei lider, Jon Terlouw, 
de formație matematician și fizician 
atomist, a reușit să sporească audien
ța formațiunii sale in rindul alegă
torilor prin argumente convingătoare 
privind pericolele noilor planuri ale 
N.A.T.O. fie înarmare atomică.

„Imaginea unui nou pacifism, pe 
care o oferă poporul olandez de 14 

' milioane de oameni — notează „DER 
SPIEGEL" — preocupă de pe acum 
pe aliați". Ea ar putea, cum recu
noaște „NEW YORK TIMES", să facă 
din Olanda „pionul unei evoluții in 
măsură să răstoarne hotărirea 
N.A.T.O. de a staționa suplimentar 
in Europa 572 rachete atomice ame
ricane".

în acest sens, ampla dezbatere 
asupra noilor planuri de înarmare 
atomică găsește un ecou deosebit de 
puternic in R.F.G. „După inițiativele 
de pace din Danemarca și Olanda
— serie revista „STERN" — se for
mează acum o mișcare in favoarea 
dezarmării, cum nu a mai existat in 
R.F.G. de la campania impotriva 
-morții atomice», din deceniul ’50. 
Este o mișcare ce a cuprins mili
oane de cetățeni și care străbate 
toate partidele. Simpatizanți ai tutu
ror grupărilor politice se formează 
acum intr-un front al rezistenței îm

potriva suplimentării stocurilor de 
arme nucleare".

în ampla gamă de manifestări sînt 
exprimate, evident, îndoieli, temeri și 
neliniști, dar discuția depășește in 
prezent faza inițială, materializîn- 
du-se prin acțiuni organizate în spri

adresa proiectului avionului militar 
„Tornado", A. Mechtersheimar apre
ciază acum că noile planuri de înar
mare atomică constituie pentru Re
publica Federală Germania „o gravă 
amenințare ce nu poate fi înlătura
tă decît in cazul in care populația

Larg ecou de opinie în țările vest-europene 
împotriva cursei înarmărilor

jinul consolidării păcii și împiedicării 
escaladării cursei înarmărilor. Ape
lul lansat de partizanii păcii în loca
litatea Krefeld, de a se renunța la 
noile planuri N.A.T.O. de înarmare, 
a fost semnat de peste 800 000 cetă
țeni vest-germani, printre care nu
meroși activiști sindicali, comuniști, 
social-democrați, deputați ai- P.S.D. 
în Bundestag și în dietele regionale, 
lideri ai Asociației federale „Inițiativa 
cetățenească pentru protejarea me
diului ambiant", reprezentanți ai cle
rului.

Continuă, cu aceeași intensitate, 
discuția privind garantarea păcii și 
securității R.F.G. in rindul Partidului 
social-democfat de guvernămînt.. 
10 000 dg simpatizanți ai P.S.D., toți 
președinții organizațiilor regionale și 
raionale ale JUSOS („Tinerii socia
liști"), sute de alți activiști ai P.S.D. 
au publicat recent in ziarul t,VOR- 
WĂRTZ" un apel la „o politica reală 
de pace" și au cerut „renunțarea la 
liotăririle N.A.T.O". Organizația sin
dicală de tineret, cu 1300 000 de 
membri (cea mai mare organizație 
politică de tineret din R.F.G.), a ela
borat un program, dat publicității de 
Comitetul federal, in care se preco
nizează : „începerea imediată de ne
gocieri de dezarmare, fără condiții 
prealabile ; măsuri concrete de dez
armare avind drept țel crearea unei 
zone denuclearizate in Europa ; in
terzicerea staționării de bombe cu 
neutroni". Sintetizînd o părere larg 
răspîndită în rindul sindicatelor, 
Detlef Hensche, lider al sindicatului 
„I. G. DRUCK", sublinia : „Intensifi
carea înarmărilor nu asigură pacea, 
ci, dimpotrivă, sporește pericolul ni
micirii".

