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Dînd expresie profundei stime, unanimei 
prețuiri pentru prodigioasa activitate 

desfășurată în fruntea partidului și statului, 
intr-o atmosferă de vibrant entuziasm, 

congresul a hotă rit:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU - REALES IN ÎNALTA FUNCȚIE

Vineri, 5 septembrie, la reluarea 
lucrărilor în plen ale marelui forum 
al clasei noastre muncitoare, al de
mocrației muncitorești revoluționa
re, a avut loc un moment de înaltă 
ți profundă semnificație — reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în func
ția de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Acest act politic de o deosebită 
Însemnătate, expresie a voinței una
nime a oamenilor muncii, a întregu
lui popor, a prilejuit o vibrantă și 
puternică reafirmare a sentimente
lor de nețărmurită dragoste, prețui
re și recunoștință ale tuturor cetă
țenilor țării față de conducătorul iu
bit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru fermitatea, dăruirea și abne
gația cu care slujește măreața cau
ză a edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei, no
bilele idealuri de libertate, indepen
dență, pace și progres ale tuturor 
națiunilor.

Animați de aceste calde simță
minte, cei 11 000 de participanți la 
congres au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire entuzias
tă la sosirea în sală. S-a aclamat cu 
însuflețire pentru partid și secreta
rul său general.

Luînd cuvîntul, In deschiderea 
ședinței de dimineață, tovarășul Mi
hai Marina, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., a spus:

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați tovarăși,
Sintem cu toții sub impresia pro

fundă a magistralei cuvintări rostite 
in acest mare forum al democrației 
muncitorești, revoluționare de către 
conducătorul eminent al națiunii 
noastre, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului, personalitate proe
minentă a vieții internaționale, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Astăzi, după cum știți, pe ordinea 
de zi este prevăzută alegerea de 
către congres a președintelui Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.

Reflectind încrederea deplină, min- 
dria patriotică și unitatea de neclin
tit a clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, adunările 
generale ale oamenilor muncii și 
conferințele județene și a municipiu
lui București, desfășurate in perioada 
premergătoare congresului, au pro
pus și susținut, intr-o impresionantă 
unanimitate, realegerea în fruntea, 
organismului suprem al democrației 
noastre muncitorești revoluționare a 
ctitorului României moderne, genia
lul inițiator și conducător al vastei 
opere de edificare a socialismului și 
comunismului in patria noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dind expresie voinței clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor muncii, 
precum și sentimentelor de vie re
cunoștință, adine respect și inaltă 
considerație pentru uriașa activitate 
desfășurată in fruntea partidului și 

.statului nostru, propunem să adop
tăm o hotărire specială care 
să reînvestească pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Propunerea a fost primită cu vil 
șl îndelungi aplaiize, urale și ovații, 
cu puternic entuziasm, cu intensă 
bucurie și totală aprobare.

într-o impresionantă unitate de 
cuget și simțire, delegații au adop
tat, în unanimitate. Hotărîrea 
specială a congresului cu pri
vire la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Acest înălțător moment are un 
larg ecou în sufletul și conștiința 
miilor de participanți la congres. 
Sub vasta cupolă au răsunat, din 
nou, minute în șir, însuflețite aplau
ze, urale și 
înflăcărare 
„Ceaușescu 
noastră și 
România !“,

ovații. S-a aclamat cu 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
și poporul!", „Stima 
mîndria, Ceaușescu — 
„Ceaușescu — pace !“.

Intimpinat cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și sti
mă. a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Cuvîntul cald și Insuflețitor al 
conducătorului partidului și statului 
nostru a fost primit cu deosebită 
satisfacție și profundă mindrie 
patriotică, fiind subliniat cu înde
lungi aplauze.

Atmosfera vibrantă în care s-a 
desfășurat realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii a pus preg
nant în lumină unitatea strînsă, in
destructibilă, a întregii națiuni în ju
rul partidului, al secretarului său 
general, hotărîrea de neclintit a tu
turor cetățenilor patriei de a urma, 
cu credință și devotament, pe 
eroicul conducător' al partidului și 
statului nostru, în tot ce întreprinde 
spre gloria României socialiste, spre 
binele și fericirea poporului român.

HOTĂRÎREA SPECIALĂ 
a Congresului al IlI-lea al oamenilor muncii cu privire 
la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

Participanții la Congresul al lll-lea al oamenilor 
muncii, care își desfășoară lucrările' în atmosfera de 
vibrant entuziasm politic și patriotic, generată de 
omagierea unor evenimente de profundă rezonanță in 
inima și conștiința întregului popor - împlinirea a 65 
de ani de la făurirea gloriosului nostru partid comu
nist, a 50 de ani de la procesul de la Brașov al luptă
torilor comuniști și antifasciști, în cursul căruia s-a 
ilustrat măreața personalitate de neînfricat militant a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și a celor 21 de ani 
eroici, de puternic avînt constructiv ce au trecut de la 
Congresul al IX-lea, eveniment de excepțională în
semnătate, care a inaugurat o epocă măreață, în
scrisă de națiunea noastră definitiv cu litere de 
aur în istoria sa multimilenară drept , „Epoca 
Nicolae Ceaușescu",

dînd glas dorinței fierbinți și unanime a celor ce 
muncesc, manifestată cu putere în adunările gene
rale ale .colectivelor muncitorești, ca și în recentele 
conferințe județene și din municipiul București,

exprimînd voința deplină a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii, în spiritul înaltelor principii 
ale democrației socialiste, ce caracterizează întreaga 
viață economică și socială din patria noastră,

adînc recunoscători militantului și revoluționarului 
încercat care își dedică, de pește cinci decenii, cu 
exemplară dăruire și abnegație, cu înalt patriotism 
pilduitoarea sa viață și activitate slujirii aspirațiilor

supreme de libertate socială, Independență, progres și 
bunăstare ale poporului român, de împlinire pe pă
mîntul patriei a visului său de aur - comunismul, 

conștienți că aceasta reprezintă garanția cea mai 
sigură a înaintării noastre victorioase pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației socialiste, *

hotărăsc, în deplină unanimitate, ca în înalta 
funcție de președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii să fie reales secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Hotărîrea noastră unanimă de a-l avea pe mai 
departe în fruntea acestui înalt și reprezentativ orga
nism al democrației muncitorești revoluționare pe cel 
mai iubit fiu al clasei muncitoare, strălucitul conducă
tor de partid și de țară, încercatul militant revoluționar 
și patriot înflăcărat, ctitorul României moderne, Erou 
între eroii neamului, luptătorul neobosit pentru pace, 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie pen
tru noi toți încrederea deplină în înfăptuirea cu succes, 
într-o strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului 
său general, a minunatelor planuri și programe de 
dezvoltare economico-socială a patriei, de bunăstare 
și fericire a tuturor celor ce muncesc, a politicii interne 
și externe a partidului și statului, întărirea continuă a 
independenței și suveranității naționale a scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă România.

CUVÎNTUL tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Aș dori să mulțumesc tuturor 

participanților la congres, oame
nilor muncii, întregului popor 
pentru încrederea de a fi reales 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, al aces
tui înalt forum democratic, care, 
împreună cu celelalte organisme 
ale societății noastre, are meni
rea de a asigura unirea eforturi
lor întregii noastre națiuni în 
vederea înfăptuirii neabătute a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului, a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism.

Vă asigur că voi face totul 
pentru ca, împreună cu Con
siliul Național al Oamenilor 
Muncii, cu celelalte organisme 
ale democrației noastre socialis
te, să asigurăm înfăptuirea 
neabătută a tuturor hotărîrilor, 
a programelor de dezvoltare a 
patriei noastre.

Am menționat în cuvîntul 
meu de la deschiderea congre
sului că trebuie să ne angajăm 
cu toții de a fi mai exigenți, de 
a lucra cu mai multă răspundere 
în toate domeniile de activitate. 
Avem programe de mare per

spectivă, dar realizarea lor ne
cesită o activitate intensă, in toa
te domeniile, necesită — repet și 
acum la realegerea mea ca pre
ședinte al Consiliului Național — 
disciplină, ordine, răspundere, 
spirit de abnegație revoluționa
ră, comunistă din partea tuturor 
cadrelor de partid și de stat, a 
tuturor oamenilor, a întregii na
țiuni.

Socialismul, comunismul, ridi
carea patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație 
nu se pot realiza decît prin mun
că, prin unitatea întregii națiuni, 
demonstrînd forța unui popor 
stăpîn pe destinele sale, care-și 
făurește, în mod conștient și li
ber, viitorul de aur — comunis
mul ! (Aplauze și urale puterni
ce, prelungite ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Vă mulțumesc, încă o dată, 
dumneavoastră, întregii națiuni 
și urez succes deplin întregului 
nostru popor, pentru ca, în de
plină unitate, să asigurăm înăl
țarea continuă a patriei noastre, 
viitorul ei luminos, liber și inde
pendent. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“).

A DOUĂ ZI A LUCRĂRILOR CONGRESULUI

• Atmosferă de puternică angajare revolu
ționară exprimată prin hotărîrea nestrămu
tată de a îndeplini neabătut obiectivele 
cincinalului 1986-1990

• Adeziune entuziastă, susținere unanimă a 
politicii externe a României socialiste 
consacrată păcii și dezarmării
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• Din cuvîntul participanților la dezbateri
• Sinteze ale dezbaterilor din comisiile 

congresului
• Congresul al Vlll-lea al cooperației de 

producție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor

• Congresul al Vll-lea al cooperației meș
teșugărești
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION URSU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Dind glas celor mai alese 

sentimente de stimă și prețui
re pe care. împreună cu în
treaga națiune, intelectualita
tea tăhnică a tării le nutrește 
față de cel mai iubit fiu al po
porului. recunoștinței noastre 
pentru tot ceea ce a făcut și 
face spre binele și gloria Româ
niei socialiste, am votat, din 
toată inima, pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — expresie a 
încrederii cu care privim spre 
viitorul comunist al patriei.

Stimați tovarăși, permiteti-ml 
să exprim deplina adeziune a 
celor ce muncesc pe tărîmul ști
inței și învățămîntului la tezele 
și orientările de excepțională 
importanță teoretică și practi
că prin care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stabilit. în 
magistrala sa cuvîntare. bazele 
principiale și obiectivele con
crete ale dezbaterilor celui 
de-al III-lea Congres al oame
nilor muncii din patria noastră. 
Strălucita analiză consacrată de 
conducătorul partidului și sta
tului problemelor tării si ale 
omenirii contemporane șt-a con
centrat concluziile și uriașa sa 
forță de mobilizare asupra*  căi
lor și mijloacelor de consoli
dare șl neîntreruptă sporire a 
avuției națiunii, a bunăstării 
sale materiale si spirituale — 
țel suprem al politicii Partidu
lui Comunist Român.

Salutăm, cu emoție șl deose
bită căldură, la acest congres ce 
configurează în dezbaterile și 
hotăririle sale România socia
listă multilateral dezvoltată de 
mîine. aprecierea făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu. con
form căreia, in prezent și în 
anii ce vin. progresul tehnic va 
constitui principalul domeniu de 
verificare a performantei și 
competitivității națiunilor, sursa 
lor nemijlocită de bunăstare, 
baza participării lor reciproc 
avantajoase la diviziunea inter
națională a muncii. în aceste 
condiții. în tara noastră crește 
puternic importanta formării, 
policalificării și perfecționării 
tuturor generațiilor da specia
liști, capabili să răspundă noi
lor cerințe ale sistemelor mo
derne de cercetare și producție 
și să colaboreze. în condiții de 
deplină egalitate, cu specialiștii 
din orice parte a lumii.

Acestea sînt. tovarăși, princi
palele direcții pe care, sub con
ducerea și îndrumarea nemijlo
cită a președintelui Consiliului 
Național al Științei și Invâță- 
mîntului, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu
— eminent savant și om politic 
de înalt prestigiu internațional
— se inscrie activitatea oameni
lor muncii din unitățile de cer
cetare științifică, inginerie teh
nologică, proiectare si învăță- 
mînt superior.

Abordînd. In continuare, li
nele probleme concrete ale cer
cetării științifice din tara noas
tră, vorbitorul a spus, printre 
altele : în primele 8 luni ale 
acestui an, importante efective 
de cercetători au fost puternic 
angajate în acțiunea de moder
nizare și perfecționare a orga
nizării întreprinderilor, de îm
bunătățire a structurii, calității 
și competitivității produselor. 
Totodată, puternica activizare 
a colectivelor mixte de cadre 
din institutele de cercetare,’cen
trale industriale, ministere și 
Întreprinderi a asigurat înde
plinirea planului de introducere 
a progresului tehnic în propor
ție de 103 la sută la mașini, u- 
tilaje, instalații și aparate, de 
peste 125 la sută la noi mate
riale. de circa 105 la sută la 
tehnologii noi șl modernizate, 
precum șl o depășire de circa 7

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN NEDELCU

Mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimat! tovarăși,
Exprim cu înaltă considera

ție satisfacția tuturor con
structorilor de mașini pentru 
realegerea în fruntea Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exponent 
strălucit al năzuințelor supre
me ale națiunii, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, această 
opțiune unanimă constituind 
chezășia Înaintării noastre si
gure și ferme pe calea progre
sului, a consolidării indepen
denței șl suveranității scumpei 
noastre patrii.

Numele și activitatea dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Înflăcărat patriot, conducătorul 

, care luptă cu consecvență și 
abnegație pentru interesele su
preme ale patriei, vor rămine 
înscrise cu litere de aur in 
conștiința noastră, a tuturor, 
ca și în istoria pămîntului ro
mânesc.

Expunerea prezentată de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
fața înaltului forum al demo
crației muncitorești revoluțio
nare constituie un model de 
analiză științifică atotcuprinză
toare. de soluționare creatoafe 
a problemelor pe care le ridică 
amploarea și complexitatea 
construcției socialiste în Româ
nia, expresie elocventă a pro
fundei responsabilități comu
niste și patriotice în înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului. -

în spiritul indicațiilor și sub 
permanenta Îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din industria 
construcțiilor de mașini acțio

la sută la valoarea producției 
realizate cu aportul direct al 
cercetării. Pe baza indicațiilor 
date de tovarășa Elena 
Ceaușescu, luăm în prezent mă
suri de întărire a cooperării 
realizatorilor de soluții tehnice 
din cercetare și proiectarea teh
nologică cu inginerii și ceilalți 
specialiști din unitățile ce vor 
prelua producția, pentru o 
scurtare substanțială a biciu
lui cercetare-proiectare-produc- 
ție-marfă.

Conștientă de marile răspun
deri ce-i revin in acest cincinal 
hotărîtor pentru deplina înfăp
tuire a Programului partidului, 
cercetarea științifică și tehnolo
gică va acționa astfel incît pu
ternica bază de producție a 
României să producă la cel mal 
inalt nivel de calitate și efi
ciență, sporind indeperidența ță
rii față de evoluțiile contradic
torii ale economiei mondiale, 
contribuția ei constructivă în 
competiția și cooperarea inter
națională. Prin peste 8 mii de 
obiective, cercetarea urmărește 
cu precădere dezvoltarea și 
valorificarea superioară a bazei 
de resurse ale producției, re
zolvarea, în linii mari, a pro
blemei energiei, reducerea chel
tuielilor de producție, în primul 
rînd a celor materiale, crește
rea productivității muncii. o 
înnoire accentuată a produselor 
însoțită de îmbunătățirea sub
stanțială a calității lor, întări
rea capacității noastre la export. 
Tipizarea și standardizarea, re
ducerea în continuare a consu
murilor specifice printr-o nor
mare tehnică mal riguroasă a 
utilizării materiilor prime, ma
terialelor, combustibililor șl e- 
nergiei, precum și sporirea va
lorii unitare a produselor, ca 
urmare a ridicării tehnicității 
și calității lor, vor determina o 
creștere însemnată a gradului 
de valorificare a resurselor. 
Unitățile de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică vor 
dezvolta producția proprie pină 
la un nivel de peste 35 miliarde 
lei, îndeosebi in domeniile de 
virf ale tehnicii.

Contribuind nemijlocit la rea
lizarea sarcinilor economice, 
cercetarea se va angaja, tot
odată, mai puternic in obținerea 
de noi rezultate în matematică, 
fizică, biologie, medicină și alte 
domenii, sporind aportul științei 
naționale la asigurarea rezervei 
de soluții pentru problemele 
dezvoltării economico-sociale a 
țării In perioada de perspectivă 
și lucrind, așa cum ne îndeamnă 
secretarul general al partidului, 
în folosul progresului și bună
stării tuturor oamenilor, pentru 
mai multă șl mai bună înțele
gere, pentru cooperare și pace 
în lume. Iată de ce sprijinim, 
din toată inima, hotărîrea de 
reducere a cheltuielilor și efec
tivelor militare ale țării noas
tre. Comitetul Național Român 
„Oamenii de știință și pacea" 
va Întreprinde — sub conduce
rea președintelui său, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, acțiuni hotărîte pen
tru promovarea largă peste ho
tare a noii inițiative de pace a 
României prezentată celui de-al 
III-lea Congres al oamenilor 
muncii și întregii națiuni de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat :

în fața Congresului oame
nilor muncii, a dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ne angajăm ' 
ca — prin întreaga activitate 
pe care o desfășurăm pe tărinț 
profesional și social-politic — 
să fim demni de marea încre
dere și sprijinul acordate știin
ței și învățămîntului. să ne în
deplinim mereu mai bine mi
siunea de mare răspundere și 
onoare ce ni s-a încredințat, pe 
frontul muncii avîntate pentru 
desăvirșirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înain
tarea scumpei noastre patrii 
spre comunism.

nează cu hotărîre, cu înalt spi
rit revoluționar in vederea 
utilizării complete și intensive 
a capacităților de producție, 
creșterii substanțiale a produc
tivității muncii și a producției 
pentru export, pentru reali
zarea de produse de înalt nivel 
calitativ, concomitent cu scă
derea costurilor, prin reducerea 
Ia maximum a consumurilor 
de materiale, combustibil și 
energie.

Raportez congresului, a ară
tat în continuare vorbitorul, 
că, pentru realizarea acestor 
sarcini, pe ansamblul ministe
rului a fost elaborat un an
samblu de măsuri datorită că
rora tn 8 luni din acest an să 
se obțină o serie de rezultate 
pozitive la principalii indica
tori de plan, in comparație cu 
aceeași perioadă a anului 1985.

în consens cu prevederile 
Programului privind Îmbună
tățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, cu politica 
de înnoire a fabricației; sub 
directa îndrumare, de Înaltă 
autoritate și competentă știin
țifică, a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
— căreia îi exprimăm și cu 
acest prilej întreaga noastră 
gratitudine pentru sprijinul 
permanent acordat — s-a 
realizat o colaborare strinsă in
tre unitățile productive și in
stitutele de profil, antrenind și 
un important număr de cadre 
din invățămîntul superior in 
activitatea de reproiectare și 
modernizare a produselor.

Deși am realizat o creștere a 
producției-marfă, a exportului 
și am redus cheltuielile de 
producție, totuși, așa cum 
ne-ați atras atenția. mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. nu am reușit să asigurăm 
realizarea integrală a prevede
rilor de plan la producția- 
marfă.

Avem încă unități care fabri
că produse cu consumuri spe

cifice de materiale șl energie 
mari, iar performantele lor nu 
ating gradul de competitivitate 
impus de exigențele pieței. în
registrăm un nivel ridicat de 
costuri, un volum mare de 
stocuri, indici încă scăzuti în 
utilizarea mașinilor din dotare, 
o productivitate mică.

Toate acestea dovedesc faptul 
că consiliile de conducere co
lectivă din unități, centrale și 
minister nu au practicat pretu
tindeni un stil de muncă efi
cient, nu au adoptat acele mă
suri care să poată realiza o 
concentrare de forțe spre rezol
varea problemelor prioritare ale 
producției, in special ale pro
ducției destinate exportului. 
Criticile pe deplin justifica
te. ale dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, atît la ședințele Comitetu
lui Politic Executiv, cît și Ia 
acest congres, le înțelegem bine 
și ni le însușim cu răspundere 
comunistă, angajindu-ne să ac
ționăm cu fermitate pentru în
lăturarea grabnică a neajunsu
rilor.

Pe deplin conștienti de În
semnătatea sarcinilor care ne 
revin în procesul de continuă 
modernizare a produselor, ra
portăm congresului că am de
finitivat, potrivit indicațiilor 
și sarcinilor date de dumnea
voastră, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, pre
gătirea fabricației autoturismu
lui de foarte mic litrai și ac
ționăm In prezent pentru fina-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU ORZAȚĂ

Muli Iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Mă aflu .sub puternica impre

sie a Magistralei cuvintâri 
rostite in deschiderea acestui 
înalt forum al democrației mun
citorești de secretarul general 
al partidului, care jalonează cu 
clarviziune științifică viitorul 
luminos ce se deschide țării 
noastre pină în 1990 și în per
spectiva anului 2000, pe baza 
cuceririlor cu adevărat revolu
ționare obținute de întregul nos
tru popor in glorioșii ani de 
după istoricul Congres al IX- 
lea al partidului, de cind la cîr- 
ma destinelor României socia
liste se află cel mai iubit și sti
mat fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, comunist de 
aleasă omenie. Erou intre eroii 
neamului, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane. 
Am mandatul, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, să exprim profunda satis
facție a colectivului de muncă 
al întreprinderii de aluminiu 
din Slatina, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Olt față de 
realegerea dumneavoastră in 
Înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, acest act de voință 
al Întregului popor izvorînd din 
convingerea nestrămutată că 
avîndu-vă mereu in frunte vom 
înfăptui neabătut mărețele o- 
biective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.

în continuare, vorbitorul a 
raportat congresului succesele 
obținute de oamenii muncii din 
județul Olt în îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan pe 
perioada 1981—1985, succese re
marcabile datorită cărora orga
nizația județului Olt a Partidu
lui Comunist Român a ocupat 
trei ani consecutiv locul I in 
întrecerea socialistă dintre or
ganizațiile județene de partid 
tn industrie, construcții, trans
porturi și circulația mărfurilor, 
fiind decorată de trei ori cu 
„Ordinul Muncii" clasa I.

Materializînd prețioasele tn- 
demnuri, orientări și indica
ții date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vi
zitelor de lucru efectuate în ju
dețul Olt, in întreprinderea 
noastră, împreună cu tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de renume 
mondial, in cincinalul prece
dent am obținut rezultate supe-

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LINA CIOBANU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită și stimată tova
rășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Am ascultat cu profundă 

emoție și mîndrie patriotică ma
gistrala cuvîntare a marelui și 
ilustrului conducător al partidu
lui și sțatului nostru, președin
tele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, care face o 
strălucită analiză științifică a 
proceselor economice, politice si 
sociale din România și pune în 
atenția noastră, a întregului 
popor, noi teze, idei, căi și 
modalități pentru înfăptuirea 
obiectivului fundamental al 
noii etape, superioare, pe care 
o va parcurge țara pînă în 1990.

Lucrările forumului democra
ției muncitorești revoluționare 
se desfășoară sub semnul înal
tei mîndrii patriotice cu care 
am cinstit a 65-a aniversare a 
făuririi gloriosului nostru 
partid comunist și împlinirea 
a 21 de ani de la Congresul al 
IX-lea al partidului, eveniment 
istoric crucial, care, prin ale
gerea celui mai iubit fiu al 
poporului în funcția supremă 
de conducere a partidului, a 
inaugurat epoca celor mai mă
rețe și profunde transformări 
revoluționare în construcția so
cialistă a țării, a celor mai 
mărețe împliniri din întreaga 
existentă a poporului român, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Permiteți-mi ca de Ia această 
înaltă tribună să dau glas sen
timentelor de adincă bucurie 
ale oamenilor muncii, membri 
ai sindicatelor, proprietari, 
producători și beneficiari ai 
avuției naționale, care văd 

lizarea pregătirii fabricației 
noilor tipuri de autoturisme de 
oraș Dacia, pentru realizarea 
noilor tipuri de mijloace auto 
pentru transporturile speciali
zate. a noilor tipuri de nave, 
rulmenți; mașini-unelte, linii 
flexibile la temă.

Acționăm pentru aplicarea 
strictă a măsurilor din Progra
mul privind perfecționarea sis
temului de finanțare și credi
tare, pentru aplicarea la nive
lul fiecărei unități a normati
velor financiare pe produs. 
Toate acestea, in strinsă core
lare cu obiectivele pe care ni 
le-am propus pe linia îmbună
tățirii organizării producției și 
a muncii, creșterii productivi
tății muncii, a indicilor de uti
lizare a mașinilor și de valo
rificarea materialelor.

în încheiere, a arătat vorbi
torul, vă rog să-mi permiteți 
să exprim, în numele tuturor 
oamenilor muncii din in
dustria constructoare de ma
șini, acordul total la ini
țiativele de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — strălucită 
expresie a voinței Întregului 
popor român de a trăi într-o 
lume fără arme si fără războa
ie. ferită de spectrul distru
gerii. Sprijinim din toată ini
ma demersurile țării noastre 
consacrate făuririi unei noi 
ordini economice mondiale, 
reafirmate si în magistrala 
cuvîntare a secretarului general 
al partidului la deschiderea 
congresului.

rioare pe linia ridicării nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor, raționalizării consumuri
lor materiale și energetice, în
noirii producției.

în prezent acționăm cu exi
gență și responsabilitate spori
tă pentru înfăptuirea exempla
ră a programelor stabilite pri
vind asimilarea de noi aliaje 
din aluminiu, necesare unor 
ramuri de vîrf ale economiei 
naționale, valorificarea resur
selor energetice secundare și 
creșterea calității și competiti
vității aluminiului, eforturi con
cretizate în depășirea planului 
pe opt luni din primul an al 
actualului cincinal cu 5,4 la 
sută la producția fizică, cu 4,7 
la sută la producția-marfă, cu 
2,3 la sută la producția de ex
port, ceea ce ne dă garanția — 
și asigurăm congresul tn acest 
sens — că planul pe 1986 va fi 
îndeplinit și depășit.

Aflîndu-ne la un congres de 
lucru, al democrației noastre 
muncitorești revoluționare, tre
buie să spunem deschis, In mod 
autocritic, că dispunem Încă de 
rezerve interne ce-și așteaptă 
deplina valorificare printr-o 
mai mare investiție de inteli
gență tehnică, prin materiali
zarea capacității de creație șl 
organizare a Întregului colectiv.

Consiliul oamenilor muncii, 
Întregul colectiv «1 Întreprinde
rii, a subliniat tn continuare 
vorbitorul, «lnt conștiente că 
mai avem multe de făcut pe 
linia reducerii in continuare a 
consumurilor de energie elec
trică pe tona de aluminiu. în 
acest scop, cu sprijinul perso
nal al tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
al centralei. Ministerului Chi
miei. Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, am 
stabilit programe detaliate de 
acțiune pentru reducerea con
sumului de energie electrică la 
instalațiile existente, aplicarea 
unor tehnologii noi de elaborare 
a aluminiului cu consumuri 
energetice reduse.

Exprimînd deplina adeziune 
la politica Internă și externă 
promovată de partidul și statul 
nostru, de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul și arhitectul României 
contemporane, marele erou al 
păcii, susținem cu toată căldura 
propunerea formulată în cuvîn- 
tarea rostită în deschiderea 
congresului nostru privind re
ducerea cheltuielilor militare 
ale statului român și ne decla
răm întru totul de acord cu do
cumentele supuse dezbaterii 
congresului.

In realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii garanția înfăptuirii 
neabătute a politicii partidului 
și statului, înfăptuirea visului 
de aur al României socialiste
— comunismul.

îmi fac o datorie de onoare
— a spus în continuare vorbi
toarea — să exprim și cu acest 
prilej simțămintele noastre de 
profund respect și prețuire, 
aducind un cald omagiu to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului și 
statului, om de știință de 
largă recunoaștere internațio
nală, pentru contribuția deose
bită adusă la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și 
externe, la înflorirea științei, 
învățămîntului, culturii româ
nești și universale, la punerea 
lor în slujba progresului uma
nității și păcii în lume.

Arătînd că programul de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a producției și cel 
de îmbunătățire a calității su
puse dezbaterii In cadrul Con
gresului al III-lea al oamenilor 
muncii asigură accentuarea ca
racterului intensiv al dezvoltă
rii economice, valorificarea mai 
eficientă a resurselor de care 
dispunem, vorbitoarea a subli
niat că, în strinsă corelație cu 
indicatorii de productivitate, 
calitate șl eficiență economică 
ce vor fi realizați In perioada 
anilor 1986—1990, Programul 
privind creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii In ac
tualul cincinal și ridicarea ca
lității vieții pune cu putere în 
evidentă teza secretarului ge

neral al partidului că socialis
mul se construiește cu po
porul și pentru popor.

Vă raportăm, mult stima
te tovarășe secretar genera] 
Nicolae Ceaușescu, că pe baza 
orientărilor și indicațiilor ce ni 
le-ați dat la Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor. însu
șite ca program de gîndire și 
acțiune al tuturor organelor și 
organizațiilor sindicale, am 
desfășurat, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, o susținută activitate 
organizatorică și politico-edu- 
cativă pentru mobilizarea oa
menilor muncii la realizarea 
planului pe 1986, a programe
lor prioritare stabilite de con
ducerea partidului.

în strinsă legătură cu înfăp
tuirea noii revoluții tehnico- 
științifice, acordăm o atenție 
permanentă înfăptuirii revolu
ției în conștiința și gîndirea oa
menilor muncii, ridicării nive
lului de pregătire profesională 
a acestora, astfel ca, în acest 
cincinal, fiecare om al muncii 
să urmeze un curs de perfec
ționare a calificării. în prezent, 
peste 3 milioane de muncitori, 
maiștri, tehnicieni și alte cadre 
din activitatea productivă ur
mează cursuri de perfecționare 
profesională, iar un număr im
portant de muncitori își însu
șesc, prin cursuri speciale, cea 
de-a doua sau a treia meserie.

Trăgînd învățăminte din sarci
nile și orientările dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
vă asigurăm că vom . acționa 
cu toată fermitatea pentru îm
bunătățirea muncii noastre or
ganizatorice și politico-educa
tive și vom munci cu și mal 
multă hotărîre și exigență re
voluționară pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, în vederea 
îndeplinirii exemplare a sarci
nilor de plan în toate întreprin
derile, cu prioritate a expor
tului, pentru folosirea deplină 
și intensivă a capacităților de 
producție, reducerea consumu
rilor de materii prime, materia

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL HUIDU

Mult Iubite șl stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

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

oamenilor muncii — înalt forum 
al democrației muncitorești-re- 
voluționare — își desfășoară lu
crările în climatul de puternică 
efervescență patriotică generat 
de marile evenimente pe care 
Ie trăiește Întregul nostru partid 
și popor : aniversarea a 65 de 
ani de Ia făurirea Partidului 
Comunist Român și tmplinirea 
a 21 de ani de la Congresul al 
IX-lea, care a ales in funcția 
supremă de conducere tn partid 
pe cel mai prețuit și vrednic 
fiu al națiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României socialiste moderne, 
strălucit conducător de partid și 
țară, personalitate proeminentă 
a vieții politice internaționale.

Tot ce am Înfăptuit tn perioa
da istorică de mărețe împliniri 
socialiste, pe care o numim cu 
aleasă mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", reprezintă 
rodul glndirii și acțiunii dum
neavoastră revoluționare, nova
toare, profund originale, funda
mentate pe principiile materia
lismului dialectic și istoric, ale 
socialismului științific, aplicate 
creator la condițiile concrete ala 
țării noastre.

De la această înaltă tribună, 
vă rog să-mi îngăduiți să aduc. 
In numele minerilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Gorj, un respectuos omagiu to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, strălucit 
om politic și savant de repu
tație internațională, a cărei 
activitate a dat un impuls fără 
precedent științei și tehnicii 
românești, contribuind la con
solidarea prestigiului mondial 
al patriei noastre.

Acționînd tn spiritul Istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al partidului, al 
prețioaselor indicații și orientări 
cuprinsa în expunerea dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
a arătat In continuare vorbitorul 
— colectivele de oameni ai 
muncii de la Combinatul minier 
Rovinari vor extrage și livra

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TEODOR COPIL

Mult Iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Mă aflu sub puternica 

Impresie a magistralei cu- 
vintări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in fata aces
tui înalt forum al democrației 
muncitorești revoluționare din 
tara noastră, cuvîntare ce re
prezintă pentru noi toți un mo
del de analiză științifică, realis
tă și clarvăzătoare asupra pro
blemelor esențiale ale dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei.

Exprim totodată nețărmurita 
bucurie pentru realegerea tn 
fruntea Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii a străluci
tului nostru conducător de 
partid și de stat, patriot 
Înflăcărat șl revoluționar încer
cat, care, de peste cinci decenii, 
cu exemplară dăruire si abne
gație, și-a dedicat pilduitoarea 
sa viață și i activitate slujirii 
aspirațiilor supreme de liber
tate. independentă, progres și 
bunăstare ale poporului român 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tn cei 21 de ani care au tre
cut de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, perioadă 
de profunde transformări revo
luționare. pe care cu justificată 
mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceausescu". Industria 
românească constructoare de 
vagoane s-a dezvoltat într-o 
dinamică ascendentă, ocupînd 

le și energie, a stocurilor, creș
terea productivității muncii și 
ridicarea in continuare a cali
tății producției, pentru spo
rirea eficientei întregii activități 
economice. Înțelegem pe deplin 
că numai intronind spiritul re
voluționar in activitatea tuturor 
organelor și organizațiilor sin
dicale vom putea determina o 
adevărată revoluție în modul de 
gindire și acțiune al oamenilor 
muncii, în concordanță cu com
plexitatea sarcinilor actualei 
etape. Vom acorda cea mai 
mare atenție dezvoltării inițiati
velor muncitorești și generali
zării experienței înaintate pen
tru înfăptuirea tuturor preve
derilor programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei 
și afirmarea factorilor calitativi, 
de eficiență in toate domeniile 
de activitate.

Oamenii muncii, membri ai 
sindicatelor din România, a re
liefat apoi vorbitoarea, își ex
primă deplina lor adeziune fată 
de politica externă a partidului 
și statului nostru, ale cărei 
idei-forță sînt fundamentate cu 
neasemuită clarviziune de secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ini
țiativele șl demersurile sale 
constructive, pătrunse de înalt 
umanism și răspundere pentru 
destinele omenirii, au adus 
României un înalt prestigiu in
ternațional, au situat persona
litatea ilustrului nostru condu
cător ca erou al păcii în întreaga 
lume. Noua propunere formu
lată în cadrul acestui congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care prevede ca țara noastră să 
treacă, pînă la sfîrșitul acestui 
an, la reducerea armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare cu 5 la sută, confirmă ata
șamentul statornic al partidului 
și statului nostru la cauza păcii, 
a Înțelegerii între popoare, con
stituind un strălucit exemplu 
de nobilă acțiune în vederea 
realizării dezarmării, a unui cli
mat de încredere și securitate 
in întreaga lume.

beneficiarilor In acest prim an 
al cincinalului al Vlll-lea pesta 
24 milioane tone de lignit ener
getic. Hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a da pa
triei mai mult cărbune, am 
acordat o atenție deosebită per
fecționării tehnologiilor de lucru 
In cariere, modernizării Utilaje
lor de mare capacitate, asimilă
rii de noi tipuri de transportoa
re și mașini de haldat.

