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s-a intilnit cu Andreas Papandreu
președintele Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă
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tovarășului Micolae Ceaușescu, animat de voința

A a fese Mul psn&v & As dsțs
hotar ir Hor Congresului al XI4e a ai P. C. R., 

ieri și-acontinuat lucrările

Joi. lucrările primului Congres al 
consiliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare mu
nicipale. orășenești și comunale au 
continuat, așa cum s-a anunțat, in 
cele opt'secțiuni pe domenii de ac
tivitate :

— Secțiunea pentru problemele ac
tivității in domeniul industriei ;

— Secțiunea pentru agricultură si 
industrie alimentară ;

— Secțiunea pentru silvicultură și 
gospodărire a apelor :

— Secțiunea pentru investiții șic.;; 
construct.ij.i SisfemtUiZfirdâ, localități-' 
lor. transporturi șf telecomunicații ;

— Secțiunea pentru nivel de trai, 
aprovizionarea populației și prestări 
de servicii ;

— Secțiunea pentru pregătirea for
ței de muncă, invățămint. cultură și 
sănătate ;

— Secțiunea pentru bugetul local, 
administrația locală de stat și pro
blemele edilitar-gospodărești ;

— Secțiunea pentru perfecționarea 
activității consiliilor populare, dez

voltarea democrației și participarea 
oamenilor muncii la conducerea in- 
tregii vieți economico-sociale.

In cadrul ședințelor de dimineață 
și după-amiază. care au dezbătut pe 
larg, într-un spirit de înaltă exigen
ță și responsabilitate comunistă, pro
blemele cuprinse în ordinea de zi a

congresului, au luat cuvîntul 363 de 
tovarăși. De asemenea, numeroși par
ticipant! au înaintat propuneri în 
scris.

Concluziile dezbaterilor, propune
rile și sugestiile formulate in sec
țiuni au fost prezentate Secretaria
tului Congresului.

-----------------------  ÎN PAGINILE _II —VII:---------------------

• DIN CUVlNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERILE DIN ZIUA DE 4 FEBRUARIE
• LUCRĂRILE IN SECȚIUNILE CONGRESULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, joi 
după-amiază, cu Andreas Papandreu, 
președintele Partidului Mișcarea So
cialistă Panelenă (P.A.S.O.K.), care 
întreprinde. în fruntea unei dele
gații, o vizită de prietenie in țara 
noastră; la invitația C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de opinii privind activitatea 
și preocupările celor două partide, 
precum și in legătură cu probleme 
ale actualității internaționale.

în cursul convorbirii s-a apreciat 
că prima vizită in România a unei 
delegații a P.A.S.O.K. constituie un 
bun început pentru o conlucrare 
rodnică intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Mișcarea Socia
listă Panelenă. considerindu-se că a- 
ceasta este in folosul ambelor parti
de, servește adincirii și dezvoltării

relațiilor de prietenie tradițională, 
bună vecinătate și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

In deplin consens s-a subliniat 
că amplificarea raporturilor politice, 
economice, tehnico-științifice și in 
alte domenii dintre Republica Socia
listă România și Republica Elenă 
corespunde intereselor popoarelor 
român și elen, cauzei păcii, coope
rării și înțelegerii in Balcani, in 
Europa și în lume.

Examinindu-se unele aspecte ale 
actualității politice internaționale, a 
fost relevat imperativul trecerii la 
transpunerea in fapt a documente
lor Conferinței general-europene de 
la Helsinki, de a se acționa pentru 
continuarea și consolidarea cursului 
destinderii.

în acest cadru a fost evidențiată 
însemnătatea transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii și colaborării,

a statornicirii și extinderii unor re
lații de rodnică cooperare intre 
țările balcanice, pe diverse planuri 
de interes comun.

Totodată, s-a relevat necesitatea 
rezolvării grabnice, prin mijloace 
politice, a situației din Cipru, care 
să asigure conviețuirea și conlucra
rea pașnică a celor două comunități, 
cu respectarea independenței, suve
ranității și integrității țârii.

De comun acord s-a apreciat că 
înfăptuirea dezideratelor de pace și 
progres ale omenirii contemporane 
impune intensificarea acțiunilor con
jugate — pe plan național și inter
național — ale tuturor forțelor de 
stingă, progresiste, democratice, a 
maselor populare.

întrevederea a decurs. într-o at
mosferă prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITAREA AMBASADORULUI REPUBLICII COSTA RICA

în. ziua de 5 februarie a.c., la Pa
latul Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Teodoro Quiros Castro, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare in 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Costa 
Rica in țara noastră. (Cuvîntările 
rostite — în pagina a Vil-a).

— UN DOCUMENT MAGISTRAL, CLAR Șl MOBILIZA TOR 
pătruns de profundă încredere in puterea creatoare a poporului, 

de mare însemnătate pentru lupta și munca noastră
Acest început de nou cincinal —• 

treaptă mai înaltă, mai îndrăznea
ță pe drumul socialismului și' co
munismului — va rămine. marcat 
de evenimentul istoric pe care ii 
trăiește țara în aceste zile : pri
mul Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților consi
liilor populare municipale, orășe
nești și comunale.

Aproape 8 000 de delegați și in
vitați, reuniți sub cupola pavilio
nului central al Complexului ex- 
pozițional din Capitală, dezbat in 
acest vast „parlament al țării" 
probleme fundamentale ale deve
nirii noastre socialiste și comu
niste. Opt mii de delegați și invi
tați — - români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, inmănun- 

Imaginea este de Ia întreprinderea „23 August" din Capitală, dar putea fi de la oricare întreprindere din tară. 
Au sosit, așteptate cu nerăbdare și viu interes, ziarele in care este publicată Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marele forum al poporului. In prima pauză de lucru — primele comentarii însuflețite, străbătute 
de hotărîrea de a munci mai bine, pentru traducerea în viață a luminoaselor obiective cuprinse in expunere

chind aproape toate profesiile, re- 
prezentînd interesele și aspirațiile 
tuturor celor care i-au mandatat, 
mai exact : interesele și aspirațiile 
întregii noastre națiuni — au pe 
masa lor de lucru PREZENTUL și 
VIITORUL țării. Prezent și viitor 
atit de sugestiv ilustrate de uriașa 
hartă a realităților patriei — hartă 
a eforturilor noastre statornice și 
eroice — ce domină sala congre
sului. Realități ale patriei, atît de 
plastic înfățișate in panourile din 
impresionanta rotondă,' sărbătoreș
te împodobită.

Sint momente unice, in care par
că auzi bătaia de gong a istoriei. 
Auzi glasul solemn al istoriei. Cine 
sint acești opt mii ? Ți-o spun fru
moasele veșminte din Bihor sau 
Bărăgan, din Maramureș ori de

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la Congresul consiliilor populare are un puternic ecou in rîndul 
participanților la congres și al oamenilor muncii din întreaga țară 

-------- Reporterii „Scînteii“ relatează ----—
pe Olt. Ți-o spun, la fel de grăi
tor, palmele bătătorite ale munci
torilor din marile centre industria
le. ale constructorilor de pe tine
rele și viguroasele platforme in
dustriale ivite in toate județele 
țării în anii puterii populare. Ți-o 
spun chipurile însemnate de vîn- 

turile tuturor anotimpurilor acolo, 
pe întinderile unde pămintul este 
ajutat să-și sporească rodnicia ; 
ori chipurile de oameni, la fel de 
vrednici, ce conturează pe planșe
te înfățișarea de viitor a orașelor 
și satelor țării ; ori modelează, cu 
nobilă pasiune, in școli, ateliere și 
laboratoare, schimbul de miine. 
Ți-o spun înaltele distincții ale 
muncii, care strălucesc pe atitea 
piepturi. Și Ia fel de expresiv 
„semn de recunoaștere" — mindria 
de a fi deputat, sentimentul de a 
ști că porți pe umeri o responsa
bilitate civică. Sint prezenți edi
lii marilor orașe ale țării, prima
rii micilor localități urbane sau 
rurale, cei ce se află in fruntea 
treburilor publice in toate județe
le. Cu toții — cetățeni de frunte 
in județul, municipiul, orașul și 
comuna lor. Cetățeni stimați in ce
tatea lor de baștină și. deci, in ma
rea cetate a țării. Pentru oricare 
sistem al democrației burgheze ai 
fi de neconceput această realitate : 
reunirea intr-un amplu forum — 
cu adevărat al poporului — a ati- 
tor reprezentanți — cu adevărat 
ai poporului — care să dezbată și 
sa decidă in probleme fundamen
tale, care interesează întregul po
por.

Și a fost prima zi...
Partidul și Țara au vorbit prin 

glasul vibrant al președintelui re
publicii. secretarul general al parti
dului. Cutezător in înțelepciune și 
laptă revoluționară, cu o viziune 
științifică asupra destinelor po
porului din care face parte. de 
care este legat prin cele mai adinei 
fibre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
in'expunerea la congres a prezen
tat. intr-o viziune limpede și uni
tară. rolul statului și al organelor 
locale ale puterii ni etapa actuală, 
concepția partidului noșt.ru asupra 
democrației socialiste și a căilor 
de infăptuirc a participării mase
lor la conducere, însemnătatea pri
mordială a dezvoltării forțelor de 
producție ale țârii și necesitatea 
organizării științifice a muncii, im

perativul disciplinei sociale și al 
legalității socialiste, „intr-un cuvint, 
o strălucită sinteză ce îmbrățișează 
întreaga strategie a dezvoltării 
noastre pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
a înaintării spre comunism.

Era in" prima pauză de după 
cuvîntul secretarului general al 
partidului. De undeva, din rindul 
deputaților ^de pe meleagurile Să-, 
laiului am auzit:. „Crește țara. 
Crește Sălajul nostru. Avem mult 
de lucru", dădea- glas' emoției sale 
— emoție .stirnită de Expunerea 
tovarășului . Nicolae.. Ceaușescu. do
cument excepțional prin ținuta sa 
teoretică si practică, prin înalta 
semnificație internă- și internațio
nală — un tipăr- de pe aceste 
meleaguri.

Crește necontenit patria noastră. 
Republica Socialistă România. Iar 
acest tonic sentiment de mindrie 
pentru tot ceea ce am înfăptuit 
îndeamnă la fapte și mai cuteză
toare — au ținut să ne declare nu
meroși participant!. Secretarul ge
neral al partidului, stâpînit de per
manenta sa responsabilitate istori
că pentru destinul României, a în
fățișat intr-un spirit dinamic, no
vator și constructiv, cu același în
demn la neobosită participare ci
vică, la acțiune practică. împreună 
eu obștea și pentru interesele în
tregii obști, etapa viitoare a mer
sului nostru înainte, pe calea so
cialismului și comunismului. Fie
care dintre cei opt mii de. deputat) 
și invitați a putut astfel desprin
de., pentru programul său de lu
cru. ca ales al poporului, orientări 
și sarcini de cea mai mare însem
nătate. ■

— Din marea bogăție de idei a 
expunerii — ne-a declarat in a- 
ceeași pauză a lucrărilor Constan
tin Vodă, primarul așezării miniere 
Bălan — aș vrea să mă opresc la 
una. Este vorba de sublinierea că 
dezvoltarea democrației socialiste 
constituie o necesitate legică a 
înaintării noastre pe calea civili
zației socialiste. Iar democrația a

devărată. așa cum este democrația 
noastră socialistă, presupune par
ticipare activă. Cum altfel. fără 
participarea maselor, am fi putut 
noi edifica noua orinduire ? De 
cînd sint eu la Bălan — și-s doar 
din ’71 — s-a înălțat acolo un ade
vărat oraș, populația s-a dublat, 
se muncește mai cu spor, se tră
iește mai bine, mai frumos. Sint 
convins că întărind legăturile cu 
cetățenii, vom realiza și mai multe 
in viitor.

Conștiința acestei mari puteri pe 
care o reprezintă voința colectivă,, 
răspunderea civică în conducerea 
colectivă, receptivitatea la propu
nerile și inițiativele cetățenilor vor 
genera, desigur, pretutindeni, în
făptuiri și mai mari în efortul sta
tornic pentru armonioasa dezvolta
re economico-socială a tării, vor 
stimula energiile din fiecare ju
deț, municipiu, oraș și comună 
pentru atingerea unor indici supe
riori ai civilizației socialiste.

—- Noi, miile de deputați, pre
zenți la acest forum al poporului, 
dezbatem democratic cele mai 
înalte chestiuni de stat — ne-a 
spus Constantin Concită, ales al 
obștii din comuna Matca, județul 
Galați. Sint treburile țării, deci ale 
noastre. Le-am dezbătut pe larg 
în conferințele județene. Dar acum 
și aici le privim parcă cu alți ochi, 
cu și mai mare răspundere. așa 
cum ne îndeamnă tovarășul 
Ceaușescu. Răspundere care impu
ne primarului, deputatului, tuturor 
aleșilor obștii, să fie cetățeni mo
del in toate privințele. Pentru ca 
obștea din care fac parte să fie și 
ca model. Numai in felul acesta, 
prin munca harnică a fiecăruia, dă
ruită patriei, o să facem țara mai 
frumoasă, așa cum o dorim și o 
visăm cu toții : de la președintele, 
republicii pină Ia. simplul cetățean.

...Sint doar citeva dintre nenu- 
măratele ginduri, proiecte și anga
jamente exprimate aici, sub cupo
la unde iși desfășoară lucrările cel . 
mai reprezentativ și mai democra
tic forupi al poporului. ' Generate 
de sentimentul că aici, acum, se 
iau hotăriri de cea mai mare în
semnătate, în lumina Programului 
partidului, hotăriri închinate pro
gresului și prosperității patriei. 
Carnețelul fiecărui cortgresist se 
umple de notițe. însemnări utile 
pentru miine, cind, plecați de aici, 
din uriașul „Parlament al Țării", 
cu toții iși vor continua munca, 
pretutindeni, cu energie sporită.

• fn același timp, pe întreg cu
prinsul României socialiste se 
fac auzite, simțite, trăite ideile 
fundamentale' aflate pe masa > 
ele lucru a acestui forum' de o 
amploare 'fără precedent, ale 
cărui dezbateri stau 'sub semnul 
excepționalei Expuneri a tova
rășului Nicolpe Ceaușescu, se
cretarul general al ' partidului, 
președintele republicii. Ecourile 
generate de acest document se ■ 
regăsesc in inima și gîndiil, in 
faptele milioanelor' de cetățeni 
— muncitori, țărani-, intelectu
ali, bărbați și femei, ‘ tineri și 
virstnici, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. 
Reporterii noștri au recepționat 
citeva din aceste ecouri — măr
turii ale adeziunii ferme la po
litica internă și externă a parti
dului, ale spiritului civic res
ponsabil. Dovezi ale hotăririi 
nestrămutate de a înfăptui e- 
xemplar tot ceea ce se va ho
tărî in cel mai reprezentativ și 
democratic forum al poporului.

— Am urmărit cu cel mai mare 
interes deschiderea lucrărilor Con
gresului consiliilor populare. Ca și 
toți tovarășii mei de muncă, mă 
aflu încă sub impresia deosebit de 
puternică a Expunerii pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut-o în marele forum — ne-a 
declarat muncitorul Constantin 
Matache, de la „Aversa", binecu
noscuta întreprindere de pompe 
din București. Acest congres, prin 
importanța problemelor pe care le 
dezbate, prin ceea ce va hotări și : 
vom înfăptui apoi, cu toții, spune 
multe despre democrația noastră 
socialistă. Spune multe despre 
România de azi și. mai ales.- des
pre felul cum știe și să munceas
că și să-și conducă destinele un 
popor strins unit in jurul partidu
lui. Un popor care iși fixează cu 
claritate . scopurile, etapele. trep
tele progresului necontenit. Și 
fiindcă nimic nu se cucerește fără 
muncă, mă gindesc la ce avem noi 
de făcut aici, in uzina noastră, 
pentru a aduce in efortul general 
al țării o contribuție cit mai rod
nică. Ne-am fixat drept obiective 
principale o muncă mai producti
vă. de calitate, eficientă. Condiții 
avem ; nu peste mult timp vom 
beneficia de o linie modernă de 
turnare-formare, apoi două cup
toare și alte înzestrări tehnice.

(Continuare in pag. a Vil-a) 
________________ >
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Congresul consiliilor populare județene și al președinților

consiliilor populare municipale, orășenești și comunale
— Din cuvîntul participanților la dezbaterile în plen din ziua de 4 februarie —

Cuvîntul tovarășului
9

Stefan Mocuta
9

Președintele Consiliului
Conferința județeană a con

siliilor populare ne-a încredin
țat mandatul să dăm glas ade
ziunii tuturor celor ce trăim și 
muncim In județul Cluj față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului, sentimen
telor de profundă admirație și 
fierbinte recunoștință pentru 
contribuția decisivă pe care 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
aduceți la elaborarea și înfăp
tuirea acestei politici și la creș
terea fără precedent a presti
giului Partidului Comunist Ro
mân și țării noastre pe arena 
internațională.

Raportăm congresului că, mun
cind cu abnegație și entuziasm, 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din industrie, construcții și 
transporturi, lucrătorii de pe o- 
goare. slujitorii școlii, oamenii 
de știință, litere și artă, toți lo
cuitorii județului nostru — ro
mâni. maghiari și de alte națio
nalități — au încheiat cincina
lul trecut cu rezultate meritorii 
în dezvoltarea economlco-socia- 
iă a județului. Industria clujea
nă a reușit să îndeplinească sar
cinile maxime de creștere a 
producției globale cu 83 de zile 
mai devreme și a realizat o pro
ducție suplimentară de 4,4 mi
liarde lei. Sarcinile planului pe 
anul 1975 au fost îndeplinite în 
proporție de 103,5 la sută la pro
ducția globală, creindu-se peste 
plan o producție de peste 642 
milioane lei. La productivitatea 
muncii planul a fost realizat în 
proporție de 101,7 la sută, la in
vestiții — la un nivel de 105,8 
la sută. Producția agricolă a 
depășii. în anii cincinalului tre
cut. cu 30 la sută nivelul pro
ducției obținute în cincinalul 
1966—1970. Așa cum a apreciat 
conferința județeană, bilanțul 
nostru putea să fie și mai bo
gat dacă în activitatea unor 
unități economice și sociale, a 
unor consilii populare și depu- 
tați nu s-ar fi manifestat unele 
lipsuri, dacă s-ar fi acționat cu 
consecvență pentru a soluționa 
la timp toate problemele apro
vizionării tehnico-materiale și 
ale pregătirii producției.

Dezvoltarea economico-socială 
a județului Cluj se înscrie și în 
viitor în coordonatele principale 
ale politicii partidului de dez
voltare proporțională, accelera
tă și multilaterală a întregii, 
economii naționale. Producția 
industrială a județului Cluj va 
crește, in anii actualului cinci
nal. cu aproape 60 la sută. Agri
cultura își va spori producția 
globală cu 47,8—55.5 la sută. 
Creșteri însemnate va înregis
tra baza materială a comerțului, 
cercetării științifice. învățămîn-

Cuvîntul tovarășului
9

Corneliu Velincov
Directorul Combinatului siderurgic din Galați

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest minunat prilej 
pentru a exprima, în numele 
comuniștilor gălățeni, al oame
nilor muncii din județ, întreaga 
adeziune față de politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru și să aduc un 
fierbinte omagiu și vie recunoș
tință tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu pentru 
neobosita și laborioasa activita
te ce o desfășoară pentru creș
terea prestigiului și dezvoltarea 
impetuoasă economico-socială a 
țării noastre.

Colectivele de muncă gălățe- 
ne — a subliniat in continuare 
vorbitorul — participînd la ma
rea întrecere pentru îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men. au obținut, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, rezultate remarcabile. 
Importante contribuții la reali
zările județului au adus meta- 
lurgiștii și constructorii de pe 
marea platformă a combinatu
lui siderurgic. în cincinalul care 
a trecut, producția globală in
dustrială a combinatului a cres
cut intr-un ritm mediu anual de 
31 la sută, ponderea sa in pro
ducția industrială a județului 
ajungind la 70 la sută in anul 
1975.

Eforturile siderurgiștilor gă- 
lățeni au fost canalizate nu nu
mai spre atingerea nivelului 
cantitativ, ci și spre creșterea 
continuă a gradului de valorifi
care a metalului. în această 
peiioadă s-au făcut progrese pe 
linia îmbunătățirii calității, 
s-au asimilat 140 noi mărci de 
oțeluri.

Paralel cu aceste rezultate pe 
linie economică, au fost îmbu
nătățite condițiile de muncă și

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Chivulescu

Prim-vicepreședinte al Consiliului popular 
al județului Prahova

îngăduiți-mi înainte de toate 
șă-mi exprim profunda mea a- 
deziune la strălucita Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
făcută in fața congresului, do
cument de o excepțională în
semnătate pentru mersul ascen
dent al României, în care sînt 
Înfățișate cu o puternică forță 
de convingere realizările remar
cabile obținute de poporul nos
tru in construcția vieții noi, li
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popular al județului Cluj

tului și ocrotirii sănătății. In
vestițiile de care vom beneficia 
vor însuma peste 19 miliarde lei. 

Dezvoltarea economico-socială 
a județului, în ritmul și propor
țiile stabilite prin plan, face din 
asigurarea forței de muncă una 
din preocupările cele mai im
portante ale consiliilor popu
lare, conducerilor unităților eco
nomice și instituțiilor. In anii 
actualului cincinal, necesarul de 
forță de muncă reprezintă 57 000 
de persoane. Vorbitorul a arătat 
că, paralel cu determinarea ne
cesarului de forță de muncă 
pentru întregul cincinal, s-au 
identificat sursele din care se 
va recruta personalul necesar, 
s-a stabilit modul cum se va 
face pregătirea profesională. Nu
mai în acest an, pentru nevoile 
industriei se vor califica prin 
școli profesionale 4 500 de mun
citori, iar prin cursurile orga
nizate în întreprinderi — circa 
9 000. Prin programele de per
fecționare a cadrelor pe perioa
da 1976—1980 se prevede cu
prinderea în sistemul de ridi
care a nivelului de pregătire a 
unui număr mediu anual de 
circa 56 000 de persoane. 
Organele centrale au datoria 
să rezolve unele probleme, 
cum ar fi grăbirea acțiunii de 
reactualizare a programelor pri
vind recrutarea și pregătirea 
forței de muncă, definitivarea 
rețelei școlilor de specialitate — 
profesionale și liceale — și. mai 
ales, asigurarea bazei materia
le necesare pentru o pregătire 
cit mai temeinică a viitoarelor 
cadre de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Dezvoltarea puternică 
în anii acestui cincinal. în mu
nicipiul Cluj-Napoca, a indus
triei grele și în special a con
strucțiilor de mașini și meta
lurgice reclamă, după părerea 
noastră, înființarea, încă în 
toamna acestui an, a unor noi 
unități școlare de învățămînt 
profesional și liceal de speciali
tate, precum și crearea în ca
drul Institutului politehnic din 
Cluj-Napoca a unor secții pen
tru pregătirea subinginerilor și 
inginerilor în domeniul mașini- 
lor-unelte, al mașinilor termice, 
turnătoriei, automatizării și al 
mașinilor de calcul, electronicii 
și energeticii.

în numele tuturor oamenilor 
muncii din județul Cluj vă asi
gur, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru aplicarea întocmai 
a prețioaselor indicații cuprinse 
în expunerea dumneavoastră, 
vom participa cu toată ființa 
noastră la înălțarea luminosului 
edificiu al civilizației socialiste 
și comuniste în România.

viață ale muncitorilor. în a- 
ceastă ordine de idei aș dori să 
remarc sprijinul permanent pe 
care l-am primit din partea 
consiliului popular județean. 
Astfel, numai în anul 1975, 
combinatului siderurgic 1 s-au 
repartizat 2 000 apartamente.

Elementele de fundamentare a 
actualului cincinal prevăd pen
tru județul nostru o accelerare 
a ritmului de dezvoltare față 
de realizările cincinalului prece
dent. Raportez congresului, se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că au fost create condițiile pen
tru realizarea sarcinii trasate in 
anul 1973 privind atingerea în 
anul 1980 a capacității de fa
bricație a oțelului de 10 milioa
ne tone. în acest cincinal vom 
obține in fiecare an un spor 
mediu la producția de oțel de 1 
milion tone, ceea ce va asigura 
creșterea ponderii producției 
combinatului în producția de 
oțel a țării la peste 50 la sută. 
Siderurgiștii gălățeni își vor 
spori aportul la lărgirea 
schimburilor comerciale ale ță
rii noastre cu alte state și la 
creșterea prestigiului mărfurilor 
românești pe piețele externe. în 
anul 1980 exportul Combinatu
lui siderurgic Galați va crește 
de 2,5 ori față de 1975.

Doresc să subliniez că sîntem 
conștienți că cincinalul revolu
ției tehnico-științifice va trebui 
să transforme acest puternic 
centru • siderurgic într-o verita
bilă citadelă modernă a oțelu
lui, în care trăsăturile funda
mentale ale progresului — teh
nologia. automatizarea și orga
nizarea — să-și găsească un loc 
de prim ordin în activitatea 
noastră.

bere și prospere, munca plină de 
avînt pentru traducerea în via
ță a istoricelor hotârîri ale celui 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui, sarcinile deosebite ce revin 
consiliilor populare.

Arătind că județul Prahova va 
cunoaște și în cincinalul 1976— 
1980 un ritm intens al dezvol
tării industriale, vorbitorul s-a 
referit la amplele mutații socia
le din această parte a tării. La 
sfirșitul actualului cincinal, pes
te 56 la sută din populația jude
țului va locui în orașe. Progra

mul întocmit pe baza hotărîri- 
lor de partid și de stat și apro
bat de Conferința județeană a 
consiliilor populare cuprinde în 
acest sens o serie de măsuri și 
acțiuni concrete, a căror finali
zare va trebui să asigure dez
voltarea în continuare a celor 
14 localități urbane existente, pe 
baza unei concepții unitare, rea- 
lizindu-se ansambluri închega
te. în care să se integreze armo
nios elementele valoroase și via
bile ale moștenirii arhitectura
le ; totodată, se va realiza res- 
tringerea perimetrelor construi- 
bile cu 3 260 ha față de preve
derile schitelor din 1973 și folo
sirea judicioasă a terenului con- 
struibil, prin concentrarea o- 
biectivelor economice și redu
cerea suprafețelor ocupate in 
zonele industriale și de locuit.

Pe baza indicațiilor și îndru
mărilor date de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost stu
diate și găsite soluții raționale 
care permit ca în municipiul 
Ploiești, pornindu-se de la struc
tura existentă, să fie reorganiza
te în mod judicios, in anii viitori, 
rețeaua de circulație și transpor
tul în comun. S-au constituit sau 
sînt în curs de organizare, 
după principii unitare, zone in
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Vasile Marin
Președintele Consiliului popular al județului Ialomița

Permiteți-mi ca, în numele 
locuitorilor din județul Ialomița, 
să exprim întreaga adeziune și 
acordul nostru total față de Ex
punerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fată de do
cumentele supuse dezbaterii.

Doresc ca și de la această 
înaltă tribună să aduc conduce
rii de partid și de stat, tova
rășului Nicolae Ceaușescu. per
sonal, mulțumirile oamenilor 
muncii din județul Ialomița 
pentru ajutorul ce l-am primit 
în dezvoltarea economică și so
cială a județului. Datorită aces
tui ajutor. în cincinalul 1971— 
1975 ponderea industriei în tota
lul producției globale a județu
lui nostru a ajuns la aproape 
50 Ia sută, față de 37,2 cit re
prezenta în 1968, dezvoltîndu-se 
într-un ritm mediu anual de 
15,6 Ia sută. Prin investițiile a- 
locate, s-a schimbat structura 
producției în favoarea ramurilor 
cu o înaltă tehnicitate și produc
tivitate. iar prin utilizarea mai 
completă a capacităților și su
prafețelor de producție am rea
lizat planul cincinal cu 81 de 
zile mai devreme, dînd o pro
ducție suplimentară de aproape 
1,2 miliarde lei.

Consiliile populare din jude
țul Ialomița — a arătat în con
tinuare vorbitorul — sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid, au mobilizat oamenii 
muncii din agricultură, condu
cerile unităților și specialiștii la 
efectuarea unor vaste lucrări 
hidroameliorative de creștere a 
potențialului de producție a so
lurilor. la aplicarea tehnologii
lor adecvate culturilor în con
dițiile Bărăganului, la sporirea 
bazei furajere și realizarea efec
tivelor și a producției anima
liere. Toate acestea au făcut ca 
și în condiții climatice nefa
vorabile să realizăm sarcinile 
prevăzute, în cincinalul care a 
trecut.

în actualul cincinal, industria 
județului Ialomița va cunoaște 
un ritm mediu anual de creș
tere de 19 la sută, care ne va 
permite ca la sfirșitul acestei 
perioade să realizăm o produc
ție de peste 12 miliarde lei. în 
agricultură, producția vegetală 
va crește cu 17,7 la sută, iar cea 
animală cu 27 la sută. Aceste 
sporuri vor asigura participarea 
noastră la fondul de stat cu 1,6 
milioane tone grîu. aproape 1 
milion tone porumb, 3,5 milioa
ne tone plante tehnice și peste 
700 mii tone legume. Pentru 
realizarea acestui volum de pro
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Vasile Ogherlaci
Director general adjunct al Centralei cărbunelui 

din Petroșani
, Bucurîndu-se de atribuții con

siderabil lărgite, ca urmare a 
măsurilor luate în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX- 
lea al partidului, consiliile popu
lare din Valea Jiului și-au ex
tins sfera de acțiune și au reușit 
să rezolve importante probleme 
din raza lor de activitate, în 
concordanță cu interesele ge
nerale ale statului și ale popu
lației locale. Numai în anul tre
cut, zestrea edilitar-gospodăreas- 
că a localităților din Valea Jiu
lui s-a îmbogățit cu peste 1 300 
apartamente și cu un însemnat 
număr de cămine muncitorești și 
cantine, cu noi locuri în creșe 
și grădinițe. în același timp, 
s-au diversificat și lărgit servi
ciile către populație, s-a îmbu
nătățit continuu aprovizionarea : 
valoarea produselor industriale 
și agroalimentare vîndute popu
lației din Valea Jiului în 1975 
s-a ridicat la peste 1 miliard lei. 
fiind cu 56 milioane mai mare 
decit în 1974.

Referindu-se în continuare la 
dezvoltarea producției carboni
fere, vorbitorul a spus : Rapor
tăm partidului și Congresului 
consiliilor populare că în pri
ma lună din acest an minerii 
din Valea Jiului au dat peste 
plan 1 700 tone cărbune net. fapt 
care ne dă garanția realizării cu 
succes a planului pe 1976 și a 
angajamentelor asumate: în în
trecerea socialistă. Aș dori să 
informez că indicația dată de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ca în

dustriale in Ploiești, Cîmpina, 
Bușteni, Plopeni. Băicoi, Mizil, 
Vălenii de Munte, precum și în 
unele localități rurale, ca Valea 
Călugărească. Florești. Filipeștii 
de Pădure, care răspund crite
riilor de eficiență stabilite prin 
lege. Consiliul popular al jude
țului Prahova, sub îndrumarea 
permanentă a comitetului jude
țean de partid — a spus vorbi
torul — va acționa cu hotărire 
pentru înlăturarea unor aspec
te negative care s-au manifestat 
pînă acum, cum sint : risipa de 
teren, nerespectarea regimului 
de aliniere și înălțime, disper
sarea unor construcții, in bună 
măsură rezultatul lipsei de fer
mitate a unor primari, a unor 
specialiști și, în ultimă instan
ță, a noastră, a celor care lu
crăm în conducerea organelor 
locale ale puterii și administra
ției de stat

Vorbitorul a propus urgentarea 
revizuirii proiectelor tip pen
tru construcțiile social-culturale 
— școli, areșe și grădinițe — in 
sensul diversificării lor în so
luții constructive, care să permi
tă creșterea gradului de indus
trializare a execuției acestora, 
realizarea tipizării și prefabri- 
cării unor elemente pentru in
stalații de alimentare cu apă etc.

duse agricole, vom milita în 
continuare pentru folosirea cit 
mai eficientă a pămintului, a 
bazei tehnico-materiale de care 
dispunem și, îndeosebi, a ame
najărilor pentru irigații. în zoo
tehnie, ne propunem să îmbu
nătățim calitativ activitatea pen
tru ca producțiile medii pe ani
mal să crească la carne cu a- 
proximativ 50 la sută, la laptele 
de vacă cu 38 la sută, la lină 
cu 44 la sută.

Comitetul județean de partid, 
dînd expresie hotăririi comuniș
tilor, a tuturor oamenilor mun
cii din agricultura județului, a 
adresat țării chemarea de a va
lorifica superior toate resursele 
existente în acest sector impor
tant de activitate. Astfel, ne-am 
propus să realizăm in acest an 
4 200 kg griu la ha. la porumb 
cel puțin 6 000 kg/ha. la sfeclă de 
zahăr 45 000 kg/ha, iar la floa- 
rea-soarelui 2 400—2 500 kg/ha.

