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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe Nils 
Aasling, ministrul industriei din Sue
dia, care face o vizită în tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

A fost de față Hans E. Skold, am
basadorul Suediei la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cald salut și cele mai cordiale 
urări din partea primului ministru 
al Suediei, Thorbjoern Faelldin. Tot
odată, el a exprimat gratitudinea sa 
șefului statului român pentru între
vederea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, dind o

deosebită apreciere realizărilor ob
ținute de tara noastră în dezvoltarea 
și modernizarea economiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
primului ministru suedez salutul său 
călduros și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii s-a subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Suedia s-au amplifi
cat și adîncit în ultimii ani și a fost 
afirmată convingerea că aceste ra
porturi prietenești se vor extinde și 
îmbogăți continuu. în spiritul orien
tărilor și înțelegerilor stabilite cu 
ocazia dialogului româno-suedez la 
nivel înalt.

în acest cadru s-au evidențiat re
zultatele înregistrate in planul co
laborării economice și tehnico-științi- 
fice și au fost menționate căile și

modalitățile menite, a stimula și mal 
mult conlucrarea reciproc avantajoa
să dintre România și SUedia. A fost 
manifestată dorința comună de a se 
pune in valoare cit mai deplin po
sibilitățile pe care le oferă potenția
lul economiilor celor două țări, în 
vederea sporirii șl diversificării 
schimburilor comerciale, lărgirii co
operării in sectoare economice impor
tante — cum ar fi construcțiile de 
mașini, metalurgia, chimia — precum 
și pe terțe piețe. S-a apreciat că in
tensificarea acestei colaborări in
fluențează pozitiv dezvoltarea bune
lor relații româno-suedeze, slujește 
cauzei păcii și cooperării între na
țiuni.

întrevederea a decurs lntr-o at
mosferă cordială.

DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare 

în temeiul articolului 14 din Legea nr. 5Z1975 privind Congresul, Camera legisla
tivă și conferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România DECRETEAZĂ: 
ARTICOL UNIC — Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua 

de 29 iunie 1981.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎSI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările în plen ale sesiunii a treia a 
celei de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate marți, 30 iunie 1981, 
la ora 10.

într-o atmosferă entuziastă, de puternică unitate în jurul partidului al_ șecrețandui_ său general,

IERI S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CONGRESULUI Al II-LEA AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCH

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Cel de-al doilea Congres al con- 

•iliilor oamenilor muncii își încheie 
lucrările într-o deplină unanimita
te, expresie elocventă a unității 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii fără deosebire de na
ționalitate, a întregului popor, în 
cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea 
politică a Partidului Comunist 
Român. (Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R, !“, „Ceaușescu și poporul !“).

La lucrările congresului au luat 
cuvîntul 717 vorbitori, din care 51 
în plen și 666 în secțiuni. Dezbate
rile în plenul congresului și în 
secțiuni s-au caracterizat printr-o 
înaltă exigență și spirit de răspun
dere, prin analiza critică și autocri
tică a activității de pînă acum, cît 
și prin preocuparea de a găsi cele 
mai bune căi pentru îmbunătățirea 
desfășurării activității consiliilor 
oamenilor muncii, a adunărilor ge
nerale, a tuturor organelor de con
ducere colectivă, în așa fel încît să 
asigurăm cadrul larg democratic de 

participare activă a maselor la 
conducerea societății și, totodată, 
întărirea răspunderii, a ordinii și 
disciplinei, înfăptuirea neabătută a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu și po
porul !“).

în timpul lucrărilor congresului, 
al discuțiilor, s-au formulat peste 
1 660 de propuneri cu privire la îm
bunătățirea muncii din toate sec
toarele de activitate. Unele propu
neri se referă la activitatea gene
rală, la perfecționarea unor legi și 
a unor metode de muncă ale orga
nelor supreme de conducere — mă 
refer la guvernul și ministerele sta
tului nostru. Fără nici o îndoială că 
acest număr mare de propuneri, 
sugestiile formulate, criticile făcute 
— unele foarte aspre, dar pe deplin 
îndreptățite — sînt o dovadă a fe
lului în care oamenii muncii, re
prezentanții lor, prezenți la congres, 
privesc forumul democratic, răs
punderile pe care le au și, totodată, 
ele exprimă hotărîrea oamenilor 

muncii de a folosi acest cadru nu 
numai declarativ și festiv, ci, real
mente ca un forum de lucru care 
să hotărască și să găsească cele mai 
bune căi pentru activitatea noastră 
în toate domeniile. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate).

Urmează ca toate aceste propu
neri să fie analizate în mod te
meinic de către Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, de alte organe de stat și 
supuse aprobării organelor respec
tive, inclusiv conducerii supreme de 
stat, Comitetului Central și Comite
tului Politic Executiv, pentru a 
hotărî în concordanță cu spiritul 
hotărîrilor adoptate de Congresul 
consiliilor oamenilor muncii.

Pot să mărturisesc de pe acum 
că o bună parte din propunerile pe 
care le-am ascultat aici mi se par 
judicioase și cred că și multe din 
propunerile care au fost formulate 
în secțiuni vor trebui luate în sea
mă. Pe baza lor vom putea să a- 
ducem realmente perfecționări în 
legislația și în activitatea noastră, 
să asigurăm o îmbunătățire rapidă 

și fermă a muncii în toate dome
niile.

în mod deosebit aș menționa 
necesitatea de a se face totul pen
tru a lichida birocratismul — care 
se mai manifestă încă și care, pe 
drept cuvînt, a fost aspru criticat 
— de a se găsi căile soluționării 
operative și rapide a problemelor, 
de a se stimula inițiativa creatoa
re a clasei muncitoare, a maselor, 
în toate domeniile și de a se asi
gura îmbunătățirea aplicării prin
cipiilor cointeresării materiale în 
raport cu munca și cu contribuția 
la dezvoltarea societății — princi
piu de bază al socialismului, al 
repartiției după muncă și după ca
litate. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite).

Despre concluziile asupra tutu
ror propunerilor vom informa, 
prin intermediul consiliilor oame
nilor muncii, toate colectivele de 
oameni ai muncii, atît în legătură 
cu propunerile care au fost reți
nute și care vor fi aplicate, cît și 
asupra acelora despre care s-a 
considerat că nu pot fi reținute, 
arătînd și de ce n-au fost reținute, 

spre a fi bine înțelese problemele 
de toată lumea. Dorim ca nici o 
problemă să nu rămînă fără răs
puns. Desigur, sînt propuneri mul
te ; nu este neapărat obligatoriu 
ca toate să corespundă spiritului 
documentelor noastre; dar este 
obligatoriu — și democrația noas
tră socialistă impune acest lucru 
— ca toți să fie informați cum 
s-au soluționat aceste probleme, 
care pozitiv, care negativ. Aceas
ta o vom face în cursul acestui 
an ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

Congresul a ■ adoptat, în unani
mitate deplină, proiectul planului 
cincinal 1981—1985, celelalte pro
grame și documente cu privire la 
dezvoltarea economică-socială a 
patriei noastre socialiste. Avem un 
program clar, care asigură reali
zarea obiectivului strategic stabilit 
de Congresul al XÎI-lea al Parti
dului Comunist Român, înfăptui
rea neabătută a Programului par
tidului în noua etapă de dezvolta
re, ridicarea gradului de civiliza
ție, de bunăstare materială și spi
rituală a poporului.

Acum, hotărîtor este să trecem 
la realizarea acestui program. 
După cum se știe, am început pri
mul an al cincinalului actual cu 
rezultate bune. Se poate aprecia 
că pe primele 6 luni ale cincinalu
lui vom realiza prevederile planu
lui producției industriale ; vom 
obține, de asemenea, succese im
portante și în celelalte sectoare de 
activitate. Avem toate posibilită
țile să îndeplinim în bune condiții 
planul pe 1981 în toate domeniile, 
punînd astfel o bază trainică re
alizării întregului cincinal și în
făptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al XÎI-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar ca toate consiliile 
de conducere, toți oamenii muncii 
să acționeze cu toată răspunderea 
pentru folosirea cu maximum de 
eficiență a tuturor capacităților de 
producție, a bazei materiale și, în 
primul rînd, a forței de muncă. în 
calitate de proprietari și producă
tori, toți oamenii muncii poartă 
deplina răspundere pentru dezvol
tarea forțelor de producție și ridi
carea bunăstării materiale și spi

rituale a întregului nostru popor. 
Avem cu toții înalta misiune isto
rică de a asigura înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintare spre comunism a Româ
niei. Generației noastre îi revine 
înalta răspundere de a lucra în așa 
fel, încît să asigure patriei noastre 
un viitor luminos, un viitor demn, 
liber — viitorul comunist ! (Aplau
ze și urale puternice ; se scandea
ză îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

Să facem totul pentru a răs
punde așteptărilor poporului, să 
demonstrăm forța și capacitatea 
creatoare a clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a 
duce, sub conducerea gloriosului 
nostru partid, întreaga națiune 
spre cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație, de bunăstare și 
fericire ! (Aplauze și urale pu
ternice. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).

(Continuare in pag. a III-a)

HOTARÎRE
în legătură cu «adoptarea Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezvoltarea economico-sociaiă a României în cin
cinalul 1981-1985, creșterea rolului consiliilor oamenilor muncii, 
dezvoltarea democrației muncitorești, socialiste în patria noas
tră, ca document programatic al organelor și organizațiilor de 
partid, al consiliilor de conducere ale ministerelor, centralelor 
și întreprinderilor, al organizațiilor de masă și obștești, al tutu
ror oamenilor muncii din aceste domenii în activitatea pentru 
înfăptuirea neabătută a Programului partidului de dezvoltare 

multilaterală economico-sociaiă a României
Expunerea de excepțională valoare principială 

și practică rostită de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul al II-lea al consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe fundamentează, 
în chip magistral, sarcinile majore ce vor con
centra eforturile clasei muncitoare, ale întregu
lui nostru popor în acești cinci ani.

Congresul adoptă expunerea de înaltă ținută 
politică și științifică prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ca document programatic al 
organelor și organizatțîîlor de partid, organelor 
de conducere colectivă din ministere, centrale și 
întreprinderi, organizațiilor de masă și obștești, 
al tuturor oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe în efortul general, susținut, pentru rea

lizarea marilor obiective ale cincinalului 1981— 
1985, pentru conferirea unei calități noi, supe
rioare activității din toate sectoarele economiei 
naționale, pentru progresul social neîntrerupt al 
țării și atingerea obiectivului strategic privind 
transformarea României într-o țară socialistă 
mediu dezvoltată din punct de vedere economic.

Participanții la congres, în numele clasei 
noastre muncitoare, al tuturor oamenilor muncii 
din industrie, construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe, dau o înaltă apreciere a- 
cestui amplu și strălucit document programatic 
și se angajează ferm să pună toată puterea lor 
de muncă și creație in slujba realizării neabă
tute a politicii partidului și statului de înflorire 
și modernizare a economiei naționale, de ridi
care a calității vieții poporului, înfăptuirii Pro
gramului partidului de făurire a socialismului 
și comunismului in România.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LEA AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Cuvîntul participanților la dezbateri

Cuvîntul tovarășului
loan

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși.

Mă aflu Încă sub puternica 
impresie a magistralei expuneri 
prezentate în fața noastră de 
secretarul general al partidului, 
care a jalonat cu clarviziune 
științifică perspectivele lumi
noase care se deschid tn fața 
țării noastre în următorii ani, 
perspective ce au la bază activi
tatea și experiența revoluționa
ră a partidului nostru și, mai 
ales, epoca plină de conținut și 
învățăminte de după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, de 
cind la cîrma destinelor Româ
niei socialiste se află cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
eminentă personalitate politică 
și înflăcărat revoluționar, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

De la tribuna înaltului forum 
democratic al clasei muncitoare 
la care participăm, dau glas 
bucuriei nețărmurite și satisfac
ției depline a colectivului care 
mi-a încredințat mandatul să-I 
reprezint la congres, pentru 
reînvestirea tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu în 
funcția de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii, chezășia sigură a pro
gresului și prosperității patriei 
noastre, a înfăptuirii programu
lui de edificare a socialismului 
și comunismului în România,

Bilanțul cu care se prezintă 
în fața congresului oamenii 
muncii din județul Arad — a 
subliniat vorbitorul — este deo
sebit de semnificativ și bogat 
în fapte muncitorești. Vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că in primele 
3 luni din acest an planul la 
producția marfă pe ansamblul 
județului nostru a fost depășit 
cu peste 90 milioane lei, la pro
ducția netă cu aproape 60 mi
lioane lei, iar cheltuielile la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
reduse cu 12,9 lei.

Aportul puternicului nostru 
colectiv muncitoresc la obține
rea acestor rezultate a fost sub
stanțial. Acționînd în spiritul 
indicațiilor și orientărilor dum
neavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, pentru ridi
carea calității și a competitivi
tății produselor, am reușit, în 
condițiile în care livrăm la ex
port 93 la sută din producția de 
vagoane marfă și 95 la sută din 
cea de vagoane pentru călători, 
să realizăm planul la acest in
dicator în proporție de 108.7 la 
sută. Vă informăm cu justificată 
mîndrie că prețioasele indicații 
pe care ni le-ați dat cu prilejul 
vizitelor de lucru în județul 
nostru sînt aplicate neabătut in 
viață. ,,

Consiliul oamenilor jnuncîi a 
acordat o atenție sporită calită
ții produselor, fiind capabili să 
realizăm orice tip de vagon de 
marfă și pentru călători, solici
tat de beneficiarii externi, la 
parametri tehnico-functionali 
șuperiori.

In continuare, vorbitorul a

Cuvîntul tovarășei 
Alexandrina Găinușe

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim, cu adîncă emoție și mîn
drie patriotică, deplina adeziune 
față de strălucita expunere pre
zentată congresului ue tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Document 
politic de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică, sinteză a 
realizărilor de prestigiu obținute 
în anii construcției socialiste, 
sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, a 
cărui glorioasă aniversare am 
sărbătorit-o recent, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie în același timp un 
însuflețitor program de muncă 
pentru intregul nostru popor, 
jalonează cu claritate căile de 
dezvoltare a României socialiste, 
de ridicare a bunăstării poporu
lui, de întărire a independentei 
și suveranității naționale.

Aducînd un cald omagiu și 
dind glas întregii recunoștințe 
față de activitatea prodigioasă 
desfășurată cu nețărmurit devo
tament și dăruire revoluționară 
de secretarul general al partidu
lui nostru, consacrată înfloririi 
și prosperității continue a pa
triei, oamenii muncii din județul 
Bacău, alături de intregul popor, 
își exprimă bucuria nemărginită 
pentru realegerea în înalta func
ție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii a 
celui mai iubit și stimat fiu al 
poporului nostru, conducătorul 
încercat al partidului și statului, 
eminentă personalitate politică a 
lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prin grija partidului, personal 
■ tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din țara noastră 
dispun de cel mai potrivit cadru 
de participare nemijlocită, în 
calitate de conducători ai socie
tății, producători, proprietari și 
beneficiari, la elaborarea și apli
carea deciziilor care privesc toa
te domeniile vieții economice și 
sociale, pentru manifestarea de
plină a inițiativei creatoare, 
pentru afirmarea plenară a 
personalității lor.

Experiența județului Bacău, 
acumulată în perioadă de la con
stituirea consiliilor oamenilor 
muncii, atestă că implicarea di
rectă și intr-o măsură tot mai 
mare a celor ce muncesc la 
conducerea și organizarea acti
vității unităților industriale și de 
construcții a constituit și consti
tuie unul din factorii principali 
ai îmbunătățirii activității și 
creșterii eficienței ei.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului nostru, îndeosebi în 
anii de după Congresul al IX- 
lea, de cind la conducerea desti
nelor României se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui 
cutezanță și clarviziune revolu
ționară au transformat, din te
melii chipul patriei, toate jude

Pop
spus : Este în firea noastră, a 
comuniștilor, de a nu ne mul
țumi cu cît am realizat, de a 
discuta deschis lipsurile și ne
ajunsurile ce se mai manifestă 
în activitatea ce o desfășurăm. 
Am in vedere faptul că produc
ția fizică nu a fost realizată 
integral la toate sortimentele, că 
se manifestă încă unele abateri 
de la disciplina de producție. 
Pentru lichidarea grabnică a 
acestor neajunsuri, consiliul 
oamenilor muncii a adoptat un 
amplu program de măsuri pen
tru creșterea producției și efi
cienței economice, un accent 
deosebit fiind pus pe realizarea 
integrală a fondului de marfă 
destinat exportului, pe reduce
rea continuă a importurilor, 
prin asimilarea unui număr tot 
mai mare de piese, tehnologii 
și subansamble.

Ascultîndu-vă cuvintele refe
ritoare la aplicarea acordului 
global, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, m-am gîndit 
ce am făcut noi, la Uzina de 
vagoane, în această privință. $f 
trebuie să recunoaștem că am 
făcut încă prea puțin pînă acum, 
că ne cramponăm de tot felul 
de formalități, că preocuparea 
pentru extinderea acestei forme 
recunoscute de stimulare a 
cointeresării materiale se reduce 
la studii, analize, procedee de 
calcul, într-un cuvînt se mani
festă o nejustificată reținere. 
La aceasta se adaugă și o for- 
mularistică exagerată cerută de 
instituțiile financiar-bancare și 
forul tutelar. Legea retribuției 
este bună, pentru că ea prevede 
un principiu clar : cine lucrează 
mai bine și mai repede, să pri
mească retribuții pe măsura 
muncii sale. Iată de ce, atît noi, 
cei care sîntem chemați s-o apli
căm, și cei care au îndatorirea 
să verifice modul în care se 
aplică trebuie să acționăm în 
adevăratul ei spirit, trecînd ope
rativ la repartizarea fondurilor 
de retribuție pe echipe și for
mații de lucru, așa cum ne-ați 
indicat dumneavoastră.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Exprimîndu-mi sentimentele de 
profundă și patriotică satisfacție 
pentru înalta distincție „Omul 
anului 1980 — pentru pace“ 
acordată președintelui Republi-' 
cii Socialiste România, chiar în 
zilele congresului nostru, de 
către Adunarea pentru integra
re națională din India, dau glas 
recunoștinței fierbinți a tuturor 
oamenilor muncii din întreprin
derea noastră pentru clarviziu
nea politicii interne și interna
ționale a partidului și statului, 
al cărei inițiator și promotor 
consecvent și activ sînteți dum
neavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, ilustru 
mesager al gîndurilor șl aspira
țiilor națiunii române de pace 
și colaborare cu toate ștațele, 
luptător consecvent pentru ca 
toate cuceririle geniului uman 
să fie puse în slujba fericirii 
popoarelor, a progresului uma
nității și păcii.

țele țării cunosc o înfloritoare 
dezvoltare economico - socială. 
Astăzi, județul Bacău dispune de 
o economie în care sînt armo
nios dezvoltate industria, agri
cultura, construcțiile și celelalte 
ramuri, de un detașament mun
citoresc puternic,, format din 
peste 200 000 de persoane. Dacă 
în anul primului Congres al 
consiliilor oamenilor muncii ju
dețul Bacău realiza o producție 
globală industrială în valoare de 
20,4 miliarde lei, Ia sfîrșitul 
cincinalului 1976—1980 aceasta 
era de circa 28 miliarde lei. Pe 
teritoriul județului au fost puse 
in funcțiune, in această perioa
dă, 80 de capacități de producție 
industrială, creîndu-se peste 
30 000 noi locuri de muncă. Este 
meritul organizațiilor de partid, 
al tuturor oamenilor muncii 
faptul că am reușit să realizăm 
prevederile cincinalului trecut la 
producția globală industrială cu 
105 zile mai devreme și să obți
nem o producție suplimentară de 
peste 8 miliarde lei.

Oamenii muncii din județul 
Bacău vă raportează, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că sarcinile planului pe primul 
semestru al anului 1981 au fost 
îndeplinite, obținîndu-se o pro
ducție marfă suplimentară în 
valoare de peste 300 de milioane 
lei. Au fost de asemenea date 
in folosință 1 475 apartamente, 
depășind cu 200 de apartamente 
prevederile planului pe primul' 
semestru.

în întreaga activitate ne-au 
fost far călăuzitor indicațiile 
date de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, cu prilejul vizitelor de lucru 
făcute în județul nostru, strălu
citul exemplu ce ni-1 oferiți în 
conducerea nemijlocită, la fața 
locului, a întregii noastre activi
tăți. Vă exprimăm și cu acest 
prilej recunoștința noastră fier
binte pentru grija deosebită 
acordată înfloririi multilaterale 
a județului Bacău.

Aducem, de asemenea, șl cu 
acest prilej, cele mai calde mul
țumiri, tovarășei Elena 
Ceaușescu. personalitate politică 
proeminentă, savant de renume 
mondial, pentru sprijinul acor
dat in dezvoltarea industriei 
ch;mice, în realizarea de noi 
produse pe baza tehnologiilor 
românești, pentru grija ce-o 
poartă, alături de conducătorul 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. propășirii neîntre
rupte a patriei noastre socialiste.

Asemenea întregii țări, in ac
tualul cincinal, județul Bacău 
va cunoaște o nouă și puternică 
dezvoltare : producția indus
trială va ajunge. în 1985, la pes
te 40 miliarde lei. Vor fi con
struite și modernizate 75 capa
cități de producție și se vor da 
în folosință peste 24 000 aparta
mente. Volumul exportului va 
crește cu 80 la sută.

Consiliile oamenilor muncii 
din județul nostru și-au concen
trat, totodată, eforturile, așa 

cum ne-ați cerut-o, cu prilejul 
vizitei în județ, pentru creș
terea resurselor de materii pri
me și materiale. Acum obținem 
o producție zilnică de petrol cu 
peste 100 tone mai mare decît 
la începutul anului, iar în secto
rul extracției- de cărbune s-a 
realizat integral planul pe pri
mele 5 luni ale anului în curs. 
Oamenii muncii se ocupă cu mai 
multă răspundere de valorifi
carea superioară a metalului, 
a lemnului, de creșterea ponde
rii materialelor recuperabile, de 
diminuarea importurilor, prin 
asimilarea de noi produse, piese 
de schimb și subansamble, re
ducerea substanțială a consu
mului de materii prime, mate
riale, energie și combustibil. Au 
fost luate noi măsuri pentru a- 
tragerea in circuitul economic a 
resurselor locale.

După ce s-a referit la neajun
surile semnalate în activitatea 
comitetului județean, a organi
zațiilor de partid, a consiliilor 
oamenilor muncii și colectivelor 
de muncă, vorbitoarea a spus : 
Experiența dobîndită arată că 
este necesar să insistăm pentru 
perfecționarea activității consi
liilor oamenilor muncii, pentru 
ca aceste organisme democrati
ce să conducă realmente viața 
economică și socială a unități
lor, să asigure ridicarea spiri
tului de răspundere al fiecărui 
muncitor, tehnician, inginer, 
pentru bunul mers al producției, 
buna gospodărire a mijloacelor 
încredințate.

în continuare, vorbitoarea a 
subliniat necesitatea ca ministe
rele. centralele industriale să-și 
perfecționeze stilul și metodele 
de muncă, să dea dovadă de mai 
multă operativitate în rezol
varea problemelor, să Înlăture

Cuvîntul tovarășului 
Ion lorga

Mult stimate tovarășe secretar 
general, 1

Stimați tovarăși.

Am urmărit cu multă atenție 
expunerea de o deosebită im
portanță, de înaltă ținută ști
ințifică a secretarului general 
al partidului, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care constituie pen
tru noi un adevărat program de 
muncă și acțiune.

Ca miner, am fost Interesat 
în mod deosebit de partea din 
expunere ce se referă la dez
voltarea bazei de materii prime 
și energetică, la creșterea pro
ducției de cărbune, precum și 
de observațiile critice referitoa
re Ia activitatea din acest im
portant sector al economiei ță
rii noastre. Mineritul din Mo- 
tru, ca și cel din întregul bazin 
al Gorjului, a cunoscut în ulti
mii ani o dezvoltare continuă 
ea urmare a grijii permanente 
ă> conducătortilu'i partidului, â‘« 
secretarului general, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu pentru dota
rea minelor și carierelor cu uti
laje de mare productivitate, care 
asigură un înalt grad de mecani
zare în abataje și la suprafață.

Ascultînd orientările de o ex
cepțională importanță date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu ceilalți tovarăși 
de-ai mei, participant! la con
gres, ne-am sfătuit și ne gîn- 
dim ca, întorși acasă, să reve
dem fiecare formație de lucru 
și s-o dimensionăm în lumina 
acestor orientări, să aplicăm cu 
fermitate retribuția în acord 
global pe echipă, în așa fel ca 
în cel mai scurt timp această 
măsură să fie generalizată la 
toate locurile de muncă.

Avem rezultate bune, dar ele 
puteau fi și mai bune, dacă în 
activitatea noastră nu se mani
festau o serie de lipsuri, de 
neajunsuri care, pe bună drep
tate, au fost criticate in expu
nerea prezentată de secretarul 
general al partidului comunist. 
Așa, de exemplu, nu toate utila
jele din subteran și mai ales 
cele din cariere sînt folosite la 
întreaga capacitate și la para
metrii proiectați. La unele în
treprinderi miniere, ca cele din 
Udări sau Jilț, indicii de folo
sire a utilajelor sînt cu 10—12 
la sută mai mici decît indicii 
realizați în întregul bazin Me
tru. Și în exploatările de supra
față — deși pe ansamblu indi
cii de folosire a utilajelor sînt 
în creștere față de anii prece- 
denți — de la o carieră la alta 
sint diferențe de 10—15 procen
te, ceea ce nu permite să se 
realizeze producțiile fizice pro
gramate.

Arătam mai sus că minerii 
noștri au un inalt nivel profe
sional. Avem însă destui care 
se găsesc la primul contact cu 
tehnica și nu pot aduce, deo
camdată, întreaga contribuție, 
în bazinul minier al Gorjului 
muncesc în prezent peste 30 000 
de mineri. Dintre aceștia, unii 
sînt tineri în meserie, nu au o 
experiență profesională prea 
bogată în mînuirea utilajelor și 
nu au nici o conștiință muncito
rească pe deplin formată.

Deși avem un număr relativ 
mare de ingineri și tehnicieni, 
maiștri, muncitori cu înaltă ca
lificare. unii chiar cu vechime 
și experiență în minerit, totuși 
problema calificării profesiona

Cuvîntul tovarășului 
Candit Man

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,

în numele oamenilor muncii 
de la întreprinderea „Electro- 
centrale" Mureș, permiteți-mi să 
exprim totala lor adeziune la 
sarcinile și orientările cuprinse 
în strălucita expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pre
zentată în deschiderea lucrărilor 
acestui al II-lea Congres al con
siliilor oamenilor muncii. Acest 
document este deosebit de va
loros pentru noi. producătorii de 
energie electrică, deoarece abor
dează cu claritate o seamă de 
probleme spinoase, create de 
actuala criză mondială a mate
riilor prime și combustibililor, 
fenomen care pune la grea în

manifestările de birocratism șl 
formalism, să cunoască mai bine 
problemele cu care se confrun
tă unitățile productive, să fie 
mai receptive la propunerile și 
sugestiile oamenilor muncii.

Așa cum ne-ați cerut-o dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și in 
cuvîntarea rostită la acest mare 
congres — a spus vorbitoarea — 
vom acționa neabătut pentru a 
asigura afirmarea tot mai pu
ternică a rolului clasei munci
toare ca clasă conducătoare a 
societății, convinși fiind că nu
mai în măsura în care muncito
rimea își va îndeplini în con
diții cît mai bune rolul de clasă 
conducătoare a societății, în 
unitate cu țărănimea, cu intelec
tualitatea, cu celelalte categorii 
sociale, se vor asigura mersul 
ferm înainte al patriei noastre, 
înfăptuirea Programului partidu
lui, ridicarea bunăstării materia
le și spirituale a întregului popor.

Asemenea întregului nostru 
partid și popor, cei ce trăim și 
muncim pe frumoasele melea
guri băcăuane, a spus în înche
iere vorbitoarea, dăm o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor al to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii externe larg apreciate pe 
plan mondial, activității sale 
neobosite pentru oprirea agra
vării situației internaționale și 
asigurarea destinderii, pentru 
dezarmare, și în primul rînd 
pentru dezarmarea nucleară, 
pentru Înfăptuirea noii ordini 
economice mondiale, pentru re
zolvarea tuturor problemelor li
tigioase dintre state numai și 
numai prin tratative, pe căi paș
nice, pentru asigurarea securită
ții în Europa și în întreaga 
lume.

le, a perfecționării cadrelor ră- 
mîne încă deschisă și necesită 
o mai mare atenție din partea 
consiliului oamenilor muncii, 
sindicatelor și organizațiilor de 
tineret. Am în vedere organiza
rea cursurilor de calificare, asi
gurarea asistentei tehnice, gene
ralizarea experienței pozitive.

Problema conștiinței profesio
nale, a atitudinii noi față de 
muncă și, de ce nu am spune, 
chiar a comportării în societate 
și familie trebuie să stea în 
mai mare atenție pe agenda de 
lucru a consiliului oamenilor 
muncii.

Mi-a produs o vie satisfacție 
propunerea secretarului general 
al partidului de a se îmbună
tăți formulările din lege cu 
privire la participarea oameni
lor muncii la beneficii. Intr-a
devăr. sinceri să fim, cîți dintre 
noi nu am auzit pe unii intre- 
bind rfnd se dau beneficiile, 
fără să se intereseze dacă 
șcestea au fost sau nu realizate. 
voroa1 proverbului î La plăcin
te înainte; dar la muncă nu 
prea". Sîntem întru totul de 
acord cu aprecierea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu poți 
să participi la beneficii dacă 
nu realizezi o producție sporită, 
o eficientă maximă pentru a 
avea ce împărți.

Sîntem conștiențl de faptul 
că trebuie să ne ocupăm mai 
mult de creșterea productivită
ții muncii, folosind mai bine în 
primul rînd tehnica actuală, din 
dotarea unităților noastre. Con
sider în același timp că este 
necesar ca unitățile constructoa
re de mașini să urgenteze reali
zarea unor utilaje de mare ran
dament, care să poată asigura 
tăierea straturilor de cărbune 
pe înălțimi de 4—5 metri.

Informez congresul că în' ba
zinul Gorjului avem în montaj 
4 complexe de susținere și tă
iere cu înălțimi mari, dar nu
mărul acestora trebuie sporit 
pentru a dota abatajele cu ase
menea instalații de mare efi
ciență, dealtfel promise de mai 
mult timp de către Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Or, se vede că la acest mi
nister sînt și cadre care nu în
țeleg că „promisiunea dată este 
datorie curată".

De asemenea, pentru valori
ficarea mai deplină a rezerve
lor de cărbune, așa cum subli
nia tovarășul secretar general, 
va trebui să fie intensificată ac
tivitatea de cercetare și pro
spectare atît în zonele aflate în 
exploatare, cit și în perimetre
le necercetate și să se stabi
lească tehnologiile cele mai efi
ciente de extracție.

Nu pot să închei fără să sub
liniez, de la această înaltă tri
bună a congresului, grija deo
sebită pe care tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu 
o poartă minerilor țării pentru 
asigurarea condițiilor de muncă 
și de viață față de care detașa
mentul de mineri din Gorj îi 
aduce un fierbinte omagiu și 
cele mai calde mulțumiri. Mul
țumim pentru sprijinul ce ne-a 
fost acordat prin acțiunea de 
ajutorare muncitorească denu
mită „7 000", care își aduce un 
mare aport la realizarea lucră
rilor miniere.

Vă dorim viață lungă, tova
rășe secretar general, și vă 
adresăm tradiționalul salut mi
neresc „Noroc bun".

cercare economia mondială, dind 
loc la perturbații cu urmări 
grave.

Marele merit al partidului, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este că a prevăzut 
din timp apariția acestui feno
men. căutîndu-se soluții pentru 
mărirea potențialului energetic 
prin valorificarea resurselor na
turale de care dispunem.

în acest context productiv se 
Încadrează și întreprinderea 
noastră, care, preocupată de asi
gurarea economiei și populației 
cu energie electrică, a căutat 
să-și îndeplinească planul. Pot 
să vă informez că sarcinile 
planului cincinal care s-a în
cheiat au fost realizate la 
producția fizică cu o depășire 
de 46,8 la sută, la cea valo

rică cu 2,4 miliarde lei, econo
misind 66 910 tone combustibil 
convențional.

Pentru aceste rezultate, între
prinderii noastre i s-au conferit 
recent Ordinul Muncii clasa 
I și titlul de fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă.

Realizările noastre reflectă, 
firește, și preocupările consi
liului oamenilor muncii pentru 
asigurarea participării Întregu
lui personal la dezbaterea și 
soluționarea problemelor activi
tății complexe din unitate, la 
creșterea gradului de pregătire 
profesională a celor ce lucrează 
in diversele sectoare ale între
prinderii noastre.

Cunoscînd ceea ce am reali
zat, nu vrem să se creadă că 
am uitat de lipsuri sau că le 
diminuăm efectele. într-o uni
tate ca a noastră, ca să mă 
exprim mai plastic, in care se 
produce lumină, orice umbră 
este stînjenitoare. Și sînt umbre 
și în unitatea noastră, unde 
prin ivirea unor abateri de la 
prevederile statutului privind 
funcționarea sistemului ener
getic național și disciplina lu
crătorilor din acest sistem, s-au 
produs incidente și avarii care 
au creat goluri în producție, 
generatoare de discontinuități 
în alimentarea cu energie elec
trică.

Fără a încerca să aruncăm 
vina pe cauzele obiective, tre
buie să spunem totuși că unele 
din avarii și incidente se da- 
toresc și faptului că pînă acum 
conducerea Ministerului Ener
giei Electrice și a centralei n-au 
stabilit răspunderi precise cu 
privire la planificarea și efec
tuarea reparațiilor la instalați
ile energetice, în conformitate 
cu prevederile actelor normative 
în vigoare.

Reflectînd asupra prețioaselor 
indicații cuprinse în expunerea

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Sava

Mult stimate tovarășe secretar 
general.

Stimați tovarăși,

Sub puternica impresie pe 
care ne-a produs-o tuturor 
magistrala expunere a secreta
rului general al partidului, în
deplinesc cu emoție, dar și cu 
nespusă bucurie, mandatul ce 
mi-a fost încredințat de a ex
prima, de la această înaltă tri
bună a democrației muncito
rești, cele mai alese și calde 
sentimente de nețărmurită dra
goste și profundă recunoștință 
pe care puternicul detașament 
al forestierilor bucovineni, ase
menea întregului nostru popor, 
le nutrește față de conducerea 
de partid și de stat, față de 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita ac
tivitate creatoare, revoluționară 
pe care o desfășurați spre bi
nele și prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

Acțiunile și măsurile între
prinse în spiritul orientărilor șl 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, al hotărîrilor pri
mului Congres al consiliilor oa
menilor muncii și ale plenarelor 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii ne-au dat posibilita
tea să îndeplinim sarcinile cin
cinalului 1976—1980 cu peste un 
an mai devreme. Modernizarea 
a șase fabrici de cherestea și re
profilarea altor trei pe produc
ția de uși-ferestre, perfecționa
rea pregătirii cadrelor și îmbu
nătățirea organizării muncii au 
condus la creșterea productivi
tății muncii cu 28 la sută și a 
valorii obținute pe un metru cub 
de masă lemnoasă cu 32 la sută. 
Aceste rezultate au stat la baza 
conferirii, de trei ori consecutiv, 
a „Ordinului Muncii" clasa I și 
a înaltei distincții de „Erou al 
Muncii Socialiste" întreprinderii 
noastre.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute, trebuie să arătăm că 
unele din. neajunsurile subli
niate de secretarul general al 
partidului în expunerea prezen
tată la marele forum muncito
resc la care participăm, cît și 
la recenta consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R. se 
regăsesc și în activitatea noas
tră. Sîntem conștienți că 
mal avem multe de făcut 
pentru îmbunătățirea prelucrării 
materiei prime, pentru valorifi
carea ei superioară. Știm cu 
cită trudă crește o pădure, cu
noaștem și ne impresionează 
profund grija și preocuparea 
dumneavoastră pentru refacerea 
și dezvoltarea patrimoniului fo
restier al tării. Iată de ce, prin

Cuvîntul 
Elena

Stimați tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți ca în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din Combina
tul de îngrășăminte chimice 
Slobozia, să exprim totala noas
tră aprobare față de documen
tele supuse dezbaterii celui 
de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii, orga
nism democratic creat din ini
țiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, expresie a democra
tismului consecvent al orîndui- 
rii noastre socialiste. Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la acest mare congres muncito
resc constituie, pentru noi toți, 
un document programatic de cea 
mai mare însemnătate.

în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidu
lui, al orientărilor și indicațiilor 
date de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, am acționat în 
direcția adînciril și extinderii 
autoconducerii muncitorești, 
pentru creșterea rolului și atri
buțiilor organelor de conducere 
colectivă și a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii. în 
acest sens, subliniez eforturile 
depuse de chimiștii noștri pen
tru atingerea parametrilor pro
iectați la cele 4 fabrici din pri
ma etapă a combinatului și pu
nerea în funcțiune a fabricii de 
furfuroL La acest ultim obiec- 

dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, am înțeles sarcinile 
deosebit de importante care 
stau în fața energeticienilor în 
actualul cincinal. Trebuie să 
recunosc că aceasta vizează în 
principal punerea în valoare a 
marilor rezerve de care dis
pun termocentralele noastre. 
Consiliul oamenilor muncii va 
antrena în mai mare măsură 
capacitatea de creație și orga
nizatorică a personalului mun
citor în vederea îmbunătățirii 
randamentelor de ardere în 
termocentrale, va intensifica 
acțiunea de diminuare a pier
derilor tehnologice prin crește
rea gradului de termoficare. 
De asemenea, vom elabora un 
amplu program de ridicare a 
pregătirii profesionale, de creș
tere a conștiinței muncitorești, 
în spiritul înțelegerii rolului 
pe care-I joacă fiecare om în 
funcționarea perfectă a instala
țiilor.

Proiectul Planului unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe perioada 1981—1985 
jalonează liniile directoare ale 
dezvoltării patriei noastre în 
actualul cincinal. Dar, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a îndeplini 
programul de dezvoltare a pa
triei noastre socialiste nu tre
buie să uităm nici un moment 
că trebuie să facem totul pen
tru a contribui la politica de 
destindere, de pace și indepen
dență națională. îmi exprim 
totala adeziune față de politica 
externă a partidului și statului 
nostru, al cărei inițiator este 
eminentul om politic al epocii 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deoarece sînt con
vins că numai sub soarele cald 
al păcii România, ca și în
treaga lume, poate înainta pe 
calea propășirii economice, so
ciale și politice.

măsurile stabilite de consiliul 
oamenilor muncii, vom crește 
producția valorică pe un metru 
cub de masă lemnoasă cu cel 
puțin 5 Ia sută în acest an, față 
de 1980, vom reduce Ia maxi
mum consumurile tehnologice în 
exploatările forestiere si fabri
cile de industrializare a lemnu
lui, în scopul antrenării în 
circuitul economic, pe această 
bază, a unui volum suplimentar 
de materie primă pentru pro
ducția de celuloză și plăci, care 
se va ridica la peste 30 000 mc 
masă lemnoasă. în același timp, 
vom continua îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație. Așa 
cum se prevede în planul cinci
nal, creșterea exportului repre
zintă o cale importantă de va
lorificare superioară a muncii și 
creației. Aceasta ne obligă să 
ridicăm calitatea produselor, să 
explorăm mai bine piața inter
națională și să fabricăm mărfuri 
competitive, care au căutare în 
lume. Am hotărît să profilăm 
încă două secții pentru produc
ția de export, realizînd produsa 
cu un grad superior de prelu
crare, încorporînd în ele mai 
multă inteligentă tehnică șl fan
tezie creatoare.

Ne bucurăm din toată inima, 
mult stimate tovarășe secretar 
general al partidului, președinte 
al Republicii Socialiste România 
— a spus apoi vorbitorul — 
pentru fericitul prilej de a vă 
exprima direct, din această sală, 
martoră a unor memorabile eve
nimente din viața patriei noas
tre, cele mai calde și sincere 
sentimente pentru Înalta dis
tincție de „Om al anului 1980 
pentru pace", cu care v-a ono
rat Adunarea pentru integrarea 
națională din India. Această re
cunoaștere internațională a ma
rilor dumneavoastră contribuții 
la apărarea păcii și promovarea 
colaborării între popoare ne um
ple inimile de mîndrie patrio
tică pentru politica externă a 
partidului și statului nostru, 
axată pe nobilul și generosul 
principiu al păcii și înțelegerii 
între popoare.

Exprimindu-ne totala adeziu
ne față de documentele ce vor 
fi adoptate de congres. In nu
mele tuturor forestierilor din 
județul Suceava, asigur condu
cerea partidului, personal pe 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite conducător, că ne vom 
consacra întreaga energie, toate 
forțele de care dispunem înde
plinirii exemplare a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru ridicarea scumpei noas
tre patrii pe noi culmi de civi
lizație și progres.

tovarășei 
Deliu

tiv, intrat în producție după 
cel de-al XII-lea Congres al 
partidului, deși nu s-a atins ca
pacitatea proiectată, fiind vor
ba de o tehnologie nouă, colec
tivul de chimiști a reușit să ob
țină furfurol de bună calitate, 
să perfecteze tehnologia de fo
losire a celoligninei — deșeu de 
fabricație — drept combustibil, 
economisind astfel însemnate 
cantități de gaze naturale. în 
prezent, în colaborare cu Facul
tatea de inginerie chimică din 
Iași, consiliul oamenilor muncii 
se preocupă de valorificarea ce
loligninei pentru obținerea unor 
noi sortimente de îngrășăminte 
ch'mice.

Referindu-se în continuare la 
eforturile depuse pentru creș
terea calității și eficientei eco
nomice în toate domeniile de 
activitate, vorbitoarea a mențio
nat activitatea susținută, desfă
șurată de colectiv în direcția 
valorificării superioare a resur
selor secundare. Intre rezultate
le obținute se numără : folo
sirea apelor reziduale cu conți
nut de azot, prin introducerea 
lor, cu bune rezultate, în sis
temul de irigații ; recuperarea 
argonului din gaze reziduale ln- 
tr-o instalație intrată în aceste 
zile în probe tehnologice, în care 
se vor produce peste 1 milion 
mc de argon pe an ; totodată, a 
fost executată în regie proprie 
o instalație de pachetizare, care 
permite trecerea la aplicarea 

transportului modem al produ
selor industriale de mare vo
lum.

Analizîndu-se critic activita
tea — a precizat apoi vorbi
toarea — trebuie să arăt că în 
cincinalul recent încheiat, com
binatului nostru i-au fost aloca
te importante sume pentru ex
tinderea capacității cu noi obiec
tive, între care o instalație de 
amoniac și una de uree, care, po
trivit prevederilor, trebuiau să 
intre în funcțiune în anul 1980 ; 
aceste capacități nu au fost însă 
puse în funcțiune. Aceste mari 
întîrzierj se datorează. în pri
mul rînd nouă, consiliului oa
menilor muncii, care nu am ac
ționat cu fermitate pentru pre
gătirea temeinică a investițiilor 
respective. în același timp, a- 
ducem o critică Centralei indus
triale de îngrășăminte chimice 
și în mod deosebit Ministerului 
Industriei Chimice, care nu 
ne-au sprijinit în suficientă mă
sură pentru asigurarea la timp 
a documentațiilor și, în special, 
a utilajelor pentru montaj. Nu 
este de ajuns că vin pe șantier 
diferiți lucrători din minister, 
mai ales că unii nici nu au po
sibilități de a acționa în spri
jinul nostru, ci mai curînd con
stată, ca și noi, că avem greu
tăți. Aceasta este, ca să vorbim 
deschis, un mod birocratic de 
lucru. Consider că am ajuns tn 
etapa în care problemele tre
buie cu precădere rezolvate, și 
nu doar consemnate.

