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fo prezența tovurășulul Nicolue Ceaușeșcu

ieri au început

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR

ONSILIILOR POPULARE

în prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar 
generai al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au început, miercuri, 29 
martie, lucrările Conferinței pe țară a președinților consi
liilor populare, eveniment de seamă în viața social-politică 
a țării.

Institutionalizat din. inițiativa to
varășului Nicolae Ceausescu, acest 
larg și reprezentativ forum constituie 
o nouă si elocventă expresie a mo
dului creator in care partidul și sta
tul nostru asigură adîncirea continuă 
a democrației socialiste, participarea 
efectivă, nemijlocită, a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la condu
cerea activității economico-sociale. a 
întregii țări, la dezbaterea si adop
tarea hotărârilor privind prezentul 
socialist si viitorul comunist al pa
triei.

Prin amploarea si importanta lu
crărilor sale, conferința relevă locul 
și rolul deosebit al consiliilor popu
lare în societatea noastră, ele consti
tuind o puternică forță politică și or
ganizatorică. chemată să-și aducă o 
contribuție sporită la înfăptuirea po
liticii partidului. în plan teritorial, la 
solutionarea problemelor complexe ce 
le ridică ■ progresul în ritm accelerat 
al județelor, municipiilor, orașelor si 
comunelor tării, la sporirea gradului 
de civilizație al poporului, la antre
narea largă a cetățenilor la gospodă
rirea și conducerea directă a trebu
rilor în toate așezările patriei.

Lucrările conferinței sînt. găzduite 
de Sala Palatului Republicii, care, 
împodobită sărbătorește, cunoaște at
mosfera caracteristică momentelor 
deosebite din viata națiunii.

In sală sint prezenti. ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat si ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, activiști 
de partid si de stat, personalități 
științifice si culturale.

Ora 9. Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘEȘCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, sosește in sală, împreună cu 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului. Participantii la 
conferință aplaudă îndelung, scan
dează cu însuflețire ..Ceausescu — 
P.C.R. 1“ Sînt reafirmate, direct și 
cald, dragostea, stima si recunoș
tința întregului popor fată de partid, 
forța politică conducătoare a societă
ții. inima si conștiința vie a națiunii, 
fată de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru înțelepciunea si fermitatea 
dovedite în conducerea destinelor 
tării pe calea făuririi unei vieți 
demne si prospere, pentru preocu
parea statornică de a asigura ridi
carea economico-socială armonioasă 
a tuturor județelor și localităților pa
triei.

în sală răsună solemn acordurile 
Imnului de stat al Republicii Socia
liste România.

Luind cuvîntul. tovarășul Manea 
Mănescu. ^membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului, a'spus: 
„Vă rog să-mi permiteți să declar 
deschise lucrările Conferinței pe tară 
a președinților consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești si 
comunale, forum democratic institu- 
tionalizat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceausescu.

în numele tuturor celor prezenti. 
salutăm cu bucurie 6i căldură, cu 
cele mai înalte sentimente de dra
goste. stimă si respect, participarea 
la conferință a conducătorului nos
tru iubit, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu.

întrunită In conformitate cu\ pre
vederile Legii, Conferința pe tară a 
președinților consiliilor populare este 
chemată să dezbată. într-un spirit de 
înaltă responsabilitate comunistă, ac
tivitatea desfășurată de organele lo
cale ale puterii de stat pentru în
făptuirea hotărârilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a tării.. la înfăp
tuirea programelor de modernizare 
a agriculturii, de sistematizare a 
teritoriului si de urbanizare a loca
lităților. la realizarea planului con
strucției de locuințe si a lucrărilor de 
gospodărie comunală. asigurarea 
aprovizionării populației, ridicării 
bunăstării tuturor oamenilor muncii 
de la orașe și sate.