Vă informăm că în toate sec
toarele agricole sint create con
dițiile necesare realizării planu
lui pe 1976, că avem furajele 
necesare animalelor pînă la noua 
recoltă, că planul de carne și 
lapte pe luna ianuarie este rea
lizat și depășit, că sintem ho- 
tăriți să nu precupețim nici un 
efort pentru ca angajamentele 
din chemarea lansată să fie în
deplinite și depășite.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus apoi vorbitorul — ca în 
fața acestui înalt forum să ex
prim deplinul acord al oameni
lor muncii de pe meleagurile 
ialomițene, alături de întregul 
popor. Ia politica externă a 
Partidului Comunist Român, a 
României socialiste. Constituie 
pentru noi toți un titlu de mîn- 
drie patriotică că facem parte 
dintr-un asemenea partid care 
desfășoară o politică internațio
nală activă, militează pentru 
promovarea păcii și securității 
în Europa, în întreaga lume, 
care are în fruntea sa pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ce se 
bucură de o puternică stimă și 
prestigiu internațional.

în numele comuniștilor, al tu
turor locuitorilor Bărăganului, 
încredințez congresul și pe 
dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin din isto
ricele hotărîrl ale Congresului 
al XI-lea, din concluziile și în
vățămintele ce se vor desprinde 
în acest prim forum al consilii
lor populare.

treprinderea de utilaj minier Pe
troșani să devină o puternică 
unitate constructoare de utilaj 
minier, care să realizeze mașini, 
utilaje și instalații atît pentru 
exploatările din Valea Jiului, cit 
și pentru cele din întreaga țară, 
s-a materializat cu succes. S-au 
încheiat lucrările în prima etapă 
de extindere și a început extin
derea în etapa a Il-a. De aseme
nea, am proiectat și executat 
unele utilaje adecvate condițiilor 
de zăcămint din Valea Jiului, 
am realizat instalații și echipa
mente de înaltă tehnicitate, am 
asimilat o serie de piese de 
schimb și mașini.

înfăptuirea obiectivelor propu
se — a arătat în continuare 
vorbitorul — va determina pu
ternice mutații pe plan edilitar- 
gospodăresc. Schițele de siste
matizare supuse dezbaterii largi 
a deputaților și cetățenilor și 
aprobate recent de organele lo
cale de partid și de stat reflectă 
pregnant transformările înnoi
toare care urmează să se pro
ducă în acest domeniu, precum 
și exigențele sporite ale locuito
rilor. Din fondurile alocate pen
tru investiții, o parte însemnată 
va fi utilizată pentru dezvolta
rea social-culturală. în acest cin
cinal în Valea Jiului vor fi con
struite 3100 apartamente, un 
spital-policlinică cu 700 paturi, 
două cinematografe, o sală de 
sport și un stadion, noi cămine 
muncitorești și se va trece, în 
anii următori, la termoficarea 
tuturor localităților miniere. Vă 

rog să-mi permiteți să exprim în 
fața acestui înalt for, recunoștin
ța fierbinte a tuturor celor ce 
muncesc în Valea Jiului față de 
conducerea partidului și statu
lui, față de dumneavoastră, mult

Cuvîntul tovarășului 
Vida Gheza

Sculptor, artist al poporului
A devenit pentru noi ceva fi

resc să fim martorii unor eve
nimente majore, cu răsunet 
deosebit în conștiința fiecărui 
locuitor al pămintului româ
nesc. Un asemenea eveniment 
este și Congresul consiliilor 
populare și al președinților 
consiliilor populare de pe în
treg cuprinsul țării.

Ca muncitor in domeniul ar
tei, fie-mi permis să fac o com
parație. Sintem deputați, aleși 
ai poporului, adunați aici în
tr-un mare sfat. O sculptură 
de a mea, de fapt un grup sta
tuar, se cheamă „Sfatul bătrî- 
nilor". Am căutat să întrupez 
în ea o idee scumpă poporului 
nostru, aceea de a hotărî în co
mun asupra problemelor care 
preocupă colectivitatea. Văd în 
congresul nostru de acum un 
asemenea străvechi și înțelept 
sfat, desigur la cu totul alte pro
porții și semnificații. Și cînd 
zic „sfat al bătrînilor" nu mă 
gindesc la virstă, ci la înțelep
ciune. Căci pentru strămoșii 
noștri adevărata unitate de mă
sură a omului nu erau anii, ci 
înțelepciunea dovedită‘de-a lun
gul vieții. Să-mi fie îngăduit să 
adresez omagiul tuturor locui
torilor din județul Maramureș 
celui mai „bătrîn dintre bătrini", 
adică celui mai înțelept din.re 
înțelepți, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, odată 
cu adeziunea noastră deplină la 
magistrala expunere prezentată 
în cadrul acestui mare forum.

Congresul deputaților, expre
sie a adincului și largului de
mocratism al orînduirii noastre, 
cu consecventă promovat de 
partid, reprezintă un lucru ce 
ține intim de domeniul înțelep
ciunii. E in această procedură 
garanția că ceea ce in comun 
«e hotărăște se va înfăptui cu

Cuvîntul tovarășului 
Ion Mihail

Maistru la întreprinderea mecanică Sadu, 
județul Gorj

Ca deputat județean și cetă
țean, încerc un sentiment de a- 
dincă satisfacție și mîndrie pa
triotică pentru bogatul bilanț al 
înfăptuirilor poporului nostru, 
în care se regăsesc încorporate 
și eforturile oamenilor muncii 
gorjeni. Totodată, îmi declar 
adeziunea deplină față de poli
tica externă a partidului nostru, 
care prin conținutul său defi
nește interesele majore ale dez
voltării țării noastre, în contex
tul intereselor tuturor popoare
lor lumii. Colectivul întreprin
derii mecanice Sadu raportează 
congresului că planul cincinal 
expirat a fost îndeplinit înainte 
de termen, iar în prezent este 
angajat la înfăptuirea și depă
șirea prevederilor cincinalului 
1976—1980. în legătură cu a- 
ceasta. țin să reafirm calda re
cunoștință conducerii partidului 
și statului pentru condițiile de 
muncă și de viață create și pen
tru dezvoltarea continuă a între
prinderii noastre. Ne este vie 
în memorie vizita efectuată de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am 
primit cu acel prilej indicații 
prețioase privitoare la mecani
zarea și automatizarea procese
lor de producție, îmbunătățirea 
organizării producției, pregăti
rea forței de muncă. Vă rapor
tez, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că măsurile stabilite 
în planul ce l-am întocmit, pe 
baza indicațiilor date de dum
neavoastră, s-au înfăptuit la 
termenele stabilite și efectul lor 
valoros s-a concretizat în reali
zările raportate.

Evidențiind faptul că în ac
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loan Avram
Ministrul industriei construcțiilor de mașini

în cuprinzătorul bilanț al în
făptuirilor poporului nostru 
prezentat congresului se înca
drează organic și realizările in
dustriei construcțiilor de ma
șini. în cincinalul 1971—1975 
ritmul mediu anual de creștere 
al ramurii a fost de 19,8 la sută, 
față de 16,5 la sută prevăzut 
în plan, volumul producției fiind 
în 1975 de aproape 2.3 ori mai 
mare decit în anul 1970. Con
strucția de mașini și-a conso
lidat poziția de ramură priori
tară a industriei, de ramură cu 
cea mai dinamică dezvoltare. 
Numai în perioada cincinalului 
trecut au fost asimilate și puse 
in fabricație peste 5 000 de pro
duse noi sau modernizate.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că planul cincinal 
1976—1980, elaborat în confor
mitate cu Directivele Congre
sului al XI-lea al partidului, 
pun în fața constructorilor de 
mașini sarcini cantitative și, 
mai ales, calitative simțitor 
sporite. Programele de dezvol
tare ale construcției de mașini 
in această perioadă au în ve
dere, in primul rind, perfecțio
narea structurii ramurii și tot
odată crearea de noi capacități, 

stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija deose
bită față de viața și traiul tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc 
in acest important bazin carbo
nifer al tării.

siguranță printr-o participare 
comună.

în toate domeniile de activi
tate, față de un trecut nu prea 
îndepărtat, poporul nostru a re
alizat salturi remarcabile.

Problemele de pe ordinea de 
zi a actualului congres sînt o 
mărturie vie in acest sens. Dez
batem și hotărim mersul înainte 
al țării, gindit viguros prin pla
nul de dezvoltare economică și 
socială în cincinalul 1976—1980. 
în acest sens, mă gîndesc că e 
bine în conceperea și aplicarea 
schițelor de sistematizare a lo
calităților, atît urbane cit și ru
rale, să se țină în continuare 
seama, cu mai multă atenție, 
de operele arhitectonice valo
roase, de monumentele de cul
tură, spre a fi conservate cu 
grijă ca elemente ale patrimo
niului cultural național. în ace
lași timp, ceea ce construim nou 
să se integreze funcțional și 
cu gust în structura de valori 
autentice ale trecutului.

Vorbitorul a făcut, în conti
nuare, o serie de propuneri con
crete privind conservarea spe
cificului local al comunelor care 
urmează a fi declarate orașe, 
înălțarea de monumente — cre
ații ale artiștilor contempo
rani — în unele localități cu 
rezonanță istorică, reînvierea 
meșteșugurilor tradiționale, o- 
crotirea cadrului natural în care 
sint dispuse așezările umane. 
Ca artist plastic — a subliniat 
vorbitorul — pledez pentru ca 
în colectivele de sistematizare 
și arhitectură a localităților să 
fie incluși și artiști plastici. De 
asemenea, se reclamă o prezen
tă mai activă a artistului în co
lectivei^ de. creație, ca și în co
misiile de evaluare a artizana
tului și a produselor meșterilor 
populari.

tualul cincinal, harta economică 
a Gorjului va cunoaște modifi
cări însemnate, ca urmare a 
continuării industrializării și 
dezvoltării bazei tehnice în 
toate ramurile economice, vorbi
torul a spus că pentru asigura
rea bunei funcționări a obiecti
velor economice existente, pre
cum și a celor care vor fi date 
în exploatare, se impune asigu
rarea continuă a forței de mun
că calificată. Referindu-se la 
întreprinderea mecanică Sadu, 
el a arătat că în cadrul ei func
ționează un grup școlar indus
trial cu peste 1 200 elevi, care 
dispune de săli, laboratoare și 
ateliere bine dotate. Experiența 
de pînă acum reliefează că ma
rea majoritate a absolvenților se 
încadrează corespunzător în 
procesul muncii, indeplinindu-și 
normele, cantitativ și calitativ, 
încă din primele luni ale înca
drării în producție. Trebuie a- 
mintit insă că mai sînt unii ab
solvenți care nu se ridică la ni
velul cerințelor datorită unor 
neajunsuri în organizarea acti
vităților din ateliere-școală, a 
practicii la locurile de muncă, 
precum și unor deficiențe exis
tente în sistemul de utilizare a 
cadrelor inginerești în calitate 
de personal didactic pentru dis
ciplinele de specialitate.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că este de dorit ca Ministe
rul Educației și învățămintului, 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei 
să acorde toată atenția pentru 
asigurarea cadrelor cu pregătire 
superioară necesare județului.

care vor face ca în anul 1980 
în toate județele țării să existe 
întreprinderi constructoare de 
mașini puternice. în județele 
in care industria construcțiilor 
de mașini și-a făcut apariția în 
cincinalul precedent sint pre
văzute, în continuare, noi mij
loace necesare dezvoltării pro
ducției în ritmuri ridicate. Ast
fel, în raport cu nivelul atins 
în 1975, în anul 1980 producția 
ramurii va crește de 26 de ori 
în județul Botoșani, de 20 de ori 
în județul Bistrița-Năsăud, de 
11 ori în județul Covasna, de 
5 ori în județul Sălaj, de 4 ori 
în județul Vrancea. în același 
timp, în marile orașe în care 
construcția de mașini are o tra
diție mai veche, cum sînt capi
tala țării, Brașovul, Sibiul, ju
dețele Prahova. Caraș-Severin, 
Timiș, Dolj, ne-am propus să asi
gurăm o folosire superioară a 
fondului de personal calificat, 
printr-o mutație structurală 
calitativă, in sensul creșterii 
accentuate a ponderii produse
lor de tehnicitate și complexi
tate ridicată.

Arătind că în acest cincinal 
al afirmării revoluției tehnico- 
științifice un rol hotăritor re

vine cercetării și proiectării teh
nologice proprii, vorbitorul a 
spus că accelerarea introducerii 
tehnicii de înalt nivel va fi re
alizată, desigur, prin dezvolta
rea unor centre de cercetări cu 
caracter republican, dar și prin 
stimularea muncii de concepție 
inginerească în toate întreprin
derile. întreprinderile noastre 
urmează să asimileze în fabri
cație sisteme de mașini desti
nate lucrărilor terasiere grele 
și îmbunătățirilor funciare, pre
cum și pentru construirea cana
lelor Dunăre—Marea Neagră și 
Dunăre—București. în domeniul 
echipamentelor tehnologice de 
performanță urmează să reali
zăm majoritatea utilajelor de 
înaltă complexitate necesare in
dustriei metalurgice, chimice, a 
materialelor de construcții și 
altor ramuri de bază. Construc
ția de nave va crește de 3 ori, 
odată cu organizarea fabricării 
în țară a motoarelor diesel cu 
puteri mari. Va crește în ritm 
susținut producția de mașini-u- 
nelte grele, cea de mecanică 
fină, a echipamentelor de auto
matizare, a componentelor și 
calculatoarelor electronice. Pen
tru dezvoltarea și mecanizarea 
agriculturii se va realiza în ac
tualul cincinal o întreagă gamă

Cuvîntul tovarășei
9

Margareta Kraus
Președintele Consiliului popular al orașului Codlea

Mă bucur din toată inima că 
am fericitul prilej să particip la 
primul Congres al consiliilor 
populare județene și al președin
ților consiliilor populare din țara 
noastră și să transmit de la a- 
ceastă înaltă tribună conducerii 
partidului și statului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele de adîncă dragoste 
și înaltă prețuire ale celor pes
te 18 000 de cetățeni — români, 
germani și maghiari — din ora
șul Codlea pentru grija și spri
jinul permanent acordate dez
voltării economico-sociale a lo
calității noastre, ca și a tuturor 
orașelor și comunelor țării.

Avem convingerea deplină că, 
atît în anul 1976, cit și în în
tregul cincinal în care am pășit, 
organizația orășenească de par
tid și, sub îndrumarea ei, consi
liul popular, deputății, toți lo
cuitorii din Codlea vor reuși 
să-și organizeze mai bine acti
vitatea, să valorifice superior 
potențialul material și uman de 
care dispunem în unitățile in
dustriale și agricole, avînd la 
bază experiența bogată acumu
lată în ultimii 5 ani, în care am 
realizat cu 4 luni înainte de ter
men sarcinile ce ne-au revenit, 
dînd economiei naționale o pro
ducție suplimentară de peste 350 
milioane lei.

Examinindu-ne munca în lu
mina Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aș dori să 
afirm că noi am acordat și acor
dăm cea mai mare importanță 
consultării largi și antrenării 
cetățenilor la fundamentarea și 
realizarea obiectivelor economi
co-sociale ale orașului. Astfel,

Cuvîntul tovarășului
Ion Vlad

Directorul I.A.S. Insula Mare a Brăilei
De curînd s-au împlinit 10 ani 

de cînd, la indicația partidului, 
au început vastele lucrări hidro
ameliorative care au transformat 
fostele „bălți ale Brăilei" în ceea 
ce cu mindrie și satisfacție nu
mim astăzi „Insula Mare a 
Brăilei". Prin aceste lucrări, su
prafața agricolă a țării a sporit 
cu peste 72 000 ha, în care scop 
s-au investit peste 40 milioane 
lei. Raportăm conducerii parti
dului și statului, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar gene
ral, că, prin măsurile luate de a 
exploata aceste pămînturi, in
vestițiile făcute au fost recupe
rate — numai pe calea benefi
ciilor — incă din anul trecut. 
Raportăm că în cincinalul recent 
încheiat „Insula" a realizat o 
producție agricolă de 1.9 mili
arde lei și a dat tării peste un 
milion tone de cereale. Trebuie 
arătat că rezultatele activității 
noastre nu s-au ridicat încă la 
nivelul posibilităților. Avem încă 
terenuri, in special în zonele li
mitrofe digului, unde, din cauza 
infiltrațiilor, producțiile sint 
scăzute. De asemenea, termina
rea lucrărilor de desecare, nive
larea terenului și a privalelor 
se desfășoară destul de lent, in- 
fluențînd nefavorabil exploata
rea unor însemnate suprafețe.

Pentru cincinalul in care am 
pășit, producția globală agricolă 
pe care ne-am angajat să o rea
lizăm este de 3,1 miliarde lei, 
reprezentînd o creștere de 150 la 
sută față de cincinalul trecut. 
Producția de cereale — griu și 
porumb — va crește Ia peste 1,7

Cuvîntul tovarășului
9

Martian Fuciu
9

Președintele Consiliului popular al municipiului Arad
Ampla Expunere prezentată de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat mărețele obiective ce 
stau in fața întregii noastre na
țiuni în actualul cincinal, cit și 
direcțiile prioritare în care va 
acționa România, in viața inter
națională, pentru ca în lume să 
domnească pacea, încrederea și 
cooperarea echitabilă, să existe 
garanția că fiecare popor, fie
care țară, se poate dezvolta li

de mașini de maximă producti
vitate de prelucrare a solului, 
cultivarea, recoltarea și trans-", 
portarea recoltei.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Congresul la care parti
cipăm este chemat să ia o se
rie de măsuri de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea 
și inflorirea viitoare a județelor, 
a tuturor localităților din țara 
noastră. Aceste măsuri, întreaga, 
politică internă a țării noas
tre sint în deplină concord 
danță cu politica externă a 
României socialiste, atît ds. 
apreciată peste hotarele țării șl 
ale cărei principii generale au 
fost cu strălucire reafirmate îi} 
cadrul congresului de tova
rășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu. Concepția României» 
elaborată sub conducerea nemij
locită a președintelui țării, pune 
în evidență faptul că o nouă 
ordine economică internațională 
implică în mod necesar o trans-, 
formare radicală a conținutului 
raporturilor internaționale prin 
reașezarea relațiilor dintre sta
te pe baza dreptului imprescrip
tibil al fiecărui popor de a-și 
alege în mod liber orînduirea 
pe care o dorește, calea proprie 
de dezvoltare economică și so-, 
cială.

anul trecut noi am analizat In
dicatorii de plan și schițele de 
sistematizare cu oamenii muncii 
din întreprinderi, din instituții și 
pe cartiere, iar mai apoi la ni
velul orașului, solicitînd și par
ticiparea unor specialiști jude
țeni. în urma acestor consultări 
largi au rezultat numeroase pro
puneri valoroase. Printre ele, 
menționez pe cele ce vizează 
dublarea producției de coloranti 
pentru fibre și fire sintetice, 
dezvoltarea, la întreprinderea 
„Măgura Codlei“, a producției de 
mobilă stil, triplarea producției 
de legume și flori la întreprin
derea de sere, devansarea cu a- 
proape un an a construcției unui 
complex avicol, pentru pui de 
carne, cu o capacitate de 7 000 
tone. Tot ca urmare a propune
rilor făcute de cetățeni și a an
gajamentelor asumate de ei de 
a presta anual muncă patriotică 
în valoare de peste 10 milioane 
lei, s-a inclus în plan construi
rea unui număr sporit de locuin
țe, care va totaliza la sfirșitul 
cincinalului peste 850 aparta
mente, construirea unui spital și 
altele.

Roadele activității multilate
rale pentru antrenarea tuturor 
cetățenilor la fundamentarea și 
înfăptuirea obiectivelor econo
mico-sociale se oglindesc și în 
angajamentul mobilizator luat de 
a obține, peste prevederile pla
nului din anul 1976. o producție 
suplimentară industrială în va
loare de 14,3 milioane lei, de a- 
similare a 64 produse noi, de 
reducere a termenelor de execu
ție la principalele lucrări de in
vestiții și altele.

milioane tone. Pentru realizarea 
acestor însemnate sporuri de 
producție, împreună cu Stațiu
nea de cercetări agricole Brăi
la. vom definitiva programn' i
tehnologic al fiecărei culturi, ți« /
nind seama de condițiile speci
fice din „Insulă".

Pentru îmbunătățirea activită
ții noastre — a spus in continua
re vorbitorul — mă voi referi la 
unele probleme a căror rezolva
re este de competența unor mi
nistere și organe centrale. în 
cadrul unității noastre, care pro
duce anual 300—350 mii tone po
rumb. recoltatul se execută me
canizat. Am utilizat combina 
„Gloria", echipată cu dispozitive 
speciale de recoltat porumb. 
Considerăm însă că echipamen
tele respective trebuie îmbună
tățite. Folosesc prilejul în speran- 
ta că vom fi sprijiniți de condu-" 
cerea uzinei „Semănătoarea" în 
sensul de a lua măsurile nece
sare pentru îmbunătățirea calită
ții acestor dispozitive. De aseme
nea. în scopul întăririi digului ce 
apără „Insula", propun să se ana-1 
lizeze posibilitatea devansării lu
crărilor de supraînălțare, lucra
re care este cuprinsă în Pro
gramul național de amenajare, 
a bazinelor hidrografice pentru*  
perioada 1978—1982. ...

Asigurăm congresul, conduce-.' 
rea de partid și de stat, în frun-i 
te cu dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că în 1976 noi toți cei ce lucrăm 
in Insula mare a Brăilei vom 
depăși planul cu peste 10 000 
tone de cereale, din care 8 000 
tone de porumb.

ber, fără amestec din afară. în 
numele tuturor locuitorilor mu
nicipiului Arad — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, care trăiesc și mun
cesc într-o frățească unitate — 
exprim adeziunea profundă la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru în

(Continuare in pag. a IlI-a)
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elaborarea și infăptuirea căreia 
rolul principal ii are secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
"Acționind In spiritul hotărîri- 

Jor Congresului ai XI-lea al 
partidului, industria municipiu
lui nostru a cunoscut o putet- 
n'ică dezvoltare in cincinalul în
cheiat. product-ia globală indus
trială crescind cu 73.5 la sută, 
în aceeași perioadă, fondul lo
cativ al Aradului s-a imbogătit 
cu încă 8 600 de apartamente, de 
două ori și jumătate mai multe 
decît cele construite în anii 
1965—1970. Ca urmare a măsu
rilor luate pentru buna gospo
dărire a bugetului, in cincinalul 
încheiat s-au dat aici in folosin
ță 102 săli de clasă, peste 1 600 
locuri în creșe și grădinițe. s7au 
executat 140 km relele de apă. 
canalizare și termoficare. iar un 
număr însemnat de străzi au 
fost modernizate. în înfăptuirea 
acțiunilor social-economice și 
edilitar-gospodărești. cetățenii 
și-au adus o prețioasă contri
buție. Valoarea lucrărilor efec
tuate în cincinalul 1971—1975 s-a 
ridicat astfel la 552 milioane lei.

în urma unor analize temeini
ce. au fost asigurate toate con
dițiile tehnico-materiale pentru 
indepli.nirea cu succes a sarci
nilor din planul cincinal 1976—

Cuvântul tovarășei
Silvia Bălănescu

Președinta Comitetului județean al femeilor Neamț
în calitate de deputată în Cbn- 

siliul popular județean Neamț și 
de profesoară, doresc să mă re
fer la unele aspecte ale dezvol
tării învățămîntului și contribu
ției școlii la pregătirea și per
fecționarea forței de muncă.. în 
anii 1976—1980, județul Neamț 
va avea nevoie de încă 27 820 
cadre, din care 88.1 la sută mun
citori calificați, 6.6 la sută ca
dre cu pregătire superioară și 
5:3 la sută tehnicieni și maiștri; 
există, în acest sens, un ■ pro
gram concret de pregătire a for
ței de muncă. In proporție de 
57 la sută, necesarul de mun
citori calificați se asigură prin 
licee de specialitate și școli 
profesionale, restul forței de 
muncă fiind pregătită prin 
curspri de calificare. Ca ur- 
rifare ă preocupării constan
te a organelor și organizații
lor de partid și de stat, de 
masă și obștești, au fost create 
condiții pentru generalizarea in- 
vățămintului preșcolar, cu 3 ani 
mai devreme față de prevede
rile hotărârii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1973 și s-a reu
șit cuprinderea in treapta I de 
liceu a întregului efectiv de e- 
Icvi care au absolvit 8 clase.
. După ce a relevat hotărîrea 

celor peste 6 000 cadre didactice 
din județul Neamț de a nu-și 
precupeți eforturile pentru a 
spori contribuția școlii la for
marea cadrelor, vorbitoarea s-a 
ocupat de condițiile create in
tegrării invățâmintului cu pro
ducția și cercetarea: dotarea șco- 
lilor. in special a celor care au 
treapta I de liceu, cu mobilier 
și materia! didactic în valoare 
de 2 644 000 lei ; dotarea cu

Cuvântul tovarășului
Vasile Vîlcu

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului popular al județului Constanța

Am ascultat' cu viu interes 
ampla Expunere a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prezentată 
in fața primului Congres al 
consiliilor populare. în care au 
fost analizate cu un înalt spi
rit al responsabilității Comu
niste rezultatele obținute :de 
poporul român pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Cu deosebită claritate au fost 
indicate căile și mijloacele- de 
realizare in practică a mărețe
lor obiective stabilite de cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., 
rolul și răspunderile ce revin 
organelor și organizațiilor de 
partid, consiliilor populare. în 
adincirea continuă a democra
ției socialiste. în perfecționa
rea cadrului organizatoric de 
participare activă a oamenilor 
muncii la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului nos
tru.

Alăturîndu-se efortului depus 
de întregul popor, oamenii 
muncii din județul Constanța 
au realizat planul cincinal 
1971—1975 cu 102 zile înainte 
de termen, dînd suplimentar o 
producție globală industrială de 
3.3 miliarde lei.

în ansamblul activității noas
tre. un loc însemnat l-au ocu
pat consiliile populare, care au 
realizat suplimentar investiții 
de peste 1 miliard lei. materia
lizate prin punerea in funcțiu
ne de noi capacități, dezvoltări 
și modernizări în industria lo
cală. extinderea dotărilor edi
lii are și care, împreună cu cele 
18 mii de apartamente, 14 mii 
d = locuri în cămine și alte nu- 
m roase obiective social-cuitu- 
rale construite în cincinalul 
trecut, au ridicat pe o treaptă 
superioară condițiile de mun
că' și de viață ale locuitorilor 
di județul nostru.

Prevederile cincinalului 1976— 
1930. prin amploarea și impor
tanța obiectivelor stabilite, con
stituie pentru județul Constan
ța o etapă fără precedent în 
istoria sa. Volumul de inves
tiții. de peste 60 de miliarde 
lei. echivalent cu tot ce s-a 
realizat in ultimii 25 de ani, a- 
sigură o creștere impetuoasă a 
forțelor de producție.

Combinatul petrochimic Nă

1980, perioadă în care va trebui 
să realizăm o producție globaiă 
industrială, in medie, de peste 
12 miliarde lei anual, din care 
40 la sută vă fi destinată expor
tului. Pe lingă dezvoltarea in
dustrială, în cincinalul actual 
avem prevăzute noi construcții 
social-culturale — un spital cu 
700 locuri. 154 săli de clasă. 2 000 
locuri în cămine pentru tineret, 
precum și alte obiective.

Vă rog să-mi permiteți, sti
mați tovarăși, ca. de la această 
înaltă tribună, să mulțumesc 
din inimă. în numele deputați- 
lor, a tuturor locuitorilor muni
cipiului Arad, conducerii de 
partid și de stat, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija și ajutorul acordat in 
rezolvarea sarcinilor economice 
și social-culturale. în definiti
varea schiței de sistematizare, 
in munca de apărare contra 
inundațiilor, cit și pentru pre
țioasele indicații și sprijinul dat 
direct, la fața locului. în acțiu
nea de consolidare a digurilor 
riului Mureș.

în încheiere, vorbitorul a pro
pus. ca pentru o mai bună În
drumare și coordonare. în func
ție de condițiile locale și inte
resele cetățenilor, să fie studia
tă posibilitatea trecerii in di
recta coordonare a consiliilor 
populare municipale a unor ac
tivități de gospodărire comuna
lă. edilitară și locativă.

utilaje, aparate, mașini, instala
ții necesare atelierelor școlare ; 
diversificarea formelor de in
struire prin practica nemijlocită 
în unitățile economice.

Știm că formarea omului nou 
depinde in primul rînd de noi, 
cadrele didactice, știm că avem 
sarcini de mare răspundere nu 
numai în ce privește cuprinde
rea integrală a copiilor in în- 
vățămintul general obligatoriu, 
dar și în integrarea lor în pro
ducție, în cultivarea dorinței de 
a munci pentru progresul so
cietății. Avem datoria de a sti
mula la elevi spiritul participa
tiv, de a le contura lumea în 
care sînt chemați să trăiască și 
să muncească. Școala trebuie să 
devină școala vieții, a cultivării 
creativității ; ea are datoria să 
formeze un tineret înzestrat cu 
o concepție științifică despre 
lume, cu un ridicat nivel po
litico-ideologic. cu un compor
tament moral comunist. Se în
țelege de la sine că noi, educa
torii, sîntem primii care avem 
obligația morală de a ne ridica 
la nivelul cerut omului de mîi- 
ne. de a ne autoinstrui în per
manență, de a învăța să trăim 
conform principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste, de 
a ne însuși tot ce este nou și 
înaintat in, cultura, știința și 
tehnica contemporană. Ceea ce 
ni se cere acum mai mult ca 
oricind este să trecem de la 
vorbe la fapte, să acționăm con
secvent împotriva oricăror feno
mene de formalism, superficia
litate. inerție, să ridicăm con
tinuu responsabilitatea persona
lă a fiecăruia dintre noi la ni
velul exigențelor ce ne revin.

vodari, Canalul navigabil Du- 
nărea-Marea Neagră. noile 
porturi Constanța Sud-Agigea 
și Mangalia, dezvoltarea șan
tierelor navale. Fabrica de, ci
ment Medgidia vor asigura 
în viitor ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității econo
mice din județ. Astfel. în anul 
1980 vom da o producție in
dustrială de peste 25 miliarde 
lei, cu un ritm mediu anual de 
creștere de 14,2 la sută. Produc
ția agricolă va spori în 1980 cu 
35 la sută față de 1975.

Aș dori să-mi exprim acor
dul deplin cu ideea cuprinsă 
in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privitoare la con
stituirea unui organism cu ca
racter permanent, format din 
deputați din comitetele execu
tive ale consiliilor populare. 
Acest organism va permite par
ticiparea directă a consiliilor 
populare la dezbaterea incă din 
faza de lucru a unor impor
tante probleme in legătură cu 
munca organelor puterii și ad
ministrației de stat, inainte de 
supunerea lor spre aprobare 
MaYii Adunări Naționale.

Sarcinile mări care rezultă 
din actualul plan cincinal re
clamă stăruitor perfecționarea 
stilului de muncă al consiliilor 
populare, lichidarea hotărită a 
lipsurilor ce se manifestă în 
activitatea lor. Pentru că — 
trebuie să recunoaștem. tova
răși — fenomene de formalism 
și de birocratism se mai fac 
simțite in munca organelor lo
cale ale puterii și administra
ției de stat. Cred, de aseme
nea. că și Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare 
ar trebui să asigure soluționa
rea mai operativă a probleme
lor ce se ridică în teritoriu, 
tot așa cum ar fi foarte bine
venit un sprijin mai consis
tent din partea acestuia acor
dat consiliilor populare județe
ne în îmbunătățirea metodelor 
lor de muncă.

După ce s-a referit la unele 
probleme ale sistematizării, la 
măsurile luate pentru asigura
rea îndeplinirii programului de 
investiții, vorbitorul a spus in 
încheiere : mulțumindu-vă în 
modul cel mai călduros pentru 
grija permanentă ce ne-o pur- 
tați, pentru indicațiile și aju
torul acordat în nenumărate 

rînduri, care au determinat un 
avint general de muncă și creș
terea spiritului de responsabi
litate. vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, că deputății, 
consiliile populare din județul 
Constanța nu-și vor precupeți

Cuvântul tovarășului
Gheorghe Radulescu

Directorul Centralei de metale neferoase din Slatina
Bogatul conținut de idei și în

demnurile expuse magistral, cu 
o depsebită claritate, in cuvînta- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu —. ne prilejuiesc 
profunde- reflecții, ne stimulează 
în activitatea noastiă și ne an
gajează plenar la înfăptuirea 
politicii ■ partidului. îndreptată 
consecvent spre edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Pentru activitatea unităților 
din' centrala noastră, momente 
importante au constituit vizitele 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făcute în ultimii ani 
la Slatina și la Tulcea. Cu a- 
ceste prilejuri, relevînd o serie 
de neajunsuri existente în acti
vitatea întreprinderilor metalur
giei neferoase, secretarul gene
ral al partidului a făcut reco
mandări importante, a trasat 
sarcini precise. Preocupîndu-ne 
de transpunerea în practică a 
indicațiilor primite, s-au stabilit 
soluții de rezolvare a tuturor 
problemelor, am trecut la apli
carea lor. Astfel, au fost puse 
in funcțiune, pe spațiile exis
tente, două linii de profile ex
trudate, un laminor de folii și 
sînt în curs de realizare încă 
patru linii de profile și două la
minoare de folii la Slatina ; a 
început să producă uzina de uti
laje și piese de schimb ; la Tul
cea au demarat construcțiile 
pentru dezvoltarea cu 60 Ia sută 
a capacităților de producție pe 
perimetrul actual al întreprin
derii. Totodată, s-a pus un ac
cent deosebit pe diversificarea 
producției.