Permiteți-mi să fac și un 
apel colaboratorilor din Minis
terul Construcțiilor Industriale, 
de a depune un efort mai sus
ținut în vederea terminării lu
crărilor de construcții-montaj, 
iar celor din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini — 
de a-și onora sarcina de a ne 
livra toate utilajele și armături
le necesare acestor obiective, 
pentru a le putea pune în func
țiune în cursul acestui an, așa 
cum ne-am angajat. Vă asigu
răm că, în ce ne privește, vom 
acționa cu Întreaga noastră ca

Cuvîntul tovarășului
Cornel Burtică

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Mai Intil, aș dori să exprim 
deplinul meu acord cu strălu
cita expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prezentată 
la deschiderea acestui înalt 
forum al democrației muncito
rești. Analiza exigentă a dru
mului parcurs, cît și orientă
rile dezvoltării economico-so- 
ciale ale României în următorii 
ani, clarificările teoretice cu 
privire la definiția statului și 
formele de conducere din socie
tatea noastră au o importanță 
doesebită pentru activitatea teo
retică și practică a organelor 
de partid și de stat, pentru 
toate organizațiile din sistemul 
democrației noastre, pentru toți 
oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate — adevărații 
făuritori ai istoriei patriei noas
tre. Mă asociez și eu cuvinte
lor de înaltă prețuire și dra
goste pe care vorbitorii le-au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aș dori, în același 
timp, să relev contribuția de 
excepțională importanță și rolul 
hotărîtor al secretarului general 
al partidului în lărgirea cadru
lui și crearea condițiilor in
terne și externe de desfășurare 
a activității de comerț exterior, 
atît prin întreaga sa activitate 
pe plan internațional, cit și 
prin sprijinul acordat zi de zi 
activității în acest domeniu.

în concordanță cu rezultatele 
din întreaga economie, comer
țul exterior al țării a obținut 
rezultate importante, atît din 
punct de vedere cantitativ, cît 
și calitativ. în cincinalul 1976- 
1980 volumul comerțului exte
rior a crescut de două ori față 
de cincinalul anterior, lărgin- 
du-și, totodată, substanțial aria 
geografică. Am asistat la o îm
bunătățire a eficienței activi
tății de comerț exterior prin 
sporirea ponderii produselor 
superior prelucrate la export 
prin creșterea, în 1980, cu cca. 
90 la sută a gradului de va
lorificare a tonei de marfă 
exportată, față de 1975.

Cu toate rezultatele obținute, 
trebuie să arătăm deschis că 
planul de export nu a fost rea
lizat, ca urmare a multor defi
ciențe în activitatea de comerț 
exterior, a unor lipsuri însem
nate în unele sectoare ale sfe
rei producției materiale, a în- 
tirzierii punerii in funcțiune a 
unor obiective care trebuiau să 
livreze la export mărfuri de 
valori importante. Trebuie, de 
asemenea, arătat că, deși nu 
s-a realizat exportul plani
ficat, nici Ministerul Comer
țului Exterior, nici celelalte 
organe de sinteză și ministere 
economice nu au pus cu fer
mitate stavilă importurilor, ceea 
ce a condus la o înrăutățire a 
balanței comerciale și de plăți 
externe. Desigur, ja înrăutățirea 
balanței de plăți externe a con
tribuit într-o mare măsură și 
creșterea exagerată, am putea 
spune și nejustificată, a prețu
lui unor materii prime, in 
special al petrolului, cît și 
criza economică și fluctuațiile 
monetare pe plan mondial. Aș 
dori să informez că în anul 
1980, Ia țițeiul importat, nece
sar economiei naționale, am 
fost nevoiți să plătim în plus, 
față de 1979, numai pentru 
creșterea de preț, aproape 1,5 
miliarde dolari.

Precizînd că planul pe peri
oada 1981—1983 pornește toc
mai de la necesitatea îmbună
tățirii situației balanței de plăți 
externe, de la necesitatea creș
terii substanțiale a eficienței 
activității de comerț exterior, 
vorbitorul a arătat că planul de 
comerț exterior prevede un 
export care să asigure atît mij
loacele de plată necesare im
porturilor și, in primul rînd, 
importurilor de materii prime, 
cît și mijloacele de restituire a 
creditelor angajate anterior, 
pentru dezvoltarea economică 
a țării. Ritmul anual de creș
tere a exporturilor, prevăzut 
pe perioada 1981—1985, va fi de 
peste 15 la sută, mult superior 
importurilor, tocmai pentru a 

pacitate spre a elimina aceste 
neajunsuri.

Dacă Ia lucrările Congresului 
al XII-lea al partidului chimiș
tii ialomițent propuneau termo- 
ficarea municipiului Slobozia 
printr-o sursă centralizată Ia 
combinatul chimic, la actualul 
congres ne exprimăm deosebita 
bucurie, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a vă ra
porta începerea lucrărilor de 
termoficare, angajîndu-ne. tot
odată, să Ie finalizăm cu cel pu
țin un an mai devreme.

Mi-aș permite să mă mai re
fer la o problemă. Am aflat că 
in curînd va avea Ioc conferin
ța pe țară a scriitorilor, de la 
care noi, muncitorii, așteptăm 
foarte mult. Am dori ca operele 
literare să oglindească mai fidel 
și mai bogat viața și activitatea 
clasei muncitoare în această 
etapă eroică a construcției noii 
societăți. Ne-ar face o deosebi
tă bucurie să avem mai frec
vent creatorii în mijlocul nos
tru, să discute eu noi. să cu
noască mai îndeaproape viața șt 
munca noastră, să le împărtășim 
din experiența noastră și, dacă 
ni s-ar permite, chiar să Ie pre
zentăm adevărat! eroi care să 
se regăsească în viitoarele lor 
opere. Am citit cu toții „Ciulinii 
Bărăganului" și apreciem mult 
această carte realistă, dar am 
dori și un volum care să se nu
mească „Cununile Bărăganului", 
pentru că, în anii socialismului. 
Bărăganul nostru a dobîndit noi 
și prețioase cununi de muncă și 
viață nouă.

în încheiere, asigurăm condu
cerea partidului și statului, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom acționa în continuare cu 
toate forțele pentru traducerea 
în viață a sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle adoptate de Con
gresul al XIT-Iea al partidului și 
de Congresul al II-lea al con
siliilor oamenilor muncii, că 
vom urma cu fermitate pre
țioasele dumneavoastră indica
ții, sfaturi și îndemnuri.

asigura o balanță comercială șl 
de plăți active.

Ca orientare geografică, schim
burile economice ale Româ
niei reflectă concepția Parti
dului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la participarea 
activă a țării la diviziunea in
ternațională a muncii, de dez
voltare largă a relațiilor econo
mice cu toate țările lumii. Ță
rile socialiste membre ale 
C.A.E.R., împreună cu celelalte 
țări socialiste vor deține pon
derea principală în schimburile 
comerciale și cooperarea econo
mică externă a țării noastre. In 
acest context — a spus în con
tinuare vorbitorul — doresc să 
exprim adeziunea mea și să sus
țin cu căldură propunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea 
în cel mai scurt timp a unei în- 

-tîlniri la nivelul secretarilor ge
nerali ai partidelor din țările 
socialiste membre ale C.A.E.R., 
menită să discute căile dezvol
tării cooperării economice între 
țările respective. Se vor dez
volta într-un ritm înalt schim
burile și cooperarea economică 
cu țările în curs de dezvoltare, 
de unde țara noastră obține o 
mare parte din materiile prime 
necesare economiei naționale. 
De asemenea, vom promova 
activ exportul țării noastre și 
cooperarea cu țările capitaliste 
dezvoltate.

O trăsătură de bază a planu
lui de comerț exterior pe peri
oada 1981—1985 o reprezintă 
îmbunătățirea eficienței comer
țului exterior, caracterizată prin 
îmbunătățirea structurii expor
turilor, prin creșterea mai ac
centuată a gradului de valorifi
care a materiilor prime încor
porate în produsele ce se expor
tă, prin mărirea aportului valu
tar și sporirea prețurilor externe 
pe unitatea de produs. Gradul 
de valorificare a materiilor pri
me de bază la export va ajunge 
în industria metalurgică la pes
te 3,5 ori, în industria construc
toare de mașini la peste 11 ori, 
în industria chimică la peste 
10—12 ori, în industria ușoa
ră la peste 5—6 ort De 
asemenea, pînă în 1985 vor 
avea loc creșteri ale prețului 
mediu pe tona de produs ex
portat de pînă la 50 la sută față 
de 1980, iar la unele produse de 
pînă la 100 la sută. In vederea 
realizării acestor obiective de 
prim ordin au fost stabilite pro
grame de măsuri concrete pri
vind îmbunătățirea, moderniza
rea -și reînnoirea produselor de 
export sub toate aspectele, asi
gurarea de materii prime, în 
special prin înțelegeri pe ter
men lung, perfecționarea meto
delor și tehnicilor de comercia
lizare, organizarea rețelei de 
service și asistență tehnică în 
exterior, pregătirea cadrelor ne
cesare promovării unui comerț 
exterior modern și eficient.

în conformitate cu măsurile 
stabilite de conducerea partidu
lui nostru, vom trece. în actua
lul cincinal, la o dezvoltare im
portantă a operațiunilor comer
ciale pentru realizarea de aport 
valutair fără fond de marfă ro
mânească. în acest sens, vor fi 
luate măsuri pentru crearea de 
societăți comerciale bazate pe 
autogestiune, organizate cu mi
nimum de personal și flexibile 

\ in raporturile cu străinătatea, 
în general, vom acționa pentru 
înlăturarea fenomenelor de biro
cratism, pentru a se da avînt ini
țiativei creatoare, și creșterea 
răspunderii lucrătorilor din a- 
cest domeniu, pentru un comerț 
vioi, modern, cit mai profitabil 
economiei naționale. (

în actualul cincinal, în an
samblul activității de comerț 
exterior, o nouă dimensiune ur
mează să dobindească activita
tea de cooperare economică in
ternațională a Republicii Socia
liste România cu alte țări, prin 
creșterea ponderii cooperării și 
specializării în totalul exportu
lui. prin sporirea numărului de 
societăți mixte de producție în 
tară și în străinătate, majora
rea exportului de instalații com-

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Cu încrederea deplină în forța 
creatoare a minunatului nostru po
por, convinși că vom înfăptui cu 
succes programul de dezvoltare e- 
conomico-socială, trebuie să fim, în 
același timp, pe deplin conștienți 
că vom mai avea de învins încă 
multe greutăți. Ne propunem să 
parcurgem un drum încă nestrăbă
tut, în ascensiunea spre piscurile 
înalte și luminoase ale comunis
mului. Trebuie să ne unim forțe
le și să acționăm cu toată fermi
tatea pentru a străbate aceste că
rări grele, dar pline de satisfacții, 
într-un timp cît mai scurt, asigu- 
rînd poporului nostru o viață dem
nă, liberă, independentă și fericită. 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu și 
poporul !“).

Dar oricîte greutăți și piedici 
vom întîlni în cale, ele șînt in
comparabil mai mici, de necom- 
p'arat — s-ar putea spune — cu 
greutățile pe care înaintașii noștri, 
strămoșii și străbunicii noștri au 
trebuit să le învingă pentru a 
asigura formarea și afirmarea na
țiunii noastre, a poporului român. 
Să fim deci demni de înaintașii 
noștri, să nu ne plîngem de greu
tăți, să mergem ferm înainte spre 
visul de aur ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează indelung : 
„Ceaușescu și poporul !“).

în niște versuri din secolul tre
cut, care se referă la cei ce se tem 
de greutăți și jnurmură, se spune :

„Cei ce se luptă murmurind. 
De s-ar lupta și-n primul rind, 
Ei tot atiț de buni ne par, 
Ca orișicare laș fugar !“

Iată de ce, tovarăși, nu murmu
re, nu fugă de greutăți, ci uni
tate, luptă hotărîtă pentru înfrîn- 
gerea greutăților, pentru ridicarea 
națiunii noastre pe culmile înalte 
ale comunismului ! (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează in
delung : „Ceaușescu și poporul !").

în același timp, nu trebuie să 
uităm că în această ascensiune spre 
culmile luminoase ale comunismu
lui nu sintem singuri, că spre a- 
ceste culmi înalte urcă 14 popoare ; 
că noi și noi popoare se pronunță 
pentru calea socialistă de dezvol
tare, că unitatea și solidaritatea a- 
cestor țări, a forțelor progresiste 
și antiimperialiste de pretutindeni 
constituie chezășia victoriei socia
lismului în fiecare din țările noas
tre, chezășia că socialismul și co
munismul reprezintă viitorul între
gii omeniri ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Fără îndoială că fiecare țară con
struiește noua orînduire și vă tre
ce în viitor spre socialism, ținînd 
seama de cohdițiile istorice națio
nale și sociale proprii, a cioplind 
formele organizatorice pe care le 
consideră cela mai potrivite«pens 
tru a construi socialismul. Dar, a- 
ceastă diversitate de condiții, de 
forme organizatorice pune cu atît 
mai multă putere în evidență su
perioritatea socialismului, ca singu
ra orînduire care asigură izbăvirea 
lumii de asuprire și inegalitate, în
făptuirea unei lumi a dreptății so
ciale și naționale. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

în același timp, trebuie să sub
liniem că toate țările care reali
zează noua orînduire se călăuzesc 
după legitățile obiective sociale, 
după principiile socialismului știin
țific. Și numai călăuzindu-ne de 
concepția revoluționară materia- 
list-dialectică, aplicînd ferm legi
tățile generale la condițiile concre
te din țările noastre, vom asigura 
mersul ferm înainte, victoria so
cialismului și comunismului ! (A- 

plauzc și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

De la înalta tribună a Congre
sului consiliilor oamenilor muncii 
adresăm salutul nostru muncito
resc, revoluționar, comunist, clasei 
muncitoare, popoarelor prietene 
care construiesc cu succes socialis
mul și comunismul și le urăm noi 
și noi succese pe această cale lumi
noasă. (Urale și aplauze puternice, 
indelungate).

Să întărim, dragi tovarăși, soli
daritatea și unitatea țărilor noas
tre în munca și lupta pentru so
cialism, destindere, independență 
și pace în lume ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează in
delung : „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Este știut că partidul, România 

socialistă nu doresc să se amestece 
și nu se amestecă în nici un fel 
în treburile interne ale altor țări, 
dar, în spiritul relațiilor de prie
tenie dintre poporul român și po
porul polonez, considerăm că 
avem obligația să spunem deschis 
că sîntem preocupați de unele 
stări de lucruri ce se manifestă in 
Polonia prietenă. Desigur, se pot 
înțelege insatisfacția și amărăciu
nea pentru unele greșeli și lipsuri, 
dar toate acestea nu pot pune sub 
semnul întrebării marile realizări 
ale Poloniei în făurirea socialis
mului, obținute sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. (Aplauze puternice). Ca to
varăși și prieteni, dorim să ne 
adresăm muncitorimii, intelectua
lității, țărănimii, poporului polo
nez, cu sentimente de prietenie și 
solidaritate, și să le spunem des
chis că, după părerea noastră, în
lăturarea greșelilor și lipsurilor 
impune să se acționeze cu cea mai 
înaltă răspundere față de viitorul 
socialist al Poloniei, față de inde
pendența și suveranitatea țării, să 
se acționeze într-o deplină uni
tate pentru a asigura mersul ferm 
înainte al Poloniei pe calea socia
lismului. (Aplauze puternice, in
delungate).

Toate marile realizări din ulti
mele trei decenii și jumătate au 
fost obținute, în Polonia, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Deci și învingerea 
actualelor greutăți se poate realiza 
numai și numai într-o deplină 
unitate a oamenilor muncii, a tu
turor forțelor • progresiste, a între
gului popor în jurul Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. (Vii 
aplauze). Ne exprimăm deplina 
solidaritate cu Partidul Muncito
resc Unit Polonez, sprijinim pe 
deplin poziția exprimată la ultima 
plenară a Comitetului Central de 
tovarășul Kania, primul secretar 
al Comitetului Central al P.M.U.P. 
care a înfățișat căile pentru înnoi
rea Poloniei, pentru . asigurarea 
dezvoltării socialiste a Poloniei. 
(Aplauze puternice, prelungitei. 
Ne exprimăm Convingerea și do
rința ca oamenii 'muncii, clasa 
muncitoare, poporul polonez, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, să depășească grab
nic actualele stări de lucruri, să 
asigure dezvoltarea socialistă a 
țării, să facă astfel ca Polonia să 
aibă un loc tot mai demn în ria
dul țărilor socialiste, al națiunilor 
lumii, în lupta pentru destindere 
și pentru pace (Aplauze puternice, 
indelungate).

în același timp aș dori să ex
prim solidaritatea muncitorimii 
române cu clasa muncitoare, cu 
forțele progresiste și antiimperia
liste de pretutindeni, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate po
poarele care luptă pentru inde
pendență, pentru dezvoltare econo- 
mico-socială proprie, împotriva do

minației imperialiste și colonialiste, 
pentru dreptul la dezvoltare libe
ră, așa cum o dorește fiecare, fără 
nici un amestec din afară. (Aplau
ze și urale puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Congresul nostru a constituit o 

puternică manifestare a democra
ției muncitorești, socialiste. Pu
tem afirma cu îndreptățită min- 
drie că, în cadrul democratic pe 
care îl realizăm în România, se 
asigură participarea directă a ma
selor populare la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate. In 
această privință sîntem gata să 
stăm față-n față cu oricare țară 
burgheză, să discutăm despre de
mocrație și să comparăm : ce este 
democrația capitalistă și ce este 
democrația muncitorească româ
nească. Sîntem siguri de superiori
tatea democrației noastre, pentru 
că ea e democrația poporului 
care-și construiește în mod con
știent propriul său viitor, lipsit de 
exploatatori, de asupritori. (Aplau
ze și urale ; sc scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Avem datoria să acționăm în 
continuare pentru perfecționarea 
continuă a activității de planifi
care și conducere democratică a 
tuturor sectoarelor de activitate. 
Să nu uităm nici un moment că 
socialismul se realizează pentru 
popor și împreună cu poporul, că 
numai în deplină unitate și îtn- 
preună cu poporul vom asigura 
mersul ferm al României spre 
înaltele piscuri ale visului de aur
— comunismul. (Urale și aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză indelung : „Ceaușescu și po
porul !“).

în același timp, nu trebuie să 
uităm că afirmarea rolului politic 
conducător al partidului constituie 
o necesitate obiectivă în actuala 
etapă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. De 
aceea, trebuie să facem totul pen
tru îmbunătățirea activității orga
nelor și organizațiilor de partid, 
pentru dezvoltarea și întărirea ro
lului politic conducător al partidu
lui — care trebuie să se manifeste 
în unitatea deplină și în partici
parea activă a clasei muncitoare 
și a poporului la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate. 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează : „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“).

îmbinarea armonioasă a rolului 
conducător al clasei muncitoare 
cu rolul politic de conducere al 
partidului constituie o unitate dia
lectică a democrației noastre 
muncitorești socialiste — expresia 
aplicării practice a legităților ge
nerale sociale în actuala etapă de 
dezvoltare a României socialiste. 

• Să asigurăm dezvoltarea conți- 
nuă a forțelor de producție, creș
terea venitului național, ă avuției 
generale a patriei și ridicarea, pe 
această bază, a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nos
tru popor, dezvoltarea continuă a 
României socialiste ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

în încheiere, doresc să subliniez 
necesitatea aplicării ferme a nou
lui mecanism economic, a accen
tuării autoconducerii și autogestiu- 
nii în toate domeniile, a creșterii 
eficienței și realizării noii calități 
a muncii și a vieții, precum și ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a producției pentru ex
port. în mod concret, să facem în 
așa fel încît cooperarea în produc
ție cu alte state, relațiile noastre 
de prietenie și colaborare interna
țională cu toate statele să se dez

volte continuu, să constituie un fac
tor important al întregii noastre 
activități. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Congresul nostru a constituit o 
puternică manifestare a voinței 
clasei muncitoare, a întregului po
por român de a trăi în prietenie 
și pace cu toate popoarele lumii.

Ne adresăm din nou — în înche
ierea marelui forum al clasei 
muncitoare, al oamenilor muncii 
— popoarelor europene, tuturor 
popoarelor lumii : Să ne unim 
eforturile pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor și politicii de 
forță, pentru a bara calea unui 
nou război mondial care ar dis
truge întreaga civilizație, omenirea 
însăși! Să ne ridicăm cu hotărîre 
și să apărăm dreptul oamenilor, 
al popoarelor la libertate și bună
stare, dreptul suprem la viață și 
la pace ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu—pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Am deplina convingere că hotă- 

rîrile Congresului oamenilor muti
cii vor da un nou șl puternic avînt 
muncii entuziaste pentru realiza
rea Programului partidului, pentru 
ridicarea țării pe noi culmi de ci
vilizație și progres, pentru întări
rea independenței și suveranității 
României . socialiste. (Aplauze și 
urale puternice).

Doresc să vă exprim dumnea
voastră, tuturor oamenilor muncii, 
calde mulțumiri pentru realegerea 
mea ca președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Asigur clasa muncitoare, între
gul popor, că și în viitot voi servi 
neabătut poporul, cauza socialis
mului și comunismului, pacea, in
dependența și suveranitatea patriei 
noastre. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează : „Ceaușescu și 
poporul !“).

înainte de încheiere voi citi 
niște versuri :

Uniți în marele sfat, 
Gîndesc, dezbat muncitorii 
Judecind ca oameni de stat 
Destinul de aur al țării.

De-a pururi apuse robia 
Și sîntem în țară stăpîni.
Noi înălțăm România — 
Pămînt moștenit din străbuni.

Muncitorii sînt partidul, 
Conducătorii noii Românii
Prin ei înflorește statul 
Glia adevăratei omenii.

Mai bine pămîntul rodească ! 
In mine și fabrici muncim. 
Liber poporul trăiască, 
Comunist viitor ne zidim.

Drumul e greu, o știm bine, 
Muncim, urcînd încrezători 
Spre înalte culmi, spre zări 

senine 
Uniți, vom fi mereu biruitori.

De-or vrea dușmani să ne 
subjuge

Cu toți la luptă ne vom ridica 
Armata, poporul vor învinge 
Tot mai măreață vei fi țara 

mea !

Prieteni dorim să fim cu alte 
neamuri

Nu vrem războaie pe pămînt, 
Ci să trăim, sub tricolore 

flamuri,
In pace, muncă și avînt.

Să fii mai mîndră, țara mea 
de dor 

In fericire fiii tăi trăiască ! 
Azi hotărîm în acest mare for 
In comunism puterea ta să 

crească !
Aplauze și urale puternice ; sc 

scandează indelung „Ceaușescu și 
poporul !•, „Stima noastră și min- 
dria — Ceaușescu, România !“ 
Poezia a fost subliniată în repe
tate rînduri cu urale și aplauze 
puternice, prelungite.)

Dragi tovarăși și prieteni,
Vă rog ca, reîntorși în județele 

șl unitățile pe care le reprezentați, 
să faceți cunoscute tuturor oame
nilor muncii hotărîrile adoptate în 
deplină unanimitate, să faceți cu
noscut spiritul în care s-au desfă
șurat lucrările congresului și să 
acționați cu toată hotărîrea pentru 
realizarea hotărîrilor în cele mai 
bune condiții.

Aici, în sală, la acest congres, se 
află cadrele de bază din economie, 
reprezentanți ai clasei muncitoare 
care se bucură de încrederea de
plină a maselor populare, activiști 
de partid și de stat — o uriașă 
forță care, acționînd unită, sub con
ducerea partidului, poate învinge 
orice greutăți, poate — cum se 
spune — să răstoarne și munții! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung: „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Pe toți, fie că sînteți sau nu 
membri de partid, vă consider acti
viști ai statului și ai partidului 
nostru comunist — și îmi exprim 
deplina convingere că toți veți ac
ționa ca adevărați activiști și re
voluționari pentru realizarea poli
ticii externe și interne a partidului 
nostru, pentru înălțarea României 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție. (Urale și aplauze puternice; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").

Cu această convingere, vă urez 
din toată inima, dumneavoastră, 
tuturor oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, întregului 
nostru popor, succese tot mai mari 
în muncă și în viață, multă sa
tisfacție în tot ceea ce întreprindeți 
spre binele patriei! Multă sănătate 
și fericire! (Urale și aplauze pu
ternice; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu și poporul").

Trăiască eroica noastră clasă 
muncitoare, alianța muncitorească- 
țărănească, cu intelectualitatea, cu 
toate categoriile sociale! (Aplauze 
și urale puternice, indelungate; se 
scandează: „Ceaușescu și poporul").

Trăiască unitatea întregului nos
tru popor în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, sub 
conducerea politică a Partidului 
Comunist Român! (Urale și aplauze 
puternice; se scandează indelung: 
„Ceaușescu — P.C.R., „Ceaușescu 
și poporul").

Trăiască România socialistă ! Po
porului nostru liber, glorie veșnică! 
(Aplauze și'urale puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și poporul").

Trăiască unitatea țârilor socia
liste, a forțelor progresiste, antiim
perialiste de pretutindeni ! Să tri
umfe pacea în întreaga lume! (A- 
plauze și urale puternice; se scan
dează puternic: „Ceaușescu — 
pace").

Declar închise lucrările celui 
de-al II-lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii șl vă urez, încă 
o dată, succese în întreaga activi
tate! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează minute 
în șir: „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul „Ceaușescu 
— pace !“. Intr-o atmosferă de vi
brantă însuflețire, de puternică u- 
nitate, toți participanții la Congres 
ovaționează indelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru secre
tarul general al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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al C.O.M. la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești ; membră supleantă 
a C.C. al P.C.R.

36. MARIA IONESCU - director general 
la Institutul central de chimie ICECHIM - 

București ; membru supleant al C.C. al 
P.C.R. ; deputat M.A.N., Erou al Muncii So
cialiste.

37. NICOLAE IOSIF - director, prim-vi
cepreședinte al C.O.M. la întreprinderea de 
vagoane Arad ; membru al C.C. al P.C.R.

38. IULICĂ IVAN - miner, șef brigadă la 
mina Horăști, întreprinderea minieră Mo- 
tru ; Erou al Muncii Socialiste.

39. ELISABETA KOVACS - ajutor maistru, 
secretar al comitetului de partid, președinte 
al C.O.M. la întreprinderea de tricotaje 
Miercurea Ciuc, județul Harghita ; membră 
supleantă a C.C. al P.C.R.

40. GUNTHER MAY - director adjunct la 
întreprinderea mecanică Mîrșa, județul Si
biu, vicepreședinte al Comitetului executiv 
al U.G.S.R.

41. CANDIT MAN - tehnician principal, 
secretar al comitetului de partid, președinte 
al C.O.M. la Centrala termoelectrică lernut- 
Mureș.

42. TEODOR MARTON - lăcătuș meca
nic, secretar al comitetului de partid, pre
ședinte al C.O.M. la întreprinderea de re
parat material rulant „16 Februarie" Cluj- 
Napoca.

43. GHEORGHE MATEI - maistru, secretar 
al comitetului de partid, președinte al 
C.O.M. la întreprinderea de construcții na
vale și utilaj tehnologic Tulcea.

44. NICOLAE MĂCINIC - maistru, secre
tar al comitetului de partid, președinte al 
C.O.M. la Combinatul de prelucrarea lemnu
lui Sebeș - Alba.

45. IOAN MĂRGINEAN - maistru, secre
tar al comitetului de partid, președinte al 
C.O.M. la întreprinderea de sticlărie pentru 
menaj Bistrița.

46. MIHAI MORARU - director la între
prinderea de utilaj greu „Progresul" - 
Brăila; prim-vicepreședinte al C.O.M., mem
bru al C.C. al P.C.R.

47. MARIN NICOLAE - director, prim- 
vicepreședinte al C.O.M. la Trustul de con
strucții lași.

48. ION NICOLAESCU - maistru, secretar 
al comitetului de partid, președinte al 
C.O.M. la Combinatul de prelucrarea lemnu
lui Rîmnicu Vîlcea.

49. PETRU NICULĂICA - maistru la Fa
brica de cherestea „Dorna Foresta" din ca
drul Întreprinderii forestiere de exploatare și 
transport Suceava.

50. ALEXANDRU ORZAȚĂ - director, prim- 
vicepreședinte al C.O.M. la întreprinderea 

de aluminiu Slatina-Olt; membru supleant 
al C.C. al P.C.R.

51. MIHAI PLEȘA - maistru, președinte al 
Comitetului de sindicat și al adunării ge
nerale a oamenilor muncii la Schela de ex
tracție Videle, județul Teleorman.

52. GEORGETA PODARU - maistru, 
secretar al comitetului de partid, pre
ședinte al C.O.M. la Întreprinderea textilă 
„Moldova" Botoșani; membră a C.C. al P.C.R.

53. CONSTANTIN POPESCU - tehnician 
la întreprinderea Electrocentrale Porțile de 
Fier — Mehedinți.

54. GHEORGHE POPESCU - președintele 
Băncii de Investiții.

55. IOAN SĂLAJAN - maistru miner, șef 
sector, secretar al comitetului de partid,

Compoziția și structura Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

Consiliul Național al Oamenilor Muncii 
este compus din 1 591 membri, selecționați 
din cei 2 067 candidați aleși de adunările 
generale ale oamenilor muncii din întreprin
derile industriale de construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finanțe, care au fost 
confirmați de conferințele județene ale re
prezentanților oamenilor muncii.

TOTAL: 1591
din care:

- Muncitori și maiștri care lucrează
nemijlocit in producție 834

- Ingineri șefi, contabili șefi, șefi secții
și ateliere, cadre din cercetare-pro- 
iectare 120

- Directori de întreprinderi 100
- Directori generali ai centralelor in

dustriale 40
- Secretari ai comitetelor de partid,

președinți ai comitetelor de sindicat 
și secretari ai comitetelor U.T.C. din 
marile întreprinderi 130

- Activiști de partid din județe 50
- Membri ai birourilor executive ale

ministerelor economice 261
- Cadre din aparatul central de

partid și al organizațiilor de masă 56

REPARTIZAREA PE RAMURI:
- Construcții de mașini 298
- Chimie 109
- Metalurgie 98 

președinte al C.O.M. la Exploatarea minieră 
Herja — Baia Mare - Maramureș.

56. ZAMFIR STANCU - director, prim- 
vicepreședinte al C.O.M. la Combinatul pe
trochimic Borzești - Bacău; membru al C.C. 
al P.C.R.

57. ELENA TUDORAN - maistru, secretar 
al comitetului de partid, președinte al 
C.O.M. la întreprinderea de confecții Foc
șani - Vrancea.

58. GHEORGHE TURBUREANU - maistru 
principal, secretar al comitetului de partid 
pe secție la Combinatul siderurgic Reșița; 
Erou al Muncii Socialiste.

59. CORNELIU VELINCOV - director, prim- 
vicepreședinte al C.O.M. la Combinatul si
derurgic Călărași; membru al C.C. al P.C.R.

- Mine, petrol, geologie 103
- Energie electrică 58
- Industria ușoară 192
- Economia forestieră și materialelor

de construcții 122
- Transporturi și telecomunicații 127
- Construcții, industria mică și gospo

dăria comunală 146
- Comerț, aprovizionare, turism 102
- Cooperația meșteșugărească 53
- Cooperația de consum 36
- Finanțe, bănci și alte domenii 42

DUPĂ NAȚIONALITATE
%

- români 1 430 89,9
- maghiari 124 7,8
- germani 30 1.9
- alții 7 0,4

DUPĂ SEX
- bărbați 1 064 66,9
- femei 527 33,1

DUPĂ APARTENENȚA POLITICA
%

- membri de partid 1 352 85
- membri ai (5.D.U.S. 239 15

- Membri ai C.C. al P.C.R.
și ai Comisiei Centrale
de Revizie 141

- Deputați in Marea Adunare
Națională 93

- Eroi ai Muncii Socialiste 43
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plexe, dezvoltarea activităților 
de lucrări in străinătate, acor
darea de asistență tehnică, ex
port de proiecte, licențe și alte 
activități, rod al inteligenței oa
menilor de știință, tehnologilor 
și proiectanților români.

In cincinalul care a inceput 
se va acorda o atenție spe
cială îmbunătățirii rețelei de 
comercializare in exterior, asi
gurării prezenței lucrative a în
treprinderilor de comerț exte
rior într-o strînsă conlucrare cu 
producătorii pe toate piețele ex
terne care prezintă interes co
mercial și de cooperare pentru 
țara noastră.

Realizarea acestor sarcini pre
supune o activitate de organi
zare, de producție, de comercia
lizare de o amploare deosebită.

Trebuie să trecem cu hotărîre la 
aplicarea in viață a principiilor 
autoconducerii șl autogestiunii 
financiar-vâlutare, care presu
pune in primul rînd ca fiecare 
minister, centrală industrială, 
unitate economică, Întreprinde
re de comerț exterior să cunoas
că și să lupte pentru respecta
rea echilibrului valutar-finan- 
ciar prevăzut prin plan, să nu 
se consume fonduri pentru im
porturi mai mult decit avem 
posibilități ; fiecare să știe că 
fără realizarea prevederilor de 
export nu se pot face importuri, 
că fără produse de înaltă cali
tate și competitive din punct de 
vedere tehnic, nu ne putem 
menține pe piețele externe, nu 
putem cîștiga noi piețe.

Trebuie să spun că. deși se 
depun multe eforturi, totuși re
zultatele primului semestru al 
acestui an nu sînt pe total sa
tisfăcătoare, că nu se acordă 
peste tot prioritate exportului, 
așa cum a fost stabilit de con-

Cuvîntul 
Irina

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși.

Prin problematica pe care o 
dezbate, Congresul consiliilor 
oamenilor muncii reprezintă un 
eveniment deosebit de impor
tant in viața social-politică a 
tării. Sîntem cu toții sub puter
nica impresie a magistralei ex
puneri pe care secretarul gene
ral al partidului a făcut-o la 
deschiderea lucrărilor, model de 
analiză pătrunzătoare in esența 
fenomenelor, elocventă mărturie 
a capacității de a previziona 
direcțiile de dezvoltare ale 
României, de a pune in evidență 
trăsăturile fundamentale ale 
evoluției sale.

Trăim momente Înălțătoare, de 
deplină satisfacție generate de 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu în inalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii. Per- 
mîteți-mi să vă transmit, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, inalta prețuire și 
adînca recunoȘtihțâ' a colectivu
lui nostru, in care muncesc, în
frățiți în gind și faptă, români, 
maghiari, germani și oameni ai 
muncii de alte naționalități, 
pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășurați spre binele 
patriei și poporului, al cauzei 
păcii șl socialismului în lume.

Trăim și muncim in deplină 
frăție și unitate. Ne bucurăm 
de toate condițiile pentru afir
marea noastră in muncă, in 
viața social-politică, in artă și 
cultură. Noi și copiii noștri 
trăim și ne formăm intr-o so
cietate profund umană, unde 
omul este proprietar, producă
tor, dar și beneficiar al valorilor 
pe care le creează. De la înalta 
tribună a forumului muncito
resc, aș vrea să le spun dom
nilor de la diferite oficine de 
propagandă din Occident : „Voi, 
care denaturați adevărul istoric, 
veniți să ne vedeți la noi acasă 
muncind, trăind intr-un climat 
de deplină libertate". Minciuni
le pe care diverși transfugi le 
propagă, pasămite din grijă 
și milostenie pentru noi. le res
pingem cu demnitate, deoarece 
constituie un amestec in trebu
rile tării noastre, libere și inde
pendente, și ele contravin fla
grant eforturilor care se fac în 
lume pentru destindere, pace, 
colaborare și bună înțelegere 
intre popoare.

Faptul că pînă în prezent — 
■ spus vorbitoarea — întreprin
derea noastră și-a îndeplinit in
tegral sarcinile de plan consti
tuie un indiciu că adunarea ge
nerală și consiliul oamenilor 
muncii s-au preocupat de apli
carea principiilor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești, pe

Cuvîntul tovarășului 
Virgil Trofin

Stimați tovarăși.

Exprim acordul deplin cu ma
gistrala expunere prezentată in 
congres de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu celelalte docu
mente puse in dezbaterea con
gresului, precum și hotărirea 
neclintită ș tuturor oamenilor 
muncii din industria extractivă 
de a face totul pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în actua
lul cincinal, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate de Con
gresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Strălucitul bilanț al înfăptui
rilor din cincinalul 1976—1980 
încorporează și activitatea neo
bosită a minerilor, petroliștilor 
și geologilor. în acești ani s-a 
dezvoltat puternic și industria 
extractivă, sector in care s-au 
investit in cincinalul trecut pes
te 71 miliarde lei, asigurindu-se 
punerea in funcțiune a 175 noi 
capacități de producție. Față de 
anul 1975, producția de lignit și 
cărbune brun a crescut cu peste 
37 la sută, cea de huilă spălată 
pentru cocs cu 52 la sută. S-a 
realizat și depășit planul cinci
nal la extracția de gaze natu
rale, gaze asociate, metale rare, 
bauxită, calcar și alte- produse, 
în sectorul de petrol s-au in
tensificat lucrările de foraj, în
deosebi la adîncimi mari, și s-au 
aplicat tehnologii avansate pen
tru creșterea gradului de recu

ducerea partidului. De aseme
nea, consider că nici aparatul 
Ministerului Comerțului Exte
rior și al întreprinderilor de co
merț exterior nu acționează cu 
suficientă tenacitate și hotărîre 
pentru a prospecta corespunză
tor piața externă, pentru asigu
rarea unui portofoliu de con
tracte în concordanță cu planul, 
pentru a colabora mai strins cu 
unitățile producătoare, în vede
rea clarificării tuturor proble
melor pe care le ridică produc
ția de export, calitatea și com
petitivitatea produselor destina
te exportului.

Mai avem un semestru pînă 
la sfîrșitul anului, deci mai este 
timp pentru a recupera rămi- 
nerile în urmă și, de aceea ca
pătă o mare importanță indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se stabili măsuri 
deosebite pentru realizarea pla
nului în acest an și pe întreg 
cincinalul.

Exprimind angajamentul de a 
acționa cu hotărîre pentru mo
dernizarea comerțului nostru 
exterior, pentru creșterea efi
cienței și sporirea neîntreruptă 
a contribuției sale la dezvoltarea 
economică a țării, vorbitorul a 
spus : Doresc să dau glas senti
mentelor de satisfacție și bucu
rie ale oamenilor muncii din sis
temul de comerț exterior, pentru 
că la Congresul nostru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost re
ales președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Mun
cii. Vă rog să-mi permiteți și 
mie, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Să vă adresez respectuoase fe
licitări, însoțite de sentimente 
de înaltă stimă și afecțiune, 
pentru distincția atît de suges
tivă și pe deplin meritată ce 
v-a fost acordată de „Om al 
anului 1980 — pentru pace".

tovarășei 
Farkas

baza noului mecanism econo- 
mico-financiar.

Din adunăr ile generale ale oa
menilor muncii, organizate mai 
temeinic, am înțeles, concret, noi 
cei care facem parte din consi
liul oamenilor muncii, de ce sur
să inepuizabilă de idei, soluții, 
forță creatoare dispunem atunci 
cind consultăm și ținem seama 
de părerile fiecărui membru al 
colectivului, surse pe care le 
vom valorifica tot mai mult.

In atenția noastră va trebui să 
stea mai mult decit pină acum 
reducerea consumurilor, valorifi
carea superioară a firelor pentru 
tricotat, inclusiv valorificarea re
surselor refolosibile. Am reținut 
din Raportul cu privire la redu
cerea normelor de consum la 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie în perioada 
1981—1985 multe căi pe care va 
trebui să le folosim. Vom depu
ne tot interesul pentru di
versificarea producției, crearea 
unor modele frumoase, ingenios 
concepute, cu care să ne impu
nem pe piața internă și cea ex
ternă, ridicind tot mai sus pres
tigiul emblemei întreprinderii 
noastre.

Sintem conștienți că în ceea ce 
privește buna utilizare a timpu
lui de muncă in schimburi 
sintem încă deficitari, datorită, in 
special, unor defecțiuni de or
ganizare nu numai la nivelul 
secțiilor și locurilor de muncă, 
ci și la cel al conducerii între
prinderii. Rezolvarea ține de noi, 
dar și de alte foruri. De pildă, 
in întreprinderea noastră — ca 
și în alte unități similare — 
femeile dețin o pondere de peste 
92 la sută din totalul personalu
lui muncitor. Așa stind lucrurile, 
se ridică problema concediilor pe 
care le iau unele femei cu copii 
mici, care se îmbolnăvesc și 
care, evident, nu pot veni la 
lucru. Considerăm că în atare 
condiții, cind schimburile rămin 
descompletate, se impune neapă
rat o reglementare care să țină 
seama în mod echitabil și de si
tuația de fapt și de asigurarea 
permanenței la locurile de 
muncă în schimburi. După pă
rerea noastră, trebuie studiat 
regimul concediului de materni
tate, in lumina acestor realități, 
și de făcut adaptările de rigoare. 
O astfel de reglementare ar 
înlătura fluctuația din producție 
și ar soluționa, totodată, și unele 
probleme de ordin social de 
mare importanță.

In încheiere, țin să vă asigur, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal, aducindu-ne din plin 
contribuția la înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socia
listă România.

perare a țițeiului din zăcămin
tele cunoscute.

Cu toate eforturile făcute, in 
cincinalul trecut nu s-au reali
zat insă în întregime prevede
rile de plan la unele produse 
de bază, îndeosebi la cărbune și 
petrol. In adunările generale 
ale oamenilor muncii din între
prinderi. exploatări miniere și 
schele petroliere, precum și in 
adunările pe centrale și trus
turi, în conducerea Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
s-au analizat cu toată respon
sabilitatea, în spirit critic și 
autocritic, cauzele rămînerilor în 
urmă și s-au stabilit măsurile 
tehnice și organizatorice pentru 
realizarea în cit mai bune con
diții a planului de stat in ac
tualul cincinal. Pe primele cinci 
luni din acest an, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
s-a realizat o producție mai 
mare cu 124 000 tone huilă 
spălată pentru cocs, cu 1,2 mi
lioane tone mai mult lignit, s-au 
asigurat economiei naționale 
cantitățile de gaze naturale.