In acest an am rămas datori 
Insă economiei naționale cu În
semnate cantități de cărbune 
datorită nefolosirii la capacitate 
a dotării tehnice. îndeosebi a 
utilajelor din cariere, unor defi
ciențe in organizarea si condu
cerea proceselor de producție. 
Asemenea carențe, care s-au 
manifestat și tn stilul de mun
că al consiliilor oamenilor mun
cii din combinat șl unități, au 
făcut obiectul unor analize te
meinice. exigente, fn recentele 
adunări generale ale oamenilor 
muncii, stabilindu-se măsuri 
pentru înlăturarea lor cit mai 
grabnică.

Pînă tn anul 1990. concomi
tent cu dezvoltarea și atingerea 
capacităților de producție la 
cele 7 cariere și 3 mine aflate 
in funcțiune, vor intra în pro
ducție 5 cariere mari si vor în
cepe lucrările de deschidere la 
alte 3 cariere, la care urmează 
să se finalizeze cercetarea geo
logică. tn acest scop, avem în 
vedere organizarea mai bună a 
activității de investiții, concen- 
trind eforturile — așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, 
tovarășe secretar general — în 
direcția grăbirii punerii tn 
funcțiune a capacităților care 
asigură creșterea producției de 
materii prime.

Exprimindu-mi totala adeziu
ne față de realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii — 
asigur congresul, pe dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general. că 
minerii din Rovinari sînt ho
tărîți să acționeze cu mai multă 
fermitate și răspundere, cu dă
ruire și abnegație revoluționară 
pentru a marca un important 
salt calitativ în munca noastră, 
dedicată înfăptuirii cu succes a 
programului energetic al pa
triei.

In prezent locul I tn lume tn 
ceea ce privește exportul de 
vagoane marfă și locul II la 
vagoane călători, avind posibi
litatea executării oricărui tip 
de vagon.

După ce a prezentat unele 
rezultate obținute In creșterea 
producției-marfă industriale, a 
productivității muncii și a ex
portului, vorbitorul a spus : La 
baza modernizării In continua
re a construcției de vagoane 
vom pune măsurile aflate in 
dezbaterea congresului privind 
aplicarea prevederilor Progra
mului de îmbunătățire a nive
lului tehnic și calitativ al pro
ducției, astfel incît produsele 
întreprinderii noastre să se în
cadreze în parametrii stabiliți 
prin normele internaționale. 
Astfel, vom realiza noi tipuri 
de vagoane de călători, ce vor 
putea circula cu viteze de pînă 
la 200 km/h, față de 140 km/h 
in prezent, în condițiile îmbună
tățirii substanțiale a confortu
lui, ale reducerii consumului de 
materii prime și materiale. La 
vagoanele de metrou vom in
troduce sistemul de acționare 
cu tiristori, prin care se va re
duce consumul de energie elec
trică în exploatare cu circa 30 
la sută. La vagoanele de marfă, 
caracteristică va fi asimilarea 
tipurilor de vagoane specializa
te, în funcție de produsul trans
portat. în condițiile sporirii sar
cinii pe osie, a vitezei de cir
culație și a reducerii tarei.

In activitatea desfășurată de 

colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderea noastră in 
lunile care au trecut din acest 
an s-au manifestat insă și unele 
neajunsuri, mai ales în ceea ce 
privește îndeplinirea producției 
fizice și a celei destinate ex
portului. în adunările generale 
ale reprezentanților oamenilor 
muncii am analizat cu exigen
tă și spirit de răspundere cau
zele care au generat aceste 
nerealizări și am adoptat un, 
ansamblu de măsuri concrete 
pentru ridicarea rapidă a nive
lului calitativ al muncii în toa
te sectoarele.

Ne angajăm în fața congresu
lui, a dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom ac

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ADRIAN

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei Petro
chimice, să dau glas sentimen
telor de nețărmurită dragoste și 
recunoștință pe care oamenii 
muncii din industria petrochi
mică ie nutresc față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul stimat și iubit al 
partidului și statului nos
tru, și să exprim întreaga 
noastră adeziune față de reîn- 
vestirea în înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, vă- 
zînd în aceasta chezășia înde
plinirii cu succes a rolului a- 
cestui organism al democrației 
muncitorești, garanția înfăptui
rii mărețelor obiective de dez
voltare a țârii, prevăzute in do
cumentele programatice ale 
partidului nostru.

Raportind congresului reali
zările prin care oamenii muncii 
din industria petrochimică au 
întîmpinat forumul larg repre
zentativ al democrației noastre 
muncitorești revoluționare, vor
bitorul a arătat în continuare : 
In unitățile noastre se desfă
șoară o vastă- acțiune de reali
zare a programelor de perfec
ționare a organizării muncii și 
modernizare a proceselor de 
producție, acțiune de importanță 
excepțională, tzvorîtă din iniția
tiva și desfășurată cu contribu
ția determinantă a secretarului 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Pentru etapa I au fost stabi
lite 995 măsuri, din care au fost 
aplicate 958 materializate In 
creșteri de producție și de pro
ductivitate a muncii. In redu
ceri de costuri și sporuri de 
beneficii. In spiritul acestor 
programe, organele de conduce
re colectivă din minister și 
din centrale acordă o atenție 
prioritară înfăptuirii sarcini
lor privind introducerea pro
gresului tehnic, realizarea de 
tehnologii și produse noi, mo
dernizate și perfecționate.

In întreaga activitate. în în
deplinirea programelor de mo
dernizare a proceselor de pro
ducție, precum și In realizarea 
sarcinilor privind introducerea 
progresului tehnic In industria 
petrochimică ne-am bucurat de 
sprijinul generos al tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent ord 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, pre
ședintele Consiliului Național 
al Științei și învățămîntului. 
Pentru contribuția științifică 
personală la dezvoltarea petro
chimiei românești și pentru 
sprijinul acordat, adresăm. și 
cu acest prilej, tovarășei Elena 
Ceaușescu omagiul nostru res
pectuos și sentimente de aleasă 
gratitudine.

Trebuie să raportăm congre
sului, în mod autocritic, că 
rezultatele pozitive nu pot 
compensa neajunsurile din ac
tivitatea noastră, care fac ca 
bilanțul pe 8 luni să nu fie în 
concordantă cu prevederile pla
nului, cu posibilitățile noastre 
reale. Am rămas datori econo
miei naționale cu o serie de 
produse și sortimente, fapt ce 
a condus la îngreunarea activi
tății în unele ramuri, inclusiv 
In interiorul Industriei petro
chimice. Pe lîngă unele greutăți 
obiective, s-au manifestat în 
munca noastră lacune și defi
ciente tn urmărirea unor lucrări 
de investiții, ceea ce a dus la

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA ANTAL

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită șl stimată tova
rășă Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

In numele locuitorilor jude
țului Harghita, al oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea-Ciuc, 
permiteți-mi să dau glas senti
mentelor de mîndrie patriotică 
pentru reînvestirea dumnea
voastră, mult stimate tova
rășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, Erou intre 
eroii neamului, patriot și revo
luționar înflăcărat, genial gîn- 
ditor și om politic, personalitate 
proeminentă a lumii contempo
rane, in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, chezășie 
sigură a înaintării neabătute a 
patriei pe drumul, luminos al 
socialismului și comunismului. 
Orientările și indicațiile formu
late in magistrala cuvîntare ros
tită la acest congres jalonează 
cu claritate căile pentru accele
rarea și amplificarea laturilor 
intensive ale dezvoltării econo
miei naționale, deschizind noi 
perspective promovării largi a 
cuceririlor tehnico-științifice în 
toate domeniile de activitate.

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului 
și statului nostru, savant de re
nume mondial, mulțumirile 

ționa cu toată fermitatea pen
tru infâptuirea hotăririlor ce 
vor fi adoptate de acest impor
tant forum al democrației mun
citorești revoluționare, pentru 
realizarea exemplară a tuturor 
indicatorilor de plan pe anul 
1986 și pe întregul cincinal, 
sporindu-ne continuu contribu
ția la efortul general de propă
șire a României, de înscriere a 
ei, pînă la sfîrșitul acestui cin
cinal. in rîndul țărilor cu o dez
voltare economică medie, cu un 
nivel de civilizație și bunăstare 
tot mai înalt, făurind astfel, in 
vatra străbună, o patrie liberă, 
puternică, demnă și prosperă, 
pe măsura marilor energii, a 
puterii creatoare a poporului 
nostru.

STOICA
întirzierea punerii în funcțiune 
a unor capacități de producție, 
la executarea unor reparații și 
revizii generale de slabă cali
tate. fapt ce s-a concretizat în 
opriri accidentale ale unor in
stalații și utilaje, o parte din
tre acestea la puțin timp după 
efectuarea intervențiilor me- 
cano-energetice.

Consiliul de conducere al mi
nisterului. biroul său executiv 
au analizat periodic abaterile 
de la disciplina tehnologică de 
muncă și au stabilit măsuri 
pentru eliminarea hotărită a 
lipsurilor. S-a intensificat con
trolul în unități, au fost deta
șate cadre cu experiență din 
minister și centrale în între
prinderi cu probleme complexe, 
capabile să ia decizii la fața 
locului. S-a organizat mai rigu
ros regimul de lucru pe schim
buri în toate unitățile indus
triei petrochimice. Acționăm, 
împreună cu specialiștii din 
cercetare, producție si proiec
tare, pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime, pen
tru creșterea ponderii produ
selor albe și sporirea ran
damentelor în procesul pre
lucrării țițeiului. In ultima 
perioadă am analizat în bi
roul executiv al consiliului de 
conducere al ministerului stilul 
și metodele de muncă folosite 
de unele centrale industriale 
pentru îndeplinirea prevederilor 
planului. Aceste analize au 
dezvăluit clar faptul că există 
rezerve serioase în direcția 
unei •' mai bune organizări a 
muncii, a promovării unor cri
terii selective în îndrumarea 
unităților subordonate centra
lelor și în abordarea sarcinilor 
cu care se confruntă centralele.

Pornind de la orientările date 
de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu privitoare la 
perfecționarea continuă a me
canismului economico-finan- 
ciar, s-au stabilit normative 
financiare pentru 54 produse, 
reprezentînd peste 70 la sută 
din valoarea producției, s-au 
recalculat normativele de 
stocuri, astfel Incît ele să con
ducă la accelerarea vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante 
de la 52,7 zile în 1985. la 37,7 
zile în 1990 și la reducerea cre
ditelor bancare cu 50 la sută In 
1986 fată de anul 1985.

în întreaga noastră muncă ne 
călăuzim după orientările și 
indicațiile tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu. 
care reprezintă înalte coman
damente ale dezvoltării pe 
baze intensive a economiei na
ționale, pentru perfecționarea 
întregii activități economice. 
In spiritul magistralei dumnea
voastră cuvîntări rostite la 
tribuna congresului nostru, 
sîntem conștienti că este nece
sar să ne îmbunătățim meto
dele și stilul de muncă pentru 
a depăși orice atitudine de 
inerție și imobilism, pentru a 
lichida orice tendință de for
malism și birocratism. în scopul 
îndeplinirii, pe toate treptele 
organizatorice — minister, cen
trale. întreprinderi — în mai 
bune condiții, a prevederilor 
planului pe anul 1986 și pe în
tregul cincinal.

Asigurăm congresul, pe dum
neavoastră personal. mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din industria petrochi
mică, animați de un profund 
patriotism, 
nemărginit 
cialismului, 
întreaga lor capacitate de mun
că și de creație pentru a-și 
realiza exemplar sarcinile și a 
răspunde cu cinste încrederii 
acordate de conducerea parti
dului și statului nostru.

de devotament 
fată de cauza so- 
își vor mobiliza

noastre fierbinți pentru activi
tatea prodigioasă consacrată 
progresului României socialiste, 
pentru remarcabila contribuție 
adusă la dezvoltarea științei, in- 
vățămîntului și culturii în 
România.

Trăim într-o epocă fără pre
cedent, de impresionante acu
mulări materiale și spirituale, 
înscrisă cu litere de aur în isto
ria patriei, purtînd numele stră
lucitului ei ctitor, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Pe baza a- 
plicării politicii partidului de 
repartizare armonioasă a forțe
lor de producție pe întreg teri
toriul țării, județul Harghita, a- 
semenea tuturor județelor țării, 
a cunoscut în ultimii ani o pu
ternică dezvoltare economico- 
socială. întreprinderea de trico
taje din Miercurea-Ciuc fiind 
una din creațiile acestei gran
dioase epoci de profunde trans
formări revoluționare.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
oamenii muncii din unitatea 
noastră au obținut in acest an 
rezultate în concordanță cu exi
gențele dezvoltării intensive a 
economiei naționale, acordind 
toată atenția înfăptuirii măsu
rilor prevăzute in programul 
privind perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor 
de producție, reducerii consu
murilor materiale și energetice, 
creșterii eficienței economice.

(Continuare în pag. a III-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL III-LEA AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. a H-a)
Am îmbunătățit sistemul de lan
sare în fabricație și am organi
zat linii tehnologice specializa
te pe produse, muncitorii, maiș
trii și tehnicienii cu bogată ex
periență și înaltă pregătire pro
fesională fiind repartizați la 
executarea produselor pentru 
export. Peste 94 la sută din pro
duse au fost asimilate în ulti
mii doi ani, iar 97 la sută din 
întreaga producție sînt rodul 
concepției proprii.

Analizînd în spirit critic și 
autocritic rezultatele din pri
ma parte a anului, a arătat in 
continuare vorbitoarea, conside

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN PĂTRĂȘCANU

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Lucrările celui de-al III-lea 
Congres al oamenilor muncii 
se desfășoară sub semnul 
exigențelor formulate în magis
trala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, document de 
excepțională însemnătate teore
tică și practică pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-Iea al partidului, pen
tru progresul multilateral al 
României socialiste.

Vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim omagiul fierbinte al oa
menilor muncii din județul Bo
toșani mult iubitului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in acest an 
cînd am aniversat șase decenii 
și jumătate de la făurirea Par
tidului Comunist Român și îm
plinirea unei jumătăți de secol 
de la memorabilul proces de la 
Brașov al luptătorilor comuniști 
și antifasciști. In numele celor 
peste 5 000 de constructori din 
cadrul Trustului antrepriză ge
nerală de construcții-montaj, al 
tuturor constructorilor de pe 
plaiurile încărcate de istorie și 
legendă ale județului Botoșani, 
exprim satisfacția și bucuria 
pentru realegerea în înalta 
funcție de președinte al Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Vedem. în 
această realegere o garanție 
sigură că marile prefaceri' înre
gistrate In județul Botoșani și 
în întreaga țară în cei 21 de 
ani ce au trecut de la istoricul 
Congres al IX-lea al partidului 
vor continua cu și mai multă 
vigoare și strălucire.
- Raportez congresului, dum
neavoastră personal, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oame
nii muncii din cadrul trus
tului nostru, sub conducerea 
organizației de partid, au acțio
nat și acționează cu toată ho
tărîrea pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor prevă
zute pe acest an. In primele 8 
luni, producția globală s-a rea
lizat în proporție de 106,4 la 
sută, cu o depășire de circa 20

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
VENERICA PĂTRU

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați to
varăși,

îngăduiți-mi să exprim șl cu 
acest prilej, in numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Vîlcea, înalta 
noastră apreciere, respectul și 
gratitudinea față de strălucitul 
conducător al partidului și sta
tului, marele erou al poporului 
român, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
pentru activitatea neobosită 
consacrată dezvoltării multilate
rale a patriei, prosperității și 
înfloririi națiunii noastre, cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii 
între toate popoarele lumii — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Aducem totodată un respec
tuos și cald omagiu tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului, savant de 

• larg renume internațional, care 
încă din cei mai tineri ani ai 
vieții a desfășurat o vastă ac
tivitate revoluționară și care 
astăzi aduce o contribuție sub
stanțială la sporirea rolului 
științei și învățămîntului, la 
progresul societății.

Vă raportez, mult stimate to
varășe secretar general, că or
ganele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii, 
toate colectivele noastre de 
muncă, urmînd neabătut vi
brantele îndemnuri, prețioasele 
dumneavoastră indicații și ori
entări, au acționat și acționează 
cu tot mai multă exigență și 
responsabilitate pentru înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului, pentru realizarea în cît 
mai bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin din Planul național 
unic de dezvoltare economico- 
socială din acest an și pe în
tregul cincinal.

Mobilizind toate forțele din 
județ, perfecționind organizarea 
întregii activități economico-so- 
ciale, am valorificat mai bine 
potențialul material și uman de 
care dispunem, ceea ce ne-a 
permis să realizăm și să depă
șim, in perioada scursă din acest 
an, producția-marfă industrială. 
Am realizat, de asemenea, pla
nul la investiții, am asigurat în
treaga producție contractată eu 
beneficiarii externi, în condițiile 
depășirii productivității muncii 
cu 1 100 lei pe persoană și a 
reducerii cheltuielilor totale la 
1 000 lei producție-marfă.

Așa cum ați cerut dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in magis
trala cuvintare rostlțâ la des
chiderea congresului, consiliile 
oamenilor muncii, sub directa 
îndrumare a organelor și orga
nizațiilor de partid, vor trebui 
să abordeze problemele înfăp
tuirii sarcinilor de plan prin 
prisma realizării programelor 
speciale și de perfecționare a 
organizării, de accentuare a 
modernizării proceselor tehnolo
gice. în vederea ciieșterii mai 
substanțiale a productivității 

răm că n-am făcut totul pentru 
folosirea eficientă a timpului de 
lucru, a forței de muncă, a fon
durilor fixe, că. mai avem multe 
lipsuri în domeniul calificării și 
perfecționării pregătirii profe
sionale a cadrelor.

Asigurăm congresul, pe dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că sin- 
tem hotăriți să acționăm cu 
înaltă răspundere patriotică 
pentru îndeplinirea exemplară 
a planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, aducîndu-ne 
astfel contribuția la înflorirea 
multilaterală a patriei noastre 
dragi — -Republica Socialistă 
România.

milioane lei, producția netă — 
104 la sută, producția fizică — 
118,9 la sută, concretizată în 
186 apartamente -peste plan, 
productivitatea munciil — 104 la 
sută, beneficiile — 103 Ia sută.

Sîntem, cu toate acestea, pe 
deplin conștienți de o serie de 
Iipfcuri din activitatea noastră, 
de faptul că înfăptuirea neabă
tută a programelor supuse 
dezbaterii congresului privind 
îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin din Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a României în cincinalul 1986— 
1990 impune acțiuni ferme pen
tru întărirea ordinii, disciplinei 
și răspunderii organelor co
lective de conducere, a tuturor 
oamenilor muncii.

Analizînd cu cea mai mare 
responsabilitate deficiențele le
gate de calitatea muncii noas
tre, de nerealizarea ritmică a 
obiectivelor planificate, adu
narea generală a oamenilor 
muncii din Trustul antrepriză 
generală construcții-montaj Bo
toșani a adoptat măsuri con
crete pentru înlăturarea lor în 
cel mai scurt timp, astfel ca 
unitatea noastră să-și poată în
deplini obiectivele prevăzute in 
acest cincinal. între care pre
darea către beneficiari a peste 
8 000 apartamente și construcția 
unor obiective agrozootehnice și 
social-culturale.

Vom acorda o atenție deose
bită înfăptuirii programului pri
vind organizarea și moderni
zarea proceselor de producție, 
astfel încît în anul 1990 să rea
lizăm o productivitate a muncii 
de peste două ori mai mare 
față de cea a anului 1985.

Exprimîndu-mi deplinul a- 
cord cu toate documentele afla
te pe ordinea de zi, asigur con
gresul, pe dumneavoastră per- 
sonaL mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
mobilizați permanent de orga
nele și organizațiile de partid, 
constructorii din Botoșani vor 
depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea întocmai a sarcini
lor ce le revin pe anul 1986 și 
pe întregul cincinal 1986—1990, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
mărețiilui program al partidului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

muncii și, implicit, a eficienței 
economice.

Sîntem conștienți, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că rezultatele cu care ne 
înfățișăm Ia congres nu reflectă 
întru . totul forța materială și 
umană de care dispune econo
mia județului. Și cînd spun 
aceasta am în vedere că în ac
tivitatea noastră s-au manifes
tat și unele deficiențe.

Nu toate organele șl organi
zațiile de- partid, consiliile de 
conducere colectivă, organiza
țiile de masă și obștești au ac
ționat cu fermitate pentru a 
face din modernizarea produc
ției o pîrghie însemnată de ri
dicare a calității și competitivi
tății produselor. Mal avem încă 
rezerve, nepuse Integral în va
loare în ceea ce privește folo
sirea cu înalt randament a ma
teriilor ' prime, materialelor, • 
combustibililor șl energiei. Tre
buie, totodată, să arăt că s-au 
manifestat unele neajunsuri și 
în ce privește aplicarea fermă 
în toate unitățile a principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar. Din această cauză, în 
unele unități sint depășite nor
mele de consum și se mai ob
țin produse cu cheltuieli mari.

In continuare, vorbitoarea a 
asigurat congresul că organele 
și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii au ca
pacitatea politico-organizatorică 
necesară soluționării probleme
lor majore ale vieții economico- 
sociale a județului și vor ac
ționa cu toate forțele, cu înaltă 
răspundere patriotică, revolu
ționară pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale celui de-al XIII-Iea 
Congres al partidului.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Vilcea își ex
primă adeziunea lor deplină la 
politica externă a partidului și 
statului nostru și sînt mindri că 
în lume răsună glasul hotărît al 
României, al marelui erou al pă
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care cheamă la luciditate și ra
țiune, la oprirea cursului peri
culos al înarmării. Din nou, și 
la lucrările actualului congres 
al oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat o vi
brantă expresie voinței ferme 
a poporului român de a acționa 
hotărit pentru înlăturarea pri
mejdiei nucleare, pentru măsuri 
ferme de dezarmare, pentru 
apărarea viitorului pașnic al în
tregii umanități. Aprobăm și 
susținem plenar propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca România să treacă, pînă la 
sfirșitul acestui an, la reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mili
tare. Dacă o asemenea măsură 
nu se va putea realiza în înțe
legere cu alte state, ne expri
măm cu tărie adeziunea la ini-, 
țiativa tovarășului secretar ge
neral al partidului ca această 
propunere să fie prezentată în
tregului popor, în cadrul unul 
referendum.

Vă. rog să-mi permiteți să dau 
glas, de la această înaltă tribună 
a democrației noastre muncito

rești revoluționare, bucuriei 
nețărmurite a oamenilor muncii 
de pe meleagurile vîlcene pen
tru realegerea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL PLEȘA

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată t o v a r ășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
îmi revine deosebita onoare 

de a da expresie, în numele 
petroliștilor de la Schela de 
producție petrolieră Videle, sen
timentelor de profundă dragoste 
și prețuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
patriot revoluționar, ilustru 
conducător al destinelor lumi
noase ale națiunii române, mi
litant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, care de peste cinci 
decenii s-a identificat cu mă
rețele idealuri ale partidului, cu 
cele mai nobile aspirații de 
libertate și progres ale poporu
lui.

Strălucita cuvîntare rostită 
la acest congres cuprinde ori
entări și teze de o excepțională 
însemnătate teoretică șl prac
tică, constituind o nouă șl eloc
ventă expresie a spiritului no
vator, profund științific, al 
înaltei cutezanțe revoluțio
nare ce caracterizează gîn- 
direa și. activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, un vast 
program de muncă pentru în
făptuirea obiectivelor actualei 
etape de dezvoltare intensiyă a 
economiei naționale.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim profunda noastră grati
tudine față de tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent mili
tant politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, 
pentru sprijinul și îndrumarea 
permanente pe care le acordă 
dezvoltării științei, învățămîn
tului și culturii românești, pen
tru angajarea cu toată hotărîrea 
a patriei noastre pe calea înfăp
tuirii nqii revoluții tehnicorștl- 
ințifice.

Beneficiind sistematic de pre
țioase indicații și orientări din • 
partea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, ne-am străduit ca 
în centrul activității organelor 
de conducere colectivă, al 
adunărilor generale să se situ
eze problemele majore ale pro
ducției, creșterea răspunderii 
revoluționare de proprietari, 
producători șl beneficiari a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CORNELIU RIZESCU

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Am ascultat cu profund inte

res magistrala cuvîntare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
care reprezintă, prin marea bo
găție de teze și idei programat 
tice, un document de o excep
țională valoare teoretică și 
practică pentru activitatea pe 
care o desfășurăm în vederea 
înfăptuirii în cele mai bune 
condiții a sarcinilor celui de-al 
8-lea cincinal, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-Iea 
al partidului.

Actualul congres al oamenilor 
muncii se desfășoară în atmos
fera de puternic elan patriotic 
revoluționar generat de aniver-' 
sarea a 65 de ani de glorioasă 
existență a Partidului Comunist 
Român, împlinirea a 50 de ani 
de Ia procesul de la Brașov al 
luptătorilor comuniști și anti

funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii, chezășie a dezvoltării și 
prosperității continue a patriei 
noastre, Republica Socialistă 
România.

oamenilor muncii, pentru în
făptuirea exemplară, în condiții 
de înaltă eficiență; a sarcinilor 
de plan. Prin mai buna organi
zare a muticii; am reușit să 
ajungem lâ o producție zilnică 
de 1 850 tone țiței, cu 20(1 tone 
mai mult decît realizam la în
ceputul anului. De asemenea, a 
sporit substanțial producția de 
gaze de sondă, planul pe primul 
semestru fiind depășit cu 11 
milioane mc.

Avînd în vedere sarcinile de 
mare răspundere ce ne revin 
din programul energetic al 
țării, din indicațiile date și 
cu acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, raportăm 
congresului că vom acționa cu 
mai multă hotărîre pentru ex
tinderea proceselor moderne de 
extracție. Pentru creșterea de
bitului sondelor și reducerea 
procentului de impurități am a- 
plicat pînă în prezent peste 700 
măsuri geologo-tehnologice.

In lumina orientărilor și In
dicațiilor dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, vom acorda în continuare o 
atenție deosebită recuperării, 
recondiționării și refolosirii țe
vilor de extracție. Numai in 
acest an am recondiționat țevi 
de extracție pentru echiparea a 
aproape 150 sonde din fondul 
total în funcțiune de 1 000 son
de, dar dispunem de posibili
tăți mult mai mari. Pentru creș
terea producției de țiței, ne 
vom Intensifica de asemenea 
eforturile în vederea asigurării 
din timp a materialelor și pie
selor de schimb necesare, a 
carburanților pentru sezonul 
rece, spre a nu se mal repeta 
neajunsurile cu care ne-am 
confruntat în iarnă trecută.

Asigurăm congresul, pe 
dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată hotărîrea, cu 
pașiune și dăruire patriotică 
pentru a da țării cît mai mult 
țiței, sporindu-ne tot mai mult 
contribuția, prin îndeplinirea în 
condiții de înaltă eficiență a 
planului pe acest an, la creș
terea bazei energetice • și de ma
terii prime a economiei națio
nale, la înălțarea României 
socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

fasciști șl a 21 de ani de eroice 
și mărețe împliniri ale epocii 
de aur a istoriei naționale — 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

îmi fac o datorie de onoare 
și conștiință de a exprima de
plina și entuziasta adeziune la 
hotărîrea de realegere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, văzînd în aceasta o 
garanție a mersului neabătut 
înainte, o chezășie a transpune
rii în viață a minunatelor pro
grame de edificare a socialis
mului multilateral dezvoltat și 
de înaintare a României spre 
comunism.

Așa cum a subliniat In repe
tate rînduri ilustrul conducător 
al partidului și statului nostru, 
întreaga dezvoltare a economiei 
naționale este strins legată de 
promovarea largă a cuceririlor 
tehnico-științifice, a progresului 
tehnic. Faptul că astăzi bene
ficiem de o puternică bază eco
nomică, în cadrul căreia s-a for

mat șl dezvoltat activitatea de 
cercetare științifică națională, 
este un rezultat firesc al con
ducerii acestei activități de că
tre tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, savant 
de largă recunoaștere interna
țională, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invăță- 
mintului, de numele și activita
tea căreia se leagă afirmarea 
științei în țara noastră ca o pu
ternică forță de producție Des- 
fășurîndu-mi activitatea în. do
meniul cercetării științifice me
talurgice, raportez congresului 
că unitățile Institutului central 
de cercetări metalurgice, sub 
coordonarea permanentă a Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, cu participarea 
directă a specialiștilor din pro
ducție, au obținut unele re
zultate pozitive în direcția sa
tisfacerii mai bune a necesită
ților economiei naționale cu 
produse metalurgice și sporirii 
eficienței în ramura metalur
gică. Analizele efectuate în 
combinate, de colective com
plexe de cercetare-proiectare- 
producție-învățămînt, au dus la 
stabilirea de măsuri concrete în 
vederea asigurării unor condi
ții superioare de eficiență a pro
ducției. Acționînd în adest mod. 
am reușit asimilarea a peste 100 
produse, de înalte performanțe 
calitative, cum sînt oțelurile 
pentru energetică nucleară și 
pentru p’atforma marină, a 
unor materiale destinate indus
triei aeronautice^ industriei ; e-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE OPREA

Mult stimate șl iubita tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Lucrările Înaltului forum al 

democrației muncitorești revo
luționare din patria noastră se 
desfășoară într-o perioadă cînd 
în conștiința națiunii sînt vii 
ecourile aniversării a 65 de ani 
de la făurirea gloriosului nostru 
partid, ale împlinirii a 50 de ani 
de ia procesul de la Brașov al 
luptătorilor comuniști și antifas
ciști și a 21 de ani de la al 
IX-lea Congres al comuniștilor, 
moment istoric cardinal, care a 
Inaugurat o perioadă de pro
funde prefaceri economice și 
sociale, de dinamism fără pre
cedent in dezvoltarea țării. In 
spiritul voinței unanime a ce
lor peste 10 000 de siderurgiști 
reșițeni, care mi-au încre
dințat mandatul să-i repre
zint la acest înalt forum, ex
prim din toată inima satis
facția pentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cel 
mai Iubit fiu al națiunii, pa
triotul înflăcărat, ctitorul 
României moderne. In funcția 
de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
conștienți că aceasta reprezintă 
garanția înaintării noastre vic
torioase spre culmile luminoase 
ale civilizației socialiste și co
muniste.

Magistrala cuvîntare rostită 
de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la deschiderea lucrărilor con
gresului, ideile profund nova
toare, exigentele puse In fața 
noastră și aprecierile critice 
formulate constituie pentru noi 
toți un autentic program de ac
tivitate pentru perfecționarea 
muncii în toate domeniile.

Arătind că siderurgiștii reși- 
țeni acordă o atenție deosebită 
valorificării superioare a me
talului și creșterii ponderii oțe
lurilor aliate și înalt aliate, de 
importanță majoră pentru reali
zarea programelor prioritare 
ale economiei, vorbitorul a sub
liniat că îndeplinirea sarcinilor 
ce revin combinatului în cin
cinalul 1986—1990 are o nouă și 
puternică bază de realizare prin 
programul de perfecționare a 
organizării și modernizare a pro

lectrotehnici șl tehnologii pen
tru întreținerea Ia cald a cup
toarelor. In conformitate cu 
programul de perfecționare a 
organizării muncii și de moder
nizare a proceselor de producție, 
o atenție deosebită acordăm 
îmbunătățirii tehnologiilor mari 
consumatoare de energie și 
combustibil.

Sîntem conștienți că va tre
bui, așa cum ' ne-ați indicat 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
manifestăm o preocupare mai 
mare decît pînă acum pentru 
scurtarea duratei cercetării și 
mai ales pentru aplicarea mai 
rapidă în producție, împreună 
cu toți factorii implicați, a re
zultatelor cercetării, pentru 
promovarea cu fermitate a noii 
revoluții tehnico-științifice.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Exprinrfîndu-ne deplinul 
acord cu documentele supuse 
dezbaterii, asigurăm congresul, 
pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pe mult 
stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
din cercetarea și proiectarea 
metalurgică, conștienți de ma
rile răspunderi ce le revin în 
asigurarea metalului necesar 
țării, sînt hotărîți să acționeze 
cu înaltă răspundere revoluțio
nară pentru realizarea exem
plară a acestor programe și în
făptuirea neabătută a sarcinilor 
ce le revin în acest cincinal.

ducției, acțipne desfășurată la 
nivel național, sub coordonarea 
și îndrumarea de înaltă com
petență a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminentă personalitate a vieții 
politice și științifice românești, 
savant de renume mondial. 
Acționînd cu fermitate pentru 
introducerea progresului teh
nic, pentru perfecționarea și 
modernizarea tehnologiilor de 
fabricație, a spus în continuare 
vorbitorul, au fost asimilate în 
fabricație în acest an 26 sorto- 
tipodimensiuni de laminate și 
8 noi mărci de oțeluri. Am tre
cut la extinderea aplicării unor 
tehnologii moderne, de mare 
randament, acțiune de mare 
complexitate și eficiență care a 
condus ca, față' de perioada co
respunzătoare a anului trecut, 
să se Înregistreze un spor de 
producție-marfă de 328 milioa
ne lei, concretizat în importante 
cantități de metal. De mențio
nat că întregul spor de produc
ție s-a realizat pe seama creș
terii productivității muncii.

Analizîndu-ne activitatea în 
lumina exigențelor formulate 
de dumneavoastră, ne angajăm 
că vom acționa mai ferm pen
tru aplicarea riguroasă a prin
cipiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, a noului sistem 
de organizare și retribuire a 
muncii în acord global, pentru 
înfăptuirea cu consecvență a 
principiului socialist de muncă 
și repartiție.