In legătură cu sarcinile ce re
vin Centralei de metale nefe
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Gheorghe Cioară
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Consiliului popular al municipiului 
București

Prin analiza aprofundată a 
realizărilor obținute în cincina
le i trecut și prin orientările 
date activității de viitor. Expu
nerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă 
— a arătat vorbitorul — un a- 
devărat program de acțiune 
pentru organele și Organizațiile 
de partid și de stat in vederea 
traducerii in viață a hotăririlor 
istorice adoptate de Congresul 
a! XI-lea al partidului.

In acest sens, avînd în vede
re complexitatea problemelor 
care se cer soluționate in pe
rioada de elaborare a Pianului 
național unic și a planului de 
dezvoltare în profil teritorial, 
doresc să-mi exprim acordul 
deplin cu ideea cuprinsă în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la crearea 
unui organism permanent for
mat din deputați ai comitete
lor executive ale consiliilor 
populare județene. întrunindu- 
se înainte de prezentarea spre 
dezbatere și aprobare a planu
lui' și bugetului de stat în Ma
rea Adunare Națională, acest 
organism va aduce o contribu
ție esențială la soluționarea 
problemelor care pot apare, pre
cum și la asigurarea unei core
lări depline între prevederile 

■•fundamentale ale Planului na
țional unic și ale bugetului de 
stat și sarcinile care revin ju
dețelor, pe baza cunoașterii con
crete a resurselor și posibilită
ților existente în fiecare muni
cipiu. oraș, comună sau unitate 
economică.

înfăptuind prevederile cinci
nalului trecut la 25 iunie 1975 — 
așa cum ne-am angajat la Con
ferința Națională a partidului 
din 1972, — oamenii muncii din 
Capitală au obținut suplimentar 
o producție industrială in va
loare de 52 miliarde lei. Produc
ția industrială globală a crescut 
intr-un ritm mediu anual de 13.4 
la sută față de 9,7 la sută cit 
era planificat, productivitatea 
muncii a crescut cu aproape 46 
la sută.

Creșterea potențialului econo
mic al țării, ca și al Capitalei. 
a dus la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al populației. 
Desfacerile de mărfuri au cres
cut de 1,4 ori. Au fost construi
te . peste 120 000 de apartamente 
în care s-au mutat aproape 
400 000 de cetățeni și au fost 
construite numeroase săli de 
clasă, creșe. grădinile, cămine 
pentru nefamiliști. precum și 
alte obiective social-culturale.

Informez congresul că. în 
. cincinalul actual, volumul pro

ducției globale industriale a Ca
pitalei va spori cu peste 45 la 
sută, triplindu-se astfel față de 
anul 1970. Va crește continuu 
ponderea industriei constructoa
re de mașini, ajungind in 1980 
la peste 52 Ia sută din volumul
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Florin lorgulescu
Președintele Consiliului Național al Apelor

în cuvintarea la Plenara Co
mitetului Central aii Partidului 
Comunist Român din 17—18 mar
tie 1970. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : ..Se știe că 
asigurarea apei, îndeosebi a ce

eforturile, vor munci cu abne
gație și pasiune pentru realiza
rea hotăririlor ce vor fi adop
tate de acest congres, pentru 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României. .

roase în acest cincinal, vorbito
rul a arătat că se prevede spo
rirea producției de peste 2 ori, 
în 1980, comparativ cu cea rea
lizată în 1975 în condițiile di
versificării sortimentale și creș
terii de la 50 la 80 la sută a 
ponderii produselor cu un înalt 
grad de prelucrare, de calitate 
superioară. Exportul de produse 
prelucrate din aluminiu va 
crește cu 56 la sută, prin scăde
rea exportului de aluminiu pri
mar. în acest scop se vor între
prinde acțiuni concrete în vede
rea utilizării eficiente a poten- 
ți,alului tehnic și uman, valori
ficării superioare a materiilor 
prime, promovării ferme a pro
gresului tehnic, dezvoltării cer
cetărilor științifice și aplicării 
lor în producție.

Am început bine primul an al 
cincinalului, realizînd peste pre
vederile de plan ale lunii ia
nuarie o producție, de 20 mili
oane lei — a arătat vorbitorul. 
Ne ; angajăm, să ne onorăm in 
cele mai bune condiții sarci
nile ce ne revin în actualul cin
cinal. In acest scop, în spiritul 
indicațiilor din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
vom acționa neabătut pentru ca, 
în toate unitățile centralei, or
ganele de conducere colectivă, 
adunările generale ale oameni
lor muncii să aibă asigurate 
condiții optime de dezbatere și 
soluționare de către muncitori 
și specialiști a problemelor pri
vind organizarea activității eco
nomice, de mobilizare a colec
tivelor de muncă la îndeplini
rea planului, la gospodărirea ju
dicioasă a mijloacelor tehnice și 
materiale.

total al . producției industriale. 
Productivitatea muncii pe lucră
tor va fi în anul 1980 de peste 
1,5 ori mai mare decît în anul 
1975 și de 2,2 ori mai mare de- 
cit în anul 1970. pe această cale 
realizindu-se întregul spor de 
producție prevăzut in cincinal.

Ținînd seama de potențialul 
material și uman de care dis
punem. de experiența dobîndi- 
tă de organizația de partid a 
Capitalei în infăptuirea cincina
lului trecut, de hotărîrea fermă 
a tuturor colectivelor de mun
că 'de a transpune in practică 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. apreciem că nivelu
rile prevăzute in cincinal pot fi 
îndeplinite și depășite. Vom lua 
măsuri hotărîte vizind utiliza
rea cit mai deplină a potenția
lului de concepție existent în 
unitățile industriale, de cerce
tare și învățămint in vederea 
modernizării tehnologiilor de 
fabricație și a produselor, scur
tării termenelor de asimilare a 
acestora, introducerii mai inten
se a mecanizării și automatiză
rii. Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu. introdu
cerea intensă și rapidă a cu
ceririlor științei și tehnicii tre
buie să se manifeste prin ridi
carea calității produselor, creș
terea productivității muncii, re
ducerea cheltuielilor de fabri
cație, prin obținerea pe această 
bază a sporirii competitivității 
produselor noastre pe piața ex
ternă și. prin urmare, creșterea 
exportului. De asemenea, tre
buie să ducă Ia creșterea can
titativă a producției și diversi
ficarea acesteia.

Referindu-se în continuare la 
ampla dezvoltare edilitar-urba- 
nistică pe care o va cunoaște 
Capitala, vorbitorul a arătat că. 
■în acest cincinal, în București 
se vor construi peste 150 000 a- 
partamente. 1 300 săli de clasa, 
23 800 locuri in creșe și grădi
nițe. unități comerciale cu o su
pt afață de 420 000 mp. precum 
și numeroase alte obiective so
cial-culturale.

Desigur, sarcinile ce ne re
vin’ impun creșterea rolului și 
răspunderilor consiliilor popu
lare. afirmarea lor tot mai ho
tărită, sub conducerea organe
lor de partid, în infăptuirea a- 
tribuțiilor ce le sînt conferite 
prin lege in conducerea activi
tății economice și sociale.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat înalta apreciere pe care 
comuniștii, oamenii muncii din 
Capitală o dau politicii și acti
vității internaționale a partidu
lui și statului nostru, mindria 
pentru hotărîrea și dinamismul 
cu care acționează in vederea 
afjrmării tot mai puternice a 
României în lume, pentru pro- 
moyarea cauzei socialismului, 
progresului și păcii.

lei potabile, devine o problemă 
de prim ordin pentru existența 
societății moderne. în acest sens 
avem o inaltă răspundere față 
de viitorul națiunii noastre ; 
tocmai această datorie impune 

să luăm din ,timp măsurile ne
cesare bunei conservări și gos
podăriri a apelor".

Grija conducerii partidului și 
statului, personal a tovară
șului secretar general Nicolae 
Ceaușescu pentru protecția și 
valorificarea rațională a apelor 
s-a concretizat într-un ansamblu 
de măsuri și acțiuni complexe. 
Amintind de cadrul legislativ 
și de celelalte măsuri luate, vor
bitorul s-a referit la elaborarea 
Programului național de per
spectivă pentru amenajarea ba
zinelor hidrografice, care cuprin
de lucrările necesare pentru ame
najarea integrală a apelor țării, 
în vederea satisfacerii nevoilor 
de apă, in perspectivă, ale popu
lației și economiei, apărării îm
potriva acțiunilor negative ale 
apei și protecției apelor împo
triva poluării. Pentru realizarea 
lui completă vor fi necesari 
25—30 de ani. Programul pre
vede ca, într-o primă etapă, 
pînă în 1990, să se rezolve — 
concomitent cu asigurarea nece
sarului de apă potabilă și in
dustrială — principalele pro
bleme privind amenajarea și fo
losirea apelor țării în scopuri 
energetice, de irigații, de com
batere a eroziunii solului și de 
apărare împotriva inundațiilor.

Se prevede ca pînă în 1990 să 
beneficieze de alimentări cu apă 
în sisteme centralizate 75 la 
sută din populația țării, față de 
35 la sută în prezent, dublîn- 
du-se totodată consumul de apă 
pe locuitor. Pentru asigurarea 
necesarului de apă al populației, 
industriei și agriculturii și rea
lizarea de centrale hidroelectri
ce urmează ca pînă in 1990 să 
se realizeze incă 450 lacuri de 
acumulare mai importante (față 
de circa 100 în prezent), capa
citatea totală a lacurilor de a- 
cumulare urmînd să crească de 
la 3,7 miliarde metri cubi în 
1975 la 22 miliarde metri cubi 
in 1990. Mari lucrări hidroteh
nice sînt prevăzute a se realiza 
pe Olt. Mureș, Șiret, Somes, 
Argeș. Dîmbovița, Ialomița, Bu
zău. Arieș, în bazinele Bahlui, 
Jijia și altele.

Pe măsură ce se epuizează 
sursele mai ieftine, asigurarea 
apei ne costă din ce în ce mai 
mult. Din valoarea totală de 
circa 1 000 miliarde lei a tuturor 
lucrărilor prevăzute in Progra
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Ferdinand Nagy
Președintele Consiliului popular al județului Covasna

Mă aflu sub puternica impre
sie produsă de excepționala Ex
punere prezentată la Congresul 
nostru de către secretarul gene
ral al partidului, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Document de excep
țională însemnătate teoretică, 
politică și practică, expunerea 
analizează cu rigurozitate ști
ințifică drumul parcurs de sta
tul nostru in evoluția sa. de or
ganele locale ale puterii și jalo
nează cu claritate sarcinile de 
viitor în adincirea democrației 
socialiste. în perfecționarea în
tregii activități statale.

Congresul, ca și conferințele 
județene ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale subliniază cu puterea fap
telor că, odată cu dezvoltarea 
forțelor de producție. Partidul 
Comunist Român acționează 
ferm pentru perfecționarea rela
țiilor de producție și sociale, 
pentru dezvoltarea democrației 
socialiste, a participării largi a 
întregului popor la soluționarea 
problemelor vieții economice și 
sociale, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

In continuare, după ce a amin
tit că județul Covasna a îndepli
nit cincinalul la 30 iunie 1975, 
dînd produse peste prevederile 
planului mai mult ca producția 
întregului an 1970, vorbitorul a 
arătat că programul de dezvol
tare a județului Covasna. crește
rea anuală a producției indus
triale cu 24,1 la sută în cincina
lul 1976—80, reflectă strălucit 
transpunerea în viață a politicii 
partidului de industrializare so
cialistă, de amplasare rațională 
a forțelor de producție pe între
gul teritoriu al țării, după cum 
exprimă grija și atenția pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă asigurării unor condiții 
de muncă și de viață egale tutu
ror fiilor țării — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități.

Referindu-se la proiectul de 
program, pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier pe 
o perioadă de 35 de ani. vor
bitorul a spus : doresc să sub
liniez aprecierea deosebită pe 
care o dau oamenii muncii din 
județul Covasna acestui pro
gram care, realizat într-o pe
rioadă relativ scurtă, va asigura 
refacerea echilibrului funcțiilor 
pădurii. Atenția acordată bunei 
gospodăriri a pădurii de biroul 
comitetului județean de partid
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Gabriel Ciupagea
Directorul Institutului județean de proiectări Dolj
In întimplnarea congresului, 

eveniment care demonstrează 
încă o dată caracterul larg de
mocratic, pe care conducerea 
partidului nostru l-a imprimat 
activității din toate domeniile, 
in județul nostru au avut loc 
ample acțiuni de dezbatere 'a 
programelor de dezvoltare e- 
conomică, de sistematizare, de 
regularizare a cursurilor apelor 
și prevenire a inundațiilor, 
pentru dezvoltarea fondului fo
restier. La aceste acțiuni au 
fost antrenați, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 

mul național, lucrările pentru 
asigurarea apei — acumulări 
complexe, derivații și aducțium, 
alimentări cu apă — reprezintă 
aproape jumătate. Este de aceea 
deosebit de important, pe de o 
parte, ca fiecare cerință de apă 
să fie bine justificată și, pe de 
altă parte, să dăm o atenție din 
ce in ce mai mare folosirii apei 
intr-un mod rațional, economi
sirii ei, protecției calității sur
selor de apă. combaterii poluă
rii.

După ce a relevat că în Pro
gramul național sint stabilite 
cadrul general și lucrările prin
cipale, vorbitorul a arătat că re
zolvarea sarcinii de a realiza 
sistematizarea integrală și ame
najarea totală a apelor țării 
presupune completarea actuale
lor prevederi ale programului 
cu lucrări mai mici, care re
zolvă probleme locale — acu
mulări mici pentru irigarea unor 
suprafețe restrînse ; regularizări 
de pîraie ; îndiguiri locale pen
tru apărarea împotriva inunda
țiilor a unor sate sau comune 
și altele de acest fel, care ur
mează să fie realizate de cetă
țenii satelor, comunelor, orașe
lor. Această activitate trebuie 
organizată de către consiliile 
populare și sprijinită tehnic de 
organele de gospodărire a ape
lor și de alți specialiști de la 
județe.

în încheiere vorbitorul a spus 5 
Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, asigurăm congresul că 
vom folosi toate cunoștințele 
noastre, toată capacitatea noas
tră organizatorică, toate forțele 
de care dispunem, pentru a în
deplini sarcinile care ne revin 
în vederea înfăptuirii prevede
rilor Programului național, con
tribuind în felul acesta la tra
ducerea în viață a politicii 
partidului in domeniul apelor. 
Ca cetățeni și ca specialiști, 
mulțumim conducerii partidului 
și statului, vă mulțumim dum
neavoastră personal, tovarășe 
secretar general, pentru grija pe 
care o aveți pentru protecția și 
valorificarea apelor țării, im
portantă bogăție naturală a pă- 
mîntului românesc și parte a 
avuției noastre naționale, pen
tru tot ce se înfăptuiește spre 
binele întregului nostru popor 
și asigurarea unui viitor fericit 
patriei noastre, România socia
listă.

șl de consiliile populare. în pe
rioada cincinalului încheiat, prin 
reducerea ritmurilor de tăiere și 
prin plantările masive, a asigu
rat ca ponderea fondului fores
tier din teritoriul județului să 
se mențină la 47 la sută, tăierile 
anuale s-au redus de la 890 000 
mc anual la circa 700 000 mc, 
replantîndu-se în cinci ani peste 
10 500 ha.

In același timp, consiliile 
populare din județ au stabilit 
noi măsuri, privind îmbunătăți
rea calității și eficientei planta
țiilor noi. a coeficienților de uti
lizare a masei lemnoase, a struc
turii de vîrstă și de specie a 
arboretelui, astfel ca sporul 
anual al masei lemnoase pe hec
tar să se ridice de la 5,6 mc la 6,2 
mc. echivalentul ei în cincinal 
fiind de circa 400 000 mc masă 
lemnoasă.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că marile transformări în
noitoare din județul Covasna. ca 
și din întreaga țară reprezintă 
o strălucită confirmare a justeței 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru puse 
în slujba intereselor vitale ale 
națiunii noastre, a făuririi unei 
lumi mai drepte pe planeta 
noastră. Toate înfăptuirile țării 
noastre, viitorul strălucit al na
țiunii. prestigiul de care se 
bucură România socialistă și po
litica ei externă pe toate meri
dianele lumii — a spus el — sint 
strins legate de spiritul revolu
ționar. patriotic și internaționa
list ce caracterizează neobosita 
activitate a secretarului general 
al partidului, președintele re
publicii. tovar.ășul Nicolae 
Ceaușescu, activitate care se 
bucură de înalta prețuire a în
tregului nostru popor.

Animați de profunde senti
mente de mîndrie patriotică, de 
încredere în prezentul și viitorul 
conturat de Congresul al XI-lea 
al partidului, oamenii muncii din 
județul Covasna. români și ma
ghiari. uniți in slujirea idealu
rilor nobile ale făuririi socialis
mului multilateral dezvoltat, în 
dorința fierbinte de a vedea pa
tria comună mai bogată și pros
peră. iși exprimă din adîncul 
conștiinței lor mulțumirile res
pectuoase pentru tot ce ați fă
cut. tovarășe secretar general, 
pentru bunăstarea poporului, 
deplina adeziune și aprobare 
față de politica internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru, precum și angajamentul lor 
de a contribui zi de zi la înflo
rirea României socialiste.

partid, un număr mare de spe
cialiști, tehnicieni, ingineri și 
arhitecți din instituțiile județe
ne.

Județul dispune în fiecare 
comună și oraș de programe 
ale dezvoltării economico-socia- 
le, de schițe de sistematizare 
cu delimitarea precisă a peri
metrului și de detalii de siste
matizare ale centrelor civice. 
Au fost stabilite, de asemenea, 
amplasamentele tuturor obiec
tivelor industriale, economice 
și -social-culturale pe întreg 
cincinalul. Fiecare comună are 

repartizat, din cadrul institu
tului de proiectare, al secției 
de sistematizare și de Ia alte 
unități, un arhitect sau alt spe
cialist care, pe întreaga pe
rioadă a cincinalului, va da 
sprijinul calificat și asistența 
tehnică necesare in dezvoltarea 
localităților.

Ca marea majoritate a jude
țelor țării — a subliniat vorbi
torul — și județul Dolj a 
avut cinstea deosebită de a a- 
vea ca oaspete, de mai multe 
ori în ultimii ani. pe secretarul 
general al partidului. Am pri
mit și cuvinte de laudă pentru 
ceea ce am făcut bine și am 
fost și criticați, pe bună drep
tate, pentru acele lucruri unde 
nu am manifestat suficientă 
grijă, unde au, apărut o serie 
de neajunsuri, cum au fost 
cele din domeniul folosirii te
renurilor pentru construcții. Vă 
raportăm că am tras învăță
mintele necesare și că in pre
zent în județul nostru ne că
lăuzim de ideile noi promovate 
de legislația în vigoare și de 
indicațiile personale pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu ni 
le-a dat cu ocazia vizitelor 
de lucru. In domeniul sistema
tizării localităților, pe baza

Cuvântul tovarășei
Elena Dembinschi

Directorul întreprinderii „Arta textilă" din Timișoara
Doresc să-mi exprim și eu a- 

deziunea totală la ideile cu
prinse în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, document 
de o excepțională valoare teo
retică și practică pentru înfăp
tuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. După ce a 
arătat că și pentru județul 
Timiș cincinalul încheiat a fost 
perioada celei mai fructuoase 
dezvoltări economice și social- 
culturale din toate cincinalele 
înfăptuite pină acum, vorbitoa
rea a subliniat contribuția de 
seamă pe care au adus-o la a- 
ceasta cele 28 de întreprinderi 
de industrie ușoară, în cadrul 
cărora iși desfășoară activita
tea peste 42 000 de muncitori și 
care realizează aproape 30 la 
sută din totalul producției 
globale industriale a județului.

întreaga activitate a între
prinderilor industriei ușoare a 
fost orientată in ultimii ani 
spre îndeplinirea măsurilor și a 
sarcinilor trasate de secretarul 
general al partidului la Consfă
tuirea de lucru de la Mangalia 
din august 1973, a hotăririlor 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
privind perfecționarea continuă 
a activității in această impor
tantă ramură a economiei na
ționale. chemată să satisfacă în 
condiții tot mai bune cerințele 
oamenilor muncii. în cincinalul 
recent încheiat s-au livrat la 
fondul pieței produse în valoare 
de 21.4 miliarde lei, iar la ex
port de peste 750 milioane lei 
valută. Paralel cu preocuparea 
pentru folosirea completă a ca

Cuvântul tovarășului
9

Vasile Bumbăcea
Ministrul construcțiilor industriale

Expunerea de o excepțională 
însemnătate teoretică și practi
că făcută în fata congresului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne 
oferă nouă, tuturor celor învestiți 
cu răspunderi în aparatul de 
stat, întregii națiuni un amplu 
și concret program de acțiune 
pentru accelerarea înfăptuirii o- 
biectivelor economice și sociale 
din ațtuala etapă a făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Fără indoială că dez
baterile din actualul congres, 
hotărîrile pe care le va adopta 
îi vor conferi caracterul unui 
eveniment politic major.

In amplul efort al întregii na
țiuni, pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, se în
cadrează. cu toate forțele, si 
lucrătorii din sistemul Ministe
rului Construcțiilor Industriale. 
Bilanțul muncii lor din ultimii 
cinci ani. materializat în pune
rea în funcțiune a peste 
1 650 de noi capacități și o- 
biective importante pentru 
toate ramurile industriei 
și pentru agricultură, s-a în
scris în bogatele roade ale poli
ticii partidului de creștere ra
pidă a forțelor de producție și 
repartizare echilibrată a aces
tora pe teritoriul țării.

Rezultatele obținute în activi
tatea de construcții puteau fi și 
mai bune dacă am fi reușit să 
înlăturăm în totalitate și la 
timp unele neajunsuri apărute. 
Din cauza pregătirii nesatisfăcă
toare a unor investiții, la care 
s-a adăugat o insuficientă preo
cupare pentru buna folosire a 
mijloacelor tehnico-materiale, 
pentru organizarea rațională a 
muncii și întărirea disciplinei pe 
șantiere, o serie de obiective au 
fost realizate cu întîrziere fată 
de termenele planificate, iar rit
mul de creștere a productivi
tății muncii a fost inferior posi
bilităților reale.

Actualul cincinal pune în fața 
noastră sarcini considerabil spo
rite. Distribuirea geografică a 
lucrărilor face să crească pon
derea activității noastre în ju
dețele cu o economie mai puțin 
dezvoltată și care, la nivelul a- 
nului 1980, trebuie să atingă o 
producție industrială de cel 
puțin 10 miliarde lei. Pregă
tim intens condițiile de lucru in 
județele unde se prevede un 
ritm accelerat de implantare a 
industriei. A început sau ur
mează să inoeapă realizarea 
unor moderne baze.de construc
ții la Zalău, Bistrița. Botoșani, 
Tulcea, Sfîntu-Gheorghe, Giur
giu ș.a., care să servească lu

unor amplasamente rațional a- 
lese, prin dimensionarea cores
punzătoare a căilor de acces și 
prin crearea unor fronturi stra
dale continui, in județ au fost 
economisite în cadrul acțiunilor 
întreprinse în anul 1975 peste 
1 500 ha, care urmează a fi re
date in perioadele imediat ur
mătoare circuitului agricol.

Vorbitorul a arătat că pentru 
creșterea numărului de locuințe 
cu parter și etaj ce se constru
iesc în mediul rural, in cadrul 
lotului stabilit de legea siste
matizării, este necesar să se 
acorde o atenție mai mare dez
voltării rețelei' tehnico-edilitare 
în zona centrală a comunelor.

Ținînd seama de numărul 
mare de proiecte ce vor fi 
elaborate în această perioadă — 
am solicita ca organele centra
le de avizare să fie mai opera
tive, iar în unele cazuri să 
procedeze la efectuarea aviză
rilor chiar la fața locului. Ara 
solicitat, de asemenea, un spri
jin mai mare din partea Comi
tetului pentru problemele con
siliilor populare in realizarea 
unor proiecte de specialita
te. mai ales in domeniul 
lucrărilor tehnico-edilitare. cap
tări de apă in riuri mari și sta
ții de epurare.

pacităților de producție, pentru 
creșterea volumului producției 
s-a acordat o atenție sporită 
îmbunătățirii calității produse
lor, valorificării superioare a 
materiilor prime, introducerii 
unor tehnologii noi, unor fi
nisaje îmbunătățite.

în continuare, vorbitoarea a 
arătat că cincinalul 1976—1980, 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice, deschide noi perspec
tive dezvoltării industriei ușoare 
din județul Timiș. Volumul 
ridicat de investiții de aproape 
1 miliard lei pentru ramura 
noastră va permite creșterea 
producției in anul 1980 cu 1000 
tone fire textile diferite, 10 mi
lioane mp țesături și stofe, 
4 milioane perechi încălțămin
te. 4 600 tone talpă poliuretan și 
P.V.C., 500 tone adezivi pentru 
pielărie. 950 tone articole : de 
sticlărie și altele. Toate aceste 
sporuri urmează să se realizeze 
pe seama noilor capacități, a 
modernizărilor și dezvoltărilor, 
a creșterii productivității muncii. 
Valoarea producției globale in 
anul 1980 în întreprinderilei de 
industrie ușoară, a județului v». 
atinge 7,7 .liarde lei față] de 
5.8 miliarde lei cit s-a realizat 
în anul 19’75.

Sîntem hotărîți — a spus] In 
încheiere vorbitoarea — să facem 
totul pentru a contribui astfel 
la îndeplinirea importantei sar
cini stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului privind i ri
dicarea continuă a nivelului] de 
trai al poporului nostru, obiec
tiv fundamental al întregii po
litici a Partidului Comunist Ro
mân.

crările de pe viitoarele platfor
me industriale din aceste loca
lități.

Puternica afirmare a revolu
ției tehnico-științifice în noul 
cincinal va trebui să aibă ca 
efect, in ramura de construcții, 
scurtarea duratelor de execu
ție. economisirea resurselor — 
în primul rînd a celor materia
le — și, în mod deosebit.. creș
terea rapidă a productivității 
muncii. Ne preocupăm îndea
proape de creșterea gradului de 
prefabricare a obiectivelor in
dustriale. Pe măsura creării ba
zei tehnico-materiale. extindem 
o serie de tehnologii de înalt 
randament, care și-au dovedit 
practic eficacitatea. Prin utili
zarea judicioasă a fondurilor ce 
ne-au fost alocate pentru mări
rea dotării șantierelor, precum 
și prin folosirea mai bună a 
parcului de utilaje existent, 
vom face din mecanizarea a- 
vansată a lucrărilor de construe-» 
tii-montaj o pirghie de prim or
din în sporirea productivității. 
La toate acestea va trebui să 
adăugăm perfecționarea orga
nizării producției și a muncii, 
folosirea integrală a timpului de 
lucru.

Mi-am permis să vă rețin a- 
tenția cu aceste cîteva aspecte 
ale preocupărilor noastre pentru 
a ilustra modul în care abordăm 
sarcina noastră fundamentală 
din actualul cincinal : realiza
rea la termen și înainte de ter
men a celor 2 400 capacități și 
obiective industriale și agro
zootehnice pe care urmează să 
le punem în funcțiune în inter
valul 1976—1980.

La o serie de conferințe ale 
consiliilor populare județene s-a 
relevat că pregătirea unor in
vestiții în 1976 și din următorii 
ani ai cincinalului se află incă 
într-un stadiu nesatisfăcător. In 
prezent noi colaborăm îndea
proape cu ministerele titulare 
de investiții și cu alte organe 
interesate, pentru ca benefi
ciarii să rezolve în cel mai scurt 
timp aspectele legate de defini
tivarea amplasamentelor și ela
borarea documentațiilor.

Spiritul concret de emulație 
și inițiativă care caracterizează 
dezbaterile acestui congres — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
modul responsabil în care sînt 
abordate sarcinile, decizia una
nimă și fermă de a le depăși, 
arată o dată mai mult ce uriașe 
energii creatoare pune ih va
loare politica, realistă, științi
fică a partidului și statului nos
tru.

baze.de
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Congresul consiliilor populare: LUCRĂRILE IN SECȚIUNI

Dezbateri ample și rodnice, intr-un profund spirit de lucru, dominate de o 
unanimă voință: sub conducerea partidului, cu botărîre și energie, să facem 
totul pentru transpunerea în viață a mărețelor obiective cuprinse 

în Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu
Secțiunea pentruproblemele activitățiiîn domeniul industriei

Lucrările Secțiunii pentru problemele ac
tivității în domeniul industriei, la care au 
participat 1 853 de deputați și invitați, au 
fost conduse de tovarășul MANEA 
MĂNESCU. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului.

La dezbateri au luat cuvintul tovarășii : 
Gheorghe Oprea, Valeriu Nicolescu, Marin 
Enache. Gelu Kahu. Nicolae Roșu. Neculai 
Agachi. Olga Munteanu. Ovidiu Munteanu, 
Gheorghe Aldea, Costache Trotuș, Traian 
Darolți, Mihai Lupșan, Gheorghe Balica, 
Kolosvari Zoltan. Ion Blăgăilă. Lucia San- 
da-Moldovan, Alexandru Dumitrachc, Sto- 
ian C. Stoian, Grigore Lupeș, Victor Naghi, 
Tănăsie Lolescu, Ionel Simion Olariu, Ni
colae Constantin. Gheorghe Bratosin. Olim
piu Munteanu., Csillag Andrei. Teodor Ci- 
tebea, Oros Vladimir-Rudolf, Iustin Rogoz, 
Vasile Păcuraru. Dumitru Breabăn, Otilia 
Indre. Irimie Catargiu, Constantin Voicu, 
Dan Pîrvănescu. Fiistoș Emeric. Viorica Bă
lan, Dumitru Niculescu, Petre Preoteasa, 
Constantin Vamă.

Vorbitorii au analizat cu exigentă și res
ponsabilitate rezultatele obținute în cinci
nalul recent încheiat în dezvoltarea și mo
dernizarea industriei, in creșterea eficien
tei economice în Întreprinderi și centrale, 
au pus in evidență noi căi și mijloace 
pentru ridicarea întregii activități din in
dustrie la un nivel calitativ superior, astfel 
incit in actualul cincinal să se înregistreze 
rezultate remarcabile în creșterea produc
ției. înnoirea și modernizarea produselor. în 
sporirea productivității muncii, a rentabili
tății economice.

Intr-o deplină unanimitate, participanții 
la lucrările secțiunii au dat o înaltă aprecie
re ideilor de o deosebită importanță princi
pială și practică cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la congres, 
s-au angajat să acționeze cu toată energia 
și capacitatea lor pentru transpunerea nein- 
tirziată in viață a prețioaselor indicații ale 
secretarului general al partidului, pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor amplu
lui program de dezvoltare economico-so- 
cială a țării in acest cincinal. în cuvintul 
lor. deputății au dat o inaltă apreciere po
liticii externe a partidului și statului nos
tru, subliniind' in mod deosebit rolul deci
siv al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și infăptuirea politicii de pace 
$■ colaborare in lume, promovată de țara 
noastră.

Participanții la dezbateri au subliniat 
justețea politicii partidului nostru de con
tinuare cu consecventă a industrializării 
socialiste a țării, in vederea consolidării și 
mai puternice a poziției industriei de ra
mură conducătoare in economie, au rele
vat profundele mutații calitative ce se vor 
produce în cincinalul revoluției tehnico- 
științifice in această ramură ; totodată, ei 
au subliniat importanța deosebită pe care 
o are prevederea din Directivele Congre
sului al XI-lea al partidului privind reali
zarea in fiecare județ a unei producții in
dustriale de cel puțin 10 miliarde lei.

Mai multi vorbitori s-au referit la rolul 
tot mai important pe care îl are industria 
locală, căreia, alături de industria republi
cană, ii revine sarcina de a asigura valo
rificarea cit mai deplină a resurselor de 
materii prime și materiale din toate zo
nele țării, diversificarea producție^ bunu
rilor de consum, înflorirea economică a fie
cărui județ. în vederea extinderii coope
rării in producție cu industria republicană 
pentru realizarea de piese, repere și suban- 
samble. s-a subliniat necesitatea luării de 
către consiliile populare a unor măsuri 
judicioase în direcția creării și specializării 
in timpul cel mai scurt de unități de in
dustrie locală care să lucreze pe baza con
tractelor de lungă durată, sub îndrumarea 
tehnică a intreprinderilor republicane.

Numeroși participanți la dezbateri au in
sistat in cuvintul lor asupra problemelor 
complexe care privesc buna gospodărire a 
întreprinderilor și promovarea principiilor 
organizării științifice a producției și a 
muncii in toate sectoarele de activitate. In 
acest sens, s-a arătat justețea criticii for
mulate de secretarul general al partidului 
în expunerea la congres cu privire la 
realizarea sarcinii de creștere a producti
vității muncii, făcîndu-se propuneri 
concrete pentru perfecționarea organizării 
producției și a muncii, folosirea cu indici 
superiori a mașinilor și utilajelor, extin
derea mecanizării și automatizării, îmbu
nătățirea fluxurilor tehnologice.