Sînt însă însemnate rămîneri 
In urmă față de prevederile de 
plan, îndeosebi la lignit, petrol 
șl cupru electrolitic. în sectorul 
cărbune, la toate combinatele 
și întreprinderile, îndeosebi la 
Combinatul minier Oltenia, 
unde sînt și cele mai mari ne- 
realizări. vom lua în continuare 
măsuri hotărite pentru folosirea 
la întreaga capacitate a excava

toarelor cu rotor, a combinelor 
de abataj, pentru recuperarea 
răminerilor in urmă Ia desco- 
pertare, pentru respectarea 
strictă a tehnologiilor de lucru, 
funcționarea normală a celor 
110 km de benzi de transport, 
mai buna organizarg a muncii, 
pentru calificarea și perfecțio
narea calificării personalului, 
întărirea răspunderii, a ordinii 
și disciplinei muncitorești. Con
ducerea ministerului, împreună 
cu comitetul județean de partid, 
a fost și va fi permanent in mij
locul acestui colectiv, ii vom 
acorda tot sprijinul necesar, 
fiind ferm convinși că tină- 
rul, dar puternicul colectiv 
de muncitori din bazinul Ol
tenia, de peste 30 000 de oa
meni, este in măsură să de
pășească greutățile mari și ine
rente ale exploatării in ca
riere și să asigure realizarea 
planului la lignit, atit de nece
sar economiei țării. In sectorul 
de petrol trebuie să acționăm 
cu toată hotărirea pentru asi
gurarea funcționării normale a 
tuturor sondelor în producție, 
pentru folosirea la maximum a 
dotării existente, pentru o mai 
bună organizare a schelelor și 
trusturilor petroliere, îndeosebi 
în trusturile Arad, Bolintin și 
Pitești, unde sint și cele mai 
mari rămîneri in urmă in rea
lizarea planului de țiței.

Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la chema
rea partidulqi, oameni ai mun
cii din alte sectoare de activi
tate, brigăzi de tineret și militari 
ai forțelor armate, dînd dovadă 
de un inalt spirit de solidari
tate muncitorească, sint prezenți 
pe marile șantiere din bazinele 
miniere Oltenia, Valea Jiului, 
Vilcea, Călimani, Roșia Po
ieni, muncesc cu abnegație și cu 
rezultate bune, împreună cu 
minerii, pentru recuperarea ră
minerilor in urmă la descoper- 
tare și pentru asigurarea pu
nerii in funcțiune a unor noi 
capacități de producție in in
dustria extractivă.

în actualul cincinal, investiți
ile pentru sectorul industriei 
extractive vor fi cu 67 la sută 
mai mari decit în cincinalul 
trecut. Se vor pune în evidență 
și se va trece la exploatarea a 
noi zăcăminte de cărbune, mi
nereuri și substanțe minerale 
utile. Față de anul 1980, în anul 
1985 va trebui să asigurăm 
creșteri de cel puțin 55 la sută 
la huilă, de 2,7 ori la lignit și 
cărbune brun, cu 30 la sută la 
țiței extras, cu 63 la sută la 
zinc metal etc.

în scopul realizării prevederi
lor planului cincinal, s-au întoc
mit programe de cercetare geo
logică pentru toate zonele țării. 
Aceste programe au fost văzute 
și aprobate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Important este să se 
treacă cu mai multă hotărîre la 
realizarea acestora, să scurtăm 
la maximum termenele de pune
re în evidență a noi zăcăminte și 
să pregătim, în paralel, condițiile 
necesare micșorării perioadei de 
trecere la exploatarea acestora. 
Pentru realizarea nivelurilor pre
văzute, la cărbune, odată cu dez
voltarea producției din carierele 
bazinului Oltenia se vor pune in 
exploatare noi cariere și mine in 
bazinele Vilcea, Mehedinți, Ba
nat și Sf. Gheorghe; se vor in
tensifica cercetările pentru pu
nerea în evidență a zăcăminte
lor de cărbuni din jurul Capita
lei, precum și din județul Olt. 
Pentru realizarea producției de 
țiței se va intensifica activita
tea de foraj, se va asigura creș
terea factorului final de recupe
rare a țițeiului. Ne vom pre
ocupa, împreună cu Ministerul 
Industriei Construcțiilor de' Ma
șini, de realizarea programului 
aprobat de conducerea partidu
lui în vederea intensificării cer
cetării și trecerii la exploatarea 
țițeiului de pe platoul românesc 
al Mării Negre. Se vor pune in 
valoare noi zăcăminte de mine
reuri cu conținut scăzut de me
tale, ceea ce va impune o creș
tere de aproape 3 ori a masei 
miniere extrase în 1985, față de 
anul 1980. Vor intra in funcțiu
ne capacități însumind 20 mi
lioane tone minereuri — la Mol
dova Nouă, Roșia Poieni, Valea 
Morii, Coranda. Vom acorda cea 
mai mare atenție realizării pro
gramului de mecanizare și de 
îmbunătățire a tehnologiilor de 
lucru, organizării superioare a 
producției, pregătirii forței de 
muncă.

Subliniind că sectorul extrac
tiv urmează să fie dotat cu noi 
utilaje și instalații, vorbitorul a 
arătat că minerii, petroliștii și 
geologii dau o înaltă apreciere 
modului in care s-a asigurat și 
pină acum dotarea acestui sec
tor. în același timp — a spus in

Cuvîntul 
Eugenia

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Doresc să aduc congresului 
mesajul de hărnicie și iubire 
de țară al celor ce muncesc in 
întreprinderea „Textilă", al tu
turor locuitorilor din Cisnădie, 
județul Sibiu, oameni destoinici 
și pricepuți, buni gospodari, iu
bitori și creatori de frumos, 
care și-au făcut un titlu de 
cinste din a munci mereu mai 
bine, de a-și îndeplini, la inalte 
cote ale calității, îndatoririle pe 
care le au. Sîntem martorii 
profundelor transformări care 
au loc în țara noastră. Odată 
cu dezvoltarea econom ico-socia- 
lă și culturală a țării, se adin- 
cește democrația socialistă, se 
amplifică posibilitățile de afir
mare a tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționali
tate.

Salutăm cu toată căldura ini
milor noastre reinvestirea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
in inalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, dind astfel 
glas sentimentelor 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 noastre.

Avem o tară frumoasă și bo
gată, un popor minunat ; ne 
bucurăm de condiții de muncă 
și viață cum n-au existat nici
odată. Știm că toate acestea le 
datorăm înțelepciunii cu care 
partidul, dumneavoastră, mult 

continuare vorbitorul — îm
preună cu conducerile celorlalte 
ministere vom acționa pentru o 
mai riguroasă respectare a con
tractelor, îmbunătățirea calității 
și fiabilității utilajelor, asigura
rea cu prioritate a pieselor de 
schimb necesare dotării existen
te, domeniu în care se mențin 
însemnate rămîneri în urmă. 
Industria noastră dispune de un 
puternic potențial și, de aceea, 
avem convingerea că toate aces
te probleme își vor găsi urgent 
soluționarea pozitivă, in raport 
cu importanța pe care partidul 
și statul nostru o acordă asigu
rării bazei de materii prime și 
energetice a țării.

O deosebită atenție vom acor
da îmbunătățirii calității cărbu
nelui cocsificabil și energetic, 
calității argilelor și caolinului. 
Ministerul, centralele, combina
tele și institutele de cercetări 
vor acționa cu mai multă respon
sabilitate pentru realizarea pro
gramelor întocmite in acest scop. 
In același timp, trebuie să ac
ționăm cu toată hotărirea pentru 
creșterea la maximum a produc
ției unor materii prime care în 
prezent se importă. Stă in pu
terea centralelor miniere și in
stitutelor noastre de cercetare 
ca, intr-un timp scurt, să elimi
năm importurile de caolin, ar
gile, feldspat și alte produse.

Așa cum s-a subliniat in ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ridicarea continuă a 
nivelului de viață al poporului, 
creșterea bunei sale stări mate
riale și spirituale reprezintă 
esența politicii partidului și sta
tului nostru. în cincinalul care 
a trecut, oamenii muncii din 
sectorul extractiv au beneficiat 
de însemnate creșteri ale retri
buției reale. S-au construit in 
toate zonele miniere mii de 
apartamente, cămine pentru ne- 
familiști, creșe, grădinițe; circa 
72 la sută din totalul personalu
lui muncitor lucrează cu pro
gram redus de 46 ore săptămînal 
sau de 6—7 ore pe schimb. Pe 
baza programului întocmit, se 
acționează în toate unitățile 
pentru crearea condițiilor nece
sare in vederea generalizării 
programului redus de lucru.

S-au făcut și se fac eforturi 
deosebite pentru asigurarea 
protecției și securității muncii, 
obținindu-se, pe ansamblu, une
le rezultate pozitive. Tinind insă 
seama de numărul încă mare al 
accidentelor de muncă, precum 
și de gravul accident colectiv 
care a avut loc la întreprinde
rea minieră Livezeni, atit consi
liile oamenilor muncii din între
prinderi, centrale și combinate, 
cit și ministerul nostru, trăgmd 
invățămintele necesare, au luat 
și vor lua cele mai hotărite mă
suri pentru aplicarea strictă a 
legislației în domeniul protec
ției și securității muncii.

Sint de acord cu măsurile 
prezentate privind creșterea ro
lului adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, al consiliilor 
oamenilor muncii. Sint intru to
tul de acord cu tezele și argu
mentele expuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
necesitatea înlocuirii noțiunii de 
dictatură a proletariatului cu 
noțiunea de democrație munci
torească socialistă, care cores
punde pe deplin relațiilor noi 
din, societatea noastră, partici
pării efective a clasei muncitoa
re, a Întregului popor, la elabo
rarea și Înfăptuirea politicii 
P.C.R., forță politică conducă
toare a societății noastre socia
liste.

Dezvoltarea democrației munci
torești impune și creșterea răs
punderii. a disciplinei în muncă. 
In societatea noastra, manifes
tările de neglijență, de nepăsare 
lovesc nu numai în interesele 
persoanei respective, ci in pri
mul rind în interesele întregu
lui colectiv, ale întregii socie
tăți. Iată de ce, în calitate de 
producători și de beneficiari, de 
stăpîni ai mijloacelor de pro
ducție, sîntem cu toții chemați 
să gospodărim mai bine între
prinderile, să întărim răspunde
rea, ordinea și disciplina, să asi
gurăm creșterea necontenită a 
eficienței activității economice, 
progresul continuu al patriei 
noastre socialiste.

Exprimind mindria și satisfac
ția pentru realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in inalta 
funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii — a spus in încheiere 
vorbitorul — la acest mare fo
rum al democrației muncitorești 
ne angajăm să facem totul pen
tru realizarea planului de stat 
pe acest cincinal, care va marca 
o nouă treaptă de civilizație 
pentru întregul nostru popor, 
constructor al socialismului și 
comunismului.

tovarășei 
Leonhard

stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conduceți destinele 
națiunii, grijii pe care o mani
festați pentru om, pentru îm
plinirea sa pe toate planurile. 
Avem incă multe de rezolvat, 
dar poporul, strins unit in ju
rul partidului, asigură toate mij
loacele de soluționare a lor. cu 
oameni și pentru oameni. A 
nega sau a blama realizările 
obținute, condițiile de viață și 
de muncă existente in țara 
noastră, înfrățirea și unitatea 
de nezdruncinat a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități în
seamnă a comite acte care re
prezintă un amestec grosolan 
in treburile interne ale noastre. 
Sfaturile încărcate de venin pe 
care ni le dau transfugii „gri
julii" de soarta noastră le res
pingem cu hotărîre și indignare. 
Iată, noi ne sfătuim, căutăm so
luții, stabilim măsuri pentru ca 
România să se ridice tof mai 
sus, pe noi culmi de progres și 
civilizație, avuția ei să crească 
și pe această bază nivelul nos
tru de trai și calitatea vieții. 
Ne sfătuim democratic cu con
ducătorii noștri care întruchi
pează năzuințele și idealurile 
poporului. Așa că, domnilor, nu 
mai improșcați cu venin de la 
posturile pe care vi le intitu
lați... „libere".

Sintem împreună ca să facem 
bilanțul activității depuse in lu
mina sarcinilor ce ne-au reve
nit în perioada dintre cele două 
congrese. Pentru noi, cincinalul 
1976—1980 a fost o etapă bogată 
în succese. Am realizat planul 
cu aproape 5 luni mai devreme, 

obținînd astfel o producție su
plimentară de 823 milioane lei, 
in condițiile creșterii producti
vității muncii. îmbunătățirii ca
lității și reducerii cheltuielilor 
materiale.

Consiliul oamenilor muncii, 
toți factorii educaționali și de 
decizie au acordat' o mai mare 
atenție întăririi disciplinei sub 
toate aspectele : prezența la 
muncă, întreținerea și exploa
tarea utilajelor, calitatea produ
selor. Realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin pentru 
acest cincinal din Programul 
cu privire la ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii și creșterea 
continuă a calității vieții în pe
rioada 1981—1985 presupun din 
partea noastră un stil de muncă 
mai dinamic, eficient pentru 
mobilizarea oamenilor la trans
formarea tuturor locurilor de 
muncă în laboratoare de cerce
tare. Cind zic cercetare mă gîn- 
deso la găsirea unor posibili
tăți pentru sporirea randamen
tului utilajelor, folosirea mai 
eficientă a timpului de lucru, 
realizarea unor produse noi.

Proiectul planului cincinal, 
elaborat cu contribuția decisivă 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne prezintă o Româ
nie prosperă, mutațiile care vor

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Albu

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

stimați tovarăși,

îngăduiți-mi să folosesc acest 
prilej pentru a-mi manifesta sa
tisfacția și bucuria de a participa 
la acest inalt forum muncitoresc, 
pentru a da glas, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Vilcea, sen
timentelor noastre de puternică 
adeziune la politica științifică și 
clarvăzătoare a partidului, de 
aleasă stimă și devotament față 
de dumneavoastră, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, pri
mul muncitor al țării, comunis
tul de omenie, care ne dați zi 
de zi și clipă de clipă un strălu
cit exemplu de muncă și viață, 
de dăruire și cutezanță revolu
ționară in măreața operă de edi
ficare socialistă și comunistă a 
patriei.

Hotărît să transpună în viață 
hotărîrile Congresului al XII-lea 
al partidului, colectivul de mun
că al Uniunii județene Vilcea a 
cooperativelor de consum a des
făcut in anul trecut cu 8 la sută 
mai multă marfă decit in 1979, a 
livrat, peste plan, la fondul pie
ței produse in valoare de 14 mi
lioane lei. A fost realizat planul 
la export în proporție de 125 la 
sută și am obținut beneficii su
plimentare de peste 14 milioane 
lei. La dezvoltarea prestărilor de 
servicii, in cincinalul trecut, am 
înregistrat un ritm de creștere 
de peste 25 la sută anual. In 
ceea ce privește industria mică, 
numai in anul trecut, am reușit 
să deschidem 185 de secții noi, 
orientindu-le activitatea pe dez
voltarea producției materialelor 
de construcții, a înlocuitorilor 
din cărămidă, valorificînd tradi
ția locală și resursele de materii 
prime de care dispune județul.

Strădaniile comuniștilor, ale 
celorlalți oameni ai muncii din 
cooperația de consum și-au gă
sit o frumoasă apreciere la ni
velul țării. în ultimii trei ani am 
dobindit consecutiv primul loc 
în întrecerea socialistă, succese 
încununate cu înaltele distincții 
„Ordinul Muncii" clasa I și 
titlurile de unitate fruntașă pe 
țară.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că, în spiritul Legii pri
vind dezvoltarea industriei mici, 
am trecut deja la materializarea 
unor măsuri care ne vor permite 
ca la sfîrșitul actualului cincinal 
să realizăm o producție de peste 
trei ori mai mare decit in pre
zent. Totodată, vă asigurăm că 
indicațiile date de dumneavoas
tră la recenta Consfătuire de

Cuvîntul tovarășului 
Adrian Ghica

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

In numele colectivului mun
citoresc al Trustului de con- 
strucții-montaj Neamț, doresc 
să-mi exprim totala adeziune la 
tezaurul de idei și învățăminte 
desprinse din magistrala cuvin- 
tare a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, văzînd și cu acest 
prilej, în orientările date, un 
prețios îndreptar pentru întrea
ga noastră activitate.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii expri
mă hotărirea nestrămutată a 
clasei noastre muncitoare, a în
tregului popor de a avea mereu 
în frunte pe cel mai iubit fiu 
al poporului, pe omul care și-a 
dăruit întreaga viață și activi
tate prosperității celor ce mun
cesc, exemplu de spirit revolu
ționar inflăcărat, pildă însufle- 
țitoare de muncă și eroism, pen
tru ridicarea României pe noi 
culmi de civilizație și progres.

Detașamentul de constructori 
pe care-1 reprezint la acest fo
rum al democrației muncitorești 
și-a îndeplinit sarcinile cincina
lului precedent cu aproape 14 
luni mai devreme, ceea ce ne-a 
permis să dăm în folosință, pes
te prevederile perioadei la care 
ne referim, 5 600 apartamente, 
precum și obiective social-cultu- 
rale, tehnico-edilitare, agrozoo
tehnice și industriale. Am înde
plinit, de asemenea, integral 
sarcina încredințată privind 
participarea la construcția ora
șului Zimnicea, dînd în folosin
ță peste 350 apartamente cu ma
gazine la parter, precum și edi
ficiul Casei de cultură. De ase
menea, am predat minerilor din 
Gorj primele blocuri în locali
tatea Mătăsari. In perioada care 
a trecut din acest an, colectivul 
nostru și-a indeplinit și depășit 
sarcinile de plan la producția 
netă, productivitatea muncii și 
producția fizică, dînd în folosin
ță. peste 1 000 de apartamente. 

avea loc în acest domeniu în 
care ne-am propus să devenim 
o țară cu dezvoltare medie. Noi 
le vom înfăptui, în strînsă uni
tate și frăție, pentru că tot ce 
există în țara noastră ne apar
ține.

Avem în întreprindere mult 
tineret, de care trebuie să ne 
ocupăm mai bine, ca el să înțe
leagă marile răspunderi socia
le pe care le are. N-aș putea 
afirma că întotdeauna proble
mele ridicate de muncitori 
și-au găsit imediata soluționare. 
Ne-am propus să consultăm in 
permanență colectivul, astfel ca 
măsurile stabilite de consiliul 
oamenilor muncii să fie emana
ție a întregului colectiv. Așa 
ne-ați cerut dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, și așa vom acționa.

Reafirmăm hotărirea de a ne 
amplifica eforturile, de a fi os
tași credincioși ai partidului. 
Folosind mai bine pirghiile nou
lui mecanism economic in acti
vitatea noastră de zi cu zi, 
muncind cu pasiune și dăruire 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planului și a propriilor 
noastre angajamente, vom duce 
mai departe faima iscusinței cu 
care țesem minunatele covoare 
de Cisnădie, cunoscute in lu
mea întreagă.

lucru de la C.C. al P.C.R. pentru 
ridicarea calității și competitivi
tății produselor, pentru creșterea 
exportului au devenit o proble
mă de inalta conștiință pentru 
întregul nostru personal munci
tor, hotărît să investească tot ce 
are el mai bun, toată priceperea 
și experiența de muncă, astfel 
incit să ne sporim continuu con
tribuția la creșterea volumului 
de export, la echilibrarea balan
ței de plăți a țării noastre.

Avem datoria patriotică de a 
nu ne opri aici, de a face 
totul pentru perfecționarea neîn
treruptă a activității noastre, de 
a lupta cu cel mai înalt spirit 
combativ, revoluționar Împotriva 
neajunsurilor care s-au manifes
tat și se mai manifestă in coope
rația de consum. Trebuie să 
arătam că facem incă puțin pen
tru dezvoltarea activităților de 
achiziții și contractări, pentru 
valorificarea marilor posibilități 
de care dispune județul nostru 
pentru sporirea contribuției la 
asigurarea fondului de stat. Le
gat de activitatea de achiziții și 
contractări, mă simt dator să 
spun că avem încă un sistem 
greoi, in unele cazuri nestimula
tiv, de preluare a surplusului 
din gospodăriile cetățenilor. Con
tractările și achizițiile nu stimu
lează prea mult acdle îndelet
niciri de tradiție de pe meleagu
rile vîlcene, cum sînt creșterea 
animalelor, viticultura, pomicul
tura, precum și valorificarea cit 
mai deplină a resurselor locale 
prin dezvoltarea industriei mici, 
artizanale, a prestărilor de ser vi
cii. Unele servicii către popu
lație ne mai aduc reclamații În
temeiate în ceea ce privește ca
litatea prestațiilor, rețeaua uni
tăților noastre nu răspunde pe 
deplin solicitărilor populației.

Firește, pentru a ne îmbună
tăți continuu activitatea se im
pune ca și CENTROCOOP-ul să 
dovedească mai multă mobili
tate, să renunțe la tutela mă
runtă, la tot felul de adrese și 
instrucțiuni, în interesul rezol
vării ■operative a problemelor de 
către organele colective de con
ducere din unități.

Știm că avem încă multe de 
făcut pentru a imprima Întregii 
noastre activități o calitate nouă, 
superioară. Sîntem ferm hotărîți 
să acționăm în continuare cu 
întreaga noastră energie, cu toa
tă puterea de muncă, sporin- 
du-ne continuu contribuția la 
efortul creator al națiunii noas
tre, care sub conducerea științi
fică și clarvăzătoare a partidului, 
făurește pe pămintul scump al 
patriei cea mai înfloritoare ci
vilizație, civilizația comunistă.

Rezultatele obținute ar fi fost 
desigur mai mari dacă in activi
tatea noastră nu s-ar fi mani
festat și unele lipsuri, peste care 
trebuie să recunoaștem că am 
trecut uneori cu destulă ușurin
ță sau le-am găsit justificări 
neîntemeiate. Trebuie să spun 
că factorii de răspundere de pe 
șantierele noastre nu s-au preo
cupat cu destulă perseverență 
să asigure utilizarea cu maxi
mum de randament a resurse
lor materiale și umane, crește
rea mai accentuată a producti
vității muncii, reducerea costu
rilor de producție, în special a 
cheltuielilor materiale, realiza
rea unei calități superioare a 
tuturor lucrărilor. Obținem incă 
randamente scăzute la folosi
rea utilajelor, avem nu puține 
cazuri de risipă de forță de 
muncă, de energie și combusti
bili, precum și o serie de defi
ciențe în gospodărirea materia
lelor pe șantiere, iar calitatea 
unor lucrări, îndeosebi la fini
saje, lasă uneori de dorit.

Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri,- adunarea generală 
a oamenilor muncii și consiliile 
oamenilor muncii din cadrul 
trustului au stabilit un program 
de măsuri concrete cu termene 
și responsabilități precise, mă
suri care sînt susținute de o 
intensă activitate politico-edu- 
cativă.

Referindu-se in continuare la 
raportul cu privire la acțiunea 
de tipizare a liniilor tehnologice 
și a produselor, pus în dezba
terea congresului, vorbitorul a 
arătat că trustul se preocupă 
de promovarea unor tehnologii 
de execuție care să permită uti
lizarea’ înlocuitorilor de mate
riale, extinderea gradului de 
mecanizare și industrializare a 
lucrărilor, transferul de mano
peră în poligoane și ateliere 
centralizate, folosirea pe scară 
largă a proiectelor tipizate, în 
condițiile încadrării stricte în 
consumurile normate de mate
riale și manoperă.

Sîntem conștienți că aplica- 
carea orientărilor date de dum

neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general 
— a spus vorbitorul — privind 
programul de investiții pe acest 
an și pe întregul cincinal 1981— 
1985 va conduce la îmbunătăți
rea substanțială a activității de 
construcții-montaj, la ridicarea 
calității lucrărilor și creșterea 
eficienței economice a investi
țiilor și vă asigurăm și cu acest 
prilej că detașamentul de con
structori din județul Neamț, 
sub indrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, va face 
totul pentru ca sarcinile, orien
tările și exigentele formulate 
în acest mare forum al demo
crației muncitorești să fie 
transpuse in viață in mod e- 
xemplar.

Am aflat cu multă bucurie și 
mindrie patriotică despre acor
darea înaltei distincții de „Om 
al anului 1980 — pentru pace" 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ceea ce arată stima și prețuirea 
de care se bucură in lume pre
ședintele României socialiste,

Cuvîntul tovarășului 
Ion Nica

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu.

Tovarășe și tovarăși.

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim deplinul meu acord cu 
tezele teoretice, indicațiile și 
orientările practice cuprinse în 
expunerea pe care a prezentat-o 
la acest congres tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document de 
bază pentru activitatea viitoare 
a consiliilor oamenilor muncii, 
chemate să îndeplinească un rol 
tot mai important in perfecțio
narea organizării și conducerii 
economiei naționale.

In numele colectivului de 
muncă din cele 11 unități ale 
Centralei de îngrășăminte Chi
mice Craiova, vreau să arăt că 
în cincinalul care s-a încheiat 
au fost obținute o serie de re
zultate bune. Ca urmare a unor 
importante fonduri de investi
ții de care am beneficiat s-au 
construit și pus în funcțiune noi 
capacități de producție, valoarea 
fondurilor fixe ajungînd în 
1980 la 35,5 miliarde lei. Intrarea 
in funcțiune a unui număr în
semnat de instalații a făcut ca 
producția-marfă industrială să 
crească cu 42,8 la sută față de 
1975.

Activitatea de export repre
zintă pentru consiliile oameni
lor muncii din unitățile centra
lei o preocupare prioritară : 
ponderea produselor noi și re- 
proiectate, introduse în fabrica
ție, a fost de 40,5 la sută din 
valoarea producției industriale 
a anului 1980, ele asigurînd va
lorificarea superioară a mate
riilor prime și materialelor. 
Concomitent, organele de condu
cere colectivă din întreprinde
rile noastre desfășoară o largă 
și susținută activitate pentru 
realizarea unor produse de un 
nivel calitativ superior, produ
sele unităților noastre indus
triale bucurîndu-se de o bună 
apreciere din partea celor a- 
proape 50 de parteneri externi.

Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile de îngră
șăminte chimice, răspunzind 
sarcinii trasate cu privire la 
creșterea producției de mic to
naj. de catalizatori, piese de 
schimb și utilaje de înlocuire, 
au reușit să realizeze, prin cer
cetare proprie, dezvoltarea pro
ducției de catalizatori pentru 
industria amoniacului și acidu- 

‘ lui sulfuric, excluzind complet 
importul, să asigure o bună 
parte din schimbătorii de ioni 
necesari industriei, precum și 
rășinile pe bază de nitrocelulo
ze și cele ureoformaldehidice.

Cu toate aceste rezultate bune, 
trebuie să arătăm că în activi
tatea noastră au existat și unele 
deficiențe : nu am reușit să ne 
realizăm indicatorii de plan 
anuali, ca urmare a funcționării 
necorespunzătoare a unora din
tre instalațiile de amoniac și

Cuvîntul
Georgeta loniță

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimați tovarăși,

Marele forum al autoconduce
rii muncitorești la care partici
păm este chemat să dezbată, cu 
înaltă răspundere și exigență, 
activitatea organelor de condu
cere colectivă din întreprinderi 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea politicii 
economice a partidului, la reali
zarea planului național unic de 
dezvoltare a țării, la conducerea 
întregii activități economico-so- 
ciale. în acest spirit, vă rog 
să-mi permiteți să vș rețin aten
ția cu citeva probleme care pre
ocupă colectivul nostru și care 
au stat in permanență in centrul 
atenției consiliului oamenilor 
muncii.

Sintem în măsură să vă rapor
tăm că, pe primele cinci luni din 
acest an, am realizat 27 modele 
noi de mobilier, din care 17 pen
tru export, am ridicat ponderea 
produselor noi și reproiectate 
de la 15 la sută în 1980, la 23,4 
la sută in 1981. De asemenea, 
am perfecționat tehnologia de 
fabricare a plăcilor fibrolemnoa- 
se și am ajuns să valorificăm 
30 la sută din producție pentru 
export.

Consiliul oamenilor muncii a 
acordat atenție recuperării și re- 
folosirii materialelor. Am reușit, 
astfel, să folosim peste 80 la 
sută din materialele rezultate 
din prelucrări tehnologice la 
executarea unor produse de mic 
mobilier și artizanat, precum și 
ca materie primă necesară fa
bricării plăcilor aglomerate din 
fibră de lemn.

Examinînd activitatea pe care 
am desfășurat-o prin prisma 

recunoașterea mondială a con
tribuției deosebite la soluționa
rea marilor probleme cu care 
este confruntată omenirea — a 
spus in încheiere vorbitorul. 
Practic, nu există problemă 
care să privească destinele 
omenirii, pacea, colaborarea in
ternațională in care să nu găsim 
poziția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. clarviziunea, înțe
lepciunea și înaltul spirit uma
nitar privind cooperarea între 
state pe baza principiilor depli
nei egalități, a neamestecului in 
treburile interne, avantajului 
reciproc, făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, fără 
arme și amenințare, in care 
toate valorile create de ome
nire să servească acesteia. în- 
găduiți-ne, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
mulțumim din inimă pentru în
treagă această activitate și să 
vă adresăm respectuoase feli
citări pentru înalta distincție 
primită.

acid sulfuric, a lipsurilor în 
calitatea întreținerii și repara
țiilor la unele utilaje și insta
lații ; în cincinalul trecut nu am 
livrat agriculturii peste 4 000 
tone îngrășăminte chimice, sub
stanță activă, față de sarcinile 
planificate. Deși ne-am propus 
să punem capăt lipsurilor exis
tente, totuși, datorită acelorași 
defecțiuni în funcționarea unor 
instalații de amoniac și acid 
sulfuric, in trimestrul I al anu
lui 1981 nu am reușit să reali
zăm planul producției-marfă 
decit in proporție de 93,9 la 
sută. Pe cele 5 luni ale anului, 
procentul de îndeplinire a pla
nului a crescut insă la 98,5 la 
sută.

Conștienți că neajunsurile a- 
mintite sint rezultatul propriilor 
noastre lipsuri, al modului neco
respunzător in care și-au înde
plinit uneori atribuțiile unele 
organe de conducere colectivă — 
a menționat in continuare vor
bitorul — vom acționa stăruitor 
pentru întărirea disciplinei și 
ordinii, pentru asigurarea unui 
climat de inaltă exigență in 
muncă în toate compartimentele 
și sectoarele centralei și ale în
treprinderilor sale. Este necesar 
să acordăm mai multă atenție 
bunei organizări a producției și 
a muncii, creșterii susținute a 
productivității muncii, pe baza 
introducerii mai rapide a pro
gresului tehnic. Totodată, con
siliile oamenilor muncii vor lua 
măsuri hotărite pentru creșterea 
nivelului de pregătire profesio
nală și tehnică, de ridicare a 
cunoștințelor tuturor oamenilor 
muncii, inclusiv ale cadrelor de 
conducere, intensificînd activi
tatea de reciclare. După cum s-a 
hotărît in adunările generale ale 
oamenilor muncii care au pre- . 
cedat lucrările actualului con
gres. in fiecare Întreprindere 
ganele de conducere colectivă, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor- de partid, vor des
fășura o activitate mai susținu
tă pentru ridicarea conștiinței 
socialiste, pentru înțelegerea po* 
litică a răspunderii ce revină 
fiecărui om în condițiile adinci- 
rii autoconducerii muncitorești 
și întăririi autogestiunii econo
mice.

Făcindu-mă ecoul aleselor 
sentimente de recunoștință și 
respect ale celor peste 40 000 de 
oameni ai muncii pe care ii re
prezint, îngăduiți-mi ca de la 
tribuna acestui forum al demo
crației muncitorești să exprim 
adinca satisfacție pentru rein
vestirea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in inalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, să vă 
aduc mulțumirile și inalta noas
tră prețuire pentru fermitatea 
revoluționară, clarviziunea știin
țifică cu care conduceți desti
nele patriei noastre.

tovarășei

profundei analize făcute în ma
gistrala dumneavoastră expune
re, trebuie să arătăm sincer, 
deschis, că nu ne-am ridicat 
încă la înălțimea marilor răs
punderi ce ne revin, că nu am 
reușit încă să determinăm pe 
fiecare om al muncii din unita
tea noastră să înțeleagă pe de
plin răspunderile ce-i revin in 
calitate de producător, proprie
tar și beneficiar, să-i fie limpe
de că venitul său nu poate fi 
decit în raport cu ceea ce pro
duce. Sint lipsuri ce se regăsesc 
în restanțele pe care le-am înre
gistrat la producția fizică.

Dispunem de o bună dotare 
tehnică, de utilaje moderne, pe 
care se fabrică incă produse cu 
valori de intrebuințare mici. De 
aceea, vom acționa cu energie 
sporită pentru a îmbunătăți în 
continuare structura producției, 
innoind-o și modernizînd-o, pen
tru creșterea gradului de utili
zare a mașinilor și utilajelor. Cu 
deosebire ne dăm seama că 
masa lemnoasă, mult solicitată 
lă export, trebuie valorificată în 
condiții mult superioare, pentru 
a crește eficiența activității eco
nomice. Vom desfășura o acti
vitate susținută pentru atrage
rea întregului personal muncitor 
la Creația tehnică, pentru a găsi 
noi soluții de transformare a 
deșeurilor și a masei lemnoase 
cu grad scăzut de valorificare în 
produse de calitate ridicată. 
Considerăm că, în acest sens, 
Centrala industrială de care a- 
parținem, precum și Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții trebuie să 
acționeze efectiv pentru ca spe
cialiști din domeniu, insuficient

(Continuare in pag. a V-a)
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folosiți în prezent, să contribuie 
direct la îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație și realizarea 
unor sortimente noi, competitive 
la export.

în continuare, vă rog să-mi 
permiteți să propun ca la cen
trala termică a combinatului, 
care asigură energia pentru în
treaga platformă industrială și 
Încălzirea municipiului Focșani, 
să se examineze posibilitatea fo
losirii altor surse de combusti
bil, avînd în vedere că, anual, se 
consumă peste 115 000 tone pă
cură, lovindu-ne de greutăți și 
întreruperi. De asemenea, ținînd 
seama de mărimea și importanța 
centralei, considerăm eficientă 
trecerea acesteia în exploatarea 
și întreținerea Ministerului 
Energiei Electrice spre a se asi
gura 'astfel o mai competentă 
soluționare a problemelor.

îngăduiți-mi ca, în numele 
colectivului pe care îl reprezint 
la acest forum, să reafirm de
plina noastră adeziune la acțiu
nile întreprinse de partid și de

Cuvintul tovarășului 
Titus Popovici

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Onorat congres,

Meditînd asupra expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, ca 
întotdeauna îmbinind sinteza 
lucidă a complexității proble
melor ce le are de rezolvat na
țiunea, ca pasionată mărturie a 
încrederii în Om, în nelimitata 
lui capacitate de a învinge ad
versitățile, de a demonstra că e 
cu adevărat stăpîn pe propriul 
său destin, am încercat un dublu 
sentiment :

— că poate niciodată de cînd 
tunurile celui de-al doilea răz
boi au tăcut, — aparent au tă
cut I — n-a fost nevoie de o 
mai mare încordare a voinței 
și bunului simț mondial, de o 
mai hotărîtă și eficientă decizie 
de înnoire pe plan politic, so
cial, ideologic, pentru ca aceas
tă planetă, casa noastră comună 
In spațiul infinit și indiferent 
să nu devină un infern sau un 
deșert.

— și, In același timp, un sen
timent tonic de optimism rațio
nal, pe care-1 simt aproape ma
terial în această sală. El izvo
răște nu din iluzii euforice, nu 
din autoamăgire, ci din starea 
de stabilitate politică, socială, 
spirituală ce caracterizează 
România de azi cu toate greu
tățile, cu toate lipsurile despre 
care atît de sincer discutăm aici. 
Afirmînd acest lucru, în mod 
simplu, fără vane orgolii, se 
cuvine să aducem un sincer 
omagiu omului care, în fruntea 
partidului și statului militează 
pentru descătușarea energiilor 
creatoare, stimulează neobosit 
îndrăzneala în gîndire și faptă, 
"rdeamnă la luptă permanentă

potriva sclerozei structurilor 
ți metodelor, împotriva gîndirii 
dogmatice, pentru înnoire și 
curaj revoluționar.

Acest Congres, analizînd sta
diul in care se găsește partici
parea deschisă, afectivă, directă 
a întregului popor muncitor la 
conducerea societății discută în 
realitate problema care a fră- 
mintat pe om. din indepărtata 
clipă cînd a căpătat conștiință 
de sine : aceea a libertății. 
Nu există în vocabularul uman 
cuvint care să fi primit un mai 
mare număr de semnificații di
ferite, uneori bătîndu-se cap în 
cap ! nu există noțiune care să 
fi frapat spiritele în atîtea mo
duri diverse ca aceea de liber
tate !

Trebuie să observăm că de la 
un timp, și anume de cind sta
bilitatea politică, socială, ideolo
gică a țării noastre ; repet : cu 
toate lipsurile pe care nu le as
cunde nimeni ! este o realitate 
evidentă pe scena europeană, 
apar glasuri (mai mult sau mai 
puțin stipendiate) care pun 
această stabilitate pe seama lip
sei de libertate din România. 
După aceleași voci, aceasta ar 
reieși din faptul că în România 
nu există o contestație de masă, 
o negare globală, organizată sau 
spontană a socialismului. Pole- 
mizarea cu asemenea afirmații 
Ignare e curată pierdere de vre
me : cum ar putea clasa munci
toare, poporul român, să-și nege 
munca plină de sacrificii, de 
atîtea privațiuni, de eroism și 
seriozitate, cum ar putea să-și 
conteste realizările acestor ani, 
noua înfățișare a patriei cuceri
tă cu grea trudă, cum să repu- 
diem cultura pe care cu toții am 
făurit-o în acești ani, fără să 
ne negăm pe noi înșine și pro
pria noastră viață 1

A reduce ideea de libertate ex
clusiv la negație înseamnă în 
fond negarea ideii de libertate! 
Se poate deduce de aici că po
porul nostru, clasa muncitoare 
consideră stările de lucruri din 
România drept întruchiparea 
perfecțiunii ? Nicidecum. Parti
dul Comunist Român, cu deo
sebire de la Congresul al IX-lea 
a făcut din adevăr la bine ori 
la greu, o componentă a politicii 
sale, — legînd prin aceasta no
țiunea de libertate — de parti
ciparea responsabilă nu a unei 
elite, nu a unui grup restrîns 
oricîte merite și calități ar avea 
— ci a întregului popor, la 
elaborarea marilor opțiuni poli
tice și economice și la controlul 
realizării lor.

La începutul secolului un poet 
și ginditor francez spunea : „Po
litica este arta de-a-i împiedeca 
pe oameni să se amestece în tre
burile care-i privesc"... Era, se 
vede, la curent cu realitățile vre
mii sale. Acest Congres, dezbă- 
tind problema fundamentală vi
tală pentru orice națiune a de
mocrației, forma organizată a 
libertății afirmă că : Politica 
este arta și știința de-a-i face 
pe oameni să se amestece 
din ce în ce mai mult, din 
ce in ce mai competent, cu tot 

stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
cu toate țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale. Totodată, să-mi 
exprim satisfacția pentru înalta 
distincție indiană „Om al anului 
1980 — pentru pace" ce v-a fost 
conferită, iubite tovarășe secre
tar general, pentru contribuția re
marcabilă adusă la promovarea 
cauzei nobile a păcii și priete
niei între țări și popoare, la în
tărirea încrederii și dezvoltarea 
conlucrării rodnice între națiuni.

Avind mandatul delegaților 
din Vrancea, județ care se pre
zintă la acest înalt forum al cla
sei muncitoare cu planul în in
dustrie pe semestrul I în an
samblu realizat — doresc să ex
prim angajamentul comunist că 
vrîncenii vor face totul pentru a 
întregi rezultatele obținute, adu- 
cîndu-și o contribuție mărită la 
dezvoltarea economiei naționale, 
la înflorirea multilaterală a pa
triei noastre socialiste.

maf ridicată eficiență în toate 
treburile care-i privesc, de la 
cele de care se izbesc zilnic, 
pină la cele ale politicii „înalte" 
deoarece viața fiecărui om e în 
conexiune directă cu toate pro
blemele lumii. A refuza „con
testarea" oarbă, anarhică, des- 
tructivă, înseamnă afirmarea 
hotărîtă, în spirit revoluționar, 
a necesității unei critici lucide, 
realiste, constructive, izvorîte 
din sentimentul perfectibilității 
posibile și necesare. Exigențele 
economice, sociale, politice ale 
acestui sfirșit de veac sint imen
se ; ele sancționează imediat 
orice pierdere a ritmului, orice 
lucru de mîntuială, in orice do
meniu, de la acul de cusut la 
racheta cosmică, de la prășitul 
porumbului la scrierea unei 
poezii. Eu cred că n-avem drep
tul să uităm nici faptul că unele 
din tarele trecutului s-au trans
mutat deghizate in epoca noas
tră, că apar, ca in orice organism 
viu, în evoluție, noi contradic
ții proprii vremii și societății 
contemporane — și că pentru 
rezolvarea lor nu va veni Vlad 
Țepeș, ci este o sarcină a în
tregii societăți, a fiecărui om.

Clasei muncitoare — crea
toarea tuturor valorilor materia
le, făuritoarea unui nou cod mo
ral — Istoria i-a trasat sarcina 
ca, eliberîndu-se pe sine să eli
bereze întreaga societate. Nu 
cred că există un exemplu mai 
elocvent al modului cum clasa 
noastră muncitoare' își duce la 
îndeplinire această nobilă și 
grea misiune, decit faptul că — 
în cadrul gravelor căutări sociale 
ale Contemporaneității, de a găsi 
o cale și. un echilibru între li
bertatea care să nu se transfor
me în anarhie și autoritatea 
care să nu degenereze în 
dictatură, — clasa muncitoare, 
sintetizînd o lungă experiență, 
creează, prin Consiliile Oameni
lor Muncii, premisele trainice 
ale unei noi democrații, calitativ 
superioare, bazată pe responsa
bilitatea fiecărui membru față 
de societate și a societății față 
de fiecare membru al său ; pe 
dreptul șl datoria fiecăruia de-a 
participa, ca factor de decizie, 
la elaborarea hotărîrilor ce an
gajează destinul națiunii. Desti
nul istoric al clasei muncitoare 
este organic împletit cu destinul 
culturii : eliberîndu-se pe sine, 
ea a eliberat cultura, redînd-o 
adevăratei sale misiuni : aceea 
de a fi expresia spiritualității 
intregului popor, a aspirațiilor 
sale cele mai intime, cele mai 
curate ; de a exprima adevărul 
care este poate cel mai impor
tant ostaș al revoluției !

Dacă azi, independența Patriei 
Socialiste are o bază de neclin
tit, ea reprezintă efortul — plă
tit nu odată cu multe privațiuni 
conștiente ale clasei muncitoa
re —, de-a ridica România din 
umilința unei înapoieri nemeri
tate, la rangul ce i se cuvine 
printre țările lumii !

...Cu atît mai jalnice, cu atît 
mai rușinoase par aspirațiile 
unora, îndreptate spre alte ori
zonturi, unde-și închipuie — in 
puținătatea minții lor amăgite, 
— că umblă, cum se zice la 
țară, clinii cu covrigi în coadă !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
găsea aici accente patetice vor
bind de răspunderea pe care o 
avem toți față de cei apropiați, 
rude, prieteni...

Mie unul insă îmi vine greu 
să-mi reprezint integritatea mo
rală a cuiva, care in viața so
cială propovăduiește, cu mare 
glas, virtuțile patriotismului, iar 
din familia lui rindunicile, ca 
să mă exprim delicat, își iau 
zborul spre alte zări pe care și 
le 'închipuie mai călduțe, uneori 
cu proprie binecuvîntare I !