După ce a exprimat acordul 
deplin al oamenilor muncii din 
puternicul colectiv al sîderur- 
giștilor reșițeni față de noua 
propunere formulată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, de la 
înalta tribună a congresului, de 
a fi reduse cu 5 la sută, pînă 
la sfirșitul acestui an, arma
mentele, efectivele și cheltuie
lile militare al statului român, 
model de acțiune în spiritul 
păcii și *al  prieteniei între po
poare, vorbitorul a dat glas an-, 
gajamentului tovarășilor săi de 
muncă de a se mobiliza exem
plar. cu întreaga capacitate de*  
muncă, pentru transpunerea cu 
succes în viață a istoricelor ho- 
tăriri adoptate de Congresul al 
XIII-Iea al Partidului Comunist 
Român.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RICHARD WINTER

Mult stimate șl Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși,

-Sîntem cu toții sub puternica 
impresie a strălucitei expuneri 
a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al III-lea al oamenilor muncii, 
expunere care, prin bogăția de 
Idei, prin indicațiile, orientările 
și sarcinile pe care le-a trasat, 
constituie un minunat program 
revoluționar care va călăuzi în
treaga noastră activitate șl va 
mobiliza amplul efort al întregii 
națiuni pentru îndeplinirea ri
guroasă.. neabătută a tuturor 
obiectivelor stabilite de cel de 
al XIII-Iea Congres al parti
dului.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din ramurile 
industrializării lemnului și ma
terialelor de construcții, sticlei 
și ceramicii fine. să exprim 
acordul deplin cu conținutul 
documentelor supuse dezbaterii, 
precum și cu ideile și orientările 
din magistrala cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
împreună cu sentimentele de 
înaltă stimă și aleasă recu
noștință, de dragoste și profund 
atașament față de genialul con
ducător al partidului și statului 
nostru, revoluționarul ferm și 
clarvăzător, cutezător și înțelept, 
luptător neobosit pentru asigu
rarea păcii și colaborării intre 
popoare, cea mai strălucită per
sonalitate din multimilenara 
noastră istorie.

In contextul general de dezvol
tare a economiei românești, și în 
activitatea ministerului nostru, 
în cincinalul 1981—1985, au avut 
loc profunde transformări struc
turale, care au determinat creș
terea continuă a nivelului pro
ducției. reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
costurilor de producție, sporirea 
eficientei generale a întregii 
noastre activități. Au cunoscut 
o dezvoltare mai accentuată in
dustria mobilei, furnirelor, a 
crescut ponderea producției de 
Ciment pe procedeul uscat si s-a 
creat o nouă capacitate de ci
ment alb și colorat.

In ramura materialelor de 
construcții a început un puternic 
proces de modernizare a tehno
logiilor. s-au reproiectat princi
palele produse mari consuma
toare de energie și combustibili 
și s-au încheiat cercetările pen
tru noi, produse de vîrf, cum sînt 
fibrele ceramice, ceramica teh
nică. bazaltul topit și slnterizat. 
fibrele de bazalt și altele, pentru 
care în prezent se construiesc și 
se dezvoltă noi unități de pro
ducție.

Referindu-se la acțiunea de 
planificare și modernizare a 
proceselor de producție, vorbi
torul a spus : Sarcinile prevă
zute în plan și in programe au 
fost fundamentate și pentru mi
nisterul nostru pe baza acestei 
importante acțiuni, care s-a 
desfășurat în întreprinderi și 
centrale, cu participarea largă 
a specialiștilor din institutele de 
cercetare și proiectare din mi
nister și din învătămînt. sub 
conducerea directă a comitetelor 
județene de partid. în spiritul 
indicațiilor și orientărilor colec
tivului central condus cu 
înaltă competență de tova
rășa academician doctor inginer 

Elena Ceaușescu. căreia ti adre
săm și de la această înaltă tri
bună întreaga noastră recu
noștință pentru modul cum ne-a 
condus și îndrumat în găsirea 
soluțiilor pentru îmbunătățirea 
tuturor indicatorilor planului șl 
creșterea eficientei întregii noas
tre activități.

Pentru înfăptuirea acestor 
vaste programe privind perfec
tionarea organizării si moderni
zării proceselor de producție 
vom acționa în direcția folosirii 
mai bune a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru l 
pentru îmbunătățirea parametri
lor instalațiilor existente, pre
cum și spre realizarea unor pro
duse de vîrf ale tehnicii. cu 
caracteristici tehnico-calltative 
Îmbunătățite.

Am obținut unele realizări în 
primele 8 luni ale anului 1986, 
cînd fată de aceeași perioadă a 
anului trecut am produs mal 
multă mobilă cu 285 mii. lei, 
ciment cu 2,2 milioane tone, pla
caj cu 756 mii mp. PAL cu 6 
milioane mp. șl altele, ceea ce 
a determinat o producție mai 
mare cu peste 2.8 miliarde lei. 
In condițiile cînd volumul de 
masă lemnoasă consumat a fost 
mai mic cu peste 800 miimnetrl 
cutri. Productivitatea muncii a 
fost mai mare cu 8,2 la sută, s-a 
realizat și depășit planul de 
investiții și construcții-montaj.

Trebuie să arăt însă în fata 
congresului că rezultatele obți
nute pe primele 8 luni nu ne pot 
mulțumi și că ele nu stnt pe 
măsura posibilităților noastre.

Toate aceste lipsuri și neîm
plinita le-am analizat cu exi
gență în consiliul de conducere 
al ministerului. în organele de 
conducere colectivă ale centra
lelor și întreprinderilor și am 
stabilit măsuri pentru ca pînă la 
sfirșitul anului planul la princi
palii indicatori să fie realizat. 
In acest scop sîntem hotărîti să 
luăm măsuri ferme fată de toti 
cei ce nu-și îndeplinesc sarci
nile. să întărim răspunderea ca
drelor de conducere de la toate 
nivelurile, să întărim ordinea șl 
disciplina, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce na 
revin.

Vă asigurăm, mult stimate șl 
Iubite tovarășe secretar general, 
că, aplicind în viată indicațiile 
prețioase și orientările pe care 
ni le-ati dat, vom munci fără 
preget, pentru a spori pe toate 
planurile eficienta muncii noas
tre, aportul ramurilor industria
lizării lemnului și materialelor 
de construcții la creșterea bogă
ției patriei noastre. astfel 
ca aceste ramuri care s-au 
definit și dezvoltat în ..Epoca 
Nicolae Ceaușescu" să fie dem
ne de efortul pe care statul nos
tru l-a făcut pentru dezvoltarea 
lor.

Potrivit mandatului încredin
țat de oamenii muncii care m-au 
desemnat ca delegat la con
gres, exprim deplina adeziune 
la realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, ga
ranția mersului nostru ferm îna
inte. pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului, al 
asigurării independentei și su
veranității scumpei noastre pa
trii, al contribuției sporita a 
României la făurirea unei lumi 
a păcii și colaborării.
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CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii.

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.

Congresul al III-lea al oa
menilor muncii din industrie și 
alte sectoare ale economiei — 
verigă esențială în sistemul 
democrației muncitorești revo
luționare, consacrat prin lege 
din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
— este chemat să dezbată și să 
adopte hotărîri de cea mai 
mare importantă pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lpa. a Pro
gramului partidului de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Ne aflăm sub puternica im
presie a analizei științifice, a 
orientărilor și sarcinilor reieșite 
din magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
asupra largii problematici pe 
care o examinăm îp aceste zile. 
Ideile. tezele originale si in
dicațiile cuprinse în această 
cuvîntare. ce se înscrie ca un 
eveniment exceptional în con
știința politică a națiunii, de
monstrează. încă o dată, marea 
forță ce caracterizează pe mult 
Iubitul și stimatul nostru con
ducător de a merge la esența 
fenomenelor și de a da soluțiile 
cele mai potrivite pentru rezol
varea problemelor hotărîtoare 
ale progresului tării noastre în 
etapa actuală de dezvoltare eco- 
nomico-socială și în perspec
tivă.

Prin analiza profundă a reali
tăților in continuă evoluție, 
bazată pe aplicarea creatoare a 
adevărurilor generale ale socia
lismului științific. îmbinată cu 
clarviziunea remarcabilă în pre
cizarea obiectivelor fundamen
tale ale progresului economico- 
social, dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ati desci
frat. în fiecare etapă, cerințele 
dezvoltării multilaterale a so
cietății românești, concentrînd 
eforturile spre rezolvarea pro
blemelor determinante pentru 
amplificarea și modernizarea 
In ritm susținut a forțelor de 
producție și repartizarea lor 
judicioasă pe teritoriul tării, 
valorificarea superioară a re
surselor. promovarea celor mal 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii In toate sectoarele de ac
tivitate.

Este o datorie de conștiință 
să subliniez rolul hotărîtor al 
tovarășului secretar general în 
mobilizarea energiilor creatoa
re ale poporului, prin contactul 
și dialogul permanent cu făuri
torii bunurilor materiale din 
toata domeniile de activitate, 
prin orientările și îndrumările 
Izvorlte din cunoașterea temei
nică a realităților vieții econo- 
mico-sociale. Această neîn
treruptă legătură a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce 
muncesc constituie temelia de 
nezdruncinat a unității dintre 
partid și popor, stare de spirit 
puternic afirmată, o dată în 
plus, in aceste zile' tn care Iși 
desfășoară lucrările forumul 
suprem al autoconducerii mun
citorești.

. Pentru tot ceea ce a făcut șl 
face spre binele și prosperita
tea națiunii noastre, mă alătur, 
cu gînduri de aleasă prețuire și 
profundă stimă, dragostei și re
cunoștinței întregului popor, ex- 
primînd din toată ființa mea 
satisfacția deplină pentru reale
gerea în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului National 
al Oamenilor Muncii a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru a ne conduce în conti
nuare, cu clarviziune și Înțelep
ciune. consecvență și cutezanță, 
spre noi victorii pe calea edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pe calea edi
ficării comunismului.

Doresc să aduc de la tribuna 
acestui înalt forum muncitoresc 
un cald omagiu luptătorului 
care din fragedă tinerețe s-a ri
dicat cu bărbăție șl curaj împo
triva exploatării și asupririi, 
celui care, după Congresul al 
IX-lea, de cînd se află în frun
tea partidului, a conferit stră
lucire epocii ce-i poartă cu în
dreptățire numele, celui care, 
îrt toți acești, ani glorioși șl plini 
de izbînzi. a dovedit calități de 
mare revoluționar și patriot, to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
militantul neînfricat pentru edi
ficarea celei mai drepte si mai 
umane orînduiri pe pămîntul 
patriei, ctitorul României socia
liste moderne, personalitate de 
frunte a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pro
motor al păcii. colaborării și 
Înțelegerii între popoare.

Realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca președin
te al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii constituie su
prema ggranție că hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, progra
mele pe care le-am adoptat vor 
fi îndeplinite exemplar spre 
binele si fericirea întregului 
popor, spre gloria și prosperi
tatea României socialiste.

Planul cincinal 1986—1990, 
prin prevederile sale mobiliza
toare—a arătat în continuare 
vorbitorul — orientează întreaga 
activitate a oamenilor muncii 
in direcțiile care asigură dez
voltarea puternică a forțelor de 
producție, a bazei tehnico-mate- 
riale, accentuarea creșterii in
tensive. afirmarea cu putere a 
noii revoluții tehnico-științifi- 
ce și a noii revoluții agrare, 
trecerea de la stadiul de tară in 
curs de dezvoltare intr-un sta
diu superior, de tară mediu dez
voltată. în actualul cincinal va 
continua cu fermitate procesul 
de transformare revoluționară 
a societății, care să conducă la 
ridicarea pe o treaptă mai înal
tă a gradului de bunăstare și 
civilizație a întregului popor, la 
întărirea independentei si su
veranității României socialiste.

în acest cadru se înscrie 
acțiunea de largă cuprindere si 
perspectivă, inițiată și condusă 
direct de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu, 
pentru elaborarea programu

lui privind înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comu
nist Român pentru dezvoltarea 
intensivă a economiei naționale 
in perioada 1986—1990.

La propunerea Comisiei cen
trale de partid și de stat" pentru 
perfecționarea organizării și mo
dernizarea producției, condusă 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliu
lui Național al Științei și In- 
vățămîntului, au fost supuse 
spre aprobare conducerii parti
dului programele de măsuri pe 
ramuri, ministere, centrale și 
întreprinderi, menite să asigure 
promovarea fermă in toate sec
toarele a cuceririlor noii revo
luții tehnico-științifice, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, aplicarea hotărîtă a 
principiului socialist al retribu
ției după calitatea, cantitatea și 
importanța socială a muncii 
depuse, accentuarea puternică a 
laturilor calitative, ale creșterii 
economice.

în strînsă legătură cu acțiu
nea de organizare și moderni
zare a producției a fost elaborat 
programul privind perfecționa
rea sistemului de finanțare și 
creditare a activității economice 
și a normativelor economico-fi- 
nanciare, care are o însemnă
tate deosebită pentru ridicarea 
eficienței noului mecanism eco- 
nomico-financiar, pentru întări
rea autoconducerii și autogestiu- 
nii unităților.

Programele privind dezvolta
rea intensivă a economiei, per
fecționarea sistemului de finan
țare și creditare, creșterea ni
velului de trai și ridicarea ca
lității vieții în perioada 1986— 
1990, supuse dezbaterii și apro
bării actualului congres, cuprind 
un vast ansatnblu de măsuri șl 
acțiuni a căror înfăptuire asi
gură creșterea puternică a po
tențialului economic al țării, 
peste prevederile din lucrările 
de fundamentare a Directivelor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, tre
cerea economiei noastre într-o 
etapă superioară de dezvoltare, 
în care preponderentă devine 
reproducția de tip intensiv, 
impune din partea tuturor fac
torilor și la toate nivelurile o 
mobilizare generală pentru va
lorificarea și utilizarea la ma
ximum a întregului potențial 
material, științific, tehnic și 
uman de care dispunem.

Guvernul se angajează tn 
fața congresului oamenilor 
muncii, a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționeze 
cu toată răspunderea pentru 
concentrarea eforturilor în di
recția transpunerii în viață a 
prevederilor planului național 
unic, a tuturor programelor de 
dezvoltare intensivă a economiei 
românești. Vom situa ferm în 
centrul preocupărilor noastre 
punerea in valoare a marilor 
rezerve existente în flecare uni
tate economică, pentru sporirea 
mai rapidă a productivității 
muncii, pentru creșterea mai 
accentuată a eficienței în toate 
ramurile și sectoarelâ de acti
vitate.

în continuare, referindu-se la 
rezultatele obținute, vorbitorul 
a arătat că in 8 luni din acest 
an s-a realizat, integral pe sea
ma creșterii productivității 
muncii, o producție-marfă\ In
dustrială cu aproape 70 miliar
de lei mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. S-au 
înregistrat depășiri de plan la o 
serie de produse importante 
pentru economia națională.

Analizînd Insă critic rezulta
tele întregii activități. In spiri
tul Înaltelor exigente puse tn 
fața noastră de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. trebuie să 
arătăm deschis că organele de 
conducere colectivă din unele 
ministere, centrale și întreprin
deri, miniștrii, precum și Bi
roul Executiv al, guvernului nu 
au acționat cu- toată fermitatea 
și nu au luat întotdeauna mă
suri hotărîte pentru înlăturarea 
neajunsurilor și greutăților ma
nifestate in unele sectoare ale 
economiei, fapt care a deter
minat rămlneri in urmă In rea
lizarea unor indicatori de plan, 
îndeosebi în domeniul exportu
lui și al eficienței economice.

Guvernul va acționa In pe
rioada imediat următoare, cu 
toată răspunderea, pentru ca 
ministerele, centralele, între
prinderile să aplice Întocmai 
măsurile stabilite în scopul re
cuperării, intr-un timp oit mal 
scurt, a răminerilor in urmă. li
chidării stărilor negative, reali
zării ritmice, la nivel calitativ 
superior, a producției fizice 
prevăzute, în mod deosebit a 
celei destinate exportului.

în domeniul comerțului exte
rior, guvernul va acționa cu 
mai multă fermitate pentru ca 
toate ministerele, centralele și 
întreprinderile să pună in prim- 
planul activității lor producția 
de export, să ia măsuri hotărî
te pentru asigurarea calității și 
competitivității produselor. O 
atenție deosebită vom acorda 
specializării Întreprinderilor 
pentru producția de export, a- 
sigurării cu prioritate, a apro
vizionării . tehnico-materiale a 
acestora, a contractelor de ex
port, precum și urmăririi rigu
roase a bunel desfășurări a pro
ceselor de producție și respec
tării integrale a condițiilor con
venite cu partenerii externi. 
Vom întreprinde tot ce este ne
cesar pentru pregătirea și lan
sarea din timp în fabricație a 
producției destinate exportului, 
vămuirea și expedierea în cel 
mai scurt timp a întregului 
fond de marfă, creșterea opera
tivității în derularea exporturi
lor, încasarea in termen a drep
turilor scadente și gospodări
rea cit mai judicioasă a fondu
rilor valutare prevăzute la im
port.

După ce s-a referit pe larg 
la măsurile concrete ce vor fi 
luate pentru îndeplinirea in cit 
mai bune condiții a programelor 
privind dezvoltarea sectoarelor 
minier și energetic, a planului 
în industria prelucrătoare ■ și 
în domeniul comerțului exte

rior, vorbitorul ■ arătat că, 
in același timp, se va acorda o 
a tenure deosebită pregătirii co
respunzătoare a planului pe 

..anul 1987. Vom acționa hotărit 
pentru crearea tuturor condi
țiilor care să asigure realizarea 
încă din prima zi a producției 
fizice la parametri de înaltă 
eficiență economică. Vom urmări 
acoperirea .integrală cu con
tracte a producției stabilite 
prin plan, soluționarea proble
melor privind asigurarea bazei 
materiale, concretizarea și de
talierea pe fiecare întreprindere 
a sarcinilor prevăzute. Vom 
situa, pe prim plan acțiunile 
privind intensificarea prospec
tării pieței externe, crearea 
condițiilor pentru adaptarea o- 
perativă a producției la cerin
țele beneficiarilor și realizarea 
acesteia la*  termen, în structura 
sortimentală și de calitate, așa 
cum s-a stabilit prin contracte.

înfăptuirea sarcinilor de în- 
semnăftte deosebită pentru pro
gresul economic și social al tă
rii, in actualul cincinal, impun 
— așa cum a subliniat secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — ri
dicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a conducerii, orga
nizării și planificării activității 
în toate domeniile.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ferme pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor 
sale de muncă, va imprima un 
spirit mai dinamic și exigent 
la toata eșaloanele, pentru so
luționarea concretă și operativă 
a tuturor problemelor care con
diționează îndeplinirea integra
lă a prevederilor cuprinse în 
programul de dezvoltare eco- 
nemico-socială a țării în cinci
nalul 1986—1990. O atenție deo
sebită vom acorda îmbunătăți
rii activității organelor de pla
nificare, financiare și bancare, 
celorlalte organe de sinteză, în
tăririi disciplinei de plan și fi
nanciare. Se va acționa ferm 
pentțu creșterea răspunderii in 
aplicarea hotărîrilor de partid, 
a legilor tării, pentru continua 
perfecționare a relațiilor dintre 
ministere, centrale, întreprin
deri și organele locale, astfel 
Incit întreaga activitate a aces
tora să se desfășoare în cele 
mai bune condiții, iar organis
mele democrației muncitorești 
să-și exercite plenar atribuțiile 
conferite de lege.

Experiența acumulată șl forța

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICODIM ROȘCA

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în spiritul profundei demo

crații statuate și exercitate de
plin In societatea noastră, înal
tul forum al clasei muncitoare 
va adopta In aceste zile, noi și 
importante decizii pentru dez
voltarea intensivă a economiei 
naționale, pentru mersul ascen
dent al României pe drumul so
cialismului și comunismului. 
Strălucita cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului, 
documentele supuse dezbaterii 
congresului, demonstrează cu 
putere preocuparea statorni
că a partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru În
făptuirea neabătută a progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de Înaintare a patriei spre 
comunism.

Constructorii de mașini din 
orașul Cugir, ferm hotărîțl să 
Înfăptuiască neabătut sarcinile 
pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, ni le-ați încredințat cu 
ocazia vizitelor de lucru in ju
dețul nostru, au reușit să-și 
sporească contribuția la dotarea 
sectoarelor prelucrătoare ale 
economiei șl la crearea unor 
disponibilități mal mari pentru 
export. Acționăm cu înaltă răs
pundere comunistă pentru per
fecționarea organizării produc
ției și a muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei, asigurînd in 
cadrul fiecărei secții condiții 
maf hune pentru realizarea rit
mică a producției, valorificarea 
superioară a materialelor, eco
nomisirea combustibilului șl 
energiei. Raportăm că prin apli
carea acestor măsuri, sarcinile 
de plan pe primele 8 luni din 
acest an au fost îndeplinite la 
principalii indioatori.

Sîntem însă pe deplin con- 
știenți că In activitatea noastră 
au persistat unele neajunsuri, 
fără de care sucoesele ar fi fost 
cu mult mai mari. Nu ne poate 
satisface indicele de încărcare a 
mașinilor și utilajelor, nici rit
mul de înnoire a produselor și 
tehnologiilor? Iată de ce, in lu
mina sarcinilor ce ne revin in

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NECULAI IBĂNESCU

Mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși,

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Iași, adeziunea deplină 
față de magistrala cuvîntare 
prezentată actualului Congres al 
oamenilor muncii de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
document politic de Inestimabilă 
valoare teoretică și practică, 
mobilizator program de acțiune 
al întregului popor in noua 
etapă de dezvoltare a țării.

în același timp, dînd glas în
tregii noastre recunoștințe, do
resc să aduc un cald omagiu 
celui mai iubit și stimat fiu al 
poporului român, erou între 
eroii neamului, conducătorul de 
excepție, eminentă personalitate 
politică a lumii de azi, care de 
peste cinci decenii acționează cu 
generoasă dăruire pentru dez
voltarea României contempora
ne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Oamenii muncii ieșeni, aseme
nea întregului popor, iși expri
mă cele mai alese sentimente 
de deplină satisfacție și adeziu

organizatorică a consiliilor oa
menilor muncii, a tuturor orga
nelor de conducere colectivă 
ne dau garanția că, imprimind, 
așa cum ne-a indicat secretarul 
general ai partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un spirit 
revoluționar de muncă și de 
angajare totală, mobilizînd în
tregul potențial material, tehnic 
și uman de care dispunem, 
obiectivele și sarcinile pe care 
ni le-am propus in acest cinci
nal vor fi realizate in întregime.

într-un asemenea moment, 
de deplină și entuziastă anga
jare a tuturor oamenilor mun
cii pentru Înfăptuirea exem
plară a prevederilor celui de-al 
8-lea plan cincinal, se cuvine 
să subliniem importanța inesti
mabilă, teoretică și practică, a 
conceptului de pace și colabo
rare. formulat de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu mult patos revoluționar, po
trivit căruia realizarea planu
rilor și programelor de dezvol
tare ale tuturor statelor, inclu
siv ale tării noastre, este posi
bilă numai In condiții interna
ționale de pace și destindere, 
de colaborare intre toate țările 
lumii, punîndu-se capăt uria
șelor cheltuieli militare și 
orientlnd forțele materiale și 
umane, cuceririle științei pen
tru progresul economic și so
cial al omenirii.

Guvernul se angajează să 
transpună exemplar in viață 
principiile realiste, construc
tive ale politicii externe a 
partidului și statului nos
tru. să ^promoveze larg noile 
inițiative pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a lansat 
umanității întregi , de Ia înalta 
tribună a congresului pentru 
dezarmare, pentru instaurarea 
destinderii, colaborării și păcii 
pe planeta noastră.

în Încheiere, vă asigur, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa ferm pentru dezvoltarea 
spiritului revoluționar in mun
ca guvernului, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
ridicarea întregii activități la 
nivelul exigențelor etapei ac
tuale de dezvoltare a societății 
noastre, că vom face tot ce ne 
stă în putință pentru îndepli
nirea planului, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului și înaintarea fermă 
a României pe drumul progre
sului economic și social.

aoest an din planul național 
unic și din Programul privind 
dezvoltarea Intensivă a econo
miei naționale in actualul cin
cinal, din celelalte documente 
supuse dezbaterii, va trebui să 
acționăm cu mai multă consec
vență pentru folosirea deplină a 
potențialului tehnic, productiv 
și a forței de muncă, intensifi
carea acțiunilor de valorificare 
superioară a materiilor prime și 
a materialelor.

Un loc central în ansamblul 
preocupărilor comitetului de 
partid și ale consiliului oame
nilor muncii, a spus in conti
nuare vorbitorul, va trebui să-1 
ocupe, promovarea și introdu
cerea largă a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii, înnoirea și 
modernizarea producției. Avem 
In vedere realizarea de mașini- 
unelte cu comandă numerică, și 
diversificarea produselor de uz 
casnic, concomitent cu ridicarea 
calității produselor și reducerea 
consumurilor materiale și ener
getice.

Vom acționa, totodată, pentru 
înfăptuirea programului de mă
suri privind perfecționarea or
ganizării și modernizarea pro
ceselor de producție, în vederea 
creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii și eficienței 
economice, prin extinderea me
canizării și automatizării proce
selor tehnologice, introducerea 
unor linii flexibile de prelucra
re, a unor roboți industriali.

Exprimîndu-ne mindria și de
plina satisfacție pentru realege
rea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, vă asi
gurăm tă, sub conduoerea și 
îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii de la în
treprinderea mecanică Cugir, iși 
vor face pe deplin datoria, m> 
litînd cu fermitate și spirit re
voluționar pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor oelui de-al 
III-lea Congres al Oamenilor 
Muncii, pentru realizarea exem
plară, în condiții de înaltă efi
ciență, a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, contri
buind astfel la dezvoltarea avu
ției naționale, la creșterea bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

ne unanimă față de realegerea 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, în 
Înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, fiind profund con
vinși că această opțiune poli
tică reprezintă cea mai auten
tică garanție a înaintării noas
tre neabătute pe calea socia
lismului multilateral dezvoltat 
și a comunismului.

în continuare, vorbitorul a-a 
referit la unele aspecte privind 
activitatea din județul Iași :

Beneficiind din plin de rezul
tatele politicii științifice a 
P.C.R., de dezvoltare echilibrată 
a forțeloY de producție in profil 
teritorial, județul Iași a cunos
cut in anii socialismului, în
deosebi in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, cele mai 
rodnice împliniri. Schimbările 
survenite in viața economică a 
județului au fost amplificate de 
creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al locuitorilor, 
ridicind această zonă la o nouă 
calitate a muncii și a vieții. 
Oamenii muncii ieșeni vă sint 
profund recunoscători dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, mult 
stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, pentru sprijinul 
acordat cu prilejul Istoricelor 

vizite de lucru in județul nos
tru, Iașiul — vechiul centru cul
tural și leagăn de istorie — de
venit o modernă cetate in
dustrială in plin avînt.

Acționînd în spiritul hotărîri
lor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., organul județean de 
partid a inițiat și întreprins o 
serie de măsuri privind soluțio
narea problemelor de fond ale 
dezvoltării județului : creșterea 
gradului de utilizare a capacită
ților de producție și a forței de 
muncă ; îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor 
prin reproiectarea acestora și a 
tehnologiilor ; reducerea consu
murilor specifice ; ridicarea 
gradului de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor ; 
îmbunătățirea calității și efi
cienței exportului.

în același timp, beneficiind de 
o permanentă îndrumare din 
partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
eminent om politic și savant de 
renume mondial, am acționat 
pentru dezvoltarea cercetării 
științifice proprii îri strînsă le
gătură cu cerințele județului, in 
vederea introducerii mal rapide 
a rezultatelor acesteia in proce
sele de producție. In acest scop, 
comitetul județean de partid a 
întreprins o serie de analize pe 
ramuri și domenii de activi
tate, care, punînd față tn față 
disponibilitățile de cercetare și 
nevoile concrete ale unităților 
economice, au condus Ia obți
nerea unor rezultate deosebite, 
cu influente pozitive asupra e- 
ficienței economice.

Raportăm congresului că pe 
primele opt luni ale anului a- 
cesta am obținut o producție- 
marfă mai mare cu peste două 
miliarde de lei și o creștere a 
productivității muncii cu 19 000 
iei/persoană față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

Totodată, comitetul județean 
de partid, consiliul județean al

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DIMOIU

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,

însemnătatea problemelor su
puse dezbaterii Congresului al 
III-lea al oamenilor munci', 
larg și reprezentativ forum al 
democrației noastre» muncito
rești revoluționare, reprezintă 
o nouă și strălucită expresie a 
preocupării permanente a con
ducerii partidului și statului 
nostru, personal a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, făuritorul 
industriei românești moderne, 
pentru care constructorii de 
nave de la țărmul Mării Negre 
exprimă omagiul fierbinte, sen
timentele de profund respect și 
prețuire, adeziunea totală la 
realegerea sa în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Ne sînt încă vii în memorie 
indicațiile și îndemnurile mobi
lizatoare date colectivului nos
tru de muncă la recenta vizi
tă de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, pri
lej cu care s-au conturat noi 
orientări In construcția navelor 
de mare tonaj, accelerarea pro
movării laturilor calitative și 
dezvoltarea intensivă a acestui 
important sector al economiei 
naționale.

Așa cum a menționat rapor
tul prezentat congresului, in 
lipsurile care s-au manifestat in 
activitatea economico-financia- 
ră și întreprinderea noastră se 
regăsește cu unele nerealizări 
la producția fizică și netă.

în legătură cu aceste nereali- 
zări, vorbitorul a arătat că — 
pe lingă deficiențele din munca 
proprie — colectivul pe care-1 
reprezintă a întimpinat greutăți 
îh aprovizionarea cu piese • si 
subansamble din partea unor 
întreprinderi furnizoare ce nu-și 
respectă contractele. în acest 
context, a solicitat centralelor și 
ministerelor in cauză, organelor 
lor tutelare, să intervină cu 
măsuri operative și eficiente.

în continuare, vorbitorul a 
spus :

CUVlNTUL 
AURELIA

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca de 

la înalta tribună a celui de-al 
III-lea Congres al oamenilor 
muncii să exprim, în numele 
comuniștilor, al întregului per
sonal muncitor din întreprinde
rea de confecții și tricotaje 
București, nemărginita bucurie 
pentru reînvestirea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit cti
tor al patriei noastre moderne, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, 
erou al păcii, în înalta funcție 
de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
în care vedem înalta prețuire a 
poporului nostru pentru înde
lungata dumneavoastră activi
tate revoluționară, pentru grija 
statornică pe care o purtați dez
voltării și modernizării econo
miei românești.

Tezele și orientările de excep
țională însemnătate cuprinse în 
magistrala dumneavoastră cu
vîntare, mult stimate tovarășe 
secretar general, prefigurează • 
cu clarviziune căile și modali
tățile de sporire a producției și 
rentabilității, a eficienței mun
cii noastre, pentru a asigura ri
dicarea patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Raportăm congresului că in 
cele 8 luni care au trecut din 
acest an am depășit planul la 
producția-marfă industrială cu 
peste 70 milioane lei, la pro
ducția fizică de confecții tex
tile cu 195 milioane lei. la 
tricotaje cu 421 000 bucăți, 
întrucît peste 90 Ia sută 
din producția întreprinderii este 
destinată exportului, sintem 
permanent preocupați de ridi- 

oamenilor muncii, consiliile oa
menilor muncii din întreprin
deri au acordat o atenție spo
rită realizării sarcinilor la ex
port. Ca urmare a măsurilor în
treprinse. a acțiunilor consacra
te acestui domeniu, au fost ono
rate integral contractele înche
iate. iar 10 unități au depășit 
planul pe 8 luni cu aproape 55 
milioane lei.

Cu toate rezultatele bune, tre
buie să recunoaștem că înregis
trăm încă neajunsuri — pe care 
le cunoaștem. Stă în puterea 
noastră să soluționăm proble
mele cu care ne confruntăm.

Pornind de la obiectivele și 
sarcinile complexe ale îndepli
nirii actualului plan cincinal, 
vom acționa in perioada ce ur
mează pentru Înfăptuirea mă
surilor cuprinse in programul 
de modernizare, ridicarea cali
tății și competitivității produ
selor și. pe această bază, a ex
portului, aplicarea fermă a 
normelor de consum, creșterea 
sistematică a eficientei econo
mice. \

Manifesttndu-ne adeziunea 
deplină la noile propuneri con
sacrate dezarmării. exprimate 
atit de strălucit de dumnea
voastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
la înalta tribună a congresului 
— a subliniat in încheiere vor
bitorul — ne angajăm solemn 
să vă urmăm neabătut In tot 
ceea ce întreprindeți spre bine
le poporului român și înflori
rea României socialiste, pentru 
menținerea și asigurarea . păcii 
în lume, a înțelegerii și colabo
rării între popoare. Sîntem con
vinși că ne vom amplifica ast
fel contribuția la afirmarea tot 
mai puternică a epocii de glo
rie pe care o parcurgem și pe 
care. în semn de aleasă stimă și 
distinsă prețuire fată de ctitorul 
el, o numim cu mindrie patrio
tică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Trăgînd învățămintele nece
sare din lipsurile cu care 
ne-am confruntat. adunarea 
generală a oamenilor mun
cii a stabilit direcțiile prin
cipale tn care vom acționa pen
tru reorganizarea întregii acti
vități. soluționarea problemelor 
prioritare de asigurare a bazei 
tehnico-materiale. preluarea u- 
nor activități de proiectare In 
compartimentele întreprinderii, 
a unor lucrări din cooperare și 
Import în execuție proprie'.

Revoluția tehnieo-științifică al 
cărei contemporani sintem ne 
Impune să acordăm o atenție 
mult mai mare decît plnă acum 
ridicării pregătirii profesionale 
și tehnice a oamenilor muncii, 
care trebuie să înfăptuiască 
această revoluție. Ne preocu
păm de aceea să organizăm 
mai bine reciclarea cadrelor, ast
fel Incit la cinci ani fiecare om 
al muncii să urmeze un curs 
seral de perfecționare a cali
ficării.

în încheiere, vorbitorul a sub
liniat :

în lumina orientărilor, tezelor 
Si indicațiilor cuprinse In stră
lucita cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. vom acorda 
o atenție deosebită îmbunătă
țirii permanente a stilului șl 
metodelor de muncă ale orga
nului colectiv de conducere, 
creșterii mai accentuate a rolu
lui adunărilor generale ale oa
menilor muncii, sporirii răs
punderii personalului de con
ducere. a fiecărui om al muncii 
pentru creșterea într-un ritm 
mai susținut a productivității 
muncii, gospodărirea cu efi
cientă sporită a părții din avu
ția națională încredințată spre 
administrare, pentru asigurarea 
unui înalt dinamism, a unei 
eficiente superioare în întreaga 
activitate productivă.

Exprimîndu-ne acordul cu 
toate materialele supuse dezba
terii. vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar ge
neral. că vom acționa cu res
ponsabilitate revoluționară pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce ne 
revin din programul naval, 
participînd activ la îndeplinirea 
hotărîrilor celui de al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

TOVARĂȘEI 
BRATU

carea nivelului calitativ al pro
duselor la nivel mondial și 
chiar peste acest nivel. După ce 
a relevat că gradul de înnoire 
a produselor a sporit cu peste 
96 la sută și a crescut substan
țial producția de confecții și 
tricotaje destinate beneficiari
lor externi, vorbitoarea a subli
niat faptul că toate contractele 
încheiate au fost onorate In 
condiții tehnico-calitative ri
dicate.