în actualul cincinal — au arătat mai 
mulți vorbitori — este necesară, mai mult 
ca oricind. instaurarea in toate comparti
mentele economiei noastre, in toate unită
țile. a unui regim strict de economii, a 
spiritului gospodăresc în folosirea resur
selor naturale, a materiilor prime și a ma
terialelor. S-au făcut propuneri de măsuri 
privind respectarea riguroasă a normelor, 
reducerea consumurilor materiale, elimi
narea pierderilor și risipei sub tbate 
formele, pentru respectarea necondiționa
tă a sarcinilor de reducere a costurilor de 
producție. Creșterea eficienței _ activității 
economice este din ce in ce mai mult con
diționată de calitatea produselor, domeniu 
in care — au arătat vorbitorii — trebuie 
să se acționeze cu mai multă perseveren
ță. de la conducătorul întreprinderii pină 
la ultimul lucrător.

In cadrul dezbaterilor s-a subliniat ro
lul hotăritor al introducerii progresului 
tehnic și al valorificării rapide a rezulta
telor cercetării științifice in producție pen
tru îndeplinirea obiectivelor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. Numeroși 
vorbitori au făcut propuneri vizind înnoi
rea și modernizarea produselor, introdu
cerea in procesele de producție a tehno
logiilor avansate de fabricație, accelerarea 
aplicării în producție a rezultatelor cerce
tărilor științifice încheiate, scurtarea du
ratei cercetărilor.

Corespunzător sarcinilor privind crește
rea schimburilor comerciale externe și 
dezvoltarea cooperării economice cu alte 
țări, participanții s-au angajat să acțione
ze energic pentru a asigura fabricarea rit
mică a mărfurilor destinate partenerilor 
externi, adaptarea operativă a producției 
la cerințele pieței internaționale, ridicarea 
competitivității produselor, îndeplinirea la 
timp a tuturor obligațiilor asumat® in ca

drul contractelor de export și a convenții
lor de cooperare, pentru realizarea inte
grală și cu eficiență sporită a planului la 
export.

Participanții la lucrările secțiunii pen
tru problemele industriei și-au manifestat 
hotărirea lor fermă de a pune mai intens 
în valoare rezervele existente in între
prinderi, de a ridica pe o treaptă mai 
inaltă activitatea economică, in vederea 
înfăptuirii exemplare a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
pentru actualul cincinal.Secțiunea pentruagricultură și industriealimentară

Lucrările Secțiunii pentru agricultură și 
industrie‘alimentară, la care au participat 
peste 1 400 de deputați. și invitați, au fost 
conduse de tovarășul ILIE VERDEȚ, 
membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La dezbaterile din cadrul secțiunii au 
luat cuvintul tovarășii : Ion Spătărelu. Pe
tre Glăvan. Ilie Pană. Agnes Bodo. Victor 
Aldea. Petre Tomoroga. Gheorghe Dinu, 
Petre Leca, Maria Rață, Vasile Zgîrcea. Va
sile Dragoș. Petru Pățan. Gheorghe Petres- 

• în centrul preocupărilor: creșterea accelerată și modernizarea 
industriei, progresul tehnic, organizarea științifică a producției -

cerințe obiective ale dezvoltării construcției socialiste

• Prin muncă sîrguincioasă, prin utilizarea integrală a pămintului, 
irigații, mecanizare și chimizare—spre noi progrese în dezvoltarea

intensivă a agriculturii

® Să gospodărim mai rațional pădurile și apele, importantă avuție 
a poporului, izvor de viață sănătoasă

• Pentru înfăptuirea cu succes a sistematizării localităților, pentru 
realizarea exemplară a investițiilor, temelia înfloririi tuturor

județelor, orașelor și satelor patriei

cu. Nicolae Gaidagiu, Aurica Păduroiu, Ion 
Bălan. Marcel Dobra, Ilie Bărăitaru, Ata- 
nase Condrat, Francisc Kordsi, Ion Năs- 
tase. Petre Diick, Gheorghe Alexe, Mihail 
Bodo, Nicolae Babici, Cornel Onescu. Ne
culai Tănase, Gheorghe Moldovanu. Dumi
tra Birsan, Alexandru Toană, Slavco Cir- 
neacichi, Ion Stoica, Emil Bălăuță, Ruvin 
Mastan, Vasile Tomescu, Ion Calin, Emi- 
lian Petrescu. Maria Dragomir, Mihai Popa, 
Maria- Prescornițoiu, Ion Fulea, Constantin 
Ularu, Dezsb Nagyolăh, Gheorghe Jiga, Ion 
Cristea, Ion Varlam. Marin Diaconu, Eva 
Richter și Ion Bora.

Participanții la discuții au apreciat ca 
deosebit de importantă convocarea, potri
vit hotăririlor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a primului Congres al consiliilor 
populare și al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și comunale, ca 
expresie a preocupării permanente a parti
dului pentru dezvoltarea și adincirea de
mocrației noastre socialiste, pentru atrage
rea tot mai largă a maselor la conducerea 
tuturor domeniilor vieții economico-so- 
ciale. a întregii societăți. Vorbitorii au dat 
o înaltă apreciere Expunerii prezentate de 
secretarul general . al partidului in fața 
congresului, au exprimat adeziunea lor to
tală la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, voința lor nestră
mutată de a înfăptui neabătut sarcinile ce 
le revin în actualul cincinal.

S-a subliniat pe larg, date fiind răspun
derile deosebite ce revin consiliilor popu
lare, datoria lor de a se ocupa nemijlo
cit și de conducerea și organizarea agri
culturii în raza lor teritorială. Numeroși 
vorbitori au arătat că s-a resimțit din plin 
aportul consiliilor populare, al primarilor și 
deputaților în organizarea muncilor agri
cole. în mobilizarea locuitorilor satelor — 
potrivit legilor țării — la buna folosire 
a pămintului, executarea lucrărilor agrico
le la timp și în bune condiții, îndeplinirea 
programelor de dezvoltare a producției a- 
gricole, valorificarea superioară a produ
selor. Cu răspundere, în spirit critic și 
autocritic, participanții la dezbateri au a- 
nalizat rezultatele obținute în realizarea sar
cinilor care au revenit agriculturii în 
cincinalul 1971—1975, au reliefat experien
țele înaintate și neajunsurile care s-au ma
nifestat, au insistat asupra măsurilor ce se 
impun pentru îmbunătățirea activității în 
vederea realizării ou succes a sarcinilor 
prevăzute în actualul cincinal.

Evidențiind că în cincinalul care s-a În
cheiat producția agricolă a crescut simțitor, 
numeroși vorbitori au subliniat că rezultate
le obținute nu reflectă pe deplin eforturile 
materiale și financiare făcute de statul nos

tru pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a agriculturii. Ei au arătat că unele 
consilii populare, cadre de conducere și 
specialiștii dintr-un șir de unități nu au 
acționat cu fermitate pentru folosirea ra
țională a fondului funciar, utilizarea judi
cioasă și eficientă a mijloacelor materiale, 
financiare și a forței de muncă, pentru a- 
plicareă tehnologiilor moderne in produc
ția vegetală și animală. De asemenea, au 
existat neajunsuri in ce privește respecta
rea ordinii și disciplinei în unele unități 
agricole.

Participanții. în numele deputaților, al 
tuturor cadrelor și oamenilor muncii din 
agricultură, s-au angajat ferm să depună 
toate eforturile 
plar obiectivele 
agricultură. S-a 
comune și in 
colă, cu sprijinul 
tuturor lucrătorilor din agricultura de stat 
și cooperatistă, au fost realizate studii, ana-

. lize care au ajutat la fundamentarea măsu
rilor concrete din programele de creștere 
a producției agricole.

pentru a îndeplini exem- 
actualului cincinal in 
arătat că, in județe,
fiecare unitate agri- 

larg al cetățenilor, al

în cadrul dezbaterilor au fost prezentate 
propuneri privind .urgentarea fabrică
rii utilajelor necesare extinderii meca
nizării in legumicultura, viticultură, pomi
cultură, in cultura plantelor tehnice. S-a 
arătat că în unitățile agricole trebuie să fie 
completată înzestrarea cu mașini și utilaje 
necesare recoltării și depozitării furajelor 
de volum, pentru mecanizarea luorărilor in 
zootehnie, să se respecte termenele de 
livrare de către industrie. Pe aceeași linie 
se înscrie și propunerea formulată de nu-

meroși vorbitori de a se asigura mai multe 
tractoare și pluguri destinate mecanizării 
luorărilor pe terenurile în pantă. Dată fiind 
importanta pe care o are chimizarea în 
sporirea producției agricole, in cadrul dis
cuțiilor s-a subliniat insistent că livrarea 
produselor chimice trebuie să se facă in 
cantitățile și la termenele stabilite in con
tracte.

Unii vorbitori s-au referit la necesitatea 
ca Ministerul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, Academia de științe agricole și 
silvice să acționeze mai ferm in vederea 
obținerii într-un timp mai scurt de noi 
soiuri și rase de animale cu potențial pro
ductiv ridicat. Alte propuneri s-au referit 
la necesitatea găsirii unor noi posibilități 
de stimulare a cetățenilor în creșterea de 
animale in gospodăriile personale ; la răs
punderile ce revin consiliilor populare ju
dețene, municipale, orășenești și comunale 
in antrenarea comisiilor pe probleme, în 
studierea posibilităților de valorificare in
tegrală și superioară a fondului funciar, a 
tuturor resurselor locale pentru sporirea pro
ducției agricole. S-a evidențiat rolul consi
liilor populare, al deputaților în organizarea 
participării milioanelor de oameni ai mun
cii la acțiunile de irigații. îndiguiri, desecări, 
regularizare a cursurilor apelor și rîurilor. 
la executarea lucrărilor de prevenire a 
inundațiilor.

în dezbateri ș-a conturat, de asemenea, 
necesitatea perfecționării. în continuare, a 
activității din industria alimentară in vede
rea valorificării superioare a produselor 
agricole, diversificării și îmbunătățirii cali
tății produselor agroalimenitare.

Participanții și-au exprimat hotărirea de 
a depune toate eforturile pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce le revin în 
actualul cincinal, de a-și aduce întreaga 
contribuție la dezvoltarea economică, socia
lă și culturală a tuturor localităților țării.Secțiunea pentrusilviculturăși gospodărire a apelor

Lucrările acestei secțiuni, întrunind 704 
delegați și invitați, au fost oonduse de to
varășul EMIL DRĂGĂNESCU, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvintul to

varășii : Vasile Patilineț, Virgil Anca. Ion 
Constantin, Gogu Oprescu. Gheorghe Laza, 
Teodor Vasiu. Zoltan Drunek, Ion Cătană, 
Constantin Bugă, Gheorghe Popescu, Vasile 
Mohânu, Aurel Păunescu, Iulian Bugă, 
Gheorghe Ciolănescu, Elena Balcanu, Aurel 
Mihuț. Iosif Paket, Alexandru Gindu, Ere- 
mia Bădilă, Constantin Sandu, Stanca Mc- 
canovici, Vasile Boțea, Ioan Babo.ia, Mircea 
Sava, Traian Resteanu. Emeric Balogh, 
Gheorghe Filisan, Ditu loan, Victor Cordu- 
neanu. Alexandru Daia, Eugen Nistor, 
Gheorghe Vasiliu, Gheorghe Pană, Boice 
Ioan, Stelian Dulf, Ion Ciasoai, loan Tîrni- 
ceru. Vasile Ra-icu. Gheorghe Dumitru. Vir
gil Costea, Nicolai Drăgoi, Ion Cioară, 
Constantin Riglea, Nicolae Costache.

în lumina exigențelor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea 
rostită la deschiderea lucrărilor congresu
lui. participanții la discuții au analizat cu 
răspundere și competență programele na
ționale de conservare și gospodărire rațio
nală a pădurilor, de amenajare a bazinelor 
hidrografice și folosire complexă â apelor, 
sarcinile sporite ce revin organelor de 
partid, consiliilor populare pentru tradu
cerea în fapt a prevederilor celor două pro
grame.

Cu deosebit entuziasm, vorbitorii și-au 
exprimat deplina adeziune față de Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea lucrărilor congresului în care, 
cu clarviziune și rigoare științifică, s-a 
făcut o analiză amplă și aprofundată asu
pra politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, a importantelor realizări 
obținute in cincinalul trecut, jalonindu-se 

direcțiile de acțiune în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
in România. Participanții la discuții și-au 
exprimat, de asemenea, profunda lor recu
noștință pentru contribuția deosebită a se
cretarului general al partidului la elabora
rea și realizarea programului de înaintare 
fermă a țării noastre pe calea comunismu
lui, la soluționarea constructivă a marilor 
probleme ale lumii contemporane, in spi
ritul păcii și oolaborării.

Desfășurate într-un spirit de lucru, critic 
și autocritic, dezbaterile au evidențiat ex
periența și realizările obținute de silvicul
tori și de lucrătorii din domeniul apelor, 
insistind, totodată, asupra neajunsurilor 
care s-au manifestat și a măsurilor ce tre
buie întreprinse în vederea înlăturării 
acestora.

în ceea ce privește silvicultura, s-a subli
niat necesitatea conservării și dezvoltării 
fondului forestier — importantă resursă 
economică și element hotăritor în echilibrul 
ecologic — ameliorării și extinderii func
țiilor de protecție ale pădurilor, administră
rii unitare a întregului fond forestier — in
clusiv a pădurilor comunale — introducerii 
unui regim normal de tăiere și regenerare, 
executării la timp a împăduririlor, aplicării 
stricte a normelor silvice în întreținerea și 
exploatarea pădurilor, îmbunătățirea ra
dicală a activității organelor silvice. în do
meniul gospodăririi apelor, s-a subliniat im
portanța deosebită a măsurilor preconizate 
pentru amenajarea bazinelor hidrografice, 
gospodărirea complexă a tuturor apelor, 
conservarea și folosirea rațională a resur
selor de apă, prevenirea și apărarea împo
triva inundațiilor, utilizarea potențialului 
hidroenergetic, prevenirea și combaterea 
poluării apelor etc.

Participanții la dezbateri și-au exprimat 
hotărirea de a acționa energic în vederea 
realizării în cele mai bune condiții a pre
vederilor înscrise în programele oare vi
zează silvicultura și gospodărirea apelor. 
După ce și-au luat angajamente suplimen
tare privind realizarea sarcinilor de plan, 
numeroși vorbitori au insistat asupra înda
toririlor care revin consiliilor populare in 
folosirea tuturor forțelor și resurselor lo
cale — umane și materiale — în mobiliza
rea cetățenilor la lucrările solicitate de 
conservarea și dezvoltarea pădurilor, de 
buna întreținere și folosire a apelor.

Cu inaltă responsabilitate și exigență. în 
cadrul discuțiilor, vorbitorii au formulat 
numeroase propuneri .de îmbunătățire a ac
tivității in aceste două importante sectoare. 

Astfel, in ceea ce privește aplicarea cu ri
gurozitate a Programului național pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului forestier 
în perioada 1976—2010 au fost făcute propu
neri privind protejarea plantațiilor tinere 
de pe terenurile degradate ; perfecționarea 
tehnologiilor de exploatare a pădurilor cu 
rol de protecție deosebit ; evitarea defri
șării perdelelor forestiere de protecție din 
zonele cu nisipuri ; împădurirea versanților 
degradați prin lucrări concentrate pe mari 
suprafețe ; revizuirea instrucțiunilor de zo
nare funcțională a pădurilor ; crearea ca
drului larg pentru împădurirea terenurilor 
neproductive din fondul agricol ; înființa
rea de parcuri naționale.

Referitor la Programul național de per
spectivă privind amenajarea bazinelor hi
drografice a fost relevat faptul că sint încă 
numeroase posibilități pentru creșterea 
aportului populației la executarea ame
najărilor hidrotehnice, in vederea ur
gentării acestora. în context s-a ară
tat că unele lucrări de gospodărire a 
apelor pot fi realizate înainte de termenul 
stabilit printr-o mai largă concentrare a 
forțelor și resurselor locale, cit și prin mo
bilizarea cetățenilor din zonele apropiate ; 
de asemenea, amenajările locale de îndi
guiri, regularizări de albii, lacuri de acu
mulare. derivații de debite etc., să fie rea
lizate în principal prin materiale de con
strucții ieftine — piatră, fascine, balast 
etc. — asigurate pe plan local, răspunderea 

realizării acestor obiective revenind consi
liilor populare ; întreținerea albiilor cursu
rilor de apă să fie in grija și răspunderea 
exclusivă a consiliilor populare din locali
tățile riverane.

Vorbitorii au formulat, de asemenea, 
propuneri privitoare la asigurarea utilaje
lor pentru execuția lucrărilor terasiere, lăr
girea gamei de utilaje necesare pentru lu
crările de amenajări hidrotehnice și dota
rea cu acestea a oficiilor de gospodărire a 
apelor și a celor de îmbunătățiri funciare 
și proiectări construcții agricole ; intrarea 
in funcțiune a obiectivelor economice de 
orice fel să fie condiționată de realizarea 
integrală a stațiilor de epurare a apelor 
uzate, precum și de celelalte lucrări de 
amenajări ; s-a propus organizarea de 
cursuri cu o durată de 3—6 luni pentru 
formarea muncitorilor calificați in sectorul 
de gospodărire a apelor și organizarea de 
formații de apărare împotriva inundațiilor 
incă din acest an pentru zonele inundabile 
neamenajate pină in prezent.Secțiunea pentruinvestiții și construcții,sistematizarealocalităților,transporturiși telecomunicații

Lucrările secțiunii, care au întrunit 973 
deputați și 97 invitați, au fost conduse de 
tovarășul IOSIF UGLAR, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. președintele Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 
tovarășii : Emilian Dobrescu. Trandafir Co- 
cirlă. Petre Petroșanu, Ion Răducanu, 
Gheorghe Graur. Ioan Toth. Stelian Popes
cu, Alexandru Filioreanu, Ion Neamțu, Io
sif Roth, Ana Tomus, Dimitrie Hreciuc, 
Octavian Cratchi, Ilie Georgescu, Reveica 
Dumitru. Oliver Emil Moldovan. Emil Speli, 
Ion Anghel, Ion Balogh, Dumitru Sma- 

randache, Tilus Piinișoară. Catalina Szur- 
kus. Alexandru Bora, Vasile Dumitrescu, 
Iosif Ciubotaru. Florica Bita, Dumitru Sto
ian, Leontin Pcscaru, Constantin Crișan, 
Marcu Oprea. Ion Popa. Iosif Tincu, Gheor
ghe Băieșu. Gheorghe Milu, Emil Tănase, 
Constantin Neagu, Victor Ardelean, Con
stantin Voiciulescu, Nicolae Staicu, Ion An- 
dronache, Ilie Timofte, Nicolae Iosin, Eu
gen Nechifor, Natalia Crăiuțu, Corneliu Nir 
coda, Alexandru Chicin, Nicolae Amza, 
Gheorghe Zamfir. Zaharia Cărbunaru, 
Gheorghe Marinescu, Florica Andrei și Ion 
Stoian.

în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat 
adeziunea deplină la politica partidului și 
statului nostru, au aprobat cu deosebită 
însuflețire orientările cuprinse in Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, expunere care 
jalonează cu clarviziune, in lumina hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea, principalele 
direcții ale dezvoltării țării noastre in anii 
următori.

în cuvintul lor, cei 52 de vorbitori au 
analizat, cu exigență și spirit de răspun
dere, problemele care au făcut o-biectul 
preocupărilor secțiunii, au prezentat nu
meroase propuneri pentru perfecționarea 
muncii, pentru înlăturarea unor neajunsuri 
care mai persistă.

Subliniind că întregul program de dez
voltare economico-socială pe perioada 
1976—1980 depinde intr-o măsură hotărâ
toare de modul în care se vor realiza pre
vederile planului de investiții — dublu, ca 
volum, in acest cincinal — numeroși vor
bitori s-au referit la căile și soluțiile ce pot 
conduce la scurtarea termenelor de execu
ție, la realizarea noilor obiective in condi
ții de maximă economicitate. în acest scop 
s-a insistat asupra îmbunătățirii activității 
organelor de sinteză și a consiliilor popu
lare in domeniul pregătirii investițiilor, prin 
creșterea operativității in elaborarea și a- 
probarea studiilor tehnico-economice, prip 
repartizarea echilibrată a sarcinilor pe in
stitute de proiectare, prin eșalonarea ju
dicioasă a lucrărilor în funcție de priori
tățile reale.

Creșterea eficienței economice a inves
tițiilor a ocupat un loc central în cuvintul 
participanților. Numeroase propuneri au 
vizat atît activitatea de concepție, cit și cea 
de execuție. A fost subliniată in acest con
text necesitatea revizuirii, îmbunătățirii și 
diversificării proiectelor tip, în scopul re
ducerii consumurilor specifice de materiale 
și creșterii gradului de industrializare a 
construcțiilor. S-a accentuat, de asemenea, 
necesitatea adoptării unor măsuri pentru 
mai buna folosire a suprafețelor de pro
ducție, intrucit in acest domeniu mai ! e- 
xistă unele deficiențe. Numeroși parti- 
cipanți au evidențiat în cuvintul lor cerin
țele promovării hotărite in proiectare a 
noilor tehnologii — realizate pe bază 'de. 
concepție proprie — în vederea eliminării 
importurilor și asigurării unui grad mai 
inalt de funcționalitate și eficiență noilor 
capacități de producție.

în legătură cu activitatea pentru realiza
rea planului de investiții, o importantă temă 
a dezbaterilor au constituit-o sarcinile de 
mare răspundere ce revin constructorilor, 
— cum ar fi aplicarea tehnologiilor moder
ne de execuție, menite să asigure 
îmbunătățirea generală a calității lucrări
lor, folosirea maximă a forței de muncă și 
a mijloacelor din dotare, extinderea meca
nizării construcțiilor, întărirea ordinii și 
disciplinei pe toate șantierele.

O atenție deosebită s-a acordat înfăptui
rii vastului program de sistematizare a 
platformelor industriale, a localităților ur
bane și rurale — program inițiat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și care repre
zintă un factor esențial de ridicare a gra
dului de civilizație al întregii națiuni. 
Vorbitorii s-au referit cu precădere la 
îmbunătățirea modului de ocupare a te
renului, integrarea unor obiective cu 
procese tehnologice în lanț în cadrul unor 
combinate, desfășurarea proceselor de pro
ducție „pe verticală" ori de cite ori este 
posibil, folosirea in comun a secțiilor au
xiliare de producție, a rețelelor de utilități 
și dotărilor social-culturale.

Au fost subliniate de vorbitori unele pro
bleme deosebit de importante legate de sis
tematizarea localităților : buna repartizate 
in teritoriu a unităților productive, spori
rea densității, optimizarea înălțimii con
strucțiilor, realizarea de străzi cu caracter 
multifuncțional, care să permită legături 
de circulație directe și eficiente. în întrea
ga activitate de sistematizare trebuie să se 
urmărească realizarea unei îmbinări armo
nioase a elementelor de arhitectură moder
nă cu trăsăturile specifice fiecărei localități, 
în acest sens s-au făcut propuneri privind 
păstrarea construcțiilor valoroase, renova
rea și restaurarea centrelor civice istorice, 
a monumentelor arhitectonice, ocrotirea me
diului natural ambiant, crearea in toate lo
calitățile a unei personalități arhitectonice 
proprii.

în domeniul transporturilor și telecomu
nicațiilor, propunerile s-au referit îndeo
sebi la dezvoltarea traficului naval pe Du
năre, utilizarea mai bună a mijloacelor de 
transport și utilajelor din porturi, extinde
rea conteinerizării, transconteinerizării și 
paletizării pentru folosirea mai judicioasă 
a mijloacelor de transport, precum, și re
zolvarea de către industria constructoare de 
mașini a sarcinilor privind dezvoltarea și 
diversificarea mijloacelor de transport, re
pararea acestora și asigurarea pieselor de 
schimb necesare. Totodată s-a subliniat ne
cesitatea extinderii serviciilor de poștă și 
telecomunicații atit in mediul urban, cit și 
in cel rural.

Răspunzind vibrantei chemări adresate 
de la tribuna congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanții s-au anga
jat să-și aducă întreaga contribuție la în
florirea tuturor județelor, a tuturor locali
tăților țării, pentru ca întregul popor să se 
poată bucura tot mai mult de binefac-rile 
civilizației socialiste.
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Congresul consiliilor populare: LUCRĂRILE IN SECȚIUNI

in toate secțiunile, o eoneluzie uitară: aiem eendiții optim® pentru reali
zarea exemplară a i©il®i cincinal, pentru înfăptuirea Pr@gram®I®i
partidului, a hotărârilor Congresului al XI-lea, spre gloria patriei, spre 

bunăstarea și fericirea poporului -Secțiunea pentru nivel de trai, aprovizionarea populației și prestări de servicii
Lucrările secțiunii pentru nivel de trai, 

aprovizionarea populației și prestări de 
servicii au fost conduse de tovarășul 
GHEORGHE PANA, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., care, in deschidere, a rostit 
o cuvintare. Din rindul celor 667 de 
participant au luat cuvintul tovarășii : 
George Homoștean, Vasile Ardeleanu, Va- 
sile Ciuclaru, Vasile Cazan. Aurora Pricop, 
Varro Dominic. Dumitru Grădinărița, Va
sile Nicolae. Tudor Gheorghe, George Că
lin, Mihaly Erzsebet, Paraschiv Banciu, Eu
gen Sipoș, Simion Roth. Maria Bradea, Fi
lip Samfir, Aneta Spornic. Zoltan Szasz, 
Niculae Radulian. Constantin Iftodi. Geor- 
geta Trandafir. Tudor Iorga, Rodica Bi- 
țoianu, Tudor C. Gheorghe. Ștefan Vrin- 
ceanu, Lucreția Brașoveanu. Ștefan Arva, 
Radu Păunescu. Terezia Maxim. Constantin 
Dabija. Viorica Marghiș, Nicolae Crăciun, 
Cornel Ceuca, Constantin Predescu, Petru 
Bota, Gavrilă Cosma, Grigore Virjoghe. E- 
lena Birzoieș, Ion Știucă. Nicolae Cărăuș, 
Vasile Vieru, Nicolae Nan, Ana Pricob, 
Ștefan Tompa.

Participanții la discuții au exprimat. în 
unanimitate. adeziunea deplină la ideile 
de excepțională însemnătate teoretică și 
practică pe care le-a cuprins Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. angajîndu-se 
ferm ca. o dată întorși la locurile lor de 
muncă, să nu precupețească nici un efort, 
să facă totul pentru a mobiliza oamenii 
muncii, pe toți cetățenii, la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, in lumi
na documentelor Congresului al XI-lea al 
partidului și a hotăririlor Congresului con
siliilor populare. Totodată, in cadrul dezba
terilor a fost afirmat acordul deplin față de 
prevederile documentelor supuse examinării 
prezentului congres, subliniindu-se că. pe 
baza dezvoltării necontenite a producției 
materiale și sporirii venitului național, se 
va asigura in continuare creșterea 
nivelului de trai al întregului popor — te
lul suprem al politicii partidului nostru, 
al operei de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România.

Așa cum au subliniat vorbitorii, politica 
consecventă a partidului și statului, grija 
permanentă manifestată de secretarul ge
neral al partidului pentru ridicarea bună
stării întregului popor iși găsesc deplina 
materializare și ilustrare in realizările ob
ținute in cincinalul trecut, in prevederile 
actualului cincinal privind creșterea veni
tului național și. pe această bază, alocarea 
unor fonduri mereu mai mari pentru ma
jorarea veniturilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, sporirea consumului de 
bunuri și îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit. pentru dezvoltarea bazei materiale a 
invățămintului. culturii și ocrotirii sănă
tății. Relevind cu deosebită satisfacție 
realizările. manifestindu-și recunoștința 
profundă față de conducerea partidului și 
statului pentru condițiile de viață tot mai 
prosperă asigurate cetățenilor țării, indi
ferent de vîrstă. sex sau naționalitate, vor- 

' bitorii au stăruit, in același timp, asupra 
unor probleme concrete, au vorbit despre 
preocupările lor și ale organelor pe care 
le reprezintă, au sugerat noi căi și metode 
de îmbunătățire și perfecționare a activi
tății curente desfășurate de consiliile 
populare in domeniul aprovizionării popu
lației, al organizării comerțului și prestă
rilor de servicii.

Pentru asigurarea unei tot mai bune apro
vizionări a populației cu bunuri de consum 
alimentar și mărfuri industriale, in toate 
sezoanele anului — vorbitorii, după ce s-au 
referit critic și autocritic la unele neajun
suri. au făcut un șir de propuneri. Intre 
altele au propus ca ministerele și organele 
locale de resort să acționeze mai prompt 
și mai eficient pentru a determina între
prinderile producătoare să livreze mărfu
rile in mod ritmic, intr-o structură mai 
diversificată și de calitate mereu mai 
bună :. preambalarea unor produse alimen
tare cum sint orezul, zahărul, făina să se 
facă de întreprinderile producătoare ; con
siliile populare să urmărească zilnic cum 
sint aprovizionate piețele de pe teritoriul 
lor ; mărfurile prezentate in diferitele ex
poziții să fie găsite in mai mare măsură 
și mai operativ, in magazine.

Pentru mai buna organizare a activității 
comerciale, astfel incit ea să corespundă 
mereu mai bine exigențelor și nevoilor ce
tățenilor — s-au făcut, de asemenea, nu
meroase propuneri : comerțul de stat • să 
întreprindă măsurile necesare pentru a 
prelua de la comerțul cooperatist sarcina 
aprovizionării localităților muncitorești mai 
dezvoltate ; să se înființeze in fiecare ju
deț întreprinderi de aprovizionare cu ri
dicata (I.CR.A.. I.C.R.M., I.C.R.T.I.), pen
tru a se evita situația actuală, cind unele 
județe a^uc marfă din alte județe, de la 
mari distanțe ; să se organizeze rețeaua 
cooperației de consum in profil teritorial; 
inspectoratele comerciale să fie subordo
nate direcțiilor comerciale județene ; di
recțiile comerciale județene să fie restruc
turate ș.a.m.d.

Numeroși vorbitori au abordat în cuvin
tul lor probleme ale modului cum iși în
deplinesc atribuțiile consiliile popu
lare intr-o serie de sectoare, subli
niind unele aspecte nemijlocit legate de 
activitatea lor in domeniul serviciilor pu
blica. in ocrotirea sănătății (cu deosebire 
la unitățile agricole socialiste), in invăță- 
mint, turism ș.a.

în intervențiile lor. vorbitorii — munci
tori, țărani și intelectuali, cadre de con
ducere din județe — au relevat măsurile 
luate pe plan local, direcțiile in care vor 
acționa pentru a pune in valoare, cu ma
ximum de eficiență, atit condițiile mereu 
m:;i bune create de partid și de stat, cit 

și posibilitățile și rezervele interne — în 
scopul creșterii necontenite a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Participanții și-au exprimat in unanimi
tate adeziunea și deplina satisfacție față 
de politica partidului și statului nostru de 
dezvoltare impetuoasă a tuturor județelor 
țării, acordul lor unanim cu prevederile 
planului cincinal 1976—1980. cu programe
le de activitate privind dezvoltarea și mo
dernizarea industriei și agriculturii, siste
matizarea teritoriului și localităților, gospo
dărirea fondului forestier și a apelor, pro
tecția mediului înconjurător, cu toate mă
surile luate de partid și de stat privind 
creșterea continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului nostru.Secțiunea pentru pregătirea forței de muncă, învățămînt, cultură și sănătate

Lucrările secțiunii, care au întrunit 549 
de deputați și 50 de invitați, au fost condu
se de tovarășul CORNEL BURTICĂ, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

• Fructuos schimb de experiență pentru îmbunătățirea activității 
consiliilor populare, creșterea eficienței administrației locale

o Participarea tot mai activa a oamenilor muncii la conducerea 
vieții sociale — lege a înaintării noastre spre comunism

• Permanentă atenție problemelor ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii, dezvoltării civilizației socialiste — țeti suprem

al politicii partidului

• La progres tehnic susținut — calificare măi înaltă, învățămînt
mai profund integrat producției, cerințelor societății

® înaltă apreciere și unanimă aprobare a politicii externe a partidului 
și statului, vie satisfacție pentru contribuția constructivă a României 

la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte

în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 
tovarășii Paul Niculescu. Gheorghe Blaj, 
Catinca Simion. Ilie Matei, Amza Săceanu, 
Nichit Comănici, Gheorghe Tache, Alexan
dru Lazâr, Titi Ceapă. Aurel Negucioiu. 
Petre Dobrescu. Gheorghe Andrăs, Lucia 
Iorgulescu. Constantin Faina. Aneta Ciocan, 
Jenică Oancea. Adrian Henrich. Florica 
Gornicu. Dumitru Sandru. Mihai Boroș, 
Maria Ciobăccl. Lazăr Băciucu. Ioan Po
pescu, Cristina Noela Harhoiu. Ioan 
Alupoaiei. Constantin Drăgoescu, Dumitru 
Bran. 'Maria Mocanu. Ion Pănescu. Silvia 
Irofte, Dorina Zamfir. Ion Gheorghe. Mihai 
Matei. Ion Pătrașcu. loan Popa, Mihail Ca
rol Gdllner, Constantin Stanca. Tiberiu Ni
cola. Alexandru Toma. Mihai Mihâilescu, 
Paul Manole, Dan Hatmanu, Silvia Ceuca, 
Gheorghe. Moca.