Omul cu aspirațiile, cu vi
surile, truda, frămintările, cău
tările, izbînzile, eșecurile sale 
constituie tema veche și veș
nic nouă a literaturii, pentru 
care structurile democratice și 
libertatea constituie oxigenul 
fără care nu poate trăi. Meritul 
politicii culturale a partidului 
nostru, a secretarului sau ge
neral, este de a considera arta, 
literatura, nu drept un șurub, 
sau o simplă componentă a sec
torului de propagandă, ci drept 
o prezență vie a spiritualității 
românești contemporane, pro
fund, deschis și definitiv anga
jată in opera de construire a 
unei societăți drepte, civilizate 
și prospere. Cred însă că sint 
Îndreptățit să vă asigur pe dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, pe dumneavoastră 
cititorii, judecătorii și prietenii 
noștri că cele mai bune forțe 
scriitoricești, care sint numeroa
se vor sluji ca și pină acum 
Patria, libertatea, împlinirea și 
demnitatea persoanei umane, 
limba și sufletul acestui popor 
care ne hrănește cu tot ce este 
mai bun in noi și căruia i se 
cuvine tot ce este mai bun 1

■ Cuvintul tovarășului 
Simion Săpunaru

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Printr-o fericită coincidență, 
marele forum muncitoresc la 
care participăm astăzi are loc 
la scurt timp după aniversarea 
gloriosului jubileu al partidului, 
la sărbătorirea căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a pre
zentat, cu marea sa putere de 
sinteză, grandiosul bilanț al 
anilor socialismului și ne-a ja
lonat, cu neîntrecuta sa cute
zanță revoluționară, căile lumi
noase ale viitorului. Mă folo
sesc de acest prilej pentru a 
adresa, de la această înaltă tri
bună a democrației noastre so
cialiste, celui mai iubit fiu al 
poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omagiul 
fierbinte al constructorilor de 
autoturisme din Argeș și anga
jamentul nostru ferm, munci
toresc de a-i urma neabătut 
exemplul de muncă și de viață, 
indicațiile și orientările de ex
cepțională valoare teoretică și 
practică cuprinse în magistrala 
expunere prezentată congresu
lui nostru, acționînd pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor care ne revin din directi
vele Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Vă rog să-mi permiteți să 
raportez congresului că, în a- 
ceste zile, de pe poarta uzinei 
noastre a ieșit autoturismul cu 
seria de fabricație 630 000, pro
ducție din care peste 25 la sută 
a fost livrată la export, fapt ce 
a făcut posibil ca pînă în pre
zent să fie amortizate toate 
cheltuielile valutare făcute de 
statul nostru pentru construirea 
uzinei din Pitești, realizîndu-se 
și un aport valutar suplimentar 
de peste 1,2 miliarde lei.

Vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
după o largă dezbatere colecti
vă, cu care ocazie am selecțio
nat cele mai valoroase sugestii, 
opinii și propuneri venite din 
partea muncitorilor și a cadre
lor tehnice, am trecut cu toate 
forțele la realizarea sarcinii tra
sate de dumneavoastră de a 
specializa și tipiza întreaga pro
ducție de autoturisme de oraș 
și de teren, acțiune în care ăm 
mobilizat nu numai forțele teh
nice ale uzinelor noastre, ci și 
forțele științifice ale Institutu
lui național de motoare, ale In
stitutului de învățămint supe
rior din Pitești și ale institute
lor politehnice din București 
și Brașov. In această sfe
ră de colaborare am creat o me
canică nouă, comună atît auto
turismelor de oraș, cît și celor 
de teren, la care am redus nu
mărul reperelor de la 4 439 la 
2 639, ceea ce va conduce la o 
creștere a productivității mun
cii cu peste 15 la sută și o re
ducere a cheltuielilor materiale 
cu peste 16 la sută. Am finali
zat, de asemenea, crearea mo
toarelor polivalente cu funcțio
nare atît pe benzină, cît și pe 
motorină, comune atît autotu
rismelor Dacia, cît și autoturis
melor ARO.

Analizînd periodic în consiliul 
oamenilor muncii, cot și în sec
țiile productive, problemele ex
portului, s-a desprins concluzia 
că putem acționa mai energic.

Cuvintul tovarășului 
Ion Ursu

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Lucrările celui de-al II-lea 
Congres al oamenilor muncii se 
desfășoară sub puternica impre
sie a magistralei expuneri pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de înaltă 
valoare teoretică și practică. 
Analizînd în mod strălucit rea
litățile societății noastre socia
liste, stadiul actual de dezvol
tare a României și căile crește
rii viitoare a bogăției noastre 
naționale materiale și spiritua
le. a făuririi civilizației noi, so
cialiste, expunerea — exemplu 
luminos de gindire revoluționa
ră, creatoare — aduce contribu
ții de inestimabilă valoare la 
aprofundarea și dezvoltarea 
unor categorii esențiale ale 
concepției noastre despre lume 
și viață, la fundamentarea teo
retică și practică a democrației 
muncitorești, a rolului clasei 
muncitoare în conducerea socie
tății, a întregii activități a par
tidului — centru vital al națiu
nii noastre socialiste.

Secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îi datorăm faptul că 
avem astăzi o armonioasă și 
eficientă concepție cu privire Ia 
rolul științei și tehnicii în viața 
națiunii noastre și în activitatea 
de cooperare internațională, 
pentru o conlucrare strînsă a 
oamenilor de știință de pretu
tindeni. pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pentru o 
lume a păcii și progresului. Iată 
de ce oamenii muncii din cer
cetare. la unison cu întregul 
nostru popor, sînt mîndri și vă 
felicită din adîncul inimii lor, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înal
ta distincție conferită, „Om al 
anului 1980 — pentru pace".

Celui mai iubit și mai stimat 
fiu al poporului nostru îi da
torăm faptul că astăzi, in via
ta noastră, știința și tehnologia 
se integrează în mod organic în 
constelația de factori fundamen
tali care asigură dezvoltarea 
continuă și multilaterală a so
cietății noastre socialiste.

Ritmurile de dezvoltare in 
care țara noastră este angaja

atît pentru creșterea calității 
întregii producții, cît mai ales 
pentru modernizarea continuă 
funcțională a produselor auto, 
în urma acestor dezbateri și în 
lumina sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința din 5 mai, dar mai ales 
la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 4 iunie, am 
întocmit programe concrete de 
acțiune, a căror finalizare să ne 
permită ca, începînd din 1982, 
să realizăm în fiecare an o va
riantă nouă, atît pentru auto
turismele de oraș, cît și pentru 
cele de teren. în acest scop, am 
luat măsuri ca întreaga produc
ție a anului 1982 să fie axată 
pe autoturisme Dacia 1310 și 
Break, iar în 1983 să trecem la 
noile variante modernizate.

Doresc să subliniez în fața 
congresului că aceste succese 
nu ar fi fost posibile fără în- 
'drumările permanente ale se
cretarului general al partidului, 
în același timp, trebuie să 
arăt și faptul că dacă am fi 
materializat mai repede și mai 
bine sarcinile trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, reali
zările noastre de ansamblu și 
mai ales la export ar fi fost 
net superioare.

Cincinalul 1981—1985 pune în 
față constructorilor de autotu
risme sarcini deosebit de mobi
lizatoare in condițiile creșterii 
concurentei pe piața mondială. 
Sintem conștienți de saltul deo
sebit ce trebuie să-l facem în 
domeniul calității. Pe această 
linie a calității și îmbunătățirii 
finisajelor avem nevoie de spri
jin operativ din partea Ministe
rului Industriei Metalurgice și 
Ministerului Industriei Chimice, 
precum și de ajutorul multor 
unități din ministerul nostru 
pentru asigurarea utilajelor ne
cesare punerii în funcțiune a 
capacităților pe care le avem 
in plan.

Avind in vedere caracterul 
profund de lucru al congresului 
nostru, permiteți-mi să fac două 
propuneri : pe linia stimulării 
activității de pregătire a fabri
cației, a intrării în producție a 
produselor noi la termenele ne
cesare realizării exportului, pro
pun ca sculăriile, secțiile de au- 
toutilări și mașini-unelte și ate
lierele de proiectare aferente 
din întreprinderi să primească 
indicatori separați de producti
vitate și fond de retribuire care 
să asigure realizarea sarcinilor 
anuale ; și. de asemenea, pro
pun ca pentru stimularea înnoi
rii permanente a produselor 
și aplicarea ultimelor cuceriri 
ale științei și tehnicii să se stu
dieze ca realizările întreprinde
rilor să fie corectate cu un 
coeficient supraunitar pentru 
produsele noi și modernizate la 
nivelul mondial și cu un coefi
cient subunitar pentru produse
le vechi, care nu mai țin pasul 
cu produsele de pe piața mon
dială.

Rog congresul, pe iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să conteze 
pe constructorii de autoturisme 
din Argeș ca pe un colectiv 
muncitoresc pe deplin devotat 
cauzei înaintării ferme a Româ
niei pe drumul socialismului, al 
înfăptuirii neabătute a progra
mului de dezvoltare a patriei in 
acest cincinal al calității și efi
cienței.

tă, exigențele reducerii consu
murilor de materii prime, ma
teriale și energie, imperativul e- 
chilibrării balanței comerciale 
externe impun în acest cincinal 
responsabilități deosebite activi
tății , de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de intro
ducere a progresului tehnic. Așa 
cum arăta în repetate rinduri 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
construirea celei mai înaintate 
societăți, societatea comunistă, 
nu poate fi concepută fără cu
noașterea și stăpînirea fenome
nelor naturii și societății, a le
gităților obiective ce guvernează 
realitatea.

Iată de ce, nu întimplător cel 
de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român a adop
tat pentru prima oară în isto
rie un program-directivă dedi
cat cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic, iar astăzi în 
dezbaterea Congresului nostru 
se află „Programul cu privire 
la introducerea cuceririlor revo
luției tehnico-științifice în toate 
ramurile economiei și intensifi
carea progresului tehnic, moder
nizarea și înnoirea producției în 
cincinalul 1981—1985". Acest pro
gram este menit să conducă la 
transpunerea în viață a con
cepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, potrivit căreia 
cercetarea, ingineria și proiec
tarea trebuie să susțină efectiv 
indicatorii cantitativi și cali
tativi ai planului național unic 
de dezvoltare a economiei na
ționale, de progres și bună
stare a poporului nostru.

Programul a fost elaborat sub 
conducerea și cu participarea 
directă a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință 
și Tehnologie, personalitate 
marcantă a vieții politice și 
științifice naționale și interna
ționale. Pe baza programelor 
speciale coordonate de C.N.S.T., 
Programul de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului 
tehnic pe perioada 1981—1985 
cuprinde peste 3 000 de obiective 
de interes național, din care cir
ca 80 la sută în sfera produc

ției materiale. Pentru 2 600 o- 
biective se prevede ca rezulta
tele să se aplice în producție 
încă în cursul acestui cincinal. 
Produsele noi și modernizate 
prevăzute In program vor con
tribui în mod hotărîtor la mo
dernizarea și înnoirea produc
ției, ele reprezentînd 45 la sută 
pe ansamblul industriei republi
cane prelucrătoare.

Programul dă curs indica
ției secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de intensificare a 
elaborării tehnologiilor pen
tru descoperirea de noi re
zerve de materii prime, noi teh
nologii, pentru valorificarea 
complexă a minereurilor, pentru 
a se extrîage din acestea tot ce 
este util, astfel incît să devină 
eficientă și valorificarea mine
reurilor sărace. El conține obiec
tive importante privind valori
ficarea materialelor recuperabi
le și refolosibile, obiective le
gate de dezvoltarea bazei și re
surselor energetice, a noilor sur
se de energie electrică și ter
mică. Sînt prevăzute programe 
privind energetica nucleară, uti
lizarea cărbunilor inferiori și a 
șisturilor bituminoase, amena
jările hidroenergetice, ener
gia geotermală, solară, a vîn- 
tului și biomasei, folosirea 
căldurii uzate din procesele in
dustriale. Vom aborda mai e- 
nergic programele de biotehno- 
logii, inginerie genetică, catali
zatorii enzimatici, aplicațiile la
serului, ionii grei, tehnici spa
țiale, tehnologiile cu presiuni și 
temperaturi extreme, micropro
cesoarele și robotizarea și alte 
domenii, cu o mare forță de 
străpungere teoretică și funda
mentală, dar cu o largă aplica
bilitate în întreaga sferă a pro
ducției materiale.

După cum ați constatat, 
se prevede în acest Pro
gram accentuarea puternică a 
introducerii hotărîte în produc
ție a produselor și tehnologiilor 
noi în domeniile de vîrf ale 
tehnicii, ca mașini-unelte cu co
mandă numerică, mecanică fină, 
electronică, electrotehnică, avia
ție, energie nucleară, chimia 
fină, catalizatorii de mare efi
ciență, tehnologiile cu consu
muri reduse de energie și ma
teriale, cu randamente mai ri
dicate și altele. Dar, în același 
timp, se prevăd sarcini precise 
pentru realizarea în timp și la 
nivelul înaltelor exigențe de ca
litate a materialelor speciale 
necesare pentru realizarea aces
tor obiective.

Din vechile analize cane s-au 
făcut legate de aceste probleme 
la conducerea partidului, în pre
zența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a rezultat însă că în 
realizarea acestor obiective mai 
sînt încă o serie de întîrzieri, o 
serie de lipsuri. Ținînd seama 
de lipsurile manifestate, în pri
mul rînd în activitatea noastră, 
ținînd seama de propunerile și 
criticile care s-au făcut în ca
drul Congresului cu privire la 
activitatea aparatului Consiliu
lui Național pentru Știință și 
Tehnologie, a cercetătorilor, 
proiectanților și inginerilor, este 
necesar să ne mobilizăm întrea
ga energie — și sîntem pe de
plin hotărîți să înfăptuim acest 
lucru — pentru scurtarea ciclu
lui de la concepție la produs, 
pentru eliminarea fenomenelor 
birocratice, pentru introducerea 
în producție și generalizarea ce
lor mai noi și eficiente rezulta
te ale științei și tehnologiei.

Este necesar, totodată, ca în 
întreprinderi și centrale, consi

Cuvintul tovarășei
Georgeta Podaru

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși.

îngăduiți-mi, vă rog, ca, în 
numele celor aproape 8 000 de 
textiliști din Botoșani, să ex
prim recunoștința fierbinte față 
de cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru pentru grija fără 
egal ce a purtat-o dezvoltării 
economico-sociale a județului 
nostru, pentru sprijinul nemij
locit pe care îl acordă unității 
ce o reprezint la acest înalt fo
rum muncitoresc, pentru gîn- 
direa realistă, profund novatoa
re și spiritul revoluționar, de 
largă perspectivă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care au de
terminat în cei 16 ani ce au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, uriașe transfor
mări în toate sectoarele vieții 
noastre materiale și spirituale.

Aducînd un cald omagiu și 
dînd glas întregii recunoștințe 
față de activitatea prodigioasă, 
consacrată cu nemărginit devo
tament de secretarul general al 
partidului înfloririi și propășirii 
continue a patriei, ne expri
măm, totodată, profunda noastră 
bucurie pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii.

Magistrala expunere prezenta
tă în deschiderea lucrărilor 
congresului nostru de secretarul 
general al partidului dă orien
tări programatice întregului po
por, ne luminează activitatea 
viitoare pentru a pune în va
loare, în condițiile actuale, noi 
căi și metode prin care să va
lorificăm în mod superior po
tențialul material și uman al 
României, să sporim avuția na
țională, nivelul de trai al in
tregului popor.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, comuniștii, toți textiliștii 
botoșăneni, ne prezentăm la 
acest mare eveniment cu rezul
tate in general bune. Astfel, în 
ziua de 25 iunie ne-am îndepli
nit sarcinile planificate la pro- 
ducția-marfă și productivitatea 
muncii pe primul semestru al 
anului, urmînd ca pînă la sfîr- 
șitul lunii să realizăm o pro
ducție suplimentară in valoare 

liile oamenilor muncii, Întregul 
personal de specialitate, tehnic 
și ingineresc, să acorde per
manent cea mai mare atenție 
valorificării rezultatelor cerce
tării și dezvoltării, îndeplinirii 
exemplare a planului de pro
gres tehnic.

în întreaga activitate de in
troducere a progresului tehnic, 
un rol important revine activi
tății de tipizare a construcțiilor, 
liniilor și instalațiilor tehnolo
gice și a produselor, reducerii 
continue a normelor de consum. 
Conform indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea 
de tipizare și standardizare a 
fost organizată într-o concepție 
unitară pe întreaga economie, 
cuprinzînd toate sectoarele pro
ducției materiale. întreaga acti
vitate de tipizare și standardi
zare s-a desfășurat sub conduce
rea Comisiei de partid și de stat 
pentru problemele de tipizare 
și standardizare pe economie, 
condusă de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Acțiunea 
de tipizare a cuprins — dau un 
exemplu — peste 1,2 milioane 
produse din toate ramurile in
dustriale și a avut drept rezul
tat reducerea pe total economie 
cu peste 72 la sută.

Cercetătorii, proiectanții, ingi
nerii tehnologi și cadrele didac
tice ne angajăm în fața con
gresului, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm 
mai hotărît pentru eliminarea 
lipsurilor din activitatea noastră 
și să acționăm cu toată hotă- 
rîrea pentru realizarea întocmai 
a obiectivelor planului cincinal, 
să concepem noile produse afla
te în fabricație, promovînd cu 
multă fermitate și curaj cele 
mai moderne tehnologii, și în 
primul rînd tehnologiile necon- 
venționale, care permit o utili
zare superioară a materiilor pri
me și materialelor și realizează 
un consum energetic redus, să 
fim prezenți în permanență la 
locul de producție, acolo unde 
se făuresc toate valorile mate
riale și in echipe complexe de 
cercetători, proiectant! șl mun
citori, să dăm soluții de înaltă 
eficientă și fiabilitate tuturor 
problemelor ridicate de practică 
și viață.

Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, ministerele 
și institutele centrale ne vom 
mobiliza toate forțele și în
treaga noastră energie pentru 
realizarea exemplară a tuturor 
sarcinilor cuprinse în Programul 
adoptat de cel de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii, astfel incît știința și 
tehnologia să aducă o contribu
ție hotărîtoare la înfăptuirea 
progresului economic și social 
al țării noastre, la transpunerea 
in. viață a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Toți cei ce muncim pe tă- 
rîmul științei și tehnologiei, ală
turi de întregul nostru popor, ne 
exprimăm întreaga satisfacție și 
bucurie pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii — garanție sigură a 
aplicării neabătute a principiilor 
fundamentale ale democrației 
noastre socialiste, a îndeplinirii 
exemplare a programelor de în
florire a patriei noastre.

de aproape 15 milioane lei. în 
paralel, raportăm că, acționînd 
în spiritul sarcinilor ce au fost 
trasate de Consfătuirea de lucru 
ce a avut loc la începutul aces
tei luni la Comitetul Central al 
partidului, am pus în funcțiune 
Filatura de bumbac din Dără- 
bani, iar la noua filatură de la 
Flămînzi se montează utilajele.

în ultimul timp am reușit să 
Îmbunătățim substanțial calita
tea produselor. Am organizat, 
în acest scop, dezbateri temei
nice în cadrul fiecărei organi
zații de partid, grupe sindicale, 
secție și atelier de producție ; 
organele și organizațiile de 
partid din unitate, consiliul oa
menilor muncii, celelalte orga
nizații de masă și-au fixat 
drept obiectiv prioritar îmbu
nătățirea calității țesăturilor pe 
tot parcursul fluxului tehnolo
gic. De asemenea, au fost orga
nizate dezbateri comune cu o 
mare parte dintre beneficiarii 
noștri — îndeosebi din rîndul 
unităților de confecții — ocazii 
în care s-au făcut cunoscute 
exigențele formulate de aceștia 
în privința structurii sau colo- 
risticii țesăturilor. Pe de altă 
parte, colaborăm cu Institutul 
de cercetări textile și Institutul 
politehnic din Iași, în vederea 
introducerii mai rapide a pro
gresului tehnic.

Cu toate acestea Insă, mă văd 
nevoită să recunosc deschis, în 
mod autocritic, că pe primul se
mestru al anului nu ne-am în
deplinit planul la unul dintre 
indicatorii de bază, anume la 
export, decît în proporție foarte 
mică. Sîntem pe deplin con- 
știenți de implicațiile negative 
ale acestui fapt, mai ales că 
neîndeplinirea sarcinilor la ex
port reprezintă una din cauzele 
principale ale nerealizării pe 
aceeași perioadă a planului de 
beneficii. în ultima perioadă am 
luat toate măsurile politice și 
organizatorice pentru sporirea 
calității produselor, pentru ono
rarea Ia timp a tuturor con
tractelor față de beneficiarii 
externi.

O intensă muncă educativă, o 
ordine și disciplină desăvîrșite, 
ridicarea, prin toate mijloacele, 
a calificării personalului, asigu
rarea unui autocontrol perma
nent, din partea fiecăruia, al 
propriei activități, sînt obiective 

pe care le transpunem în viață, 
premise esențiale în procesul 
realizării întocmai a planului la 
toate capitolele sale.

Fără a ne scuti de critica se
veră, ce o merităm, se impupe 
totuși să precizez că o serie de 
greutăți în ce privește asigura
rea cu contracte ne-au creat 
centrala industrială și ministe
rul tutelar.

Cuvintul tovarășului 
Angelo Miculescu

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

inima cele 
mulțumiri conducerii 
și statului nostru, 
tovarășului Nicolae 
secretarul general al 
președintele Congre- 

oamenilor

Vă rog să-ml permiteți ca de 
la înalta tribună a celui mai 
reprezentativ forum al democra
ției muncitorești să-mi exprim 
sentimentele de înaltă si aleasă 
prețuire pentru reinvestirea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii — chezășie trainică a 
înaintării continue a țării noas- • 
tre, pe drumul progresului și 
bunăstării întregului popor. De 
asemenea, doresc să-mi exprim 
deplina adeziune la conținutul 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — document progra
matic de înaltă valoare teore
tică și practică, ghid permanent 
de acțiune în activitatea crea
toare desfășurată de poporul 
nostru pentru creșterea bunăstă
rii generale, pentru ridicarea pe 
o nouă treaptă a calității vieții 
tuturor membrilor societății.

După cum se știe. Congresul 
al II-lea al întregii țărănimi a 
dezbătut amplu rezultatele obți
nute în agricultură și industria 
alimentară, în cincinalul 1976— 
1980, evidențiind că realizările, 
în ansamblu mai bune decit în 
perioada anterioară, se dato- 
resc. în primul rînd, sprijinului 
puternic pe care l-au primit 
aceste ramuri pentru dezvolta
rea și modernizarea, în conti
nuare, a bazei lor tehnico-ma
teriale.

Pentru acest sprijin deosebit, 
aducem din toată 
mai calde 
partidului 
personal 
Ceaușescu, 
partidului, 
sului consiliului 
muncii, tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii, care partici
pă la asigurarea condițiilor ne
cesare dezvoltării agriculturii și 
industriei alimentare.

Cu toate progresele făcute, în 
cincinalul trecut, producția agri
colă realizată s-a situat sub pre
vederile de plan și sub posibi
litățile reale existente, în con
dițiile materiale asigurate. A- 
ceasta se datorește în principal 
lipsurilor serioase existente, jji 
primul rînd în munca noastr^, 
a conducerii ministerului, a or
ganelor și conducerilor de uni
tăți agricole, în disciplina de 
organizare a producției si mun
cii. în respectarea normelor teh
nologice de cultivare a plante
lor și de creștere a animalelor, 
în introducerea rapidă a noilor 
cuceriri ale științei, în extinde
rea și generalizarea experienței 
înaintate din unitățile agricole 
fruntașe, a noutăților existente 
pe plan mondial.

în munca noastră mai persis
tă încă mari lipsuri în organi
zarea activității, conducerea mi
nisterului neluînd nici pînă 
în prezent măsurile necesare 
pentru aplicarea corespunzătoa
re a acordului global, utilizînd 
încă cu randament scăzut mij
loacele mecanice. Avem lipsuri 
mari în exploatarea lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, în
deosebi a suprafețelor amenaja
te pentru irigații, iar lucrările 
de eliminare a excesului de 
umiditate se execută în ritm 
necorespunzător, menținînd su
prafețe mari necultivate sau cu 
producții foarte reduse. întîr- 
zierile în executare și calitatea 
slabă a lucrărilor agricole 
făcut ca în multe unități să 
realizăm o densitate bună 
plantelor, iar la recoltare 
avem pierderi însemnate 
producție. în creșterea anima
lelor, am obținut indici de pro
ducție slabi, iar baza furajeră 
n-am asigurat-o cantitativ șl 
mai ales calitativ, în corelație 
corespunzătoare cu sarcinile de 
producție.

în cadrul lucrărilor congre
sului, s-a arătat că lipsurile or
ganizatorice existente în agri
cultură se datoresc în mare par
te și manifestărilor de birocra
ție în activitatea organelor 
agricole centrale și locale, ne- 
desfășurării unei munci susți
nute de îndrumare și control 
pentru a asigura îndeplinirea 
corespunzătoare a prevederilor 
de plan, aplicarea hotărîrilor 
conducerii de partid și de stat 
în toate unitățile din agricul
tură. Doresc să afăt și aici, că 
din criticile, din îndrumările 
primite am desprins învățămin
tele necesare și asigur condu
cerea partidului și statului, per
sonal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că depunem toată

au 
nu 

a 
să 
de

Cuvintul
Maria Brăilescu

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

Exprimîndu-mi totala adezi
une și deplina aprobare față de 
ideile teoretice și practice, de 
valoare excepțională, cuprinse în 
expunerea prezentată de secre
tarul general al partidului aces
tui larg și reprezentativ forum 
al clasei muncitoare, vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din Combinatul de 
fibre artificiale Brăila, să adre
sez cele mai alese sentimente 
de prețuire și recunoștință pen
tru grija statornică și perma

Stimate tovarășe secretar ge
neral, textiliștii din Botoșani vă 
asigură de totala lor adeziune la 
politica înțeleaptă pe care o 
promovați pe plan intern și 
extern, exprimîndu-vă totodată 
hotărîrea lor deplină de a în
făptui toate indicațiile și orien
tările ce le va adopta congre
sul actual al clasei noastre 
muncitoare.

într-un 
eficient.

străduința să muncim 
stil nou, concret și 
pentru sprijinirea directă a uni
tăților de producție, în îndepli
nirea sarcinilor de plan, în ri
dicarea eficienței economice a 
activității lor.

Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, împreună 
cu Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție 
vor acționa susținut pentru creș
terea producției agricole vege
tale. Producțiile totale prevăzu
te trebuie să le obținem practic 
numai prin sporirea producții
lor medii la hectar. Ca urmare 
vom acționa hotărît pentru pu
nerea în producție și utilizarea 
întregii suprafețe agricole a ță
rii, pentru îmbunătățirea disci
plinei tehnologice. Ne vom 
preocupa cu toată răspunderea 
de folosirea cu eficiență sporită 
a bazei tehnico-materiale de 
care vom dispune, de elimina
rea excesului de umiditate și 
exploatarea corespunzătoare a 
suprafețelor amenajate pentru 
irigații. în creșterea animalelor, 
pentru îndeplinirea obiectivului 
stabilit, ca producția animală 
să ajungă la 45—46 la sută dm 
totalul producției agricole, vom 
pune accentul pe îmbunătățirea 
activității de reproducție, creș
terea randamentelor pe fiecare 
animal, asigurarea unei baze 
furajere îndestulătoare și bine 
utilizate.

îndeplinirea planului cincinal 
ne impune să acționăm în con
tinuare și pentru aplicarea unui 
complex de măsuri economico- 
financiare, care să canalizeze 
eforturile specialiștilor, ale tu
turor celor ce lucrăm în agri
cultură, pentru reducerea chel
tuielilor materiale, folosirea cît 
mai economică a mijloacelor 
mecanice, produselor chimice și 
a apei pentru irigat, asigurînd 
o folosire corespunzătoare a 
forței de muncă prin organiza
rea activității și retribuirea a- 
cesteia pe baza acordului glo
bal de la fermă și formații de 
mecanizatori, pînă la ceilalți lu
crători din agricultură, din con
ducerea unităților.

Prevederile proiectului planu
lui cincinal de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimen
tare au fost dezbătute pe larg 
in Biroul Executiv al Consiliu
lui Națiorțăjt'.al Agriculturii, IpA" 
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii șiGospodărțrii-Apelor, cațe 
a concretizat căile principale ce 
le vom urma în mobilizarea re
zervelor de care dispune agri
cultura, pentru sporirea produc
ției, pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime agri
cole în industria alimentară, ast
fel ca producția de bunuri agro- 
alimentare să satisfacă mai bine 
nevoile de consum ale popu
lației și celelalte nevoi ale eco
nomiei. Vom urmări în perma
nență ca în toate sectoarele ac
tivitatea să se desfășoare pe 
baza aplicării consecvente a 
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, asigurînd ren
tabilizarea tuturor unităților și 
obținerea unei eficiente sporite 
la fiecare loc de muncă, pe fie
care produs.

în îndeplinirea obiectivelor 
arătate ne bizuim și pe un 
sprijin mai substanțial din par
tea oamenilor muncii din indus
tria construcțiilor 
industria chimică, 
transporturi, care, 
vinși, vor depune, 
re, toate eforturile 
rea integrală, la timp și de ca
litate a mașinilor, utilajelor, 
produselor chimice și celorlalte 
componente ale bazei tehnico- 
materiale contractate cu unită
țile noastre și aceasta în 
diții mai bune decit au 
realizate pînă in prezent, 
mai printr-un efort comun, 
ținut, al industriei și agricultu
rii, programul de dezvoltare 
generală a economiei, de ridi
care a 
popor, de 
calități a 
făptuit.

în încheiere, asigur înaltul 
forum al clasei muncitoare, 
conducerea partidului și statu
lui, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din agricultură și indus
tria alimentară sînt hotărîți să 
depună toate eforturile pentru 
realizarea obiectivelor noii eta
pe a înfăptuirii Programului 
partidului, să aducă un aport 
mai substanțial la ridicarea pe 
noi culmi'de progres a patriei 
noastre socialiste.

de mașini, 
construcții și 
sîntem con- 
în continua- 
pentru livra-

con- 
fost 
Nu- 
sus-

bunăstării intregului 
asigurare a unei noi 

vieții va putea fi în-

tovarășei

nentă a conducerii partidului, a 
dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
înflorirea și prosperitatea pa
triei și înaintarea sa fermă pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

Doresc să raportez congresului 
că oamenii muncii din industria 
județului Brăila, răspunzînd 
prin fapte chemării partidului 
de a ridica România pe noi 
trepte de progres și civilizație, 
și-au concentrat eforturile, în
treaga capacitate creatoare, 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan. Am reușit să 
îndeplinim planul la producția

(Continuare în pag. a Vl-a)
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netă pe primele cinci luni ale 
acestui an in proporție de 101,5 
la sută, in condițiile scăderii 
cheltuielilor materiale la 1 000 lei 
producție-marfă cu 1,2 lei și 
sporirii productivității muncii, 
calculate la producția netă, cu 
2,6 procente. Sarcinile de plan 
la export ale colectivului in care 
lucrez, Combinatul de fibre ar
tificiale, au fost depășite cu 
peste două milioane lei. Am li
vrat partenerilor externi produ
se de bună calitate, neinregis- 
trîndu-se nici un refuz sau re- 
clamație. Dealtfel, realizarea 
unei producții de calitate supe
rioară sarcinilor de plan, prin 
extinderea gamei de produse pe 
criterii stricte de calitate și efi
ciență, s-a concretizat intr-o va
loare suplimentară de aproape
I milion lei. In acest sens, așa 
cum ne-ați indicat cu prilejul 
vizitei de lucru in combinatul 
nostru in' 1978, am realizat la 
scara industrială celofibra tip 
lină colorată în masă, folosind 
coloranți românești, pe baza cer
cetării proprii și in colaborare, 
Pină în prezent am obținut o 
gamă de 14 nuanțe, dintre care
II au fost omologate și reținute 
de industria ușoară. Ca urmare 
a aplicării cu bune rezultate a 
pirghiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a preocupării 
pentru asimilarea in producție a 
unor piese de schimb, suban- 
samble și produse, cit și prin 
recondiționări, am redus efor
tul valutar in 1980 cu 750 mii 
dolari, iar în primele cinci luni 
din acest an cu peste 1,4 mili
oane lei.

Sintem convinși că rezultatele 
obținute puteau fi și mai bune. 
Nu am realizat integral planul 
producției fizice cu 2 100 tone 
celofibră, in principal din cauza 
neasigurării ritmice a materiei 
prime și, îndeosebi, a celulozei, 
pentru care atit ministerul de 
resort, cît și centrala nu au gă
sit incă soluții corespunzătoare. 
In acest sens, vorbitoarea a for
mulat și unele propuneri vizind

Cuvintul tovarășului 
losif Szasz

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim de la această înaltă tri
bună a congresului sentimen
tele de aleasă satisfacție și deo
sebită prețuire pentru excepțio
nala expunere ținută de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in deschide
rea lucrărilor celui mai repre
zentativ forum al clasei munci
toare, expunere, care, prin 
bogăția de idei, profunzimea 
analizei principalelor procese 
economice, politice și sociale 
din societatea românească con
temporană, prin orientările de 
mare valoare teoretică și însem
nătate practică, se înscrie ca 
unul din cele mai importante 
documente programatice ale 
partidului nostru.

Uriașa semnificație politică a 
celui de-al II-lea Congres al 
Consiliilor Oamenilor Muncii 
constă și In aceea că el dă o 
Înaltă expresie esenței profund 
democratice a societății socialis
te românești, afirmării tot mai 
puternice a rolului conducător 
al clasei muncitoare în noua 
etapă, grijii și importanței ce se 
acordă atragerii oamenilor mun
cii — ca proprietari, producători 
și beneficiari ai avuției națio
nale — la întreaga viață politi
că și socială. Este meritul con
ducerii partidului nostru, al to
varășului Nicolae Ceaușescu. de 
a fi inițiat și organizat, pe bază 
larg democratică, unirea și mo
bilizarea tuturor forțelor crea
toare ale poporului nostru la 
înfăptuirea vastului program de 
dezvoltare a României socialiste 
și ridicarea ei pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Sub conducerea înțeleaptă a 
gloriosului nostru partid, care 
recent a aniversat șase decenii 
de existență, dezvoltarea fără 
precedent a economiei naționale 
a permis obținerea, in cincinalul 
pe care l-am încheiat, a unor 
realizări cu adevărat istorice in 
domeniul industriei, agricul
turii și in celelalte domenii de 
activitate și, pe această bază, 
creșterea bunăstării ^nateriale și 
spirituale a întregului nostru 
popor. Toate aceste realizări 
constituie o justificată mindrie 
pentru toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, din 
județul nostru, ca și din întrea
ga țară, cu atit mai mult cu cît 
ele au fost obținute în condițiile 
în care, pe plan internațional, 
aproape toate țările s-au con
fruntat cu recesiunea economi
că, cu creșterea vertiginoasă a 
preturilor materiilor prime și 
resurselor energetice, cu o po
litică economică și monetară dis
criminatorie, cu adincirea inega
lității dintre țările bogate și 
cele în curs de dezvoltare.

Doresc să evidențiez faptul că, 
datorită politicii partidului nos
tru privind repartizarea rațio
nală a forțelor de producție pe 
teritoriul țării, dezvoltarea echi
librată a tuturor zonelor țării, 
județul Harghita a cunoscut 
ritmuri de dezvoltare superioa
re celor înregistrate la nivelul 
economiei naționale, ceea ce 
este o dovadă grăitoare a mo
dului superior în care partidul 
nostru realizează în fapt egali
tatea în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. Oda
tă cu dezvoltarea economico-so- 
cială a județului, a crescut o 
clasă muncitoare harnică și pri
cepută, devotată politicii inter
ne și internaționale, strins uni
tă în jurul partidului, al Comite
tului său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu.

Pe fondul realizărilor obți
nute in cincinalul trecut și pe 
baza experienței dobindite. con
siliile oamenilor muncii din uni
tățile economice au acționat 
pentru crearea tuturor condi
țiilor îndeplinirii integrale a 

recuperarea restanțelor și reali
zarea integrală a planului pe 
1981.

De asemenea — a continuat 
vorbitoarea — pentru îndeplini
rea sarcinilor de export consi
derăm că, așa cum se proce
dează în prezent, colectivul de 
oameni ai muncii din unitate nu 
este stimulat și antrenat pe de
plin la prospectarea pieței ex
terne, la tratative cu partenerii 
străini, la prezentarea caracte
risticilor tehnico-calitative ale 
produselor, de aceste probleme 
ocupîndu-se în exclusivitate 
întreprinderile de comerț exte
rior. De aceea, propun să se sta
bilească mai bine cadrul de par
ticipare a organelor de condu
cere colectivă, a specialiștilor 
din unități la activitatea de ex
port.

Analizele efectuate de organi
zațiile de partid, cit și in re
centa adunare a reprezentanți
lor oamenilor muncii au reliefat 
că nu toți membrii colectivului 
nostru se comportă ca adevărați 
proprietari ai mijloacelor de 
producție, existînd incă unele 
aspecte de indisciplină, de nein- 
deplinire a sarcinilor de plan și 
a obligațiilor profesionale, ca și 
oameni care aduc pagube avu
tului obștesc sau risipesc bunu
rile materiale. Aceste aspecte 
au fost dezbătute cu înaltă exi
gență și aspru criticate in adu
nările generale, precum și pe 
formații de muncă, în organiza
țiile de partid, sindicat și de 
U.T.C., stabilindu-se măsuri 
ferme pentru înlăturarea lor 
grabnică.

în incheiere, îndeplinind man
datul încredințat de Conferința 
județeană a reprezentanților oa
menilor muncii, exprim deplina 
satisfacție pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, garanție trainică a 
înfăptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru, a înaintării 
accelerate a patriei pe drumul 
progresului și prosperității.

planului de stat pe 1981 și pe 
întregul cincinal. în perioada 
care a trecut din acest an, am 
realizat suplimentar o produc
ție netă în valoare de aproape 
38 milioane lei, planul produc- 
ției-marfă industriale fiind de
pășit cu peste 60 milioane lei 
— concretizate în importante 
cantități de fontă, produse pen
tru industria electrotehnică, 
mașini și utilaje pentru indus
tria metalurgică, cherestea de 
rășinoase, țesături și alte produ
se necesare economiei noastre 
naționale.

Accentuînd în continuare 
asupra faptului că în toate uni
tățile există încă însemnate re
zerve de creștere a producției 
și de ridicare a calității produ
selor,. vorbitorul a spus : Există 
și în județul nostru unele consi
lii ale oamenilor muncii care nu 
au reușit să-și îndeplinească in 
condiții corespunzătoare atribu
țiile conferite de lege in orga
nizarea și conducerea produc
ției, nu s-au angajat suficient în 
soluționarea operativă a proble
melor aprovizionării tehnico- 
materiale, ale întăririi continue 
a răspunderii cadrelor tehnice 
șț economice, a întregului per
sonal muncitor pentru calificare 
și ridicarea cunoștințelor pro
fesionale in vederea realizării 
calitative a producției, după 
cum nu s-au angajat suficient 
nici în aplicarea consecventă a 
sistemului de cointeresare ma
terială, a unor măsuri vizind 
întărirea ordinii și disciplinei. 
Așa se explică in mare măsură 
faptul că, pe primele 5 luni, 
planul producției fizice la unele 
sortimente prezintă rămineri în 
urmă ; de asemenea, avem 
restanțe în îndeplinirea sarcini
lor de export și a celor din do
meniul investițiilor. Aceste ne
ajunsuri se datbresc și faptului 
că, pentru eliminarea lipsurilor, 
comitetul județean de partid nu 
a reușit să-și organizeze activi
tatea in așa fel incit să asigure 
un ajutor concret și eficient or
ganelor colective din unitățile 
economice.

Vă încredințăm, stimate tova
rășe secretar general, că vom 
acționa in continuare, cu toată 
hotărirea, în spiritul indicați
ilor date în expunerea la con
gres, in direcția perfecționării 
activității tuturor adunărilor ge
nerale, a consiliilor oamenilor 
muncii, pentru creșterea capa
cității lor in organizarea și 
conducerea producției. recu
perarea restantelor și asigurarea 
realizării ritmice a planului. 
Creșterea continuă a atribuți
ilor organelor de conducere co
lectivă asigură adincirea demo
crației muncitorești, sporirea 
rolului acestor organisme în 
sistemul politic al societății 
noastre. In același timp, sintem 
conștienți că noile atribuții ale 
organelor de conducere colecti
vă in realizarea principiilor 
autofinanțării, autogestiunii și 
autoconducerii muncitorești, in 
numirea cadrelor pe toate trep
tele, in apărarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, in educarea 
patriotică și moral-cetățenească 
a oamenilor muncii presupune 
un ajutor mult mai concret și 
mai eficient din partea comite
tului județean, a celorlalte or
gane de partid, ajutor pe care 
sintem hotăriți să-1 acordăm 
mai bine decit pină in prezent.

Doresc să exprim, în cadrul 
acestui înalt forum muncitoresc, 
atașamentul și aprobarea depli
nă a oamenilor muncii din ju
dețul Harghita — români și 
maghiari — la politica externă 
a partidului și statului. Ingă- 
duiți-mi, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adre
săm, din adincul inimilor noas
tre, cele mai respectuoase feli
citări pentru înalta distincție 
„Om al anului 1980 — pentru 
pace", care vine să cinstească 
bogata dumneavoastră activitate 
internațională pentru colabora
re, pace și securitate în lume.

Exprimînd, de asemenea, in 
numele oamenilor muncii din 
județ, sentimentele de înaltă 
satisfacție pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, vorbitorul a inche-r 
iat : Doresc să asigur congresul 
că toți oamenii muncii din jude

Cuvintul tovarășului 
Ion Pățan

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

Expunerea de foarte înaltă ți
nută, prezentată de tovară
șul secretar general Nicolae 
Ceaușescu în fața congresului 
nostru, evidențiază cu o preg
nantă clarviziune și exigență 
orientările, sarcinile și măsurile 
concrete pe care trebuie să le 
luăm în toate domeniile pentru 
valorificarea superioară și eco
nomisirea tuturor resurselor 
materiale, reducerea accentuată 
a consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili și 
energie, recuperarea și reintro
ducerea in circuitul economic a 
materialelor refolosibile. Subli
niez faptul că necesarul la prin
cipalele materii prime și mate
riale — care se asigură, la ni
velul anului 1985, in cea mai 
mare parte din resurse interne 
— este stabilit pe bază de nor
me și normative de consum care 
au in vedere extinderea și ge
neralizarea celor mai bune re
zultate obținute pînă in prezent, 
modernizarea tehnologiilor șl 
reproiectarea produselor cu con
sumuri materiale ridicate. Pen
tru cincinalul 1981—1985 au fost 
determinate peste 4 600 norme 
de consum, 515 coeficienți de 
utilizare și 365 normative de va
lorificare. Normele proiectate 
pentru anul 1985 asigură econo
mii de circa 23 miliarde lei, cal
culate la volumele de produc
ție obținute în anul 1980. și tre
buie să considerăm aceste redu
ceri ca sarcini minime, pe care 
trebuie să le Îmbunătățim în 
continuare prin adincirea anali
zelor, pornind de la Întreprin
deri, centrale, ministere.