Și în rîndul partidelor opoziției se 
formulează îndoieli asupra oportu
nității noilor planuri de înarmare 
atomică. Viu comentate sînt declara
țiile profesorului Alfred Mechtershei- 
mar, specialist in cercetări asupra 
problemelor păcii. Care a deținut 
timp îndelungat funcții în Uniunea 
creștin-socială, ramura bavareză a 
Uniunii creștin-democrate. După ce 
în 1978 a nemulțumit cercurile indus
triei de armament prin critici la

vest-germană formează un front îm
potriva acesteia".

în sfîrșit, presa vest-germană reți
ne angajarea tot mai activă în miș
carea pentru pace a reprezentanților 
cultelor. Ample demonstrații au fost 
organizate la 20 iunie în marele oraș 
portuar Hamburg cu prilejul celui 
de-al 19-lea Congres al Bisericii prd- 
testante. într-un apel difuzat in pre
gătirea acestor manifestări se spu
nea : „Credincioși și necredincioși, 
avem obligația de a apăra viața. îm

potrivirea \Jață de iraționala și de
mențiala cursă a înarmărilor atomice 
devine condiția supraviețuirii între
gii omeniri". „Biserica protestantă 
vest-germană — notează agenția 
FRANCE PRESSE — este decisă 
să acționeze cu toată fermitatea pen
tru a împiedica implantarea de noi 
rachete nucleare in R.F.G.".

Aceste preocupări ale opiniei pu
blice și-au găsit ecou și în cercuri 
oficiale din capitale vest-europene. 
După cum menționa zilele trecute 
ministrul de externe al Belgiei, 
Charles Ferdinand Nothomb, țara sa 
„speră că negocierile de dezarmare 
vor permite realizarea unui echilibru 
de forțe în Europa la un nivel cit 
mai coborît".

Este evident că conjugarea aspira
țiilor cercurilor largi ale opiniei pu
blice cu voința politică a factorilor 
responsabili ar deschide calea sigură 
a înlăturării primejdiilor care pla
nează asupra tuturor popoarelor prin 
continuarea și intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare.

P. STANCESCU

După cum s-a anunțat, zilele trecute la Copenhaga a început un 
„Marș al Păcii", care urmează să parcurgă cinci țări - Danemarca, 
R.F.G., Belgia, Olanda și Franța. Punctul terminus al marșului va fi 
Parisul, unde participanții vor ajunge la 6 august, ziua comemorării 
bombardamentului de la Hiroșima. Fotografia înfățișează o scenă din 
momentul declanșării acestei importante manifestări internaționale pen
tru dezarmare. Emblema marșului este un glob deasupra căruia se 

află așezat porumbelul păcii

GENȚIILE DE PRESĂ
e scurt

cabinetului acordat președintelui, 
care are astfel libertatea deplină 
de a acționa pentru formarea unei 
noi echipe ministeriale.

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA PREZENȚEI MILITARE A S.U.A. IN 
GRECIA. In fața bazei militare americane de lingă orașul Heraklion, din 
Insula Creta (Grecia), s-a desfășurat o demonstrație de protest impotriva 
prezenței militare a S.U.A. pe teritoriul grec. Au participat circa 15 000 de 
persoane, intre care primarul orașului Heraklion. Manifestanții au scandat 
lozinci antirăzboinice, ca „Mediterana vrea pace și prietenie" și „Afară 
din Grecia cu bazele morții I".

O DELEGAȚIE _ A__COMIȚETU- tează agenția A.C.T.C., în cursul 
convorbirii care a avut loc, Didier 
Ratsiraka a exprimat sprijinul to
tal al țării sale față de lupta po
porului coreean pentru reunifica- 
rea pașnică și independentă a pa
triei.

LUI FOȘTILOR LUPTĂTORI ȘI 
VETERANILOR DE RĂZBOI ÎM
POTRIVA FASCISMULUI, condu
să de general colonel (r) Alexan
dru Paraschiv, a făcut o vizită in 
U.R.S.S. și a participat la intîlni- 
rea internațională de la Brest, pri
lejuită de împlinirea a 40 de ani 
de la declanșarea agresiunii impo
triva Uniunii Sovietice de către 
Germania hitleristâ.