Acționînd sub îndrumarea or
ganizației de partid, consiliul 
oamenilor muncii a desfășurat 
o susținută activitate organiza
torică și politico-educativă în 
vederea formării omului nou. cu 
înaltă pregătire politică și pro
fesională, cu un larg orizont 
tehnic și cultural. Sintem pe 
deplin conștienți — a spus in 
continuare vorbitoarea — că. 
pentru transpunerea neabătută 
tn viață a programului privind 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale in perioada 
1986—1990 și a Programului pri
vind perfecționarea sistemului 
de finanțe și .creditare, este 
necesar să ne intensificăm și 
mai mult eforturile în vederea 
ridicării în continuare a nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor, reducerii mai substanțiale 
a consumurilor de materii 
prime, de combustibil și energie.

Avînd în vedere posibilitățile 
reale ale colectivului pe care îl 
reprezint, capacitatea sa de a se 
mobiliza și autodepăși, asigurăm 
forumul democrației muncito
rești că sintem ferm angajați 
pentru obținerea în acest an, 
peste planul stabilit, a unei pro
ducții suplimentare de 120 mi
lioane lei.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu, mult stimată 
și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu. că nu vom precupeți 
nici un efort pentru realizarea 
întocmai a angajamentului asu
mat, a sarcinilor ce ne revin pe 
întregul cincinal și a hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de forumul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN ENACHE

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Congresul al III-lea al oame

nilor muncii, prin' importanta 
problematicii pe care o abor
dează acum, la începutul dece
niului ai treilea al epocii celor 
mai grandioase împliniri din is
toria patriei, prin măreția obiec
tivelor luminosului program in 
care se constituie magistrala 
cuvintare prezentată de mult 
stimatul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca
pătă semnificațiile și dimensiu
nile evenimentelor de referință 
în activitatea de înfăptuire a 
hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele puternicului detașament 
de metaiurgiști ai țării, să ex
prim adeziunea deplină față 
de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii, văzînd in aceasta cer
titudinea înfăptuirii cutezătoa
relor programe de înaintare a 
României pe drumul comunis
mului.

In spiritul orientărilor și in
dicațiilor deosebit de prețioase 
pe care ni le-ați dat dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, oamenii muncii din centra
lele și întreprinderile metalur
gice raportează pe cele 8 luni 
din acest an realizări care sint 
superioare celor obținute in a- 
ceeași perioadă a anului trecut 
cu 10,7 la sută Ia producția- 
marfă, cu 15 la sută la export, 
cu 10,8 la sută la productivita
tea muncii. Totodată, cheltuieli
le de producție au fost reduse 
cu 16 lei la 1 000 lei producție 
marfă, înregistrindu-se creșteri 
importante la beneficii.

în această perioadă sintem 
puternic mobilizați pentru în
făptuirea programelor de mă
suri privind perfecționarea or
ganizării și modernizării proce
selor' de producție, a programe
lor speciale elaborate cu spriji
nul permanent și sub îndruma
rea de înaltă competență știin
țifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
căreia îi aducem și cu această 
ocazie omagiul nostru fierbjnte 
și recunoștința deosebită. '

Analizînd. activitatea desfă
șurată pînă acum, în lumina e- 
xigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să arăt, în spirit autocri
tic. că am înregistrat tn cele 
8 luni ale acestui an unele res
tante la producția de oțel, ceea 
ce are influențe negative asu
pra activității unor importante 
sectoare ale economiei națio
nale.

Cauzele nerealizărilor, a pre
cizat vorbitorul, se datoresc in 
primul rînd modului neco
respunzător tn care consi
liul de conducere al minis
terului și consiliile oameni
lor muncii din centrale și în
treprinderi au acționat pentru 
folosirea bazei tehnico-materia
le de care dispunem, pentru or
ganizarea și urmărirea perma
nentă a activității de producție.

In multe din unitățile noastre 
se mențin fenomene de indisci
plină in producție, toleranță 
față de risipă, insuficientă com
bativitate, nu se aplică cu rigu
rozitate sarcinile privind per

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ZAMFIR STANCU

Mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Acest înalt forum al demo

crației noastre muncitorești re
voluționare se înscrie ca o 
nouă și strălucită .dovadă a 
participării clasei muncitoare, 
a întregului popor la condu
cerea societății, în climatul de 
puternic avînt creator, de an
gajare patriotică pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, a Indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. marele erou 
al neamului. care de peste 
două decenii conduce cu strălu
cire destinele poporului român 
pe calea dezvoltării multilate
rale. a bunăstării și fericirii 
sale.

Oamenii muncii din unitățile 
Centralei industriale de rafi
nării și petrochimie Brazi, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, acționind în spiritul 
indicațiilor dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. depun efor
turi susținute pentru înfăp
tuirea obiectivelor planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe acest an. pe 
întregul cincinal. In perioada 
care a trecut de la începutul 
anului, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, uni
tățile centralei au realizat o 
producție-marfă mai mare cu 
peste 22 la sută. Rezultate 
bune au fost obținute in creș
terea productivității' muncii. în 
înfăptuirea programului pri
vind ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, va
loarea produselor noi și repro- 
iectate în cadrul producției- 
marfă fiind de 800 milioane 
lei. iar valoarea asimilărilor 
de produse care au înlocuit 
importul de peste 73 mili
oane lei.

Apreciindu-ne activitatea în 
lurhina exigențelor formulate 
în magistrala cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceausescu 
In deschiderea acestui congres, 
trebuie să recunoaștem că re
zultatele de pînă acum nu s-au 
situat la nivelul cerințelor. Se 

nostru muncitoresc, avind con
vingerea fermă că de munca și 
creația noastră, a tuturor, 
depind progresul economiei na
ționale. bunăstarea celor ce 
muncesc, prestigiul României în 
lume.

fecționarea profesională a între
gului personal muncitor.

Vă raportez, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
deficiențele din activitatea si
derurgiei au fost analizate in 
mai multe rînduri în colectivul 
de conducere al ministerului, 
stabilindu-se măsuri pentru îm
bunătățirea stilului și metodelor 
de muncă ale consiliului oame
nilor muncii, ale unor cadre de 
conducere din minister, centra
le și întreprinderi. Ne preocu
pă in cel mai înalt grad întă
rirea ordinii și disciplinei, creș
terea răspunderii în întreținerea 
complexelor utilaje din dotarea 
unităților, repartizarea și asigu
rarea asistenței tehnice de cali
tate pe toate schimburile de 
producție, organizarea mai efi
cientă a pregătirii profesionale. 
Vom concentra în această acțiu
ne întreaga forță de cercetare 
și proiectare de care dispunem, 
trimițind-o in combinate pentru 
ca, împreună cu cadrele de aici, 
să acționeze pentru recuperarea 
pînă la sfîrșitul anului a tutu
ror restantelor.

Conștienți de faptul că reali
zarea sarcinilor de plan pe anul 
1986 constituie baza indispensa
bilă a abordării cu succes a 
obiectivelor majore ce ne revin 
în acest cincinal, în spiritul ce
rințelor formulate de dumnea
voastră, concomitent cu asigu
rarea îndeplinirii planului, în
deosebi la export, vom concen
tra forța de muncă și mijloa
cele materiale la obiectivele de 
Investiții ale anului 1987, cum 
sint : laminorul nr. 2 pentru 
benzi la rece și fabrica de țevi 
sudate de la Galați ; bateriile 
de cocs brichete și cocs meta
lurgic de la Călan ; laminorul 
de profile mici de la Drobeta- 
Turnu Severin ; unitatea de țevi 
petroliere de Ia Slatina ; noua 
capacitate de fabricație a cocsu
lui metalurgic de la Reșița și 
alte obiective de importanță 
majoră pentru Îmbunătățirea 
activității noastre de viitor.

In spiritul prevederilor cu
prinse în documentele supuse 
dezbaterii, elaborate cu contri
buția determinantă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, metalur- 
giștii se ahgajează să acționeze 
cu înaltă răspundere revoluțio
nară pentru implicarea mai pu
ternică a specialiștilor, a între
gului potențial de cercetare și 
proiectare in ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
promovarea și generalizarea 
tehnologiilor avansate, asimila
rea de noi produse la nivelul 
tehnicii mondiale.

Vă rog să-mi permiteți, a 
subliniat In încheiere vorbito
rul, să exprim adeziunea depli
nă a tuturor oamenilor muncii 
din industria metalurgică la 
propunerea făcută în ca
drul congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contempo
rane, erou al păcii, ca România 
să reducă cu 5 la sută arma
mentele, efectivele și cheltuieli
le militare incepind chiar din 
acest an. Avem deplina convin
gere că o astfel de măsură, în
scrisă in cadrul programului 
complex de dezarmare propus 
de România, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cores
punde năzuințelor de pace ale 
poporului român, deschide calea 
trecerii la negocieri serioase, în 
consens cu voința popoarelor 
Europei de a acționa unite în 
lupta pentru pace și dezarmare.

manifestă încă o serie de nea
junsuri in funcționarea insta
lațiilor. în aprovizionare și des
facere, întîrzieri în punerea in 
funcțiune a unor obiective de 
investiții. In vederea eliminării 
acestor deficiente. consiliile 
oamenilor muncii din centrală 
și din unitățile subordonate, 
organele și organizațiile de 
partid, au adoptat un ansamblu 
de măsuri menite să determine 
ridicarea pe un plan calitativ 
superior a întregii activi
tăți productive. In centrul 
preocupărilor noastre se află 
realizarea unor imbunătățiri 
in structura sortimentală, in 
vederea creșterii ponderii pro
duselor cu un nivel ridicat 
de prelucrare, precum și asi
milarea unor produse noi, care 
să ducă la înlocuirea im
porturilor. Un rol decisiv în 
înfăptuirea- prevederilor de plan 
pe acest an și pe întregul cin
cinal îl au programele priori
tare și îndeosebi programul 
privind organizarea și moder
nizarea proceselor de producție, 
care va asigura mecanizarea, 
automatizarea și robotizarea 
producției, precum și progra
mul privind creșterea producti
vității muncii.

In spiritul indicației for
mulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. privind 
necesitatea ca fiecare unitate 
să gospodărească cu maximum 
de eficientă mijloacele în
credințate și să asigure o ren
tabilitate maximă, organele și 
organizațiile de partid, organele 
de conducere colectivă vor des
fășura o mai intensă acțivitate 
pentru întărirea ordinii șl dis
ciplinei. pentru aplicarea cu 
fermitate a principiilor noului 
mecanism economico-financiar. 
ale autogestiunii și autocondu
cerii muncitorești.

Asigurăm congresul, pe dum
neavoastră. mult iubite și 
stimate tovarășe secretar ge
neral. că oamenii muncii din 
unitățile Centralei industriale 
de rafinării și petrochimie 
Brazi voir face totul pentru 
înfăptuirea neabătută a hotă
rîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, inălțînd patria 
noastră pe noi culmi de civili
zație și progres.
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SINTEZE ALE DEZBATERILOR DIN COMISIILE CONGRESULUI
Comisia pentru baza de 

materii prime, combustibili 
și energie. Lucrările comisiei, la 
care au luat parte 945 delegați și 
invitați, au fost conduse de un pre
zidiu format din tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al .Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Birlea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, loan Avram, președintele 
consiliului de conducere al Ministe
rului Energiei Electrice, loan Folea, 
președintele consiliului de conducere 
al Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei, Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., Vasile Bulucea, prim- 
secretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., Ștefan Cosma, director 
adjunct al Institutului de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectare 
pentru minereuri neferoase Baia 
Mare, județul Maramureș. Maria 
Botezatu, membru al Consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii 
electrocentrale Bistrița, județul 
Neamț.

La dezbateri au luat cuvlntul to
varășii Dan Surulescu, președintele 
Consiliului oamenilor muncii al Com
binatului minier Valea Jiului, 
județul Hunedoara ; Florian Banu, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii al Schelei de producție petro
lieră Drăgășani, județul Vîlcea ; loan 
Cornel Nicoară, prim-vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului minier al cuprului Roșia 
Poieni, județul Alba ; Gheorghe Vlad, 
președintele .Consiliului oamenilor 
muncii al Trustului de foraj-extrac- 
ție Bolintin, județul Giurgiu ; Gheor
ghe Codreanu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii miniere Moldova Nouă, 
județul Caraș-Severin ; Boleslaw 
Miiller, prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii metalurgice de metale 
neferoase Copșa Mică, județul Sibiu ; 
Mihai Buzatu, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii al întreprin
derii electrocentrale Brăila, județul 
Brăila ; Dorel Marchidan, prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de foraj și 
exploatare a sondelor marine „Pe- 
tfomar" Constanța, județul .Constan
ța ; Radu Mironovici, prim-vicepre
ședinte al Consiliului științific al 
Institutului de cercetare, ingine
rie tehnologică și proiectări mi
niere pentru lignit Craiova, județul 
Dolj ; Vasile Bulucea, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii ; Constantin Al- 
descu, președintele Consiliului oa
menilor muncii al Trustului de 
foraj-extracție Boldești, județul Pra
hova ; Ion Cîmpeanu, prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii electrocen
trale Hațeg, județul Hunedoara ; 
Petre Apostolache, președintele Con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii electrocentrale București ; 
Ion Stamatoiu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului minier Motru, județul 
Gorj ; Vasile Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului oamenilor muncii 
al întreprinderii electrocentrale 
Craiova, judelui Dolj ; Valerian 
Dgvidoiu. președintele Consiliului 
oamenilor muncii al Trustului de 
foraj-extracție Pitești,' județul Ar
geș ; Maria Botezatu, membru al 
Consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii electrocentrale Bistrița, 
județul Neamț ; Rusan Ieronim, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii 
electrocentrale Mintia-Deva, județul 
Hunedoara ; Gheorghe Oprea, mem
bru al Consiliului oamenilor muncii 
al întreprinderii electrocentrale Bor- 
zești, județul Bacău ; Petru Marti- 
naș, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii de valorificare și recupe
rare a materialelor refolosibile, 
județul Iași ; Mihai Moscu, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii al Exploatării miniere Mah- 
mudia — Somova, județul Tulcea ; 
Vasile Milea, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii electrocentrale Doicești, județul 
Dimbovița ; Mihai Croitoru, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de prospecțiuni 
geologice și geofizice București ; 
Gheorghe Dona, prim-vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii al 
Trustului de foraj-extracție Moinești, 
județul Bacău : Dorin Găbudean, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii al Antreprizei de 
construcții hidroenergetice Sebeș, ju
dețul Alba ; Grigore Gutu, prim-vi
cepreședinte al Consiliului oamenilor 
muncii al Schelei de producție pe
trolieră Moreni, județul Dimbovița ; 
Alexandru Dinu, prim-vicepreședin
te al Consiliului oamenilor muncii 
al Trustului de foraj-extracție Arad, 
județul Arad ; Irimie Catargiu, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei și directorul gene
ral al Centralei-departament a mi
nereurilor metalifere și nemetalife
re ; Ion Constantinescu, ministru se
cretar de stat la Comitetul de Stat 
al Planificării ; Dumitru Bejan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe ; loan Folea, președintele con
siliului de conducere al Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei ; 
Andrei Ene, director general adjunct 
in Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei ; Nicolae Amza, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei și directorul general. al 
Centralei-departament a petrolului 
și gazelor ; Ion Savu, prim-secretar 
al Comitetului județean Alba al 
P.C.R. ; Mihail Flodescu, ministru 
secretar de stat la Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie ; Radu 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. ; Ni
colae Armegioiu, președintele Con
siliului oamenilor muncii al Trustu
lui de foraj-extracție Tg. Jiu, jude
țul Gorj ; Gheorghe Borceanu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii minie
re Horezu, județul Vilcea ; Cornel 
Grama, președintele Consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Baia Mare, județul Maramureș ; Pe
tre Guțu, președintele Consiliului oa
menilor muncii al întreprinderii an
trepriză de construcții nucleare Cer
navodă, județul Constanța ; Nicolae 
Bercea, prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii miniere Rovinari, județul 
Gorj ; Cornel Dițescu, membru al 
Consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii electrocentrale Turceni, 
județul Gorj ; Ion Văcaru, președin
tele Consiliului oamenilor muncii al 
Combinatului minier Banat-Anina, 
județul Caraș-Severin ; Mihai Rusu,, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii al întreprinderii 
electrocentrale Drobeta-Tr. Severin,

județul Caraș-Severin ; Nicolae Con
stantin. prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii al Schelei 
de producție petroliera Comănești, 
județul Bacău ; loan Ciobanu, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii al Schelei de producție petrolieră 
Șandra, județul Timiș ; Constantin 
Stoian. prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii miniere Motru, județul 
Gorj ; Constantin Lucache, pre
ședintele Consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii de rețele electri
ce Iași, județul lași ; Nicolae Tătu- 
lescu, prim-vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii al Schelei 
de producție petrolieră Stoina, jude
țul Gorj ; Cornel Arșin, prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii de prospec
țiuni și explorări geologice Hune
doara, județul Hunedoara; Boroș Ar
pad, membru al Consiliului oameni
lor muncii al întreprinderii miniere 
Căpeni-Baraolt, județul Covasna ; 
Florea Petra, prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii la Uzi
na electrică Fîntinele, întreprinderea 
electrocentrale Mureș, județul Mu
reș ; Aurel Gigiu, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului oamenilor mun
cii al Schelei de producție petrolieră 
Craiova, județul Dolj; Etjgen Atzber- 
ger, prim-vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii al între
prinderii miniere Harghita, județul 
Harghita ; Dumitru Alexe, președin
tele Consiliului oamenilor muncii al 
întreprinderii electrocentrale Rm. 
Vilcea, județul Vîlcea ; Ovidiu Mus
tață, președintele Consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii de re- 

’ țele. electrice Suceava, județul Su
ceava; Horea Nap, președintele Con
siliului oamenilor muncii al între
prinderii electrocentrale Cluj, jude
țul Cluj ; Mihai Mitu, președintele 
Consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii electrocentrale Pitești, 
județul Argeș, Constantin Ionceles- 
cu, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii miniere Rușchița, județul Caraș- 
Severin ; Ion Istrate, secretar al Co
mitetului județean Vîlcea al P.C.R. ; 
Iulian Vereș, secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R.; Aurel Mo- 
canu, președintele Consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii mi
niere Baia de Arieș, județul Alba; 
Constantin Panait, președintele Con
siliului oamenilor muncii al Schelei 
de producție petrolieră Berea, jude
țul Buzău; Ion Crăciun, prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii al Combinatului minier Gura- 
Humorului, județul Suceava ; Emil 
Huidu, prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii al Combi
natului minier Rovinari, județul 
Gorj; Ion Mihai, președintele Consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii electrocentrale Iași.

Dezbaterile au scos in evidență 
faptul că oamenii muncii din sec
toarele minier, petrolier, energetic, 
sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, puternic mobi
lizați de hotărîrile și programele 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R., de orientările și indica
țiile secretarului general al parti
dului, au desfășurat o activitate 
susținută, de înaltă angajare patrio
tică, întîmpinînd cu realizări deose
bite marile evenimente din 1986 — 
aniversarea a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român și 
Împlinirea a 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în

■ fruntea partidului și țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, stră
lucit militant revoluționar și patriot 
înflăcărat, genial gînditor și om po
litic, ale cărui pilduitoare viață și 
activitate se împletesc în modul cel 
mai strîns de peste cinci decenii cu 
idealurile nobile ale partidului, cu 
toate marile momente ale luptei 
clasei muncitoare, ale poporului 
român.

Participant!! la lucrările comisiei 
și-au exprimat satisfacția deplină 
față de realegerea celui mai iubit 
și stimat fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în înal
ta funcție de președinte al Consi
liului National al Oamenilor Muncii, 
avind convingerea fermă că acest 
act politic de o mare însemnătate 
constituie garanția continuării în 
ritm accelerat a progresului econo- 
mico-social al patriei.

Desfășurarea lucrărilor s-a aflat 
permanent sub semnul orientărilor 
fundamentale' cuprinse în expune
rea prezentată congresului de to
varășul Nicolae Ceaușescu — docu
ment programatic de o importantă 
deosebită, care reliefează cu toată 
claritatea direcțiile principale ale 
dezvoltării României in actualul cin
cinal și în perspectivă.

Dezbaterile au reliefat faptul că 
«rezultatele înregistrate in dezvolta
rea industriei, a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale sînt urmarea 
contribuției hotărîtoare șl activității 
neobosite a secretarului general al 
partidului, marele Erou între eroii 
neamului, ctitor al României socia
liste moderne, ilustră personalitate 
a lumii contemporane.

Participanta la dezbateri au evi
dențiat rolul determinant, în dezvol
tarea economico-socială a țârii, al 
activității de cercetare științifică și 
introducere a progresului tehnic, 
care, îndrumată cu strălucită compe
tentă de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și învătămîntului. a deve
nit o puternică forță de producție, 
impulsionînd promovarea noului in 
toate ramurile economiei naționale.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
măsurile de perfecționare a organi
zării și modernizarea proceselor de 
fabricație, acțiune inițiată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care s-a 
soldat cu rezultate pozitive.

Cei care au luat cuvintul în cadrul 
dezbaterilor au relevat aspecte po
zitive, experiența bună dobîndită de 
unitățile fruntașe, menționînd, tot
odată, lipsurile și neajunsurile mani
festate în realizarea producției fi
zice, a investițiilor, in folosirea in
tegrală a capacităților de producție, 
precum și în reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, combus
tibil și energie.

în timpul dezbaterilor s-a făcut un 
mare număr de propuneri pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan, creșterea productivității mun
cii, perfecționarea profesională și 
policalificarea personalului muncitor, 
introducerea pe scară largă a pro
gresului tehnic. îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea cheltuieli
lor de producție, îndeosebi^a celor 
materiale, pentru punerea în func
țiune la termenele planificate a noi
lor capacități, modernizarea fluxuri
lor tehnologice, precum și pentru . 
creșterea gradului de recuperare, 
recondiționate și refolosire a ansam
blurilor. subansamblurilor și piese
lor de schimb

Un accent deosebit a fost pus pe 
necesitatea realizării integrale a 
programelor privind dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime, 
în vederea asigurării condițiilor ne
cesare desfășurării în bune condiții 
a întregii activități economice. în 
cadrul dezbaterilor care au avut un 

profund caracter de lucru, au fost 
stabilite o serie de măsuri concrete, 
cu termene ferme pentru soluțio
narea operativă a unor probleme, 
astfel ca. incepind încă din această 
lună, să crească simțitor producția 
de cărbune, minereuri, țiței și ener
gie electrică, in vederea realizării 
nivelurilor de plan stabilite pentru 
aceșt prim an al actualului cincinal.

De asemenea a fost subliniată im
portanța întăririi activității politico- 
educative și organizatorice în scopul 
creșterii conștiinței și răspunderii 
fiecărui om al muncii în îndeplinirea 
sarcinilor profesionale, pentru res
pectarea ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă.

Participant» la dezbateri au subli
niat necesitatea intensificării efor
turilor — în spiritul indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului — pen
tru continuarea realizării și asigu
rarea in sectorul minier, petrolier 
și energetic a unor utilaje cu fia
bilitate ridicată în exploatare, de 
mare productivitate, cu randamente 
superioare, precum și pentru utili
zarea rațională, pentru efectuarea 
unor lucrări de întreținere si repa
rații de bună calitate. în vederea 
creșterii gradului de siguranță în 
funcționare.

Totodată, vorbitorii, în numele 
celor pe care îi reprezintă, au expri
mat vii mulțumiri conducerii parti
dului și statului, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pentru grija 
permanentă față de asigurarea unor 
condiții tot mai bune de muncă și 
viată minerilor, petroliștilor, energe- 
ticienilor. tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră.

Participanții la dezbateri s-au an
gajat ferm să-și intensifice efortu
rile pentru organizarea mai bună a 
producției și a muncii, pentru m/ii 
buna folosire a capacităților de pro
ducție, în vederea realizării inte
grale a sarcinilor de plan pe în
tregul cincinal.

Comisia pentru industria 
metalurgică și construcții 
de mașini. Lucrările comisiei, la 
care au luat parte 1 746 de delegați 
și invitați, au fost conduse de 
un prezidiu format din tovarășii 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tivi, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Ursu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Draga Atanasiu, 
președintele consiliului științific 
al Institutului de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologi
că pentru mașini-unelte și a- 
gregate București, Vasile Bărbu- 
lescu, președintele Consiliului jude
țean al oamenilor muncii, prim-se
cretar al Comitetului județean Olt 
al P.C.R.. Elena Bogos, tehnician' 
la Combinatul siderurgic „Victoria**  
— Călan. județul Hunedoara. Marin 
Enache, președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Industriei 
Metalurgice, Mihai Moraru, pre
ședintele consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei de Utilaj 
Greu, Marin Nedelcu, președintele 
consiliului de conducere al Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, Alexandru Necula, pre
ședintele consiliului de conducere al 
Ministerului Industriei Electroteh
nice.

în cadrul lucrărilor au luat cu- 
vîntul tovarășii : Dina Carol, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galați al P.C.R., Constantin Dumi
tru. prim-vicepreședinte al C.O.M., 
director la întreprinderea de ma
șini grele București, Ștefan Mangu, 
prim-vicepreședinte al C.O.M.. di
rector la întreprinderea de țevi Ro
man. județul Neamț, Ion Văduva, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Reșița al P.C.R., județul Ca
raș-Severin, Coralia Săndulescu, 
președinte al C.O.M., tehnician la 
întreprinderea de ferite Urziceni, 
județul Ialomița, Bato Vilmos, 
prim-vicepreședinte al C.O.M., di
rector la întreprinderea de fier Vlă- 
hița, județul Harghita, Traian Com- 
șa, președinte al C.O.M., director 
general la Centrala industrială na
vală Galați, Ion Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului județean al 
oamenilor muncii, secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. Ion Stan, președinte al 
C.O.M., maistru la întreprinderea 
de sîrmă și produse din sîrmă Bu
zău. Constantin Popeci. prim-vice- 
preȘedinte al C.O.M., director la în
treprinderea de utilai greu Craiova, 
Vasile Barb, președinte al C.O.M., 
laminator la întreprinderea meta
lurgică Iași, Ion Giuvelcă. prim- 
vicepreședinte al C.O.M., director 
la întreprinderea de automobile 
Cîmpulung, județul Argeș. Gheorghe 
Ifrim, președinte al C.O.M., mais
tru la întreprinderea de elemente 
pneumatice și aparate de măsură 
Bîrlad, județul Vaslui, Mircea Popa, 
prim-vicepreședinte al C.O.M., direc
tor la întreprinderea metalurgică 
Aiud, județul Alba, Manole Sechi, 
președinte al C.O.M., director general 
Ia Centrala industrială de autovehi
cule Brașov, Nicolae Ionescu. vice
președinte al Consiliului județean al 
oamenilor muncii, secretar al Comi
tetului județean Prahova al P.C.R., 
Victor Tătaru, președinte al C.O.M., 
economist la întreprinderea de con
strucții navale Constanța, Octavian 
Fota, prim-vicepreședinte al C.O.M., 
director la întreprinderea de echipa
mente hidraulice Rîmnicu Vilcea, ju
dețul Vîlcea, Marin Micu, președinte 
al C.O.M., maistru la Șantierul na
val Oltenița, județul Călărași, Gheor
ghe Ene, membru al C.O.M., inginer- 
șef la întreprinderea de osii și bo
ghiuri Balș, județul Olt, Gheorghe 
Rusu, prim-vicepreședinte al C.O.M , 
director la Institutul de cercetări 
pentru produse electrotehnice, filiala 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, Lu
cian Iliescu, prim-vicepreședinte al 
C.O.M., director la întreprinderea 
-pentru construcții de mașini și uti
laje grele Giurgiu, loan Toader, 
membru al C.O.M., inginer-șef la în
treprinderea „EIectromureș“, județul 
Mureș, Emil Mărginean, prim-vice
președinte al C.O.M., director la în
treprinderea „Înfrățirea“-Oradea, 
Radu Pașchiră, prim-vicepreședinte 
al C.O.M., director la întreprinderea 
de utilaj petrolier Tîrgoviște, județul 
Dimbovița, Alexandrina Ardelean, 
vicepreședinte al Consiliului județean 
al oamenilor muncii, secretar al Co
mitetului județean Iași al P.C.R., 
Dumitru Ghioca. președinte al 
C.O.M.. director general la Centrala 
industrială de utilaj petrolier Plo
iești, județul Prahova, Simion Gra
ma, prim-vicepreședinte al C.O.M., 
director la întreprinderea de pro
duse electrotehnice și electronice 
„Electroargeș" — Curtea de Argeș, 
județul Argeș. Alexandru Mărgari- 

tescu. președinte al C.O.M., director 
general la Centrala industrială de 
vagoane și material rulant București, 
Faur Sabin, președinte al C.O.M., di
rector general la Centrala industria
lă siderurgică Hunedoara. Gheorghe 
Pardi, prim-vicepreședinte al C.O.M., 
director la Combinatul de utilaj greu 
Cluj-Napoca, Petre Botoran, prim- 
vicepreședinte al C.O.M.. director la 
întreprinderea de produse cărbu- 
noase Slatina, județul Olt. Ghiinter 
May, membru al C.O.M.. director 
tehnic la întreprinderea mecanică 
Mirșa, județul Sibiu, Valerica Roșea, 
vicepreședinte al C.O.M.. între
prinderea de relee Mediaș, județul 
Sibiu, Vasile Mutu, președinte ai 
C.O.M., director general la Centrala 
industrială de utilaj metalurgic și 
prese Iași, Florin Tănăsescu. vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Domid 
Năstase, prim-vicepreședinte al 
C.O.M., director Ia întreprinderea de 
rulmenți Bîrlad, județul Vaslui. Au
rel Ciorugă, prim-vicepreședinte al 
C.O.M., director la întreprinderea de 
vagoane Arad, Virgil Stere, președin
te al C.O.M., director general la Cen
trala industrială de mașini-unelte — 
București. Ion Pavel, prim-secretar 
al Comitetului județean Caraș-Seve
rin al P.C.R., Victor Mihu, președin
te al C.O.M., director general la Com
binatul de oțeluri speciale Tîrgoviș
te. Ilie Năstase, vicepreședinte al 
Consiliului județean al oamenilor 
muncii, secretar al Comitetului ju
dețean Brașov al P.C.R., Rodica 
Alămureanu, președinte al C.O.M., 
lăcătuș la întreprinderea „Ambala
jul metalic" — Timișoara.

Participanții Ia dezbateri au dat o 
înaltă apreciere magistralei expu
neri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, model strălucit 
de analiză științifică a realităților 
economico-soclale și politice ale 
României și ale lumii contempo
rane, care Înmănunchează idei și 
orientări de inestimabilă valoare 
teoretică și practică ce deschid noi 
perspective de dezvoltare a econo
miei românești, pentru promovarea 
accentuată a principiilor democra
ției noastre socialiste, pentru anga
jarea revoluționară a energiilor 
creatoare ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor în înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Animați de calde sentimente de 
dragoste și recunoștință, de mindrie 
patriotică, participanții la dezbateri, 
îndeplinind mandatul primit din 
partea colectivelor de oameni ai 
muncii pe care îi reprezintă la con
gres, au exprimat deplina satisfac
ție fată de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucit mili
tant revoluționar, personalitate pro
eminentă a epocii contemporane, 
ctitorul României de azi, în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
National al Oamenilor Muncii, 
chezășie sigură a mersului înainte 
al societății noastre pe drumul con
strucției socialismului și comunis
mului.

Dezbaterile au reliefat rezultatele 
remarcabile obținute de oamenii 
muncii din industriile metalurgi
că și constructoare de mașini, 
ramuri care prin grija tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au cunoscut în 
ultimele două decenii o înaltă dez
voltare și modernizare, ocupînd as
tăzi un loc important in economia 
românească. Puternicele și moder
nele unități ale industriei metalur
gică și ale construcțiilor de mașini, 
cu sprijinul institutelor de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, 
realizează astăzi o gamă largă de 
produse de înaltă tehnicitate, ceea 
ce demonstrează atît nivelul în
zestrării tehnice, cît și capacitatea 
creatoare, valoarea și experiența 
cadrelor tehnice, a tuturor oameni
lor muncii din unitățile acestor ra
muri ale industriei românești.

în spiritul orientărilor fundamen
tale. al exigentelor formulate in ex
punerea prezentată la congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezba
terile au scos în relief preocupările 
și acțiunile oamenilor muncii pen
tru valorificarea tuturor rezervelor 
existente în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, și în primul rînd 
a producției destinate exportului. 
Vorbitorii s-au referit la aplicarea 
noilor măsuri stabilite de condu
cerea partidului pentru perfecțio
narea organizării și modernizarea 
producției, la aplicarea neabătută a 
principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, la intensificarea 
producției, prin scurtarea ciclului de 
fabricație al produselor — de la in
trarea materiilor prime în unități 
pînă la producția-marfă și valorifi
carea ei. în același timp, vorbitorii 
au analizat, critic și autocritic, 
unele deficiențe care mai persistă 
în aceste ramuri, cauzele care de
termină unele 'rămîneri în urmă in 
onorarea unor sarcini de plan. Tot
odată. au fost formulate critici la 
adresa unor centrale industriale, a 
ministerelor respective care nu au 
sprijinit operativ și eficient între
prinderile în solutionarea unor pro
bleme ce condiționează buna desfă
șurare a activității acestora. O serie 
de vorbitori au criticat slaba pre
ocupare față de încetineala cu care 
se acționează în unele unități pen
tru înlocuirea produselor depășite 
din punct de vedere al performan
telor. pentru înlăturarea deficiențe
lor existente încă în prelucrarea și 
valorificarea materiilor prime, din 
care cauză se. înregistrează impor
tante pierderi de metal.

Totodată, s-a subliniat necesitatea 
unei mai bune cooperări și conlu
crări între metalurgie și construc
țiile de mașini, respectării cu stric
tețe a contractelor, a calității pro
duselor, livrării la timp a utilajelor 
și pieselor de schimb, aplicării ope
rative a tehnologiilor noi care per
mit realizarea de produse cu per
formante tehnice ridicate, cu consu
muri materiale și energetice reduse. 
Vorbitorii au făcut. de asemenea, 
numeroase propuneri privind Îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, pentru creșterea com
petitivității pe piața externă a pro
duselor metalurgice, a utilajelor, 
mașinilor și instalațiilor, pentru 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de materii 
prime, combustibil și energie. Alte 
propuneri s-au referit la extinderea 
formelor și mijloacelor de perfecțio
nare a nivelului profesional, tehnic, 
științific și cultural al tuturor oa
menilor muncii, pentru a se asigura 
sporirea contribuției acestora la în
făptuirea importantelor obiective ce 
revin acestor ramuri industriale. Un 
accent aparte s-a pus pe aplicarea 
fermă a principiilor noului meca
nism economico-financiar. pe com
baterea fenomenului de imobilizare 
a fondurilor și materialelor, pe atin
gerea parametrilor proiectați la 
noile capacități de producție, potri
vit termenelor stabilite, pe creșterea 
răspunderii și îndeplinirea exem
plară a atribuțiilor tuturor celor ce 
sînt chemați să dea viață programe
lor de dezvoltare a metalurgiei și 
industriei construcțiilor de mașini. 