Conferința trebuie să examineze 
modul in care consiliile populare, vor 
acționa în vederea, perfecționării ac
tivității economico-financiare. a orga
nizării și conducerii treburilor ob
ștești, pentru dezvoltarea democra
ției socialiste, întărirea muncii poli
tico-educative, formarea omului nou, 
participant activ la făurirea' socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Moment de însemnătate deosebită 
in viata social-politică. conferința 
noastră are loc în anul împlinirii unui 
deceniu de la actul revoluționar al 
îmbunătățirii organizării administra- 
tiv-teritoriale, înfăptuită sub condu
cerea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
deceniu care a dat un puternic im
puls dezvoltării forțelor de producție, 
înfăptuirii unor ample prefaceri în
noitoare în toate județele și locali
tățile țării, dinamizînd activitatea e- 
conomico-socială, croind condițiile 
necesare pentru participarea tuturor 
cetățenilor patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate, Ia conducerea 
societății noastre socialiste".

în continuare, a fost, ales prezidiul 
conferinței, din care fac parte tova
rășii : Nicolae Ceaușeșcu, Manea Mă
nescu, Elena Ceaușeșcu, Iosif Banc, 
Emil Bobii, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Cio-. 
banu. Constantin Dăscălescu. Emil 
Drâgănescu, Janos Fazekaș, Ion Io- 
niță, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan An
drei, Ion Coman, Teodor Coman, 
Mihai Dalea. Miu Dobrescu, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu. Richard Win
ter, Vasile Marin. Vasile Mușat, 
Ion Dincă, președintele Consiliu
lui popular municipal București. 
Ludovic Fazekaș, președintele Consi
liului popular județean Harghita, 
Ion Iliescu, președintele Consiliului 
popular județean Iași. Ștefan Mocuța, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Cluj, Haralambie Alexa, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Botoșani. Emeric Andor, pre
ședintele Consiliului popular comunal 
Siculeni. județul Harghita. Maxim 
Berghianu, președintele Consiliului 
popular județean Ilfov. Vasile Băr- 
bulet, președintele Consiliului popu
lar județean Sibiu. Gheorghe Blaj, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Bihor. Nicolae Bușui, preșe
dintele Consiliului popular județean 
Caraș-Severin. Ion Catrinescu. pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Brăila. Andrei Cervencovici, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Arad. Florica Chisilencu, pre
ședintele Consiliului popular comu
nal Nufăru, județul Tulcea, Ion 
Circei, președintele Consiliului popu
lar județean Prahova. Nicolae 
Constantin, președintele Consiliului 
popular județean Galați. Grigore Co- 
martin, președintele Consiliului popu
lar județean Vilcea, Constantin Cotoi, 
președintele Consiliului popular oră
șenesc Calafat, județul Dolj. Ecate- 
rina Crafi, președintele Consiliului 
popular comunal Dobirceni. județul 
Botoșani. Elena Cristea, președintele 
Consiliului popular comunal Balo- 
tești. județul Ilfov. Adalbert Crișan, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Bistrița-Năsăud. Dumitru Dan, 
președintele Consiliului popular co
munal Mozăceni. județul Argeș, Tra
ian Dorolti, președintele Consiliului 
popular municipal Baia Mare, jude
țul Maramureș. Simion Dobrovici, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Vrancea. Gheorghe Dumitra- 
che. președintele Consiliului popular 
județean Brașov. Nicolae Dumitrașcu, 
președintele Consiliului popular oră
șenesc Cimpina, județul Prahova; 
Vasile Dumitru, președintele Consi
liului popular municipal Tecuci, ju
dețul Galați, Petru Enache, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Neamț, Ioan Foriș, președintele 
Consiliului popular județean Satu 
Mare, Barbara Fiilop. președintele 
Consiliului popular comunal Sin- 
georgiu de Mureș, județul . Mureș, 
Teodor Haș, președintele Consiliului 
popular județean Hunedoara, Cecilia 
Hodea, președintele Consiliului 
popular comunal Hălăucești, județul 
Iași, Alexandru Hiescu, președintele 
Consiliului popular județean Sucea
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va, Margareta Krauss, președintele 
Consiliului popular orășenesc Cod- 
lea, județul Brașov, Elisabeta Leon
te, președintele Consiliului popular 
comunal Gura Teghii, județul Buzău, 
Vasile Martin, președintele Consi
liului popular municipal Călărași, 
județul Ialomița, Constantin Matei, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Argeș, Ferdinand Nagy, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Covasna, Ion Negrea, președin
tele Consiliului popular județean 
Gorj, Clement Negruț, președintele 
Consiliului popular municipal Pe
troșani, județulX Hunedoara, loan 
Oros, președintele Consiliului popu
lar comunal Aghireșu, județul Cluj, 
Ion C. Petre, președintele Consiliu
lui popular județean Tulcea, Iulian 
Ploștinaru, președintele Consiliului 
popular județean Mehedinți, Gheor
ghe Pop, președintele Consiliului 
popular județean Maramureș, Ion 
Pop, președintele Consiliului popular 
orășenesc Șimleu Silvaniei, județul 
Sălaj, Petre Preoteasa, președintele 
Consiliului popular județean Dolj, 
Vasile Potop, președintele Consiliului 
popular județean Buzău. Vasile Pur- 
dea, președintele Consiliului popular 
orășenesc Aiud, județul Alba. Velimir 
Rancov, președintele Consiliului 
popular comunal Variaș, județul Ti
miș, Florea Ristache, președintele 
Consiliului popular județean Dîmbo
vița, Teodor Roman, președintele 
Consiliului popular județean Teleor
man. Gheorghe Roșu, președintele 
Consiliului popular județean Bacău, 
Constantin Sandu, președintele Con
siliului popular județean Olt, 
Dumitru Sandu, președintele Consi
liului popular orășenesc Zimnicea, 
judelui Teleorman. Paul Streche, 
președintele Consiliului popular co
munal Izbiceni, județul Olt. Mihai 
Szabo, președintele Consiliului popu
lar comunal Valea lui Mihai, județul 
Bihor, Karoly Șanț a. președintele 
Consiliului popular orășenesc Sfintu 
Gheorghe. județul Covasna. Ion Ta- 
rachiu. președintele Consiliului popu
lar județean Ialomița, Gheorghe Tă- 
nase, președintele Consiliului popu
lar județean Vaslui. Gheorghe Tran
dafir. președintele Consiliului popu
lar municipal Constanța, Ion Tu
dor, președintele Consiliului popu
lar județean Constanța. Laurean 
Tulai, președintele Consiliului popu
lar județean Sălaj, Maria Țeposu, 
președintele Consiliului popular co
munal Moroeni, județul Dîmbovița, 
Constantin Ularu, președintele Con
siliului popular comunal Bdlești, ju
dețul Gorj, Nicolae Vereș, președin
tele Consiliului popular județean 
Mureș. Ion Voinescu, președintele 
Consiliului popular comunal Moieciu, 
județul Brașov, Andrei Weingartner, 
președintele Consiliului popular oră
șenesc Bistrița, județul Bistrița-Nă- 
săud.