Participanții și-au manifestat adeziunea 
unanimă, aprobarea entuziastă față de Ex
punerea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document programatic de o deo
sebită valoare teoretică și practică, care a 
definit in mod magistral liniile generale de 
acțiune și sarcinile principale ale partidu
lui, ale organelor de stat și cu deosebire 
ale consiliilor populare, sarcinile întregului 
popor în lupta pentru înfăptuirea hotăriri
lor Congresului al XI-lea al partidului.

Relevindu-se succesele obținute, in cin
cinalul anterior. în acțiunea de pregătire a 
forței de muncă, s-a arătat totodată că, in 
actualul cincinal, sarcinile sint sporite. în 
aceste condiții, școlii, ca principal faclor de 
formare a cadrelor, ii revin răspunderi tot 
mai însemnate. Pentru îndeplinirea in cele 
mai bune condiții a acestor sarcini, au ară
tat vorbitorii. Irebuie luate măsuri cit mai 
eficiente în vederea realizării programelor 
stabilite pentru fiecare județ, oraș, comună, 
unitate economică, valorificindu-se in pri
mul rind resursele existente de cadre din 
localitățile și județele respective.

în mod special s-a cerut să se acorde 
toată atenția pregătirii cadrelor de munci
tori calificați și de specialiști pentru noile 
întreprinderi, precum și pentru cuprinde
rea unui număr sporit de femei in activi
tatea productivă și crearea de condiții din 
ce in ce mai bune pentru calificarea lor.

în cuvintul lor, participanții la dezbateri 
au subliniat importanța deosebită pe care 
conducerea partidului și statului nostru o 
acordă formării și educării comuniste a ti
nerei generații, participării ei active la în
treaga activitate economică, socială și poli
tică a țării

Vorbitorii au pus un accent deosebit pe 
continua îmbunătățire a calității invățămin
tului, pe modernizarea și perfecționarea lui, 

pe integrarea și mai puternică a învăță- 
mintului cu cercetarea și producția, in așa 
fel ipcit să fie pregătiți muncitori cu inaltă 
calificare, specialiști competenți, apți să facă 
față complexelor sarcini ale revoluției teh- 
nico-științifice. în acest context s-a sub
liniat necesitatea definitivării, cu toată răs
punderea, a programului pregătirii și per
fecționării forței de muncă pină în anul 
1990. în cadrul dezbaterilor s-au. ridicat une
le probleme legate de activitatea Ministe
rului Muncii, a. Ministerului Educației și în- 
vățămintului. a Ministerului 'Sănătății, a 
Conșiliulpi Culturii și Educației Socialiste, 
subliniindu-se. necesitatea ca aceste' foruri 
centrale să acorde un sprijin mai susținut 
consiliilor populare in domeniile respective 
de activitate.

Numeroși vorbitori au relevat faptul că 
succesele obținute în toate domeniile re
flectă nivelul' tot ma'i ridicat al conștiinței 
revoluționare a maselor populare, fiind un 
rezultat și al vastei activități ideologice, po
litice și educative desfășurate de partid in 
ultimii ani. Relevind importanța formării 
omului nou îp . spiritul principiilor și nor
melor cuprinse in Codul etic, mulți dintre 
cei care au luat cuvintul au subliniat că 
munca politico-educativă trebuie să contri
buie la întărirea rolului conducător al clasei 
muncitoare, la întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănirpei la participarea tot 
mai intensă a intelectualității la întreaga 
viată socială, la cimentarea puternică a 
prieteniei frățești dintre oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționa
lități. in efortul comun de făurire a noii so
cietăți. Printre obiectivele acestei activități 

se află, de asemenea, realizarga unor noi 
raporturi intre oameni bazate pe respect și 
întrajutorare tovărășească, perfecționarea 
continuă a relațiilor sociale, omogenizarea 
societății noastre, întărirea unității ei mo- 
ral-politice.

O contribuție de seamă — au subliniat un 
•șir de vorbitori — la realizarea sarcinilor 
politice și culturale ale educării maselor 
sint chemați să aducă oamenii de știință și 
cultură, -cadrele didactice și -tehnice, inte
lectualii de cele mai diferite profesiuni, prin 
participarea lor activă la viața culturală a 
localităților. Profund angajați in eforturile 
întregului' popor de 'făurire a celei mai 
drepte. orinduiri, ‘ creatorii de literatură și 
artă au înalta îndatorire de a sluji cu toată 
forța și originalitatea talentului lor năzu
ințele de civilizație și progres ale națiunii, 
de a crea noi opere valoroase, cu inalt me
saj educativ, străbătute de spiritul înnoitor 
al zilelor noastre, de forța umanismului 
nostru revoluționar, de încrederea nestră
mutată in viitorul comunist al țării. Orga
nizațiilor U.T.C., sindicatelor, celorlalte or
ganizații obștești le incumbă — așa cum au 
subliniat unii vorbitori — sarcina de a 
contribui in și mai largă măsură la desfă
șurarea unei tot mai intense activități po
litice și cultural-educative de masă pentru 
modelarea conștiinței înaintate a construc
torilor socialismului.

Luind în dezbatere problemele actuale și 
de perspectivă ale ocrotirii sănătății po
porului. un șir de vorbitori au scos in evi
dență înfăptuirile obținute pe acest tărim în 
cincinalul precedent, ca urmare a grijii 
permanente a partidului și statului nostru 
pentru ridicarea continuă a nivelului de 
trai și civilizație al oamenilor muncii. Re- 
ferindu-se și la anumite lipsuri care se fac 
simțite în acest domeniu, unii vorbitori au 
făcut- propuneri și sugestii privind perfec
ționarea organizării și ridicarea calității 
asistenței sanitare, subliniindu-se că prin
cipalul criteriu de apreciere a • rezultatelor 
pe tărim medical trebuie să fie gradul de 
sănătate al poporului, .reducerea îmbolnăvi
rilor, a timpului pe care societatea il .pierde 
datorită incapacităților temporare de mun
că. Vorbitorii și-au manifestat totala ade
ziune față de indicația dată de secretarul 
general al partidului de a se respecta orele 
și zilele de repaus ale oamenilor muncii, ca 
o condiție indispensabilă a regenerării biolo
gice a forței de muncă.

Exprimind voința deputafilor, a tuturor 
oamenilor muncii de a traduce in viață cu 
tot mai multă fermitate programul ideolo
gic al partidului, orientările privind pre
gătirea și perfecționarea forței de muncă, 
ocrotirea sănătății poporului, vorbitorii s-au 
angajat să depună toate eforturile pentru 
realizarea integrală a sarcinilor însufleți- 
toare ce le vor reveni din hotăririle con
gresului.

Secțiunea pentru bugetul local, administrația locală de stat și problemele edilitar-gospodărești
Lucrările Secțiunii pentru bugetul local, 

administrația locală de stat și problemele 
edilitar-gospodărești, la care au participat 
aproape 600 de deputați și invitați, au fost 
conduse de tovarășul GHEORGHE RADU
LESCU, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ăl P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului.

La dezbateri au luat cuvintul : Ion Gheor
ghe. Cecilia Hodea. Simion Dobrovici, Vir
gil Grigorescu, Mircea Popa, Petre Popeș- 
cu. Elena Caramalău. Wilhelm Schneider, 
Elena Tașnadi, Florea Dumitrescu, Gheor
ghe Breban. Loghin Dineș, Ion Necola, Eva 
Blaga. Nicolae Rovinaru, Constantin Ve- 
ber. Ion Bejan, Maria Dumitrache, Costică 
Sirbu. Gheorghe Avram, Maria Maxim. 
Constantin Buzdughină, Gheorghe Bobocea, 
Iftimie Ilisei. Tiberiu Magyari, Niculina 
Moraru, Severin Predescu, Valentin-Ale- 

xandru Bota. Titu Fîciu. Eugen Tarhon. E- 
lena Sirbu. Mihai Iurea. Nicolae Zimmer, 
Horea Coman. Ecaterina Ioniță, Mircea Mi- 
huț. Gheorghe Todică. Ioan Puiu, Irina 
Farcaș, Petre Risipeanu, Ion Lepșa, Eleo
nora C. Niculescu, Constantin Luca. Aurel 
Ungureanu, Serghie Petculcț.

Vorbitorii au exprimat, intr-o atmosferă 
de puternică angajare politică, adeziunea 
unanimă la ideile cuprinse in ampla Expu
nere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
deschiderea înaltului forum al deputaților 
consiliilor populare, document de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică pentru 
activitatea din toate sferele activității so
ciale.

Participanții la discuții — în numele ce
tățenilor pe care ii reprezintă — și-au ma
nifestat atașamentul deplin la politica in
ternă și externă a partidului, hotărirea lor 
fermă de a munci cu dăruire și abnegație 
pentru traducerea in viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea al partidului, contri
buind astfel la dezvoltarea economică, s-o- 
cial-culturală și edilitar-gospodărească a 
localităților țării.

Abordind problemele asigurării resurse
lor financiare pentru dezvoltarea județelor, 
pentru ridicarea nivelului edilitar al loca
lităților, vorbitorii au arătat că, alături de 
fondurile finanțate din bugetul republican, 
o contribuție tot mai mare o aduc bugetele 
locale. Astfel, din totalul bugetului de stat 
pentru acest an de 258 miliarde lei, bugete
lor locale le revin peste 42 miliarde lei. mai 
mult decit dublul realizărilor din 1968 — 
anul îmbunătățirii organizării administra- 
tiv-teritoriale a țării.

Scoțindu-se in evidență unele neajunsuri 
ce se mai manifestă în domeniul folosirii 
fondurilor financiare locale, s-a subliniat 
necesitatea întăririi. în continuare, a bazei 
proprii de venituri a consiliilor populare și 
acoperirea pe această cale, intr-o proporție 
mai mare, a cheltuielilor prevăzute în bu
getele locale. în acest sens, participanții la 
dezbateri au insistat asupra preocupării 
care trebuie manifestate pentru sporirea 
eficienței activității întreprinderilor locale 
și folosirea completă a capacităților de pro
ducție existente, pentru creșterea producti
vității muncii și reducerea cheltuielilor de 
producție — in special a celor materiale, 
de combustibil și energie — precum și 
pentru dezvoltarea activităților de produc
ție și a serviciilor publice. Este necesar, 
totodată — s-a arătat in dezbateri — să se 
manifeste mai multă grijă din partea con
siliilor populare pentru utilizarea cu efi
cientă sporiță a fondurilor alocate prin bu
get. punindu-se pe prim plan contribuția 
acestora la dezvoltarea nivelului edilitar- 
gospodăresc a localităților, la creșterea avu

ției naționale și ridicarea nivelului de trai 
al populației. în cadrul dezbaterilor s-au 
făcut peste 70 de propuneri concrete pri
vind folosirea mai eficace a bugetelor loca
le. vizind, in principal, sporirea bazei de 
venituri proprii și imbunătățirea echilibrării 
tuturor categoriilor de bugete locale, aplica
rea judicioasă a impozitelor și taxelor, creș
terea competențelor organelor locale in uti
lizarea fondurilor alocate, simplificarea 
metodologiei de elaborare și urmărire a 
execuției bugetelor locale etc.

Lui nd în discuție problemele administra
ției locale de stat, deputății județeni și 
președinții consiliilor populare care au 
participat la dezbateri au subliniat rolul 
important oe revine organelor locale ale 
puterii și administrației de stat în organi
zarea. conducerea. îndrumarea și coordona
rea operativă a activității de realizare a 
sarcinilor economioe și social-culturale. S-a 
subliniat, totodată, necesitatea îmbunătățirii 
activității unor servicii legate nemijlocit de 
satisfacerea unei sfere largi, de cerințe ale 
cetățenilor — propunindu-se îmbunătățirea 
modalităților de înregistrare, întocmire și 
eliberare a unor acte etc.

Abordind problemele edilitar-gospodă- 
rești, participanții la dezbaterile secțiunii 
au scos în evidență necesitatea îmbunătă
țirii activității de gospodărire a localități
lor. de ridicare a acestora pe noi trepte de 
civilizație, făcînd în acest soop numeroase 
propuneri. Din dezbateri a rezultat că pen
tru dezvoltarea și buna gospodărire a loca
lităților este necesar să se aplice și să se 
respecte măsurile de reducere a pierderi
lor de apă pe rețelele de distribuție și in 

instalațiile interioare din clădiri, asigurarea 
funcționării in bune condiții a rețelelor de 
canalizare, la aceste acțiuni trebuind să fie 
atrași toți cetățenii, in frunte cu deputății. 
La fel de importantă este și cerința sporirii 
preocupării organelor administrației lo
cale pentru mai buna folosire a fondului 
locativ de stat, pentru întreținerea in con
diții optime a acestuia și funcționarea co
respunzătoare a tuturor instalațiilor.

Participanții la dezbaterile din cadrul 
Secțiunii pentru bugetul local, administra
ția locală do stat și problemele edilitar- 
gospodărești au apreciat că pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a activității din 
aceste domenii este necesar ca toți lucră
torii din cadrul respectivelor sectoare să-și 
perfecționeze continuu pregătirea politică 
și profesională, să dea dovadă de operati
vitate și exigență în rezolvarea probleme
lor, să militeze neabătut pentru aplicarea 
cu fermitate a principiilor eticii și echității 
socialiste, a legilor țării.Secțiunea pentru perfecționarea activității consiliilor populare, dezvoltarea democrației și participarea oamenilor muncii la conducerea întregii vieți economico-sociale

Lucrările secțiunii, la care au participat 
aproape 800 de deputați și invitați, au fost 
conduse de către tovarășul EMIL BOBU, 
membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

în cadrul dezbaterilor au lițat cuvintul 
tovarășii : Florea Ristache, Maria Tudor. 
Gheorghe Maftei, Ion Schmidt. Patru Ena- 
che. Cornelia Naum, Ilie Bordeianu, Ana 

Pistea. Emeric Iakab. Victor Girtone. Le- 
nuța Arghiruș. Gheorghe Miloș. Ștefan 
Oltean, Constantin Dumitrescu, Petre Gi
gea, Petre Csiko, Marin Militaru, Constan
tin Ștefănescu, Vasile Solomiaș. Didina 
Bulboacă. Dumitru Vasile, Petre Berbeâcă, 
Ion Fălcan, Constantin Marinov. Gheorghe 
Burlui, Ion Moise, Constantin Deliu. Eca
terina Bodo, Gheorghe Vaida, Gheorghe 
Moise. Gheorghe Albinoiu. Traian Visato- 
vici, Petre Ioniță,'Anton Hachel, Gheorghe 
Dumitrescu, Ion Corneanu, Ion Paranici, 
Ioan Pop. Vasile Lădar, Ivânuș Anghel.

în cursul dezbaterilor, participanții și-au 
exprimat aprobarea unanimă față de poli
tica internă și externă a partidului și sta
tului nostru. în numele tuturor oamenilor 
muncii pe care-i reprezintă, vorbitorii au 
dat o inaltă apreciere strălucitei Expuneri 
prezentate in cadrul congresului de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, document de o 
excepțională însemnătate teoretică și prac
tică pentru dezvoltarea cu succes a întregii 
opere de construcție socialistă in țara 
.noastră-

Cu acest prilej a fost subliniată impor
tanța istorică a primului Congres al depu- 
tatilor consiliilor populare și al președin
ților consiliilor populare județene, care, ca 
inalt forum reprezentativ și democratic al 
poporului, asigură, intr-un cadru superior, 
participarea organizată a reprezentanților 
maselor largi populare, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea societății. în unanimitate, par
ticipanții și-au exprimat deplina adeziune 
fată de documentele puse in dezbatere și 
s-au angajat să acționeze neobosit pentru 
traducerea lor in viață.

în lumina măsurilor adoptate de partidul 
și statul nostru, a sarcinilor ce rezultă din 
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
vorbitorii au analizat, intr-un spirit de lu
cru. cu responsabilitate și exigență, moda
litățile perfecționării continue a activității 
consiliilor populare, a stilului și metodelor 
lor de muncă, necesitate obiectivă pentru 
întărirea rolului acestora in desfășurarea 
întregii vieți economice și sociale pe plan 
local. în realizarea cu succes a sarcinilor 
ce le revin din Programul adoptat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.. in promovarea 
neabătută a legalității, a principiilor eticii 
și echității socialiste.

Participanții la discuții au subliniat in 
acest sens însemnătatea îmbinării princi
piului centralismului democratic cu creș
terea inițiativei și autonomiei organe
lor locale ale puterii și administrației 
de stat și. au formulat unele propu
neri privind lărgirea dreptului de de- 
cjzie al acestor organe in soluționa
rea problemelor economice și sociale 
ale localităților. în >selați limn in sițirit 
autocritic, ei au arătat că eliminarea' defi
ciențelor existente incă in unele sectoare 
impune sporirea contribuției consiliilor 
populare la adoptarea hotăririlor. la con
trolul înfăptuirii acestora. întărirea legătu
rii cu cetățenii și creșterea răspunderii fie
cărui deputat pentru înfăptuirea tuturor 
obiectivelor ce stau in fața organelor lo
cale. Din dezbateri s-a conturat, ca urja 
din cele mai importante sarcini ale consi
liilor populare, contribuția pe care sint che
mate s-o aducă la elaborarea și realizarea 
planului in profil teritorial — parte inte
grantă a planului național unic de dezvol
tare aconomico-socială a României. De ase
menea. a lost subliniată necesitatea unei măi 
susținute preocupări in vederea dezvoltării 
și diversificării industriei locale, a prestă
rilor de servicii către populație, ca și in 
vederea punerii in valoare a tuturor resur
selor locale materiale și umane. în lumina 
Expunerii secretarului general al partidu
lui, vorbitorii s-au referit, totodată, la ce
rința unei mai judicioase coordonări a ac
tivității organizațiilor cooperatiste.

Desfășurarea unei activități rodnice. în 
măsură să asigure realizarea, cu forțe pro
prii. a multitudinii sarcinilor ce revin con
siliilor populare depinde in mare parte de 
preocuparea pentru buna organizare a în
tregii activități, de spiritul de inițiativă și 
de priceperea tuturor celor care activează 
in organele locale ale puterii și administra
ției de stal, de temeinica pregătire a se
siunilor. Această idee, subliniată de mai 
mulți vorbitori, a lost însoțită, intre altele, 
de propuneri privind activitatea deputați
lor in cadrul sesiunilor și intre sesiuni, 
acestea trebuind să devină principal for 
de dezbatere și decizie al consiliilor popu
lare. Deputății și membrii organelor exe
cutive sint chemați să contribuie activ și 
eu competență la adoptarea actelor de de
cizie, problemele de importanța deosebită 
fiind supuse, in prealabil, dezbaterii in a- 
dunările celâțencști. în context a fost evi
dențiată necesitatea sporirii contribuției 
organismelor consiliilor populare la rezol
varea sarcinilor complexe ce revin acesto
ra. S-au făcut propuneri cu privire la mai 
buna folosire a studiilor și materialelor 
elaborate de comisiile permanente și tem
porare, la valorificarea largă a inițiative
lor cetățenești.

Perfecționarea activității consiliilor popu
lare este slrins legată și de perfecționarea 
raporturilor lor. pe de o parte cu ministe
rele și alte organe centrale, pe de alță par
te, cu organele locale subordonate — au 
subliniat, de asemenea, vorbitorii. Pe 
acest temei, s-a insistat asupra cerinței ca 
o seamă de probleme ridicate pe plan lo
cal — cit și cele relevate in cadrul actua
lului congres — să-și găsească o soluțio
nare operativă. în același spirit se cere 
revăzut și volumul adreselor, instrucțiuni
lor, formularelor care circulă intre centru 
și județe, acționindu-se insistent in direc
ția reducerii acestora la strictul necesar.

Este esențial să se acționeze cu hotărire 
pentru folosirea deplină a cadrului insti
tuțional creat în ultimii ani, pentru ca 
activitatea tuturor organismelor democra
tice să capete un .conținut tot mai profund, 
tot mai bogat — au relevat vorbitorii — 
acestea devenind adevărate tribune de dez
batere eficientă și de soluționare de către 
masele largi a problemelor conducerii uni
tăților teritoriale, a întregii societăți.

Participanții la lucrările secțiunii au e- 
Xaminat documentele supuse spre aproba
re congresului, au formulat propuneri 
de îmbunătățire și și-au exprimat deplina 
lor adeziune față de aceste document^. S-a 
apreciat că lucrările acestui forum larg re
prezentativ vor avea o puternică influență 
asupra activității organelor locale ale pu
terii și administrației de stat, participanții 
angajindu-se să militeze cu consecvență 
pentru aplicarea in viață a documentelor 
Congresului al XI-lea al partidului, a indi
cațiilor conducerii partidului și statului.
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în paginile 4 și 5 publicăm sinteze ale lucrărilor 
Congresului consiliilor populare, desfășurate ieri în 
secțiuni.

în deschiderea sau în cadrul acestor lucrări au 
luat cuvîntul tovarăși din conducerea de partid și de 
stat care, pornind de la ideile și obiectivele cuprinse 
în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de la 
sarcinile puse în fața întregului nostru popor de 
Congresul al Xl-lea al P.C.R., de actualul plan cinci
nal, au relevat problemele majore ce decurg pentru 
sfera tematică a fiecăreia din secțiuni.

Publicăm, mai jos, scurte rezumate ale cuvîntări- 
lor respective.

Cuvântarea tovarășului
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Gheorghe Oprea
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

viceprim-ministru al guvernului

la Secțiunea pentru problemele activității în domeniul 
‘ industriei

Doresc să-mi exprim deplina 
satisfacție și adeziunea totală 
asupra conținutului de idei, în
fățișat cu emoționantă forță de 
convingere, al Expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
fața primului Congres al con
siliilor populare, care — prin 
ansamblul de măsuri ce le va 
adopta în domenii vitale pen
tru mersul nostru înainte, prin 
valențele sale profund democra
tice. prin noile valori social-po- 
litice conferite teoriei și prac
ticii edificării societății socia
liste — constituie un eveniment 
de înălțătoare semnificație în 
letopisețul României contem
porane.

După ce a subliniat principa
lele probleme, de conținut, ale 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României in perioada 1976—1980. 
caracterizat prin continuarea 
cu consecvență a politicii de in
dustrializare, de dezvoltare e- 
chilibrată a potențialului eco
nomic in toate zonele țării, de 
asigurare a condițiilor favora
bile ridicării nivelului de civi
lizație și bunăstare al întregului 
popor, vorbitorul a spus : Este 
necesar, in primul rînd, să asi
gurăm o mai bună gospodărire 
a intreprinderilor, promovarea 
mai fermă a principiilor orga
nizării științifice a producției și 
a muncii în toate sectoarele de 
activitate, în vederea utilizării 
cu maximum de randament a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, organizării asistenței teh
nice în toate schimburile, pre
cizării clare a răspunderilor și 
îndatoririlor cadrelor din fiecare 
compartiment, Rgntru întărirea 

,de răspundere și dis- 
1 muncă-
îndreptățite aduse de 

c ’cA'if Nicolae Ce.aușescu 
.pva^iieajunsurilor care se 
a$pVtă încă in acest domeniu 

să determine, la toate 
ț-erele și întreprinderile 
1 hotărite în vederea îm- 
ățirii substanțiale a acti- 

.i și lichidării grabnice a 
rilor semnalate. Se impune 

lezvoltăm încă de la înce- 
jl anului 1976 in toate uni
te industriale, inclusiv în in- 
stria locală, o largă acțiune 

linia organizării științifice 
producției și a muncii, in care 

i fie antrenate toate cadrele 
ehnice și economice ; să orga
nizăm întreprinderi, secții și 
ateliere model prin gradul de 
organizare a producției și a 
muncii, a căror experiență să 
fie generalizată, devenind un 
bun al tuturor.

O deosebită însemnătate pre
zintă asigurarea bazei materia
le necesare realizării planului 
cincinal, prin valorificarea cit 
mai deplină a resurselor de ma
terii prime, materiale și ener
gie. reducerea continuă a nor
melor și indicilor de consum.

Cuvântarea tovarășului
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llie Verdet
9

membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

la Secțiunea pentru agricultură și industrie alimentară
Congresul la care participăm

— a subliniat vorbitorul — re
prezintă unul din acele eveni
mente ale căror dimensiune și 
semnificație dau expresie edi
ficatoare sistemului de reală 
democrație care guvernează în
treaga viață politică, economi
că și socială a României so
cialiste. constituie o nouă și 
grăitoare dovadă a stilului de 
muncă instaurat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. — în 
care consultarea sistematică a 
poporului în elaborarea și a- 
doptarea tuturor hotărîrilor 
care privesc dezvoltarea socie
tății noastre pe drumul socia
lismului și comunismului a de
venit lege a conducerii țării.

Subliniind în continuare că 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fundamentat și 
concretizat cu claritate pentru 
fiecare domeniu al construcției 
socialiste, obiectivele, sarci
nile și mijloacele de înfăp
tuire a prevederilor actua
lului cincinal, vorbitorul s-a 
oprit asupra căilor și moda
lităților practice de valori
ficară mai deplină a marilor 
rezerve ale agriculturii. Au fost 
relevate principalele obiective
— creșterea volumului produc
ției agricole cu 28,4—44,4 la sută 
față de media obținută pe pe
rioada 1971—1975, realizarea 
unor recolte medii anuale de 
cereale de 21,8 milioane tone, cu 
7 milioane tone mai mult decît în 
cincinalul trecut ; a unor pro
ducții de peste 2,8 milioane 
tone carne în viu, aproape 70 
milioane hectolitri de lapte de 

extinderea utilizării înlocuito
rilor, intensificarea colectării și 
valorificării deșeurilor și a re
surselor secundare, perfecțio
narea aprovizionării tehnico- 
materiale.

în continuare, vorbitorul s-a. 
oprit asupra unor probleme vi- 
zînd reducerea cheltuielilor ma
teriale, introducerea progresului 

■ tehnic, ridicarea calității pro
duselor. S-a subliniat că în or
ganizarea activității consacrate 
îndeplinirii planului de stat pe 
1976, ca de altfel pe întregul 
cincinal, trebuie acordată o a- 
tenție deosebită lichidării cau
zelor care au determinat nerea- 
lizarea nivelului productivității 
muncii pentru 1975. în acest 
context a fost evidențiată nece
sitatea luării unor măsuri care 
să asigure creșterea responsabi
lității tuturor angajaților față 
de îndeplinirea planului la toți 
indicatorii, intensificarea pro
cesului de mecanizare și auto
matizare a producției, întărirea 
disciplinei și ordinii la fiecare 
loc de muncă, folosirea judi
cioasă a capacităților de pro
ducție, organizarea în bune con- 

' diții a activității de reparații ale 
mașinilor și utilajelor.

După ce a subliniat cerința 
amplificării aportului științei la 
modernizarea intensă a produc
ției prin materializarea cit mai 
rapidă a rezultatelor cercetării 
originale, tovarășul Gheorghe 
Oprea s-a referit pe larg la 
importanța asigurării tuturor 
condițiilor realizării planului de 
investiții, subliniind că este ne
cesar ca în ccl mai scurt timp 
consiliile populare, ministerele, 
centralele și întreprinderile să 
asigure toate condițiile tehnice 
și organizatorice necesare, ela
borarea, avizarea și aprobarea 
documentațiilor, accelerarea 
ritmului de execuție și de mon
taj în vederea intrării în func
țiune a capacităților la terme
nele planificate. Amplasarea 
noilor obiective din teritoriu in 
mari platforme industriale ri
dică în fața consiliilor popu
lare mari răspunderi pentru 
utilizarea cu un înalt spirit 
gospodăresc a suprafețelor afec
tate, raționalizarea și gruparea 
rețelelor de utilități, de comu
nicații și transport, realizarea 
de clădiri auxiliare și social- 
administrative și culturale uti
lizabile în comun.

în încheiere, vorbitorul, ară- 
tînd că măsurile de însemnă
tate istorică pe care le va adop
ta Congresul consiliilor popu
lare deschid un cîmo larg de 
acțiune creatoare, în slujba 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a subliniat 
că dispunem de forțele necesa
re pentru a îndeplini în mod 
exemplar obiectivele prevăzute 
pentru actualul cincinal, sarci
nile stabilite de Congresul al 
Xl-lea al partidului.

vacă și peste 48 mii tone lină. 
Dispunem de posibilități reale 
pentru înfăptuirea acestor o- 
biective. pornim de la rezulta
tele bune obținute în perioada 
1971—1975, de la faptul că pro
gramul unitar de dezvoltare a 
agriculturii în actualul cincinal, 
concretizat prin planul în pro
fil teritorial pe fiecare județ, 
pe fiecare comună și unitate în 
parte, a fost larg dezbătut și 
definitivat cu aportul tuturor 
oamenilor muncii de la sate, 
în același timp, fondurile des
tinate dezvoltării și moderniză
rii bazei tehnico-materiale a 
agriculturii depășesc suma de 
111 miliarde lei, fiind mai mari 
decît totalul investițiilor reali
zate în această ramură în în
treaga perioadă 1949—-1970. In 
cursul cincinalului 1976—1980, a- 
gricultura va fi dotată cu 70 
mii tractoare noi de puteri și 
tipuri diferite, cu 12,4 mii com
bine autopropulsate, precum și 
cu alte mașini și utilaje agri
cole de mare productivitate, cu 
un grad ridicat de universali
tate, suprafața amenajată pen
tru irigații va ajunge in 1980 la 
3 milioane hectare, iar cantita*  
tea de îngrășăminte folosită va 
depăși 12 milioane tone sub
stanță activă, fiind de peste 
2.7 ori mai mare decît în cin
cinalul 1971—1975.

Toate acestea vin să dove
dească, a spus vorbitorul, rea
lismul prevederilor de plan 
privind nivelurile de producție 
agricolă ce vor trebui obținute. 
Realizarea exemplară a acesto
ra cere însă o muncă intensă 
din partea organelor și organi

zațiilor de partid, a consiliilor 
populare, a organelor de con
ducere colectivă a unităților a- 
gricole socialiste, a întregii ță- 
rănimi, pentru executarea la 
timp și de calitate a tuturor lu
crărilor agricole, pentru buna 
îngrijire și furajarea rațională 
a animalelor, instaurarea unui 
climat de înaltă responsabilita
te în gospodărirea avutului 
obștesc.

în continuare, vorbitorul a 
abordat pe larg unele aspecte 
legate de necesitatea ca efortu
rile pentru obținerea unor pro
ducții ridicate să fie organic 
conjugate cu preocuparea pen
tru reducerea costurilor și creș
terea eficienței economice atit 
în unitățile agricole de stat, cit 
și în cele cooperatiste, astfel 
îneît să se asigure punerea pe 
deplin în valoare a întregului 
potențial productiv al pămîntu- 
lui, a bazei tehnico-materiale, 
să fie valorificată capacitatea de 
muncă, priceperea și hărnicia 
țărănimii noastre.

Pentru aceasta se cere ca 
toate consiliile populare și în 
mod deosebit cele comunale să 
contribuie nemijlocit, cu com
petentă, la sprijinirea unităților 
agricole în soluționarea tuturor 
problemelor privind creșterea 
producției agricole, îndeplinirea 
sarcinilor de livrări la fondul

Cuvînfarea tovarășului
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Emil Drăgănescu
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

viceprim-ministru al guvernului

la Secțiunea pentru silvicultură și gospodărire a apelor
Vorbitorul a subliniat valoa

rea excepțională a Expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, înfățișînd marile realizări 
obținute de poporul nostru în 
cincinalul 1971—1975, a abordat, 
pe baza unei profunde analize 
științifice, problemele cardinale 
ale mersului mereu înainte a so
cietății noastre socialiste. Cu 
mindria realizărilor de pînă 
acum — a spus în continuare 
vorbitorul — îmi exprim totala 
adeziune față de înțeleaptă poli
tică internă și externă a partidu
lui și statului nostru. îmi exprim 
sentimentele de deosebită stimă, 
respect și adîncă recunoștință 
pentru neobosita și rodnica acti
vitate a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitate pusă în 
slujba bunăstării și fericirii po
porului nostru.

în continuare, referindu-se la 
unele probleme ale Programului 
național de perspectivă pentru 
amenajarea bazinelor hidrogra
fice ale țării, tovarășul Emil 
Drăgănescu a arătat că acesta 
reflectă încă o dată grija deo
sebită pe care conducerea parti
dului și statului nostru o acor
dă gospodăririi judicioase a tu
turor resurselor de apă. în ve
derea satisfacerii nevoilor cres- 
cînde ale industriei și energeti
cii. agriculturii, pisciculturii și 
transporturilor, precum și ale 
populației.