ÎN IRAN VOR AVEA LOC ALE
GERI LEGISLATIVE PARȚIALE, 
la 26 iunie, a anunțat postul de ra
dio Teheran, citind un comunicat 
al Ministerului de Interne. Potrivit 
relatării agenției France Presse, 
scrutinul se va desfășura în 21 de 
circumscripții electorale. în prqtent, 
din cele 270 de locuri ale Majrlsu- 
lui (parlamentul iranian), 55 sînt 
vacante.

L

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
TURCIEI LA BELGRAD. Președin
tele Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
Serghei Kraigher, l-a primit pe mi
nistrul de externe al Turciei, Uter 
Turkmen, aflat în vizită oficială la 
Belgrad. In cursul convorbirii a fost 
exprimată dorința comună a Iugo
slaviei și Turciei de a întări rela
țiile de prietenie și de a promova 
cooperarea bilaterală. De ambele 
părți s-a subliniat necesitatea con
solidării destinderii pe plan mon
dial și a instaurării unei noi ordini 
economice internaționale. în aceeași 
zi, ministrul turc a fost primit de 
Veselin Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R. S. F. Iugoslavia.

VIZITA DELEGAȚIEI DE PAR
TID ȘI GUVERNAMENTALA CO
REEANA IN MADAGASCAR. Pre
ședintele Republicii Democratice 
Madagascar, Didier Ratsiraka, a 
primit delegația de partid și gu
vernamentală coreeană, condusă de 
Li Giong Ok, membru al Prezidiu
lui Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, premie
rul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, aflată intr-o vizita 
la Antananarivo. După cum rela-

1N PREGĂTIREA REUNIUNII 
LA NIVEL ÎNALT A C.E.E., pre
ședintele Franței, Frangois Mitter
rand, l-a primit joi, la Palatul Ely- 
see, pe Gaston Thorn, președintele 
Comisiei C.E.E., care efectuează o 
vizită la Paris. La sfirșitul întreve
derii, Thorn a relevat că au fost 
examinate problemele ce vor figură 
pe agenda reuniunii la nivel înalt 
a C.E.E., programată să se desfă
șoare săptămîna viitoare, la Luxem
burg. Gaston Thorn întreprinde un 
turneu in capitalele țărilor membre 
ale Pieței comune.

MEMBRII GUVERNULUI FILI- 
PINEZ și-au prezentat, joi, demi
sia în perspectiva ceremoniei de 
depunere a jurămintului, la data 
de 30 iunie, de către președintele 
Ferdinand Marcos. După cum s-a 
mai anunțat, la recentele alegeri 
prezidențiale, ■ Ferdinand Marcos a 
obținut majoritatea absolută, ur
mînd să fie reînvestit în funcția 
supremă In stat. Demisia guvernu
lui semnifică sprijinul membrilor

ITALIANA A INIȚIAT 
RAID ANTITERORIST 
Torino. Cu acest prilej 

a fost depistată o ascunzătoare a 
organizației teroriste autointitulate 
„Brigăzile roșii". Poliția a arestat" 
șapte persoane și a confiscat mai 
multe arme de foc, documente și 
acte de identitate false, precum și 
o sumă de bani. Pe de altă parte, 
în orașul La Spezia a fost comis un 
nou atentat terorist, revendicat de 
„Brigăzile roșii". Teroriștii au 
aruncat in aer un vehicul militar 
de tipul „M-113", aflat în construc
ție la șantierele „Oto-Melara".

POLIȚIA 
UN VAST 
în regiunea

POPULAȚIA SIRIEI era, la sfîr- 
șitul anului 1979, de 9 622 632 per
soane — relevă statistici oficiale 
publicate la Damasc. Capitala tării 
deține primul loc, cu un total 
978 152 locuitori, fiind urmată
orașele Alep și Homs. Siria are pa
tru orașe — 
— cu peste o 
tori.

de 
de

in afara Damascului 
sută de mii de locui-

PRILEJUITE DE SĂRBĂTORIREAIN CADRUL MANIFESTĂRILOR
CENTENARULUI NAȘTERII LUI GEORGE ENESCU, la Biblioteca de 
stat „Klementinum" din Praga a avut loc vernisajul unei expoziții docur 
mentare, la care au luat parte reprezentanți ai vieții cultural-artistice 
cehoslovace, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Culturii. Viața și opera marelui compozitor român au fost evo
cate de doctorul in științe Jaroslav Sedas, critic muzical, și de Marcel Mă- 
mularu, însărcinat cu afaceri a. i. al Ambasadei, României la Praga.J