Se trece, apoi, la alegerea celorlal
te organe de lucru. A fost aprobată 
componenta secretariatului si a co
misiei de redactare a proiectelor de 
Rezoluție și de Chemare ale con
ferinței.

în unanimitate, a fost adoptată și 
ordinea de zi a conferinței :
(Continuare in pag. a Il-a)

Pe marginea documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. 
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Întărirea continuă 
A RlNDURILOR PARTIDULUI, 

expresie a afirmării tot mai puternice 
a rolului său conducător
in viața societății noastre

Experiența țării noastre evidenția
ză Ca o legitate'a construcției so
cialiste și o condiție hotărâtoare a 
succesului ei creșterea continuă a 
rolului partidului ca forță politică 
conducătoare a societății. La rândul 
său, exercitarea rolului conducător 
al partidului depinde, în măsură de
cisivă de compoziția sa. de crește
rea numerică și calitativă a rându
rilor sale. Este și rațiunea pentru 
care efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a P.C.R. formea
ză obiectul unei statornice preocu
pări a conducerii partidului, fapt ce 
și-a găsit o vio oglindire și in lu
crările Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie, care a dezbătut și a- 
probat Raportul cu privire la efecti
vul, compoziția și structura organi
zatorică a partidului Ia 31 decem
brie 1977.

Se cuvine, în primul rînd, releva
tă aprecierea pozitivă pe care a 
dat-o plenara activității desfășurate 
în acest domeniu de organele și or
ganizațiile de partid, pe baza hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea, a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu. S-a remarcat atenția 
deosebită acordată îmbunătățirii 
compoziției muncitorești a partidu
lui, întăririi caracterului său de cla
să și a disciplinei ferme a membri
lor săi — garanția întăririi continue 
a unității de voință și de acțiune a 
partidului, a fermității și intransi
genței sale in înfăptuirea Programu
lui de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Orientarea 
primirii în partid din rândurile mun
citorilor, îndeosebi din ramurile- 
cheie ale economiei naționale, con
stituie o preocupare constantă a con
ducerii partidului pentru a se asigura 
creșterea, în continuare, a rolului și 
preponderenței clasei muncitoare în 
partid.