în acest sens, s-a subliniat necesi
tatea ca organele de conducere co
lectivă, Consiliile oamenilor muncii, 
adunările generale să acționeze cu 
mai multă fermitate în vederea 
creșterii continue a răspunderii fie
cărui om al muncii în calitatea sa 
de proprietar, producător și benefi
ciar față de bunul mers al produc
ției.

Participanții la lucrările comisiei 
s-au angajat să rezolve concret o 
serie de probleme de care depinde 
dezvoltarea acestor ramuri de o 
deosebită importantă pentru pro
gresul economiei naționale. Ei au 
exprimat hotărîrea fermă a colecti
velor pe care le reprezintă de a ac
ționa cu întreaga energie și răspun
dere comunistă pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
înfăptuind cu fermitate șl Însufle
țire orientările și indicațiile cuprin
se în magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al III-Iea al oamenilor 
muncii, pentru îndeplinirea tuturor 
hotăririlor adoptate de acest mare 
forum al clasei noastre muncitoare.

Comisia pentru industria 
chimică, petrochimică și 
Ușoară. Lucrările comisiei, la care 
au luat parte 1 222 delegați și invi
tați, au fost conduse de un prezidiu 
format din tovarășii : Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului ; 
Alexandrina Găinușe, membru al 
Comitetului Pqlitic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele consiliului de 
conducere al Ministerului Industriei 
Ușoare; Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. 
al P.C.R. ; Emilia Apostolescu. mai
stru, președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„Dorobanțul" Ploiești, județul Praho
va ; loan Bogdan Băluță, prim- 
secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R. ; Gheorghe Dinu, pre
ședintele consiliului de conducere al 
Ministerului Industriei Chimice ; 
Adrian Stoica, președintele consiliu
lui de conducere al Ministerului In
dustriei Petrochimice ; Constantin 
Zamfir, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C:R.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vintul tovarășii : Constantin Boștină, 
secretar al Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R. ; Maria Caba, pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de în
călțăminte „Solidaritatea" Oradea ; 
Florin Jula, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice, județul 
Arad ; Petru Damian, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea metalurgică pentru 
metale neferoase Zlatna ; Georgeta 
Dascălu, director general adjunct la 
Centrala industriei confecțiilor Ba
cău ; Ion Nicolae Băicoianu, maistru 
la Combinatul petrochimic Pitești ; 
Anica Nisioi, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de confecții Brăila ; 
Aurelia Sănduleasa, șef atelier la 
Filatura de bumbac Alexandria ; Ion 
Ștaicu, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul de fibre sintetice Iași ; loan 
Ungur, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii de la Com
binatul de fibre, celuloză și hîrtie 
Dej : Dumitru Păscu, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul petrochimic Midia ; 
Ioana Arbore, președinte al consiliu
lui oamenilor muncii de la între
prinderea de confecții Călărași ; Ion 
Radu, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul chimic Craiova ; Constanța 
Stan, președinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„Vîscoza" Lupeni ; Mișu Petculescu, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de an
velope Turnu Severin' ; Ion Hanaru, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Slobozia ; 
Laurențiu Teoder, secretar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R. ; 
Aurica Vizitiu, președinte al consi
liului oamenilor muncii de la Cen
trala industrială de fire și fibre sin
tetice Săvinești ; Emilia Apos
tolescu, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la între
prinderea „Dorobanțul" Ploiești ; Mi
hai Apostol, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea chimică Fălticeni ; 
Iacob Pelea, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de Ia 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce Turnu Măgurele ; Paul Ioniță, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea metalur
gică de metale neferoase Copșa 
Mică ; Ana Teodorescu, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la Fi
latura de bumbac Isaccea, județul 
Tulcea ; Ștefan Manea, prim-vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul chimic 
Giurgiu ; Teodor Antonescu, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii de Ia Centrala industrială pentru 
fire, fibre artificiale și celuloză Brăi
la ; Valentin Anastasiu, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul petrochimic Borzești ; 
Gheorghe Manolescu, președintele 
consiliului științific al Institutului de 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru industria chimică București ; 
Marta Elena Dumitrescu, președinte 
al consiliului oamenilor muncii de 
la Centrala industrială de medica
mente și cosmetice București ; 
Gheorghe Constantinescu, prim-vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea textilă 
Buzău ; Elena Balla, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
Centrala industriei bumbacului Iași ; 
Gheorghe Sabău, director adjunct la 
întreprinderea de anvelope Zalău ; 
Rodica Nuțescu, președinte al consi
liului oamenilor muncii de la Fila
tura de lină pieptănată Focșani ; 
Emil Dima, prim-vicepreședinte al 
consiliului oamenilor muncii de la în
treprinderea de utilai chimic Gă
iești ; Iuliana Tihan, inginer-șef 
Ia întreprinderea de tricotaje ’Ca
racal ; Grigore Vîrtej, președinte 
al consiliului oamenilor muncii al 
Centralei industriale de produse 
anorganice Rimnicu Vîlcea ; Savel 
Matache, președinte al consiliului 
științific al Centrului de cercetări 
pentru fibre chimice Săvinești ; Eu
genia Delia Aldea, prim-vicepreșe
dinte al consiliului oamenilor mun
cii de la Fabrica chimică „Victoria" 
Tirgoviște ; Dumitra Ardelean, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii de Ia întreprinderea de articole 
tehnice din cauciuc Brașov ; Dorel 
Popa, președinte al consiliului oame
nilor muncii de la Centrala indus
trială de îngrășăminte chimice Tirgu 
Mureș ;-Vasile Blejușcă, prim-vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii la întreprinderea „Proletarul" 
din Bacău ; Ștefan Petrovici, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de deter- 
genți Timișoara ; Maria Costa, prim- 

vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii de la Fabrica de încăl
țăminte Hunedoara ; Constantin Chi- 
riac, prim-vicepreședinte al consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul de celuloză și hîrtie Călărași.

Participanții la dezbateri și-au ex
primat totala lor adeziune la ideile 
cuprinse in cuvîntarea rostită la des
chiderea lucrărilor marelui forum 
al clasei muncitoare din țara noas
tră de secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a 
subliniat inalta valoare teoretică și 
practică a mesajului care-1 conține, 
spiritul său realist, profund știin
țific. marea sa bogăție de idei, de o 
deosebită însemnătate pentru reali
zarea cu succes a obiectivelor ac
tualului cincinal, pentru propășirea 
patriei noastre socialiste.

Vorbitorii au exprimat în unanimi
tate deosebita satisfacție și bucurie 
pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, subliniind 
că această opțiune a clasei noastre 
muncitoare reprezintă o mărturie a 
sentimentelor de inaltă prețuire și 
profundă recunoștință pe care toți 
oamenii muncii din patria noastră le 
nutresc față de secretarul general 
al partidului, pentru grija deosebită 
cu care veghează la îndeplinirea mi
siunii istorice ce revine clasei noas
tre muncitoare, pentru neobosita ac
tivitate pe care o desfășoară în frun
tea partidului și statului nostru în
chinată propășirii patriei noastre 
socialiste, sporirii nivelului de bună
stare si civilizație ale întregului nos
tru popor.

în numele oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă la congres, cei 
ce au luat cuvintul și-au exprimat 
întregul lor atașament la politica 
internă și externă a partidului și 
statului, subliniind contribuția de 
inestimabilă valoare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și 
înfăptuirea acestei politici, care co
respunde din plin aspirațiilor și in
tereselor fundamentale ale națiunii 
noastre, cauzei socialismului. înțe
legerii și conlucrării între popoare.

In dezbateri s-a dat o înaltă apre
ciere activității strălucite a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere și pre
țuire internațională, contribuției sale 
la Înfăptuirea programului partidu
lui, la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la progresul 
cercetării științifice.

Avind permanent In vedere obiec
tivele strategice stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, apre
cierile și recomandările cuprinse în 
expunere, precum și înfăptuirea in
dicațiilor date de secretarul general 
al partidului cu prilejul consfătuiri
lor și vizitelor de lucru efectuate in 
tară, vorbitorii au analizat în mod 
critic și autocritic probleme funda
mentale ale industriei chimice, pe
trochimice și ușoare, ramuri cu o 
pondere însemnată In ansamblul 
economiei țării și care înregistrează, 
și în acest cincinal, cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare, căile și mo
dalitățile cele mai eficiente pentru 
realizarea la un înalt nivel calitativ, 
superior, a sarcinilor ih actualul 
cincinal, ce va marca intrarea țării 
noastre într-un nou stadiu de dez
voltare economică și socială.

Cei care au luat cuvintul au apre
ciat însemnătatea pe care o au in
dustriile chimică și petrochimică, ca 
ramuri de vîrf ale economiei națio
nale, în dezvoltarea economică și 
socială a țării, pentru crearea bazei 
de materii prime și materiale, pen
tru valorificarea lor superioară in 
produse de înaltă competitivitate, 
contribuind astfel la diminuarea im
porturilor, la penetrarea tot mai 
accentuată a produselor chimice 
românești In circuitul mondial de 
valori.

Accentul a fost pus pe modul In 
care s-a acționat pentru creșterea 
răspunderii organelor de conducere 
colectivă în gospodărirea cu eficientă 
maximă a tuturor resurselor mate
riale și umane, sporirea productivi
tății muncii și a gradului de prelu
crare a produselor, a creșterii cali
tății și competitivității produselor 
românești pe piața externă.

Dezbaterile au relevat rezultatele 
obținute în realizarea principalilor 
indicatori în cincinalul trecut și pe 
primele opt luni din aceșt an, accen- 
tuîndu-se experiența bună dobîndită 
de multe consilii ale oamenilor 
muncii în concentrarea tuturor efor
turilor materiale și umane pentru 
aplicarea noului mecanism economi
co-financiar, realizarea producției 
fizice și nete, a producției destinate 
exportului, pentru stimularea parti
cipării in proporții tot mai mari a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor la activitatea de creație știin
țifică și tehnică și introducerea pro
gresului tehnic.

Arătînd realizările bune obținute 
pînă acum, vorbitorii s-au referit, 
totodată, în spirit critic și autocritic, 
la unele neîmpliniri și rămîneri în 
urmă față de indicatorii planificați, 
ceea ce a determinat neonorarea in 
termen a obligațiilor contractuale. 
Totodată, s-au formulat propuneri 
pentru lichidarea neajunsurilor din 
activitatea productivă în vederea în
deplinirii ritmice, in condiții de efi
ciență sporită, a producției fizice, a 
tuturor sarcinilor de plan, punin- 
du-se un accent deosebit pe recupe
rarea restanțelor și realizarea inte
grală a planului de export. In acest 
sens, s-a subliniat necesitatea inten
sificării preocupărilor pentru recupe
rarea întîrzierilor la punerea în 
funcțiune a unor importante capaci
tăți de producție, pentru accelerarea 
activității de modernizare a tehnolo
giilor de fabricație, a utilajelor și 
instalațiilor în vederea creșterii con
tinue a productivității muncii, factor 
determinant pentru înfăptuirea pre
vederilor planului și a programelor 
suplimentare. S-a evidențiat crește
rea preocupării pentru ridicarea 
gradului de calificare și specializare 
a întregului personal, perfecționarea 
continuă a organizării producției și 
a muncii, creșterea calității produse
lor, asigurarea la toate locurile de 
muncă a unui climat de ordine și 
disciplină pentru a realiza înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, asigurînd astfel cerințele 
pieței interne și a celor de export. 
De asemenea, s-a apreciat că tre
buie să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru încadrarea în nor
mativele economico-financiare stabi
lite privind consumurile materiale 
și energetice, pentru creșterea efi
cienței fondurilor fixe, pentru re
ducerea costurilor de producție si 
rentabilizarea stocurilor de materii 
prime și «materiale.

în continuare, vorbitorii au sub
liniat că în industria chimică un 
accent deosebit trebuie pus pe intro
ducerea unor tehnologii modernizate 
și noi, cu randamente de valorifica
re superioară, pe asimilarea de pro
duse chimice și sortimente cu carac
teristici calitative ridicate și cu 
greutăți specifice reduse, pe utili
zarea din ce în ce mai largă a re
surselor refolosibile, îndeosebi din 

cauciuc, mase plastice, hîrtie, a sub
stanțelor utile din apele reziduale. 
In același timp, in industria ușoară 
trebuie să se urmărească reducerea 
greutății specifice, creșterea coefi
cientului de utilizare a materiilor 
prime, materialelor, extinderea înlo
cuitorilor și a materialelor refolosi
bile, in condițiile menținerii para
metrilor tehnico-funcționali și este
tici. extinderea optimizării operații
lor de croire; iar in țesătorie și fi
nisaje să se acționeze pentru di
minuarea pierderilor și decalajelor.

Dezbaterile au scos în relief nece
sitatea concentrării eforturilor pro- 
iectanților, constructorilor de utilaje 
și beneficiarilor pentru recuperarea . 
restantelor, intărirea ordinii și dis
ciplinei în vederea scurtării timpului 
de execuție și a duratei de atingere 
a parametrilor proiectați.

In cuvintul lor. vorbitorii au sub
liniat necesitatea unei mai bune coo
perări și conlucrări cu alte indus
trii, cu întreprinderi similare ce 
dispun de o valoroasă experiență.

In mod unanim, participanții la 
lucrările comisiei au apreciat că ac
tualul Congres al oamenilor muncii 
constituie un moment de referință 
în perfecționarea conducerii econo
miei naționale, in adîncirea procesu
lui democrației - muncitorești.

Exprimîndu-și adeziunea deplină 
la documentele supuse dezbaterii 
congresului, ei s-au angajat, în nu
mele tuturor celor care le-au încre
dințat mandatul de a-i reprezenta la 
marele forum al democrației munci
torești, să-și consacre întreaga ener
gie și capacitate de muncă finaliză
rii hotăririlor pe care le va adopta 
congresul, traducerii consecvente în 
viață a orientărilor, indicațiilor și 
sarcinilor formulate de secretarul 
general al partidului în cuvîntarea « 
sa, pentru continuarea neabătută a 
operei de înfăptuire a Programului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Comisia pentru construc
ții industriaie și materiale 
de construcții. Lucrările comi
siei, la care au luat parte 1 427 de 
delegați și invitați, au fost conduse 
de un prezidiu format din tovarășii: 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Richard Winter, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
consiliului de conducere al Minis
terului Industrializării Lemnului și 
Materialelor de Construcții, Ioan C. 
Petre, viceprim-ministru al guver
nului, Alexandru Dimitriu, pre
ședintele consiliului de conducere al 
Ministerului Construcțiilor Industria
le. Pantelimon Găvănescu, prim-șe- 
cretar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., Maria Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Neamț al P.C.R., Vasilica 
Chivu, cercetător științific, pre
ședintele consiliului științific al In
stitutului de cercetări științifice, 
inginerie tehnologică și proiectări 
pentru sectoare calde și metalur- 
gfe București, Elena Covaciu. prim- 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea 
de porțelan Alba Iulia, județul Alba, 
Alexandrină Palade. mașinist, secre
tarul comitetului U.T.C.. vicepre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Galați.

La dezbateri au luat cuvintul to
varășii : Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al Coniitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R.. Grațian 
Șerban, director al Trustului an
trepriză generală de construcții- 
montaj Cluj, Ermil Marcoci. di
rector al întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport Piatra 
Neamț, județul Neamț, Constantin 
Orhei, director al Antreprizei de 
construcții industriale Est al Trus
tului antrepriză generală de con
strucții industriale Iași, Ion Grosu, 
maistru, președintele comitetului 
sindicatului la întreprinderea de
geamuri Buzău, Fornoga Romulus, 
șef de secție, secretar al comi
tetului de partid la întreprinderea 
„Metroul" București. Pavel Be- 
linski, director al întreprinderii
antrepriză de construcții-mon-
taj Olt, Tache Mihalcea, maistru
la întreprinderea de materiale de 
construcții Doaga, județul Vrancea. 
Gheorghe Năstase, director ai 
TrustuJui-Antrepriză generală de 
construcții industriale Pitești, jude
țul Argeș, Bilasz Iosif, maistru la 
întreprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Miercurea- 
Ciuc, județul Harghita, Mihai Gîdei. 
director al Trustului antrepriză 
generală de construcții industriale 
Brăila, Nicolae Măcinic, maistru 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului Sebeș, județul Alba. Nicolșe 
Lăzărescu, director al întreprinderii 
antrepriză de construcții-montaj 
metalurgice și reparații Reșița, ju
dețul Caraș-Severin. Georgeta La- 
butin, inginer la Secția de proiec
tare a județului Tulcea, Constantin 
Vasilache, director al întreprinderii 
de materiale de construcții Călărași, 
Adrian Ranteș, director al între
prinderii de poduri din beton Giur
giu, Dumitru Deaconu. șef de bri
gadă la Antrepriza de construcții 
industriale Zalău, județul Sălaj, 
Andrei Sorcoiu, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor âl 
P.C.R., Traian Girba, prim-secretar 
al Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., Mircea Balaban, șef de sec
ție, secretar al comitetului de 
partid la Combinatul de prelucrare 
a lemnului Arad, Pavel Misaros, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii la Antrepriza de 
construcții , hidroenergetice Porțile 
de Fier II, județul Mehedinți, 
Gheorghe Cîrstea, președinte al 
consiliului oamenilor muncii la 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
Brașov, Doina Dascălu, subingineră, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii la întreprinderea de prefa
bricate din beton « Craiova, județul 
Dolj, Ion Cercel, director al între
prinderii antrepriză de construcții- 
montaj Rimnicu-Vîlcea., județul Vîl
cea, Ioan Nicola, director al între
prinderii forestiere de exploatare și 
transport Deva, județul Flunedoara, 
Mihai Armașu, director al Trustului 
antrepriză generală de construcții- 
montaj Bacău, Traian Tătaru. prim- 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii la întreprinderea de 
prelucrarea lemnului Satu Mare. 
Dumitru Coman, șef de brigadă Ia 
Antrepriza de construcții industriale 
Covasna, Gheorghe Dumitru Tudor, 
secretar al comitetului de partid Ia 
Trustul antrepriză generală de con
strucții montai Constanta. Nicolae 
Bușui, prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.. 
Ștefan Prica. directorul întreprinde
rii antrepriză de construcții-montaj 
și reparații siderurgice Galați, Con
stantin Găitan, directorul Combina
tului pentru lianți și materiale re
fractare Turda,i județul Cluj, Cristei 
Bădescu. directorul Trustului antre-

(Continuare in pag. a Vl-a)
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priză generală de constructii-mon
taj Dolj, Ion Pietrăreanu, directorul 
Combinatului de prelucrare a lem
nului Pitești, județul Argeș, . Con
stantin Safta, directorul Antreprizei 
poduri dunărene Fetești, județul Ia
lomița, Gheorghe Haizea, directorul 
Trustului antrepriză generală de 
constructii-montaj Brașov, Nicolae 
Pascu. directorul întreprinderii de 
materiale izolatoare Vaslui, Ștefan 
Lupșa, directorul Trustului antre
priză generală de constructii-montaj 
Maramureș, Corneliu-Vicentiu Dani- 
liuc, inginer-șef al Trustului antre
priză generală de constructii-mon
taj Botoșani, Gheorghe Bulinschi, 
directorul Combinatului pentru lianți 
și azbociment Aleșd, județul Bihor, 
Petru Necula, directorul întreprin
derii de prelucrare a lemnului Iași, 
Aristotel Rădută, președintele con
siliului oamenilor muncii la 
întreprinderea antrepriză de con- 
strucții-tnontaj Sibiu, Lucia-Elena 
Pop, președintele consiliului oame
nilor muncii la întreprinderea de 
produse ceramice Lugoj, județul 
Timiș, Constantin Puca, director ad
junct Ia Antrepriza de construcții 
hidrotehnice Olt Inferior, județul 
Olt, Livia Besa, muncitoare, pre
ședintele comitetului sindicatului 
la întreprinderea de sticlărie me
naj Bistrița, județul Bistrița-Nă- 
săud, Toader Balcan, directorul în
treprinderii forestiere de exploatare 
și transport Bacău, Ion Golgojan, 
directorul întreprinderii antrepriză, 
de constructii-montaj Teleorman, 
Victor Socol, directorul întreprin
derii de prefabricate din beton Un
gheni, județul Mureș, Ion Stan, 

» directorul Trustului antrepriză ge
nerală de constructii-montaj Plo
iești, Teodosia Găvănescu, inginer 
la Combinatul de lianți șl azboci
ment Tîrgu Jiu, județul Gorj, 
Nicolae Bircă, directorul întreprin
derii antrepriză de constructii-mon
taj siderurgice Călărași. Radu Su
man, directorul general al Centralei 
antrepriză generală de construcții 
Industriale București, Aurora Tilin- 
ca, președintele Consiliului oameni
lor muncii la Combinatul de pre
lucrare a lemnului Brăila. Petrică 
Damian, președintele Consiliului oa
menilor muncii la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului Pucioasa, ju
dețul Dîmbovița.

Participanții la dezbateri au dat 
expresie unanimei și entuziastei 
adeziuni a oamenilor muncii din 
patria noastră la ideile, indicațiile 
și orientările cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. do
cument de inestimabilă valoare teo
retică și practică, model strălucit de 
analiză științifică a realităților eco- 
nomico-sociale și politice ale Româ
niei și ale lumii contemporane, care 
deschide noi căi și perspective de 
dezvoltare și perfecționare a demo
crației noastre, muncitorești revolu
ționare, de angajare a tuturor ener
giilor creatoare ale clasei muncitoa
re, ale Întregului popor In înfăp
tuirea neabătută a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, în asigurarea progresului 
neîntrerupt al patriei noastre.

Apreciind cu admirație și recunoș
tință, cu înaltă mîndrie patriotică 
Contribuția determinantă a gîndirii 
și acțiunii neobosite a secretarului 
general al partidului nostru în des
fășurarea uriașului proces de trans
formare revoluționară a societății 
românești și îndeplinind mandatul 
primit din partea colectivelor pe 
care le reprezintă participanții la 
lucrările comisiei și-au manifes
tat încă o dată in unanimita
te adeziunea Ia hotărîrea con
gresului de realegere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, văzînd in 
această învestitură chezășia afirmării 
depline a forței și vitalității demo
crației muncitorești, a exercitării cu 
stlcces a rolului conducător al clasei 
muncitoare în societatea noastră. în 
înfăptuirea luminoaselor Idealuri ale 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul României.

înfătișînd rezultatele remarcabile 
obținute de oamenii muncii din 
sectoarele construcții industriale, 
materiale de construcții și industria 
lemnului în realizarea sarcinilor din 
cincinalul 1981—1985 și pe primele 
8 luni ale anului în curs, partici- 
panții la dezbateri au relevat ca o 
caracteristică generală creșterea 
continuă a rolului și competentei 
organelor colective de conducere, 
preocuparea lor ( susținută pentru 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă, angrenarea lor, sub per
manenta Îndrumare a organelor șl 
organizațiilor de partid, la soluțio
narea eficientă a problemelor eco
nomice și organizatorice cu care se 
confruntă unitățile în unirea efor
turilor creatoare ale colectivelor de 
oameni ai muncii pentru transpu
nerea neabătută în viată a preve
derilor din Programul partidului și 
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului.

Dezbaterile s-au desfășurat în- 
tr-un climat de exigentă și înaltă 
responsabilitate muncitorească, vor
bitorii referindu-se în spirit critic 
și autocritic la unele neimpliniri și 
rămînerl în urmă fată de indica
torii planificați, datorate în primul 
rînd unor deficiente ale propriei 
activități, pentru înlăturarea cărora 
consiliile oamenilor muncii au adop
tat măsuri corespunzătoare și acțio
nează cu hotărîre pentru a asigura 
aplicarea lor în practică.

Totodată, au fost exprimate critici 
șl s-au făcut propuneri adresate 
unor ministere și organe centrale 
solicitate să vină mai mult în ln- 
tîmpinarea cerințelor justificate ale 
unităților, prin adoptarea unor mă
suri eficiente și operative și acor
darea unui sprijin mai susținut în 
realizarea planului de producție.

în cuvîntuî lor, cei ce lucrează în 
domeniul construcțiilor industriale au 
făcut propuneri pentru aplicarea 
consecventă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar, generalizarea acor
dului global, creșterea accentuată a 
eficienței economice prin aplicarea 
proiectelor tip, a tehnologiilor și ma
terialelor tipizate, sporirea substan
țială a productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor de producție și, în 
primul rind, a celor materiale, di
minuarea substanțială a stocurilor și 
încadrarea în noile normative apro
bate, Intensificarea progresului teh
nic, creșterea calității și siguranței 
în. exploatare a construcțiilor, redu
cerea consumurilor materiale șl fi
nanciare, eliminarea risipei sub orice 
formă, întărirea ordinii și disciplinei 
pe șantiere.

Au fost evidențiate unele lipsuri 
care se manifestă in activitatea de 
pregătire a investițiilor și s-a soli
citat ministerelor, îndeosebi celor ale 
industriei chimice, metalurgice și, 
constructoare de mașini, să urgen
teze livrarea utilajelor tehnologice în 
special pentru capacitățile de pro
ducție cu termene de punere în 
funcțiune în acest an.

în vederea eliminării Importurilor, 
s-a relevat necesitatea de a se 

urgenta definitivarea cercetărilor și 
asigurarea de către industrie a ma
terialelor noi și utilajelor, la terme
nele și în cantitățile necesare reali
zării planului de construcții-montaj. 

Totodată, vorbitorii au arătat că se 
Impune să se asigure de către uni
tățile furnizoare lichidarea restanțe
lor existente în livrarea materialelor 
— ciment, otel beton, țevi pentru 
construcții, materiale de izolații.

în domeniul producției materiale
lor de construcții și industrializării 
lemnului, dezbaterile au pus în evi
dentă aspecte critice și autocritice șl 
s-au propus măsuri pentru reducerea 
în continuare a consumurilor ener
getice, de materii prime și materiale 
energointensive, prin adoptarea de 
tehnologii moderne, creșterea gradu-' 
lui de utilizare a utilajelor și insta
lațiilor, accelerarea vitezei de rotație 
a mijloacelor circulante, în concor
danță cu noile norme recent apro
bate, sporirea gradului de prelucrare 
a materialului lemnos. S-au făcut 
sublinieri privind eliminarea neajun
surilor în domeniul creșterii produc
tivității muncii și aplicarea integrală 
a măsurilor stabilite, care să asigure 
dublarea acestui indicator pînă în 
anul 1990.

în dezbateri s-a relevat modul în 
care se acționează în întreprinderile 
producătoare de mobilă pentru apli
carea măsurilor stabilite în urma 
analizelor efectuate din indicația 
conducerii partidului, astfel încît să 
se asigure creșterea gradului de com
petitivitate pe piața externă.
* Vorbitorii au arătat, de asemenea, 
că se impune un sprijin mai eficient 
din partea unor ministere și organe 
centrale, în special în ce privește 
asigurarea ritmică și integrală a 
unor materii. prime și materiale.

A fost exprimată hotărîrea consi
liilor și colectivelor de oameni’ ai 
muncii pe care-i reprezintă de a 
asigura realizarea unei noi calități 
a muncii în toate domeniile de acti
vitate, de a acționa cu fermitate 
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor programelor supuse dezba
terii Congresului oamenilor muncii, 
exprimindu-se convingerea fermă că 
acestea vor deschide noi perspective 
pentru înflorirea patriei, ridicării 
necontenite a bunăstării și prosperi
tății întregului popor, pentru con
struirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră și 
înaintarea spre comunism.

Comisia pentru transpor
turi și telecomunicații. La lu* 
crările comisiei au participat un 
pumăr de 991 de delegați și invitați.

Lucrările comisiei au fost conduse 
de un prezidiu format din tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., i Miu Dobrescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Colegiului 
Central de Partid, Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele. Comi
tetului de Stat pentru Prețuri, Mi
hai Marina, membru supleant al Co
mitetului Politic. Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
•județean Constanța al P.C.R., Au
gustin Angheleanu, președintele 
Consiliului de conducere al Regiona
lei de căi ferate Craiova, Pavel Aron, 
președintele Consiliului de conduoere 
al Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, Maria Gabriela 
Deteșanu, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de la Institutul de 
proiectări transporturi auto, navale 
și aeriene București, loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Călărași al P.C.R., Dumitru Fu- 
garu, președintele sindicatului și al 
adunării generale a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de transport 
local Timiș.

La dezbateri au luat cuvîntuî to
varășii Aurel Dumitru Popa — pre
ședinte al Consiliului de conducere 
al Regionalei de căi ferate București, 
Dumitru Știucă — directorul între
prinderii de transporturi auto Caraș- 
Severin, Mihai Marina, prim-secre
tar al Comitetului județean Constan
ța al P.C.R., Dumitru-Isaia Anghe- 
lescu, prim-vicepreședinte al C.O.M., 
Direcția de telecomunicații a muni
cipiului București, Constantin Micu
— președintele C.O.M., întreprin
derea de transporturi auto Brăila, 
Gheorghița Filipescu — președintele 
C.O.M., Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Caraș-Severin, 
Vasile Cojocaru — «ecretar cu pro
bleme economice al Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R., Constantin 
N. Popa — directorul întreprinderii 
de transporturi auto Argeș, Tănase 
Croitoru — director, prim-vicepre- 
ședinte al C.O.M., întreprinderea de 
exploatare a flotei maritime „Na- 
vrom“ — Constanța, Arcadie Ba- 
calim — director, prim-vicepreședin
te al C.O.M., Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Olt, La^ăr 
Morariu — directorul întreprinderii 
de transport local Bacău, Iosif Ră
dic •— secretar al comitetului de 
partid, întreprinderea mecanică de 
material rulant Simeria, președinte 
al C.O.M., Fulop Carol — secretar cu 
probleme economice al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., Va- 
leriu Bucătaru — inginer șef, Direc
ția județeană de poștă și telecomu
nicații Tulcea, Anghei Copăceanu — 
președintele C.O.M., Grupul de 
exploatare flotă și porturi Giur
giu, Constantin Tanasciuc — di
rector, Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Alba, Victor Iloiu
— șef Regulator circulație mișcare 
C.F.R. Petroșani, Ion Popescu — 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Giurgiu al P.C.R., Mariana Doi
na Filipoiu (Sandor) — inginer, în
treprindere de transporturi auto Bis
trița, Constantin Tudorache — 
director, Direcția județeană de 
poștă șl telecomunicații Vran- 
cea, Radu Mitrovici — lăcătuș, 
depoul C.F.R. Buzău, Ionel Boc — 
director, întreprinderea județeană 
de transport local Vrancea, Constan
tin Nițu — președinte al C.O.M., se
cretar al comitetului de partid din 
Compania TAROM, Pavel Aron — 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor, Ion Neagu — maistru, 
secretar al comitetului de partid, 
Complexul C.F.R. Adjud, Nicolae 
Cherteș — director general, Regio
nala C.F.R. Cluj, președinte al 
C.O.M., Dumitru Duțu — director, 
prim-vicepreședinte al C.O.M., între
prinderea de transport local Brăila, 
Mircea Lucea — director, Direcția 
județeană de poștă și telecomunicații 
Arad, Marcu Ionescu — secretar cu 
probleme economice al Comitetului 
județean Teleorman al P.C.R., Mihail 
Colgiu — maistru, președintele 
C.O.M., întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții căi fe
rate Buzău, Florian Hircă — director, 
întreprinderea județeană de trans
port local Bihor, Teodor Kaszoni — 
inginer șef, Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Mureș, Ion 
Tămășescu — directorul întreprin
derii de transporturi și utilaje pen
tru construcții Rovinarl (M.M.P.G.), 
Dumitru Horia Dediu, director ge
neral, președintele Consiliului oa

menilor muncii de la Regionala 
C.F.R. Galati, Filip Mirea, electri
cian, secretar al comitetului de 
partid, președintele Consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de transporturi auto București, Du
mitru N. Puiu, șeful Departamentu
lui aviației civile, Gheorghe Herteli, 
președintele Comitetului sindicatu
lui și al adunării generale a oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
reparații ailto Tg. Mureș, Nicolae 
Vîrlan, director, prim-vicepreședin
te al C.O.M., întreprinderea de 
transporturi auto Vîlcea, Georgeta 
Paula Călinescu, Inginer-șef Direc
ția județeană de poștă și telecomuni
cații Neamț, Dezo Aniko, economis
tă, întreprinderea de producție in
dustrială pentru construcții căi ferate 
Miercurea Ciuc, Vasile Ene, prim-vi
cepreședinte al Consiliului oamenilor 
muncii, Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Bistrița-Năsăud, 
George Iulian Simionescu, director, 
întreprinderea de navigație fluvială 
NAVROM-Galați, Viorel Lucescu, 
lăcătuș, întreprinderea de reparații 
auto Suceava, Angela Teodorescu, 
inginer principal, Regulatorul de cir
culație C.F.R. Sibiu, Octavian Be- 
nie, șef Regulator circulație mișca
re C.F.R. Oradea, secretar adjunct 
al Comitetului P.C.R. Complex C.F.R. 
Oradea, Szocz Ileana, subinginer, Di
recția județeană de poștă și teleco
municații Covasna, Nicolae Gheor
ghiu, maistru-instructor, Complexul 
C.F.R. Fetești, Nicolae Hîncu, direc
tor, prim-vicepreședinte C.O.M. — 
întreprinderea de transporturi auto 
Călărași, Elena Pintea, șef birou, 
președintele C.O.M. — Direcția ju
dețeană de poștă și telecomunicații 
Sălaj, Nicolae Stancu, șef Regulator 
de circulație mișcare C.F.R. Tîrgo- 
viște, Maria Ștefan, subinginer, se
cretar adjunct al Comitetului de 
partid — întreprinderea județeană de 
transport local Prahova, Aurel Astăluș, 
maistru. Revizia de vagoane, secre
tar al Comitetului de partid — 
Complexul C.F.R. Bistrița, loan Do- 
brin, director — întreprinderea de 
transporturi auto Neamț, Steliana 
Costan, tehnician, președintele 
C.O.M. — Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Maramureș, 
loan Anastasiu, prim-secretar al Co
mitetului județean Tulcea al P.C.R., 
Augustin Angheleanu, director gene
ral, președintele C.O.M. — Regionala 
C.F.R. Craiova, Grațian Ster, pre
ședinte al C.O.M. — întreprinderea 
județeană de transport local Satu 
Mare, loan Foriș, prim-secretar al 
Comitetului județean Călărași al 
P.C.R., Tudor I. Cincă, director teh
nic — Regionala C.F.R. Iași, Anton 
Lungu, prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R., Anghei 
Neacșu, director general, președintele 
C.O.M. — Regionala C.F.R. Brașov.