Soluțiile și măsurile preconi
zate în programul național 
elaborat din inițiativa și sub 
îndrumarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au în vedere rezol
varea, pînă în anul 1990. a 
principalelor probleme privind: 
folosirea integrală a poten
țialului hidroenergetic și a 
celui irigabil, economic ame- 
najabil ; utilizarea eficientă a 
debitelor rîurilor, crearea de 
acumulări și construcția de 
centrale hidroenergetice ; gos
podărirea judicioasă a resur
selor de a>pă și realizarea unui 
control al acestora prin lacuri de 
acumulare cu caracter complex, 
situate cu precădere în zonele 
de munte, precum și institui
rea unui sistem modern de in
formare și alarmare ; combaterea 
eroziunii solului pe întreaga su
prafață grav afectată : apărarea 
contra inundațiilor a tuturor lo
calităților și terenurilor agri
cole.

Dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei. procesul de moderni
zare a agriculturii, precum și 
creșterea continuă a gradului de 
urbanizare impun aplicarea unei 
politici unitare cu privire la

Cuvântarea tovarășului
Vasile Patilinet

9
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul economiei forestiere și materialelor 

de construcții

la Secțiunea pentru silvicultură și gospodărire a apelor
Convocarea Congresului consi

liilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare 
este un eveniment a cărui im
portanță deosebită a fost rele
vată cu toată claritatea în ma
gistrala Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Totodată, 
importanța deosebită a acestui 
congres este subliniată de te
matica majoră a lucrărilor sale, 
în acest cadru — a subliniat vor
bitorul — pentru prima dată in 
istoria țării noastre se dezbate 
un program pe o perioadă de 35 
de ani. in vederea conservării și 
dezvoltării fondului forestier.

Referindu-se la realizările' eco
nomiei forestiere, vorbitorul a 
arătat că planul cincinal de îm
păduriri a fost realizat aproape 
în întregime încă la sfîrșitul 
anului 1974, plantîndu-se circa 
72 mii ha. mai mult decît in 
cincinalul anterior. O suprafață 
de peste 100 mii ha terenuri ero
date, degradate, neproductive și 
nefolositoare agriculturii au fost 
ameliorate prin împăduriri,: sus
ținute prin lucrări de consoli
dare a versanților și amenajare 
a torenților.

Vorbitorul a arătat că o rea
lizare deosebit de importantă o 
constituie faptul că, față de pre- 
vederile planului cincinal 1971— 
1975, a fost obținut, în ramura 
economiei forestiere, un plus de 
aproape 5 miliarde lei producție 
globală în condițiile exploatării 

de stat, să-și intensifice preo
cupările pentru valorificarea 
posibilităților de care dispun 
gospodăriile populației pentru 
sporirea efectivelor de animale, 
a producției de cartofi, legume 
și fructe. Consiliile populare vor 
trebui să-și asume întreaga res
ponsabilitate pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor satelor la 
realizarea măsurilor stabilite 
pentru utilizarea rațională a în
tregului fond funciar, a fiecărui 
metru pătrat de pămînt, la e- 
fectuarea la timp și de calitate 
a muncilor agricole, la realiza
rea obiectivelor de investiții a- 
grozootehnice.

îndeplinirea corespunzătoare a 
sarcinilor care revin în etapa 
actuală consiliilor populare im
pune sprijinirea îndeaproape a 
acestora de către comitetele de 
partid județene, municipale, o- 
rășenești și comunale. Numai in 
acest fel organele locale de 
partid își vor îndeplini tot mai 
bine rolul de conducător politic 
al activității în toate domeniile, 
vor asigura întărirea răspunde
rii comuniștilor — fie ei coope
ratori, medici, ingineri, învăță
tori ori profesori — în înfăp
tuirea unitară a politicii parti
dului. a legilor țării, în întărirea 
tuturor unităților agricole și în
florirea economică și socială a 
tuturor localităților patriei.

conservarea, valorificarea și 
protecția resurselor de apă. Se 
are în vedere realizarea, pentru 
perspectiva următorilor 25—30 
de ani, a 1 400 lacuri de acumu
lare mai importante, cu o capa
citate de 34 miliarde mc de 
apă ; 2 000 km canale, galerii și 
conducte pentru derivații, prin 
care să se poată transfera anual 
peste 3 miliarde mc apă din zo
nele excedentare ; amenajarea 
complexă a Dunăirii; debite co
respunzătoare de aipă pentru in
dustrie, complexe agrozooteh
nice, ca și pentru consumul 
populației la nivelul apropiat 
celor prevăzute pentru anul 2000 
în țările europene dezvoltate.

Realizarea acestor mari obiec
tive solicită eforturi de inves
tiții considerabile — evaluate la 
circa 1 000 miliarde lei. Pentru 
realizarea acestui volum de in
vestiții este necesară o pregă
tire atentă a lucrărilor prevă
zute in program, începind cu 
elaborarea din timp a studiilor 
și proiectelor, cu soluții care să 
reclame un efort economic mi
nim, ocupîndu-se suprafețe de 
teren cît mai mici și folosin- 
du-se cît mai rațional materia
lele locale.

în perioada care s-a scurs de 
la inundațiile din vara anului 
1975 s-a intensificat ritmul de 
execuție a amenajărilor hidro
grafice pentru siguranța centre
lor populate, obiectivelor indus
triale, căilor de comunicație și 
terenurilor agricole. Trebuie 
însă ca în continuare, chiar din 
primul trimestru al acestui an, 
precum și în lunile următoare 
să se intensifice execuția lucră
rilor.

Una din importantele cerințe 
ale înfăptuirii programului na
țional constă în stimularea ini
țiativei cetățenești, în antrena
rea largă de către organele lo
cale a întregii populații la exe
cuția acestor lucrări, îndeosebi 
la executarea acelora care ne
cesită un volum mare de mun
că manuală, precum și a celor 
de importantă locală.

în încheiere — a spus vorbi
torul — permiteți-mi ca, în nu
mele tuturor celor care lucrăm 
și avem răspunderi în buna 
gospodărire a apelor tării, să 
asigurăm conducerea partidului 
și statului, personal pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu. că vom 
munci fără preget, cu abnegație 
și toată priceperea noastră, pen
tru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor cu
prinse în Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice ale țării.

a mai puțin cu circa 3 milioane 
mc masă lemnoasă, ceea ce 
echivalează cu o suprafață de 
14 600 hectare de pădure econo
misită.

Cu toate aceste realizări, con
ducerea partidului și statului, în 
cadrul preocupărilor permanen
te pentru gospodărirea și valo
rificarea superioară a bogă
țiilor naturale ale țării, a 
inițiat o largă și aprofundată 
analiză științifică a fondului 
forestier și a îndeplinirii func
țiilor sale complexe. în urma 
concluziilor desprinse și a pre
vederilor documentelor Congre
sului al Xl-lea al partidului, a 
fost elaborat Programul pen
tru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 
1976—2010.

Programul va avea o eficien
ță pe multiple planuri, atît in 
privința exercitării de către 
fondul forestier a funcțiilor de 
protecție fizică și socială, cit și 
din punct de vedere economic. 
Creșterea aportului pădurii la 
protecția mediului înconjură
tor. ameliorarea structurii fon
dului forestier, majorarea re
surselor de lemn, sporirea va
lorificării produselor accesorii 
ale pădurii, introducerea în cir
cuitul prdducției a unor impor
tante suprafețe de terenuri de
gradate vor avea efecte pozitive, 
in mod direct sau indirect, asu
pra ramurilor economiei națio

nale, a condițiilor de viață ale 
tuturor locuitorilor țării.

în continuare, referindu-se 
la sarcinile deosebit de im
portante ce revin Ministerului 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, atît în 
cincinalul actual, cît și in cin
cinalele următoare, vorbitorul a 
menționat că au fost întocmite 
în acest sens planuri de măsuri 
desfășurate pe județe, care vor 
fi completate pe baza propune
rilor făcute în cadrul congresu
lui, astfel ineît, în fiecare ju
deț, ocol și canton silvic să se 
poată aplica cu rigurozitate toa
te sarcinile prevăzute în pro
gram.

Odată cu aprobarea și aplica
rea programului supus dezbate
rii în congres — a spus tovară
șul Vasile Patilinet — în fața 
ministerului nostru se ridică o 
serie de probleme de mare 
stringență și de dimensiuni cu
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Emilian Dobrescu
ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comite

tului de Stat al Planificării

la Secțiunea pentru investiții și construcții, sistematizarea 
localităților, transporturi și telecomunicații

Document de excepțională va
loare teoretică și practică, Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, înfățișînd tabloul 
impresionant al realizărilor ob
ținute de poporul nostru in 
perioada 1971—1975, în sfertul de 
veac de dezvoltare pe bază de 
planuri de perspectivă a econo
miei românești, a definit cu 
claritate obiectivele noului cin
cinal, sarcinile ce ne revin 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea, a Pro
gramului partidului.

în ansamblul acestor sarcini, 
politica de investiții ocupă un 
ioc central. Intensitatea dez
voltării economiei noastre na
ționale în perioada 1976—1980 
este puternic reliefată de am
ploarea programului de investi
ții, dimensionat la circa 1 000 
miliarde lei — sumă egală cu 
fondurile alocate în 15 ani an
teriori. în ceea ce privește o- 
rientarea structurală a politicii 
de investiții, eforturile vor fi 
îndreptate în continuare cu prio
ritate spre producția materială, 
iar în cadrul acesteia spre ra
murile de bază ale economiei, 
asigurîndu-se, totodată, îmbună
tățirea radicală a distribuției 
forțelor de producție pe terito
riu.

Fundamentînd caracteristicile 
și prioritățile politicii de in
vestiții în actualul cincinal, 
Expunerea secretarului general 
al partidului la deschiderea 
Congresului consiliilor populare 
a subliniat totodată principalele 
sarcini ce revin în acest dome
niu ministerelor și organelor de 
sinteză economică, consiliilor 
populare, centralelor industriale 
și întreprinderilor.

O primă sarcină este, fără în
doială, urgentarea definitivării 
celor 160 platforme industriale 
aprobate, care se vor realiza 
in actualul cincinal. Arătînd că 
pînă în prezent s-au clarificat 
problemele pentru platformele 
din 28 de județe, vorbitorul s-a 
oprit asupra faptului că în 
unele județe — cum sînt Dîm
bovița, Constanța, Iași, Praho
va, Ialomița, Ilfov. Teleorman, 
Vrancea, Dolj, Galați, munici
piul București — mai sint încă 
de rezolvat cu ministerele 
probleme legate de stabilirea 
sarcinilor pentru realizarea uti
lităților și altor obiective de in
teres comun, încheierea con
vențiilor de cooperare între be
neficiari, stabilirea graficelor de 
realizare coordonată a obiective- 
loi- comune la termene corelate 
cu intrarea în producție a noilor 
capacități industriale.

în ce privește sistematizarea 
localităților, dispunem în pre
zent de schițe pentru 236 de o-

Cuvîntarea fovarăsuîuî
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Gheorghe Pană
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România

la Secțiunea pentru nivel de trai, aprovizionarea popu
lației și prestări de servicii

în ampla și magistrala Expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — analiză de refe
rință istorică a evoluției socie
tății socialiste românești, a 
perspectivelor sale in lumina 
documentelor programatice ale 
Congresului al Xl-lea al parti
dului — creșterea continuă a 
nivelului de viață al poporului 
se regăsește plenar, ca o coor
donată fundamentală și scop 
final al întregii politici a parti
dului și statului nostru. în acest 
sens, vorbitorul a subliniat că 
cincinalul 1971—1975, îndeplinit 
înainte de termen și superior 
in finalitățile sale Directivelor 
Congresului al X-lea al parti
dului. a înscris realizări de 
seamă in dezvoltarea impetuoa
să a tuturor ramurilor economi
ei naționale, însoțită firesc de 
sporirea venitului național — 
indicatorul cel mai sintetic al 
rezultatelor activității econo
mice.

în continuare, tovarășul Gheor
ghe Pană s-a referit la princi
palele coordonate ale creșterii 
nivelului de trai al poporului. 
Majorarea retribuției a fost a- 
plicată, după cum este cunos
cut, în două etape ; după a 
doua etapă de majorare. în luna 
decembrie a anului trecut retri
buția medie a ajuns la 1 975 lei, 
depășindu-se prevederile cinci
nalului. Pensia medie de a- 
sigurări sociale a fost majo
rată în anul 1972, nivelul aces
teia fiind în prezent cu 19 la 
sută mai mare decît în 1970. A 
crescut alocația de stat pentru 

care încă nu ne-am confruntat —• 
în principal problemele lega
te de acoperirea celor peste 3 
milioane mc masă lemnoasă re
dusă de la tăiere. Pentru a pu
tea compensa această reducere 
a tăierilor, au fost inițiate mă
suri privind reducerea consu
murilor specifice la produsele 
fabricate ; sporirea cu 34 la sută 
din total consum a recuperă
rilor de maculatură colectată; în
locuirea lemnului de foc cu căr
buni etc. Prin toate aceste mă
suri, aplicate încă de la începu
tul anului 1976, ponderea pro
duselor finite din lemn va creș
te de la 53 la sută în 1976 la 
61.5 la sută în 1980.

Din programul ce se va adop
ta la congres, ministerului nos
tru, tuturor specialiștilor din e- 
conomia forestieră ne revin sar
cini mari, dar întru totul posibil 
de realizat - a spus vorbito
rul în încheiere.

rașe șl municipii, peste 2 600 
comune, din care 120 viitoare 
centre urbane. Pornind de la 
aceste schițe este necesar să 
se treacă la elaborarea detalii
lor de sistematizare pentru an
samblurile de locuințe care se 
vor construi în acest cincinal, 
asigurîndu-se — in concordanță 
cu indicațiile conducerii parti
dului — folosirea judicioasă a 
terenurilor, menținerea rețele
lor stradale existente, realizarea 
dotărilor tehnico-edilitare și 
celor social-culturale.

Relevînd că o altă problemă im
portantă este pregătirea docu
mentațiilor tehnice de investiții, 
vorbitorul a subliniat că situa
ția în acest domeniu nu este 
satisfăcătoare, un număr im
portant de studii tehnico-econo- 
mice pentru obiectivele care 

’urmează a fi începute în acest 
cincinal nefiind încă definitiva
te — îndeosebi la ministerele 
industriei metalurgice, con
strucțiilor de mașini, industriei 
chimice, agriculturii și industri
ei alimentare, economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții.

O condiție hotărîtoare a în
deplinirii programului de in
vestiții o constituie asigurarea 
utilajelor. Pe dincinal, a arătat 
vorbitorul, valoarea acestora re
prezintă 475 miliarde lei, aproa
pe trei sferturi din totalul uti
lajelor urmînd a fi realizate 
din producția internă. Sînt ne
cesare măsuri pentru urgentarea 
lansării de comenzi pentru u- 
tilajele și investițiile care se 
repetă, cit și pentru cele cu 
ciclu lung de fabricație. Va tre
bui, totodată, întărit rolul fur
nizorului general de utilaje 
care are răspunderea livrării în
tregului echipament atit de la 
uzinele proprii, cit și de la uni
tățile cu care cooperează.

O altă problemă este sporirea 
capacității de execuție a orga
nizațiilor de construcții și ri
dicarea la un nivel superior a 
activității acestora, pentru a se 
asigura realizarea lucrărilor în 
concordanță cu graficele stabi
lite. O atenție deosebită va 
trebui acordată dotării tehnice 
a organizațiilor de construcții.

în încheiere, vorbitorul a spus s 
avem datoria ca împreună — 
organe de sinteză și ministere, 
consilii populare, centrale in
dustriale și întreprinderi — să 
explorăm cu cea mai mare a- 
tenție și perseverență toate re
zervele de creștere a eficien
ței economice a investițiilor și 
să dăm soluții tehnico-econo- 
mice care să asigure materia
lizarea mai rapidă a efortului 
de acumulare in creșterea pro
ducției și venitului național.

copii, de care beneficiază înce- 
pind cu anii 1971—72 și familiile 
țăranilor cooperatori; alocația 
medie ce revine pe copil a fost, 
in 1975, cu 36 la sută mai mare 
decît în 1970.

Vorbitorul a insistat asupra 
semnificației datelor care arată 
că volumul fondurilor alocate de 
la bugetul de stat pentru satis
facerea nevoilor social-culturale 
ale populației in anul 1975 a fost 
de 50,8 miliarde lei, cu 49,5 la 
sută mai mare decît în anul 
1970. Cheltuielile social-cultu
rale pe familie se ridică în pre
zent la 7 420 lei anual, compa
rativ cu 3 736 lei în 1965 și 5 200 
lei în 1970. Evoluția veniturilor 
din muncă și din fondurile so
ciale de consum este exprimată 
sintetic de dinamica veniturilor 
totale reale ale populației, care 
au sporit cu 46 la sută în anul 
1975, față de 1970.

în cuvîntare s-a subliniat im
portanța faptului că sporirea 
veniturilor populației a fost în
soțită de o mărire corespunză
toare a consumului de bunuri 
materiale și serviciilor — volu
mul desfacerilor sporind în 1975 
cu 48.3 la sută față de 1970. Tre
buie spus însă că, în aprovizio
narea populației, au existat și 
greutăți în unele perioade, în
deosebi în comerțul alimentar, 
care s-a resimțit în 1975 de pe 
urma calamităților ce au influ
ențat producția agricolă. Ca ur
mare a măsurilor adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a preocupării 
deosebite manifestate și în a

ceastă direcție de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, greutățile 
au putut fi înlăturate, în pre
zent aprovizionarea populației 
desfășurîndu-se normal.

Relevînd că actualul cincinal, 
1976—1980, prevede în continua
re dezvoltarea în ritm înalt a 
economiei naționale, creează 
condiții pentru sporirea accele
rată a avuției naționale, pentru 
creșterea puternică a venitului 
național, vorbitorul s-a ocupat 
de o serie de probleme de pri
mă însemnătate legate de ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al celor.ce muncesc. în cu- 
vintare s-a evidențiat faptul că, 
acționind consecvent pentru creș
terea veniturilor bănești pe calea 
sporirii retribuției pe locuitor 
(retribuție care va crește în ac
tualul cincinal cu 18—20 la 
sută), statul nostru socialist 
îmbină această preocupare cu 
apropierea veniturilor între 
muncitorime și țărănime (veni
turile reale ale țărănimii pe o 
persoană activă vor crește în 
această perioadă cu 20—25 la
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Paul Niculescu
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru și ministrul educației și învățămîntului 

la Secțiunea pentru pregătirea forței de muncă, învăță- 
mînt, cultură și sănătate

Subliniind importanța Expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— pătrunzătoare analiză mar- 
xist-leninistă a problematicii re
voluției și construcției socialis
te, străbătută de spiritul profund 
creator ce caracterizează activi
tatea partidului, cu deosebire a 
secretarului său general — to
varășul Paul Niculescu a relie
fat atenția pe care conducerea 
partidului și statului o acordă 
învățămîntului și culturii, pre
cum și ocrotirii sănătății — fac
tori esențiali pentru creșterea 
gradului de civilizație al națiu
nii noastre socialiste.

Avînd un rol primordial în for
marea constructorilor de mîine 
ai socialismului, școala a cunos
cut o dezvoltare puternică în 
cursul cincinalului încheiat. Pro
porția copiilor cuprinși în gră
dinițe a crescut la peste 68 la 
sută; se generalizează prima 
treaptă a liceului; s-a dezvoltat 
puternic învățămîntul liceal, 
realizîndu-se o cuprindere de 72 
la sută în liceele de specialitate 
și 28 la sută in cele real-uma- 
niste; învățămîntul a pregătit 
2 100 000 de muncitori, maiștri, 
tehnicieni, specialiști; un număr 
mare de oameni au urmat di
ferite forme de perfecționare. 
Potrivit Directivelor Congresu
lui al Xl-lea al partidului — a 
arătat vorbitorul •— în învăță
mîntul preșcolar gradul de cu
prindere a copiilor de 3—5 ani 
va ajunge, pină la sfîrșitul cin
cinalului actual, la cel puțin 80 
la sută; se va consolida învăță
mîntul obligatoriu de 10 ani, iar 
în perspectivă se va trece la ge
neralizarea invățămîntului liceal; 
învățămîntul superior va satis
face nevoile de cadre ale tutu
ror sectoarelor.

Referindu-se la cerințele îm
bunătățirii învățămintului, vor
bitorul a arătat că școala tre
buie să devină în mod real un 
mijloc de transmitere a tot ceea 
ce este nou în știința, tehnica și 
cultura epocii noastre, să asigu
re pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, educarea în spi
ritul ordinii, disciplinei și înal
tei responsabilități pentru înde
plinirea sarcinilor sociale. Vor
bitorul s-a referit la sarcinile 
privind îmbunătățirea amplasă
rii teritoriale a rețelei școlare, 
mai buna dotare a laboratoare
lor și atelierelor școlare, crește
rea calitativă a învățămintului in 
toate verigile, realizarea com
plexului de măsuri privind in
tegrarea cu cercetarea și pro
ducția. Perfecționarea învăță
mintului — a subliniat tovarășul 
Paul Niculescu — depinde în 
măsură hotărîtoare de corpul di
dactic, de pregătirea acestuia; 
învățătorul, profesorul să ofere 
exemplul unui cetățean înain

Cuvântarea tovarășului
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Gheorghe Rădulescu 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

viceprim-ministru al guvernului 

la Secțiunea pentru bugetul local, administrația locală 
de stat și problemele edilitar-gospodărești

Unul din obiectivele importan
te ale politicii partidului — a 
arătat vorbitorul — îl constituie 
accentuarea procesului de dez
voltare economico-socială echi
librată a tuturor județelor țării, 
de sistematizare a teritoriului, 
asigurîndu-se astfel condiții fa
vorabile pentru ridicarea gene
rală a nivelului de civilizație’ in 
toate zonele, creșterea bunăstării 
întregului popor. La realizarea 
acestui obiectiv, o contribuție 
importantă aduc, alături de îm
bunătățirea, în continuare, a re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție, fondurile prevăzute în 
bugetele locale.

Referindu-se la activitatea de 
planificare și execuție a bugete
lor locale, tovarășul Gheorghe 
Rădulescu a subliniat că între 
aceste preocupări un loc de prim 
ordin trebuie să-l ocupe sporirea 
bazei proprii de venituri a bu
getelor locale și, în primul rind, 
acumulările bănești provenind 
de la unitățile socialiste locale. 
Pe lîngă dezvoltarea activității 
acestor unități, trebuie luate mă
suri în vederea reducerii chel
tuielilor pe fiecare produs, pen
tru creșterea eficienței econo
mice. Este de la sine înțeles că 
o grijă deosebită trebuie acor
dată modului cum se utilizează 
bugetele locale, urmărindu-se 
creșterea contribuției lor la spo
rirea avuției naționale, la ridi
carea nivelului de trai al popu
lației. Din fondurile prevăzute 
în bugetele locale pe anul 1976, 
circa 46 la sută sînt destinate 
pentru investiții, acțiuni agro- 

sută). Creșterea venlturilof 
nominale și reale ale popu
lației se va realiza în condițiile 
reducerii treptate a duratei 
săptămînii de lucru la 42—44 
ore. Vor fi majorate în conti
nuare pensiile, pensia medie 
reală de asigurări sociale spo- 
rindu-se cu 15—16 la sută. Vor 
fi alocate în continuare fon
duri importante pentru spriji
nirea familiilor cu mulți copil 
și susținerea natalității.

După ce a trecut în revistă 
măsurile și obiectivele prevă
zute și în celelalte domenii le
gate de creșterea nivelului de 
trai — în comerț, servicii, în- 
vățămînt și sănătate, construc
ția de locuințe — vorbitorul a 
subliniat că realizarea acestui 
impresionant program de creș
tere a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului 
nostru își are rădăcinile în avu
ția țării, sporită continuu prin- 
tr-o muncă harnică, tot mai 
bine organizată, prin obținerea 
de rezultate superioare in ac
tivitatea economico-socială.

tat, participant activ la viața 
social-politică a~ țării.

Vorbitorul a evidențiat apoi 
sarcinile de deosebită importan
ță stabilite de Congresul al 
Xl-lea, de Programul partidului 
pentru educarea comunistă a tu
turor oamenilor muncii. în esen
ță, activitatea cultural-educativă 
trebuie să contribuie la mobili
zarea tuturor membrilor socie
tății în înfăptuirea politicii parti
dului, la formarea atitudinii îna
intate față de muncă, față de 
proprietatea obștească și de in
teresele generale, la însușirea 
concepției filozofice materialist
dialectice și istorice, la cultiva
rea dragostei înflăcărate de pa
trie, la educarea în spiritul in
ternaționalismului proletar. în
deplinirea acestor sarcini consti
tuie o datorie de seamă a con
siliilor populare. Ministerului 
Educației și învățămîntului, a 
organizațiilor și instituțiilor șco
lare, a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și instituții
lor de cultură și artă, a presei, « 
radioteleviziunii, editurilor, ce
lorlalte mijloace de informare. 
O importantă contribuție sînt 
chemați să aducă în acest sens 
oamenii de știință și cultură, ca
drele didactice și tehnice, scrii
torii, pictorii, compozitorii, re
prezentanții tuturor artelor, în
treaga intelectualitate.

Vorbitorul a arătat că, în ul
timii ani. ca urmare a îmbună
tățirii sistematice a condițiilor 
de muncă și viață ale populației, 
precum" și a acțiunilor sanitare 
desfășurate, principalii indica
tori ai stării de sănătate au în
registrat o dinamică favorabilă. 
Cu toate acestea, rezultatele nu 
sînt pe măsura eforturilor ma
teriale făcute de societate în 
acest domeniu. Pe baza indica
țiilor conducerii partidului, sint 
în curs de elaborare o serie de 
programe, unele prioritare, în 
vederea creșterii sănătății, vi- I 
gorii și forței de muncă a 
poporului nostru. în acest cadru I 
se înscriu măsurile de profila
xie, reducere a morbidității 
cauzate d'e unele boli, perfecțio
nare a asistenței medicale de 
urgență, înlăturare a consumu
lui abuziv de medicamente, îm
bunătățire a învățămîntului și 
cercetării medicale, crearea de 
condiții favorabile pentru creș
terea natalității.

în încheiere, vorbitorul, rele
vînd importanța mijloacelor ma
teriale și financiare alocate aces
tor domenii în cincinalul actual, 
a exprimat convingerea că, sub 
conducerea organelor de partid, 
deputății, consiliile populare vor 
face totul și în viitor ca școala, 
cultura și sănătatea publică să 
înregistreze noi succese, spre bi
nele întregului popor.

I

zooveterinare, gospodărie co
munală, drumuri, precum și pen
tru alte acțiuni economice — 
pentru acțiunile social-culturale 
prevăzîndu-se aproape 50 Ia sută 
din totalul acestor bugete.

Cerințele ridicării necontenite 
a nivelului de viață al tuturor 
locuitorilor țării pun în fața or
ganelor locale probleme edili
tar-gospodărești deosebit de im
portante, privind asigurarea ali
mentării cu apă, canalizarea si 
salubrizarea localităților. între
ținerea și amenajarea spațiilor 
verzi, dezvoltarea și îmbunătă
țirea rețelelor de transport în 
comun, întreținerea fondului lo
cativ de stat etc. în perioada 
1971—1975 au fost dotate cu in
stalații de distribuire a apei po
tabile 225 localități, iar cu rețele 
de canalizare 217 localități. în 
afara fondurilor alocate de stat, 
prin contribuția bănească și în 
muncă a populației s-au realizat 
în perioada 1972—1975 peste 3.1 
milioane mp străzi și trotuare, 
615 km rețele de alimentare cu 
apă, 80 km rețele de canalizare, 
70 km îndiguiri, 850 fîntini. Nu
mai în 1975 valoarea contribuției 
bănești a populației s-a ridicat 
la peste 350 milioane lei. Impor
tante fonduri de la buget sint 
prevăzute și în anii următori, 
astfel ca în 1980 toate orașele și 
municipiile să fie dotate cu in
stalații de apă, iar circa 95 la 
sută din acestea — cu rețele de 
canalizare.

(Continuare in pag. a VH-a)
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Congresul consiliilor populare:

LUCRĂRILE IN SECȚIUNI
(Urmare din pag. a Vl-a)

Vorbitorul a subliniat că în ultimii 
ani au luat o mare dezvoltare con
strucțiile de locuințe, in cincinalul 
1971—1975 volumul total al investi
țiilor pentru construcții de locuințe 
insumind peste 20 miliarde lei. Ca 
urmare, la finele anului 1975 valoa
rea fondului locativ de stat se ridi
ca la peste 55 miliarde lei. în vede
rea administrării și întreținerii aces
tui fond se cheltuiește anual peste 
1 miliard lei, ceea ce impune inten
sificarea preocupării pentru mai bu
na întreținere și gospodărire a locu
ințelor, utilizarea mai eficientă a 
tuturor mijloacelor materiale și bă
nești alocate acestui sector.

O problemă deosebită care trebuie 
să stea în atenția comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județe
ne, municipale și orășenești o con
stituie transportul urban de călători 
— ale cărui mijloace au crescut în 
perioada 1971—1975 cu peste 4 000 ve
hicule, concomitent cu înlocuirea a 
3 500 vehicule casate. în prezent dis-

Cuvîntarea
Emil

membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat

la Secțiunea pentru perfecționarea activității consiliilor 
populare, dezvoltarea democrației și participarea oame
nilor muncii la conducerea întregii vieți economico-sociale

Subliniind că prin problematica 
■■•’totcuprinzătoare și soluțiile nova
toare pe care le aduce, Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu repre
zintă o nouă contribuție la îmbogă
țirea teoriei marxist-leniniste pri
vind perfecționarea și creșterea con
tinuă a rolului statului în întreaga 
activitate economico-socială a pa
triei. făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pe baza par
ticipării active a maselor populare 
la conducerea societății, vorbitorul a 
relevat că, în ultimii ani. a sporit 
rolul organelor reprezentative ale 
puterii de stat — Marea Adunare 
Națională și consiliile populare — 
s-a îmbunătățit sistemul electoral, 
au fost instituționalizate adunările 
generale, comitetele și consiliile oa
menilor muncii, s-au organizat con
sfătuiri pe ramuri de activitate pe 
plan național și local, au fost su
puse dezbaterii publice cele mai im
portante proiecte de legi și alte do
cumente privind dezvoltarea țării.

în ansamblul metodelor democra
tice de conducere, un loc de seamă 
este ocupat de dialogul permanent 
și nemijlocit cu oamenii muncii de 
la orașe și sate. Intrate în tradiție, 
vizitele de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județele pa
triei, în uzine și pe ogoare prile
juiesc ample dezbateri asupra pro
blemelor vitale ale construcției so
cialiste. stimulează inițiativa oame
nilor muncii. Elaborarea deciziilor 
devine astfel un act de creație colec
tivă. izvorit din unitatea de gîndire 
și acțiune a partidului și maselor ce
lor ce muncesc. întregul complex de 
măsuri inițiat de partid pe linia 
adincirii democrației socialiste are 
ca scop fundamental înfăptuirea la 
un nivel calitativ superior a gran
diosului Program adoptat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.

în cadrul noii structuri adminis- 
trativ-teritoriale adoptate în 1968 — 
a arătat în continuare vorbitorul — 
s-a asigurat adîncirea democratismu
lui organelor locale ale puterii de 
stat. înlăturarea unor verigi inter
mediare. sporirea eficienței întregii 
activități pe plan local ; totodată, 
consiliile populare înfăptuiesc, in 
fiecare județ și localitate, politica 
națională marxist-leninistă a parti
dului și statului, asigurind tuturor 
cetățenilor — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — depli
na egalitate in drepturi. Realizarea 
in bune condiții a sarcinilor ce le 
revin depinde de măsura în _ care 
consiliile populare vor reuși _ să fo
losească pirghiile democrației noas-

(Urmare din pag. I)

Știm că multe din cele ce se vor 
hotărî zilele acestea aici ne revin 
in mod direct nouă.

— Avem în fruntea partidului și 
a țării pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de care nutrim 
cele mai alese sentimente de dra
goste și respect — ne-a spus la 
Domneștii de Argeș țăranul coo
perator Ion Mitu. De numele său 
se leagă gloria de astăzi a Româ
niei. El este omul care iși consa
cră toată energia slujirii fără pre
get a patriei și poporului. Cu el 
poporul urcă necontenit, demn, în
crezător. puternic, fiind pentru noi 
toți model de muncă și viață. El 
duce peste tot în lume cuvîntul de 
pace și omenie al poporului ro
mân. I-am ascultat cuvîntul rostit 
in marele sfat al țării. Mi s-a um
plut inima de bucurie și mindrie 
pentru cite am făcut și pentru cite 
sintem chemați să înfăptuim îm
preună. Ca țara să fie mai mindră 
și oamenii săi mai fericiți. Ne an
gajăm și noi să dezvoltăm puterea 
cooperativei noastre agricole și, 
prin ea. puterea noastră, puterea 
întregii comune.

— Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul consiliilor 
populare are precizia unui pro
gram de lucru în care sintem an
gajați deopotrivă — români, ma
ghiari. germani — în perspectiva 
noii etape de dezvoltare a patriei, 
în spiritul înaltei democrații ce 
caracterizează societatea noastră 
socialistă — ne-a spus lectorul 
universitar Czire Denes, de la In
stitutul pedagogic Tg. Mureș — s-a 
făcut la congres o amplă analiză 
a rolului maselor în cadrul unei 
democrații reale cum este demo
crația noastră socialistă. Văd de 
aceea, in acest congres — cel mai 

pun de mijloace de transport în co
mun circa 200 de municipii și orașe.

Vorbitorul a relevat, în continuare, 
importantele atribuții și răspunderi 
ce revin consiliilor populare, comi
tetelor lor executive — in organiza
rea, conducerea, îndrumarea și coor
donarea operativă a activităților din 
unitățile administrativ-teritoriale, 
pentru stricta respectare a legilor, a- 
plicarea întocmai a prevederilor ac
telor normative, cu participarea mai 
activă a deputaților, a comitetelor de 
cetățeni, comisiilor de femei, a ma
selor largi. Faptul că în activitatea 
organelor locale ale administrației 
de stat se manifestă uneori insufi
cientă operativitate în soluționarea 
unor cerințe ale populației, lipsă de 
promptitudine și fermitate in apli
carea unor măsuri decurgînd din le
gile țării impun perfecționarea ac
tivității de control din partea consi
liilor populare, in vederea adoptării 
operative de măsuri pentru îmbună
tățirea întregii activități de adminis
trație locală.

tovarășului
5

Bobu

tre socialiste pentru atragerea efec
tivă a cetățenilor la realizarea pla- | 
nurilor stabilite, la adoptarea și 1 
realizarea in practică a celor mai 
importante hotărîri. Activizarea și 
mai susținută a consiliilor Frontului 
Unității Socialiste, a adunărilor ce
tățenești pe sate și circumscripții 
electorale, a comisiilor permanente și 
temporare, a comitetelor de cetă
țeni și altele, antrenarea deputați
lor și întărirea sub toate formele a 
legăturii acestora cu masele consti
tuie, de asemenea, modalități efici
ente ale adincirii democrației socia
liste.

în continuare, tovarășul Emil Bobu 
a subliniat că structurilor noi ale 
organelor locale ale puterii de stat 
trebuie să le corespundă metode de 
lucru adecvate. Se impune. astfel, 
promovarea fermă a unui stil de lu
cru caracterizat prin inaltă răspun
dere. solicitudine și receptivitate, eli
minarea oricăror manifestări biro
cratice, tendințe de inerție, rutină și 
tărăgănare, înțelegindu-se pretutin
deni că nu cetățenii sint la dispozi
ția aparatului de stat, a funcționari
lor, ci, dimpotrivă, aceștia sint la disc, 
poziția cetățenilor. De asemenea, se 
impune perfecționarea raporturilor 
dintre organele locale la toate nive
lurile, ca și a raporturilor organelor 
centrale cu acestea, combătindu-se 
unele tendințe de centralizare exce
sivă. Respectarea Constituției, a tu
turor legilor țării, expresie a voinței 
și intereselor întregului nostru popor, 
afirmarea neabătută a legalității 
socialiste trebuie să caracterizeze 
întreaga activitate a consiliilor popu
lare. a deputaților și tuturor lucră
torilor din aparatul de stat.

Societatea socialistă și comunistă 
pot fi înfăptuite numai de către oa
meni cu o înaltă conștiință, cu o 
concepție înaintată despre viață și 
muncă, înarmați cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Iată de 
ce, în spiritul prevederilor progra
mului ideologic al partidului, are o 
excepțională însemnătate imprima
rea unui caracter mai sistematic ac
tivității politico-educative desfășu
rate de consiliile populare, preocu
părilor pentru educarea comunistă a 
cetățenilor.

Conducerea politică de către or
ganele de partid a consiliilor popu
lare — a subliniat în încheiere vor
bitorul — constituie factorul hotărî- 
tor care asigură perfecționarea con
tinuă a activității acestora, a stilului 
și metodelor lor de muncă, generali
zarea experienței înaintate, întări
rea legăturilor lor cu masele.

reprezentativ, cel mai democratic 
forum al poporului — și un exem
plu de lărgire a democrației, de 
căutare necontenită a unor noi 
mijloace de a o face mai vie, mai 
operantă. Ce poate face un popor 
stăpin pe destinele lui ? Se vede 
pretutindeni azi în România. Cum 
iși caută un popor rezolvări, cit 
mai bune pentru treburile 'sale, 
cum chibzuiește un popor la viito
rul și destinele sale ? Se poate 
vedea, chiar în aceste zile, urmă

REPORTERII ,SClNTEII“ RELATEAZĂ
rind lucrările întiiului Congres al 
consiliilor populare. Este un nou 
exemplu de experiență revoluțio
nară, de aplicare creatoare a în
vățăturii marxist-leniniste, care 
călăuzește și a călăuzit întotdeauna 
partidul nostru comunist.

Pe maistrul Dumitru Huci de la 
Exploatarea forestieră Agîrbicea. 
aflată în inima falnicelor păduri 
ale munților Neamțului, l-am gă
sit aplecat asupra paginii de ziar :

— Stau cu creionul în mină pe 
tabelul acesta cu mersul economiei 
noastre în cele cinci cincinale. 
Cum să nu te impresioneze dru
mul de izbînzi străbătut în cei 25 
de ani ? Sigur, se vede și cu 
ochiul liber progresul realizat în 
jurul nostru. Dar, uneori, omul 
mai uită de unde a pornit... 21 de 
Românii industriale ale anilor '50, 
într-un singur an 1 Este, cum spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
rezultatul muncii eroice a clasei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A NOU ZEELANDE

Excelenței Sale
Sir EDWARD DENIS BLUNDELL

Guvernator general al Noii Zeelande

Sărbătoarea națională — Ziua Noii Zeelande — îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă transmite felicitări cordiale și calde urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și progres pentru poporul neozeelandez prieten.

Sint ferm convins că relațiile bune existente între România și Noua 
Zeelandă vor cunoaște o dtezvoltare continuă în interesul reciproc, al păcii 
și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ROBERT D. MULDOON

Prim-ministru al Noii Zeelande

Ziua Noii Zeelande îmi oferă. Excelentă, plăcuta ocazie de a vă adresa, 
in numele guvernului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele 
mai calde urări pentru dumneavoastră și guvernul neozeelandez.

Ca in fiecare an, astăzi, la Wai
tangi, in Noua Zeelandă, au loc 
festivități evocînd semnarea, la 6 
februarie 1840, a acordului care 
avea să ducă, ulterior, la consti
tuirea în această zonă din sud-ves- 
tul Oceaniei a unui stat de sine 
stătător.

Alcătuită din două insule mari și 
alte citeva mai mici, cu mari pă
șuni naturale. Noua Zeelandă (su
prafață : 270 000 kmp ; populația : 
3 milioane), dispune de cel mai 
mare șeptel din lume (61 milioane 
de oi. circa 9 milioane cornute), 
raportat la numărul locuitorilor. 
Datorită practicării unei agriculturi 
intensive, mecanizate, numai 12 la 
sută din forța de muncă lucrează 
in acest sector preponderent al 
economiei naționale. Anumite greu
tăți, create de dezvoltarea unila-

Plecarea delegației Uniunii Socialiste 
Arabe din Egipt

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Uniunii Socialiste Arabe 
din Egipt, condusă de Abdel Fattah 
Azzam. membru al Comitetului Cen
tral al U.S.A., prim-secretar al Co
mitetului U.S.A, al guvernoratului 
Guiza. care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. a făcut o vizită de prietenie 
în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Constan
tin Drăgan, membru al C.C. al P.C.R.,

Cronica zilei
Joi după-amiază, George Macoves- 

cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe .Aii Salem Lawar. ambasado
rul Republicii Populare Democratice 
a Yemenului, și pe Mooki Vitus Mo- 
lapo. ambasadorul Regatului Lesotho, 
cu prilejul apropiatei prezentări a 
scrisorilor de acreditare.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost, în 

general, închisă în cursul dimineții, 
in sudul și estul țării a nins slab, 
iar în Transilvania și Crișana ceața 
a persistat. După-amiază ninsorile 
au încetat, iar ceața s-a restrins ca 
arie. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 8 grade la Toplița 
și plus 6 grade la Titești. La Bucu
rești : Vremea a fost in general 
închisă ; a nins temporar. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem- 

muncitoare, a țărănimii muncitoa
re, a întregului popor. Dar este și 
o dovadă grăitoare a justeții poli
ticii partidului nostru, a ceea ce 
poate să facă un popor liber și 
unit, stăpin în casa, în țara sa. Nu 
poți decît să fii mîndru. Ceea ce 
am înfăptuit pînă acum reprezintă, 
așa cum gîndim cu toții, garanția 
fermă că vom realiza și depăși 
prevederile înscrise în Programul 
partidului privind dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei.

— Studiind Expunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — ne-a spus 
inginerul loan Savu, de la între
prinderea de tractoare Brașov — 
m-am oprit îndelung asupra stră
lucitului bilanț de realizări și a 
programului de perspectivă. Ca om 
de producție și specialist, două 
idei mi-au reținut îndeosebi aten
ția. în primul rînd necesitatea 
creșterii productivității muncii, 
unde, așa după cum se arată, am 
avut rămîneri în urmă ; și aici s-a 
indicat o cale foarte clară : o mai 
bună organizare a muncii și rațio
nalizarea aparatului funcționăresc, 
deplasarea unei părți mai mari a 
acestuia spre producție. A doua 
idee este cea a realizării unei or
ganizări superioare, științifice a 
muncii. Reducerea săptămînii de 
lucru presupune, după cum arăta 
tovarășul Ceaușescu, nu numai in
troducerea largă a mecanizării și 
automatizării, ci și o organizare

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

terală a economiei ca și de fluctua
țiile prețurilor pe plan mondial, au 
determinat autoritățile de la Wel
lington să-și îndrepte atenția în 
direcția prospectării și valorificării 
rezervelor miniere. Au fost depis
tate zăcăminte de fier, bauxită, 
hidrocarburi, cuarț, sulf, uraniu, 
pe baza cărora s-au construit uni
tăți de prelucrare, centrale electrice 
și altele.

între România și Noua Zeelandă 
s-au statornicit și se dezvoltă rela
ții de prietenie și colaborare. în
cheierea, în ultimul timp, a unui 
șir de acorduri a creat premise 
pentru aprofundarea și amplifica
rea cooperării dintre cele două țări, 
in interesul reciproc, al păcii și în
țelegerii internaționale.

G. B.

prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.. Constantin Va- 
siliu. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Grigore Comartin, prorec
tor al Academiei ..Ștefan Gheorghiu", 
Ion Mitran. redactor-șef adjunct al 
revistei „Era socialistă".

Erau de față reprezentanți ai Am
basadei Republicii Arabe Egipt la 
București.

(Agerpres)

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al României, a trimis 
o telegramă de felicitare lui B. E. 
Talboys, ministrul afacerilor externe 
și al comerțului exterior al Noii 
Zeelande, cu ocazia Zilei naționale 
a acestei țări.

(Agerpres)

peratura maximă a fost de minus 
un grad.

Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 
februarie. în (ară : Vreme in gene
ral închisă, îndeosebi în sudul și estul 
tării, unde vor cădea ninsori locale, 
în rest, ninsori izolate. Vint moderat 
cu unele intensificări in Moldova, 
Dobrogea și Bărăgan. Temperatura 
in scădere, mai ales in nordul țării. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
14 și minus 4 grade, mai coborite în 
estul Transilvaniei și Moldova, iar 
maximele între minus 6 și plus 4 
grade. Ceață locală in nord-vest. în 
București : Vreme in general inchisă. 
Ninsoare slabă. Vint moderat cu in
tensificări de scurtă durată. Tempe
ratura in scădere ușoară.

superioară a muncii. Criticile sint 
juste și vom face totul, in primul 
rind noi cei ce răspundem de or
ganizarea producției, pentru a eli
mina aceste neajunsuri.

După ce ne-a prezentat, pe înde
lete, înnoirile din cartierul Tudor 
Vladimirescu in care locuiește, 
gospodina Aurelia Laslo, din Tîrgu- 
Mureș. a ținut să remarce : „Cetă
țenii și aleșii lor au realizat multe 
aici. în cartier. Dar și la noi, poa
te și in alte locuri, se putea face 

și mai mult. De aceea, citeva sar
cini desprinse din Expunerea pre
ședintelui țării sint, socotesc eu. 
de cea mai mare însemnătate pen
tru ceea ce aVem de făcut : consi
liul popular să strîngâ mai puter
nic legăturile cu masele de cetă
țeni ; să pună mai repede în prac
tică propunerile și inițiativele ale
gătorilor ; să ne mobilizeze pe toți 
Ia acțiunile unde fiecare cetățean 
iși poate aduce mai din plin con
tribuția. Umăr la umăr ne vom 
face mai frumos cartierul, orașul.

Pe masa de lucru a arhitectei 
Elena Nicolau din atelierul de pro
iectare al Consiliului popular jude
țean Vrancea, capitolul referi
tor la sistematizarea localităților 
din Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu era subliniat rînd cu 
rind.

— Am înțeles o dată mai mult 
că noi, arhitecții. proiectanții avem 
datoria să ne consultăm în perma-

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU, A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE A AMBASADORULUI REPUBLICII COSTA RICA
(Urmare din pag. I)

Luind cuvintul in cadrul ceremo
niei de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul TEODORO 
QUIROS CASTRO a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
un cordial salut din partea pre
ședintelui Republicii Costa Rica, 
Daniel Oduber Quiros. Evocind evo
luția pozitivă a relațiilor româno- 
costaricane, vorbitorul a subliniat 
contribuția deosebită pe care au 
adus-o la promovarea acestor relații 
vizita făcută, în septembrie 1973, de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
Republica Costa Rica. precum și vi
zita pe care președintele țării sale a 
făcut-o în România, în aprilie 1974. 
Referindu-se la aceste importante 
momente ale întăririi prieteniei și 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre, ambasadorul costarican a 
spus : „Prietenia care s-a înfiripat 
datorită cunoașterii reciproce a celor 
mai înalți demnitari ai țărilor noas
tre a făcut posibilă semnarea și 
realizarea unor acorduri importante, 
îndeosebi a Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre România și Costa 
Rica. într-o lume împărțită din cauza 
prejudecăților și intereselor, acest 
tratat a avut o semnificație deose
bită pe drumul care ne duce spre 
telul păcii și bunăstării omenirii și 
pe care dumneavoastră, domnule 
președinte, cu atîta energie și căl
dură umană l-ați impulsionat".

în continuare, ambasadorul Repu
blicii Costa Rica a arătat :

„Acordurile încheiate și aplicarea 
lor dau rezultate pozitive pentru 
Costa Rica și in domeniul cultural 
și al pregătirii cadrelor. Recunoaș
tem ca o realizare foarte folositoare 
tării noastre faptul că în România 
studiază în universități și instituții 
de specializare peste 60 de tineri 
costaricani, toți beneficiind de burse 
oferite de statul român".

„în domeniul economic — a spus 
in continuare vorbitorul — datorită 
atitudinii frățești a României, rela
țiile cu Costa Rica se desfășoară pe 
baza principiilor echității și avanta
jului reciprot ; putem spune aceasta.
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Jocurile olimpice de iarnă
Primii medaliați

sinaia: Continuă seria 
întrecerilor de schi si bob J

La Poiana Stinii. pe pîrtia nouă de 
schi de la Furnica sau pe pista 
de bob din Sinaia, s-au desfășu
rat diferite întreceri la care au fost 
prezenți peste 500 de copcurenți. La 
Poiana Stinii a fost programată o 
competiție de schi. Au participat, la 
probele alpină și de fond, peste 120 
de muncitori, maiștri, ingineri, mem
bri ai cluburilor sportive „Carpați" 

. și „Bucegi" din Sinaia, „Caraiman" 
din Bușteni și din alte localități.

Pe pîrtia Furnica s-au întrecut 
peste 100 de eleve și elevi în cadrul 
fazei județene școlare la proba de 
slalom uriaș. De un deosebit interes 
s-au bucurat întrecerile de săniuțe și 
bob dotate cu Cupa orașului Sinaia. 
Participanți : aproximativ 120 de ti
neri și tinere de la cluburile și aso
ciațiile sportive din localitate, din 
Brașov și de la I.E.F.S. București. Lo
cul I la bob a revenit lui Ștefan 
Chițu. de la clubul sportiv orășenesc 
Sinaia.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

nență cu zecile de mii de „proiec- 
tanți" și „arhitecți". oamenii pentru 
care construim. Orașele, comunele 
vor deveni puternice centre econo
mice. administrative, sociale, cul
turale. menite să asigure condiții 
de viață demne de poporul nostru, 
în același timp, am desprins din 
Expunerea tovarășului secretar ge
neral sarcina noastră de a chibzui 
atent la folosirea fiecărei palme de 
pămint, de a păstra nealterate fru
musețile naturale, de a crea cadrul 

de viață corespunzător unei civili
zații superioare. Am înțeles bine : 
nu e vorba doar de o problemă de 
„tehnică" a construcției, ci de o po
litică a construcției. Simțim și mai 
din plin răspunderea față de ima
ginea României din anul 2000. ima
gine pe care o întrezărim de pe 
acum.

— Fac parte dintr-o promoție — 
ne-a spus Vasile Dobre, student 
in anul V al Facultății de silvicul
tură și exploatări păduri din Bra
șov — căreia îi revine sarcina să 
contribuie la transpunerea in viață 
a programelor privind gospodări
rea rațională a pădurilor și ape
lor. Intrăm în producție in anul în 
care aceste programe sint. adoptate. 

Nenumărate ginduri — o singură 
spiritul de puternică angajare care domină 
portanță istorică in procesul dezvoltării 
socialist.

bazindu-ne pe experiența dobîndită 
in scurta perioadă care s-a scurs de 
la semnarea acordurilor".

în încheierea alocuțiunii sale, am
basadorul Republicii Costa Rica a 
exprimat hotărîrea sa de a contribui 
la dezvoltarea in continuare a- bune
lor relații româno-costaricane.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Mulțumind pentru salutul trans
mis, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a adresat, la rindul său, 
președintelui Republicii Costa Rica, 
Daniel Oduber Quiroș. un mesaj cor
dial și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de prospe
ritate și progres pentru poporul cos
tarican prieten.

„Folosesc această ocazie — a spus 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
spre a-mi exprima deplina satisfac
ție pentru evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-costaricane, pe tărim 
politic, economic, tehnico-științific și 
in alte domenii. Deși sint despărți
te de mari distanțe geografice. Româ
nia și Costa Rica dezvoltă o colabo
rare tot mai strinsă între ele. în fo
losul reciproc, adueîndu-și totodată 
contribuția la cauza generală a con
lucrării și înțelegerii între popoare. 
Nu aș putea să nu evoc, în acest con
text, vizita oficială de prietenie pe 
care am avut plăcerea să o efectuez 
în Costa Rica și cea pe care pre
ședintele costarican a făcut-o in 
România, în aprilie 1974. De aseme
nea, nu pot să nu mă refer la un 
document bilateral foarte important 
'încheiat cu prilejul acestor vizite — 
Tratatul de prietenie și cooperare 
dintre România și Costa Rica. Acest 
tratat, ca și toate celelalte docu
mente încheiate atunci, au deschis 
largi perspective pentru un curs as
cendent al relațiilor dintre România 
și Costa Rica".

Arătînd că România și Costa Rica 
— ca țări în curs de dezvoltare — 
sint profund interesate să dezvolte 
o largă colaborare intre ele. care să 
servească progresului lor economico- 
social multilateral, punerii largi in 
valoare a bogățiilor naționale. întă
ririi independentei și suveranității

INNSBRUCK 5 (Agerpres). — Pri
ma medalie de aur a celei de-a XH-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă 
a fost, cucerită de schiorul sovietic 
Serghei Saveliev. învingător in proba 
de 30 km fond. Americanul Bill Koch 
a obținut medalia de argint.

Pe pista stadionului olimpic. Galina 
Stepanskaia (U.R.S.S.) a ciștigat pro
ba de 1 500 m a concursului de pa
tinaj viteză, stabilind. totodată, și 
primul record al .1.0. de la Innsbruck, 
cu timpul de 2’16”58/100. Medalia de 
argint a revenit patinatoarei ameri
cane Sheila Young, specialistă in pro
bele de sprint, iar cea de bronz re
cordmanei mondiale Tatiana Averina 
(U.R.S.S.).

Spectaculoasa probă masculină de 
coborire. disputată pe muntele Pat- 
scherkofel. pe o pirtie in lungime de 
3145 in. a confirmat pronosticurile 
specialiștilor : schiorul austriac Franz 
Klammer, liderul de necontestat al 
coboritorilor în sezonul trecut, a cu
cerit în stilul său impetuos medalia 
de aur. La jumătatea traseului, în 
frunte se afla elvețianul Bernhard 
Russi, care îl preceda pe austriac cu

Sintem deci și noi chemați să ac
ționăm ca specialiști, de la început 
și pină la sfirșit. la realizarea în
tocmai a acestora. Vom face totul 
pentru ducerea la bun sfirșit a 
acestor proiecte de protejare a 
frumuseților naturale ale -patriei, 
pentru asigurarea echilibrului eco
logic. pentru minunata dezvoltare 
economico-socială a țării, atit de 
luminos prefigurată în Expunerea 
secretarului general la congres.

— De fiecare dată în cuvintările 
tovarășului Ceaușescu ne-am regă
sit gindurile și năzuințele noastre. 
Iar năzuința cea mai inaltă și cea 
mai firească nu poate fi decît aceea 
de a pune umărul la înălțarea 
României pe noi trepte dp civiliza
ție și bunăstare — arăta matrițerul 
Ion Leau, de la întreprinderea de 
dispozitive, ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare Focșani. Expunerea de 
Ia congres este o nouă lecție de 
patriotism, un puternic imbold în 
muncă. Am reținut in mod deose
bit programul dezvoltării armo
nioase a tuturor județelor. Cum se 
spunea și in Expunere, in anii cin
cinalului se va produce o schim
bare radicală a amplasării forțelor 
de producție. Urmările acestei po
litici a partidului sint ușor de în
trevăzut : întărirea patriei, înflori
rea tuturor localităților, sute de 
mii, milioane de noi locuri de 
muncă și, implicit, creșterea con
tinuă a nivelului de trai. Noi, vrîn- 
cenii, sintem direct interesați : cu 
mințile și brațele noastre construim 
o nouă Vrance care, în 1980, va 
trebui să realizeze o producție glo
bală de cel puțin 10 miliarde lei 1

voință. Tată sentimentul stenic, 
acest eveniment de im- 

și întăririi statului nostru

Reporterii și corespondenții „Scînteii"

lor. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Faptul că aceste relații se 
întemeiază pe principiile deplinei e- 
galități in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, respectului inde
pendenței și avantajului reciproc a- 
sigură dezvoltarea lor fructuoasă- și 
trainică, pe toate planurile".

Referindu-se la unele aspecte ale 
vieții economice internaționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a arătat 
că România se pronunță cu fermita
te pentru rezolvarea problemelor re
lațiilor economice interstatale, in in
teresul tuturor popoarelor pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale. înte
meiate pe egalitate și echitate, care 
să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor statelor. îndeosebi al celor 
rămase în urmă. „în acest context
— a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu
— România consideră că este impe
rios necesară lichidarea subdezvol
tării. a marilor decalaje dintre state, 
rezolvarea justă a problemei mate
riilor prime și a energiei, a pretu
rilor, a alimentației, asigurarea acce
sului tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnicii contemporane. 
Tocmai in spiritul noii ordini eco
nomice și politice se înscrie activi
tatea României pentru extinderea 
colaborării multilaterale cu țările în 
curs de dezvoltare și — in acest ca
dru — și cu Republica Costa Rica".

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a urat noului 
ambasador costarican succes deplin 
în îndeplinirea misiunii ce i s-a în
credințat și l-a asigurat de tot spri
jinul Consiliului de Stat, al guver
nului român și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut o convorbire prietenească cu 
ambasadorul Republicii Costa Rica, 
Teodoro Quiros Castro.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
luat parte George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

19 sutimi de secundă. Dar. in ultima 
parte, Klammer a forțat, adjudecin- 
du-și victoria cu un avans de 33 su
timi de secundă. Timpul realizat de 
noul campion olimpic (l'45’’73/100) e- 
chivalează pe unele porțiuni cu o vir 
teză medie orară de peste 120 km 1

★
Concursul de săniuțe a programat 

manșa a doua din cadrul probelor in
dividuale. La masculin conduce Giin-- 
ther Detlef (R. D. Germană), iar în 
competiția feminină. Monika Scheft^ 
schik (R. F. Germania).

în programul zilei a treia sint în
scrise finalele in brobele de biatlon 
(cursa individuală) și 500 m patinaj 
viteză femei, precum și primele două 
manșe la bob (echipaje de două perj- 
soane). meciuri din prima grupă a 
turneului olimpic de hochei pe 
gheață.

★
Selecționata de hochei pe gheață a 

României a debutat victorioasă in tur
neul grupei B al Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Innsbruck. In primul 
lor meci, disputat aseară, hocheiștii 
români au învins cu scorul de 3—i 
(1—0, 1—1, 1—0) reprezentativa Ja
poniei. Jocul a fost echilibrat, dar 
formația română, mai tehnică și mai 
insistentă în atac, și-a adjudecat un 
succes binemeritat, relatează cores
pondenții agențiilor de presă. Punc
tele echipei României au fost mar
cate de Pană. Antal și Tureanu. Pen
tru Japonia a înscris Nakamura.

într-un alt joc al grupei B. echipa 
Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 
6—4 (1—1, 2—2. 3—1) selecționata El
veției. Au marcat Zbontar (2). Pu- 
terle. Hafner. Smolej și Hiti. respec
tiv Dubois, Neininger, Mathieu și 
Holzer.

Simbătă. echipa României intilnește 
formația Iugoslaviei. * • •*

« Teatrul National Bucureștii sa
la mare) : Coana Chirița — 19.30. 
(sala mică) : Părinții teribili —
19,30, (sala Atelier) : Miniaturi li
rice și coregrafice — 20.
G Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de' operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
•* Teatrul de comedie : Tovară
șul Feudal și fratele său — 19.30. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19, (sala Grădina Icoanei) : A 
12-a noapte — 19.30.
• Teatrul Mic : Cu cărțile pe fată
— 19.30.

Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima oră — 19,30, 
(sala Studio) : Șoc la mezanin
— 19.
• Teatrul Ciulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) ; Cer cuvîntul 
la... diverse — 19.30, (sala Victo
riei) : Cavalcada comediei —19.30. 
•' Teatrul „I. Vasllescu" : Școala 
birfelilor — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-u 
cintec — 19,30.

teatre

t V
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16.30 Secvențe neozeelandeze.
16.45 Melodii populare.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și ani

malelor.
19,20 1001 de seri î Condeiele lui 

Vodă — legendă istorică.
19.30 Telejurnal.

20,00 O patrie a vrerii populare. 
Emisiune de versuri.

20.10 Film artistic : ,,Capcana".
Producție a Casei de filme 
numărul patru. Premieră TV. 
Scenariul : Titus Popovici. 
Regia : Manole Marcus.

21.40 Cadran economic mondial.
21,55 Selecțiuni dintr-un program 

muzical-distractiv transmis 
de Televiziunea din Repu
blica Democrată Germană.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex.
17,05 Univers științific.

17.30 Desene animate.
17,45 Melodii, melodii.
18,00 Baladă pentru acest pămînt.
18.20 Vîrstele peliculei.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Treptele afirmării.
20,25 Un zbor înalt și pur — ver

suri din lirica universală.
20,40 Viața economică a Capitalei. 
21,00 Telex.
21,05 Seară de balet : ,,Năframa"

de Kenessey Jeno. în inter
pretarea ansamblului de ba
let al Operei maghiare de 
stat din Cluj-Napoca.

cinema
Cuibul : FESTIVAL — 9; 11,15;

13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Comandantul bateriei de coas
tă : LUMINA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18; 20.
© Inspectorul Brannigan : BUCU
REȘTI — 8.45; 11; 13,15; 16; 18,30; 
20.45. PATRIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
© Un cintec pe Broadway : CA
PITOL — 9; 11,45; 14.30: 17.15; 20, 
FAVORIT — 10; 13; 16,15; 19,15. 

© Zile fierbinți : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
© Cei trei mușchetari : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
©' Respirație liberă : CENTRAL — 
9.15: 11,30; 13,45: 16; 18: 20. MO
ȘILOR — 10; 12; 14: 16; 18; 20.
• Colț Alb : VICTORIA — 9: 11.15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20.30, GLORIA
— 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18.15; 20.30.
® Patima : COTROCENI — 10;
12: 14; 16; 18; 20, volga — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
©■ Vînătorii de incendii : CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16: 18; 20, 
FEROVIAR — 9;. 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30.
O Alarmă în Deltă : DACIA — 9; 
11.15: 13.30: 15,45: 18; 20,15, FLA- 
CARA — 15.30; 18; 20.
O Jack și vrejul de fasole ; DOI
NA — 11.30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30.
& Program de desene animate : 
DOINA — 9,30.
@ România ieri și azi. Program 
de documentare românești : TIM
PURI NOI — 11. 

• Cercul magic : TIMPURI NOI 
— 9; 13: 15.45: 18; 20, PROGRE
SUL — 15,30; 17,30; 19,30.
© O scrisoare pierdută — 14,15, 
Moara cu noroc — 16,15, Retros
pectiva filmului documentar bri
tanic (VII) — 18,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
Q Acest fel de dragoste : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20.30.
© Cursa î BUCEGI — 15.45; 18;
20, VIITORUL — 15.30: 18; 20.15. 
0 Circul : GRIVIȚA — 9: 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15.

• Soarta Aurei și Argentinei ; 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
® Unde este compania a 7-a ? : 
UNIREA —- 16; 18; 20.
• Cum să-l înecăm pe dr. Mra- 
cek : LIRA — 15.30: 18: 20,15.
0 Marele Gatsby : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19, PACEA — 10; 13; 
15,30; 19.
© Lotte la Weimar : COSMOS — 
15.30: 18: 20,15.
© Evadatul : FERENTARI — 15.30; 
18: 20.15. POPULAR — 15,30; 18;
20,15.
O Alexandra și infernul : Cele 
mai bune momente cu Stan și 
Bran : CRlNGAȘI — 16.
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O PRIMĂ ETAPĂ IN PROCESUL EXTINDERII Reuniunea de la Manila a „Grupului celor 77" subliniază

COLABORĂRII DINTRE ȚĂRILE BALCANICE

ATENA 5. — Corespondentul Agerpres transmite : Joi, 5 februarie, 
s-au încheiat la Atena lucrările reuniunii privind cooperarea economică 
și tehnică multilaterală intre state balcanice^ care a inceput la 26 ianua
rie, cu participarea delegațiilor 
niei și Turciei.

Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Româ-

cuvinte

Atena, 
de co-

și țările sărace"
5. — Trimisul special Agerpres transmite : Dezbaterile 
cadrul celei de-a treia reuniuni la nivel ministerial a 

reflectă solidaritatea tot mai puternică a țărilor

MANILA 
generale din 
„Grupului celor 77' 
in .curs de dezvoltare și hotărirea lor de a acționa pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice internaționale, de a elabora noi 
forme eficiente de acțiune in 
nomic și social.

vederea accelerării progresului lor eco-

In cadrul ultimei plenare de lu
cru au fost adoptate prin consens, 
regulile de procedură ale reuniunii, 
precum și Comunicatul comun al a- 
cesteia.

Regulile de procedură ale reuniunii 
reiau, in esență, normele democratice 
de bază care au fost aplicate cu pri
lejul lucrărilor Conferinței general- 
europene pentru securitate și coope
rare și. în primul rînd, pe cele pri
vind participarea statelor in condi
ții de deplină egalitate : adoptarea 
tuturor hotărîrilor prin consens : 
participarea tuturor delegațiilor la toa
te formele de activitate : conducerea 
lucrărilor pe baza principiului rotației.

subli- 
adop- 
și la 
mul-

avut

Delegațiile participante au 
niat că regulile de procedură 
tate urmează să fie aplicate 
viitoarele întîlniri și activități 
tilaterale interbalcanice.

în cursul după-amiezii a
loc ședința solemnă de încheiere a 
primei reuniuni privind cooperarea 
economică și tehnică multilaterală 
intre state balcanice.

La solemnitate a fost prezent Di
mitrios Bitsios. ministrul de externe 
al Greciei, ambasadorii Bulgariei, 
Iugoslaviei. României și Turciei la 
Atena, numeroși ziariști greci și 
străini. Cu acest prilej, șefii dele-

gațiilor participante au rostit 
de salut.

Lucrările reuniunii de la 
desfășurate intr-o atmosferă 
laborare. prietenie și ințelegere mu
tuală. au evidențiat largile posibili
tăți care există pentru dezvoltarea 
cooperării multilaterale în diferitele 
sectoare ale economiei, tehnicii și 
științei, dorința țărilor participante 
de a conlucra pe multiple planuri 
și de a contribui, astfel, la instau
rarea unui climat de pace, bună ve
cinătate și înțelegere in regiunea 
Balcanilor.