In acest cadru de ansamblu, 
doresc să evidențiez sarcina de 
a crește coeficientul de scbatere 
a oțelului in industria metalur
gică la 86—87 la sută, ceea ce, 
împreună cu celelalte măsuri 
stabilite, conduce la economii 
de 1 660 mii tone oțel in pro
ducția de laminate feroase. în 
același timp, in construcția de 
mașini se va reduce indicele de 
consum de laminate cu circa 23 
la sută în 1985 față de 1980. La 
metalele neferoase de bază : 
cupru, plumb, zinc, consumul 
din anul 1985 se va menține 
practic la nivelul anului 1880, 
ceea ce evidențiază eforturile ce 
trebuie făcute în reproiectarea 
produselor și tehnologiilor, pre
cum și în producție, pentru re
ducerea normelor de consum, 
pentru înlocuirea metalelor ne
feroase. Măsuri deosebite vor 
trebui luate pentru reducerea 
consumurilor normate de com
bustibili și energie în special Ia 
produsele petroliere. Reducerile 
de norme de consum proiectate 
pină in 1985 echivalează cu eco
nomii de 9,6 mii. T.C.C./an și 
8,8 mid. KWh energie electrică.

Expunerea tovarășului secre
tar general Nicolae Ceaușescu 
subliniază foarte clar importan
ta valorificării materialelor refo
losibile in acoperirea necesaru
lui de resurse materiale al eco
nomiei. Nu este intimplător fap
tul că în balanțele materiale 
sint cuprinse cu prioritate, la 
resurse, materialele refolosibile, 
iar materii prime și materiale 

țul Harghita, animați de o ne
mărginită dragoste față de patrie 
și partid, sint ferm angajați să-și 
aducă întreaga contribuție la în
făptuirea mărețelor sarcini sta
bilite de Congresul al XII-lea 
al partidului, la ridicarea pe noi 
culmi de progres și civilizație a 
scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

noi se vor aloca numai pe mă
sură ce se asigură recuperarea 
și valorificarea materialelor re
folosibile la nivelul planificat. 
Această idefe trebuie bine înțe
leasă de fiecare întreprindere, 
căci resursele refolosibile — în- 
sumind pe cincinal o valoare 
importantă, de peste 126 mili
arde lei, adică cu 60 Ia sută mal 
mult decit în perioada 1976—1980 
— reprezintă un factor esențial 
pentru asigurarea aprovizionă
rii, creșterea valorificării mate
rialelor, reducerea importurilor. 
Se prevede, de exemplu, ca pe 
cincinal să refolosim 40 mii. 
tone fier vechi, care echivalează 
cu economisirea din import a 
80 mil. tone minereu și 20 mii. 
tone cocs. Ponderea recuperări
lor in consumul intern va re
prezenta 58 la sută la oțel, 44 la 
sută Ia cupru, 65 la sută la 
plumb, 43 la sută la zinc, 59 la 
sută la anvelope, peste 68 la 
sută la hirtii-cartoane, aproape 
50 la sută la materiale lemnoa
se, cifre care vorbesc de la sine 
despre importanța deosebit de 
mare a acestor resurse.

Am obținut pină acum unele 
rezultate in acest domeniu, dar 
multe asemenea resurse refolo
sibile nu sint incă puse în va
loare. Ca minister ce răspunde 
direct de această activitate, vom 
acționa mai energic și mai ope
rativ pentru îmbunătățirea și 
extinderea colectărilor atit de 
la unitățile socialiste, cit și mai- 
ales de la populație, domeniu 
în care activitatea noastră este 
încă deficitară. în același timp, 
este necesar ca fiecare întreprin
dere să asigure condițiile de pre
gătire, sortare și prelucrare a 
acestor resurse. Este, de aseme
nea, necesar să ne ocupăm mai 
intens de refolosirea și recondi- 
ționarea pieselor, care constituie 
un mare potențial de economi
sire a muncii sociale, ținind sea
ma că, în 1985, piesele reutili- 
zate vor reprezenta aproape 12 
miliarde lei, cu 41 la sută mai 
mult decit in 1980, urmind ca 
pe această bază să se asigure a- 
proape 20 la sută din necesarul 
de piese al economiei.

Sint pe deplin îndreptățite 
criticile unor delegați, care au 
evidențiat că există încă serioa
se lipsuri în desfășurarea a- 
provizionării tehnico-materiale. 
Desigur, condiția hotărîtoare a 
unei bune aprovizionări o con
stituie realizarea producției fi
zice la fiecare sortiment, con
form planului și contractelor 
încheiate. Deși am suplinit, mai 
ales prin redistribuiri, unele 
nerealizări de producție, ne con
fruntăm cu dificultăți mari da
torită faptului că nu se asigură 
resursele planificate din pro
ducție la o serie de materiale și 
produse de bază. în același 
timp, se încalcă prevederile din 
contracte și avem încă deficien
țe in organizarea și desfășurarea 
aprovizionării.

Mai sint in aprovizionare 
fluxuri greoaie șl paralele. Deși 
împreună cu ministerele am ex
tins, la indicația conducerii, op-v 
timizarea transporturilor la un) 
număr mai mare de materiale 
și am revizuit radical nomencla
toarele bazelor de aprovizionare, 
sint încă încrucișări de trans
porturi și trasee nejustificat de 
lungi la unele mărfuri, mărin- 

du-se astfel nejustificat cheltu
ielile de circulație. In asemenea 
situații și în altele, trebuie să 
recunoaștem că nu am acționat 
cu suficientă fermitate pentru 
aplicarea legii și pentru a com
bate situațiile in care destule 
unități și centrale solicită insis
tent suplimentarea bazei mate
riale, in timp ce aceleași unități 
dețin stocuri supranormative, 
depășesc normele sau nu-și în
deplinesc producția fizică plani
ficată. în cursul anului 1980 și 
pe primele 5 luni ale anului cu
rent am preluat și redistribuit, 
prin bazele județene, stocuri in 
valoare de peste 2,6 miliarde 
lei, dar vreau să arăt că aten
ția noastră urmează să se con
centreze mai ales pe prevenirea 
formării stocurilor supranorma
tive, care aduc mari daune eco
nomiei naționale. Toate acestea 
arată că in munca Ministerului 
Aprovizionării sint încă neajun
suri pe care sintem hotăriți să 
le înlăturăm, organizînd și con- 
trolind mai bine întreaga desfă

Cuvintul tovarășului 
Pantelimon Găvănescu

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Impresionanta expunere a 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cuprinzătoa
re analiză a actualei etape de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, izvorttă din spiritul pro
fund științific, consecvent revo
luționar și inalta răspundere 
patriotică față de viitorul po
porului român, reprezintă pen
tru tineretul României socialiste 
un vast program de luptă și 
acțiune cutezătoare, de muncă 
tenace și hotărită pentru dez
voltarea multilaterală a patriei.

în numele tinerei generații 
vă exprimăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința fierbin
te pentru minunatele condiții 
de muncă și viață de care ne 
bucurăm, înalta gratitudine 
pentru grija permanentă pe 
care o purtați tinerilor și ne an
gajăm solemn să facem totul 
pentru a fi la înălțimea încre
derii cu care partidul a privit 
Întotdeauna tineretul ca o pu
ternică forță socială a națiunii 
noastre socialiste. Tineretul pa
triei, crescut și educat în spi
ritul cultului față de muncă, 
este conștient că nu poate fi 
numai un beneficiar al marilor 
succese ale poporului, că în
datorirea sa patriotică, de con
știință, este aceea de a partici
pa activ și responsabil acolo 
unde partidul și poporul o cer, 
de a munci cu abnegație pentru 
înflorirea continuă a țării noas
tre. Raportăm cu mindrie că, 
urmare a indrumării permanen
te de către partid, tinăra gene
rație s-a integrat în munca a- 
vintată a poporului nostru, 
aducindu-și o contribuție. în
semnată la Înfăptuirea planuri
lor de dezvoltare economico- 
socială, la realizarea unor im
portante obiective de investiții 
pe șantierele tineretului. Rezul
tatele obținute în activitatea ti
nerilor nu constituie insă pen
tru U.T.C. un motiv de auto- 
mulțumire, de minimalizare a 
lipsurilor. Dimpotrivă, ca ti
neri revoluționari avem datoria 
să recunoaștem că și noi sim
țim răspunderea neajunsurilor 
înregistrate in indeplinirea rit
mică a obiectivelor stabilite, 
dar mai ales sintem conștienți 
că trebuie să acționăm cu fer
mitate pentru eradicarea lor, 
să milităm hotărit pentru pro
gresul general al societății 
noastre. în spirit autocritic tre
buie să arătăm că nu am făcut 

șurare a procesului aprovizionă
rii. Vă asigur că vom acțiorfa cu 
toată fermitatea pentru întărirea 
disciplinei și ordinii, respectarea 
legislației, pentru a imprima o 
mai mare operativitate și simț 
de răspundere sporit in rezol
varea problemelor de aprovizio
nare.

Exprimînd, în încheiere, totala 
adeziune la documentele supuse 
aprobării celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii și in mod deosebit la te
zele, ideile și sarcinile rezultate 
din magistrala expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, vor
bitorul a subliniat că rein- 
vestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii este 
cea mai bună garanție a înfăp
tuirii neabătute a obiectivelor 
mărețe stabilite de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, a 
progresului neîntrerupt al țării 
pe drumul ridicării nivelului de 
civilizație și al bunăstării.

totul pentru a asigura ca toți 
tinerii să desfășoare o muncă 
social-utilă, că unele acțiuni, 
cedind festivismului, au fost 
concepute uneori ca inițiative 
de circumstanță și, în consecin
ță. nu au avut efectele preconi
zate. Sint organizații ale U.T.C. 
care nu se implică responsabil 
in soluționarea problemelor cu 
care se confruntă unitățile, se 
menține un număr încă mare 
de tineri care nu-și îndeplinesc 
normele de producție, dau re
buturi și produse de slabă ca
litate.

Am desprins 
dumneavoastră, 
tovarășe 
sarcini 
pentru ____ . , __ ____
în deplină concordanță cu in
dicațiile dumneavoastră, vom 
pune pe prim plan educarea in 
spirit muncitoresc a tuturor ti
nerilor, unirea eforturilor aces

din expunerea 
mult stimate 

Ceaușescu. 
răspundere 
următoare.

Nicolae 
de mare 
perioada

tora in indeplinirea planului pe 
acest an, a obiectivelor de dez
voltare economico-socială in 
cincinalul 1981—1985, a celorlal
te programe și hotăriri ce vor fi 
adoptate de actualul congres, 
în acest scop, vom acționa cu 
fermitate pentru aplicarea ne
abătută a legilor țării, pentru 
încadrarea în muncă a tuturor 
tinerilor și crearea in colective
le de tineri a unui climat de
înaltă răspundere, de muncă și 
exigență revoluționară. Vom 
asigura o mai largă participare 
a tinerilor pe marile șantiere 
de investiții ale țării.

Pe baza sarcinilor deosebit 
de importante trasate în strălu
cita dumneavoastră expunere, 
în raport cu exigențele revolu
ției tehnico-științifice, ale reali
zării unei calități superioare și 
aplicării noului mecanism eco- 
nomico-financiar, ținind seama 
că tineretul muncitoresc repre
zintă peste 40 la sută în ansam
blul clasei muncitoare. U.T.C. 
își va spori preocupările pen
tru calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale a tineri
lor. pentru creșterea producti
vității muncii, a eficienței în
tregii activități economice. Vom 
acorda, de asemenea, o aten
ție sporită pregătirii pentru 
muncă și viață a elevilor și 
studenților, legării organice a 
invățămintului cu producția și 
cercetarea, astfel incit, conform 
legii, toți absolvenții să se In
tegreze cu bune rezultate in 
sfera producției materiale.

Subliniind in mod autocritic 
propriile neajunsuri din activi
tatea de creație tehnico-știin- 
țifică, faptul că organizațiile 
noastre nu se manifestă hotărit, 
revoluționar pentru pătrunderea 
rapidă și eficientă a noului, tre
buie să arătăm insă deschis că 
nu toate conducerile unităților 
economice manifestă receptivi
tate față de nou ; unele elemen
te de inerție, de reținere și for
malism determină ca numeroase 
inițiative valoroase să-și intirzie 
finalizarea in producție, depre- 
ciindu-se pe căile întortochiate 
ale birocrației.

în spiritul indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, U.T.C. 
va acționa permanent pentru 
îmbunătățirea activității de for
mare comunistă a tinerei ge
nerații, pentru ridicarea nivelu
lui de competentă și răspundere 
in indeplinirea sarcinilor, pentru 
dezvoltarea la toți tinerii a dra
gostei față de patrie, partid și 
popor, pentru a munci și lupta, 
strins uniți in jurul partidului, 
in vederea construirii socialiste 
libere și independente a țării. 
Constituie o datorie de o- 
noare pentru U.T.C. de a 
dezvolta la toti tinerii pa
triei, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, convin
gerea fermă că posibilitățile 
nelimitate de împlinire și dez
voltare multilaterală, pe care so
cietatea noastră le pune la 
dispoziție, se cer valorificate aici, 
pe pămintul strămoșesc al 
României, că avem suprema 
datorie de a continua și dezvolta 
minunatele tradiții de muncă și 
luptă necurmată pentru liberta
tea și demnitatea națiunii noas
tre socialiste.

Dorim să vă încredințăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că tineretul patriei, 
în care dumneavoastră vă puneți 
o justificată nădejde, va răspun
de întotdeauna prezent la che
mările partidului, va milita 
neobosit pentru împlinirea nă
zuințelor de aur ale națiunii 
noastre, va apăra, inclusiv prin 
sacrificiul suprem, mărețele 
cuceriri revoluționare ale po
porului nostru.

Corespunzător tezei că for
marea multilaterală a tineretului 
reprezintă o sarcină a întregii 
societăți, apreciem că toți facto
rii de educație și cultură, uniu
nile de creație, creatorii trebuie 
să acorde o atenție mai mare 
problematicii generale a tinere
tului, să desfășoare o activitate 

pătrunsă de spiritul militant, 
revoluționar, al cinstei și demni
tății socialiste. Pornind de la 
criticile îndreptățite formulate de 
dumneavoastră cu privire la or
ganizarea timpului liber, vom 
trece imediat la organizarea in 
bune condiții și in număr mai 
mare de activități culturale, 
sportive și turistice, la care vom 
antrena masa largă a tinerilor, 
vom acționa permanent pentru 
folosirea corespunzătoare a mi
nunatelor condiții ce ne sint 
puse la dispoziție.

Sîntem conștienți că reali
zarea sarcinilor de mare răspun
dere ce revin tineretului, parti
ciparea responsabilă in cadrul 
autoconducerii și democrației 
muncitorești, eliminarea neajun
surilor relevate și în acest con
gres presupun cu necesitate per
fectionarea continuă a stilului și 
metodelor noastre de muncă, in- 
cepînd de la nivelul Comitetului 
Central. întărirea spiritului com
bativ pentru a asigura ca fiecare 
tinăr să-și facă datoria la locul 
său de muncă, să militeze cu

Cuvintul tovarășului 
Petre Gigea

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.

Congresul nostru, organizat 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, constituie un eveni
ment de o deosebită importanță 
în istoria țării, o manifestare 
puternică, elocventă a profun
dului democratism al societății 
noastre. Cu legitimă mindrie 
putem afirma că acest congres 
constituie o componentă de bază 
a sistemului unitar, original ro
mânesc. al conducerii democra
tice a întregii vieți economico- 
sociale a țării.

în ultimii ani, sub conducerea 
nemijlocită a dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, s-au elaborat și pus 
in aplicare un cadru larg de 
măsuri, precum și acte normati
ve de ordin economic și finan
ciar. S-a introdus un nou 
mecanism economico-financiar 
chemat să asigure concordanța 
între sistemul democratic de 
conducere a societății și cerin
țele gospodăririi cu înalt ran
dament a avuției naționale în 
continuă creștere, să pună la 
dispoziția organelor de condu
cere colectivă instrumente co
respunzătoare pentru indeplini
rea în bune condiții a atribuții
lor ce le revin, să asigure îm
binarea armonioasă a autono
miei unităților economice cu 
conducerea centralizată pe bază 
de plan.

Aplicarea acestor măsuri a 
determinat creșterea venitului 
național, sporirea substanțială a 
venitului net al societății, iar 
in cadrul acestuia a beneficiilor, 
ridicarea pe trepte superioare a 
eficienței economice. Au fost 
asigurate resursele financiare 
necesare îndeplinirii sarcinilor 
planificate privind dezvoltarea 
potențialului economic al țării 
și ridicarea sistematică a nive
lului de trai al poporului nos
tru. Bugetele de stat s-au în
cheiat, an de an, cu excedente, 
iar situația bănească s-a menți
nut în limite normale, asigurîn- 
du-se echilibrul monetar în eco
nomie, care va trebui realizat 
și in viitor în strinsă corelare 
cu cerințele dezvoltării econo- 
mico-sociale.

în cadrul noului mecanism, a 
sporit substanțial rolul instru
mentelor valorice, îndeosebi al 
beneficiului ca resursă de auto
finanțare a unităților economi
ce, de formare a fondurilor ge
nerale ale societății, de cointe
resare a colectivelor de oameni 
ai muncii. Așa cum sublinia se
cretarul general al partidului 
nostru, în magistrala expunere 
din prima zi a congresului, e- 
sența noului mecanism constă 
tocmai in obținerea unor pro
duse de cel mai înalt nivel ca
litativ și cu costuri de producție 
cit mai reduse, realizarea maxi
mului de beneficii și rentabili
tate. Menționăm că in anul a- 
cesta, din totalul beneficiilor și 
amortizării fondurilor fixe, ce 
urmează a fi realizate, peste 100 
de miliarde lei vor rămine la 
dispoziția ministerelor econo
mice.

în contextul succeselor obți
nute pe ansamblul economiei 
naționale, din execuția pe pri
mele cinci luni ale anului în 
curs rezultă că la unele între
prinderi s-au produs unele ne
ajunsuri privind realizarea in
dicatorilor de producție, s-au 
creat imobilizări de fonduri in 
stocuri materiale, nu s-au rea
lizat beneficiile prevăzute, ceea 
ce a îngreunat onorarea inte
grală a obligațiilor față de stat 
și constituirea la nivelul prevă
zut a fondurilor proprii. Efici
ența economică la 1 000 lei 
fonduri fixe și beneficiile ob
ținute nu sint încă la nivelul 
corespunzător.

în vederea înlăturării rămî- 
nerilor in urmă in indeplinirea 
sarcinilor de plan, aparatul fi
nanciar, împreună cu toate ce
lelalte organe economice din u- 
nități și ministere, va acționa 
hotărit pentru înlăturarea cau
zelor generatoare, pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
revin din programele speciale, 
din programele de sinteză, din 
programul privind creșterea mai 
accentuată a eficienței econo
mice în perioada 1981—1985. Ți
nind seama de sarcinile prevă
zute pentru acest cincinal, in 
care venitul național va crește 
într-un ritm mediu anual de 
peste 7 la sută producția indus
trială de 8,8 la sută, iar bene
ficiile din economia de stat de 
aproape 17 la sută, va trebui să 
facem eforturi conjugate pentru 
îndeplinirea indicatorilor de 
plan, pentru realizarea unei 
rentabilități și a unor rezultate 
financiare cit mai ridicate.

Este știut că, din inițiativa 

hotărîre pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

Vă rog să-mi îngăduiți ca de 
la această înaltă tribună să ex
prim. in numele întregului ti
neret al patriei, satisfacția noas
tră deplină și bucuria nemărgi
nită pentru conferirea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a distinc
ției de ..Om al anului 1980 — pen
tru pace", expresie elocventă a 
inaltei considerații și prețuiri de 
care se bucură pe toate me
ridianele ilustra activitate a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, să reafirm adeziunea 
inflăcărată a milioanelor de ti
neri pentru realegerea dumnea
voastră in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii și să vă 
urăm din toată inima, mult Iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel care sinteți puternic legat de 
activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist încă din anii ilegali
tății, ani mulți în fruntea parti
dului și statului, plini și în viitor 
de vigoarea tinereții, spre binele 
întregului nostru popor.

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a avut loc actualizarea și îm
bunătățirea corelării, pe princi
pii economice, a prețurilor de 
producție și de livrare, avind in 
vedere schimbările intervenite 
in nivelul costurilor de produc
ție, creșterea accentuată a pre
țurilor externe și necesitatea 
realizării unui raport corespun
zător intre ramurile și subra- 
murile economiei naționale. Ne 
revine sarcina de mare răspun
dere de a continua acțiunea de 
îmbunătățire și actualizare a 
prețurilor de producție. în 
sensul unei mai bune corelări a 
prețurilor interne ale materiilor 
prime cu cele din import.

în cadrul noului mecanism 
economico-financiar este prevă
zută extinderea autogestiunii, 
și din punct de vedere valutar 
in activitatea de comerț exteri
or și de cooperare economică 
internațională, creindu-se con
diții și ‘stabilindu-se obligații ca 
întreprinderile producătoare și 
cele de comerț exterior să asi
gure acoperirea cheltuielilor în 
valută din încasări proprii, să 
contribuie la crearea unui sur
plus in vederea sporirii rezer
velor valutare și reducerii sis
tematice a datoriei externe.

O atenție mult sporită va tre
bui acordată in continuare bu
getului de venituri și cheltuieli 
— instrument de bază pentru 
conducerea, planificarea, anali
za și controlul întregii activități 
economieo-financiare a tuturor 
unităților, sarcină de mare răs
pundere a intregului aparat fi- 
nanciar-bancar. unde continuă 
să se manifeste unele neajunsuri. 
Totodată, este necesar să acțio
năm mai hotărit ca bugetul de 
venituri și cheltuieli să fie 
elaborat și urmărit pină la ni
velul fiecărei secții și atelier din 
întreprinderile noastre.

Urmărind realizarea exempla
ră a resurselor financiare tn 
buie să avem in vedere foii 
Sirea judicioasă, cu simț de bun 
gospodar, a tuturor mijloacelor 
materiale și bănești, dimensio
narea la strictul necesar, pe 
bază de norme și normative 
științific stabilite, a consumu
rilor fizice și a cheltuielilor bă
nești.

Gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor pe care societatea 
le-a incredințat unităților econo
mice depinde in mare măsură 
de asigurarea unui control fi- 
nanciar-bancar riguros, îndeo
sebi a controlului financiar pre
ventiv, căruia i s-a atribuit — 
în cadrul noului mecanism — 
un rol de prim ordin. Trebuie 
să recunoaștem însă că în do
meniul controlului financiar- 
bancar, pe lingă unele rezulta
te care nu pot fi tăgăduite, 
continuă să se manifeste în u- 
nele unități o serie de neajun
suri care au dus la nereguli în 
gestionarea unor fonduri, la de
pășirea cheltuielilor și nereali- 
zarea veniturilor. Nu au fost 
puține cazurile cind s-au acor
dat credite care au acoperit 
stocuri materiale peste necesar.

Vă rog să-mi îngăduiți a ex
prima totala adeziune la politi
ca internă și externă a parti
dului șl statului nostru, la ac
țiunile de valoare inestimabilă 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, 
pentru asigurarea unei păci 
trainice pe întregul glob pămin- 
tesc, pentru • aportul său remar
cabil la promovarea cauzei nobi
le a păcii și prieteniei între țări 
și popoare, la întărirea încrede
rii și dezvoltarea conlucrării 
rodnice între națiuni.

îmi exprim, de asemenea, 
deplina bucurie și satisfacție 
pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in inalta 
funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii, care constituie o ga
ranție sigură a conducerii fer
me și cu clarviziune a tării 
noastre pe noi culmi de civi
lizație și progres.

Strălucita cuvintare a tova
rășului secretar general, pre
zentată în acest înalt forum, 
conturează un grandios pro
gram prefigurînd pașii pe care 
România socialistă ii va face in 
perioada următoare. în numele 
oamenilor muncii din Ministe
rul Finanțelor, din bănci, al in
tregului aparat financiar, ne 
angajăm cu deplină responsabi
litate in fața partidului, în fața 
dumneavoastră, iubite și sti
mate tovarășe secretar general, 
că vom face totul pentru a tra
duce în viață sarcinile care ne 
revin din acest program. în pri
mul rînd aplicarea riguroasă a 
noului mecanism economico-fi
nanciar, că ne vom integra de
plin în efortul colectiv al in
tregului popor pentru edificarea 
noii societăți in scumpa noastră 
patrie. Republica Socialistă 
România.
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SINTEZE ALE DEZBATERILOR DIN SECȚIUNILE CONGRESULUI
Secțiunea pentru baza de 

materii prime, combustibili și 
energetică. cea de_a doua zi 
a lucrărilor secțiunii, la dezbateri au 
luat cuvîntul tovarășii : Constantin 
Mărgoi, președintele consiliului oa
menilor muncii al Schelei de foraj — 
Craiova, Nicolae Hurbean, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., Ion Antonică, președintele 
consiliului oamenilor muncii al Trus
tului de foraj-extracție — Arad, Urs 
Buțiri, președintele consiliului oame
nilor muncii al Exploatării miniere 
Suncuiuș, județul Bihor, Gheorghe 
Aldea. președintele Consiliului știin
țific al Institutului de cercetări și pro
iectări pentru petrol și gaze — Cim- 
pina, Ieronim Rusan, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii electrocentrale — 
Deva, Aurel Lăpușcă, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geolo
giei, State Botez, director al Schelei 
de foraj și extracție — Brăila, Otto- 
Dan Surulescu, președintele consiliu
lui oamenilor muncii al Combinatu
lui minier Valea Jiului, județul Hu
nedoara, Stama Sotri, director tehnic 
al întreprinderii electrocentrale din 
Galați, Gheorghe Vlad, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
Geologiei, Natalia Nuca, inginer la 
ntreprinderea de prospecțiuni și ex

plorări geologice Maramureș, Gheor
ghe Olteanu, președintele consiliului 
oamenilor muncii al Uzinei electrice 
Doicești, județul Dîmbovița, și loan 
Vaidoș, președintele consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Harghita.

Ca și in prima zi, participant» la 
dezbaterile din secțiune au dat glas 
satisfacției depline pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Muncii, 
avind convingerea fermă că această 
hotărire unanimă a celui de-al II-lea 
Congres al Consiliilor Oamenilor 
Muncii reprezintă un act politic de o 
mare insemnătate, care corespunde 
voinței întregii noastre națiuni, 
constituie garanția continuării în ritm 
accelerat a progresului economico- 
social al patriei, intrării României in 
rîndul țărilor socialiste cu un nivel 
mediu de dezvoltare, întăririi inde
pendenței și suveranității ei. aplică
rii neabătute in viață a politicii parti
dului de creștere continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului.

Desfășurarea lucrărilor secțiunii s-a 
aflat permanent sub semnul orientă
rilor fundamentale ale expunerii pre
zentate congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — document pro
gramatic de o excepțională însem
nătate, care jalonează cu claritate 
orientările dezvoltării României în 
actualul cincinal, stabilește strategia 
dezvoltării calitative a întregii acti
vități economico-sociale — cît și ale 
Raportului cu privire la activitatea 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor rezultate din planul 
național unic pe perioada 1976—1980. 
pentru aplicarea neabătută a noului 
mecanism economico-financiar, per
fecționarea autoconducerii muncito
rești și întărirea autogestiunii eco
nomice.

In deplină concordanță cu obiecti
vele prioritare stabilite de Congresul 
al XlI-lea al Partidului, cu indicați
ile, orientările și sarcinile cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congres, vorbitorii au 
analizat problemele cele mai impor
tante legate de punerea în valoare a 
UrP> noi resurse materiale, de valo
ri are cu maximum de eficientă a 
tuturor bogățiilor naturale ale țării în 
vederea asigurării intr-o măsură tot 
mai mare a materiilor prime necesa
re dezvoltării in continuare. în ritm 
susținut, a economiei noastre națio
nale, a independenței energetice a 
țării. în acest cadru ei au înfățișat 
rezultatele pozitive obținute în cin
cinalul încheiat cit și in primele cinci 
luni din acest an. au împărtășit din 
experiența pozitivă a unor colective 
evidențiate în întrecerea socialistă pe 
acest an, care au făcut dovada posi
bilităților aplicării pe scară mai largă 
a unor tehnologii noi, moderne, ce 
permit creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime, folosirea 
lor cit mai rațională, combaterea ri
sipei, a gosnodăririi necorespunzătoa
re și a manifestărilor de indisciplină 
la locul de muncă.

Vorbitorii s-au referit în mod cri
tic și autocritic la necesitatea îm
bunătățirii in mod deosebit a calită
ții cărbunelui energetic, minereuri
lor, lucrărilor geologice, sporirii ba
zei de materii prime indigene in 
toate sectoarele prelucrătoare, in ve
derea reducerii importurilor, aducin- 
du-și in acest fel contribuția la e- 
chilibrarea balanței de plăți externe 
• țării. Critici îndreptățite s-au adus, 
de asemenea, activității desfășurată 
de organele de conducere colectivă 
din întreprinderi, centrale și minis
tere, pentru insuficienta preocupare 
în direcția încadrării în consumurile 
specifice de combustibil și energie, 
în cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă — critici însoțite de propuneri 
și soluții menite să asigure in viitor 
creșterea responsabilității pentru 
gospodărirea acestor importante avu
ții ale țării.

O atenție deosebită s-a acordat în 
dezbateri creșterii contribuției Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini la dotarea și diversifica
rea mașinilor și utilajelor necesare 
producerii de materii prime in do
meniul energiei și combustibililor, 
in special la asigurarea cu utilaje a 
obiectivelor noi prevăzute a intra in 
funcțiune în actualul cincinal, atit 
prin livrarea acestora la termen — 
in conformitate cu prevederile pla
nului — cît și prin asigurarea unui 
înalt grad de calitate. De asemenea, 
s-a insistat asupra imbunătățirii ca
lității lucrărilor de reparații la gru
purile energetice ca o condiție esen
țială pentru creșterea siguranței în 
exploatare, pentru realizarea unor 
consumuri specifice cit mai reduse, 
unor cheltuieli materiale economi
coase.

în spiritul expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o atenție deose
bită s-a acordat sarcinilor ce revin 
consiliilor oamenilor muncii și a 
adunărilor generale in cadrul auto
conducerii muncitorești in vederea 
valorificării superioare a resurselor 
materiale, financiare și umane, gos
podăririi raționale și reducerii con
tinue a consumului specific de ma
terii prime, materiale, combustibil și 
energie, modernizării proceselor teh
nologice, reutilizării resurselor ma
teriale și energetice, refolosibile. pu
nerii in valoare a întregului poten
țial de cercetare și creație, a inte
ligenței și experienței tehnice ale 
oamenilor muncii. Analizînd în 
acest timp activitatea desfășu
rată de organele de conduce
re colectivă din întreprinderi, cen
trale, ministere, modul in care ele 
își îndeplinesc atribuțiile și compe

tențele cu care sint învestite prin 
lege, vorbitorii au evidențiat, odată 
cu rezultatele bune obținute, și unele 
neajunsuri manifestate in activitatea 
acestora, care au condus la nerealiza- 
rea de către toate unitățile a produc
ției de lignit, țiței și alte materii 
prime de importanță vitală pentru 
economie, depășirea de către unele 
întreprinderi a cheltuielilor planifi
cate, intîrzierl în punerea în funcțiu
ne a unor obiective și altele. Subli
niind lipsurile din propria activitate, 
măsurile luate pentru eliminarea lor. 
participanții la discuții au cerut ca 
factorii de răspundere, consiliile de 
conducere ale ministerelor și centra
lelor să-și concentreze în mai mare 
măsură atenția asupra aplicării fer
me în viață a noului mecanism eco
nomico-financiar. a principiilor auto
conducerii muncitorești și a auto
gestiunii economice, asupra măsurilor 
ce se impun pentru înlăturarea ne- 
întîrziată a neajunsurilor semnalate, 
pentru îndeplinirea în totalitate a 
sarcinilor planificate pe anul 1981 și 
pe întregul cincinal.

Ca și in ziua anterioară partici
panții la dezbateri au făcut nume
roase propuneri privind intensifica
rea activităților de valorificare a 
cărbunilor inferiori a unor mi
nereuri sărace, perfecționarea meto
delor de cercetare geologică și de ex
tracție minieră, diversificarea fabri
cației de utilaje miniere cu perfor
manțe ridicate, extinderea mecani
zării și automatizării unor lucrări 
grele cu mare volum de muncă din 
industria extractivă, valorificarea mai 
rațională a potențialului hidroenerge
tic al țării, intensificarea pe plan lo
cal și național a procesului de pregă
tire și reciclare profesională a cadre
lor, și altele. în acest cadru s-a cerut 
ca adunările generale și consiliile oa
menilor muncii să-și aducă o contri
buție mai mare la îndeplinirea aces
tor obiective prioritare, să-și sporeas
că atribuțiile pentru a asigura ridi
carea continuă a eficienței in toate 
sectoarele de activitate, pentru orien
tarea activității întreprinderilor spre 
o dezvoltare intensivă, pentru creș
terea contribuției fiecărui colectiv la 
realizarea planului. Reliefînd impor
tanța îmbunătățirii permanente a sti
lului și metodelor de muncă ale con
siliilor oamenilor muncii, numeroși 
vorbitori au subliniat necesitatea ca 
adunările generale să-și exercite un 
control mai eficient asupra activită
ții consiliilor oamenilor muncii, asu
pra stilului și metodelor lor de mun
că, să dezbată in spirit de înaltă res
ponsabilitate muncitorească modul în 
care se înfăptuiesc directivele parti
dului in domeniul dezvoltării econo
mice și sociale, să ia atitudine fermă 
față de lipsurile și neajunsurile care 
mai există, să tragă la răspundere 
pe membrii consiliului care nu-și în
deplinesc în mod corespunzător sar
cinile încredințate, să militeze activ 
pentru realizarea integrală a progra
melor de valorificare a materiilor 
prime, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei in toate sectoarele din acest 
domeniu.

Participanții la discuții ,s-au anga
jat ca împreună cu colectivele pe 
care le reprezintă să acționeze cu 
toată energia, priceperea și capacita
tea lor creatoare pentru traducerea 
exemplară in viață a hotărîrilor Con
gresului al XlI-lea al partidului, 
precum și ale celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii, 
a sarcinilor și indicațiilor izvorite 
din cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest mare forum al 
clasei muncitoare, pentru progresul 
și înflorirea continuă a României so
cialiste.

Secțiunea pentru indus
tria metalurgică și construc
ții de mașini. La dezbateri au 
luat cuvintul tovarășii : Radu Bălan, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., Aurel 
Ghiu, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de.la între
prinderea de ferite Urziceni. Dorin 
Fulea, vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprin
derea „Independența“ Sibiu, Lauren- 
țiu Veber, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la în
treprinderea de scule și elemente hi
draulice Focșani, Jana Hie Popovic, 
tehnician, membră in consiliul oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
avioane Bacău, Mircea Petru Roman, 
președinte al Consiliului județean de 
control muncitoresc Arad, Alexandru 
Mărgăritescu, ministru secretar de 
stat, membru al Consiliului de con
ducere al Ministerului Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Ion Andreieșu, lăcătuș, 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii de la întreprinderea „Teh- 
nometal“ București, Ferencz Dominic, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de fier 
Vlăhița, Cornelia Sturza. subingineră, 
membră O.D.U.S. la întreprinderea 
mecanică Orăștie, Mihai Gierscher, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Sibiu, Vasile 
Cădar, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea „Unio“ Satu Mare, Maria 
Dinescu, electrician la întreprinderea 
„Automatica" din București. Onofrei 
Parascan, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea metalurgică Iași, 
Nicolae Bozdog, membru în Consiliul 
de conducere al Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Rodica Miuică, economistă, membră 
în consiliul oamenilor muncii de la 
întreprinderea de construcții metalice 
Bocșa, Carol Sorcaru, prim-vicepre- 
șecjinte al consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea mecanică de 
utilaje Medgidia.

Participanții au dat o înaltă apre
ciere magistralei expuneri făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in des
chiderea lucrărilor congresului, model 
strălucit de analiză științifică a 
realităților economico-sociale și po
litice ale României și ale lumii con
temporane, care înmănunchează idei 
și orientări de inestimabilă valoare 
teoretică și practică.

Toți cei care au luat cuvintul au 
exprimat, în numele tuturor oame
nilor muncii pe care îi reprezintă — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — profunda satisfacție 
pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, garanție deplină 
și sigură a înfăptuirii ferme și 
neabătute a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XlI-lea al 
P.C.R. de înaintare a țarii pe noi 
trepte de civilizație și progres.

în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., din 4 iunie a.c., și cu prile
jul recentelor vizite în unități con
structoare de mașini și metalurgice, 
dezbaterile au scos în relief preo
cupările oamenilor muncii pentru 
crearea condițiilor optime îndeplini
rii, în cea de-a doua parte a acestui 

an, ritmice, la toate sortimentele, a 
producției fizice și în primul rind a 
celei destinate exportului. Vorbitorii 
s-au referit la atenția deosebită ce 
trebuie acordată adincirii autocondu
cerii muncitorești, autogestiunii, a- 
plicării neabătute a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar, 
gospodăririi judicioase a metalului, 
utilizării unor materii prime ieftine 
și înlocuirii celor importate, asimi
lării unor produse moderne cu per
formanțe înalte, promovării și gene
ralizării tehnologiilor care permit 
realizarea de produse cu consumuri 
materiale și energetice reduse, dimi
nuarea pierderilor tehnologice, ex
tinderea înlocuitorilor și valorifica
rea integrală a materialelor refolosi
bile.

în același timp, în lumina cerințe
lor formulate de secretarul general- 
al partidului cu privire la continua 
îmbunătățire a calității produselor 
siderurgice, a mașinilor și utilajelor, 
participanții la dezbateri au adresat 
critici unor cadre de conducere, unor 
consilii ale oamenilor muncii care 
au manifestat lipsă de preocupare și 
răspundere față de calitatea incă 
slabă a unor produse. S-a criticat, de 
asemenea, intirzierea cu care acțio
nează unele institute de proiectare și 
cercetare, întreprinderi și centrale 
pentru îmbunătățirea proceselor de 
prelucrare a materiilor prime, înlocui
rea produselor depășite din punctul 
de vedere al performanțelor, adopta
rea de măsuri ferme pentru înlătu
rarea manifestărilor de indisciplină și 
asigurarea execuției ireproșabile a tu
turor produselor. Cei care au luat 
cuvintul au scos in evidență necesi
tatea creșterii competitivității pe 
piața externă a produselor metalur
gice, utilajelor, mașinilor și instala
țiilor, a onorării la timp a sarcini
lor contractuale, la creșterea efici
enței producției exportate, concomi
tent cu intensificarea preocupărilor 
pentru reducerea importurilor. Mai 
mulți vorbitori au făcut propuneri 
privind asimilarea în țară, pe bază 
de concepție proprie, a unor mate
riale pentru construcția de aeronave, 
mașini și utilaje, creșterea calității 
și fiabilității produselor, accelerarea 
acțiunii de tipizare și standardizare. 
S-a subliniat necesitatea luării unor 
măsuri hotărîte de respectare a re
partițiilor de materiale, lichidarea 
stocurilor de produse și asigurarea 
contractelor de export, îmbunătăți
rea rețelei de comercializare a pro
duselor românești, lărgirea acordu
rilor economice de lungă durată cu 
alte țări. S-a apreciat că este ne
cesar să fie luate noi măsuri care să 
asigure utilizarea completă a capa
cităților de producție, mai buna or
ganizare a muncii, aprovizionarea 
ritmică tehnico-materială, buna coo
perare între intreprinderi, in spe
cial in asigurarea cu metal, motoare 
electrice și cu ardere internă, rul
menți, echipamente hidraulice și e- 
lectrotehnice, piese turnate și forja
te, piese de schimb.

Participanții la dezbateri au for
mulat o serie de propuneri menite 
să ducă la îmbunătățirea activității 
consiliilor oamenilor muncii și la 
realizarea în cele mai bune condiții 
a planului pe acest an și întreg cin
cinalul 1981—1985. S-a pus accent pe 
îmbunătățirea activității de control 
al producției, dotarea cu aparatură 
modernă de măsură și control, pre
gătirea personalului care lucrează in 
acest domeniu, intensificarea activi
tății de cercetare științifică privind 
găsirea unor soluții de valorificare a 
întregului potențial de materiale re- 
ciclabile.

îndeplinind mandatul încredințat 
de lucrătorii din domeniul metalur
giei și construcțiilor de mașini, par- 
ticipanții la dezbateri au exprimat 
angajamentul colectivelor muncito
rești pe care le reprezintă de a-și 
intensifica eforturile in vederea în
făptuirii exemplare a orientărilor și 
indicațiilor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul consiliilor oamenilor mun
cii, pentru traducerea in viață a tu
turor hotărîrilor adoptate de marele 
forum al clasei noastre muncitoare.

Secțiunea pentru indus
tria chimică. în cadrul dezbate* 
rilor din cea de-a doua zi a lucrări
lor secțiunii au luat cuvintul tova
rășii : Ion Circei, prim-secretar al 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R., Ion Iliescu, președintele Co
mitetului sindicatului. Combinatul 
petrochimic Borzești, Gheorghe Julă, 
director la întreprinderea de piese 
de schimb și utilaje pentru industria 
chimică Satu Mare, Mihaela Andri- 
escu, inginer șef la întreprinderea de 
fire melana Botoșani, Gheorghe 
Șulea, președintele Consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii de 
prelucrare mase plastice Năsăud, 
Nicolae Ralea, președintele Comite
tului sindicatului de la întreprinde
rea de izolatori electrici Tîrgu Secu
iesc, Victor Iovu, directorul între
prinderii de anvelope Zalău, Vasile 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
oamenilor muncii al Combinatului de 
fire sintetice Vaslui. Mihail Mun- 
teanu, președintele Uniunii sindica
telor din industria chimică și prelu
crarea țițeiului, Gabriel Zăvulan, di
rectorul întreprinderii de anvelope 
Turnu Severin. Aurel Forosigan, di
rectorul întreprinderii metalurgice 
de metale neferoase Zlatna. Paul 
Turcu, directorul Combinatului de 
îngrășăminte chimice Bacău, Ștefan 

Fabian, directorul întreprinderii de 
matrițe și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc, Rada Grebenișan, preșe
dintele Consiliului oamenilor muncii 
al întreprinderii de fire sintetice Co
rabia, Nicolae Birsan, președintele 
Comitetului sindicatului de la Com
binatul chimic Rîmnicu Vilcea. Ion 
Staicu, directorul Combinatului de 
fibre sintetice Iași, Victor loan, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii al Fabricii de utilaje și piese de 
schimb pentru industria chimică 
Focșani, Valentin Ioniță, directorul 
Combinatului petrochimic Pitești, 
Nicolae Amza, secretar de stat la 
Ministerul Minelor, Petrolului și Ge
ologiei, Marta Rugină, director al în
treprinderii de detergenți Timișoara.

Vorbitorii au dat glas, în nume
le tuturor celor pe care-i reprezin
tă la congres, satisfacției deosebite 
și mindriei patriotice pentru reale
gerea în funcția de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai de seamă re
prezentant al clasei muncitoare, al 
poporului român, de a cărui gindi- 
re creatoare și activitate practică 
neobosită se leagă nemijlocit toate 
marile înfăptuiri ale națiunii noas
tre socialiste.

Caldele sentimente de dragoste, 
profundă și nemărginită stimă pe 
care oamenii muncii din țara noas
tră le nutresc față de secretarul ge
neral al partidului și-au găsit o nouă 
și elocventă expresie in inalta apre
ciere pe care participanții la dezba
teri au acordat-o primirii de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pres
tigioasei distincții „Om al anului 
1980 — pentru pace", semn al înal
tei . considerații de care se bucură 
activitatea președintelui României, 
pusă in slujba înfăptuirii aspirații
lor de pace, înțelegere, progres șl 
colaborare rodnică între popoare.