In cuvîntuî lor, participanții la 
dezbateri au dat glas, în numele tu
turor celor pe care-i reprezintă, sen
timentelor de profundă dragoste șt 
recunoștință față de conducătorul 
partidului și statului nostru, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
ctitorul României socialiste, de nu
mele căruia șînt legate toate marile 
realizări din glorioasa perioadă is
torică inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Participanții la discuții au expri
mat cu căldură satisfacția oameni
lor muncii din transporturi și tele
comunicații pentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, in înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

La baza dezbaterilor au stat ori
entările și indicațiile de o inesti
mabilă valoare cuprinse în cuvîn
tarea secretarului general al parti
dului la actualul congres. Cei 
care au luat cuvîntuî au analizat, în 
spirit critic și autocritic, activitatea 
desfășurată pînă ■ acum, precum și 
posibilitățile și rezervele existente, 
în unitățile de transporturi și tele
comunicații în care-și desfășoară 
activitatea. O atenție deosebită s-a 
acordat îndeplinirii în mod exem
plar a planului de transport, crește
rii productivității muncii, reducerii 
costurilor în transporturi, ridicării 
substanțiale a eficienței în toate sec
toarele de activitate, a tuturor sar
cinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea, a progra
melor adoptate pe baza orientărilor 
formulate de secretarul general al 
partidului.

Evidențiindu-se unele rezultate 
obținute în cincinalul trecut și din 
opt luni ale anului curent, au fost 
subliniate sarcinile ce revin unități
lor din transporturi și telecomunica
ții în actualul cincinal, precum și 
măsurile ce se impun pentru înde
plinirea indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind activita
tea de transporturi.

S-au făcut numeroase propuneri șl 
s-au dat soluții pentru îmbunătățirea 
Indicilor de utilizare a,materialului 
rulant, a parcului auto din dotare, 
prin folosirea la capacitatea maximă 
a tuturor mijloacelor de transport, 
extinderea metodelor și tehnologii
lor moderne de transport, pregătirea 
corespunzătoare a fronturilor de 
lucru. în funcție de specificul pro
duselor și mijloacelor de transport 
utilizate.

S-au formulat propuneri pentru fo
losirea în mai mare măsură a flotei 
noastre > comerciale maritime, creș
terea tranzitului de mărfuri pe Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră, spo
rirea volumului transporturilor aerie
ne și perfecționarea activității poștei 
și telecomunicațiilor, pentru îndepli
nirea neabătută a importantelor 
obiective stabilite pentru actuala 
etapă de dezvoltare economico-so- 
cială a țării.

O atenție deosebită s-a acordat res
pectării termenelor de dare în ex
ploatare a Canalului Poarta Albă- 
Midia, Năvodari, precum și a liniilor 
de cale ferată necesare transportului 
cărbunelui.

S-a relevat necesitatea ca, în dome
niul transportului auto, să se acțio
neze, în continuare, concomitent cu 
■reducerea ponderii sale în totalul 
transporturilor, pentru creșterea gra
dului de folosire a autotrenurilor cu 
l»-2 remorci, alegerea variantelor op
time de transport, eliminarea trans
portului auto pe distanțe mari și pe 
trasee paralele cu calea ferată și căi 
navigabile.

S-au formulat propuneri pentru îm
bunătățirea regularității circulației 
trenurilor, a stării tehnico-sanitare 
a parcului de vagoane și a căiior 
de rulare. De asemenea, s-au re
liefat sarcinile ce revin unităților 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor pentru îmbunătățirea 
calității reviziilor și reparațiilor, pen
tru mai buna exploatare a parcului 
din dotare-

în domeniul telecomunicațiilor, 
participanții la discuții s-au angajat 
să îmbunătățească calitatea presta
țiilor și utilizarea intensivă a insta
lațiilor. Vorbitorii s-au angajat să 
respecte întocmai indicațiile date de 
conducerea de partid privind orga
nizarea superioară a muncii. îmbur 
nătățirea calității activității de 
transport și telecomunicații, înca

drarea în costurile planificate, valo
rificarea stocurilor supranormative, 
accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante și încadrarea in 
noile normative de stoc aprobate, 
pentru aplicarea consecventă a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar.

De asemenea, s-a insistat asupra 
necesității ordinii și disciplinei, creș
terii răspunderii și exigentei cadrelor 
de conducere, a tuturor oamenilor 
muncii din acest sector de activita
te. S-au subliniat, de asemenea, ne
cesitatea pregătirii și perfecționării 
forței de muncă, a intensificării 
muncii de îndrumare și control, a 
asigurării unui climat de exigență 
la toți lucrătorii din transporturi.

Participanții ia lucrările comisie! 
au exprimat hotărîrea oamenilor 
muncii din transporturi și telecomu
nicații de a acționâ pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin, precum 
și angajamentul ferm de a munci 
cu și mai multă dăruire și abnega
ție pentru obținerea de rezultate su
perioare, în concordanță cu poten
țialul de care dispune această ra
mură. Ei au aprobat documentele 
supuse dezbaterii, manifestindu-și 
totala adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru consacrată înfloririi pa
triei, cauzei păcii și progresului.

Comisia pentru problemele 
activității economico-financia- 
re, aplicarea consecventă a 
noului mecanism economic și 
autogestiunii. Lucrările comisiei 
au fost conduse de un prezidiu for
mat din tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dimitrie Ancuța, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Alecsandru Babe, președintele Con
siliului de conducere al Ministerului 
Finanțelor, Neculai Ibănescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R., Gheorghe Matei, prim- 
secretar al Comitetului județean' 
Teleorman al P.C.R., Barbu Petrescu, 
președintele consiliului științific al 
Institutului Central de Cercetări 
Economice București, Lucia Morar, 
prim-vicepreședintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Tricoul Roșu" Arad, Alexandru 
Moldoveanu. prim-vicepreședintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Fabrica de aparate de măsură și 
control Drobeta-Turnu Severin, ju
dețul Mehedinți, Simona Marica, 
contabil-șef la întreprinderea de 
transporturi auto Tîrgu Jiu, județul 
Gorj.

La lucrări au participat 1207 
delegați și invitați. Au luat cuvîntuî 
tovarășii : Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R., Virginia Ge- 
mescu. director plan-producție la 
Centrala industrială de electrotehni
că Craiova, Constantin Maracu. direc
tor al Sucursalei județene Htnjedoara 
a Băncii Naționale, Jean Gheorghe 
Dăogaru, secretar cu probleme eco
nomice al Comitetului județean Giur
giu al P.C.R., Valeriu Borugă, conta
bil-șef la întreprinderea „Electromo
tor" Timișoara, Alecsandru Babe, 
ministrul finanțelort Maria Braniște, 
contabil-șef la Centrala industrială 

,de fire și fibre sintetice Săvinești, 
județul Neamț, Kanyarp Ivan, inspec- 
tbr-șef al Inspecției teritoriale fi
nanciare de stat Harghita. Oltița Io
nescu, directorul Sucursalei județene 
Iași a Băncii Naționale, Ion Tudoran- 
cea, contabil-șef la Centrala indus
trială rafinării și petrochimie Ploiești. 
Constantin' Oprea, secretar al comi
tetului de partid, președintele consi
liului oamenilor muncii al întreprin
derii mecanice de utilaj chimic 
București, Marin Antonescu, director 
al direcției finante-prețuri din Mi
nisterul Industriei Ușoare, Lucica 
Mitrică, maistru la întreprinderea de 
rulmenți Alexandria, județul Te
leorman, Silviu Mic, contabil-șef la 
mina Cavnic, județul Maramureș, 
Nicolae Șoaită, directorul Adminis
trației financiare Sibiu, Florea Du
mitrescu, guvernatorul Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, Vasile Catană, contabil-șef la 
întreprinderea de automobile ARO 
Cîmpulung Muscel, județul Argeș, 
Andrei Cozos, contabil-șef la Cen
trala industrială de îngrășăminte 
chimice Tg. Mureș, Cornel Pleșu, 
contabil-șef Ia întreprinderea de 
vagoane Arad, Dumitru Purice, con
tabil-șef la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" Brăila, Nicolae 
Ghiță, inspector de stat șef la Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale șl Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, Rodica Angela Pa- 
cioagă, economist la întreprinderea 
de vagoane Drobeta-Turnu Severin, 
Zamfir Cheresteș, director al 
Sucursalei județene Vrancea a Băn
cii Naționale, Liviu Bălulescu, con
tabil-șef la Centrala antrepriză ge
nerală de construcții hidrotehnice 
Constanta, Ștefan Stănescu, director 
al întreprinderii mecanice de utilaj 
tehnologic Moreni, județul Dîmbovi
ța, Ion Scobercea, contabil-șef la 
întreprinderea minieră Moldova 
Nouă, județul Caraș-Severin, Octa
vian Cezarie, vicepreședinte al Băn
cii de Investiții, Ilie Simeria, direc
tor al Sucursalei județene Suceava 
a Băncii Naționale, Clara Domnița, 
contabil-șef la Centrala industrială 
a pielăriei, cauciucului și încălță
mintei Cluj-Napoca, Constantin Se- 
cărin, inspector-șef al Inspecției te
ritoriale financiare de stat Gorj, 
Alexandru Spătaru, contabil-șef la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
Zărnești, județul Brașov, Florentina 
Luțaș, directorul întreprinderii „So
lidaritatea" Satu Mare, Gheorghe 
Dumitrașcu, contabil-șef la Antrepri
za construcții hidrotehnice Olt infe
rior, județul Olt, Gheorghe Posto- 
lache, djrector al Sucursalei județe
ne Vaslui a Băncii Naționale, Simion 
Cotoi, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzătj al P.C.R., Barbu 
Petrescu, director general al Insti
tutului Central de, Cercetări Econo
mice, Emil Trif, contabil-șef la în
treprinderea metalurgică Aiud, ju
dețul Alba, Manole Pietroiu, director 
al Sucursalei județene Călărași a 
Băncii Naționale, Victoria Bîndar, 
contabil-șef la Uzina pentru produ
cerea și distribuirea energiei. Com
binatul siderurgic Galați, Emil Cio- 
flan, director al Inspecției teritoria
le financiare de stat a municipiului 
București.

Participanții la dezbateri au sub
liniat puternica impresie pe care a 
produs-o magistrala cuvîntare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, rostită la 
marele forum al democrației mun
citorești, revoluționare, document de 
mare profunzime, care sintetizează 
cu strălucire concepte și teze de 
inestimabilă valoare pentru teoria și 
practica construcției socialiste, îm
bogățește gîndirea revoluționară con
temporană și deschide noi orizonturi 
de progres și civilizație pentru 
societatea românească. S-a eviden
țiat că aprecierile și orientările for
mulate în cuvîntare reprezintă un 

model de analiză științifică a reali
tăților actuale, interne și internațio
nale. de aplicare creatoare a legilor 
generale ale dezvoltării economico- 
sociale la condițiile specifice țării 
noastre și la cerințele obiective ale 
etapei pe care o parcurgem, izvorînd 
din cunoașterea și înțelegerea pro
fundă a intereselor și năzuințelor 
poporului român, a aspirațiilor de 
pace, conlucrare și progres ale în
tregii umanități.

Exprimîndu-și adeziunea deplină 
la politica partidului, strălucit ela
borată și promovată de iubitul nos
tru conducător al partidului și sta
tului nostru, participanții la dezba
tere au subliniat însemnătatea deo
sebită a realegerii în funcția 
de președinte al Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii a to
varășului Nicolae Ceaușescu. văzînd 
in aceasta garanția deplină a tra
ducerii în viată cu succes ■ a țe
lurilor și orientărilor cuprinse în 
hotărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului, în documentele actualului 
forum al democrației muncitorești.

Participanții au dat o înaltă apre
ciere chemării pe care, de la înalta 
tribună a congresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat-o țări
lor puropene de a trece la redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
și cheltuielilor militare, manifestîn- 
du-și deplinul lor acord față de a- 
ceastă nouă și excepțională inițiati
vă de pace a președintelui României 
socialiste.

în spirit de exigență și responsa
bilitate comunistă, în cadrul comi
siei au fost pe larg dezbătute do
cumentele aflate pe ordinea de zi, 
vorbitprii exprimîndu-și adeziunea 
totală la conținutul acestora. Au 
fost înfățișate rezultatele obținute 

• și s-a examinat, cu exigență revo
luționară, critic și autocritic, activi
tatea desfășurată pînă în prezent 
pentru înfăptuirea integrală a planu
lui pe 1986 și asigurarea condițiilor 
necesare realizării cincinalului 1986— 
1990, a marilor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
pentru dezvoltarea intensivă, calita
tivă a întregii economii naționale.

Vorbitorii s-au referit la acțiunile 
întreprinse în unitățile economice, 
centrale și ministere pentru apli
carea cu consecvență a principiilor 
autoconducerii muncitorești, ale au
togestiunii economico-financiare, a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, în lumina hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie a.c., a sar
cinilor stabilite în ședințele Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 11 iulie și 25 august a.c., 
a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la întîlnirife cu 
cadrele de conducere din Ministerul 
Finanțelor și bănci. în acest context, 
s-a evidențiat necesitatea aplicării 
cu fermitate a măsurilor adoptate de 
partid și de stat, referitoare la întă
rirea autogestiunii economico-finan
ciare, la creșterea rolului organelor 
de conducere colectivă in gospodă
rirea cu maximă răspundere a 
patrimoniului încredințat fiecărei 
unități economice spre administrare, 
în apărarea și dezvoltarea proprie
tății socialiste, astfel încît — așa 
cum a indicat secretarul general al 
partidului — fiecare unitate, fie
care sector de activitate să funcțio
neze pe baza autogestiunii. să asi
gure ca fiecare produs să se reali
zeze cu o eficiență și rentabilitate 
maxime. Un accent deosebit s-a 
pus pe necesitatea formării unui 
spirit revoluționar în întreaga acti
vitate a consiliilor oamenilor mun
cii. a aparatului financiar-bancar, 
pe schimbarea radicală a mentalită
ții și renunțarea definitivă la con
cepțiile vechi, acționîndu-se cu răs
pundere și exigență, în concordanță 
cu principiile autofinanțării, ale 
noului mecanism economico-finan- 
ciar.

Potrivit cerințelor treceri! Româ
niei la stadiul de țară mediu dez
voltată, participanții la dezbateri au 
subliniat însemnătatea realizării ri
guroase, integrale a producției fi
zice planificate, și îndeosebi la ex
port, în condițiile respectării stricte 
a prevederilor contractuale, ale în
cadrării în costurile unitare pe pro
dus, în consumurile normate de ma
terii prime, materiale, combustibil și 
energie, în noile norme de stoc și 
normative de mijloace circulante.

Participanții la discuții au criti
cat unele neajunsuri care se ma
nifestă în domeniul investițiilor, 
în activitatea de construcții-mon- 
taj, întîrzierea cu care se reali
zează punerea în funcțiune a noilor 
capacități de producție, indicatorii 
tehnico-economici aprobați. efi
ciența încă scăzută cu care se utili
zează fondurile fixe, pentru care o 
importantă răspundere revine apa
ratului financiar-bancar.

Pornind de la exigențele formula
te de secretarul general al partidu
lui, în cUvîntul lor. vorbitorii au fă
cut o serie de propuneri pentru îm
bunătățirea muncii în aceste do
menii, exercitarea cu eficiență supe
rioară a autoconducerii și autogesti
unii muncitorești. S-a subliniat că 
oamenii muncii, consiliile de condu
cere poartă întreaga răspundere 
pentru desfășurarea activității și 
realizarea producției, pentru ridi
carea nivelului tehnic-calitativ al 
produselor și creșterea eficienței 
economice. în acest sens, au fost 
criticate încetineala cu care se 
acționează într-o serie de între
prinderi și ramuri pentru lichi
darea imobilizărilor în stocuri su
pranormative, pentru respectarea 
termenelor de realizare a sarcinilor 
cuprinse în programele elaborate în 
acest scop în toate unitățile econo
mice, preocuparea insuficientă pri
vind asigurarea capacității de plată 
a acestora și diminuarea plăților 
restante, a creditelor nerambursate 
la scadentă, exigența scăzută in 
efectuarea controlului financiar pre
ventiv, slaba cooperare între cadrele 
de conducere economică și tehnică 
în dimensionarea optimă a aprovi
zionării, în întronarea unul regim 
sever de economii, a ordinii și dis
ciplinei în gospodărirea mijloacelor 
tehnice, materiale și financiare. 
Astfel, s-a relevat necesitatea per
fecționării substanțiale a muncii de 
planificare și de urmărire a evolu
ției șituației economico-financiare, 
așa încît fiecare unitate econo
mică să realizeze numai produse 
solicitate pe piața internă și exter
nă, evitînd formarea de stocuri su
pranormative de, producție netermi
nată $i finită, să se aprovizioneze 
cu ceea ce este strict necesar, in- 
tensificîndu-se producția și scurtin- 
du-se ciclul de fabricație — pe 
aceste căi urmînd a se accelera vi
teza de rotație a mijloacelor circu
lante, a spori eficiența utilizării 
acestora.

în scopul înfăptuirii riguroase a 
sarcinilor de creștere a eficientei 
economice apare necesară sporirea 
contribuției consiliilor oamenilor 
muncii, a sistemului financiar-ban
car Ia realizarea de către fiecare 
unitate economică a sarcinilor de 
reducere a costurilor de producție, 
a consumurilor specifice de materii 
prime, materiale, combustibil și 

energie, de creștere mal accentuată 
a productivității muncii, precum și 
a obiectivelor referitoare la îmbu
nătățirea calității produselor fa
bricate. Pentru aceasta, la nivelul 
tuturor întreprinderilor, centralelor 
și ministerelor, al organelor finan- 
ciar-baricare, trebuie să se manifes
te preocupări sporite pentru reali
zarea integrală a bugetelor de veni
turi și cheltuieli, pentru creșterea 
rentabilității, a gradului de finan
țare pe seama fondurilor proprii 
constituite din beneficii, a aportului 
întreprinderilor la formarea fondu
rilor necesare dezvoltării economiei, 
științei și culturii. Aceasta înseamnă*  
că, în fiecare întreprindere, în toate 
cazurile este necesar ca fiecare 
cheltuială să facă obiectul Unei ana
lize aprofundate, sub raportul crite
riilor de eficiență economică, să șe 
exercite un control preventiv exi
gent. Esențial este ca în fiecare 
întreprindere, consiliul oamenilor 
muncii, aparatul financiar-bancar 
să vegheze la menținerea perma
nentă a echilibrului financiar, la 
asigurarea unei situații economico- 
financiare corespunzătoare.

Referindu-se la căile și măsurile 
menite să asigure sporirea produc
ției și a. eficientei economice, vor
bitorii au subliniat legătura nemij
locită între preocupările pentru re
ducerea cheltuielilor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv, sporirea competitivității produ
selor și eforturile care trebuie de
puse în fiecare întreprindere, cen
trală și minister pentru înfăptuirea 
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc
ției și a muncii, pentru aplicarea 
neintîrziatâ în producție a cuceri
rilor revoluției tehnico-șt.iințifice.

S-a relevat că în înfăptuirea ce
rințelor autoconducerii și autogesti
unii, ale noului mecanism economi- 
co-financiar un rol important revine 
sistemului .de prețuri. In spiritul ce
rințelor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin prețuri este 
necesar să se asigure măsurarea si 
exprimarea cit mai exactă a rezul
tatelor muncii depuse, a producției 
realizate, respectiv a veniturilor, 
cheltuielilor și beneficiilor fiecărei 
unități și pe ansamblul economiei 
naționale, cu alte cuvinte reflectarea 
fidelă în preț a cheltuielilor de 
muncă socialmente necesare pentru 
obținerea produselor cerute de către 
societate. în acest sens, se impune 
instituirea unui control ferm asupra 
prețurilor, combătîndu-se tendința 
de majorare a acestora fără funda
ment economic, asigurîndu-se pre
misele unei circulații monetare să
nătoase — condiție a dezvoltării 
necontenite a economiei și ridicării 
nivelului de trai.

Participanții la dezbateri au ară
tat că nu vor precupeți nici un efort 
pentru lichidarea lipsurilor existen
te în funcționarea mecanismului 
economico-financiar. angajîndu-se 
să muncească cu dăruire și exi
gență revoluționară pentru înde
plinirea exemplară a planului și 
bugetului pe 1986 și pe întregul cin
cinal, a indicațiilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul "general al partidului, la 
cel de-al Ilî-Iea Congres al oameni
lor muncii, a prevederilor cuprin
se în documentele adoptate la 
înaltul forum al democrației mun
citorești, în vederea sporirii ve
nitului național și a avuției națio
nale — baza sigură a progresului 
multilateral al României socialiste.

Comisia pentru conduce
rea și planificarea unitară a 
activității economico-socia- 
le, a autoconducerii munci
torești, pregătirea forței de 
muncă și perfecționarea 
pregătirii cadrelor, ridicarea 
nivelului de trai și creșterea 
continuă a calității vieții, 
precum și pentru activitatea 
politico-ideologică. Lucrăriie 
comisiei, la care au luat parte 1 937 
delegați și invitați au fost con
duse de un prezidiu format din 
tovarășii : Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., Ioachim Mo^a, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., Constantin Dinu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., Ion Fră- 
țilă, prim-secretar al Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R. En- 
dre Benedek, președintele "sin
dicatului și al adunării gene
rale a oamenilor muncii de la în
treprinderea minieră Căpeni-Baraolt, 
județul Covasna, Adriana Burdujea, 
maistru, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de confecții Moreni, județul Dîmbo
vița. Marin Matei, președintele con
siliului oamenilor muncii de la în
treprinderea „Tractorul" Brașov.

Au luat cuvîntuî tovarășii : Ioa
chim Moga, prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R., Paul 
Streinu, președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Electroputere" Craiova, Ilie Bologa, 
președinte al Consiliului municipal 
al sindicatelor . București, Ana Cor
nelia Sipoș, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprin
derea textilă „U.T.A." Arad. Costică 
Chițimia, secretar pentru problemele 
muncii organizatorice al Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R., Con
stantin Rovența. maistru, președinte 
al consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea minieră Drăgctești, 
județul Gorj, ’ Veronica Valentina 
Ene, secretar pentru problemele eco
nomice al Comitetului județean de 
partid Brăila, Maxim Berglyanu, 
președinte al Consiliului de condu
cere al Ministerului Muncii. Gheor
ghe Jianu, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Turnn Mă
gurele, județul Teleorman. Mioara 
Dascălu, secretar al Comitetului 
U.T.C.. vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de piese radio și semiconduc- 
tori Băneasa, municipiul București, 
Sava Băietu, maistru, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de sticlărie și porțe
lan Dorohoi, județul Botoșani, lacob 
Toplicean, președinte al consiliului 
oamenilor muncii .de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Alexandru Al- 
bu, șef secție, președinte al consiliu
lui oamenilor muncii de la între
prinderea de aluminiu- Slatina. Iu
lian Ploștinaru. prim-secretar al Co
mitetului județean Botoșani al 
P.C.R., Elena Encuțescu, președirite 
al consiliului oamenilor muncii de • 

la Combinatul de prelucrare a lem
nului Drobeța-Turnu Severin, Va
sile Aniței. maistru, adjunct șef bri
gadă la schela de producție petro
lieră Zemeș, județul Bacău. Endre 
Benedek, președinte al comitetului 
de sindicat de la întreprinderea mi
nieră Căpeni-Baraolt, județul Covas
na, Ion Comănescu. secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Interior, 
Măricel Ciobanu, secretar al Comite
tului județean Brașov al U.T.C., Ilie 
Urecheatu, maistru, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea de construcții de ma
șini Caransebeș, Alexandru Năstase, 
electrician, președinte al comitetului 
de sindicat de la întreprinderea de 
aparate de măsură și control Vaslui, 
Neculai Dacău. tehnician la între
prinderea minieră Bălan, județul 
Harghita. Nicolae Leu, președinte 
al comitetului de sindicat de la 
Combinatul siderurgic Galați, Marius 
Cojocaru, secretar pentru problemele 
muncii organizatorice al Comitetului 
județean Maramureș al P.C.R., loan 
Ciocan, președinte al consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
mecanică Cugir, jud. Alba, Alexan
dru Nicolaie, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea „Vulcan" București, Ion Stănes
cu, președinte al consiliului de con
ducere al Ministerului Turismului, 
loan Tomoioagă, președinte al con
siliului oamenilor muncii de la în
treprinderea „Electrobanat" Timi
șoara, Lazăr Iftode, președinte al 
consiliului oamenilor muncii de la 
întreprinderea „Laminorul" Brăila, 
Elena Cucu, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea „Textila" Roșiorii de Vede, jud. 
Teleorman, loan Banu, președinte 
al Consiliului județean al sindicate
lor Brașov, Nicolaie Petroiu, pre
ședinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea mecani
că Reșița, Nicolaie Crăciun Mirescu, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul chimic 
Craiova, Maria Covăcescu Dimitriu, 
președinte al comitetului de sindicat 
și al adunării generale a oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Trico- 
dava" București, Constanța Zamfira, 
secretar pentru problemele de propa
gandă al Comitetului județean Olt 
al P.C.R., Andrei Dulcă, președinte 
al consiliului oamenilor muncii de 
la întreprinderea de autoturisme Pi
tești, Mihail Onescu, președinte al 
consiliului oamenilor murtcii de la 
întreprinderea de sticlărie și faianță 
Sighișoara, Constantin Dulubei, pre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii de la Schela de producție gaze 
Turbarea, jud. Gorj, loan Predoi, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de Ia întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani, Tiberiu Marian, 
secretar pentru problemele organiza
torice al Comitetului județean Sălâ 
al P.C.R., Ioan Popescu, președinte 
al consiliului oamenilor muncii de 
la Trustul de antrepriză generală 
constructii-montaj Suceava, Niculina 
Vîrlan, președinte al comitetului de 
sindicat și al adunării generale a oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de confecții Focșani, Ionel Butilcă, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la Combinatul metalurgic 
Cîmpia Turzii, jud. Cluj, Ana Li- 
tinschi. prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii de la în
treprinderea de covoare Bedfban, 
jud. Bistrița-Năsăud, Ion Rusu, prim- 
vicepreședinte al consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea 
„Electrocentrale" Borzești, jud. Ba
cău, Mitica Ionică, prim-vicepre
ședinte al consiliului oamenilor mun
cii de la Direcția pentru problemele 
de muncă și ocrotiri șociale, munici
piul București, și Ion Frățilă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm revoluționar și profundă an
gajare muncitorească, participanții 
la lucrările comisiei și-au exprimat 
totala adeziune față de ideile și in
dicațiile cuprinse în expunerea'pre 
zentată la congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciată ca do
cument programatic de excepțională 
importanță teoretică și practică, mo
del strălucit de analiză științifică a 
realităților economico-sociale și poli
tice ale României, ce deschide noi 
perspective pentru afirmarea plena
ră a democrației muncitorești, revo
luționare, creșterea tot mai accen
tuată a rolului clasei muncitoare, 
clasă conducătoare a societății româ
nești contemporane, pentru anga
jarea energiilor creatoare ale între
gului popor în înfăptuirea neabătută 
a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

în spiritul voinței unanime a 
celor*  care le-au încredințat man
datul de a-i reprezenta la forumul 
democrației muncitorești, revoluțio
nare, participanții la lucrările comi
siei au dat glas sentimentelor lor de 
înaltă stimă și prețuire, de profundă 
recunoștință pentru neobosita acti
vitate pe care secretarul general al 
partidului o desfășoară în scopul 
propășirii patriei socialiste, pentru 
binele și fericirea tuturor celor ce 
muncesc, expnmindu-și profunda sa
tisfacție pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii. în cuvinte 
calde, pornite din adîncul inimii, 
vorbitorii și-au exprimat Convinge
rea fermă că acest excepțional act 
politic constituie cea mai sigură ga
ranție a realizării neabătute a mă
rețelor obiective adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, re
prezintă chezășia înaintării României 
pe calea progresului multilateral, a 
sporirii necontenite a calității vieții 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră.

în același timp, participanții la 
dezbateri și-au exprimat sentimen
tele de profundă stimă și aleasă 
prețuire față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, sa
vant de largă reputație internațio
nală, pentru aportul deosebit pe ca- 
re-1 aduce la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, la pro
movarea progresului tehnic în eco
nomie, la dezvoltarea puternică a 
științei, învățămîntului și culturii, la 
continua înflorire a patriei noastre 
socialiste.

Abordind problematica largă su
pusă dezbaterii comisiei, cei care au 
luat cuvîntuî au dat o înaltă apre
ciere rolului decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în definirea con
ceptelor conducerii și planificării 
unitare a activității economico-socia
le, în organizarea aplicării întocmai 
a cerințelor acestora. în raport cu 
noua etapă de dezvoltare, concepte 
ce constituie factori hotăritori ai 
progresului neîntrerupt al tării, ai 
succeselor remarcabile obținute in 
dezvoltarea economico-socială, în ri
dicarea continuă a bunăstării celor 
ce. muncesc. Totodată, vorbitorii 
și-au exprimat deplina aprobare față 
de conținutul rapoartelor și progra-

(Gontinuare în pag. a VlI-a)
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melor prezentate congresului, rele- 
vind că ele sînt în concordanță cu 
cerințele obiective ale conducerii si 
planificării unitare, cu preocupările 
statornice ale secretarului general 
pentru dezvoltarea intensivă a eco
nomiei noastre, conștienți fiind că 
în acest cincinal se va parcurge o 
etapă decisivă pentru viitorul po
porului nostru, pentru înaintarea 
fermă a patriei noastre spre co
munism.

Luînd In dezbatere problematica 
largă a autocopducerii muncitorești, 
participanții au făcut ample referiri 
la activitatea consiliilor oamenilor 
muncii, cărora le revin răspunderi 
de o importantă deosebită în con
ducerea întregii activități economi- 
co-sociale, în aplicarea principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar.

Au fost examinate pe larg moda
litățile prin care se asigură îndepli
nirea planului producției fizice și a 
exportului, reducerea cheltuielilor 
materiale și de muncă, îmbunătăți
rea calității, sporirea accentuată a 
productivității muncii, înfăptuirea 
programelor privind modernizarea și 
organizarea științifică a producției 
și a muncii pentru îndeplinirea in
tegrală a planului pe semestrul II, 
pe întregul an și cincinal.

In acest context au fost făcute 
numeroase observații critice ’a 
adresa unor ministere, care nu au 
intervenit cu suficientă operativi
tate pentru rezolvarea unor pro
bleme cu care se confruntă anumite 
centrale și întreprinderi. Cu deose
bire, s-a accentuat asupra neajun
surilor care mai persistă în reali
zarea producției pentru export. Re- 
levîndu-se necesitatea ca centralele 
și întreprinderile să pună pe prim- 
planul preocupărilor lor realizarea 
producției de export, asigurarea ca
lității și competitivității produselor 
destinate pieței externe s-a eviden
țiat oportunitatea specializării unor 
întreprinderi și secții pentru export, 
care să beneficieze de o aprovizio
nare prioritară, astfel încît toate 
contractele de export să fie reali
zate în condițiile convenite cu par
tenerii externi.

Participanții Ia dezbateri au apre
ciat că adunările generale ale oa
menilor muncii își îndeplinesc tot 
mai bine rolul de forumuri ale auto- 
conducerii muncitorești în întreprin
deri, fiind chemate să acționeze cu 
și mai multă răspundere în exerci
tarea atribuțiilor largi ce le-au fost 
conferite. Multe referiri au vizat 
perfecționarea sistemului de instrui
re și informare a membrilor consi
liilor și președinților adunărilor ge
nerale, organizarea de schimburi de 
experiență pe probleme de fond ale 
activității acestora, creșterea contri
buției organizațiilor sindicale, de 
tineret și ale femeilor la adoptarea 
și înfăptuirea deciziilor.

Reliefînd acțiunile întreprinse șl 
subliniind experiențele valoroase 
dobîndite de consiliile de conducere 
în domeniul calificării forței de 
muncă, îndeosebi pentru sectoarele 
deficitare — minerit, petrol, side
rurgie, construcții -r precum șl per
fecționării pregătirii cadrelor, parti
cipanții la dezbateri s-au pronunțat 
pentru adîncirea conținutului tehnic 
și economic al cursurilor, accentul 
urmînd să cadă pe latura practică, 
astfel Încît ele să fie în concor
danță cu exigențele actuale și de 
perspectivă ale producției și, Îndeo
sebi, cu cele ale dezvoltării inten
sive a întregii activități economice. 
Un accent deosebit au pus vorbitorii 
pe modul in care se acționează pen
tru extinderea policalificării mun
citorilor, evidențiindu-se necesitatea 
ca centralele și ministerele să pla
nifice cuprinderea unui număr mai 
mare de muncitori In această 
acțiune.

Subliniind că in centrul întregii 
politici a partidului și statului nos
tru se află omul, bunăstarea lui ma
terială și spirituală, participanții la 
lucrările consiliului și-au exprimat 
deplina satisfacție față de măsurile 
luate pentru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă, de locuit, de 
odihnă și recreare, angajindu-se să 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
înfăptuirea principiilor socialiste de 
retribuție pe baza acordului global și 
direct.

Numeroși vorbitori au relevat 
ldeea că la întreaga muncă politico- 
educativă desfășurată sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid trebuie să contribuie mal 
susținut și consiliile oamenilor mun
cii. organizațiile de masă și obștești, 
ceilalți factori educaționali, punîn- 
du-se accent pe necesitatea Întăririi 
caracterului concret al acestei im
portante activități, pe legarea ei mal 
strînsă de viață, de realitățile uni
tăților productive.