în cursul anului 1977 au fost primiți 
in partid peste 112 000 comuniști — 
din care circa 72 la sută sint munci
tori. aproape 13 la sută țărani și 
peste 15 la sută intelectuali și func
ționari — oameni care s-au remar
cat in lupta pentru înfăptuirea po
liticii partidului. Această continuă 
întărire a rândurilor partidului cu 
noi eșaloane reprezintă o dovadă a 
autorității de care se bucură politi
ca partidului, a influenței covîrși- 

. toare a ideilor sale, a pres.tigi.ulul 
pe care și l-au câștigat comuniștii

în întreaga tară vremea este prielnică

pentru accelerarea lucrărilor agricole

TOATE FORȚELE SATELOR — 
PE OGOARE!

® în cîteva zile trebuie încheiată însămînțarea culturilor din prima 
epocă ® Maximă preocupare pentru pregătirea terenurilor destinate 
fiorii-soarelui și porumbului ® Este necesară o mai mare mobilitate 
a forțelor mecanice și umane ® în grădinile de legume și în livezi 

se poate munci intens, neîntrerupt
De la începutul acestei săptămîni. 

primăvara a intrat în toate dreptu
rile ei. Cerul s-a înseninat, jar vre
mea se încălzește simțitor de la o 
zi la alta. Cea mai convingătoare do
vadă _ o constituie creșterea tempe
raturii solului, ceea ce interesează 
cel .mai mult pe oamenii muncii din 
agricultură, de aceasta depinzând în- 
sămînțarea fiecărei culturi. Din da
tele furnizate de Institutul de me
teorologie si hidrologie rezultă că 
temperatura solului a ajuns la 8—9 
grade în sudul țării, 6—7 grade în 
cîmpia de vest. 5—6 grade in Mol
dova, cu excepția zonei de nord unde 
este mai coborită. Prin urmare, in 
toată tara există condiții optime 
pentru insămintarea tuturor culturi
lor din prima epocă. Dacă adăugăm 
si faptul că. în urma ploilor abun
dente din ultima perioadă, pămintul 
are o umiditate suficientă, pînă la 
adincimea de 100—150 cm. se poate 
spune că sint create cele mai bune 
condiții ca în acest an să fie obți
nute recolte inalte. Se cere insă ca 
in fiecare unitate agricolă, printr-o 
temeinică organizare a muncii, să se 
asigure buna folosire a utilajelor si 
a forței de muncă, astfel incit în- 
sămintarile și celelalte lucrări agri
cole , să se execute în ritm susținut 
si la un nivel calitativ ridicat.

Prima urgentă din calendarul lu
crărilor agricole o constituie înche
ierea însămînțării culturilor din pri
ma epocă : mazăre, griu de primă
vară. orzoaica, sfeclă de zahăr, plan
te furajere și altele. Există reale 
posibilități ca. în majoritatea jude
țelor. semănatul acestor culturi să se 
încheie pînă la sfirsitul acestei săp- 
tămîni. Din datele centralizate la 
ministerul de resort rezultă că pînă 
la data de 29 martie au fost semă
nate cu plante din prima epocă 
165 500 ha, din care 21 500 ha cu 
sfeclă de zahăr. în unitățile agricole 
unde a fost folosit bine timpul din
tre ploi au fost însămînțate supra
fețe mari. Astfel. în cooperativele 
agricole din județele Tulcea. Vran
cea, Alba. Gorj. Hunedoara au fost 
însămînțate 70—80 la sută din su
prafețele prevăzute în programul pe 
luna martie. Față de data la care ne 
aflăm, in multe județe insămințarea 
culturilor din prima epocă este in- 
tirziată. Tocmai de aceea, conduce
rilor si .specialiștilor din unitățile 
agricole le revine sarcina de a con
centra ; utilajele agricole ne terenu
rile care trebuie însămînțate cu 
prioritate, așa cum a stabilit de 
altfel Ministerul Agriculturii. Proce- 
dindu-se în acest mod, timpul bun 
de lucru poate fi folosit integral, iar 

în complexa activitate de dezvolta
re a .României pe calea progresului 
economico-social. La 31 decembrie 
1977 efectivul partidului era de 
2 747 1J0 membri, adică 26,59 la sută 
din populația activă a țării, coca ce 
reflectă puternica influență pe care 
o are partidul in rândul tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii.