Referindu-se la modul în care s-a 
acționat pentru îndeplinirea indica
torilor de plan, pentru dezvoltarea 
in ansamblu a industriei chimice, 
vorbitorii au arătat că s-a urmărit 
in permanență realizarea prevederi
lor documentelor Congresului al 
XlI-lea al partidului, înfăptuirea in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului cu prilejul consfătui
rilor și vizitelor de lucru efectuate 
in țară, luindu-se o serie de măsuri 
tehnico-economice și organizatorice 
în scopul valorificării optime a tu
turor resurselor materiale și umane, 
sporirea productivității muncii și a 
gradului de prelucrare a produselor.

în dezbateri s-a dat o înaltă a- 
preciere activității strălucite a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință și cultură, participant activ 
alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la conducerea treburilor statului, 
subliniindu-se contribuția sa pre
țioasă la dezvoltarea cercetării știin
țifice, la obținerea unor tehnologii 
moderne, de mare eficiență economi
că și asimilarea unor produse care 
duc peste hotare faima chimiei ro
mânești.

în numeroase intervenții au fost 
analizate, intr-un spirit de profundă 
responsabilitate muncitorească, re
zultatele pozitive și neîmplinirile în
registrate in sfera înnoirii produse
lor, imbunătățirii calității lor, spori
rii continue a eficienței activității pro
ductive. Un loc important în ansam
blul dezbaterilor l-a ocupat subli
nierea problemelor referitoare la. 
dezvoltarea intensivă a bazei teh- 
nico-materiale a ramurii, folosirea la 
capacitatea maximă a instalațiilor 
existente, exploatării lor raționale, 
reducerea consumurilor de materii 
prime și energie.

Au fost menționate realizările im
portante din domeniul petrochimiei, 
in special cele legate de creșterea 
gradului de prelucrare a petrolului și 
gazului metan, asimilării.de noi pro
duse cu caracteristici superioare din 
cauciuc, mase plastice, fibre și fire 
sintetice, a unor materiale speciale 
pentru industria electronică și elec
trotehnică, relevîndu-se noi posibili
tăți de valorificare superioară a hi
drocarburilor.

în cursul dezbaterilor a fost anali
zată activitatea organelor de condu
cere colectivă, care, sub eonducerea 
nemijlocită a organizațiilor de partid, 
se preocupă de asigurarea unor con
diții cit mai bune de muncă și viață, 
pentru lucrătorii ffin industria chi
mică, de perfecționarea calificării 
profesionale a întregului personal 
muncitor la nivelul cerințelor pro
ducției moderne. în legătură cu în
tărirea democrației muncitorești, s-a 
insistat, în mod deosebit asupra ne
cesității îmbunătățirii stilului și me
todelor de muncă ale organelor de 
conducere colectivă, pentru ca mun
citorii, maiștrii, cadrele tehnice să fie 
antrenate in mai mare măsură la so
luționarea operativă și eficientă a 
problemelor cu care se confruntă 
unitățile productive, a sporirii rolu
lui adunărilor generale ale oameni
lor muncii in viața și activitatea în
treprinderilor.

Dezbaterile au prilejuit formularea 
unor propuneri valoroase in direcția 
modernizării unor instalații și uti
laje în scopul creșterii productivită
ții muncii, îmbunătățirii calității 
produselor, reducerii consumurilor 
specifice. S-au făcut, de aseme
nea, propuneri concrete pentru îm
bunătățirea activității de pros
pectare a pieței externe și de in
formare sistematică și operativă a 
întreprinderilor producătoare despre 

cerințele beneficiarilor de peste ho
tare.

Alte propuneri vizează creșterea 
răspunderii Ministerului Educației și 
învățămintului, celorlalte ministere, 
unităților, consiliilor- oamenilor mun
cii, pentru asigurarea condițiilor in 
pregătirea forței de muncă pentru 
noile obiective, ridicarea continuă a 
calificării forței de muncă ia nivelul 
producției moderne.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat, în numele colectivelor de mun
că din care fac parte, să militeze cu 
consecvență revoluționară pentru tra
ducerea neabătută in viată a preve
derilor Congresului al XlI-lea al 
P.C.R. și a hotăririlor adoptate la cel 
de-al II-lea Congres al consiliilor oa
menilor muncii, a orientărilor și in
dicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a realiza o nouă calitate în toate 
domeniile, convinși fiind că numai 
astfel vor contribui, pe măsura în
tregii lor capacități, la dezvoltarea și 
modernizarea economiei naționale, la 
sporirea continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, la creșterea 
prestigiului României socialiste în 
lume.

Secțiunea pentru con
strucții industriale, materia
le de construcții și industria 
lemnului. In cea de_a doua Z1 • 
lucrărilor secțiunii, au luat cuvîntul 
tovarășii: Nicolae Turtureanu, direc
tor al Combinatului de celuloză și 
hirtie Suceava, Corneliu Andrei, di
rector al grupului de șantiere Siriu, 
județul Buzău, Vasile Hanganu, pre
ședintele Comitetului O.D.U.S. de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
Bicaz, județul Neamț, Gheorghe Gli- 
gor, director al Trustului de construc
ții industriale Oradea, Ileana Moldo
van, secretara comitetului de partid 
de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bistrița, Lazăr Bogdan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea județeană de construcții montaj 
Sfîntu Gheorghe, Ștefan Dima, ad
junct al ministrului construcțiilor in
dustriale, Constantin Stancana, di
rector al Combinatului de celuloză 
și hirtie Drobeta-Turnu Severin, 
Tudor Patelli, director al Trustului 
de construcții industriale Iași, Arca- 
die Hinescu, director al Combinatu
lui de prelucrare a lemnului Blaj, ju
dețul Alba, Selyem Huba, maistru la 
grupul de șantiere Arad, al Trustului 
de construcții industriale Timișoara, 
Florian Băgăluț, secretar cu probleme 
economice al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., Ion Bercea, di
rector al Trustului de instalații și 
montaje București, Măndița Veneris, 
muncitoare, vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
Galați, Marin Măroiu, adjunct al mi
nistrului transporturilor și telecomu
nicațiilor, Lucia Dobrescu, director 
adjunct la Trustul de construcții in
dustriale Brăila, Viorel Doda, di
rectorul întreprinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara, Magda Fey, 
economist la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Timișoara, loan 
Bucur, maistru la întreprinderea 
forestieră de exploatare și trans
port Miercurea Ciuc, Ecaterina Neac* 
șu, inginer șef secția producție 
indpstrială, la întreprinderea jude
țeană de construcții montaj Dîmbo
vița. Aurel Oniga, președintele consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea de materiale de construcții 
Turda.

In cuvîntul lor. participanții la 
dezbateri și-au exprimat adeziunea 
deplină față de magistrala expunere 
rostită la congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd o înaltă 
apreciere ideilor de o deosebită im
portanță cuprinse in acest document 
programatic cu privire la creșterea 
rolului clasei muncitoare, al consi
liilor oamenilor muncii in perfecțio
narea activității economico-sociale, 
pentru realizarea programului parti
dului de dezvoltare a industriei, agri
culturii, a intregii economii naționale, 
de ridicare a bunăstării poporului și 
perfecționare continuă a democrației 
socialiste.

Participanții și-au manifestat în 
același timp profunda satisfacție 
pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în inalta- funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, dînd astfel, glas sen
timentelor de înaltă prețuire și recu
noștință pe care intregul nostru po
por le nutrește față de secretarul ge
neral al partidului, pentru activitatea 
neobosită pusă în slujba patriei și 
poporului, a fericirii națiunii noastre 
socialiste.

Angajindu-se cu hotărire să facă 
totul pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a obiectivelor mobili
zatoare și realiste ale planului pe 
acest an și ale planului cincinal 
1981—1985. a sarcinilor și indicațiilor 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expunerea prezentată la 
congres, vorbitorii au subliniat căile 
de acțiune și măsurile pe care le au 
in vedere incă din aceste zile, colec
tivele de oameni ai muncii pe care le 
reprezintă. în sectorul de investiții — 
construcții, a fost pus un accent deo
sebit pe creșterea productivității 
muncii, pe șantiere, prin organizarea 
mai judicioasă a lucrărilor, promo
varea pe scară largă a noilor tehno
logii și metode de execuție, creșterea 
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gradului de industrializare, mecani
zare și prefabricare, îmbunătățirea 
nivelului calitativ al fiecărei lucrări 
realizate.

în lumina indicațiilor date de se
cretarul general al partidului, a fost 
exprimată hotărirea fermă a perso
nalului muncitor de pe șantierele de 
investiții de a acționa cu stăruință 
pentru generalizarea aplicării acor
dului global, instrument eficient de 
organizare superioară a întregii ac
tivități din domeniul investițiilor, de 
cointeresarea lucrătorilor, de întărire 
a răspunderii, disciplinei și ordinii in 
muncă, de folosire cu randament de
plin a timpului de lucru al utilajelor 
și oamenilor. Numeroși vorbitori au 
subliniat că aplicind cu hotărire-aces
te direcții prioritare de acțiune exis
tă certitudinea realizării cu succes 
a prevederilor de plan din domeniul 
investițiilor, scurtării duratelor de 
execuție a lucrărilor, punerii în 
funcțiune la termen și, chiar mai de
vreme, a obiectivelor productive afla
te în curs de execuție.

S-a insistat pe larg asupra măsu
rilor pentru creșterea eficienței eco
nomice a investițiilor, subliniindu-se 
hotărirea de a respecta cu strictețe 
prevederile normelor de tipizare, 
normele de consum stabilite, de a re
duce considerabil consumul de metal, 
ciment, de combustibil și energie, 
promovîndu-se pe scară largă mate
riale noi, mai ieftine, mai ușoare 
realizate din resurse locale.

în industria lemnului și a materia
lelor de construcții, vorbitorii s-au 
oprit asupra principalelor sarcini ce 
le revin în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al partidului 
privind valorificarea superioară a 
masei lemnoase, ridicarea nivelului 
calitativ al producției, reducerea 
consumurilor materiale și energetice, 
producerea de noi materiale de con
strucții.

A fost pe de-a întregul însușită 
cerința exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind priorita
tea care trebuie acordată indeplinirii 
sarcinilor de export și reducerii în- 
tr-o măsură cit mai mare a impor
turilor.

Cei care au luat cuvîntul au apre
ciat însemnătatea noului mecanism 
economico-financiar, a autocondu
cerii și autogestiunii muncitorești — 
factor de prim rang pentru ridicarea 
pe o nouă treaptă superioară a în
tregii activități din aceste sectoare 
ale producției materiale.

Asemeni tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, colectivele mun
citorești din sectoarele construcției 
industriale și materiale de construcții 
și din industria lemnului și-au rea
firmat cu vigoare, prin glasul repre
zentanților lor la lucrările Congresu
lui, deplinul atașament față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului. însuflețiți de indicațiile, 
orientările și îndemnurile cuprinse 
în magistrala expunere făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna înaltului forum al democra
ției muncitorești, ei s-au angajat să 
acționeze perseverent, cu spirit de 
inițiativă și pasiune revoluționară, 
cu exigență și înaltă responsabilitate 
pentru înfăptuirea neabătută a Pro
gramului partidului, pentru afirma
rea tot mai puternică a rolului con
ducător al clasei muncitoare in viața 
întregii societăți, pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi ale ci
vilizației socialiste, ale progresului 
material și spiritual al întregului 
popor.

Secțiunea pentru trans
porturi și telecomunicații. In 
cursul celei de-a doua zile a dezba
terilor au luat cuvîntul tovarășii: Va
sile Bulucea — președintele Consi
liului de conducere al Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicațiilor; 
Iulian Ploștinaru — prim-secretar al 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R., Mihai Marina, — prim-secre
tar al. Comitetului județean Bistrița- 
Nâsăud al P.C.R., contraamiral Nico
lae Hirjeu — adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
șeful Departamentului transporturilor 
navale, Constantin Popa — director 
al întreprinderii de transporturi auto 
Argeș, general Marin Olteanu — prim- 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii de trans
porturi București, Ovidiu Sterescu — 
președintele consiliului oamenilor 
muncii din Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Buzău, loan 
Iorga — comandant de navă la în
treprinderea de navigație fluvială 
NAVROM Galați, Szabo Ștefan — in
giner șef la întreprinderea de trans
porturi auto Sălaj, Lucia Doran, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii din Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Brașov. Horia De- 
diu — director general al Regionalei 
de căi ferate Galați, Constantin Cru- 
ceru — președintele Organizației De
mocrației și Unității Socialiste din 
întreprinderea de transporturi auto 
Dolj, Niculae Iosif — președintele 
Uniunii Sindicatelor din întreprinde
rile de Transporturi și Telecomunica
ții, Sofian Crăciunescu — director al 
întreprinderii TAROM, Nicolae Lu- 
cov — președinte al Consiliului oa
menilor muncii din întreprinderea de 
transporturi auto „Transcom" Bucu
rești, Ioana Boga — director al Di
recției de expediere a presei Bucu
rești.

într-un înalt spirit de exigență pa
triotică și revoluționară vorbitorii au 

evidențiat rezultatele remarcabile ob
ținute în activitatea pe care o des
fășoară precum și neajunsurile care 
încă mai persistă în anumite sectoare, 
supunînd atenției o serie de pro
puneri de Îmbunătățire a calității și 
eficienței transporturilor, în condi
țiile reducerii constante a consumu
rilor de combustibil și energie.

Accentul a fost pus pe modul in 
care s-a acționat și se acționează 
pentru creșterea răspunderii organe
lor de conducere colectivă in gospo
dărirea cu maximum de eficiență a 
mijloacelor din dotare, pentru pre
lungirea duratei de funcționare între 
reparații a mijloacelor de transport.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
problemele perfecționării in conti
nuare a sistemului unitar de trans
porturi, făcind propuneri pentru re
partizarea rațională a sarcinilor între 
diferitele sisteme de transport. Tot
odată s-a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii calității prestațiilor de 
transport prin desfășurarea traficului 
în condiții de deplină siguranță, îm
bunătățirea regularității circulației in 
transporturile urbane și interurbane, 
creșterea confortului călătoriei, pre
cum și prin asigurarea integrității 
cantitative și calitative a mărfurilor 
in timpul transportului și manipu
lării. în această ordine de idei, au 
fost evidențiate măsurile Întreprinse 
precum și cele ce se impun a fi lua
te pentru desfășurarea ritmică și 
operativă a transporturilor interna
ționale, una din condițiile de bază 
ale realizării sarcinilor la export in 
termenele stabilite. Unii vorbitori au 
abordat o serie de aspecte privind 
dezvoltarea transporturilor și teleco
municațiilor in strinsă corelare cu 
ritmurile de creștere a potențialului 
economic al județelor, în contextul 
repartizării armonioase a forțelor de 
producție pe teritoriu.

Evidențiind faptul că succesele ob
ținute in ultimii ani pe linia promo
vării progresului tehnic, in principal 
prin extinderea mecanizării și auto
matizării proceselor din transporturi 
și telecomunicații, vorbitorii au in
sistat asupra necesității accelerării 
procesului de valorificare a rezulta
telor cercetării, a tratării cu priori
tate a acelor teme care aduc o con
tribuție majoră la creșterea eficien
ței economice.

Cei care au luat cuvîntul au subli
niat faptul că, în aplicarea practică 
a măsurilor de îmbunătățire a trans
porturilor și telecomunicațiilor, un 
rol important revine consiliilor oa
menilor muncii, organizațiilor sindi
cale care trebuie să mobilizeze ple
nar, pe toți oamenii muncii la reali
zarea sarcinilor de plan ce revin 
acestei ramuri deosebit de importan
te a economiei naționale, adevăratu
lui său „sistem circulator".

în unanimitate, participanții la 
dezbateri au apreciat că cel de-al 
II-lea Congres al Consiliilor Oame
nilor Muncii reprezintă un eveniment 
de importanță cardinală în procesul 
perfecționării muncii organelor de 
conducere colectivă, al optimizării ac
tivității în toate domeniile in adinci- 
rea democrației noastre socialiste. Ei 
s-au angajat să nu precupețească nici 
un efort în acțiunea de transpunere 
în viață a hotărîrilor luate de Con
gres, a indicațiilor și sarcinilor trasate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in ma
gistrala expunere r.ostită la deschi
derea lucrărilor, pentru continuarea 
neabătută a operei de înfăptuire a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Secțiunea pentru aplica
rea rezultatelor cercetării 
tehnico-științifice, introduce
rea progresului tehnic, mo
dernizarea tehnologiilor de 
fabricație și asimilarea de 
produse noi. cadrul dezbateri- 
îorlor din cea de-a doua zi a lucră
rilor au luat cuvintul tovarășii : Al- 
cipiade Mihăilescu, director al In
stitutului de proiectări și cercetări 
pentru utilaj petrolier — Ploiești, 
Constantin Teodorescu, director ge
neral al Institutului național de crea
ție științifică și tehnică, Adelaida 
Mateescu, decan al Facultății de elec
tronică a Institutului politehnic Bucu
rești, Mihai Drăgănescu, director ge
neral al Institutului central pentru 
informatică, Adrian Stoica, adjunct al 
ministrului industriei chimice. Ion 
Rusu, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport — 
Bistrița, Rakosy Zoltan, director al 
întreprinderii de producție industria
lă pentru construcții căi ferate — 
Harghita, Victor Mercea, director al 
Institutului de tehnologie izotopică — 
Cluj-Napoca, Constantin Pândele, 
director al întreprinderii de construc
ții navale Drobeta-Turnu Severin. 
Lucia Stanciu, inginer, președintele 
comitetului sindicatului Institutului 
județean de proiectări — Constanța, 
Rodica Suciu, subinginer, președintele 
consiliului oamenilor muncii al între
prinderii de mașini-agregate — Sf. 
Gheorghe, Nicolae Stroe, director al 
întreprinderii de vase emailate — 
Focșani, Iosif Bercia, director al In
stitutului central de cercetări pentru 
industria extractivă București, Ma
riana Iosif, inginer, secretar al comi
tetului de partid de la Centrul de 
cercetări pentru fibre chimice — 
Sâvinești, Cristian Boiangiu, direc
tor al Combinatului metalurgic 
— Tulcea, Leonard Munteanu, di
rector tehnic la Combinatul de 
celuloză și hirtie — Călărași, 
Cornelia Buzdugan, inginer-șef la 
întreprinderea de încălțăminte — 
Suceava, Nica Mihalcea, președintele 
consiliului științific al Institutului 
de cercetări pentru produse plate și 
acoperiri metalice Galați, Valentin 
Dihoru, inginer șef la întreprinderea 
de sirmă — Buzău, Diamanta Lau- 
doniu, director al întreprinderii de 
cercetare și producție de materiale 
semiconductoare — București.

La fel ca și în ziua precedentă, in 
unanimitate participanții și-au afir
mat totala adeziune față de magis
trala expunere prezentată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu in deschiderea 
lucrărilor Congresului, subliniind va
loarea excepțională atit pe plan teo
retic cit și practic a ideilor și orien
tărilor formulate de secretarul gene
ral al partidului privind creșterea 
rolului clasei muncitoare, al Consilii
lor Oamenilor Muncii în sporirea ro
lului științei, in modernizarea econo
miei naționale, a întregii vieți so
ciale. in accentuarea contribuției 
științei românești la progresul mul
tilateral și dinamic al țârii, in ampla 
operă de făurire a societății socialiste 
și comuniste in patria noastră. în 
același timp, ei au dat glas de
plinei bucurii și satisfacții pentru 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, această reinvestitură consti-

(Continuare în pag, a VIII-a)
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tuind garanția fermă de continuare 
neabătută a operei de înfăptuire a 
programului partidului, de dezvol
tare : multilaterală a patriei, de creș
tere continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor.

Vorbitorii, evidențiind . succesele 
Înregistrate în ultima perioadă în do
meniul cercetării științifice, dezvoltă
rii tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic, au arătat că acestea 
sint strîns legate de orientarea clară 
a. partidului și statului nostru, de 
concepția de amplă perspectivă a to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
rolul tot mai important ce revine 
științei în dezvoltarea economică și 
socială a țării.

înfăptuirile importante din dome
niul afirmării revoluției tehnico- 
științifice în patria noastră, au ară
tat vorbitorii, sint nemijlocit legate 
de activitatea neobosită desfășurată 
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu — personali
tate marcantă a vieții politice și ști
ințifice naționale și internaționale — 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, care 
prin prodigioasa sa activitate pe tă- 
rimul științei, prin perfecționările 
aduse structurilor organizatorice și 
de conducere a făcut ca știința și 
tehnologia să-și sporească tot mai 
mult contribuția la înfăptuirea pro
gresului economic și social al țării.

în cadrul dezbaterilor participanții 
au reliefat preocupările consiliilor 
oamenilor muncii și consiliilor știin
țifice din întreprinderi și unități de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică in direcția reducerii consu
murilor, a descoperirii și punerii in 
valoare a noi surse de materii pri
me și materiale, de combustibil și 
energie, precum și de valorificarea 
superioară a acestora, probleme de 
importanță vitală pentru progresul 
întregii noastre economii.

A fost evidențiat faptul că promo
varea progresului tehnic concretizat 
prin extinderea mecanizării și auto
matizării, aplicarea a numeroase 
procedee tehnice și tehnologice a- 
vansate în industrie, agricultură, 
construcții, transporturi și teleco
municații a contribuit la înnoirea și 
dezvoltarea producției, la sporirea 
susținută a productivității muncii, la 
reducerea costurilor de producție, la 
creșterea calității și competitivității 
produselor. >

în același spirit critic șl autocri
tic, ce au caracterizat dezbaterile din 
ziua precedentă, analizînd rezulta
tele obținute vorbitorii au arătat că 
pentru îndeplinirea obiectivelor și 
sarcinilor din domeniul progresu
lui tehnic la nivelul de calitate 
și exigență al perioadei actuale, este 
necesară depășirea neajunsurilor și 
lichidarea deficiențelor din institute 
de cercetare și proiectare, întreprin
deri, centrale industriale și ministere, 
în acest sens ei au făcut propuneri 
menite să contribuie la o mai bună 
folosire a importantului potențial de 
care dispune cercetarea științifică și 
ingineria tehnologică, la stringerea 
colaborării și conlucrării pe bază de 
programe adecvate dintre unitățile 
de cercetare și cele beneficiare ale 
cercetării. S-a subliniat necesitatea 
ca în întreprinderi și. centrale indus
triale consiliile oamenilor muncii, în
tregul personal de. specialitate, teh
nic și ingirieresc, să acorde perma
nent cea mai mare atenție valorifi
cării rezultatelor cercetării, îndepli
nirii planului de progres tehnic, in- 
trucit in actuala etapă progresul 
tehnic reprezintă o nevoie vitală a 
producției, a eficientei economice a 
acesteia. S-a menționat. în acest con
text, că in actualul cincinal trebuie 
6ă se treacă cu mai multă hotărîre la 
aplicarea indicației dată de condu
cerea de partid de a se constitui co
lective complexe de specialiști din 
cercetare, învățămînt, proiectare și 
producție, care să determine concret 
sarcinile de progres tehnic pe fiecare 
centrală și Întreprindere și să acțio
neze la locurile de producție pentru 
îndeplinirea acestora.

Unii dintre vorbitori, arătînd că în 
multe cazuri sint încă prea lungi du
ratele ciclurilor cercetare — proiec
tare — producție și că unele lucrări 
din cadrul acestora nu se realizează 
corespunzător din punct de vedere 
calitativ, au propus îmbunătățirea 
conlucrării dintre institutele de cer
cetare, învățămînt, centrale și între
prinderi, îndeosebi pentru asimilarea 
de produse noi, pentru aplicarea 
promptă în producție a rezultatelor 
valoroase obținute în cercetarea ști
ințifică.

Participanții la dezbateri, în nu
mele colectivelor pe care le repre
zintă la acest mare forum al clasei 
muncitoare, s-au angajat să-și mo
bilizeze toate forțele pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le re
vin în domeniul cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic astfel incit știința 
și tehnologia să aducă o contribuție 
cit mai substanțială la înfăptuirea 
progresului economic și social al ță
rii, ia transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului, a mărețului program de 
dezvoltare a patriei.

Secțiunea pentru relații 
economice externe și coope
rare internațională. In 111411113 
zi a dezbaterilor au luat cuvintul to
varășii Ovidiu Barbu, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii „Autoexportim- 
port“ Brașov, Traian Morariu, prim- 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii fores
tiere de exploatare și transport Bis
trița, județul Bistrița-Năsăud, Eugen 
Lavric, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii al Combi
natului de prelucrare a lemnului 
Drobeta-Turnu Severin, județul Me
hedinți, Casian Marincaș, prim- 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii de 
prelucrare a lemnului Zalău, ju
dețul Sălaj, Maria Hîndoreanu. pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii „Drapelul 
Roșu“ Sibiu. Tamara Anghel Mesa- 
roș, președinte al consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii de a- 
parate electronice de măsură — Ti
mișoara, Pavel Aron, prim-secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., Ștefan Brașoveanu, membru 
al consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii de utilaj chimic și de 
forță Rîmnicu Vilcea, Cosma Diaco- 
nescu, director al întreprinderii de 
comerț exterior Românoexport, Ni
colae Ionescu, membru în consiliul 
oamenilor muncii al întreprinderii 
forestiere de exploatare și transport 
— Suceava ; Ion Tarachiu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R., Aurel Rizea. direc
tor al întreprinderii de comerț exte
rior Tehnoforestexport, Maria Coz- 

leanu, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii „Mon
diala- — Satu Mare, Ion ConStanti- 
nescu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Romeo 
Iordan, director al întreprinderii de 
comerț exterior CONFEX, Constantin 
Gazea, membru în consiliul oameni
lor muncii al Centralei siderurgice 
Galați.

Cea de-a doua zi și ultima a lu
crărilor secțiunii a exprimat prin 
problematica dezbătută și numeroase
le propuneri făcute, răspunsul ferm 
al colectivelor de muncă, de a mate
rializa cu toată hotărirea indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu
prinse în expunerea-program de la 
deschiderea marelui forum al oame
nilor muncii, exprirnîndu-se angaja
mentul solemn al clasei .noastre 
muncitoare, al tuturor acelora care 
activează în sfera producției mate
riale, de a nu precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea obiectivelor și 
orientărilor fundamentale ale noii 
etape a edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Cu profundă bucurie și legitimă 
mindrie patriotică, cei care au luat 
cuvintul au ținut să-și manifeste în
treaga aprobare, în consens cu a tu
turor participantilor, pentru realege
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Muncii 
— act politic ce consfințește încrede
rea întregii noastre națiuni în poli
tica partidului, în secretarul său ge
neral.

Relevînd succesele, dar și lipsurile 
existente în unitățile economice în 
care își desfășoară activitatea, vor
bitorii s-au referit la complexul de 
sarcini ce reiese din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în ce pri
vește sfera schimburilor economice 
internaționale ale României și activi
tatea comerțului nostru exterior. în 
toate intervențiile vorbitorilor a re
ieșit necesitatea de a se indeplini o- 
biective de prim ordin în ridicarea 
pe o treaptă superioară a activității 
in producția și desfacerea mărfurilor 
destinate exportului, printre care îm
bunătățirea, modernizarea și reînnoi
rea produselor de export, creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime și materialelor încorporate in 
produsele de export, perfecționarea 
metodelor și tehnicilor de comercia
lizare, dezvoltarea rețelei de comer
cializare, de service, perfecționarea 
pregătirii cadrelor proprii necesare 
promovării unui comerț exterior mo
dern și eficient. Toți cei care au 
luat cuvintul au exprimat angaja
mentul de a traduce întocmai în viață 
obiectivele planului cincinal în do
meniul activității de comerț exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

în conformitate cu indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu au fost 
menționate măsurile luate pentru a 
se asigura îmbunătățirea structurii 
exporturilor, prin creșterea simți
toare a ponderii produselor cu grad 
mare de prelucrare și tehnicitate, 
precum și sporirea contribuției la ex
port a livrărilor de produse șl servi
cii, încorporînd prioritar inteligența 
tehnică românească, proiecte, docu
mentații, lucrări, brevete, licențe, 
asistență tehnică. Au fost evidenția
te, de asemenea, acțiunile pe care co
lectivele de muncă le-au întreprins 
în vederea creșterii gradului de va
lorificare a materiilor prime ca prin
cipală cale de sporire a aportului va- 
lutar la mărfurile exportate, de îm
bunătățire substanțială a eficienței 
întregii activități de comerț exterior, 
precum și preocupările pentru asimi
lare în țară a o serie de produse care 
în prezent se importă.

Ca și în prima zi a dezbaterilor, o 
atenție deosebită a fost acordată ac
tivității de cooperare economică in
ternațională ca element de bază cu 
pondere mereu sporită în realizarea 
producției de export, precum și în 
asigurarea aprovizionării cu materii 
prime a economiei noastre naționale. 
A fost însușită în mod deplin apre
cierea din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind acordarea 
unei priorități realizării sarcinilor de 
export, subliniindu-se că înfăptuirea 
lor condiționează nemijlocit procu
rarea produselor de import necesare 
și, în general, dezvoltarea economi- 
co-socială a țării, ridicarea nivelului 
de trai și de civilizație al întregului 
nostru popor.

Atmosfera de lucru, de dialog efi
cient ce a urmărit depistarea solu
țiilor adecvate problemelor ridicate 
în secțiune a fost relevată în cea de 
a doua zi a lucrărilor de răspunsu
rile date la o serie de propuneri le
gate de înlăturarea unor deficiențe in 
activitatea de comerț exterior, de mi
nisterul, întreprinderile de resort și 
alte organe centrale.

întreăga desfășurare a lucrărilor 
secțiunii, dezbaterile vii, ample și 
profunde, au dat expresie hotărîrii 
unanime de a se răspunde în mod 
comunist unei sarcini majore a cin
cinalului : ridicarea eficienței econo
mice a activității de export-import și 
cooperare economică internațională. 
Angajamentul participanților de a se 
depista căi, modalități, forme care să 
conducă la realizarea unei noi cali
tăți în producția și desfacerea produ
selor de export, în schimburile eco
nomice cu toate statele lumii s-a 
exprimat șl prin marele număr de 
propuneri făcute în cadrul sesiunii, 
care urmăresc realizarea integrală a 
fondului de marfă destinat exportu
lui, a tuturor contractelor externe, 
mobilizarea întregului potențial eco
nomic de care dispune România, 
pentru a se asigura creșterea efici
enței comerțului exterior, în ansam
blu a schimburilor economice ale 
țării cu întreaga lume.

Secțiunea pentru proble
mele activității economico- 
financiare, aplicarea consec
ventă a noului mecanism 
economic și a autogestiunii. 
Eficiență sporită, calitate superioară, 
autoconducere muncitorească, auto- 
gestiune rațională au fost temele care 
au dominat dezbaterile și în cea de-a 
doua zi a lucrărilor secțiunii.

în ședința de vineri au luat cuvin
tul tovarășii Manole Geabău, direc
tor al Sucursalei județene Teleorman 
a Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, Ileana Popescu, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii „Solidarita
tea" din Satu Mare, Nicolae Gheor
ghiu, contabil șef al întreprinderii de 
construcții montaje siderurgice din 
Călărași, Vasile Mușat, prim secretar 
al Comitetului județean Giurgiu al 
P.C.R., Ileana Fall, economistă, secre
tara Organizației Democrației și 
Unității Socialiste a întreprinderii de 
materiale textile „IMATEX" din 
Tirgu Mureș, Ion Brașov, director al 
Direcției finanțe-prețuri din Ministe
rul Industriei Metalurgice, Anton 
Ciobanu, contabil șef al Centralei In
dustriale de tractoare din Brașov.

Elisabeta Grigore, șefă de atelier, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii „Dîmbovița" 
din București, Mărioara Alionescu, 
economistă la întreprinderea „Vidra" 
din Orăștie, Nicolae Fabian, director 
al Sucursalei județene Cluj a Băncii 
Naționale, Vasile Blejușcă, director 
al întreprinderii „Proletarul" din 
Bacău, Vasile Constantinescu, Conta
bil șef al Combinatului de produse 
sodice din Govora, Constantin Pă- 
nescu, director al Direcției finanțe- 
prețuri din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Floarea Țiplea, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de confecții 
din Baia Mare, Onofrei Toader, in
spector șef al Inspecției teritoriale 
financiare de stat Iași.

Desfășurate în lumina magistralei 
expuneri prezentate de secretarul 
general al partidului la deschiderea 
lucrărilor congresului, dezbaterile au 
pus în evidență profunzimea anali
tică și forța de sintetizare cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a abor
dat și a clarificat științific teze și 
idei de cea mai mare însemnătate 
pentru progresul rapid al patriei, pe 
calea indicată de Programul partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

ExprimîndU-și adeziunea deplină 
la orientările, obiectivele, sarcinile 
definite în expunere, vorbitorii au 
fost unanimi în a sublinia profunda 
lor satisfacție și nemărginita bucurie 
pentru realegerea celui mai iubit fiu 
al patriei in inalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, act de voință a 
întregii muncitorimi, a întregului 
nostru popor izvorit din convingerea 
fermă că această reînvestire cheză- 
șuiește înfăptuirea cu succes a mari
lor obiective care stau in fața na
țiunii în dramul pe care s-a anga
jat cu hotârire pentru ridicarea 
României intr-un timp istoricește 
scurt in rîndul țărilor cu dezvoltare 
economică avansată.

într-un spirit de înaltă exigență 
și responsabilitate comunistă, vorbi
torii s-au referit pe larg la temele 
ce au făcut obiectul discuțiilor in 
această secțiune, relevînd justețea 
opțiunilor de politică economică și 
financiară ale partidului, a priorită
ții acordate dezvoltării producției in 
orientarea resurselor financiare ale 
țării, a necesității intensificării la
turilor calitative ale dezvoltării, a- 
plicării ferme a noului mecanism 
economic. Ei au făcut o analiză cu
prinzătoare, bazată pe numeroase 
exemple, a activității desfășurate în 
acest domeniu de consiliile oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții, 
evidențiind progresele înregistrate 
mai cu seamă în aplicarea autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
financiare, gospodărirea judicioasă a 
materiilor prime șl materialelor, a 
combustibililoi- și energiei, mai buna 
utilizare a capacităților de producție.

Tratînd problemele de care s-au 
ocupat în intervențiile lor într-un 
spirit critic și adesea autocritic, par
ticipanții la dezbateri au relevat 
că rezultatele unităților pe care le 
reprezintă ar fi putut fi mai bune 
dacă s-ar fi eliminat o serie de lip
suri privind gospodărirea resurselor 
existente, aprovizionarea tehnico-ma- 
terială, înnoirea produselor și mo
dernizarea tehnologiilor, ridicarea 
calificării profesionale.

Atmosfera constructivă in cares-au 
desfășurat dezbaterile este ilustrată 
atit de numărul mare de propuneri 
formulate in cadrul lor, cit și de na
tura acestora, ele atingind esența 
problematicii abordate.

Una din cele mai semnificative 
dintre ele sugera analiza periodică a 
modului în care se aplică noul me
canism economico-financiar în între
prinderi, cu participarea cadrelor 
tehnice și financiare de conducere, 
iar pe baza acestei analize să se pro
cedeze la instruirea temeinică a spe
cialiștilor în vederea folosirii mai 
eficiente a condițiilor avantajoase 
create prin acest mecanism. Unul 
dintre vorbitori s-a referit și la ela
borarea de norme metodologice pen
tru defalcarea bugetelor de venituri 
și cheltuieli pînă la nivel de grupuri 
de șantiere, secții și ateliere. în ace
lași sens s-a formulat și ideea de a 
se căuta soluții de aplicare integrală 
a mecanismului economico-financiar 
și la nivelul secțiilor, in special în 
întreprinderile cu produse de mare 
complexitate.

Un alt grup de propuneri s-a refe
rit la necesitatea perfecționării pla
nificării economico-financiare în sen
sul fundamentării și corelării mai 
juste a unor indicatori, printr-o co
laborare mai bună între ministere, 
centrale și unitățile de bază. în ace
lași timp, s-a cerut să se găsească 
soluții ca indicatorii de plan să fie 
adaptați din vreme la noile prețuri, 
pentru a se evita evidențe și rapor
tări duble ce necesită un volum În
semnat de muncă și conduc la greu
tăți inutile în urmărirea și analiza 
realizării sarcinilor de plan. în legă
tură cu același subiect a fost 
emisă și ideea de a se stabili un 
cadru comun în care să se precizeze 
ce anume indicatori economici și fi
nanciari se defalcă pe secții, ateliere, 
șantiere, formații de lucru și cu ce 
periodicitate se urmăresc.

De asemenea, s-a vorbit despre ne
cesitatea de a se găsi soluții de 
scurtare la maximum a circuitului de 
decontare a documentelor, argumen- 
tindu-se că acest lucru este posibil 
atit prin reducerea circuitului de 
producție, cit și prin scurtarea pe
rioadei de încasare a producției vin- 
dute.

Unele propuneri s-au referit la 
condiționarea retribuției persoanelor 
cu funcții de conducere din unitățile 
economice de realizarea planului la 
indicatorul „producția marfă vîndută 
și încasată".

Exercitîndu-și mandatul încredințat 
de cei pe care îi reprezintă, vorbito
rii au exprimat angajamentul una
nim al colectivelor muncitorești din 
întreaga țară de a acționa cu toată 
hotărirea pentru traducerea în viață 
a documentelor pe care le va adopta 
congresul, să nu-și precupețească 
priceperea și energia pentru îndepli
nirea hotărîrilor de istorică însemnă
tate ale Congresului al XII-lea al 
partidului de a-și spori contribuția la 
progresul și propășirea scumpei noas
tre patrii.

Secțiunea pentru proble
mele muncii și conducerii 
colective, adîncirea autocon- 
ducerii muncitorești, atrage
rea maselor la rezolvarea 
problemelor economico-so- 
ciale, la întreaga activitate 
a întreprinderilor. In cadrul 
dezbaterilor din cea de-a doua zi a 
lucrărilor au luat cuvintul tovarășii : 

Ion Mateescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de Ia 
întreprinderea de autocamioane Bra
șov ; Teodora Sandu, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de in „Integrata" Bo
toșani ; Ionel Șerban, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea județeană de trans
porturi Constanța ; Ristea Busuioc, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de la turnătoria de 
piese din fontă Rîmnicu Sărat, ju
dețul Buzău ; Floarea Bucur, vice
președinte al Consiliului central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România ; Ferdinand Nagy, prim- 
secretar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R. ; Vasile Irimie, mun
citor la întreprinderea județeană de 
construcții montaj Vrancea ; Maria 
Ciocheltca, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de confecții Reșița, Ana Dumitra, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de gos
podărie comunală și locativă Arad ; 
Teodor Marton, președintele Consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea mecanică de material ru
lant „16 Februarie" Cluj-Napoca ; 
Gheorghe Olteanu, președintele Adu
nării generale a oamenilor muncii de 
la Combinatul de oțeluri speciale 
Tîrgoviște ; Elena Corbu, prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii de la Direcția județeană co
mercială Călărași ; Doina Barus, 
maistru, vicepreședinte al O.D.U.S. 
de la întreprinderea textilă „Dacia" 
București ; loan Ghergheli, pre
ședintele adunării generale a oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
mecanică fină Sinaia ; Dumitru Po
pescu, președintele Consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
autoturisme Pitești ; Cornelia Ho- 
robeț, contabil-șef, membru al Con
siliului de conducere al Uniunii ju
dețene a cooperativelor de consum 
Bistrița-Năsăud ; Gheorghe Curcudel, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul de pre
lucrare a lemnului Comănești, ju
dețul Bacău ; Vasile Constantin, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de uti
laj greu pentru construcții Galați ; 
Dumitru Mihăilă, președintele adu
nării generale a oamenilor muncii 
de la întreprinderea de transporturi 
auto Ialomița ; Rozalia Tier, preșe
dinta adunării generale a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de în
călțăminte „Solidaritatea" Bihor ; 
Dumitru Trifu, președintele Consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea județeană de construcții 
montaj Vaslui ; Ion Petrescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
țesături din fire, de sticlă București ; 
Vasile Nemeș președintele Consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea minieră Paroșeni, județul 
Hunedoara.

în cuvintul lor, vorbitorii și-au 
manifestat deplina adeziune față de 
tezele și orientările cuprinse în ma
gistrala expunere rostită de tova-' 
rășul Nicolae Ceaușescu la deschide
rea lucrărilor celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
— document programatic ce jalonea
ză noi dimensiuni procesului de a- 
dincire a democrației muncitorești în 
țara noastră.

în numele colectivelor de oameni 
ai muncii al căror mandat îl repre
zintă la acest mare forum democra
tic al clasei muncitoare, participanții 
la dezbateri și-au exprimat profun
da lor satisfacție pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, subliniind că aceasta reprezintă 
garanția deplină a înfăptuirii nea
bătute a Hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a înaintării 
ferme a României pe drumul socia
lismului și comunismului.

Relevîndu-se faptul că actualul 
congres reprezintă o nouă și edifi
catoare ilustrare a adîncirii demo
crației muncitorești, în dezbateri s-au 
subliniat experiența valoroasă acu
mulată de organele de conducere co
lectivă ale unităților industriale și 
din celelalte sectoare de acti
vitate, hotărirea cu care acestea 
acționează pentru unirea eforturilor 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de Jiaționalitate, la elaborarea, 
adoptarea7 și înfăptuirea deciziilor, 
pentru asigurarea condițiilor care să 
dea posibilitatea participării directe 
a clasei muncitoare la conducerea în
tregii vieți economice și sociale. în 
acest cadru, vorbitorii au arătat că 
în toate unitățile socialiste, adună
rile generale ale oamenilor muncii se 
manifestă tot mai pregnant ca ade
vărate forumuri de conducere ale 
clasei muncitoare, de valorificare a 
experienței și înțelepciunii colective 
și de afirmare a exigenței munci
torești in analiza activității și sta
bilirea măsurilor menite să asigure 
obținerea unei noi calități în întrea
ga activitate economico-socială. S-a 
relevat, totodată, că sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
organele de conducere colectivă des
fășoară largi acțiuni educative me
nite să contribuie la ridicarea con
științei socialiste a celor ce mun
cesc, formarea omului nou, cu un 
larg orizont de cunoaștere și o te
meinică pregătire profesională și po
litică, cu o atitudine înaintată față 
de muncă și avutul obștesc, capabil 
să participe în mod conștient la au- 
toconducerea muncitorească.

în cuvintul lor, vorbitorii au cri
ticat, totodată, unele neajunsuri care 
se mai manifestă în activitatea or
ganelor de conducere colectivă, a- 
preciindu-se că sporirea rolului și 
contribuției adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, a tuturor orga
nelor de conducere colectivă în pro
cesul activității economico-sociale 
constituie o necesitate determinată de 
creșterea tot mai accentuată a ro
lului conducător al clasei muncitoa
re în societatea noastră, corespun
zător noii etape de dezvoltare pe 
care o parcurgem. S-a insistat, în 
acest cadru, asupra necesității ca în
treaga activitate curentă și de per
spectivă a organelor de conducere co
lectivă să urmărească afirmarea tot 
mai puternică a cuceririlor revolu
ției științifice și tehnice contem
porane, valorificarea optimă a re
surselor umane și materiale, spo
rirea accentuată a productivității 
muncii și eficientei întregii activități.