Analizînd cu simț de răspundere 
căile perfecționării substanțiale a 
activității organelor de conducere 
colectivă In domeniile de mare im
portanță abordate în lucrările co
misiei, participanții la dezbateri s-au 
angajat unanim să aducă o contribu
ție sporită la îmbunătățirea stiluluf 
și metodelor de muncă ale acestora, 
la imprimarea unui spirit de răspun
dere revoluționar, la desfășurarea 
unei activități exemplare, caracteri
zate de inițiativă, competență și 
dăruire muncitorească, garanție sigu
ră a realizării mărețelor obiectiva 
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, chezășia înaintă
rii României pe calea progresului 
multilateral, a creșterii necontenite 
a calității vieții tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

Comisia pentru relații 
economice externe și coo
perare internațională. Lu' 
crările comisiei, la care au partici
pat 734 de delegați și 165 de invitați, 
au fost conduse de un prezidiu al
cătuit din tovarășii Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ilie Matei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., Maria Bradea, prim-secretar 1 
al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., Aurelia Brațu, președin
tele C.O.M. de la întreprinderea de 
confecții și tricotaje București. Flo- 
rica Candrea, președintele C.O.M. 
de la întreprinderea de comerț ex
terior „Auto-Dacia“ Pitești, județul 
Argeș. Mihai Micu, prim-vicepre- 
ședinte al C.O.M. de la Administra
ția Portului Liber Sulina, județul 
Tulcea, Gheorghe Oprea, președin
tele C.O.M. de la Combinatul side
rurgic Reșița, județul Caraș-Seve- 
rin, Ilie Văduva, președintele Con
siliului de conducere al Ministerului 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

La dezbateri au luat euvfntul : 
loan Ungur, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R.. 
Ion Ghionu, director, prim-vicepre- 
ședinte al C.O.M. de la Șantierul 
naval Brăila, județul Brăila, Dumi
tru Grlgorescu. președintele C.O.M. 
de la întreprinderea „Rulmentul" 
din Brașov, județul Brașov. Ion 
Bărbieru, președintele C.O.M. de la 
întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tirgoviște, județul Dîmbovița. 
Ferdinand Emiliu Toth, secretar cu 
probleme economice al Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R., 
Paulina Gherlan, secretar al comi
tetului de partid, președintele 
C.O.M. de la Combinatul de lianți și 
azbociment din Medgidia, județul 
Constanța, Aurel Ion Moldovan, di
rectorul Uzinei de laminate plate 
din cadrul Combinatului siderurgic 
Galați, județul Galați, Iulian Mi- 
halțu. director la întreprinderea de 
comerț exterior „Auto-Dacia" din 
Pitești, județul Argeș, Neculai 
Barbu, director la Centrala de celu
loză și hîrtie, cartoane și ambalaje 
din Bacău, județul Bacău, loan 
Hada, director adjunct, președintele 
C.O.M. de la întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport din 
Sebeș, județul Alba, Ion Veselin, 
secretarul comitetului de partid, 
președintele C.O.M. de la întreprin
derea de vagoane din Caracal, ju
dețul Olt. Constantin Stanca, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale, Elena Nae, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R.. Mihai Popa, director, prim- 
vicepreședinte al C.O.M. de la Com
binatul de prelucrare a lemnului 
din Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea, 
Traîan Domlnte, directorul între
prinderii de tricotaje „Zimbrul" din 
Suceava, județul Suceava, Dorin 
Goția, director, prim-vicepreședinte 
al C.O.M. de la întreprinderea 
„Electromotor" din Timișoara, jude
țul Timiș, Romeo Cărăbaș, inginer 
șef de secție, membru al C.O.M.- de 
la Combinatul de celuloză și hîrtie 
din Călărași, județul Călărași, Elena 
Răileanu, maistru, secretar al comi
tetului de partid la secția de con
fecții Săveni a întreprinderii de 
confecții din Botoșani, județul Bo
toșani, Dumitru Iacobescu, director 
comercial la întreprinderea „înfră
țirea" din Oradea, județul Bihor, 
Vasile Popescu, secretar cu proble
mele economice al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., Francisc Bo- 
kor, maistru, președintele C.O.M. 
de la întreprinderea de aparataj 
electric și motoare electrice din 
Sfintu Gheorghe. județul Covasna, 
Ionel Cîndea. directorul Uzinei nr. 4, 
prim-vicepreședinte al C.O.M. din 
cadrul Combinatului siderurgic Hu
nedoara, județul Hunedoara ; Gabrie
la Șerban, economistă la întreprin
derea „Tricoul roșu" din Arad, jude
țul Arad, Laurențiu Duma, director 
al întreprinderii mecanice din Cu- 
gir, județul Alba, Petru Mihail Geor
gescu, prim-vicepreședinte al C.O.M. 
de la Combinatul petrochimic Pitești, 
județul Argeș, Maria Popa, ing. șef 
al întreprinderii de confecții din 
Brăila, județul Brăila, Nicolae 
Banciu, secretar cu probleme econo
mice al Comitetului municipal Bra
șov al P.C.R., Gicâ Tătar, prim-vice
președinte al C.O.M. de la Fabrica de 
mobilă din Cîmpulung-Moldovenesc, 
județul Suceava, Andrei însurățelu, 
maistru principal, președintele C.O.M. 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Tg. Mureș, județul Mu
reș, Elena Benclinov, economistă, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid de la întreprinderea „Lami
norul de tablă" din Galați, județul 
Galați, Nicolae Haranaciu, directorul 
Combinatului de lianți și azbociment 
din Tg. Jiu, județul Gorj. Gheorgh^ 
Greuruș Tepeș, director adjunct la 
Centrala de fire și fibre sintetice din 
Săvinești, județul Neamț, Ladislau 
Mărton, directorul întreprinderii me
canice din Gheorgheni, județul Har
ghita, Mihai Părăluță, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
Maria Silvestru, director export-im
port la întreprinderea ■ „Electropu- 
tere" din Craiova, județul Dolj, Va
sile Gogu, directorul întreprinderii 
de mașini-unelte din Bacău, județul 
Bacău, Gheorghe Terheș, ing. șef la 
întreprinderea de țevi din Zalău, ju
dețul Sălaj, Nicolae Andrei, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Constantin Gheorghescu, adjunct al 
ministrului industriei ușoare. Emilian 
Gherasim Crai, director comercial la 
întreprinderea de mașihiTuneite din 
Arad.

Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere magistralei cuvîntări prezen
tate de secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. docu
ment programatic de o deosebită 
valoarea teoretică și practică, exi
gentei analize a modului cum s-a 
acționat pentru îndeplinirea preve
derilor planului pe perioada 1981— 
1985, a măsurilor ce se impun pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al P.C.R. și reali
zarea Integrală a planului pe 1986 
și pe întreg cincinalul 1986—1990.

Exprimînd gîndurile și sentimen
tele de profundă dragoste și 
nețărmurită recunoștință față de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, evidențiind cu adine 
respect și profundă satisfacție rolul 
determinant al secretarului general 
al partidului în elaborarea și înfăp
tuirea tuturor planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei, toți parti
cipanții la dezbateri au salutat cu 
deosebită căldură realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii,. văzînd în aceasta garanția 
sigură a înfăptuirii neabătute a po
liticii partidului și statului nostru, 
a hotărîrilor ce vor fi adoptate de 
marele forum al clasei noastre 
muncitoare.

în spiritul indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la dezbateri au analizat 
în mod critic și autocritic, activita
tea desfășurată în domeniul relații
lor economice externe și cooperării 
internaționale a tării noastre, relie
fînd rezultatele obținute în cincina
lul precedent și în primele 8 luni 
din acest an. îh dezvoltarea schim
burilor economice cu țările membre 
C.A.E.R., cu celelalte țări socialiste, 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

în cadrul lucrărilor comisiei s-au 
făcut numeroase propuneri de îm
bunătățire a activității în acest do
meniu, îndeosebi în vederea reali
zării producției la export, asi
gurării din timp cu contracte 
externe ferme, în special la pro
dusele industriei constructoare de 
mașini cu ciclu lung de fabri
cație. intensificării activității de 
prospectare a piețelor străine. îm
bunătățirii ritmicității aprovizionă
rii cu unele materii prime și mate
riale, adîncirii cooperării între uni
tățile care participă la ’ realizarea 
producției de export, respectării 
clauzelor contractuale și a termene
lor de livrare, nivelului preturilor 
obținute Ia unele produse, creșterii 
eficientei comerțului nostru exterior 
și cu prioritate a exportului, îmbu
nătățirii structurii acestuia, soluțio
nării operative a unor probleme co
merciale pentru livrarea către par
tenerii externi a unor produse afla
te in stoc.

Vorbitorii au evidențiat necesita
tea lărgirii cooperării economice și 
tehnico-științifice a țării noastre cu 
celelalte state ale lumii, in condiții 
reciproc avantajoase, dezvoltării 
independente a fiecărei națiuni, în
deosebi pentru asigurarea, pe a- 
ceastă cale, a necesarului economiei 
naționale de materii prime, creșterii 
aportului valutar prin acțiunile de 
cooperare.

Numeroși partlcipanțl la dezba
teri au relevat importanța deosebită 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare și 
valutare in*  activitatea de comerț 
exterior și cooperare economică in
ternațională — factor mobilizator 
pentru ridicarea pe o nouă treaptă, 
superioară, a Întregii activități eco
nomice.

Au fost formulate o serie de pro
puneri pentru perfecționarea activi
tății întreprinderilor de comerț ex
terior și a colaborării lor cu unită
țile productive, creșterea eficienței 
activității economice, extinderea 
operațiunilor în compensație, îndeo
sebi cu produse ale construcțiilor de 
mașini.

Toți participanții la dezbateri s-au 
angajat să acționeze cu toată fer
mitatea și exigența pentru înlătu
rarea neajunsurilor semnalate în 
acest domeniu, pentru creșterea răs
punderii tuturor cadrelor și colecti
velor de muncă în realizarea sarci
nilor de plan, folosirea cit mai efi
cientă a capacităților de producție, 
perfecționării metodelor de mun
că, pregătirii profesionale și po
litico-educative ă tuturor oameni
lor muncii, întronării unui climat de 
exigență, ordine și disciplină la 
fiecare loc de muncă, în scopul 
introducerii de tehnologii moderne și 
realizării unor produse de înait 
nivel tehnic șl calitativ, cu costuri 
cît mai reduse, care să valorifice 
superior resursele materiale și de 
forță de muncă, competitive pe 
pidța internațională. Vorbitorii au 
exprimat angajamentul tuturor- oa
menilor muncii din domeniul comer
țului exterior și cooperării econo
mice Internaționale de a acționa 
neabătut pentru perfecționarea con
tinuă a activității In acest impor
tant sector al economiei naționale 
în vederea Îndeplinirii exemplare a 
obiectivelor planului cincinal ac
tual, contribuind, astfel, la înflo
rirea continuă a patriei, la trecerea 
României la stadiu de țară mediu 
dezvoltată, la intensificarea partici
pării sale la schimbul mondial de 
valori, în interesul păcii, prieteniei 
și colaborării internaționale.

Congresul al Vlll-lea al cooperației 
de producție, achiziții și desfacere 

a mărfurilor
In cadrul Congresului al III-lea al 

oamenilor muncii, joi și vineri după- 
amiază, s-au desfășurat lucrările ce
lui de-al VIII-lea Congres al coope
rației de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor.

Din prezidiul lucrărilor au făcut 
parte tovarășii : Ion Dincă. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim viceprim-minis
tru al guvernului. Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor, vicepre
ședinți ai CENTROCOOP, președinți 
și vicepreședinți de uniuni județene, 
membri cooperatori.

La lucrări au participat peste 750 
de delegați și invitați, reprezentanți 
ai lucrătorilor din toate sectoarele 
cooperației, ai unor ministere și in
stituții centrale, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

A fost adoptată următoarea ordine 
de zi :

— (Darea de seamă asupra activi
tății Consiliului Uniunii Centrale 
de la congresul precedent șl pînă în 
prezent. Sarcinile ce revin organi
zațiilor cooperatiste din documente
le celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului, din cuvîntările secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, din planul 
național unic de dezvoltare economi- 
co-socială a patriei.

— Darea de seamă a Comisiei de 
Cenzori a Uniunii Centrale.

— Alegerea Consiliului și a Co
misiei de Cenzori ale Uniunii Cen
trale.

— Adoptarea rezoluției cu privire 
la direcțiile principale de dezvoltare 
a cooperației de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor și sarcini
le acesteia în vederea înfăptuirii ho
tărîrilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., a indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, și reali
zarea exemplară a indicatorilor de 
plan pe cincinalul 1986—1990.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, în prima zi a lucrărilor a 
fost adoptată, în unanimitate, Ho
tărîrea Congresului al VIII-lea al 
cooperației de producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor 
privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Sbcialiste Româ
nia, în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Participanții la lucrări au aprobat, 
de asemenea, Hotărîrea Congresului 
al VIII-lea al cooperației de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfuri
lor cu privire Ia adoptarea cuvîntă- 
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii 
In plenul congresului, drept program 
de activitate.

La dezbaterile pe marginea pro
blemelor Înscrise pe ordinea de zi 
au luat cuvîntul tovarășii : Ion 
Radu, Vasile Dumitrescu, Nichlfor 
Hărmănaș, Maria Tovală, Ion Udrea, 
Lică Mitrea, Emilia Cucută, Șerban 
Șerban, Elena Burlea, loan Ioano- 
vici, Oprea Răduț, Viorel Fazekas, 
Iordan Cocalcu, Ion Tubac, Ortansa 
Vîlceanu, Ion Șandru, Ionel Enache, 
Vasile Ion Neșu. Teodora Apopi, 
Vicențiu Dombi, Varlam Popa, Mihai 
Loga, Mihai Huțanu, Elisabeta Bala. 
Ion Rusu, Ștefan 'Mathe, Adrian 
Huru, Vasile Ilie, Aron Radulian, 
Zamfira Crăciun, Gheorghe Ștefu, 
Vetuța Stavăr, Nicolae Dlaconu. 
Alexandru Dinulescu, Dan Morega 
Dorina Ciu.caș, Marius Iancuiescu, 
Vasilica 'Marin, Mircea Veșteman, 
Măricel Felea, Nicolae Lipschner, 
Vasile Gruia, Gheorghe Dodan, Di- 
mitrie Cuzman, Aurel Ghiba, Nicolae 
Bălan, Velica Aramă, Georgeta 
Cîndea, Ion Mathe, Constantin Ion, 
Floarea Birsan, Traian Farcaș, Silvica 
Cristea, Gheorghe Baraghin, Vasile 
Sarcină, Floarea Glodan, Bujor Bar
na, Ilie Iosif, Nicolae Albu, Florica 
Oros. Dumitru Birta, Viorela Go
gonea, Marin Pencea, Ion Buliga, 
Dumitru Tuca, Zoica Vodă, Florian 
Negruți, Aurelia Tănăsoiu, Petru 
Rentea, Florica Soare, Ion Catană, 
Livia-Elena Marin, Mihai Cohal. 
Maria Varga, Constantin Boroș, 
Maria Petrescu, Ioan Ureche, Maria 
Diaconu, Elena Geică, Iosif Lucaciu, 
Silvia Rusu, Florian Băltărețu, Emil 
Băcilă.

Participanții la dezbateri au adus 
un viu și fierbinte omagiu tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pentru îndelun
gata și prestigioasa sa activitate de
dicată dreptății și libertății sociale, 
independenței și suveranității națio
nale, progresului și bunăstării po
porului, păcii și înțelegerii Intre 
toate națiunile lumii, sub a cărui în
țeleaptă conducere s-au înfăptuit, in 
ultimele două decenii, ample și com
plexe programe de dezvoltare a în
tregii economii, cele mai grandioase 
ctitorii din cîte a cunoscut țara 
noastră in multimilenara sa exis
tență.

Delegații la congres și-au exprimat 
sentimentele de aleasă prețuire față 
de tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, pentru prodi
gioasa activitate și aportul său esen
țial la elaborarea șl înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea științei, învățămintului 
și culturii, la promovarea largă a 
celor mai noi cuceriri tehnico-știin
țifice in toate domeniile vieții eco
nomi co-sociale.

In lumina orientărilor și indica
țiilor date de secretarul general al 
partidului, participanții la dezbateri 
au analizat cu înaltă răspundere, in
tr-un pronunțat spirit critic și auto
critic, activitatea desfășurată de or
ganizațiile cooperației de producție, 
achiziții, desfacere a mărfurilor și de 
credit in perioada care a trecut de la 
precedentul congres, modul cum au 
fost îndeplinite sarcinile de plan și 
programele adoptate pe domenii» de 
activitate pentru creșterea aportului 
cooperației la sporirea avuției noas
tre naționale.

Dezbaterile au reliefat faptul că, 

datorită grijii permanente acordate 
de conducerea partidului și statului, 
baza materială a întregii ac
tivități în acest domeniu s-a 
dezvoltat continuu, ceea ce a 
condus la sporirea și diversificarea 
puternică a producției realizate în 
industria mică, a prestărilor de ser
vicii pentru populație. S-a eviden
țiat că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, întregul 
personal muncitor din unitățile co
operației s-a integrat activ în 
amplul proces de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, obținînd re
zultate de prestigiu în îndeplinirea 
prevederilor de plan. Ca urmare, 
volumul producției realizate în pe
rioada 1981—1985 în industria mică a 
fost aproape dublu, al prestărilor de 
servicii de 3 ori mai mare, preluă
rile de produse agroalimentare de 
la gospodăriile populației pentru 
fondul de stat au sporit cu 18,7 la 
sută, desfacerea mărfurilor cu amă
nuntul a crescut cu 40,5 miliarde lei. 
iar beneficiul a fost depășit cu, 3.6 
miliarde lei față de nivelul înregis
trat în cincinalul anterior. De ase
menea, Cooperația de credit a ajuns 
la un volum de activitate de 20 mi
liarde lei.

Vorbitorii au arătat că rezultatele 
puteau fi mult superioare dacă se 
acționa cu mai multă hotărîre pen
tru extinderea valorificării resurse
lor locale de materii prime și ma
teriale, gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale, financiare și 
a forței de muncă, întărirea ordinii 
și disciplinei. S-a subliniat că, prin 
aplicarea fermă a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar, 
prin perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, se asigură în
deplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, în condiții de eficiență sporită.

Participanții la dezbateri au făcut 
numeroase propuneri privind dez
voltarea intr-un ritm mai înalt a in
dustriei mici și a prestărilor de servi
cii, prin folosirea pe o scară mai largă 
a materiilor prime locale, a materia
lelor recuperabile și refolosibile, spe
cializarea unor secții, ateliere și în
treprinderi pentru producerea unor 
bunuri destinate beneficiarilor din 
tară și de peste hotare. „

în domeniul contractării și achizi
țiilor s-a insistat pentru realizarea 
planului în structură sortimentală, 
îndeosebi prin sprijinirea mai susți
nută a gospodăriilor populației în 
creșterea producției și valorificarea 
surplusului prin unitățile coopera
tiste.

Totodată, s-au făcut o serie de 
propuneri privind intensificarea ac
tivității de modernizare a unităților, 
extinderea formelor active de co
merț, creșterea disciplinei în rindu- 
rile vînzătorilor și a solicitudinii 
față de cumpărători, ridicarea nive
lului de servire a populației, dezvol
tarea in mai măre măsură a activi
tății dș alimentație publică, hotelie
ră și de turism.

Vorbitorii s-au referit pe larg la 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor colective de 
lucru, respectarea fermă a prevede
rilor statutare și a legilor tării, creș
terea numărului de membri și înca
sarea fondului social subscris pre
cum și a părților sociale la forțdul 
de dezvoltare.

Numeroși vorbitori s-au referit la 
necesitatea dezvoltării în continuare 
a activității cooperativelor de cre
dit, la creșterea rolului lor în spri
jinirea membrilor pentru creșterea 
producției agricole și valorificarea 
acesteia prin unitățile cooperatiste.

S-a insistat asupra necesității de a 
se asigura aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar. re
ducerea permanentă a cheltuielilor 
materiale, a costurilor de producție 
și cheltuielilor de circulație, întă
rirea ordinii și disciplinei la toate 
locurile de muncă, astfel încît toa
te unitățile cooperației de produc
ție. achiziții și desfacere a mărfu
rilor să-și sporească aportul la în
făptuirea mărețelor obiective stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, la continua Înflorire a 
patriei noastre socialiste.

Congresul a adoptat in unanimi
tate documentele înscrise pe ordinea 
de zi. precum și Rezoluția Congre
sului al VIII-lea al cooperației de 
producție, achiziții și desfacerea 
mărfurilor.

Trecîndu-se la ultimul punct de 
pe ordinea de zi, congresul a ales 
Consiliul Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor, precum și 
Comisia de cenzori.

In prima sa ședință plenară. Con
siliul Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor a ales Co
mitetul Executiv. Președinte al Con
siliului a fost ales tovarășul Paul 
Niculescu. iar vicepreședinți tova- 

, rășii Ana Albu, Ileana Jalbă, Ion 
Rădulescu. Teodor Roman și Ion 
Șandru.

Comisia de cenzori a ales pre
ședinte pe tovarășul Ion Medrea.

Comisia Centrală a Cooperativelor 
de Credit a ales președinte pe to
varășul Alexandru Dinulescu.

Intr-o atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică, la în
cheierea lucrărilor, participanții la 
congres au adoptat o tele
gramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România. în telegramă se ex
primă profunda satisfacție a tuturor 
cooperatorilor față de realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii. 
Telegrama dă glas. în același 
timp, angajamentului fierbinte al 
tuturor cooperatorilor de a munci cu 
abnegație și dăruire, cu înalt spi
rit revoluționar, de a nu precupeți 
nici un efort pentru transpunerea in 
viată a mărețelor sarcini ce le revin 
în actuala etapă de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, de a-și spori 
astfel contribuția la creșterea nive
lului de trai material și spiritual al 
întregului popor, la înflorirea scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România.

In zilele de 4 și 5 septembrie a.c., 
au avut loc, in cadrul Congresului al 
III-lea al oamenilor muncii din in
dustrie și alte sectoare economice, 
lucrările celui de-al Vll-lea Congres 
al cooperației meșteșugărești. *

Din prezidiul lucrărilor au făcut 
parte tovarășii Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constantin 
Radu, secretar al C.C. al P.C.R., 
Petre Dănică, președintele UCECOM, 
precum și vicepreședinți ai UCECOM, 
președinți al unor uniuni și coopera
tive meșteșugărești, muncitori și in
gineri.

La lucrări au participat 729 de 
delegați și invitați, muncitori, ingi
neri, economiști, cadre din aparatul 
cooperativelor, din conducerea uniu
nilor și aparatul UCECOM, activiști 
de partid, cadre din conducerea or
ganizațiilor de masă și obștești, re
prezentanți ai unor ministere și or
ganizații economice centrale.

A fost adoptată următoarea ordi
ne de zi :

— Darea de seamă asupra activită
ții Consiliului Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești de la 
congresul precedent și pînă în pre
zent. Sarcinile ce revin organizațiilor 
cooperației meșteșugărești din docu
mentele celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R., din cuvîntările secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din Planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a patriei. •

— Raportul Comisiei de Revizie a 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești asupra activității des
fășurate între Congresele al VI-lea 
și al VTI-lea.

— Adoptarea programelor de mă
suri privind dezvoltarea Industriei 
mici și a prestărilor de servicii, co
respunzător sarcinilor ce revin coope
rației meșteșugărești în cincinalul 
1986—1990.

— Alegerea Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meșteșu
gărești șl a Comisiei de Revizie.

La dezbaterile ce au avut loc pe 
marginea problemelor înscrise pe or
dinea de zi a congresului au luat 
cuvintul tovarășii : Floare Jivoi, 
Gheorghe Nițulescu, Florica Toma, 
Constantin Lambrino, Vasile Palera, 
Ion Fulga, Dumitru Mihalache, Rodi- 
ca Măciucă, Marin Corcău, Domnica 
Bejuscu, Ion Pintea, Bujor Ursules- 
cu, Angela Dobrin, Constantin Cotoi, 
Brîndușa Buzdugan, Ion Fumea, 
Viorica Șuta, Dumitru Pîrvu, Aurica 
Munteanu, Ana Roncea, Nicolae Mo- 
canu, Ania Pop, Andrei Kiss, Rodi- 
ca Popescu, Mănăilă Radu, Maria 
Moisoiu, Grigore Dragomir, Florica 
Nițescu, Dezideriu Biro, Ana Oancea, 
loan Rob, Viorica Bătăuș, Veronica 
Milaș, Condela Boghiu, Dumitru Do- 
rofteiu, Valentin Man, Doina Ciupea, 
Gheorghe Balica. Eugenia Octavia 
Trifan, Ilie Vână, Constanțiu Mur- 
gescu, Ana Ungureanu, Vasile Gea
nă, Maria Adamescu, Adrian Croi- 
toru.

Manlfestîndu-șt sentimentele de 
distinsă stimă și înaltă prețuire ce-1 
animă pe cel peste 400 000 de coo
peratori meșteșugari, participanții 
au salutat cu deosebită bucu
rie realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — patriot șl 
revoluționar înflăcărat, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale 
contemporane, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru — în Înalta funcție 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, — garanție 
sigură a înfăptuirii întocmai a mă
rețelor hotărlri ce vor fi adoptate de 
înaltul forum al clasei noastre mun-

• citoare.
într-o atmosferă de puternic entu

ziasm patriotic, participanții la lu
crările congresului au dat o înaltă 
apreciere magistralei cuvîntări a 
secretarului general al partidului, 
document ce a fost adoptat ca pro
gram de acțiune pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Dînd glas sentimentelor de adîncă 
recunoștință ale tuturor lucrătorilor 
din acest sector de activitate, parti
cipanții au adus un cald și vibrant 
omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, care și-a 
consacrat și își consacră întreaga 
viață slujirii cu înalt devotament 
a intereselor vitale ale națiunii, a 
marilor sale idealuri de dreptate și 
libertate socială șl națională, re- 
levînd cu mîndrie patriotică inesti
mabila sa contribuție la edificarea 
socialismului în scumpa noastră 
patrie. *

Totodată, ei au dat expresie apre
cierii deosebite față de activitatea 
desfășurată de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminentă personalitate politică și 
strălucit om de știință, care aduce 
o contribuție de o deosebită valoare 
la Înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la dezvoltarea 
științei românești.

Congresul a exprimat în același 
timp adeziunea totală a oamenilor 
muncii din cooperația meșteșugăreas
că la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, hotă- 
rirea lor fermă de a face to
tul pentru înfăptuirea politicii de 
pace promovate cu consecventă 
de partidul și statul nostru, al 
cărei strălucit promotor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, erou al 
luptei, pentru pace și dezarmare, pen
tru edificarea unei lumi a înțelege
rii și colaborării intre națiuni.

In cadrul dezbaterilor, care s-aii 
desfășurat într-un climat de exi
gență și responsabilitate, in spirit 
critic și autocritic, au fost evidenția
te eforturile depuse de. colectivele de 
membri cooperatori, de toți oamenii 
muncii din acest sector pentru în
făptuirea prevederilor cincinalului 
1981—1985, pentru dublarea in aceas
tă perioadă a volumului activității in
dustriei mici, a prestărilor d,e servi
cii pentru populație, creșterea mai 
accentuată a exportului, aplicarea 
fermă a principiilor noului mecanism 
economico-financiar, îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
organelor de conducere colectivă. 
Realizările obținute în îndeplinirea 
sarcinilor economice, în ridicarea ni
velului calitativ și îmbunătățirea ac
tivității în toate domeniile, dezvol
tarea continuă a prestărilor de servi

cii pentru populație, a producției bu
nurilor de consum pentru fondul pie
ței și export — au arătat vorbito
rii — reflectă contribuția coopera
ției meșteșugărești la înfăptuirea 
programului elaborat de partid cu 
privire la creșterea bunăstării între
gului popor. Participanții la dezba
teri au subliniat faptul că. în ve
derea înfăptuirii programului de 
dezvoltare a industriei mici, o aten
ție sporită a fost acordată moderni
zării producției, diversificării șl în-, 
noirii gamei de produse și servicii 
oferite populației, creșterii gradului 
de valorificare a materiilor prime și 
materialelor, atragerii in circuitul 
productiv a unor cantități sporite de 
materiale recuperabile și a resurse
lor locale. Concomitent, s-a acționat 
pentru mai buna organizare a fluxu
rilor tehnologice, pentru crearea de 
capacități noi. moderne, s-au între
prins măsuri menite să asigure spo
rirea volumului de producție în con
dițiile unei eficiențe sporite și a 
unui nivel ridicat' al calității. S-a 
subliniat, totodată, că în unitățile de 
producție au fost întreprinse măsuri 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice, economisirea energiei elec
trice și a combustibilului.

Participanții la dezbateri au rele
vat măsurile Întreprinse, sub con
ducerea organelor de partid, pentru 
asigurarea forței de muncă și per
fecționarea pregătirii profesionale a 
tuturor lucrătorilor, transpunerea în 
practică a cerințelor democrației coo
peratiste prin stimularea dezbaterii 
de către masa de cooperatori mește
șugari a problemelor ce privesc ac
tivitatea economică și socială a uni
tăților, realizarea sarcinilor de plan, 
eliminarea neajunsurilor și greutăți
lor existente, a cauzelor care le ge
nerează.

In același timp, vorbitorii au ară
tat, în spirit critic și autocritic, că, 
în cincinalul trecut, unii indicatori de 
plan nu s-au îndeplinit la nivelurile 
prevăzute. Se înregistrează rămînerl 
•în urmă în realizarea programelor 
privind dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii pentru popu
lație, gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești de care cooperative
le dispun. Sînt încă neajunsuri pe 
linia utilizării raționale a mașinilor și 
utilajelor, a spațiilor de producție și 
de prestări, se execută încă produ
se cu consumuri materiale ridicate 
sau depășite tehnic, nu se acționea
ză cu hotărîre pentru aplicarea re
centelor reglementări privind lichi
darea imobilizărilor în stocuri supra- 
normatlve de materii prime, materia
le și produse, pentru întărirea auto
gestiunii și autofinanțării tuturor 
unităților.

Evidențiind sarcinile ce le revin In 
actualul cincinal din programele 
speciale privind dezvoltarea indus
triei mici și respectiv dezvoltarea șl 
diversificarea prestărilor de servicii 
pentru populație, participanții au fă
cut propuneri vîzind utilizarea mai 
eficientă a capacităților de producție 
și a forței de muncă, perfecționarea 
și modernizarea proceselor tehnolo
gice, îmbunătățirea calității produse
lor și serviciilor, creșterea competi
tivității produselor destinate expor
tului, gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei, utilizarea pe 
scară mai largă a materialelor 
refolosibile, a celor din resurse lo
cale, organizarea șl retribuirea mun
cii în acord global, sporirea substan
țială a productivității muncii și a efi
cienței economice a întregii activi
tăți.

Participanții la lucrările congresu
lui, afirmînd și cu acest prilej re
cunoștință față de orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au 
angajat, în numele tuturor oameni
lor muncii din cooperația meșteșu
gărească, să acționeze cu dăruire șl 
pasiune revoluționară, să folosească 
întreaga lor pricepere și putere de 
muncă pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce le revin în actua
lul cincinal și în perspectivă, sporind 
contribuția lor la înflorirea pe mai 
departe a României socialiste. Ia ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai material și spiritual al întregu
lui popor.

Congresul a aprobat în unanimita
te documentele înscrise pe ordinea 
de zi, precum și Rezoluția Congresu
lui al Vll-lea al cooperației mește
șugărești din Republica Socialistă 
România.

Trecîndu-se Ia ultimul punct al or
dinii de zi, congresul a ales Consi
liul Uniunii Centrale a Cooperative
lor Meșteșugărești, precum și Comi
sia de Revizie.

In prima ședință plenară. Consi
liul Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești a ales Comi
tetul Executiv și. Biroul acestuia, 
pe președintele și vicepreședinții 
UCECOM. Președinte a fost ales to
varășul Petre Dănică, iar vicepre
ședinți tovarășii Elena Ene. Paul 
Nagy. Ion Chirilescu. Ana Ungu
reanu, Elena Doina Ciupea.

Comisia de Revizie a ales pre
ședinte pe tovarășul Ilie Alexe.

Intr-o atmosferă însuflețită, de pu
ternică vibrație patriotică, partici- 
panții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care, 
evidențiindu-se deplina bucurie pen
tru realegerea conducătorului parti
dului și statului nostru In înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, se 
subliniază că acest act politic cu 
profunde semnificații constituie ga
ranția sigură a înfăptuirii cu succes 
a mărețelor planuri șl programe de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei. In telegramă este exprimat 
angajamentul ferm al oamenilor 
muncii din acest sector economic de 
a acționa neabătut pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
din documentele ce vor fi adopta
te la cel de-al III-lea Congres al 
oamenilor muncii, de a-și amplifi
ca aportul la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.



PAGINA 8
i

SCÎNTEIA — sîmbâtâ 6 septembrie 1986

LUCRĂRILE CONGRESULUI ALlll-LEA

După momentul solemn al reale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, congresul și-a continuat lu
crările cu dezbaterea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi.

Au luat cuvintul tovarășii Ion Ursu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință ți Tehnolo
gie, Marin Nedelcu, președintele con
siliului de conducere al Ministeru
lui Industriei Construcției de mașini, 
Alexandru Orzață, 'prim-vicepreșe- 
dintele consiliului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de aluminiu Sla
tina, județul Olt, Lina Ciobanu, pre
ședintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Emil Huidu, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul minier Rovinarl, jude
țul Gorj, Teodor Copil, președintele 
comitetului sindicatului și al adună
rii generale a oamenilor muncii de 
Ia întreprinderea de vagoane din 
Arad, Adrian Ștoica, președintele 
consiliului de conducere al Ministe
rului Industriei Petrochimice, Maria 
Antal, președintele'consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de 
tricotaje din Miercurea-Ciuc, județul 
Harghita, Constantin Pătrășcanu, pre
ședintele consiliului oamenilor muncii 
de la Trustul antrepriză generală de 
construcții-montaj Botoșani, Venerica 
Patru, prim-secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R., Mihail 
Pleșa, maistru la Schela de produc
ție petrolieră Videle, județul Teleor
man, Corneliu Rizescu, președintele 
consiliului științific al Institutului 
central de cercetări metalurgice, 
Gheorghe Oprea, președintele consi
liului oamenilor muncii de la Com
binatul siderurgic Reșița, județul Ca- 
raș-Severin, Richard Winter, pre
ședintele consiliului de conducere al 
Ministerului Industrializării Lemnu
lui și Materialelor de Construcții.

După pauză, lucrările au fost con
duse de tovarășul Mihalache Nicu- 
lescu, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București.

în continuare au luat cuvintul to
varășii Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al guvernului, Nicodim 
Roșea, prim-vicepreședintele consi
liului oamenilor muncii de la între
prinderea mecanică Cugir, județul 
Alba, Neculai Ibănescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., Gheorghe Dimoiu, prim-vice- 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de con
strucții navale Constanța, Aurelia 
Bratu, președintele consiliului oame
nilor muncii de la întreprinderea de

Cronica zilei
Tovarășul Nlcu Ceaușescu, membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., președintele 
Asociației Tineretului și Studenților 
din România pentru Națiunile Unite 
(A.T.S.R.N.U.), a primit, vineri, pe 
Bright Akwetei, președinte, și Juan 
Carlos Giacosa, secretar general, ai 
Mișcării Internaționale a Tineretului 
și Studenților pentru Națiunile Uni
te (I.S.M.U.N.), care au participat, 
la Costinești, în perioada 1—5 sep
tembrie a.c., la lucrările Scolii de 
toamnă, organizată de A.T.S.R.N.U. 
și I.S.M.U.N. cu tema „Tineretul și 
studenții în lupta pentru pace, dezar
mare și cooperare internațională".