Izvorul de forță al partidului nos
tru îl constituie preponderența ele
mentului muncitoresc. Ca o expresie 
a preocupării constante a partidului 
de a asigura creșterea în continua
re a rolului clasei muncitoare, a 
preponderenței sale în partid, în ac
tivitatea de întărire a rândurilor 
partidului s-a acordat o atenție spo
rită primirii în partid a muncitori
lor, îndeosebi din ramurile cheie ale 
economiei. Așa cum s-a subliniat în 
documentul adoptat de plenara C.C.. 
51,4 la sută din totalul membrilor de 
partid sînt muncitori. Demn de re
marcat este și faptul că, în raport 
cu rolul esențial pe care îl deține 
industria în economia noastră, 27.15 
la sută din personalul muncitor din 
această ’ ramură este cuprins în rân
durile Partidului Comunist Român. 
Alături de muncitori, numeroși ță
rani — circa 18,6 la sută din efec
tivul partidului — și un mare nu
măr de intelectuali și funcționari — 
peste 22 la sută din totalul membri
lor — fac parte, de asemenea, din 
rândurile Partidului Comunist Ro
mân. Preocuparea neslăbită a par
tidului pentru amplificarea legătu
rilor sale cu masele largi ale oameni
lor muncii se evidențiază net si prin 
faptul că peste 73 la sută dim 
membrii săi activează nemijlocit in 
sfera producției materiale.

Pe linia perfecționării în conti
nuare a acestei activități, plenara 
a apreciat că este necesar să se a- 
corde o mai mare atenție primirii 
in partid a oamenilor muncii din 
întreprinderile constructoare de ma
șini, ale industriei ușoare, din uni
tățile agricole de stat și cooperati
vele agricole de producție, unde 
ponderea comuniștilor este încă re
lativ scăzută.

In același timp, plenara a subli
niat că esîe necesară primirea mai 
intensă in partid a oamenilor muncii 
din întreprinderile de construcții, 
pentru a se asigura existenta unor 
organizații de partid puternice la fie
care obiectiv de investiții si pe fie
care șantier de construcții.

Pe solele nisipoase de la Cărei, mecanizatorii au reintrat cu discurile
la pregătirea terenului pentru insămînțat Foto : M. Sarea

specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole pot exercita 
un control mai amănunțit si exigent 
asupra calității lucrărilor executate 
de mecanizatori. Este o cerință im
perioasă ca, in decurs de citeva zile, 
să fie însămînțate în întregime țoale 
suprafețele prevăzute in programul 
pentru luna martie.

îhtrucît temperatura solului este 
în continuă creștere, nu peste multă 
vreme va incepe semănatul fiorii- 
soarelui, apoi al porumbului. Pen
tru insămințarea acestor culturi în 
limitele timpului, optim si la un ni
vel calitativ ridicat se cere o ma
ximă preocupare din partea cadrelor 
de conducere si specialiștilor din 
unitățile agricole pentru pregătirea 
exemplară a terenului. Pină la aceas
tă dată s-au făcut pregătiri pe o 
suprafață de aproape 330 000 hec
tare. Au fost suficiente doar citeva 
zile cu soare pentru ca apa care a 
băltit pe unele terenuri să se . eva- 
pore. iar solul să se zvinte la su
prafață. Pentru ca plantele să poată 
beneficia de rezerva bună de umi
ditate din sol. se cere ca la între
ținerea ogoarelor si pregătirea patu
lui germinativ să fie respectate nor
mele tehnico prevăzute de specia
liști. Cu toată fermitatea trebuie 
combătută practica des intîlnită in 
alti ani de a se lăsa arăturile de 
primăvară in brazdă crudă, deoarece 
aceasta duce atit la întărirea lor. cit 
Si la pierderea umidității din șpl. 
Efectuarea in scurt timp a volumu-’