Animați de dorința unanimă de a 
contribui la eliminarea lipsurilor și 
neajunsurilor manifestate în activita
tea consiliilor oamenilor muncii, a 
celorlalte organe de conducere colec
tivă, participanții la dezbateri au 
formulat o serie de propuneri va
loroase menite să contribuie la per
fecționarea cadrului organizatoric al 
democrației noastre muncitorești, să 
asigure o cit mai bună funcționare a 
acestuia, să creeze oamenilor muncii 
posibilități tot mai largi de partici
pare nemijlocită la rezolvarea tuturor 
problemelor care privesc societatea 

noastră socialistă. Sugestiile formu
late vizează cu pregnanță necesitatea 
ca in centrul activității organelor de 
conducere colectivă să se afle unirea 
eforturilor colectivelor de muncă, ale 
tuturor oamenilor muncii, pentru în
deplinirea exemplară a planului na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială, creșterea* mai accentuată a 
productivității muncii, a eficienței e- 
conomice în toate ramurile indus
triei, în construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și activitatea fi- 
nanciar-bancară. în context, s-a ară
tat că adunările generale ale oameni
lor muncii trebuie să adopte o atitu
dine mult mai fermă față de 
lipsuri și neajunsuri, să ia măsuri 
energice pentru creșterea răspunderii 
tuturor colectivelor de muncă, pentru 
soluționarea promptă a problemelor 
practice ale activității economico- 
sociale din fiecare unitate, secție și 
loc de muncă.

Numeroase propuneri au vizat per
fecționarea stilului și metodelor ,de 
muncă ale organelor de conducere co
lectivă, astfel incit acestea să asigu
re, la toate nivelurile, aplicarea în
tocmai a tuturor măsurilor stabilite 
în domeniul soluționării problemelor 
sociale ale colectivelor de muncă, ale 
fiecărui om al muncii, aplicarea 
corectă a legilor țării, a tuturor ac
telor normative, care să creeze ca
drul desfășurării întregii activități e- 
conomice și sociale și să conducă, 
astfel, la creșterea contribuției fie
cărui membru al societății la sporirea 
necontenită a avuției naționale.

Secțiunea pentru pregă
tirea forței de muncă, ridi
carea calificării profesiona
le și perfecționarea pregăti
rii cadrelor. cea de_a doua Z1 
a dezbaterilor din secțiune au luat 
cuvintul tovarășii : Ion Foriș, prim- 
secretar al comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., Ioan Vlad, lă
cătuș la întreprinderea de strunguri 
Arad, Veronica Duldner, președintele 
sindicatului la „Unitatea" din Si- 
ghetu Marmației, Ion Manole, pre
ședintele comitetului de sindicat de 
la Trustul de construcții hidrocen
trale, Grupul de șantiere Siret-Bacău, 
Maria Ghițulică, secretar al comite
tului județean Olt al P.C.R., Elena 
Mihai, vicepreședinte al U.J.C.M. Ar
geș, Gheorghe Groza, economist, 
președinte al C.O.M. la întreprinde
rea de mașini-unelte „înfrățirea" 
Oradea, Severica Enache, șef birou 
la întreprinderea de confecții „Por
țile de Fier" din Drobeta Turnu-Se- 
verin, președintele Comitetului 
O.D.U.S. pe întreprindere, Virgil 
Hampu, secretar al C.C. al U.T.C., 
membru al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, Stela Ciurea, 
președinte C.O.M. la întreprinderea 
„Timpuri Noi" din Brașov, Elisabeta 
Moise, președinte C.O.M. la între
prinderea „8 Martie" din Piatra 
Neamț, Eftimie Ion Chelaru, tehni
cian la întreprinderea de transporturi 
auto Botoșani, Ștefan Blaj, președin
tele sindicatului de la Șantierul naval 
Mangalia, Ion Păcuraru, director în 
Ministerul Muncii, Elisabeta Papp, 
inginer la Filatura din Sinnicolau- 
Mare, județul Timiș, Ion Fîșie, mun
citor specialist la Combinatul side
rurgic din Reșița, Aurica Muntean, 
președinte C.O.M. de la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Călărași., Dumi
tru Nicolae, secretar al Comitatului 
de partid din Ministerul Turismului, 
Gheorghe Amariei, președinte al 
C.O.M. de la Grupul de șantiere Te
leorman al T.C.I.B., colonel Nicolae 
Rădulescu, șeful serviciului personal- 
învățămînt al Departamentului Avia
ției Civile, membru al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, Am- 
brozina Mureșan. președinta Co
mitetului sindicatului de la între
prinderea „Iris" Cluj-Napoca, Mar
tin Iozsa, președinte de sindicat 
la „Electromureș" Tg. Mureș, Nela 
Giurcă, lăcătuș la Trustul de con
strucții Dolj, Viorica Popovici, șef 
de birou la întreprinderea de uti
laj și piese de schimb Sucea
va, Ion Iacobart, muncitor la în
treprinderea de construcții C.F.R. 
Iași, membru al O.D.U.S., Tiberiu 
Moga, director grup la Trustul de 
construcții industriale Oradea, mem
bru al C.O.M., Doru Gheorghiu, di
rector la întreprinderea textilă „Ma
ramureș" Baia Mare, Aurel Stănciu- 
lescu, șef brigadă la GvuduI de șan
tiere construcții-instalații Turceni, 
județul Gorj, vicepreședinte al Co
mitetului de sindicat pe platformă.

Vorbitorii au înfățișat rezultatele 
obținute, în unitățile pe care le re
prezintă, in domeniul pregătirii și 
perfecționării forței de muncă, în 
deplină concordanță cu cerințele dez
voltării societății noastre. Ei au dat 
o inaltă apreciere preocupării neabă
tute a conducerii partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față 
de ridicarea continuă a nivelului de 
pregătire tehnică și de cultură ge
nerală a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, garanție sigură a 
sporirii eficienței, a realizării unei 
calități superioare în toate ramuri
le economiei naționale. în luările lor 
de cuvînt, delegații și invitații și-au 
exprimat unanim acordul față de 
programul forței de muncă și califi
cării, elaborat sub îndrumarea ne
mijlocită a secretarului general al 
partidului.

Din discuții a reieșit că, pe mă
sura dobîndirii unei bogate expe
riențe și a creșterii exigențelor gene
rate de complexitatea și dinamismul 
dezvoltării economico-sociale a țării, 
formele de realizare a pregătirii și 
perfecționării cadrelor de conducere 
au cunoscut o importantă extindere. 
Acest fapt a determinat și creșterea 
de la an la an, a numărului oame
nilor muncii care au urmat aceste 
cursuri. S-a apreciat că, atit pe an
samblul economiei cit și pe prin
cipalele ramuri de activitate, în cin
cinalul trecut întreg personalul mun
citor a participat la cel puțin o for
mă organizată de perfecționare. S-a 
creat un sistem de instruire la sca
ră națională în cadrul căruia fiin
țează — așa cum a reieșit din dezba
teri — programe de pregătire și per
fecționare pentru toți oamenii mun
cii — de la muncitori pînă la ca
drele de conducere, cuprinzînd toa
te' verigile economiei naționale. Au 
fost apreciate utilitatea și eficiența 
cursurilor de reciclare, menite să 
creeze celor legați direct de produc
ție, altor cadre din sectoarele pro
ductive, posibilitatea de a-și lărgi 
orizontul profesional, de a-și comple
ta instrucția cu noutățile apărute in 
domeniul lor de activitate.

în dezbaterile din cea de-a doua 
zi ale secțiunii au fost scoase în e- 
vidență o serie de deficiente și lip
suri care mai afectează activitatea 
din domeniul pregătirii forței de 
muncă, al ridicării calificării profe
sionale și perfecționării cadrelor. S-a 
insistat asupra rolului ce revine șco

lii în cadrul acestui amplu program, 
necesității unei repartizări judicioa
se a rețelei școlare, pe profiluri și 
specialități, în funcție de cerințele 
fiecărei localități și întreprinderi. De 
asemenea, în intervenții s-a subli
niat din nou valoarea practică a po
licalificării.

Reluind o idee de importanță ma
joră, cuprinsă in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la deschi
derea celui de-al II-lea forum al oa
menilor muncii, participanții la 
dezbaterile secțiunii s-au pronunțat 
pentru perfecționarea continuă a for
melor care asigură îmbinarea învâ- 
țămintului cu producția și cercetarea, 
astfel incit absolventului oricărei 
trepte de învățămînt să-i fie acce
sibilă încadrarea eficientă și neintir- 
ziată în producție. Cei care au luat 
cuvintul au cerut ca planurile de 
școlarizare prin licee și școli pro
fesionale să fie transmise din 
timp ministerelor și centralelor 
industriale pentru a se putea ac
ționa în mod corespunzător in vede
rea recrutării efectivelor de elevi care 
optează pentru a-și însuși o meserie. 
O parte dintre vorbitori au eviden
țiat necesitatea stringentă ă testării 
prealabile a aptitudinilor viitorilor 
elevi, în așa fel incit, cu adevărat, 
omul potrivit să lucreze la locul po
trivit. S-a solicitat editarea unui nu
măr sporit de titluri și exemplare 
din domeniul literaturii tehnice, care 
să sprijine acțiunea de calificare, de 
reciclare a cadrelor, de ridicare a 
nivelului profesional al muncitorilor, 
maiștrilor șl inginerilor. S-a cerut, 
ca in liceele tutelate de unități in
dustriale să fie extinse atelierele- 
școală care trebuie să fie dotate cu 
mașini-unelte și utilaje perfecțio
nate,, capabile să asigure o bună pre
gătire viitorilor muncitori.

Mulți dintre vorbitori au făcut ob
servații critice în legătură cu activi
tatea practică propriu-zisă a elevilor 
din diferite forme de învățămînt. 
S-a combătut, totodată, orice mani
festare de formalism în acțiunea de 
pregătire și perfecționare a persona
lului muncitor, cerindu-se ca minis
terele, centralele industriale și uni
tățile economice să acorde o atenție 
mai mare rolului determinant al ni
velului de cunoștințe asupra eficien
ței și calității producției. De aseme
nea. in unele intervenții s-a readus 
în atenția organelor de resort nece
sitatea revederii nomenclatorului de 
meserii care trebuie să reflecte situa
ția la zi și de perspectivă a catego
riilor profesionale angajate in amplul 
program de dezvoltare și moderni
zare continuă a economiei naționale.

Lucrările secțiunii pentru pregă
tirea forței de muncă, ridicarea cali
ficării profesionale și perfecționarea 
pregătirii cadrelor s-au incheiat cu 
prețioase învățăminte și cu hotărirea 
unanimă a participanților de a asi
gura toate condițiile pentru aplicarea 
în practică a indicațiilor cuprinse in 
expunerea de excepțională valoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ast
fel încit industria noastră modernă 
să se realizeze prin contribuția com
petentă a unor oameni de înaltă ca
lificare, a oamenilor moderni.

Secțiunea pentru ridica
rea nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor mun
cii și creșterea continuă a 
calității vieții. In cea de'a doua 
zi a lucrărilor secțiunii, la care au 
participat 1 200 de delegați și invi
tați, au luat cuvintul tovarășii : 
Haralambie Alexa, prim-secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R., Pop Simion, scriitor — re
dactor șef al Revistei „România pito
rească", Ana Mureșan, președintele 
Consiliului de conducere al Ministe
rului Comerțului Interior, Stana Ghiță, 
președinta comitetului sindicatului de 
la Filatura de bumbac Slobozia, ju
dețul Ialomița, Marin Zegheanu, 
muncitor la întreprinderea de trans
porturi auto, județul Vrancea, Dorin 
Dumitru, director al Direcției co
merciale județene Neamț, Vasile Ca- 
rolică, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., Tudor 
Gaiță, director al Filaturii de bumbac 
Oltenița, județul Călărași, Mihai 
Tiorsac, director al întreprinderii 
pentru contractarea și vînzarea lo
cuințelor către populație — București, 
Elena Butușină Popescu, director al 
întreprinderii comerciale de stat pen
tru mărfuri industriale Drobeta- 
Turnu Severin, județul Mehedinți, 
Dorel Nedelcu Tudor, director al Di
recției comerciale județene Vaslui, 
Olimpia Solomonescu, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Femeilor, 
Ion Scăunaș, directorul Oficiului ju
dețean de turism Prahova, Costică 
Stanciu, directorul Direcției comer
ciale județene Brăila, Lucia Morar, 
directorul întreprinderii „Tricotajul 
roșu" Arad, Olga Bărnuțiu. președin
ta Cooperativei de consum Nuș- 
falău, județul Sălaj, Balog Ștefan, 
șef de complex la întreprinderea co
mercială de stat alimentara Tg. Mu
reș, județul Mureș, Ilie Clim, mun
citor la întreprinderea mecanică Ni- 
colina — Iași, Laurența Tocșa, pre
ședinta Comitetului sindicatului de la 
întreprinderea de postav Buhuși, 
județul Bacău.

Participanții la dezbateri au expri
mat în unanimitate deplina satisfac
ție și bucurie pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de mare răspundere de președin
te al Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, subliniind că această 
opțiune a clasei noastre muncitoare 
reprezintă o mărturie a sentimente
lor de înaltă prețuire și profundă 
recunoștință pe care toți oamenii 
muncii din patria noastră le nutresc 
față de secretarul general al partidu
lui pentru grija deosebită cu care 
veghează la îndeplinirea misiunii is
torice ce revine clasei noastre mun
citoare, pentru neobosita activitate 
pe care o desfășoară în fruntea 
partidului și statului nostru închina
tă propășirii patriei noastre socia
liste, bunăstării și civilizației între
gului popor.

Cei care au luat cuvîntul și-au 
manifestat întreaga aprobare și ade
ziune față de orientările, indicațiile 
și sarcinile formulate în magistrala 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fața congresului — do
cument programatic de excepțională 
valoare teoretică și practică, care în
fățișează, în mod strălucit, tabloul 
marilor realizări obținute de clasa 
noastră muncitoare în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului și care prefigurează cu 
clarviziune și spirit profund științi
fic direcțiile de dezvoltare econo
mico-socială a țării noastre în cinci
nalul 1981—1985, de ridicare continuă 
a nivelului de viață material și spi
ritual al întregului nostru popor.

Dezbaterile, desfășurate într-un 
pronunțat caracter de lucru, au pus 
în evidență marile succese obținute 

în cincinalul trecut în dezvoltarea 
economică a patriei noastre, in ridi
carea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, succese care vor cunoaște 
noi dimensiuni in cincinalul actual.

în acest cadru, vorbitorii au rele
vat însemnătatea Programului-direc- 
tivă de creștere a nivelului de trai 
în perioada 1981—1985 și de ridicare 
continuă a calității vieții, program 
elaborat din inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că. prin apli
carea prevederilor sale, se va înre
gistra o nouă etapă în ridicarea ni
velului de civilizație al societății 
noastre, sporirea bunăstării întregu
lui popor și afirmarea deplină a per
sonalității umane. S-a arătat că, 
pentru înfăptuirea acestui amplu 
program, consiliilor oamenilor mun
cii le revin răspunderi deosebite in 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei naționale, in ridicarea eficien
ței întregii activități economico-so
ciale și sporirea venitului național 
— unica sursă a creșterii nivelului 
de trai al tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii. în acest context, s-a 
arătat că sarcina consiliilor oame
nilor muncii este să acționeze pen
tru mobilizarea tuturor resurselor 
umane și materiale in vederea înde
plinirii integrale a prevederilor cin
cinalului, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și creșterea com
petitivității lor. sporirea productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumurilor de materii 
prime, energie și combustibil, pentru 
mai buna gospodărire a avuției pe 
care societatea le-a încredințat-o 
spre administrare.

S-a subliniat, totodată, necesitatea 
aplicării in toate sectoarele de acti
vitate a autoconducerii muncitorești, 
a autogestiunii și a autofinanțării, 
factori ce vor stimula cointeresarea 
tuturor oamenilor muncii în obnfie- 
rea unei eficiente și calități tot mai 
i.nalte și, implicit, vor permite pu
nerea in valoare a imensului poten
țial economic și productiv de care 
dispune societatea, aceasta fiind ga
ranția ridicării bunăstării celor ce 
muncesc.

în discuții s-au făcut referiri pe 
larg la programele de dezvoltare a 
construcțiilor de locuințe și edificii
lor de cultură, artă și sport, a bazei 
materiale a invățămintului și ocroti
rii sănătății, a rețelei comerciale și 
de prestări de servicii, făcîndu-se 
numeroase propuneri de îmbunătăți
re a activității edilitar-gospodârești. 
Astfel, numeroși vorbitori, eviden
țiind eforturile materiale ale statu
lui pentru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit, au cerut ca întreprinderile 
de resort să ia măsuri pentru ca lo
cuințele construite din fondurile de 
stat și cele proprietate personală să 
corespundă unor cerințe superioare 
de calitate, iar structura aparta
mentelor să aibă în vedere nu nu
mai necesitățile actuale, ci și ulte
rioara evoluție a familiilor. Totodată, 
s-a exprimat opinia ca noile con
strucții ce urmează a îmbogăți zes
trea edilitară a orașelor să aibă o 
linie arhitectonică nu numai moder
nă, ci și in nota specificului și a tra
dițiilor locale.

In domeniul îmbunătățirii asisten
ței medicale, au fost relevate impor
tantele realizări, precum și prevede
rile acestui cincinal, subliniindu-se, 
totodată, măsurile ce se cer a fi lua
te pentru imbunătățirea asistenței 
sanitare a populației, îndeosebi a 
asistenței la locul de muncă. In 
acest sens, s-a relevat necesitatea 
asigurării unei baze materiale ■ co
respunzătoare și a cadrelor de spe
cialitate pentru dispensarele de în
treprindere, folosirea mai intensă a 
capacității stațiunilor de odii. și 
tratament, Îmbunătățirea cautății 
serviciilor in stațiuni, astfel incit ele 
să contribuie intr-o măsură tot mai 
mare la menținerea stării de sănăta
te a populației. în același timp, s-a 
relevat intensificarea preocupării 
pentru îmbunătățirea condițiilor da 
njuncă, pentru respectarea mai ri
guroasă a normelor de tehnica secu
rității muncii.

Referindu-se la dezvoltarea rețelei 
comerciale, vorbitorii au făcut pro
puneri vizînd asigurarea și reparti
zarea cit mai judicioasă a fondului 
de marfă pe zone și cartiere, pre
cum și amplasarea magazinelor în 
teritoriu,- de o mare atenție trebuind 
să se bucure centrele muncitorești.

La sarcinile industriei bunurilor de 
consum s-au referit un număr în
semnat de membri ai consiliilor oa
menilor muncii din industria ușoară. 
Ei au înfățișat pe larg eforturile ce 
se depun pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materia
lelor, ridicarea continuă a calității 
produselor, diversificarea acesto
ra, astfel incit să poată fi sa
tisfăcute cerințele unui public tot 
mai exigent, atit in țară, cit și pe 
piața internațională.

în cadrul lucrărilor secțiunii, un 
loc important l-a ocupat dezbaterea 
sarcinilor cooperației meșteșugărești 
ca producătoare a unui larg sorti
ment de bunuri, ca factor principal 
in domeniul prestărilor de servicii. 
S-a pus accent pe asigurarea condi
țiilor de realizare a micii producții 
intr-o gamă sortimentală cit mai 
largă, in vederea satisfacerii cerințe
lor specifice ale populației.

Reducerea în continuare a duratei 
săptăminii de lucru, au arătat vor
bitorii, impune din partea consilii
lor oamenilor muncii măsuri mai e- 
nergice pentru organizarea mai bună 
a timpului liber, insistindu-se asupra 
importanței creării de noi zone de a- 
grement și baze sportive, dezvoltării 
activității de turism, folosirii bogăției 
factorilor naturali de care dispună 
fiecare localitate, fiecare județ.

In cuvîntul participanților, indife
rent de domeniul in care își desfă
șoară activitatea, s-a exprimat cu 
putere convingerea că înfăptuirea 
programului de creștere a nivelului 
de trai trebuie să se facă, așa cum 
bine a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în expunerea rostită; la 
deschiderea Congresului, pe baza 
principiului „nici pîine fără muncă, 
nici muncă fără pîine". Cu cît acti
vitatea colectivelor va fi mai spor
nică, mai eficientă, acesta fiind de 
fapt scopul aplicării mecanismului e- 
conomico-financiar, cu atît mai mari 
vor fi resursele de care societatea va 
dispune pentru traducerea în viață a 
obiectivelor prevăzute în programul 
directivă privind creșterea nivelului 
de trai, în ritmul și la nivelurile pre
văzute. Vorbitorii au fost unanimi în 
a-și asuma angajamentul, in numele 
tuturor celor pe care-i reprezintă la 
congres, de a spori contribuția con
siliilor oamenilor muncii in crearea 
condițiilor optime pentru realizarea 
întocmai a tuturor indicatorilor teh- 
nico-economici prevăzuți în plan, în 
determinarea unui climat de înaltă 
răspundere, de exigență sporită, 
in spiritul cerințelor autoconduce
rii muncitorești, aceasta fiind calea 
sigură de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.
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ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Desfășurate sub președinția tova

rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, 
vineri s-au încheiat în Capitală lu
crările celui de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe.

Ca și in zilele precedente, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au fost 
întimpinați de participanți! la marele 
forum al clasei muncitoare, cu deo
sebită căldură și însuflețire. S-a 
scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“.

Tovarășa Maria Diaconu. președin
tele consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii „Dacia" din București, 
Erou al muncii socialiste, care a con
dus lucrările primei părți a ședinței 
de dimineață, a spus :

„Pe adresa congresului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, au sosit, din toate 
județele țării, un mare număr de 
telegrame din, partea organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliilor oa
menilor muncii, a colectivelor de 
muncitori, maiștri, tehnicieni și in
gineri din întreprinderi, instituții și 
unități economico-sociale.

Pe această cale, oamenii muncii Iși 
manifestă cu puternică mîndrie pa
triotică deplina satisfacție pentru re- 
investirea conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru, tova
rășul. Nicolae Ceaușescu, in înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, reale
gere considerată pe drept cuvint 
chezășia sigură a progresului con- 
♦ mu al României socialiste.

In același timp, se dă o înaltă 
apreciere ideilor și orientărilor cu
prinse in magistrala expunere a se
cretarului general al partidului la 
ședința inaugurală a congresului, ex- 
primindu-se hotărirea fermă a orga
nelor colective de conducere, a tu
turor celor ce muncesc și făuresc 
bunurile materiale și spirituale in 
unitățile economico-sociale din patria 
noastră, de a face totul pentru trans
punerea neabătută in viață a sarcini
lor ce le revin din acest document 
programatic.

In toate telegramele se adresează 
o vibrantă urare de succes deplin lu
crărilor congresului nostru, care va 
adopta documente menite să ampli
fice și să adincească procesul revo
luționar al autoconducerii muncito
rești, socialiste, să contribuie la in
tensificarea activității economico-so
ciale înnoitoare in actualul cincinal.

Vă rog să fiți de acord să mulțumim 
călduros tuturor celor care au adresat 
telegrame congresului și să-i asigu
răm pe ei, ca și întreaga noastră 
clasă muncitoare, pe toți oamenii 
muncii că, intr-o unitate de granit, 
sub conducerea celui mai strălucit fiu 
al poporului român, al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, vom dez
bate și stabili măsuri de natură si 
deschidă perspective tot mai lumi
noase dezvoltării economiei naționale, 
înfloririi continue a scumpei noastre 
patrii, România socialistă''.

Prin puternice și entuziaste urale 
șl ovații, prin îndelungi și vii 
aplauze, participanții la congres se 
alătură sentimentelor și gjndurilor 
exprimate in aceste telegrame, care 
reafirmă dragostea fierbinte, stima 
și prețuirea profunde nutrite de în
treaga noastră națiune față de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele țării, președintele Consi
liului Național al Oamenilor Mun-

, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost reluate dezbaterile în plen, 
pe marginea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi. Au luat cuvintul tova
rășii: Ioan Pop, președintele consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii de vagoane Arad ; Alexandrina 
Găinușe, prim-secretar al Comitetu
lui județean Bacău al P.C.R. ; Ion 
Iorga, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii mi
niere Motru. județul Gorj ; Candit 
Man, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Mureș ; Vasile Sava, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii 
forestiere de exploatare și transport 
Suceava ; Elena Deliu, președintele 
consiliului oamenilor muncii al Com
binatului de îngrășăminte chimice 
Slobozia ; Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
consiliului de conducere al Ministe
rului Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale : 
Irina Farkaș, președintele consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii de 
tricotaje „Miorița" Oradea ; Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, președintele consiliului de con
ducere al Ministerului Minelor. Pe
trolului și Geologiei : Eugenia Leon
hard, președintele consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii „Tex
tila" Cisnădie, județul Sibiu ; Nico
lae Albu, președintele Consiliului 
Uniunii județene a cooperativelor de 
consum Vîlcea ; Adrian Ghica, prim- 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii al Trustului județean de 
construcții-montaj Neamț.

După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășul Ion Sîrbu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R.

Au luat cuvîntul tovarășii : Ion 
Nica, președintele consiliului oame
nilor muncii al Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice Craiova ; 
Georgeta loniță. tehnician la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Focșani ; Titus Popovici, scriitor ; 
Simion Săpunaru, președintele con
siliului oamenilor muncii al Centra
lei industriale de autoturisme Pi
tești ; Ion Ursu. prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie ; Georgeta Podaru, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii textile „Mol
dova" din Botoșani ; Angelo Micu- 
leseu, viceprim-ministru al guvernu
lui președintele consiliului de con
ducere al Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare ; Maria Brăi- 
lescu, membră a consiliului oameni- 
lor muncii al Combinatului de fibre 
artificiale Brăila : Iosif Szasz, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R. ; Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele consiliului de conducere 
al Ministerului Aprovizionării Tehni- 
co-Materiale și Controlului Gospodă
ririi Fondurilor Fixe : Pantelimon 
Găvănescu. prim-secretar al C C. al 
U.T.C. ; Petre Gigea, președintele 
consiliului de conducere al Ministe
rului Finanțelor.

în spiritul importantelor indicații 
și orientări, al marilor exigențe, for
mulate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. participanții la 
dezbateri au examinat cu toată răs
punderea activitatea desfășurată 
pînă acum, rezultatele obținute și 
lipsurile existente încă în anumite 
domenii, au făcut valoroase propu
neri menite să asigure ridicarea în
tregii munci la un nivel superior de 
calitate și eficiență.

Intervențiile vorbitorilor, urmărite 
cu interes de participanții la con
gres și subliniate pe parcursul lor 
cu aplauze, au reflectat marea capa
citate a clasei muncitoare, a tuturor

oamenilor muncii de a găsi cele mai 
potrivite căi și soluții pentru în
făptuirea cu succes a sarcinilor de 
plan pe 1981, a prevederilor actualu
lui cincinal, precum și hotărirea lor 
fermă de a nu precupeți nici un 
efort in vederea transpunerii neabă
tute in viață a obiectivelor Con
gresului al XII-lea al partidului, a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism.

în cuvîntul lor, vorbitorii și-au ex
primat profunda satisfacție și min- 
drie că, in aceste zile ale congresu
lui, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înminată înalta distincție 
„Om al anului 1980 — pentru pace", 
conferită de un juriu al Adunării 
pentru integrare națională din India, 
pe baza unei ample consultări a 
opiniei publice, organizată de revista 
indiană „International Reporter", 
nouă și strălucită expresie a stimei 
și prețuirii deosebite de care se 
bucură în lume conducătorul parti
dului și statului nostru, personalita
te proeminentă a epocii contempo
rane, luptător neobosit pentru cauza 
destinderii, securității, înțelegerii și 
colaborării internaționale, pentru în
făptuirea idealurilor de libertate, in
dependență și progres ale tuturor 
națiunilor.

Apreciindu-se că problemele im
portante înscrise pe ordinea de zi au 
fost dezbătute, congresul a aprobat 
sistarea discuțiilor în plen.

La propunerea prezidiului, con
gresul a adoptat, în mod unanim, 
hotărirea de a așeza la baza întregii 
activități a organelor și organizați
ilor de partid, a consiliilor oameni
lor muncii, a tuturor celor ce mun
cesc in unitățile economico-sociale, 
ideile, orientările și indicațiile cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1981—1985, 
creșterea rolului consiliilor oameni
lor muncii la dezvoltarea democra
ției muncitorești, socialiste, în pa
tria noastră.

Textul proiectului de Hotărire a 
fost citit în plenul congresului de 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Constanța 
al P.C.R.

După amiază, dezbaterile au con
tinuat în cele 11 secțiuni ale con
gresului. Seara, cei peste 11000 de 
participanți la congres s-au reunit 
din nou în plenul lucrărilor.

Ultima ședință a Congresu
lui a fost condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

în unanimitate, participanții la 
Congres au aprobat Proiectul planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a României în cincina
lul 1981—1985, urmind ca observa
țiile și propunerile formulate în 
timpul dezbaterilor, care corespund 
schiței planului, să fie incluse în 
proiectul de plan care va fi supus 
spre adoptare Marii Adunări Națio
nale.

Au fost aprobate, de asemenea, în 
unanimitate, celelalte documente în
scrise pe ordinea de zi : Raport cu 
privire Ia dezvoltarea agriculturii și 
industriei alimentare in perioada 
1981—1985 ; Raport cu privire la ac

tivitatea Consiliului Național al Oa
menilor Muncii pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor rezultate din 
Planul național unic de dezvoltare 
economică și socială in perioada 
1976—1980, pentru aplicarea neabătu
tă a noului mecanism economico-fi- 
nanciar, perfecționarea autoconduce
rii muncitorești și intărirea autoges- 
tiunii ; Programul cu privire la 
introducerea cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice in toate ramurile 
economiei și intensificarea progresu
lui tehnic, modernizarea și înnoirea 
producției in cincinalul 1981—1985 ; 
Raport privind tipizarea construcții
lor. liniilor și instalațiilor tehnologice 
și a produselor ; Programul privind 
organizarea și normarea științifică a 
producției, a celorlalte activități și 
creșterea productivității muncii în 
perioada 1981—1985 Raport cu pri
vire la reducerea normelor de con
sum la materii prime, materiale, com
bustibili și energie in perioada 1981— 
1985 ; Raport cu privire la creșterea 
mai accentuată a eficienței economice 
în perioada 1981—1985; Raport cu pri
vire la recalcularea prețurilor de pro
ducție și livrare pe baza prețurilor 
externe la principalele materii prime; 
Raport privind situația protecției 
muncii pe anul 1980 și pe primele 
cinci luni ale anului 1981 ; Programul 
de măsuri privind îmbunătățirea ac
tivității de protecție a muncii ; Pro- 
gramul-Directivă de creștere a nive
lului de trai în perioada 1981—1985 și 
de ridicare continuă a calității vieții.

S-a trecut apoi la următorul punct 
de pe ordinea de zi — alegerea Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii. în legătură cu aceasta, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
„După cum știți, pe județe s-a discu
tat și aprobat componența nominală 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, care cuprinde 1 591 de membri. 
Ținind seama de aceasta aș pro
pune ca să nu mai dăm citire listei 
în cadrul Congresului. Să considerăm 
hotărîrile fiecărui grup de delegați pe 
județe ca parte integrantă a hotărîri- 
lor Congresului nostru și, deci, să 
aprobăm Consiliul Național în număr 
de 1 591, așa cum a fost aprobat pe 
județe".

în unanimitate, Congresul a aprobat 
această propunere. In continuare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a informat 
Congresul că a avut loc prima ședin
ță plenară a Consiliului Național în 
care a fost ales Biroul Executiv. De 
asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat că în cadrul 
plenarei Consiliului Național s-a ho- 
tărît să se aleagă un președinte al 
Biroului Executiv, care să fie și pri
mul vicepreședinte al Consiliului Na
țional. Au fost totodată aleși 14 vice
președinți, 3 secretari, ceilalți membri 
ai Biroului Executiv. în total. Biroul 
Executiv are 59 de membri.

Tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a prezentat compoziția și structura 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, precum și componența Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Referindu-se la alegerea Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus : „Consider că am creat un 
organism larg democratic, reprezen
tativ. Sperăm că activitatea sa va 
corespunde încrederii Congresului, 
așteptărilor clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii din patria noastră. 
Aș dori, în numele Congresului, să 
adresez felicitări tuturor membrilor 
Consiliului Național, Biroului Exe
cutiv și urarea de a lucra cît mai 
democratic, cît mai bine, cu maximum

de eficiență". (Aplauze puternice, 
urale).

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, cei prezenți au aprobat, în 
unanimitate, Hotărirea Congresului și 
Chemarea pe care Congresul o adre
sează tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, urmind ca aceste do
cumente să fie definitivate pe baza 
observațiilor și propunerilor făcute 
de participanți și date publicității.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cei 11 000 de participanți 
au adoptat — în aceeași atmosferă 
vibrantă, de puternic entuziasm — 
Apelul Congresului consiliilor oa
menilor muncii adresat clasei mun
citoare și popoarelor de pretutindeni 
de a intensifica conlucrarea și soli
daritatea în lupta pentru destindere, 
pentru independență și pentru 
pace.

în sală au răsunat puternice ura
le. S-a scandat „Ceaușescu — pace!", 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindria!".

Textul apelului urmează să fie de
finitivat de Biroul Executiv al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii și dat publicității.

tn încheierea lucrărilor, primit cu 
deosebită căldură și însuflețire, cu 
ovații și urale, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, urmărită cu mare atenție, 
cu profundă satisfacție, cu deplină 
aprobare, a fost marcată, în repetate 
rînduri, cu vii și puternice aplauze, 
cu ovații îndelungi de toți cei pre
zenți. într-o impresionantă unitate 
de gîndire și simțire, participanții — 
reprezentînd milioanele de oameni ai 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfurilor și 
finanțe — au aclamat neîntrerupt 
pentru partid și secretarul său general, 
pentru minunata noastră clasă mun
citoare, pentru harnicul popor român, 
pentru patria noastră liberă și înflo
ritoare, scandînd într-un singur glas: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — munci
torii !“, „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu România !“.

în aceste momente deosebite ale 
încheierii lucrărilor marelui forum 
democratic al clasei noastre munci
toare, sînt reafirmate vibrant dra
gostea nețărmurită și încrederea 
nestrămutată în partid și secretarul 
său general, voința neclintită de a 
înfăptui cu abnegație sarcinile de 
maximă însemnătate trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrile 
celui de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii de a transpu
ne în fapt Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înaintare a 
României spre comunism.

întregind atmosfera de intensă vi
brație patriotică, participanții au 
intonat în încheiere, Imnul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
„E scris pe tricolor unire !“.

La ieșirea din sala Congresului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului sint 
întimpinați cu puternice urale și 
ovații de mii și mii de oameni ai 
muncii din Capitală. De-a lungul 
aleii principale a complexului ex- 
pozițional, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
le sînt oferite, buchete de flori. 
Se scandează fără întrerupere 
„Ceaușescu P.C.R. !“, „Ceatișescu 
și poporul'!".

Străbătînd pe jos întregul traseu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund cu priete
nie și dragoste manifestărilor pline 
de căldură ale mulțimii.

ÎNSEMNĂRI DIN SALA MARELUI FORUM MUNCITORESC
Alegerea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu ca președinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
din România — act de voință cu 
rezonanță adincă in conștiința în
tregii națiuni, act hotărit in adună
rile generale ale clasei muncitoare 
și ratificat aici, în sala congresu
lui — a polarizat în cel mai înalt 
grad și ieri, în ultima zi a lucrări
lor, interesul delegaților, al partici- 
panților la dezbaterile din forumul 
democrației muncitorești. Fiecare 
dintre cei prezenți are argumentele 
lui de conștiință. Fiecare dintre cei 
prezenți se simte mmdru că este 
părtaș la un eveniment istoric, de 
semnificație majoră pentru momen
tul prezent al democrației româ
nești, pentru prezentul și viitorul 
tot mai înfloritor al patriei socia
liste. Iată de ce satisfacția pentru 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea organismului 
de conducere al clasei noastre mun
citoare se rostește la temperatura 
firească a dragostei și prețuirii 
adresate omului care iși consacră 
întreaga energie fericirii poporului, 
înălțării României pe înalte culmi 
de civilizație.

,, Exprim deplina aprobare și 
bucurie a celor peste 10 000 de pe
troliști ai Trustului petrolier Bolin- 
tin, pentru alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Avindu-l in 
fruntea noastră, a muncitorilor, așa 
cum a fost și pînă acum, noi știm 
că avem garanția unor succese și 
mai mari in opera de edificare a 
comunismului pe pămîntul Româ
niei". (Anghel Valentin Popescu — 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la Trustul petrolier Bo- 
lintin, județul Giurgiu).

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost și in mijlocul nostru, in fabri-, 
ca unde muncesc. Urmărim in ziare, 
la televizor nenumăratele sale vi
zite de lucru, îl știm intr-un per
manent dialog cu oamenii muncii. 
De aceea, in chip firesc, noi obiș
nuim să zicem despre conducătorul 
partidului și statului că este al

nostru, că acționează muncitorește, 
că știe să ne asculte ca nimeni al
tul, să ne îmbărbăteze la greu, să 
ne îndemne la a realiza și mai mult 
pentru noi și țară. Iată, in puține 
cuvinte, motivele noastre de bucu
rie și mîndrie pentru alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in func
ția de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii. (Pau
lina Boca, maistru la întreprinderea 
„Zimbrul", din Suceava).

Astfel de motive, cum mal afir
mam, pot aduce fiecare din cei

puterea brațelor, a minții, prin su
doarea frunții.

Cei 11 000 de delegați, deși n-au 
adus cu ei, aici, uneltele muncii, 
au venit cu gîndul îndrăzneț de a 
afla căile folosirii lor cu mal mare 
eficiență, de a realiza un schimb 
de experiență in construcția socia
listă la scara întregii țări. Au venit 
cu hotărirea animată de spiritul re
voluționar propriu muncitorilor de 
a inova, in egală măsură, și „unel
tele" autoconducerii muncitorești, in 
spiritul gindirii vizionare, revolu

„De 25 de ani — spunea Ion Bu- 
tilcă, președintele consiliului oame
nilor muncii de la Combinatul me
talurgic Cîmpia Turzii, colectivul 
nostru își îndeplinește riguros in
dicatorii de plan. Avem rezultate 
bune și in acest prim an al noului 
cincinal. Ne preocupă însă ideea 
obținerii unor rezultate mai bune. 
De aceea ne străduim să accelerăm 
introducerea tehnicilor noi de ela
borare, astfel incit să obținem oțe
luri înalt aliate 'necesare în con
strucția centralelor electrice nuclea

„STĂ ÎN PUTEREA 
CLASEI MUNCITOARE!

11000 de delegați la congres, în
treaga clasă muncitoare — clasă 
conducătoare in societatea noastră, 
întregul popor. Această adincă sa
tisfacție, această mindrie unanimă 
exprimă emoționant convingerea 
fermă că, alegindu-l în fruntea ce
lui mai inalt organism muncitoresc 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, omul 
căruia i se cuvine pe drept cinstea 
și meritul de ctitor al conceptului 
românesc de democrație muncito
rească, socialistă, clasa muncitoare 
devine ea insăși mai puternică, are 
suprema garanție că își poate exer
cita plenar prerogativele autocon
ducerii. Tocmai din această convin
gere, perfecționarea muncii și a de
mocrației muncii s-au aflat, timp de 
trei zile, in centrul atenției tuturor 
participanților la congres.

Cei 11000 de delegați au venit 
aici cu preocupările lor de la gura 
cuptoarelor de metal ori din aba
taje, de la strung ori planșetă, cu 
preocupările firești ale meseriei pe 
care o slujesc — brățara de aur a 
oricărei existențe demne, trăită in 
cultul muncii, al plinii ciștigate prin

ționare a secretarului general al 
partidului.

lată tot atitea motivații privind 
atmosfera de lucru care a prezidat, 
timp de trei zile memorabile, foru
mul muncitoresc, ale cărui dezba
teri au fost așezate sub semnul unei 
angajări hotărite pentru îndeplini
rea obiectivelor acestui cincinal — 
spațiu de desfășurare a unei noi 
etape de istorie la capătul căreia 
România va intra in rindul țărilor 
cu un nivel mediu de dezvoltare. 
Astfel incit, pe lingă realizările bo
gate și experiențele valoroase, con- 
gresiștii au numit și unele ne
ajunsuri, au propus soluții de rezol
vare și — în virtutea drepturilor 
conferite de democrația muncito
rească — au dat teme nu numai de 
meditație, ci și de acțiune miniștri
lor prezenți, tuturor forurilor din 
ierarhia noastră de stat și de partid. 
Și, ca un laitmotiv al gindirii mun
citorești, realistă și îndrăzneață in 
același timp, străbătută de exigen
ță, a revenit mereu în congres ex
presia : „Stă în puterea noastră, a 
muncitorilor".

re, industriei de avioane... Stă în 
puterea noastră, a muncitorilor să 
ne îndeplinim aceste îndatoriri pe 
care ni le-am asumat"...

„Stă în puterea noastră să depă
șim dificultățile generate de criza 
economică mondială care iși prelun
gește acțiunea — ne declara ing. 
loan Staicu. primul vicepreședinte 
al consiliului oamenilor mujicii de 
la Combinatul de fibre sintetice din 
Iași. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a adresat tuturor îndemnul — și 
la începutul congresului nostru, și 
în înflăcărată cuvintare de închi
dere — de a munci astfel, de a 
perfecționa peste tot metodele de 
muncă ale autoconducerii muncito
rești, incit să determinăm o activi
tate economică eficientă, calitativă, 
pentru a îndeplini și chiar depăși 
prevederile planului cincinal. Prin 
stimularea hărniciei, printr-o orga
nizare exemplară incepind de la mi
nister și pină la ultimul loc de 
muncă din întreprindere, prin con
jugarea eforturilor in depășirea ob
stacolelor ce se ivesc, sîntem in mă
sură să atingem acest insuflețitor 
obiectiv".

„Stă în puterea noastră, a munci
torilor, să dăm țării mai mult căr
bune — afirma de la tribuna con
gresului minerul Erou al muncii so
cialiste Constantin Petre, de la Lu- 
peni. Pe primele 5 luni ale acestui 
an, minerii din Lupeni au realizat 
peste plan mai bine de 35 000 tone 
de cărbune cocsificabil. Dar avem 
și mine rămase in urmă — cele din 
Aninoasa, Dilja... Folosind cu pri
cepere pirghiile autoconducerii 
muncitorești, eu zic că le putem 
ridica și pe acestea la nivelul frun
tașilor".

„Ca oameni aflați in fiece clipă 
in miezul fierbinte al producției 
materiale — ne declara ing. Corne- 
liu Velincov, directorul general al 
Combinatului siderurgic din Călă
rași — noi, aici, la congres ne-am 
evaluat forțele, ne-am confruntat 
cu rezultatele celor mai buni, am 
numit obstacolele de înlăturat cu în
credințarea că este in dreptul nos
tru, că stă in puterea noastră să 
așezăm pe baze mai temeinice în
treaga activitate, să înfăptuim tre
cerea la o nouă calitate, superioară, 
pe întregul ciclu de construcție, 
montaj și producție".

„Stă în puterea noastră 1“
Este starea de spirit lucidă, exi

gentă, optimistă de angajare a cla
sei muncitoare. O stare de deplină 
încredere in forțele proprii. Iar 
această încredere izvorăște din con
știința puterii pe care o deține cla
sa noastră muncitoare și din con
știința răspunderii sale istorice față 
de destinele țării.

„Stă în puterea noastră, a mun
citorilor"...