Agendă energetică
Proiect de creare 

a unei „Bănci a petrolului'’
LUXEMBURG 25 (Agerpres). — La 

Luxemburg s-a încheiat reuniunea 
miniștrilor pentru problemele ener
giei din statele membre ale C.E.E. 
După cum relevă agenția France 
Presse, participanții au examinat un 
proiect vizînd crearea unei „Bănci a 
petrolului" la nivelul C.E.E., insti
tuție menită, în concepția inițiatori
lor ei, să permită țărilor membre să 
evite creșterile bruște de prețuri la 
petrol pe piața liberă, cînd unul sau 
mai multe state comunitare se con
fruntă cu o criză de aprovizionare in 
acest domeniu.

în cursul dezbaterilor, arată agen
ția. nu s-a reușit insă realizarea unui 
punct de vedere comun asupra pro
iectului respectiv, urmind ca. in con
secință, Comisia C.E.E. să continue 
negocierile în vederea armonizării 
pozițiilor „celor zece".

Pondere mai mare cărbunelui
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Mexicul intenționează să 
folosească intr-o măsură tot mai 
mare cărbunele pentru producerea 
energiei electrice, in vederea diversi
ficării surselor sale energetice. Po
trivit planurilor guvernamentale, în 
1990 ponderea cărbunelui la reali
zarea producției de energie electrică 
va fi de 12,6 la sută. în următorii 15 
ani urmează să fie instalate 19 unități 
producătoare pe bază de cărbune.

Cercetarea spațiului cosmic
U.R.S.S.: Un nou pas pe calea creării unor complexe 

de mari dimensiuni
MOSCOVA 25 (A-

gerpres). — Comen- 
tind cuplarea satelitu
lui artificial al Pămin- 
tului „Cosmos-1267" 
cu stația științifică or-, 
bitală sovietică „Sa- 
liut-6", unul din crea
torii tehnicii cosmice 
moderne, cosmonautul 
Konstantin Feoktistov, 
relevă că experimentul 
respectiv constituie un 
nou pas pe calea creă

rii unor sisteme și 
elemente de aparate 

- cosmice de perspecti
vă, punerii la punct a 
metodelor de asam
blare a unor complexe 
cosmice de mari di
mensiuni și cu masă 
mare in spațiul extra
terestru.

Probabil, a subliniat 
Feoktistov, va sosi cu- 
rînd timpul cînd mo
duli cu cele mai dife

rite destinații vor de
veni un fenomen obiș
nuit pe orbită. In une
le din ele vor putea 
lucra cercetători, alte
le vor avea destinații 
tehnice și, în sfîrșit, 
unele vor constitui ve
ritabile secții’tehnolo
gice pe orbită. Sateli
tul „Cosmos-1267" pre
figurează asemenea 
moduli.

S.U.A. : Pregătiri pentru cel de-al doilea zbor al navetei 
„Columbia"

WASHINGTON 25 
(Agerpres). — Pregă
tirile în vederea celei 
de-a doua misiuni a 
navetei spațiale ame
ricane „Columbia", 
programată să fie lan
sată la 30 septembrie, 
se desfășoară normal, 
a anunțat NASA. 
Aproximativ 800 pînă 
la 1 000 din cele 31 000 
de plăcuțe ale scutu

lui termic vor fi înlo
cuite. Se aduc, de ase
menea, îmbunătățiri 
trenului de aterizare 
al navetei.

NASA precizează că 
a doua misiune a na
vetei spațiale va dura 
125 de ore, față de 54 
de ore la prima misiu
ne, iar echipajul, com
pus din astronauții 
Joe Engle și Dick Tru
ly, va avea un pro

gram foarte încărcat. 
Intre altele, cei doi 
astronauți vor trebui 
să verifice modul cum 
funcționează brațul 
mecanic articulat con
struit pentru plasarea 
sau recuperarea sate
liților de pe orbită și 
să efectueze o serie de 
cercetări privind polu
area mediului, depis
tarea resurselor solu
lui și subsolului etc.
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