Reuniunea de Ia Atena este apre
ciată ca o primă etapă a unui pro
ces menit să deschidă noi perspec
tive colaborării dintre țările balca
nice și să contribuie la adîncirea 
cursului spre destindere, la consoli
darea păcii și securității in Europa 
și in lume.

Co municat co un
Intre 26 ianuarie și 5 februarie 

1976 a avut loc la Atena, la inițiativa 
primului ministru al Guvernului Re
publicii Elene, Constantin Karaman
lis. reuniunea la nivel de experți pri
vind cooperarea economică și tehnică 
multilaterală intre Republica Popu
lară Bulgaria, Republica Elenă. Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, Republica Socialistă România 
și Republica Turcia.

La lucrări au participat delegațiile 
Republicii Populare Bulgaria. con
dusă de Petar Bachikarov, director 
general in Ministerul Comerțului Ex
terior. Republicii Elene, condusă de 
Ghiorghios Kontoghiorghios. vicemi- 
nistru al coordonării și planului. Re
publicii Socialiste Federative Iugosla
via. condusă de Kazimir Vidas, 'sub
secretar federal la finanțe. Republicii 
Socialiste România, condusă de Ni
colae Ștefan, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale. Repu
blicii Turcia, condusă de Oguz Gok- 
men. ambasador, director general 
pentru problemele economice și so
ciale la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Primul ministru al Republicii EJe-

ne. Constantin Karamanlis, i-a pri
mit pe șefii de delegații. Premierul 
s-a întreținut cordial cu ei. exprimind 
dorința ca activitatea delegațiilor să 
fie rodnică.

Delegațiile participante, subliniind 
faptul că reuniunea se inspiră din 
principiile și prevederile Actului fi
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, au constatat 
interesul lor comun pentru dezvol
tarea cooperării economice și tehnice 
intre țările lor. Se consideră că coo
perarea multilaterală nu trebuie 
afecteze cu nimic posibilitățile 
cooperare bilaterală.

In conformitate cu ordinea de 
adoptată s-a efectuat un schimb ge
neral de vederi, iar experții au pre
zentat idei, sugestii și propuneri ale 
delegațiilor cu privire la posibilită
țile unei cooperări multilaterale eco
nomice și tehnice intre țările partici
pante. in domeniile următoare : agri
cultură. comerț, energie, transporturi 
și telecomunicații, mediul înconjură
tor. In acest scop, secretariatul reu
niunii. cu ajutorul delegațiilor, a în
tocmit un inventar de idei, sugestii 
și propuneri prezentate, care va fi 
adus de către fiecare delegație la cu-

să 
de

zi

noștința guvernului său. spre infor
mare și studiu.

Delegațiile au constatat utilitatea 
promovării colaborării intre țările 
balcanice in domeniile economice și 
tehnice mai sus amintite și au pre
zentat numeroase idei, sugestii și 
propuneri detaliate, care demonstrea
ză amploarea posibilităților existente 
pentru realizarea acestui obiectiv.

Revine guvernelor să studieze aces
te idei, sugestii și propuneri, să Ie 
stabilească pe acelea care ar fi utile 
și acceptabile pentru ele și să hotă
rască asupra măsurilor ce trebuie 
luate în vederea adoptării lor pe plan 
multilateral, inclusiv convocarea unei 
viitoare întîlniri în acest scop.

Lucrările reuniunii s-au desfășurat 
într-un spirit de bună vecinătate, de 
colaborare și înțelegere reciprocă.

Reuniunea experților privind coo
perarea economică și tehnică între 
state balcanice a exprimat mulțumi
rile sale guvernului Republicii Elene 
pentru modul în care au fost orga
nizate lucrările, precum și pentru 
ospitalitatea de care delegațiile s-au 
bucurat în timpul șederii lor în 
Grecia.

Relevînd în cuvîntarea sa necesi
tatea unui sistem de relații econo
mice internaționale noi. bazate pe 
distribuirea echitabilă a veniturilor 
rezultate din valorificarea resurselor 
mondiale și pe cooperare economică, 
care să contribuie la reducerea trep- ' 
tată a decalajului dintre țările bo
gate și cele sărace, conducătorul de
legației Kenyei, dr. J. S. Kiano, a 
declarat că este timpul să se treacă, 
fără nici o amînare, la aplicarea re
zoluțiilor și declarațiilor adoptate 
pină acum, precum și a celor care 
vor fi adoptate la viitoarea sesiune 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi. La rîn
dul său, șeful delegației Nepalului, 
dr. Harka Gurung, a arătat că sarcina 
creării unei noi ordini economice 
internaționale, implicînd promovarea 
dezvoltării și reorientarea comerțului 
internațional este esențială pentru 
progresul, bunăstarea și, în unele 
cazuri, chiar pentru supraviețuirea 
popoarelor acestor țări. EI a relevat 
că toate țările in curs de dezvoltare 
înțeleg că un spirit de cooperare mu
tuală trebuie să stea la baza noilor 
inițiative.

în același spirit, conducătorul de
legației Tailandei, Thongyod Chitta- 
veera. a pledat pentru sporirea con
lucrării țărilor în curs de dezvoltare 
in vederea realizării obiectivelor 
propuse.

Conducătorul delegației Indoneziei, 
Widjojo- Nitisastro, a evidențiat că 
preocuparea țărilor in curs de dez
voltare de a instaura o nouă ordine

economică internațională trebuie să 
se bazeze pe eforturile proprii.

Conducătorul delegației Zambiei, 
C. M. Mwananshiku. ministrul co
merțului, a apreciat că se manifestă 
un consens tot mai larg asupra ne
cesității de a intensifica cooperarea 
intre țările în curs de dezvoltare, in 
spiritul noii ordini economice inter
naționale.

Conducătorul delegației din Ku
weit, Mohammed Al-Saddah. a ară
tat că statele membre ale O.P.E.C., 
inclusiv Kuweitul, vor spori volumul 
asistenței financiare acordate celor
lalte țări în curs de dezvoltare pen
tru depășirea dificultăților economice 
actuale.

Mulțumind pentru primirea în 
„Grupul celor 77", șeful delegației 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Naim Khader, a su
bliniat că O.E.P. dorește să colabo
reze cu celelalte țări in curs de dez
voltare. la făurirea temeliilor unei 
noi ordini economice internaționale, 
justă și echitabilă, care să pună ca
păt colonialismului pe plan politic, 
economic și cultural.

★

MANILA — Președintele Republicii 
Filipine. Ferdinand Marcos, s-a în- 
tilnit joi, la palatul Malacanan, cu 
delegații țărilor membre ale „Grupu
lui celor 19“, care reprezintă „Grupul 
celor 77“ la Conferința pentru coo
perare economică internațională de 
la Paris, ce urmează 
crările la 11 februarie

ale politicii interne și
VIENTIANE 5 (Agerpres). — în

tr-un interviu acordat publicației 
„Journal of Contemporary Asia", 
președintele R.P.D. Laos, Sufanu
vong, a declarat că rezultatul prin
cipal al Congresului național al re
prezentanților poporului a constat in 
abolirea monarhiei și intemeierea re
publicii. ceea ce reprezintă o victorie 
cu semnificație istorică pentru po
porul laoțian de natură să contri
buie la depășirea stadiului actual de 
subdezvoltare a țării.

Referindu-se la problema vindecă
rii rănilor provocate de război, pre
ședintele Sufanuvong a relevat că 
s-a acționat pentru normalizarea pro
ducției prin mobilizarea maselor in 
vederea sporirii producției agricole 
și in vederea reluării activității in 
fabrici și întreprinderi. Au fost în
registrate, de asemenea, progrese in 
alte domenii de activitate, cum sînt 
cultura, educația și sănătatea publi
că. Sufanuvong a remarcat că in 
construcția națională a țării sint și 
dificultăți, dar și-a exprimat con-

externe ele R.P.D. Laos
că, bazindu-se pe forțele 

cu țările
vingerea 
proprii și pe cooperarea 
frățești, poporul laoțian va îndepli
ni cu succes sarcina edificării, pas 
cu pas, a economiei Laosului, up* 
mind orientarea socialistă.

în ceea ce privește politica exter
nă, președintele Sufanuvong a afir
mat că Laosul dorește să trăiască in 
pace cu Tailanda, în conformitate cu 
principiile coexistentei pașnice. In 
legătură cu participarea financiară 
străină la proiectul de pe Mekong, 
la care Laosul rămîne în continuare 
membru, Sufanuvong a spus că tara 
sa este gata să primească investiții 
externe, cu condiția ca această co
operare economică să fie înfăptuită 
pe baza principiilor egalității și res
pectului reciproc.

In încheiere, președintele R.P.D. 
Laos a exprimat țărilor socialiste, ce
lorlalte țări prietene și popoarelor 
iubitoare de pace din lume, pentru 
sprijinul și ajutorul lor acordate re
voluției laoțiene, gratitudinea pro
fundă a poporului său.

Acțiuni revendicative în Spania
MADRID 5 (Agerpres). — în Spa

nia continuă grevele, demonstrațiile 
in favoarea adoptării unor măsuri 
radicale de democratizare a vieții 
politice.

La Madrid, peste 600 de persoane, 
în majoritatea lor intelectuali, s-au 
întrunit in cadrul unei reuniuni ini
țiate de Junta democratică din Spa
nia. La reuniune, membri ai Comi
siilor muncitorești — sindicatele pro
gresiste interzise de autorități — și 
ai Comisiei executive a Juntei de
mocratice au susținut cu tărie nece
sitatea democratizării vieții politice.

Totodată. în orașul Valladolid, pes
te 2 000 de. muncitori și alte categorii 
de oameni ai muncii au organizat o 
demonstrație de sprijin față de ac
țiunea grevistă a muncitorilor de la 
uzina „Fasa“-Renault din aceaslă 
localitate. Poliția a intervenit brutal 
împotriva mani fes tan ți lor, folosind 
bombe fumigene.

Pe de altă parte, agenția Associa
ted Press relatează că la Barcelona 
peste 5 000 de studenți au luat parte 
la un miting in care au cerut amnis
tie politică și democratizarea vieții 
politice.

Congresul economiștilor din lumea a treia

Activitatea delegației române
MANILA 5 (Agerpres). — Tova

rășul Nicolae M. Nicolae, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale. conducătorul 
delegației României care asistă la a 
treia reuniune la nivel ministerial a 
„Grupului celor 77", a avut întîlniri 
de lucru cu conducătorii delegațiilor 
Algeriei, Argentinei, Braziliei, Cipru-

să-și reia lu-
a.c.

Ghanei, Gui-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
ROMA

Ample acțiuni muncitorești pentru
apărarea loturilor & muncă

Sesiunea Consiliului de administrație 
al P.N.U.D.

Au fost definitivate proiectele unor acțiuni în favoarea țărilor 
în curs de dezvoltare

De la Milano la To
rino. de la Vicenza ia 
Lamezia-Terme. din 
„triunghiul industrial" 
al Nordului și pină in 
Calabria, zecile de mu 
de muncitori din fa
bricile ocupate sau 

mun- 
cărora 

pericolul 
sint in 

protago- 
impre- 

de

ocupate 
din locurile de 
că asupra 
planează | 
concedierilor 
aceste zile 
niști ai unor 
sionante acțiuni 
luptă.

La Milano. 5 000 
oameni ai muncii 
demonstrat pe stră
zile orașului, manifes- 
tind'.i-și solidaritatea 
cu cei 4 500 de mun
citori de la „Leyland 
Innocenti", care, de la 
mijlocul lunii noiem
brie. luptă pentru 
pararea locurilor 
muncă. Vestea că 
cietatea engleză, 
ciuda mișcării de pro- 

trimis preavi- 
:e concediere 
500 de mun
te la sediul

de 
au

a- 
de 

so- 
m

sindicale, 
și locale.

test, a 
zelc 
celor ■ 
citori 
de la 1 
la int 
țiunilor de luptă ale 
muncitorilor milanezi. 
Organele 
regionale
zeci de consilii de fa
brică. precum și nu
meroși reprezentanți 
ăi vieții publice și cul
turale au luat iniția
tiva organizării unei 
săptămini de solida-

cu muncitorii 
„Leyland Inno-

ritate 
de Ia 
cenți".

La 
sute de muncitori 
la „Singer" 
societate multinațio
nală. unde circa 3 009 
de muncitori sint ame
nințați cu concedierea 
— au ocupat in semn 
de protest principala 
gară a orașului 
„Portă Nuova" — 
ralizînd pentru 
multe ore traficul 
roviar. O demonstra
ție semnificativă a 
avut Ioc și pe pista 
aeroportului „Caselle". 
Aceste manifestări au 
culminat cu greva ge
nerală pe care mun
citorii torinezi din in
dustriile metalurgică și 
a construcțiilor de ma
șini au organizat-o la 
sfirșitul 
trecute. 
„Fiat - 
Singer 
luptă", peste 
de muncitori metalur- 
giști din Torino și din 
întreaga provincie a 
Piemontului au parti
cipat la o impunătoa
re manifestare care a 
avut loc în fata se
diului „Fiat" de la 
Mirafiori.

La sute de kilome
tri distanță, in locali
tatea 
din 
zaro,

Torino, citeva 
de 

o altă

pa- 
mai 
fe-

săptăminii 
Sub lozinca 
Innocenti — 

sint unite in 
200 000

Lamezia-Terme 
provincia Catan- 

cîteva mii de 
muncitori au ocupat

simbătă timp de mai 
multe ore stația .ie 
cale ferată și ..Auto
strada Soarelui", blo- 
cind traficul feroviar 
și rutier. Muncitorii 
de la combinatul chi
mic din localitate au 
ținut să-și 
în acest 
față de proiectul de 
închidere 
tului.

Toate aceste forme 
de luptă oferă ima
ginea amplei mișcări 
sociale ce se desfășoa
ră in prezent in Ita
lia. pe fundalul unei 
situații economice de
osebit de acute. Ulti
mele măsuri adoptate 
de guvern pentru sal
varea unora din aceste 
fabrici aflate in criză, 
prin intermediul dife
ritelor finanțări publi
ce. sint apreciate ca in
suficiente de către for
țele politice de stingă 
și de către organizați
ile sindicale C.G.I.L.- 
C.I.S.L.. care se pro
nunță pentru organi
zarea. in cursul 
de vineri, a 
greve generale a 
ror muncitorilor 
industrie, 
apărării 1 
muncă, a 
celorlalte 
gitime ale 
citoare.

manifeste 
fel protestul

a combin a-

zilei 
unei 

tutu- 
din

în vederea 
locurilor de 
i respectării 

drepturi le- 
: clasei mun-

Radu BOGDAN

liban Măsuri de normalizare a situației din țară
BEIRUT 5 (Agerpres). — Comite

tul Militar Suprem și guvernul liba
nez au anunțat, joi, noi măsuri me
nite să ducă la restabilirea vieții nor
male in Liban. Comitetul Militar Su
prem a declarat că-și continuă efor
turile pentru înlăturarea baricadelor 
de pe străzi și recuperarea armelor 
și vehiculelor militare din dotarea 
armatei și a forțelor de securitate, 
dispărute în timpul incidentelor.

La rîndul său. guvernul a aprobat 
o rezoluție privind crearea unor cen
tre de ajutorare a victimelor luptelor 
armate in cele cinci governorate ale 
Libanului și o alta privind formarea 
unui organism special, care să recu
pereze bunurile sustrase și să le res
tituie adevăraților posesori. Asociația 
bancherilor din Liban a anunțat, re
luarea. cu începere de la 12 februa
rie, a activității bancare în Liban.

I

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de administrație al 
P.N.U.D. — Programul O.N.U. pen
tru dezvoltare — si-a încheiat sesiu
nea de lucru consacrată definitivării

Oniagiu lui Dimitrie Cantemir
ANKARA 5 (Agerpres). — în 

prezența unei numeroase asis
tente. alcătuită din reprezentanți 
ai autorităților locale, oameni 
de cultură și membri ai corpu
lui consular, foi a fost 
velită, la Istanbul, o placă 
morială închinată marelui 
turar și om de stat roman 
mitrie Cantemir. Avind in 
tea superioară un medalion in 
bronz cu chipul celui omagiat, 
placa are gravată o inscripție 
in limbile romană și turcă, ce 
amintește că „pe aceste locuri 
s-a aflat palatul rezidit, și înfru
musețat de principele moldo
vean Dimitrie Cantemir, savant 
și enciclopedist de renume eu
ropean, autor al unei monumen
tale istorii a Imperiului otoman, 
care a trăit la Istanbul intre 
anii 1688—1710“.

In cadrul ceremoniei, perso
nalitatea și opera lui Cantemir 
au fost evocate de Miron Sava, 
consulul general român la Is
tanbul, de dr. Can Kerametly, 
directorul Muzeului de artă 
turcă și islamică, și de muzico
logul Etern Vngor.

Totodată, in saloanele consu
latului a fost deschisă 
ziție cuprinzind opere 
Dimitrie Cantemir.

dez- 
me- 
căr- 
Di- 

par-

o expo- 
ale lui

a-

La Viena a avut loc o seară 
muzicală consacrată personalită
ții marelui compozitor român 
George Enescu. Despre locul 
creației enesciene in istoria mu
zicii europene a vorbit Harald 
Goertz, președintele Societății 
austriece de muzică. In conti
nuare, cunoscutul violonist Ri
cardo Odnoposofl a evocat
mintiri personale despre Geor
ge Enescu. Au fost prezentate, 
apoi, in interpretarea unor apre- 
ciați artiști austrieci, creații ale 
marelui compozitor român.

★
La Maracay, capitala statului 

Aragua și important centru in
dustrial. agricol și cultural al 
Venezuelei. a avut, loc deschi
derea „Zilelor filmului romă-
nesc".

lui, Cubei. Egiptului, 
neei. Indiei, Iordaniei, Irakului, Iu
goslaviei. Republicii Malgașe, Maltei, 
Mauritaniei, Republicii Mauritius, 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Pakistanului, Perului. Siriei, 
Republicii Sri Lanka și Sudanului.

Au fost abordate, cu acest prilej, 
aspecte ale -relațiilor bilaterale, ale 
problematicii reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77“ de la Manila și 
a celei de-a patra sesiuni a Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
programată să se desfășoare, in mai, 
la Nairobi.

a reunit 
pe toate 
cuvintul

ALGER 5. — Corespondentul Ager
pres transmite : Lucrările primplui 
Congres al economiștilor din lumea 
a treia, începute, luni, la Alger, con
tinuă atit în ședințe plenare, cit și 
pe comisii de specialitate.

în ședința plenară, care 
circa 300 de economiști de 
continentele lumii, a luat
reprezentantul țării noastre, prof. dr. 
Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei 
de studii economice din București. 
Referindu-se la dezvoltarea econo
mică independentă în contextul unei 
noi ordini economice internaționale, 
vorbitorul a scos în evidență necesi
tatea exercitării plenare a suverani
tății naționale pentru ca statul și na
țiunea să-și poată valorifica integral 
potențialul de progres. în lumina ex-

perienței României în ceea ce pri
vește conținutul unui proces rapid de 
dezvoltare social-economică. el a pre
zentat o serie de propuneri con
crete privind societățile mixte, stra
tegia dezvoltării economice și socia
le, formarea de cadre. Relevînd ne
cesitatea unui cadru internațional în 
care economia națională să 
celula de bază a progresului 
mic și social, reprezentantul 
s-a ocupat de unele direcții
structurării sistemului relațiilor eco
nomice și politice internaționale, in- 
sistind asupra necesității unei noi or
dini politice, ca element 
unui sistem nou de relații 
și, în același timp, ca o 
realizării unei noi ordini 
internaționale.

devină 
econo- 
român 

ale re-

esențial al 
între state, 
condiție a 
economice

6 DIN FUM - ENER
GY I Pentru prima dată în 
lume, la o uzină de feroaliaje 
din Norvegia va fi montată o 
instalație care va transforma 
fumul și gazele nocive in ener
gie electrică. Instalația va capta 
gazele fierbinți (800 grade Cel
sius), care înainte se*  răspîndeau ' 
in atmosferă și le va utiliza la 
încălzirea apei. Vaporii rezul
tați in urma acestei operațiuni 
vor pune in mișcare turbine ce 
vor produce energie electrică. 
In acest fel, 30'la sută din ener
gia folosită în cuptoarele elec
trice ale uzinei, echivalentă cu 
cantitatea necesară aprovizionă
rii cu curent a unui oraș cu 
6 000—7 000 de locuitori, va putea 
fi recuperată. Se va elimina, tot
odată, o gravă sursă de poluare.

• RUGUL SUBTERAN, 
în munții Zarevsan din Tadji
kistan, pe malul rîului Iangob. 
dăinuie, de mii de ani. un uriaș 
rug subteran alimentat de un 
puternic strat de cărbune cocsi- 
ficabil. Oamenii de știință pre
supun că incendiul a fost pro
vocat fie de focurile oamenilor 
preistorici din peșteri, fie de un 
fulger. Vastul izvor de căldură 
a creat o microzohă de climat 
tropical pe o suprafață de citeva 
zeci de .kilometri .pătrați. Căl
dura permanentă a făcut. ca in 

' jurul acestei zone, înconjurată 
de climat aspru, alpin, să creas
că ierburi, abundente ; anima
lele sălbatice vin aici în timpul 
iernii. Adeseori, păstorii folo
sesc pietrele încălzite pentru 
pregătirea mincării. Fenomenul, 
unic în felul său, atrage nume-

roși turiști. în toate anotimpu
rile.

• MUSAFIR NEPOF 
TIT. „Dreissena polimorfa* 1, o 
moluscă minusculă, care se mul
tiplică vertiginos, a blocat timp 
de mai multe ore aproviziona
rea cu apă potabilă a localită
ților din zona lacului din Garda 
(Italia). Moluscă, un intrus in 
apele lacului, unde a fost pro
babil transportată involuntar de 
■barca unui turist, a format un ■ 
masiv gard viu, âstupind gurile 
de pompare ale apeductului 
local. A fost nevoie de interven
ția- unui grup de scafandri care, 
după o muncă încordată la a- 
dîncimea de 25 metri. în condi
țiile unui frig intens, a restabi-

proiectelor pentru o serie de acțiuni 
programate in următorii cinci ani. 
în acest sens, s-a hotărit suplimen
tarea contribuției P.N.U.D. Ia dez
voltarea țărilor in care produsul na
țional brut nu depășește 250 de 
dolari pe cap de locuitor. anual. 
Programul prevede în concluzie că 
în perioada 1977—1981 țările respec
tive vor primi ajutoare totalizind 
aproximativ 2 065 700 000 dolari — 
ceea ce reprezintă 60 la sută din în
treaga asistență acordată de acest 
organism (față de 43 la sută — în 
perioada celor cinci ani precedenți).

Consiliul a aprobat, de asemenea, 
noi programe de asistentă pentru opt 
țări în curs de dezvoltare. printre 
care Insulele Mauritius, Nepal, Sin
gapore. Costa Rica. Totodată, au fost 
examinate și aprobate trei proiecte 
globale, menite să contribuie la creș
terea resurselor alimentare mondia
le. Alte programe aprobate se refe
ră Ia ajutorul pe care P.N.U.D. 
angajează să-1 acorde mișcărilor 
eliberare din Africa, precum și 
rilor africane care au de suferit 
pe urma secetei îndelungate.

La invitația C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam și a Guvernului 
R. D. Vietnam,13 Hanoi» sosit 
joi, intr-o vizită oficială de priete
nie, o delegație a Partidului Popu
lar Revoluționar din Laos și a Gu
vernului R.P.D. Laos, condusă de 
Kaysone Phomvihane, secretar gene
ral al C.C. al P.P.R.L., primul mi
nistru al guvernului.

0 nouă ședință plenară 
în cadrul negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centrală, 
a avut loc joi la

La Berlin a avu4 'oc cea ^e-a 
17-a sesiune a
R.D. Germane. Deputaților le-au fost 
supuse spre adoptare proiectele de 
lege privind contractele economice 
internaționale, navigația comercială 
și Notariatul de Stat.

Liderul comunității lures 
din Cipru, Rauf DenktaS, a decla
rat că este de acord cu reluarea, la 17 
februarie, la Viena, a negocierilor 
intercomunitare in problema ciprio
tă, răspunzind, astfel, la apelul adre
sat săptămîna trecută de secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim.

Viena.

Camerei Populare a

Au început lucrările de 
aăîncire a Canalului Suez. 
Lucrările de punere în aplicare a 
proiectului de adincire și lărgire a 
Canalului Suez, pentru a se permite 
trecerea supertancurilor petroliere 
pină la 260 000 de tone, au inceput 
miercuri. La festivitatea de inaugu
rare a lucrărilor, reprezentanții fir
mei japoneze „Penta Ocean ~ 
struction", care realizează 
operațiune, au declarat că 
fază a proiectului va fi înfăptuită 
in decurs de trei ani.

Cons- 
această 

prima

fa încetat din viață,13 4 
februarie, in virstă de 69 ani. Blajo 
Iovanovici, fruntaș al mișcării munp 
citorești iugoslave, erou național, 
fost secretar al Uniunii Comuniștir 
lor din Muntenegru, primul preșe-- 
dinte al Guvernului R.P. Muntene
gru. președinte al Tribunalului Con
stituțional și membfu al Consiliului 
Federației, unul dintre cei mai apro- 
piați colaboratori ai președintelui 
Iosip Broz Tito.

fa ZaiiT, 0 importantă remaniej- 
re a principalelor organisme condui- 
cătoare ale partidului de guvernă-- 
mint și guvernului a fost anunțată de 
președintele Mobutu Șese Seko. Ast
fel, 12 dintre cei 18 membri ai Bi
roului Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției au fost înlocuiți, ca și 
șapte dintre membrii guvernului.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Șirul de cutremure înregistrate, 
începind de miercuri dimineața, 
în Guatemala, a provocat pa
gube de dimensiuni catastrofale. 
Dacă după primul val de miș
cări seismice se anunțaseră 30 
de morți și 500 de răniți, zgu
duirile ulterioare au amplificat 
cifrele,. ajungîndu-se acum la 
peste o mie de morți. cinci mii 
de răniți și un număr incă ne
precizat de dispăruți. Iar acesta 
este doar bilanțul provizoriu al 
victimelor din capitală.

La victimele omenești se a- 
daugă pagubele materiale. Cir
ca 20 la sută din clădiri sînt to
tal distruse ; iar in proporție de 
30 la sută — distruse partial. 
Alte patru localități guatema
leze (Pecpan, Poyaba. San An
tonio și San Juan Sacatepecjue). 
cu o populație totalizind 25 000 
locuitori, au fost distruse in în
tregime și cel puțin 40 la sută 
din locuitorii lor sînt conside
rați drept dispăruți. Alte 
localități au fost grav afectate.

Agențiile internaționale

presă au transmis de la fața lo
cului relatări impresionante. 
Lipsiți de curent electric și de 
apă potabilă, locuitorii capitalei 
luptă din greu cu urmările ca
lamității. Spitale supraaglome
rate de răniți ; echipe de sal
vare, civile și militare, care scot 
de sub dărimături noi cadavre; 
pompieri care acționează tot 
timpul pentru stingerea incen
diilor declanșate ; paralizarea a- 
proape totală a circulației ur
bane, a activității economice și 
comerciale : scumpirea bruscă 
a alimentelor ; teama față de 
eventualitatea repetării mișcări
lor 
ale 
ției 
tor 
temala in acest secol.

Două experiențe nucleare 
subterane au fost efectuate 
miercuri de Statele Unite în poligo
nul special rezervat în acest scop 
din deșertul Nevada. Un purtător de 
cuvint al Agenției pentru cerceta
rea și dezvoltarea energiei a preci
zat că exploziile au avut o intensi
tate echivalind cu 20 000—200 000 to
ne de trotil.

Comitetul Camerei Repre
zentanților pentru relațiile 
internaționale a adoptat un a- 
mendament. prin care se 
ședintelui Statelor Unite 
teze Congresului asupra 
velor reducerii, in etape, 
rului trupelor americane 
in Coreea de sud.

cere pre
să rapor- 
perspecti- 
a numă- 
staționatr

zece

seismice — iată 
tabloului sumbru 
create de cel mai 
cutremur cunoscut

elemente 
al situa- 
distrugâ- 
de Gua-

R. P. Chineză a acordat 
un aiutor R.P.D. Laos, 
constînd in camioane, biciclete, orez, 
petrol, ciment, medicamente, țesă
turi și alte produse.

Libia și Guineea-Bissau 
au semnat, patru acorduri intergu- 
vernamentale privind colaborarea 
economică și tehnico-științifică bila
terală.

Senegalul a liotărît să 
mărească la 150 mile 
teritoriale și lărgimea 
continental. în această zonă, limita 
sectorului de pescuit exclusiv a fost 
fixată la 200 mile marine.

limita apelor 
platoului său

GENEVA 5 (Agerpres). — 
Liga societăților de Cruce Roșie 
a lansat, joi. un apel la aju
torarea populației din Guate
mala care a avut de suferit in 
urma cutremurului devastator 
de miercuri.

Exporturile Austriei în 
țările socialiste au 
pentru prima dată, in anul 1975. to
talul exporturilor austriece in țări
le membre ale Asociației (vest)-eu
ropene a liberului schimb (A.E.L.S.). 
După cum s-a anunțat la Viena, în 
anul care a trecut, exporturile aus
triece către țările socialiste au cres
cut cu 11 la sută, in vreme ce cele 
către țările A.E.L.S. au Înregistrat 
o scădere de 14 la sută.

La Geneva 3 avut loc* -1o1* 0 
întîlnire intre conducătorii delegații
lor U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
convorbirile privind limitarea 
mărilor strategice ofensive.

înar-

Afri-
a sosit într-o 
zile la Cairo, 
el va avea

Secretarul general al 
0.0. (Organizația Unității 
cane), William Aitiki, 
vizită oficială de două 
în capitala egipteană,
convorbiri asupra unor probleme a 
fricane de actualitate. Va fi abor
dată, de asemenea, problema întări
rii cooperării afro-arabe.

lit aprovizionarea 
apă. De menționat 
este un dușman și 
cari, cărora le taie „ 
piu plasele. In prezent se Stu
diază mijloacele pentru a deba
rasa lacul de acest musafir ne
poftit. .

normala
că- moluscă 
pentru pes- 
pur și sim-

• VICTIMELE AUTO
MOBILULUI. Potrivit date
lor statistice, de la apariția au
tomobilului și pină în prezent, 
acest mijloc de transport- a fă
cut in S.U.A. peste 2 milioane 
de victime. Cifra este impresio

nantă. mai ales avindu-se în ve
dere că in războaiele la 
participat S.U.A. au 
630 000 de americani.

care au 
pierit

a de-

• MONUMENT 
RIC ÎN PERICOL 
a murit aici. Chaucer 
scris-o. Hitler a bombardat-o.
Timpul și poluarea o distrug**.  
Afișe de acest gen. ce pot fi in- 
tilnite in multe localități din 
Anglia, la care se adaugă frec
vente anunțuri prin intermediul 
micului ecran, fac parte dintr-o 
campanie inițiată in scopul sal
vării de la degradare a faimoa-

sei catedrale din Canterbury. 
Monument istoric reprezentativ, 
catedrala, veche de peste 13 se
cole, a fost distrusă și refăcută, 
în mai mică sau mai mare mă
sură in repetate rînduri — ul
tima dată în cursul celui de-al 
doilea război mondial. In pre
zent, ea este amenințată de ac
țiunea distructivă a factorilor 
poluanți. Campania amintită vi
zează consolidarea părții cen
trale a edificiului și restaurarea 
in întregime a vitraliilor medie
vale.

• LONGEVITATE. Du- 
rata medie de viață a omului 
va crește, în următorii ani, pe 
toate meridianele globului — 
relevă un raport dat publicită
ții la Geneva de Organizația

Mondială a Sănătății (O.M.S.). 
Aceasta, menționează raportul, 
se datorează progreselor dobîn- 
dite în medicină și în științele 
legate de medicină. Pină la 
sfîrșitul anului 1980 aproximativ 
62 la sută din locuitorii planetei 
noastre vor avea, in principiu, 
posibilitatea să trăiască, in me
die. 55 de ani. în stabilirea a- 
eestei cifre s-a ținut seama de 
marile disparități care continuă 
să se înregistreze, in acest do
meniu, intre diferite regiuni ale 
globului ; astfel, se menționează 
că, în vreme ce în țările euro
pene. în America .de Nord și 
Australia durata medie a vieții 
depășește 71 de ani. într-o serie 
de state subdezvoltate din Afri
ca sau America Latină nu se 
atinge nici nivelul mediu de 50 
de ani.

® STATUIA DE AUR. 
în urmă cu 40 de ani, cind au 
avut loc lucrările de adincire a 
apelor golfului Bangkok, a fost 
descoperită printre ruinele unui 
vechi templu budist, o statuie a 
lui Buddha. înaltă de 5 metri, 
pe care autoritățile au depozi
tat-o într-un subsol. Ulterior 
s-a hotărît ca această statuie să 
fie instalată intr-unui din tem
plele Bangkokului. 
transportării însă
o bucată de gips. Și nu 
a fost surprinderea atunci 
s-a constatat că statuia 
turnată în aur. Potrivit
supoziții, statuia ar fi fost crea
tă în secolul XIII.

în timpul 
s-a desprins 

mică 
cind 
era 

unor
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