Este în același timp un legămînt 
solemn — exprimat vibrant in ma
rele forum — de angajare a clasei 
muncitoare, a întregului popor in 
bătălia pentru realizarea exempla
ră a obiectivelor cincinalului. Stă 
in puterea clasei muncitoare din 
România să înfăptuiască mărețele 
prevederi ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului pentru că are 
în fruntea sa pe strălucitul strateg 
al victoriilor noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Iile TANASACHE

t V
PROGRAMUL 1

9,30 Teleșcoalâ. Curs de limba spanio
lă. Curs de limba franceză

10,10 Telectnemateca (reluare)
11,40 Limba română. Cum vorbim, cum

scrjem corect 7
12.00 Enescu in documente inedite 
13,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportiv 
18.30 Iunie — cronica evenimentelor po

litice
18,50 1001 de seri

19,00 Telejurnal
19,30 Forumul democrației. Gîndurt șl 

fapte muncitorești
19.50 Teleenclclopedia
20.35 Șlagăre de azi, șlagăre de ieri
21.15 Film serial : Dallas. Episodul ÎS
22,00 Telejurnal
22,25 Nocturnă TV

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,30 Forumul democrației. Gînduri șl 

fapte muncitorești
19.50 Muzică populară
20,29 Clubul tineretului (reluare)
21,10 Concert Joseph Haydn
22,00 Telejurnal
22,25 Nocturnă TV

cinema

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 iunie. în țară : Vremea va fi 
călduroasă și în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil mai mult senin în 
Jumătatea de est a țării, izolat în ves

tul țării vor cădea ploi sub formă de 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 13 
și 20 de grade, iar maximele între 26 
și 34 de grade. în București : Vreme 
frumoasă și călduroasă. Cerul va fi va
riabil mai mult senin. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 18 și 21 de grade, iar 
maximele între 30 și 33 de grade.

• Clipa : TIMPURI NOI — 9; 12; 16; 
19.
• Duelul : PATRIA — 9r 11,45; 14,30; 
17; 19,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Detașamentul „Concordia** : DRU
MUL SĂRII - 16; 18; 20.
• Probleme personale : COTROCENI
— 15; 17,30; 20, VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Punga cu libelule î PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30,
• Fiul munților : MIORIȚA — 9;
11,15; 1.3,30; 15,45; Infernul din zgîrie 
nori : 18,30, COSMOS — 15,30; 17,30; 
19,30, l-a orele 11 — Domnul Miliard.
• Stele de dimineață : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30 ; 16; 18; 20.
• Serpico : SALA MICA A PA
LATULUI - 17,15, FEROVIAR - 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, AURORA — 9:

11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină — 21, 
GRADINA BUZEȘTI — 21.
• Strada Petrovka 38 ; BUZEȘTI — 
15; 17; 19.
• Kojak ia Budapesta : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Detașamentul cu misiune specială:
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
• Afacerea granatelor : FERENTARI
— 15 30; 17,30; 19,30.
• Patrula cosmică tn 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 : FLACA- 
RA — 15,30; 17; 19,30.
• Signum Laudis : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Popeye Marinarul : DOINA — 9,15; 
11; 12,45; 14,30; 16,15.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : DACIA
— 9; 12; 16; 19, DOINA - 18.
• Strada Hanovra : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele electronic : LUCEAFĂRUL

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la
grădină — 21,15, BUCUREȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Idila cu miss Brazilia : CAPITOL
— 9; 11; 13,15; 15,30; 18; 20, la grădi
nă - 21, GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 
15,30; 18; 20, CULTURAL — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Shabana : EXCELSIOR — 9; 12;
16; 19.
• Sub patru steaguri : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Campionul ; LIRA — 10; 15,30; 19, 
la grădină — 21. ARTA — 9; 12; 16; 
19, la grădină - 21.
• Secretul casetofonului : 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.
• Tunurile din Navarone : MODERN
— 9; 12; 16; 19, la grădină — 21.
• Superman : MUNCA — 9; 12; 18;
19.
• Talismanul toreadorului : GRADI
NA FESTIVAL — 21,15.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilele felicitări pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le 
adreseze cu ocazia Zilei naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului 
m-au mișcat mult. Mulțumindu-vă călduros, vă adresez cele mai bune urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Survolînd teritoriul țării dumneavoastră prietene, îmi face o deosebită 

plăcere să transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări și multă sănătate, 
iar poporului român prieten mari progrese și prosperitate.

ABDEL SALAM JALLOUD

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegra
mă tovarășului Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, cu 
prilejul realegerii in această funcție, 
prin care îi transmite cordiale feli
citări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și de noi

succese în activitate, tn telegramă 
se exprimă, totodată, deplina convin
gere că guvernele țărilor noastre vor 
conlucra rodnic și în viitor pentru 
dezvoltarea și mai puternică a prie
teniei și colaborării dintre România 
și R.D. Germană, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei socialis
mului și păcii.

Cronica
Vineri dimineața a avut loc la Cen

trul Demografic O.N.U. — România 
(C.E.D.O.R.) din București festivita
tea prilejuită de închiderea cursuri
lor celui de-al VI-lea an de invăță- 
mint postuniversitar cu tema „Popu
lația și dezvoltarea social-economi- 
că“ destinat cadrelor din țările în 
curs de dezvoltare.

Participanți din Algeria, Benin, 
Burundi, Congo, Coasta de Fildeș, 
Egipt, Guineea, Liban, Ruanda, Se
negal, Tunisia, Vietnam, Volta Su
perioară, precum și din România, 
avînd specialități diverse — econo
miști, sociologi, statisticieni, planifi
catori, demografi, medici, agronomi, 
arhitecți, urbaniști — au analizat 
intr-o viziune nouă, interdisciplina- 
ră, multiple aspecte ale dezvoltării 
social-economice contemporane, cu 
deosebire raporturile dintre evoluția 
demografică și implicațiile social- 
economice în țările în curs de dez
voltare.

La festivitate au rostit alocuțiuni 
ing. Iosif Ionescu, secretarul Comi
siei Naționale de Demografie, Ray
mond F. Rabenold, reprezentantul 
rezident al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
în România, Marcel Y Fabri, direc
torul Centrului, precum și Koffi 
Koffi, din partea cursanților.

Au participat : Audun Ofjord, di
rectorul Centrului european pentru 
invățămîntul superior al UNESCO 
de la București, prof. Alexandru Bă
lăci. președintele Asociației pentru 
Națiunile Unite din România, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, profesori, cercetători.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, membri ai corpului diplo
matic.
’ ■ ♦

Cu prilejul celui de-al XVIIIțlea 
Congres al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, care și-a încheiat 
recent lucrările, și a celei de-a 60-a 
aniversări a victoriei revoluției popu
lare în această țară. ambasadorul 
Mongoliei la București. Țagaanlamyn 
Dughersuren, a organizat, vineri la 
amiază, o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe. Asociației de 
prietenie româno-mongolă, redactori 
ai unor organe centrale de presă și 
publicații de specialitate, ai Radio
difuziunii, corespondenți de presă 
străini acreditați la București.

zilei
Subliniind că cel de-al XVIII-lea 

Congres al P.P.R.M1. s-a desfășurat în 
anul aniversării a șase decenii de la 
crearea Republicii Populare Mongole, 
ambasadorul a relevat, în cuvîhtul 
său, transformările istorice, mărețele 
realizări petrecute în viața țării sale 
in anii puterii populare. Au fost în
fățișate aspecte reprezentative ale 
dezvoltării economice și sociale, ale 
creșterii nivelului de trai al poporu
lui mongol în perioada fertilă a con
strucției socialismului, realizări legate 
indisolubil de rolul conducător al 
partidului, de transpunerea în prac
tică a liniei sale politice generale. 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la relațiile de prietenie statornicite 
între P.C.R. și P.P.R.M., la colabora
rea pe multiple planuri dintre cele 
două țări, în interesul reciproc, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii,

★
La București a avut loc, vineri, 

semnarea unor convenții de colabo
rare între instituții științifică din 
țara noastră și Mexic privind extin
derea activității tehnico-științifice în 
domeniul petrolului și gazelor, pre
lucrării țițeiului și petrochimiei. Con
vențiile, încheiate pentru perioada 
1981—1985. prevăd, în principal, dez
voltarea colaborării dintre cele două 
țări pentru recuperarea intensivă a 
țițeiului din zăcăminte, stimularea 
fluxului Ia sondele de mare adîncime 
și la sondele marine.

Din partea română, convențiile au 
fost semnate de ing. Gheorghe Al- 
dea, directorul Institutului t de cerce
tări și proiectări pentru gaze Cîm- 
pina, și de ing. Nicolae Mărculescu, 
directorul Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru petrochimie și rafinării Plo
iești, iar din partea mexicană, de ing. 
Augustin.. Ștrafon, directorul Institu
tului mexican al .petrolului.

Au asistat Ion Popescu, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, reprezentanți ai Ministeru
lui Industriei Chimice, specialiști.

A fost de față Moises Torres Ser
rano. însărcinatul cu afaceri a.i. al 
Mexicului la București.

în cursul vizitei în țara noastră, 
delegația de experți mexicani a fost 
primită de Mihail Florescu, ministru 
secretar de stat la Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie.

(Agerpres)
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„UNIVERSIADA 1981

Primele înscrieri nominale anunță 
o seamă de mari și cunoscuți performeri

Pe adresa Comitetului național de 
organizare a Universiadei de vară de 
la București au început să sosească 
înscrierile nominale ale sportivilor ce 
vor participa la marea competiție 
studențească. Prima delegație care a 
comunicat listele nominale la toate 
disciplinele a fost cea a U.R.S.S., cu- 
prinzînd 302 persoane — sportivi, an
trenori și oficiali. Printre cei ce vor 
face deplasarea la București se află 
cunoscuți campioni mondiali, olim
pici și europeni, recordmani mondiali 
și continentali. Astfel, vor lua startul 
pe noua pistă de atletism a stadionu
lui „23 August" campionii olimpici 
Ludmila Kondratieva și Viktor Mar
kin, vicecampionul olimpic al probei 
de săritură cu prăjina, Konstantin 
Volkov, în timp ce în concursul de 
scrimă se vor număra printre prota
goniști cunoscuții floretiști Vladimir 
Smirnov, Aleksandr Romankov și Bo
ris Fomenko, floretista Valentina Si
dorova și sabrerul Mihail Burțev.

De foarte bună valoare este lotul 
de gimnastică, avînd în frunte pe 
Stella Zaharova, Natalia Șapoșnikova 
și Maria Filatova, precum și pe Ar
tur Akopian. Echipele de natație sint, 
de asemenea, redutabile, printre spor
tivii din componența acestora intrînd 
Serghei Fesenko și Lina Kașiușite. 
Dintre cîștigătorii recent încheiatului

★.
Comitetul național de organizare 

a Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară 1981 face cunoscut publicului 
doritor să participe la manifestațiile 
sportive care se desfășoară în Bucu
rești — perioada 19—30 iulie a.c. — 
că biletele de intrare se pot procura 
astfel :

1. Prin organizațiile U.T.C. din mu
nicipiu! București și agențiile B.T.T. 
din județe ;

2. Prin organizațiile sindicale din 
întreprinderi și instituțiile din mu
nicipiul București ;

campionat de baschet masculin au 
fost selecționați pentru Universiada 
de la București, printre alții, pivoții 
Vladimir Tkacenko (2,20 m înălțime), 
Aleksandr Belostenîi, precum și con
ducătorul de joc al reprezentativei, 
Valdis Valters In fruntea lotului de 
lupte se află campionul olimpic la 
stilul libere (categ. 100 kg) Magomed 
Magomedov.

Din lotul de 10 atleți comunicat de 
Porto Rico se remarcă prezența ce
lebrului sprinter Jesus Cabrera, care 
recent a realizat două rezultate foar
te bune : 9”9/10 pe 100 m și 20” pe 
200 m (cronometraj manual), precum 
și a lui Ramon Barrias (400 m) și 
sprinterei Marie Mathieu. Indonezia 
a transmis, de asemenea, înscrierile 
nominale la atletism, tenis de cimp, 
gimnastică masculină, sărituri în apă 
feminin și lupte. Din Bulgaria a sosit 
numele componenților echipelor de 
volei, precum și cele ale înotătorilor 
și săritorilor în apă, iar din Olanda 
loturile masculine de volei și baschet. 
Deosebit de valoros este lotul de scri
mă anunțat de Italia, incluzînd între 
alții pe fostul campion olimpic Fabio 
Dai Zotto, Andrea Borella, în palma
resul căruia figurează un titlu de 
campion mondial, Stefano Bellone, 
Marco Falcone, Clara Mochi și Patri
zia Caglioni.

★

3. Prin oficiile județene de turism ;
4. După 26 iunie a.c., prin următoa

rele case de bilete din municipiul 
București : C.C.A., stadionul „23 Au
gust", stadionul „Dinamo", stadionul 
„Republicii", C.N.E.F.S., zilnic între 
orele 13,00—19,00, duminica între orele 
8,00—13,00.

Legitimațiile tip C.N.E.F.S. nu sînt 
valabile.

Programul de desfășurare a com
petițiilor pe ramuri de sport :

SPORTUL
IULIE

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Festivitatea de deschidere
și închidere X X
Atletism X X X X X X X
Baschet X X X X X X X X X X
Gimnastică X X X X
Lupte X X X X X X X X
înot X X X X X X X X
Sărituri In apă X X X X X X X X
Polo X X X X X X X X
Scrimă X X X X X X X X X X
Tenis X X X X X X X X X X
Volei X X X X X X X X X X



SIRIA

Înaltă apreciere poziției constructive 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
privind soluționarea problemei Orientului Mijlociu

Delegația românâ la Conferința internațională de solidaritate 
cu Siria și O.E.P. primită de secretarul general-adjunct al 

Partidului Baas Arab Socialist
DAMASC 26 (Agerpres). — Dele

gația română care a participat la Con
ferința internațională de solidaritate 
cu Siria și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei a fost primită de 
Abdallah Al-Ahmar, secretar gene
ral-adjunct al Partidului Baas Arab 
Socialist.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șeful 
delegației țării noastre, Ilie Văduva, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
a rugat să se transmită secretarului 
general al Partidului Baas Arab So
cialist, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, un mesaj 
de salut și cele mai bune urări.

Mulțumind pentru mesaj, Abdallah 
Al-Ahmar a rugat să se adreseze 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc și calde urări de să
nătate și fericire personală, de pros
peritate și pace pentru poporul ro
mân din partea președintelui Hafez 
Al-Assad. El a subliniat că Siria dă 
o Înaltă apreciere poziției con
structive a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru soluționarea pe 
cale pașnică a conflictului din Orien

tul Mijlociu în vederea ajungerii la 
o reglementare globală, justă și du
rabilă. Transmițind sincere mul
țumiri pentru mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat Conferin
ței internaționale de solidaritate cu 
Siria și O.E.P., Abdallah Al-Ahmar 
a evidențiat că acest document de 
mare valoare principială și practică 
reprezintă o nouă expresie a intere
sului constant pe care îl poartă șeful 
statului român pentru cauza păcii 
și securității în această regiune și în 
întreaga lume.

Evocîndu-se în continuare bunele 
relații dintre România și Siria, s-a 
subliniat că la baza lor stă prietenia 
strînsă dintre conducătorii celor 
două partide și state, ale căror in
tilniri, devenite tradiționale, au des
chis de fiecare dată noi posibilități 
pentru lărgirea și intensificarea 
colaborării pe plan politic, economic 
și cultural, în interesul reciproc, pre
cum și pentru cooperarea pe arena 
internațională, în vederea conjugării 
eforturilor în lupta pentru indepen
dență și pacea tuturor popoarelor.

La primire a participat însărcina
tul cu afaceri a.i. al țării noastre la 
Damasc, Gheorghe Dumitru.

Conferința internațională de la Damasc 
și-a încheiat lucrările

Intilniri ale președintelui Marii Adunări Naținnale 
cu președinții Camerei Deputațilnr și Senatului Italiei

ROMA 26 (Agerpres). — Tovară
șul Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a avut o întîlnire 
cu Nilde Jotti, președinta Camerei 
Deputaților din Italia.

Evocînd cu plăcere vizita făcută în 
țara noastră, primirea și convor
birile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, Nilde Jotti a dat 
o înaltă apreciere politicii interne și 
externe a României socialiste, rele- 
vind rolul și contribuția șefului sta
tului român la cauza păcii, destin
derii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

în cadrul convorbirii s-au subli
niat, de ambele părți, cu profundă 
satisfacție, raporturile de prietenie și 
colaborare dintre cele două parla
mente, exprimîndu-se dorința de a 
dezvolta și amplifica aceste relații, 
în folosul întăririi tradiționalelor le
gături de prietenie româno-italiene. 
A fost relevată, de asemenea, impor
tanța activității pe plan internațio
nal a parlamentelor și parlamentari
lor pentru asigurarea unui climat de 
pace, de înțelegere intre națiuni,

pentru făurirea unei lumi mal bune 
și mai drepte.

Președintele Marii Adunări Națio
nale s-a întîlnit, de asemenea, cu 
Amintore Fanfani, președintele Se
natului italian. Din partea sa și a 
Senatului, Amintore Fanfani a rugat 
să se transmită un cordial mesaj de 
salut tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, omagiul și sentimentele de 
profundă stimă și prețuire față de 
neobosita activitate consacrată solu
ționării problemelor complexe ale 
vieții internaționale, cauzei libertă
ții șl independenței popoarelor, asi
gurării dezarmării și progresului.

Cu prilejul convorbirii au fost 
abordate probleme referitoare la 
evoluția, continuu ascendentă, a le
găturilor de prietenie, de colaborare 
pe multiple planuri, dintre țările și 
popoarele noastre, punindu-se în evi
dență aportul concret al Senatului 
italian, al Marii Adunări Naționale, 
care au stabilit și dezvoltat relații 
strinse de colaborare.

La intilniri și convorbiri, desfășu
rate intr-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie, a participat ambasadorul 
țării noastre, Ion Mărgineanu.

PHENIAN

Miting cu prilejul începerii „Lunii de solidaritate 
cu lupta poporului coreean*

PHENIAN 26 (Agerpres). — Peste 
100 000 de persoane au luat parte la 
un miting organizat la Phenian cu 
prilejul începerii „Lunii de solidari
tate cu lupta poporului coreean". 
După cum relatează agenția A.C.T.C., 
la miting a luat cuvîntul Chong Jun 
Gi, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepremier al Consiliului

Administrativ al R.P.D. Coreene. 
Participanții au adoptat un apel că
tre populația din Coreea de Sud pen
tru a-și spori eforturile în vederea 
retragerii trupelor străine din partea 
sudică a Coreei, a armamentului, 
inclusiv a celui nuclear, pentru in
staurarea unui regim democratic, fa
vorabil reunificării pașnice și inde
pendente a țării.

GENTHLE DE PRESA
e scurt

ÎMPOTRIVA ADERĂRII SPANIEI LA N.A.T.O. Partidul Comunist din 
Spania a anunțat, in cadrul unei conferințe de presă desfășurate la 
Madrid, la care au luat parte reprezentanți ai conducerii partidului, lan
sarea unei campanii la scară națională împotriva intrării țării in N.A.T.O. 
P.C.S. preconizează, intre altele, ca dezbaterea problemei aderării țării la 
N.A.T.O. să fie amînată pină la alegerile generale din 1983, iar hotărirea 
în această chestiune să fie supusă unui referendum.

CONVORBIRE LA PHENIAN. 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R. P. D. Coreene, l-a 
primit pe 
ședințe al 
crat din 
grupului 
partid în 
se află într-o vizită la Phenian — 
transmite agenția A.C.T.C. A avut 
loc, cu acest prilej, o convorbire 
prietenească.

Knud Heinesen, vicepre- 
Partidului Social-Demo- 

Danemarca, președintele 
parlamentar al acestui 
parlamentul danez, care

VIZITA VICEPREȘEDINTELUI
S.U.A. LA LONDRA. Vicepreședin
tele S.U.A., George Bush, și-a în
cheiat, vineri, vizita de 24 ore în
treprinsă în Marea Britanie, ple- 
cînd spre Washington. El a avut 
convorbiri cu premierul britanic, 
Margaret Thatcher, și cu ministrul 
de externe, lordul Carrington, con
sacrate relațiilor bilaterale 
probleme internaționale de 
reciproc. Anterior. George 
efectuat o vizită la Paris.

și unor 
interes 

Bush a

L

TURNEUL PREMIERULUI CA
NADIAN. Primul ministru al Ca
nadei, Pierre Elliott Trudeau, și-a 
încheiat, vineri, vizita oficială la

“I

Bonn, efectuată în cadrul unui tur
neu întreprins prin mai multe țări 
vest-europene. La Bonn au fost 
abordate cu prioritate chestiuni e- 
conomice, în perspectiva viitoarei 
reuniuni la nivel înalt a principa
lelor țări occidentale, care se va 
desfășura la Ottawa în luna iulie. 
De asemenea, au fost discutate as
pecte ale dialogului Nord-Sud, din
tre statele occidentale industriali
zate și cele în curs de dezvoltare.

REPRESIUNI IN AFRICA DE 
SUD. Poliția sud-africană a arestat, 
joi noaptea, 11 studenți de culoare 
de la Universitatea Witwatersrand 
din Johannesburg, relatează agen
țiile France Presse și Reuter. Potri
vit Institutului sud-african inde
pendent pentru relațiile dintre rase, 
în ultimele șase luni, poliția sud- 
africană a arestat cel puțin 100 de 
persoane, menționează agenția 
Reuter.

CIRCA 500 000 MILITARI AME
RICANI DISLOCAȚI PE TERITO
RII STRĂINE. Aproximativ un 
sfert dintre militarii din armata 
Statelor Unite ale Americii se află 
in afara granițelor americane — 
arată datele statistice publicate la 
Washington de Ministerul Apărării. 
Potrivit acestor date, la 31 martie 
1981 forțele armate ale S.U.A. aveau 
un efectiv de 2,062 milioane soldați 
și ofițeri, dintre care circa 500 000 
se aflau dislocați pe teritorii străi
ne. Cea mai mare parte a militari
lor S.U.A. aflați în străinătate sînt 
concentrați in Europa de vest și de 
sud, respectiv 336 000, dintre care 
248 000 pe teritoriul R.F.G. Un nu
măr de 122 600 militari 
se află la bazele din 
sud-est.

americani 
Asia de

SCĂZUTETEMPERATURILE
care s-au abătut asupra statului 
brazilian Parana au provocat mari 
daune agriculturii și zootehniei. In 
statul Parana, unul dintre principa
lele centre agricole ale Braziliei, ge
rurile au compromis 50 la sută din 
culturile de floarea-soarelui și 35 la 
sută din producția de griu. Mari 
daune au fost provocate, de aseme
nea, plantațiilor de cafea. I1
A SPAȚIULUI COSMIC. In cadrulPENTRU FOLOSIREA PAȘNICA

sesiunii ordinare a Comitetului O.N.U. pentru folosirea pașnică a spațiului 
cosmic, care se desfășoară la New York, au luat sfirșit dezbaterile gene
rale. Luările de cuvint au scos in evidență preocuparea și interesul ma
jorității covârșitoare a statelor membre ale O.N.U. pentru folosirea paș
nică a spațiului cosmic și pentru dezvoltarea in continuare a cooperării 
in acest scop.

I

I

I

DAMASC 26 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat lucrările Confe
rinței internaționale de solidaritate cu 
Siria și Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, organizată din iniția
tiva Consiliului Mondial al Păcii. Au 
participat reprezentanți ai organiza
țiilor de luptă pentru pace din apro
ximativ 140 de țări ale lumii, între

Proiectele N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete nucleare in Europa occidentală continuă să stîrnească vii 
proteste in numeroase țări. Fotografia înfățișează un aspect de la o demonstrație a oamenilor muncii din R.F.G. 

împotriva intensificării cursei înarmărilor
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Sprijinirea eficientă a eforturilor pentru dezvoltare 
ale țărilor cel mai puțin avansate oi)

în expunerea la Congresul consiliilor oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la situația internațională, a evidențiat o 
dată mai mult gravele implicații ale actualelor decalaje dintre țările 
bogate și sărace, ale persistenței și accentuării subdezvoltării economice 
și sociale care afectează o mare parte a omenirii, ca urmare a îndelun
gatei politici de exploatare și asuprire colonială. In acest sens, secretarul 
general al partidului a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru 
făurirea noii ordini economice internaționale, pentru o colaborare echita
bilă intre state, pe baza unor relații de deplină egalitate, care să permită 
dezvoltarea mai rapidă a tuturor popoarelor și, în primul rind, a celor 
rămase in urmă.

într-adevăr, cerul închis care aco
peră economia țărilor cel mai puțin 
avansate, dar mai ales norii grei ce 
se acumulează la orizontul lor econo- 
mico-social fac să prolifereze, în ca
drul comunității internaționale, luă
rile de poziție care avertizează asu
pra gravelor primejdii ce amenin
ță pe săracii lumii. Edem Kodjo, 
secretar general al O.U.A., consideră 
că doar 10 din cele 50 de țări afri
cane au posibilitatea să supraviețu
iască actualei crize economice mon
diale. Perspectivele pentru anii ’80, 
apreciază el, sînt o creștere economi
că zero sau chiar negativă, iar în 
aceste condiții, Africa anului 2000 nu 
va putea sa-și acopere decit 60 la 
sută din necesarul de hrana față de 
85—90 cit este, în prezent, procentul 
de autosatisfacere cu alimente. își 
imaginează oare cineva că milioanele 
de subnutriți de la sfîrșitul secolului 
vor accepta să moară in mod pașnic 
de foame ? — se întreabă toți acei 
ce se apleacă asupra problemelor lu
mii a treia. „Sărăcia — declara se
cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim — este nu numai scanda
loasă pentru conștiința umană, ci și 
periculoasă pentru securitatea lumii".

Primul forum mondial con
sacrat celor mai săraci din
tre săraci. Fapt P°zitiv> p°ate sin_ 
gurul în ce privește țările cel mai 
puțin avansate, comunitatea interna
țională a trecut dincolo de exprima
rea îngrijorării în legătură cu per
spectivele deosebit de sumbre ce se 
deschid în fața statelor în cauză, de- 
clarîndu-se mai dispusă să le ajute 
In mod eficient. Conferința Națiuni-- 

care și România. în documentele a- 
doptate este reafirmată solidaritatea 
cu lupta popoarelor sirian și palesti
nian pentru reglementarea globală a 
situației din Orientul Mijlociu, pen
tru recunoașterea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian la auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat propriu, independent.

lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) — întrunită în 
cea de-a V-a sesiune, la Manila, în 
mai 1979 — a decis să lanseze un nou 
„Program substanțial de acțiune 
pentru anii ’80 in favoarea țărilor 
cel mai puțin avansate", iar Aduna
rea Generală a O.N.U. a adoptat 
anul trecut o rezoluție prin care se 
convoacă — pentru septembrie 1981, 
la Paris — prima conferință mon
dială consacrată celor mai sărace 
state ale lumii. Scopul conferinței 
amintite este de a definitiva și adop
ta programul de acțiune elaborat de 
U.N.C.T.A.D., precum și de a găsi 
mijloacele capabile să-1 transpună in 
viață. F

Programul U.N.C.T.A.D. ar urma să 
fie realizat în două faze : prima 
fază, care comportă un efort pe ter
men scurt (1979—1981), are în vedere 
dublarea asistenței oficiale externe 
pentru a da un impuls imediat eco
nomiei țărilor beneficiare și a le aju
ta să facă față nevoilor sociale celor 
mai presante — un minim de hrană, 
locuințe, asistență medicală, educație, 
locuri de muncă etc. A doua fază, 
concepută ca o acțiune pe termen 
lung (1981—1990), vizează depășirea 
obstacolelor structurale care se află 
Ia originea stagnării și chiar a regre
sului producției in țările cel mai pu
țin avansate, în vederea creării unor 
economii capabile să se autodezvolte. 
Pentru atingerea obiectivului amintit 
se preconizează acțiuni orientate în 
cîteva direcții prioritare.

Necesitatea unor reforme 
de structură. Toate st*tele ,n 
.cauză au structuri economice inadec

Conferința la nivel înalt a O. U. A.
NAIROBI 26 (Agerpres). — Căile 

concrete de rezolvare a problemelor 
cardinale cu care se confruntă Africa 
continuă să se afle în atenția șefilor 
de stat și guvern reuniți la cea de-a 
18-a sesiune a Conferinței la nivel 

vate dezvoltării. Tributare unei sin
gure materii prime agricole sau in
dustriale, al cărei nivel de producție 
și preț de desfacere sînt determinate 
de monopolurile care domină piața 
mondială, țările cel mai puțin avan
sate duc o lipsă acută de resurse fi
nanciare proprii necesare creșterii 
economice. Odată satisfăcute nevoile 
de primă necesitate, lor nu le mai 
rămîne aproape nimic pentru inves
tiții productive. Alături de monocul- 
tură, absența infrastructurii econo
mice este un alt obstacol major în 
calea dezvoltării țărilor cel mai pu
țin avansate. Rețelele de transport și 
comunicații din perioada colonială 
le-au legat doar de metropolă, ceea 
ce a dus la izolarea atît a diverselor 
regiuni ale aceluiași teritoriu, cît și 
a teritoriului în ansamblu de vecinii 
săi. De aceea, una din principalele 
direcții ale programului pentru anii 
’80 este diversificarea economiei și 
crearea unei infrastructuri capabile 
să susțină creșterea producției.

Procentul mare al populației ocu
pate în agricultura de subzistență, 
ce nu realizează venituri bănești, fri- 
nează acumularea internă de resurse 
financiare, fapt pentru care progra
mul amintit are în vedere acțiuni 
de sprijinire a păturilor celor mai 
sărace, chiar înainte de a fi operate 
schimbări de structură în economie. 
De asemenea, se preconizează iden
tificarea acelor domenii de investiții 
care ar putea contribui cel mai mult 
la realizarea reformelor de structură, 
precum și ajutoare de urgență me
nite să împiedice ca progresele re
alizate în cadrul programului să fie 
anulate de catastrofe naturale.

Amploarea eforturilor pe care le 
comportă atingerea acestor obiective 
este, potrivit specialiștilor O.N.U., de 
4 miliarde de dolari pe an pină la 
sfîrșitul secolului. Este mult ? Este 
puțin ? Spre a putea aprecia e 
suficient a spune că ea echiva
lează cu mai puțin de unu la sută 
din totalul cheltuielilor militare 
mondiale din 1980. Ceea ce înseamnă 
că dacă numai într-o mică măsură 
s-ar reduce bugetele militare și o 
parte Infimă din sumele economisite 
s-ar aloca pentru dezvoltare, suma 
respectivă ar putea fi acoperită. Din 

înalt a Organizației Unității Africane, 
ce se desfășoară în capitala Kenyei. 
Luînd cuvîntul, președintele Republi
cii Senegal, Abdou Diouf, a subliniat 
necesitatea realizării și consolidării 
independenței economice a țărilor 
continentului, a lichidării dependen
ței lor față de monopolurile economice 
transnaționale.

Vorbitorul a adresat un apel țărilor 
membre ale O.U.A. să-și intensifice 
ajutorul față de Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), reprezentantul legitim 
al poporului namibian, și să depună 
eforturi sporite pentru a determina 
regimul rasist din R.S.A. să îndepli
nească rezoluția 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind accesul 
la independență al Namibiei.

Reculul prețului aurului 
pe piețele monetare occidentale 
* Pe piețele monetare occidentale a 
continuat reculul prețului aurului. 
Astfel, la încheierea operațiunilor de 
bursă de ieri, cota unciei de metal 
galben a fost la Londra de 445,5 do
lari, cel mai scăzut nivel înregistrat 
in ultimele 18 luni, iar la New York 
prețul unciei a fost de 444,9 dolari. 
In acest fel, remarcă observatorii 
vieții economice occidentale, prețul 
unciei de aur s-a redus la circa ju
mătate in raport cu cota record de 
860 dolari înregistrată in ianuarie 
1980. In cercurile de specialitate se 
apreciază că scăderea prețului auru
lui este determinată, intre altele, de 
nivelul extrem de ridicat al dobinzi- 
lor bancare americane, factor care 
descurajează tendințele de tezauri
zare a aurului.

păcate, deocamdată nu s-a ajuns la 
o asemenea eoncluzie, iar căile și 
mijloacele pentru realizarea fondu
rilor necesare dezvoltării țărilor celor 
mai sărace sînt obiect de discuții. 
Practica a dovedit că imitarea mode
lelor de creștere a producției și con
sumului din țările cele mai avansate 
duce la rezultate contrarii celor 
scontate. Economia de piață nu nu
mai că nu înlătură mecanismele tra
diționale ale inegalității, dar le per
fecționează. Apoi, modelele de creș
tere din (firile dezvoltate au apărut 
în condiții diferite de cele din statele 
în curs de dezvoltare. Lumea a treia 
nu este un tot omogen, ea se carac
terizează printr-o mare diversitate 
de condiții economice, social-politice, 
istorico-geografice și culturale. A-

„Generozitatea“ 
neocolonialistului

„Nu, nu de acolo I Nu vezi că e prea 
sus pentru tine?"

Desen de ȘTEFAN COCIOABA

DANEMARCA SE OPUNE 
PROIECTULUI DE REFORMĂ 

RUGETARĂ AL C.E.E.
COPENHAGA 26 (Agerpres). — 

După convorbirile pe care le-a avut 
ieri la Copenhaga cu primul minis
tru al Danemarcei, Anker Joergen- 
sen, și cu alți membri ai cabinetului 
danez, Gaston Thorn, președintele 
Comisiei C.E.E., a declarat că guver
nul de la Copenhaga se opune pro
iectului de reformă bugetară al Pie
ței comune, proiect prezentat recent 
de Thorn însuși la Luxemburg.

„Economia Belgiei 
traversează o perioadă 

de declin*' 
Deqlarqțiq premierului belgian

BRUXELLES ■ 26 (Agerpres) V « 
Intr-un discurs reluat de posturile de 
televiziune, primul ministru al Bel
giei, Mark Eyskens, a arătat că eco
nomia țării traversează o perioadă de | 
declin. Potrivit declarației sale, în 
prezent există în Belgia peste 400 000 
șomeri înregistrați, are loc o creștere 
a deficitului bugetului de stat și spo
rirea necontenită a numărului fali
mentelor întreprinderilor mici și mij
locii. în vederea soluționării di
ficultăților economice cu care este 
confruntată Belgia, premierul Eyskens 
a lăsat să se înțeleagă că guvernul 
are în vedere o reducere a alocațiilor 
din bugetul de stat pentru asigurări 
sociale, majorarea impozitelor și o 
nouă creștere a prețurilor la bunu
rile de larg consum.

ceasta determină și impune o mulți
me de soluții, de forme și metode 
de acțiune în desfășurarea procesului 
dezvoltării, rezolvarea diferențiată, a 
cerințelor generale, corespunzător 
particularităților naționale. In acest 
sens, rolul noii ordini economice 
mondiale nu este de a exporta mo
dele de creștere economică, ci de a 
crea condiții interne și internaționale 
care să permită tuturor țărilor să se 
dezvolte, fiecare în modul său pro
priu.

Propuneri concrete, rea
liste Viața scoate astfel tot mâi 
mult în relief valoarea acelei idei ce 
străbate ca un fir roșu întreaga po
litică externă a României socialiste, 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
potrivit căreia nu pot fi stabilite re
guli general valabile pentru toate 
statele din aceeași categorie, și că, 
în condițiile de mare divei silate de 
Ia țară la țară, generalul nu se poate 
exprima decit prin particular. Por
nind de aici, România consideră că 
esțe necesar ca fiecare țară să-și cu
noască condițiile specifice și, pe baza 
lor, să-și elaboreze programe viabile.

In același timp, sînt necesare orga
nisme de studii și cercetare, pe zone 
geografice, care să analizeze obiecti
vele economice ale fiecărei țări și să 
prezinte soluții concrete pentru re
zolvarea lor. Aceste organisme tre
buie să furnizeze repere atit pentru 
elaborarea programelor naționale, cit 
și pentru întocmirea unei strategii 
proprii de dezvoltare a țărilor cel 
mai puțin avansate. Fără o astfel de 
strategie transferurile de resurse fi
nanciare sau de tehnologie, bazate 
chiar și pe cele mai echitabile prin
cipii, nu vor da rezultatele scontate.

Toate acestea explică înalta apre
ciere de care se bucură în lume con
cepția și acțiunile președintelui Ro
mâniei îndreptate spre ed'ficarea 
noii ordini economice internaționale, 
chemate să contribuie la lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state, la progresul tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

Sesiunea Camerei Populare a R. D. Germane
BERLIN 26 (Agerpres). — Vineri, 

Camera Populară a R.D. Germane, 
întrunită în cea de-a doua sesiune 
a noii legislaturi, a audiat și apro
bat declarația guvernamentală a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stoph, și a ales vice
președinții și membrii Consiliului de 
Miniștri. Prim vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri sînt Werner Kro- 
likowski și Alfred Neumann. In ca

Bilanț rodnic al României 
la „Incheba" ’81

In frumosul oraș slovac de 
pe Dunăre, Bratislava, și-a închis 
porțile tradiționalul Tîrg interna
țional „INCHEBA", specializat in 
domeniul chimiei. Timp de șase 
zile, expozanți din 24 de țări, intre 
Câre și'Ro'niâriia? au prezentat cele 
mai recente realizări ale cercetării 
și producției din toate subramurile 
industriei chimice. Gazdele au 
asigurat tuturor participanților con
diții dintre cele mai bune pentru 
prezentarea produselor, pentru des
fășurarea de tratative și tranzacții 
comerciale, simpozioane și schim
buri de informații utile. De o bună 
apreciere s-au bucurat la această 
ediție „INCHEBA" exponatele ro
mânești realizate printr-o strinsă 
conlucrare între cercetare și pro
ducție de o serie de unități cu 
renume, cum sînt combinatele pe
trochimice de la Brazi, Pitești, 
Borzești, Întreprinderile „Miraj" 
București, „Farmec" Cluj-Napoca. 
„Nivea" Brașov ș.a. In concursul 
organizat de gazde, trei produse 
românești din domeniul chimiei de 
sinteză fină au obținut medaliile de 
aur, iar altor șase produse le-au 
fost decernate diplome de onoare.

în legătură cu participarea ro
mânească la acest tirg, am solicitat 
opinia tovarășului Frantisek Zurka, 
adjunct al ministrului comerțului

Presa italiană continuă să aducă 
noi și senzaționale amănunte des
pre diferitele aspecte ale activității 
ilegale a organizației subversive 
„Propaganda-2" („P-2"), ale cărei 
fire duc foarte departe, descope
rirea lor provocind, cum s-a arătat 
la vremea respectivă, demisia gu
vernului. Din paginile presei ita
liene rezultă că din rindurile aces
tei organizații făceau parte repre
zentanți de seamă ai unor partide 
politice, inclusiv trei miniștri din 
fostul guvern, membri ai parlamen
tului, ofițeri superiori din rindul 
forțelor armate și serviciilor de 
securitate ale statului și inalți func
ționari ai justiției, bancheri, edi
tori... In fapt se crease un adevărat 
„sistem paralel al puterii", • care, 
pe baza informațiilor de care dis
punea, „dubla" organismele lega
le în sfera economico-financiară. 
„P-2" cultiva cu predilecție și pe 
scară largă metoda corupției, afa
cerile veroase aflindu-se, de pildă, 
la originea faimosului „scandal al 
petrolului", care a frustrat statul 
italian de sume uriașe, de ordinul 
miliardelor de dolari 1

Ca urmare, 20 de persoane care 
dețineau funcții de conducere în 
această organizație au fost acuzate 
de conspirație politică împotriva 
statului, iar restul membrilor, în 
total aproape 1 000 de persoane, au 
fost inculpate pentru asociere in 
vederea promovării unor scopuri 
ilegale.

Cel mai interesant este însă fap
tul că printre membrii activi figu
rau, de asemenea, pe lingă șefi ai 
mafiei italiene, numeroși neofas
ciști. Dealtfel, însuși conducăto
rul organizației, industriașul Licio 
Gelli, fusese un fascist notoriu. 
Ziarul „l’Unită" reproduce declara
țiile unui participant la Rezistență, 
care arată că Gelli, în calitatea sa 
de șef al federației „cămășilor ne

drul sesiunii, a fost prezentat șl 
aprobat bilanțul bugetului de stat pe 
anul 1980.

în aceeași zi, Consiliul de Miniștri 
s-a întrunit în ședință constitutivă. 
Conform prevederilor Constituției 
R.D.G., membrii consiliului au de
pus jurămîntul în fața lui Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane.

exterior al R. S. Cehoslovace : „In 
cadrul schimburilor economice din
tre România și Cehoslovacia, al 
căror volum crește de la an la an 
ca urmare a dezvoltării accelerate 
a economiilor țărilor noastre, pon
derea cea mai importantă o dețin 
produsele industriale. Recenta vi
zită de prietenie în Cehoslovacia a 
delegației de partid și de stat 
române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile pur
tate cu delegația de partid și de A? 
stat condusă de tovarășul Gustav 
Husak creează premise dintre cele 
mai favorabile dezvoltării in con
tinuare a colaborării și cooperării 
economice, in avantajul reciproc. 
Cit privește chimia, ramură de 
înalt dinamism și în țara noastră, 
ca și in România, în acest an vo
lumul schimburilor reciproce de 
produse chimice va spori cu peste 
22 la sută față de 1980. Calitatea 
înaltă a produselor românești pre
zentate la „INCHEBA", tranzacți
ile încheiate cu acest prilej con
stituie o garanție că ceea ce s-a 
prevăzut in domeniul schimburilor 
de produse chimice se va realiza 
întocmai".

Dan CONSTANTIN
Bratislava 

gre" din Pistoia, a condus personal 
toate acțiunile represive, a luat 
direct parte la torturarea celor a- 
restați sub bănuiala că ar avea le
gături cu mișcarea antifascistă. El 
întreținea relații strinse cu neofas
cistul Facchinetti, fondatorul orga
nizației „Europa civilizată" (?!) și 
cu „prințul negru" Valerie Bor
ghese, considerat urmaș al lui 
Mussolini. Revista „Panorama" din 
Milano scrie că Gelli urmărea să 
creeze o puternică grupare politico- 
economică și militară, în măsură să 
schimbe cursul vieții politice a ță
rii și sd ducă la instaurarea unui 
regim dictatorial de extremă 
dreaptă.

In vederea atingerii acestui •- 
biectiv, el și acoliții lui au spriji
nit activitatea grupărilor teroriste, 
urmărindu-se crearea unei situații 
de destabilizare politică, de natură 
să înlesnească venirea la putere a 
unui guvern de „mină forte". Se 
pare că Gelli era in legătură direc
tă cu grupări teroriste ca „Prima 
linea" sau „Brigăzile roșii" și că nu 
ar fi străin de odiosul asasinat că
ruia i-a căzut victimă fostul prim- 
ministru Aldo Moro.

Presa italiană consideră, de ase
menea, ca deosebit de îngrijorătoa
re dezvăluirile conform cărora in 
rindul organizației se aflau indus
triași care se ocupau, intre altele, 
cu fabricarea de armament și că 
activitatea lojei „P-2" n-a fost 
străină de livrări clandestine de 
arme către organizațiile neofascis
te din diferite țări.

Dezvăluirile de pînă acum sînt, 
fără îndoială, departe de a epuiza 
implicațiile vaste ale activității 
primejdioase a organizației „P-2", 
fiind de așteptat, ca să cităm cu
vintele ziarului „Corriere della 
Sera", „viitoare surprize". (S. Po- 
dină).
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