în cadrul convorbirilor au fost 
discutate aspecte ale partitipării ti
neretului și studenților din întreaga 
lume la lupta pentru pace și dezar
mare, în primul rînd dezarmare nu
cleară, securitate, cooperare, progres 
social.

A fost evidențiată necesitatea in
tensificării activității asociațiilor na
ționale ale tineretului și studen
ților pentru Națiunile Unite, ale 
I.S.M.U.N., în cadrul Anului Inter
național al Păcii, precum și în pro
movarea cunoașterii de către tineri a 
obiectivelor și activității Organiza
ției Națiunilor Unite, a realizării 
unei mai strînse legături Între tînă- 
ra generație și Națiunile Unite.

Au fost discutate, de asemenea, 
aspecte ale activității și cooperării in 
cadrul mișcării internaționale de ti
neret și studenți.

★
La București s-au desfășurat, In 

perioada 2—5 septembrie a.c., lucră
rile celei de-a XIII-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-norvegiene de cooperare econo
mică, industrială și tehnică. Au fost 
convenite. în baza protocolului în
cheiat. noi măsuri și acțiuni pen
tru creșterea și diversificarea schim
burilor de mărfuri dintre România 
și Norvegia, pentru lărgirea In con
tinuare a cooperării economice bi
laterale și pe terțe piețe în sec
toare de interes comun, între care 
construcțiile navale, forajul petro
lier, industria petrochimică și ener
getică.

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

aniversării „Zilei nealinierii", vi
neri a avut loc la Asociația de 
Drept Internațional și Relații In
ternaționale o masă rotundă cu 
tema „Poziția României, concep
ția și considerentele președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind rolul și 
contribuția țărilor nealiniate la edi
ficarea unei lumi a păcii șl colabo
rării internaționale".

cinema
• Omul care ne trebuie : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Căutătorii de aur: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30
• Trei scrisori secrete : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Furtună In Pacific: LIRA (317171)
— 15; 17,15; 19,30
• Șapte băieți și o ștrengftriță: GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Aventuri la Marea Neagră : VII
TORUL (10 67 40) — 15,30; 18,30
B Al patrulea gard, lingă debarca
der : țiUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30
• Colierul de turcoaze: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30
• Mexicanul Felipe Rivera : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 1J.15;
15,30; 17,45; 20
• Infernul din zglrie-nori : LUCEA

AL OAMENILOR MUNCII
confecții ți tricotaje București, Ma
rin Enache, președintele consiliului 
de conducere al Ministerului Indus
triei Metalurgice, Zamfir Stancu, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii de la Centrala industrială de 
rafinării și petrochimie Ploiești, ju
dețul Prahova, Alexandrina Găinușe, 
președintele consiliului de conducere 
al Ministerului Industriei Ușoare, 
Florea Voinea, secretar al C.C. al 
U.T.C., Alexandra Gruiescu, preșe
dintele consiliului oamenilor muncii 
de la Centrala industrială de cauciuc 
și prelucrare a maselor plastice 
București, Matild Balassy, vicepre
ședintele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea textilă „Oltul" din 
Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, 
Gheorghe Mihăiescu, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Combinatul de lianți și azbociment 
Fieni, județul Dîmbovița, Mana An- 
driescu, președintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Azur" Timișoara, Constantin Udrea, 
prim-vicepreședintele consiliului oa
menilor muncii de la întreprinderea 
„Electroputere" Craiova, județul 
Dolj.

în cursul după-amiezli, lucrările 
s-au desfășurat in cele opt comisii, 
precum și in cadrul Congresului al 
VIII-lea al cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor și 
al Congresului al VII-lea al coope
rației meșteșugărești.

în timpul dezbaterilor, In plen, pe 
comisii șl fn cele două congrese, 
vorbitorii au subliniat importanța 
excepțională a cuvîntării rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în des
chiderea lucrărilor marelui forum al 
oamenilor muncii, document pro
gramatic care jalonează, pe baza 
unei analize profund științifice, di
recțiile generale de acțiune pentru 
Îndeplinirea, in cele mai bune con
diții, a planului pe acest an, a obiec
tivelor actualului cincinal, pentru 
realizarea neabătută a Istoricelor ho- 
tărlri ale Congresului al XÎII-lea al 
partidului.

Cel care au luat cuvintul au ex
primat, de la tribuna marelui forum, 
înalta apreciere pe oare oamenii 
muncii, Întreaga națiune o acordă 
activității strălucite desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului, rolului 
său determinant In fundamentarea 
și Înfăptuirea marilor obiective ale 
dezvoltării țării, perfecționarea orga
nizării și conducerii tuturor domeni
ilor vieții economico-sociale, adîn- 
cirea continuă a democrației noastre 
socialiste, ridicarea permanentă a 
nivelului de trai material șl spiri

Prezentarea de condoleanțe
în legătură cu încetarea din viață 

a fostului președinte al Republicii 
Chile, Jorge Alessandri Rodriguez, 
la ambasada acestei țări la 'Bucu
rești a avut loci vineri, prezentarea 
de condoleanțe.

Din partea președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a Consiliului do 
Stat și a guvernului român au fost

tv 

Informații sportive

tual al poporului. In desfășurarea 
cu succes a vastei opere de edifica
re a socialismului și comunismului 
pe pămîntul patriei, in afirmarea 
demnă a României în rtndul națiuni
lor lumii, în promovarea politicii de 
pace, dezarmare, înțelegere și largă 
colaborare internațională.

Participanțil la dezbateri și-au 
manifestat deplina satisfacție față 
de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In funcția de 
președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, subliniind că 
aceasta reprezintă garanția sigură a 
înaintării neabătute a țării pe calea 
progresului și civilizației socialiste.

Vorbitorii au 'evidențiat deosebita 
stimă și prețuire de care se bucură 
tovarășa Elena Ceaușescu pentru 
contribuția importantă la elabora
rea și transpunerea în viață a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, la orientarea ac
tivității de cercetare, Înfăptuirea 
revoluției tehnico-științiflce, înflori
rea continuă a științei, 'invățămln- 
tului și culturii și creșterea apor
tului lor la dezvoltarea economico- 
socială a țării.

în lumina importantelor sarcini șl a 
înaltelor exigențe cuprinse in cuvln- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
participanții la dezbateri au exa
minat, in spirit critic și autocritic, 
activitatea depusă și rezultatele ob
ținute, precum șl lipsurile manifes
tate, prezentînd măsurile Întreprin
se pentru realizarea indicatorilor de 
plan, perfecționarea continuă a pro
ducției și a muncii, lărgirea bazei 
energetice și de materii prime, mo
bilizarea mai puternică a tuturor 
resurselor șf valorificarea lor supe
rioară, creșterea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor și a cheltuielilor ma
teriale, utilizarea cu maximum de 
randament a fondurilor de in
vestiții, sporirea mai accentuată a 
productivității muncii, extinderea 
exportului, întărirea autoconducerii 
și autogestiunli, pentru obținerea 
unei efidențe economice cît mai 
mari.

în numele milioanelor de oameni 
ai muncii din industrie și alte sec
toare economice, vorbitorii au expri
mat voința de a face totul pentru 
Îndeplinirea ritmică. Integrală a 
planului pe-acest an și pe întregul 
cincinal' pentru înfăptuirea exem
plară a orientărilor și Indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
pentru realizarea hotărfrilor ce le 
va adopta congresul, pentru progre
sul multilateral al țării.

Lucrările congresului continuă. 
(Agerpres)

la Ambasada Republicii Chile
transmise sincere . condoleanțe pen
tru această pierdere.

Condoleanțele au fost prezentate 
de tovarășul loan Petre, vfeeprim- 
ministru al guvernului, de alte per
soane oficiale române.

Cel prezențl au păstrat un mo
ment de reculegere In fata portre
tului celui dispărut și au semnat tn 
cartea de condoleanțe. (Agerpres)

19,45 România, țară a muncii (color). 
Spectacol llterar-muzlcal-coregra- 
flo

30,13 Film artistic (color). „Fata care 
vinde flori". Producție a studiou
rilor din R.P.D. Coreeană

31,55 Telejurnal
22,03 Mamaia ’80 (color). Selecțlun! din 

Concursul național de creație . șl 
interpretare de muzică ușoară ro
mânească organizat de Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste, 
Uniunea compozitorilor șl muzi
cologilor șl Radiotelevlzlunea ro
mână

22,30 închiderea programului

la 2’21”, Michael Prix (A.S.K. Vor
wărts) — la 2’31”, Cristian Neagoe 
(România A) — la 2’36”.

Pe echipe, primul loc este ocupat 
de reprezentativa României, urmată 
de A.S.K. Vorwărts — la 3’25”, S.C. 
Cottbus — la 10’27”, R.D. Germană 
— la 15’41”, Bulgaria — la 22’33”.

Etapa a 7-a : Alba Iulia—Călimă- 
nești (145 km) se va disputa astăzi, 
iar ultima etapă se va desfășura 
duminică pe traseul Rm. Vîlcea— 
București (176 km), sosirea urmind 
să aibă loc pe Stadionul tineretului, 
in jurul orei 17.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunlcâ timpul probabil pentru 
Intervalul 6 septembrie, ora 21 — 9 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
va fi răcoroasă in prima parte a in
tervalului, mal ales in nordul țării. 
Apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin in primele 
nopți. Izolat, in regiunile nordice va 
ploua slab. Vint slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 4 șl 14 grade, mai coborite la 
Început pină la minus 3 — minus 1 
grad in depresiuni, în zonele deluroa
se și in nordul extrem, unde, izolat, 
se va produce brumă, iar temperatu
rile maxime intre 15 și 25 de grade. 
Izolat mal ridicate in sud in ultima zi. 
Dimineața ceață locală.

• Atenție la Pana de Vultur : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30
B Salamandra : ARTA (21 31 86) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
B Balada soldatului, Iubire fără 
soare: FERENTARI (80 49 85) — 9;
12,15; 15,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) i Domnul Cehov 
e Îndrăgostit — 19
• Teatrul Foarte Mic M 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19,30
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Studio): Sentimente șl naftalină — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Romeo și 
Julieta la Mizil — 19,30 ; (grădina 
Boema) : Eu vă fac să rîdeți... la 
Boema — 19,3*0
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacol extraordinar susținut de Circul 
chinezesc (premieră) — 19

n,oo Telex
13,05 La sftrșit de Băptămtnă (parțial 

color)
14,19 Imagini, cintece șl dansuri din 

R.P.D. Coreeană (color)
14,43 Săptămina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Congresul al m-lea 

al oamenilor muncii
19,30 Actualitatea In economia

CICLISM. Etapa a 6-a a competi
ției cicliste internaționale „Turul 
României", în care cei 64 de rutieri 
rămași în cursă au străbătut distanța 
dintre Cluj-Napoca și Alba Iulia, a 
avut o desfășurare In general calmă, 
după spectaculoasele răsturnări in 
clasamentele individuale și. pe echipe 
petrecute cu o zi in urmă.

Cum era de așteptat, primele 
acțiuni au fost lansate in apropierea 
punctului de cățărare de la Feleacu 
(categoria A), situat la km 8 de la 
start, unde s-au desprins Olimpiu 
Celea (România A) și Olaf Jentzsch 
(S.C. Cottbus), care, în tandem, și-au • 
creat la un moment dat un avans 
de peste un minut. Cățărarea a fost 
cîștigată de rutierul din R.D. Germa
nă. Pe lunga coborîre ce a urmat, 
diferența dintre fugari și principalul 
pluton, unde se aflau majoritatea fa- 
voriților, s-a redus, joncțiunea făcîn- 
du-se la km 25. Sprintul de la Turda 
a revenit lui Holger Gruhl (R.D. 
Germană), iar la punctul de cățărare 
de la Sularca, primul a trecut Petar 
Petrov (Bulgaria). Grupul masiv a 
rulat apoi compact, sprintul final de 
la Alba Iulia fiind cîștigat de Mi
chael Prix (A.S.K. Vorwărts), crono
metrat pe distanța de 100 km în 
2hl3’22”, urmat de Olaf Jentzsch 
(S.C. Cottbus) și Han» Andra (R.D. 
Germană).

în clasamentul general individual 
conduce Frank Schonherr (A.S.K. 
Vorwărts). urmat de Valentin Con- 
stantinescu (România A) — la 1’06”, 
Dariusz Matuszek (S.C. Cottbus) —

FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Pe urmele adevărului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Talismanul iubirii: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Dragoste și statistică : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19
• Clipa de răgaz : STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bonner fiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
• Al șaptelea eartuș t FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Iubit de public — 13; 15, Zilele 
filmului de comedie — 9; 11; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Slnt timid, dar mă tratez : FERO
VIAR (50 51 40) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45
• Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18,30
• Un comando pentru $pa grea 8 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 18,30
B Glasul inimii — 14; 16; Clinele — 
18; 20: POPULAR (35 15 17)
• Pugaciova : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

PACEA, INDEPENDENȚA, PROGRESUL 
-teme prioritare in dezbaterea Conferinței Ia nivel inalt 

a țărilor nealiniate de la Harare
Schimburi de mesaje între președintele 
României si șefi de state si guverne
HARARE 5 (Agerpres). — La 

Harare au avut loc schimburi de 
mesaje de prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și șefi 
de stat și guvern care participă la 
lucrările celei de-a VIII-a Confe
rințe ia nivel înalt a țărilor neali
niate.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost transmi
se președintelui Botswanei, ’Quett 
Masire, președintelui Republicii 
Capului Verde, Aristides Pereira, re
gelui Nepalului, Birendra, președin
telui R.D.P. Yemen, Abou Bakr Al- 
Attas, primului ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi, precum și președinte
lui Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres, pace și prosperitate popoa
relor respective.

La rîndul lor, aceștia au adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu cor
diale urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, bunăstare și pro
gres poporului român prieten.

Schimburile de mesaje au avut loc 
cu prilejul întîlnirilor pe care șeful

*
HARARE 5 (Agerpres). — Marile 

direcții de acțiune ale mișcării de 
nealiniere — asigurarea păcii, con
lucrării. dezvoltării tuturor statelor, 
în special a țărilor în curs de dez
voltare. nealiniate — au fost releva
te. in mod deosebit, in cuvîntările 
șefilor de stat, de guvern, ale altor 
reprezentanți, care s-au prezentat 
la tribuna Conferinței la nivel înalt 
a țărilor nealiniate cu prilejul dez
baterilor de politică generală din 
cea de-a cincea zi a reuniunii de la 
Harare. Pină vineri la prînz — ul
tima zl concacrată intervențiilor în 

\Plen ale reprezentanților țărilor 
nealiniate — au luat cuvintul sau 
și-au prezentat poziția în scris peste 
60 de delegații la lucrările confe
rinței.

Vineri dimineață, în ședință ple
nară. s-a păstrat un moment de re
culegere in memoria victimelor, de 
la începutul ■ săptămlnii, din orașul 
martir Soweto. '

în principalele organisme de lu
cru ale reuniunii au continuat 
dezbaterile pehtru definitivarea tex
telor documentelor de bază ale con
ferinței. în Comitetul economic s-a 
aprobat Declarația economică — 
text ce va fi dat publicității la în>- 
cheierea reuniunii.

în Comitetul politic a fost adop
tat^ o declarație privind situația 
din America Centrală, care relevă 
necesitatea soluționării tuturor di
ferendelor din regiune exclusiv 
prin negocieri.

Președintele Tanzaniei, AU Hassan 
Mwlnyi, a arătat că nealinierea a 
luat naștere ca o dorință fierbinte a 
multor țări de a se dezvolta de sine 
stătător, fără ingerințe sau presiuni 
externe. în același timp, nealinierea 
— a spus vorbitorul — înseamnă, 
pe lingă politica de independentă, și 
un suport practic pentru mișcările 
de eliberare națională, cum sînt cele 
din Africa.

Președintele Tanzaniei a adresat 
tuturor țărilor nealiniate chemarea 
de a sprijini din toate punctele de 
vedere lupta poporului din Africa 
de Sud împotriva politicii brutale a 
rasiștilor.

Vorbitorul a făcut apel la o mai 
largă cooperare între țările neali
niate, pentru o poziție unită, puter
nică, în negocierile cu țările dez
voltate.

Președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega, a arătat că țara sa, 
încă de la obținerea independenței, 
a Îmbrățișat principiile politicii de 
nealiniere. El a respins politica de 
intervenții împotriva țării sale șl a 
altor state latino-americane. Nica
ragua dorește să aibă relații priete
nești cu S.U.A., dar ne exprimăm 
punctul de vedere că numai poporul 
nicaraguan este Acela care decide in 
privința dezvoltării sale — a subli
niat Daniel Ortega.

Președintele Pakistanului, Moham
mad Zia-ul Haq, a regretat faptul că, 
in ultima jumătate de secol, în ță
rile din Africa, Asia și America La
tină au fost înregistrate peste 150 de 
conflicte. în context, el s-a pro
nunțat pentru soluționarea pașnică 
a diferitelor stări conflictuale regio
nale, între care războiul dintre Iran

ALEGERI. După cum informea
ză agenția A.C.T.C., la 2 noiembrie 
vor avea loc în R.P.D. Coreeană 
alegeri de deputați pentru Adu
narea 'Populară Supremă. O de
cizie în acest sens a fost adoptată 
de Comitetul Permanent al Adu
nării Populare Supreme, care s-a 
întrunit în ședință la 2 septembrie.

SCHIMB DE PĂRERI. După cum 
transmite agenția T.A.S.S., în zile
le de 4 și 5 septembrie, la Berna 
a avut loc un schimb de păreri în
tre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A., 
în conformitate cu înțelegerea din
tre Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
privind examinarea problemei pre- 
întîmpinării diseminării armei chi
mice.

DOCUMENT. La alegerile de la 
Începutul anului viitor pentru 
Bundestag. P.C. German va spri
jini reprezentanții organizației de
mocratice „Listă in sprijinul pă
cii", care desfășoară o luptă activă 
pentru pace șl dezarmare — se 
arată intr-un document programa
tic adoptat de conducerea P.C.G., 
care determină platforma electo
rală a partidului.

CONVOCARE. Guvernul Japo
niei a hotărît convocarea. la. 
11 septembrie, a parlamentului in 
sesiune extraordinară. Vor fi su-

delegației române la conferință. loan 
Totu, ministrul afacerilor extern^ 
le-a avut cu șefi de stat șl de gu
vern din țările menționate, precum 
și cu președintele Comitetului' Exe
cutiv al O.E.P.

De asemenea, șeful delegației ro
mâne s-a întîlnit cu vicepreședin
tele Siriei, Abdel Halim Khaddam, 
primul ministru al Republicii Popu
lare Bangladesh, Mizanur Chowd
hury, primul ministru al Republicii 
Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa, 
primul ministru al Nigerului, Hamid 
Algabid, primul ministru al Zairului, 
Kengo Wa Dondo, și prim viceprim- 
ministrul guvernului irakian, Taha 
Yassin Ramadhan, șefii delegațiilor 
țărilor lor la conferință, care au ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu expresia senti
mentelor lor de stimă și respect.

în cadrul Întîlnirilor și convorbi
rilor au fost abordate probleme ale 
dezvoltării raporturilor bilaterale pe 
plan politic, economic și în alte do
menii de interes comun, precum și 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale, aflate în dezbaterea 
conferinței.

★

și Irak. Șeful statului pakistanez s-a 
pronunțat pentru retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate și, 
pe de altă parte, a atras atenția 
asupra pericolului continuării cursei 
înarmărilor nucleare.

De asemenea, el a arătat că țara 
sa este în favoarea uiior relații lip
site de tensiune cu țările vecine și 
a reafirmat atașamentul față de 
principiile de bază ale nealinierii.

Arătînd că, din păcate, problema 
cipriotă reprezintă un exemplu al 
felului în care o serie de rezoluții 
ale O.N.U. și mișcării de nealiniere 
nu și-au găsit materializarea, pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, a arătat că această mișcare 
poate să acționeze de o manieră mai 
eficientă pentru înfăptuirea declara
țiilor și recomandărilor sale. El a 
atras atenția că „ceea ce se întîmplă 
în Cipru s-ar putea întîmplă în orice 
alt stat mic și' lipsit' de apărare, 
membru al mișcării de nealiniere". 
Guvernul cipriot — a spus vorbito
rul — va continua aă acționeze prin 
intermediul O.N.U. pentru a asigura 
existența Ciprului ca stat „indepen
dent, suveran, unit și nealiniat".

Guvernul iordanian adresează 
Irakului și Iranului apelul de a 
pune capăt războiului, care durează 
de peste șase ani, și se pronunță 
pentru pace și securitate- in Orien
tul Mijlociu, a declarat In cuvintul 
său ministrul de externe iordanian, 
Taher El-Masri. Vorbitorul și-a re
afirmat sprijinul față de ideea con
vocării unei conferințe internațio
nale cu participarea tuturor părți
lor implicate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), care să pună capăt con
flictului israeliano-arab și să asi
gure o pace definitivă în regiunea 
Orientului Mijlociu. Vorbind des
pre rolul mișcării de nealiniere în 
salvgardarea păcii, ministrul iorda
nian a reafirmat sprijinul față de 
principiile și idealurile nealinierii, 
dar a subliniat necesitatea unor mă
suri practice care să asigure trans
formarea în forțe politice dinamice 
a acestor obiective și idealuri.

Vicepreședintele Republicii Pana
ma, Roderico Esguivel, a subliniat 
faptul că principiile stabilite la 
crearea mișcării de nealiniere con
tinuă să-și mențină valabilitatea și 
vor acționa și în viitor în beneficiul 
întregii umanități. Vorbitorul a re
levat faptul că tocmai aceste prin
cipii- se cer aplicate șl în cazul 
revenirii la patrimoniul național a 
zonei Canalului Panama, cerînd. în 
acest sens, sprijinul țărilor neali
niate. Totodată, Roderico Esguivel a 
declarat în plenul Conferinței țări
lor nealiniate că țara sa se pronun
ță pentru eliminarea bazelor mili
tare străine din Panama.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, a reafirmat că pacea 
nu poate fi realizată în Orientul 
Mijlociu fără recunoașterea dreptu
lui la autodeterminare a poporului 
palestinian, sub conducerea O.E.P. El 
a cerut țărilor nealiniate să Între
prindă eforturi menite să după la • 
retragerea Israelului din teritoriile * * 
arabe ocupate. Organizarea unei con

ILE DE PRESA
e scurt

puse dezbaterii opt proiecte de 
lege elaborate de guvern referi
toare la divizarea și denaționali- 
zarea corporației nipone de trans
porturi feroviare, ceea/ce ar duce 
la concedierea a peste 100 000 oa
meni ai muncii. Partidele socialist 
și comunist, multe organizații sin
dicale s-au pronunțat împotriva 
acestor proiecte de lege.

ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la 
Khartum, primul ministru suda
nez, Sadik El-Mahdi, care deține 
și portofoliul apărării, a anunțat 
că guvernul a adoptat unele mă
suri administrative și de securitate, 
în urma escaladării operațiunilor 
militare ale forțelor de opoziție în 
regiunea de sud a tării. El a pre
cizat că au fost stabilite contacte 
cu guvernul ugandez. pentru a se 
evita eventuale situații confuze la 
granița dintre cele două țări.

PLENARA. La Buenos Aires a 
avut loc plenara C.C. al P.C. din 
Argentina, care a examinat proble

ferințe internaționale asupra situa
ției din Orientul Mijlociu poate fi 
considerată doar ca o primă etapă 
pe calea spre transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și coo
perării. Atrăgînd atenția asupra 
repercusiunilor continuării războiu
lui iraniano-irakian, el a chemat la 
eforturi susținute din partea țărilor 
nealiniate pentru soluționarea aces
tui conflict. De asemenea, vorbito
rul a condamnat politica de apart
heid a regimului sud-african.

Președintele Madagascarului, Di
dier Ratsiraka, a adresat țărilor 
nealiniate apelul de a-și uni efor
turile pentru rezolvarea problemei 
datoriilor externe. Arătînd că sta
tele industrializate nu au redus 
preturile la produsele manufactura
te. cu toate că s-a înregistrat o scă
dere a preturilor la produsele agri
cole. minerale și la petrol, el a sub
liniat că această situație a dus la 
creșterea poverii datoriei externe a 
țărilor in curs de dezvoltare. Dacă 
națiunile Industrializate nu vor da 
dovadă de voință de cooperare in 
rezolvarea acestei chestiuni. țările 
nealiniate ar putea impune un mo
ratoriu pe termen de 10 ani asupra 
rambursării datoriei. Vorbitorul a 
propus înființarea unor fonduri 
destinate dezvoltării, stabilizării 
preturilor la materiile prime și 
sprijinirii creditelor. Prin asemenea 
măsuri, țările în curs de dezvoltare 
ar avea posibilitatea să-și redreseze 
situația economică, a apreciat el.

Consolidarea păcii constituie o 
preocupare majoră a mișcării de 
nealiniere — a declarat, în alocuțiu
nea rostită la lucrările celei de-a 
VIII-a reuniuni la nivel înalt a ță
rilor nealiniate, Nguyen Huu Tho, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.S. Vietnam. El a afirmat spri
jinul .țării sale pentru propunerile 
vizînd crearea de zone libere de 
arma nucleară în Asia de sud-est, 
în zonele Pacificului și Oceanului 
Indian. Vorbitorul a subliniat im
portanța hotărîrii U.R.S.S. de a pre
lungi moratoriul asupra experiențe
lor cu arma nucleară, menționind că 
și S.U.A. ar trebui să răspundă aces
tei inițiative.

In intervenția sa, Pak Sen Cer, vi
cepreședinte al R.P.D. Coreene, s-a 
referit, între altele, la neoesitatea im- 
făptuirii reunificării pașnice a Co
reei, amintind, în acest sens, pro
punerea justă a țării sale de a se or
ganiza, în această problemă, o întîl- 
nire tripartită — cu participarea re
prezentanților celor două părți ale 
Coreei și ai S U.A. Principalul obsta
col in soluționarea pașnică a proble
mei coreene — a subliniat el — îl re
prezintă prezența trupelor străine și 
acumularea masivă de armamente 
moderne, inclusiv arme nucleare, în 
Coreea de Sud, precum și organiza
rea. în această zonă, frecvent, de 
manevre militare de mare amploare.

Vorbitorul a subliniat că țara sa 
va continua să acționeze pentru ca 
nordul Asiei, inclusiv peninsula co- 

. reeană, să fie declarată „o zonă li
beră de arme nucleare, o zonă de 
pace".

Sprijinim In totalitate cauza po
porului din Africa de Sud, care 
luptă pentru eliminarea apartheidu
lui. și recunoaștem legitimitatea 
luptei drepte a majorității de cu
loare. care se va Încheia, în final, 
printr-o victorie — a declarat șeful 
statului liberian, Samuel Doe. El â 
arătat că este necesară o acțiune 
concertată a mișcării de nealiniere 
pentru accelerarea îndeplinirii re
zoluțiilor Consiliului de Securitate, 
ale Adunării Generale a O.N.U. și 
Organizației Unității Africane pri
vind Africa australă. Totodată, vor
bitorul a relevat necesitatea instau
rării unei noi ordini economice 
mondiale.

Ministrul de externe al Marocului, 
Abdelouahed Belkaziz, a condamnat 
regimul rasist de la Pretoria și s-a 
pronunțat pentru accesul neîntirziat 
la independentă al Namibiei con
form rezoluției 435 a Consiliului de 
Securitate. De asemenea, el a che
mat Irakul și Iranul să accepte o 
soluție negociată în conflictul din
tre ele. Pe de altă parte, vorbitorul 
s-a pronunțat pentru înfăptuirea 
unși noi ordini economice interna
ționale. sprijinind Ideea convocării 
unei conferințe internaționale pare 
să realizeze o reformă a actualului 
sistem economic mondial.

Ministrul marocan a reiterat fap
tul că tara sa se pronunță în fa
voarea unui referendum privind 
autodeterminarea în Sahara Occi
dentală, sub controlul O.N.U, 

me legate de pregătirea Congresu
lui al XVI-lea al partidului — 
anunță agenția T.A.S.S. Secreta
rul general al P.C. din Argentina, 
Athos Fava, a rostit o cuvîntăre.

CONVORBIRI. După convorbi
rile avute cu primul ministru al 
Suediei. Ingvar Carlsson, cancela
rul R.F.G., Helmut Kohl — aflat 
în vizită oficială la Stockholm — 
a declarat presei că este optimist 
în ceea ce privește realizarea unui 
acord la Conferința pentru -măsuri 
de Încredere și securitate și pen- 
trif dezarmare în Europa, din ca
pitala suedeză, înainte de încheie
rea acesteia, peste două săptăminl.

PROTOCOL. între guvernele 
R. p. S. Albania și R. S, ^Ceho- 
slovace a fost semnat, la Tirana, 
protocolul privind schimburile co
merciale și plățile pe anul 1987. 
Se prevede creșterea cu 30 Ia sută 
a acestor schimburi față de anul 
1986.

Grecia se pronunță 
pentru lichidarea 

arsenalelor nucleare 
din Balcani

O declarație a premierului 
Andreas Papandreu

ATENA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Papan-r 
dreu, s-a pronunțat pentru retrage
rea armelor nucleare americane da 
pe teritoriul țării. într-o alocuțiune 
rostită în fața membrilor Comitetu
lui Central al Mișcării Socialiste 
Panelene (P.A.S.O.K.) — partidul de 
guvernămînt — el a declarat <Să „a 
informat personal S.U.A. că Grecia 
în orice moment poate cere Wa
shingtonului să-și retragă de pe te
ritoriul elen armele nucleare". Pri
mul ministru — relatează agenția 
T.A.S.S. — a menționat că țara sa 
dorește lichidarea arsenalelor nur 
cleare din Peninsula Balcanică și 
transformarea acesteia într-o zonă 
denuclearizată. Guvernul elen. a 
precizat Andreas Papandreu, este 
gata să sprijine orice propunere vi
zînd înfăptuirea acestui țel, în car 
drul inițiativei lansate de țările balr 
ca ni ce.

„Carte Albă“ despre 
politica R. P. D. Coreene 

pentru reunîficarea
pașnică a tării

PHENIAN 5 (Agerpres). — Secre
tariatul Comitetului pentru reunifiț 
carea pașnică a patriei a dat publi
cității o „Carte Albă" în care sînt 
amintite eforturile constante între
prinse de R.P.D. Coreeană pentru 
realizarea reunificării țării pe cale 
pașnică, prin dialog și negociere. 
Documentul denunță afirmațiile au
torităților de la Seul referitoare la 
un așa-zis pericol din partea Nor
dului. Această ficțiune — se arată
— nu este decît un mijloc propa
gandistic menit să justifice prezen
ța militară a S.U.A. in sudul Co
reei. acțiunile provocatoare, repre
siunea din Coreea de Sud și perma
nentizarea divizării țării. „Cartea 
Albă" cere adoptarea de măsuri 
practice pentru înlăturarea pericolu
lui de război și pentru crearea unui 
climat favorabil dialogului dintre 
sudul și .nordul Coreei, relatează 
agenția A.C.T.C.

Noi acțiuni represive ale 
regimului de la Pretoria

PRETORIA 5 (Agerpres) — La 
Soweto, suburbia orașului Johan
nesburg, In care trăiesc peste două 
milioane de negri, 'devenită un 
simbol al rezistenței locuitorilor de 
culoare sud-africani împotriva po
liticii Inumane de apartheid, au 
avut loc, începînd de joi, noi tul
burări — cele mai grave de după 
1976, potrivit agenției U.P.I. — pro
vocate de refuzul autorităților de*  
permite funeralii publice petntrti 
cele 24 de persoane ucise de poli
ție săptămina trecută.

Potrivit informațiilor agențiilor de 
presă — In ziua de joi, cind la Soweto 
au avut loc funeraliile unora din
tre victimele din rîndul populației 
sud-africane, zeci de mii de locui
tori nu s-au prezentat, în semn de 
protest, Ia lucru. Locuitorii africani 
au organizat puternice demonstra
ții și alte manifestări, iar cîteva mii 
de persoane s-au adunat pentru un 
miting pe stadionul Jabavu, din 
Soweto.

Pentru reprimarea acestor mani
festații, poliția regimului rasist a 
intervenit cu brutalitate.

Atac terorist 
pe aeroportul din Karachi

ISLAMABAD 5 (Agerpres) — Un 
avion „Boeing 747", aparținînd com
paniei americane „PANAM", avînd 
la bord aproximativ 400 de pasageri
— care zbura pe ruta Bombay — 
Karachi — Frankfurt — New York
— a fost atacat pe aeroportul din 
Karachi de un grup de patru per
soane înarmate, care au urcat, la 
bord, preluînd controlul asupra unei 
părți din echipaj și a pasagerilor 
aflați în avion, informează agențiile 
de presă. Grupul de teroriști încă 
neidentificați a cerut ca aparatul 
să se îndrepte spre aeroportul Lar
naca din Cipru, amenințînd că dacă 
cerința nu le va fi satisfăcută vor 
executa pasagerii aflați la bord.

Știri ulterioare anunță că Ia bor
dul avionului s-a deschis focul șl 
că sînt numeroase victime.

O ultimă informație transmisă de 
agenția Associated Press anunță re
cuperarea avionului de către forțele 
de securitate pakistaneze. Acțiunea 
s-a soldat cu numeroase victime șl 
cu capturarea unor teroriști.

CONGRES. La Brighton s-au În
cheiat lucrările conferinței anua- I
le a Congresului Sindicatelor Bri- |
tanico (T.U.C.) Timp de cinci zile, 
cei peste 1 000 de delegați, repre- i 
zentind 81 de sindicate din țară, au I 
dezbătut un cerc larg de proble- 1 
me interne și internaționale. O 
atenție deosebită a fost acordată 
problemelor situației economice și I 
sociale, diminuării șomajului, con
tracarării acțiunilor îndreptate im- I 
potriva drepturilor oamenilor 
muncii.

CONSILIUL DE MINIȘTRI al 
Italiei a adoptat documentul pro- I 
gramatic care va fi supus, la 
9 septembrie, aprobării Parlamen- I 
tului. Documentul — relevă agen- ' | 
ția A.N.S.A. — constituie baza po
liticii bugetare pentru anul viitor ■ 
și indică orientările pentru peri- I 
oada 1987—1989. Proiectul de buget I 
pe 1987 prevede limitarea deficitu
lui la 100 trilioane lire, reducerea 
ratei inflației la 4 la sută, creș- I 
terea cu 3 la sută a produsului 
național brut, sporirea Investiții- I
lor cu 7 la sută.

INCENDIU. Un puternic incen- 
diu s-a declanșat, vineri, in zori, I
la un hotel din orașul norvegian |
Kristiansand. Potrivit unui bilanț 
preliminar, 14 persoane și-au pier- I 
dut viața și alte 60 au fost rănite, I 
dintre care nouă se află în stare 
gravă. • .
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