în acest context, plenara a evi
dențiat preocuparea organizațiilor 
de partid pentru primirea in partîd 
a unui număr mai mare de femei. 
Astfel, peste 37 la sută din cei în
frăți în rândurile membrilor do par
tid în cursul anului trecuit sânt fe
mei, ceea ce a determinat creșterea 
ponderii acestora la 26,4 la sută din 
totalul efectivului. Cu toate acestea, 
intr-un înalt spirit de exigentă, ple
nara a subliniat, că preocuparea 
organelor și organizațiilor de partid 
din majoritatea județelor pentru 
primirea în partid a femeilor nu 
este încă în raport direct cu rolul 
si participarea acestora la activita
tea productivă. Astfel, în timp ce 
femeile reprezintă 46,33 la sută din 
personalul muncitor din întreprin
deri si instituții, ponderea lor in 
totalul membrilor de partid din aceste 
sectoare este de numai 23,78 la sută: 
de asemenea, in timp ce procentul 
femeilor care lucrează în cooperativele 
agricole de producție este de 62,27 la 
sută din totalul membrilor, numai 
11,72 la sută dintre ele fac parte din 
rândurile partidului. Tocmai avi nd 
in vedere această realitate, plenara 
a hotărât ca ponderea femeilor în to
talul celor primiți să sporească la 
35—40 la sută, un accent deosebit pu- 
nindu-se pe primirea în partid a fe
meilor membre ale cooperativelor a- 
gricole de producție.

Un. element semnificativ subliniat 
în documentul adoptat de plenară îl 
constituie compoziția după virstă a 
partidului nostru, care asigură forță 
și vigoare organizațiilor de partid, 
îmbinarea elanului revoluționar ăl ti
neretului cu experiența in muncă și 
viață a celor mai in virstă. Tocmai 
pentru a menține și mai departe a- 
ceastă compoziție corespunzătoare și 
avind în vedere necesitatea împros
pătării permanente a rândurilor parti
dului cu forțe tinere, plenara a subli
niat necesitatea ca organizațiile di ti
neret să desfășoare o și mai susținută 
muncă politică de pregătire a celor 
mai buni tineri pentru primirea, în 
partid, asigurîndu-se ca cel puțin 70 
la. sută din noii membri de partid să 
provină din rândurile Uniunii Tine
retului Comunist.

Cu deosebită satisfacție s-a subli
niat In plenară faptul că structura 
națională a partidului corespunde 
compoziției naționale a populației,
(Continuare in pag. a Vil-a)

lui mare de lucrări prevăzut la pre
gătirea terenului presupune să se lu
creze repede si cu responsabilitate. 
De aceea. in aceste zile este nece
sară o amplă mobilizare a forțelor 
mecanice și umane pe ogoare, muri- 
cindu-se neîntrerupt, din zori și pinâ 
seara tîrziu.

Cu aceeași stăruință trebuie să se 
lucreze acum in grădinile de legume 
și in livezi. Pentru o bună aprovi
zionare a populației cu legume se 
cere ca semănatul și plantatul legu
melor in solarii si în cimp să se 
facă potrivit graficelor întocmite, 
să se urmărească realizarea unor 
densități sporite de plknte la hectar, 
astfel incit să se obțină randamente 
cit mai mari. în această ..Săptămînă 
a pomiculturii" se desfășoară ample 
acțiuni de masă pentru îngrijirea li
vezilor, se plantează un mare număr 
de pomi. Aceste acțiuni trebuie bine 
organizate in fiecare comună, astfel 
ca „Săptămînă pomiculturii" să se 
încheie pretutindeni cu rezultate cit 
mai bune.

Timpul este înaintat, multe din 
lucrările agricole de primăvară se 
suprapun si. de aceea, este necesar 
ca organizațiile de partid de la sate, 
consiliile populare si conducerile 
unităților^ agricole să acționeze cu 
hotărâre în vederea organizării ju
dicioase a muncii, folosirii din plin 
a utilajelor si a. forței de muncă, 

'astfel incit zi de zi să se însămin- 
teze suprafețe cit mai mari, să se 
urgenteze celelalte lucrări de sezon.
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lucrările Conferinței pe tară a președinților consiliilor populare
Raportul cu privire la realizarea programelor de urbanizare, de 

sistematizare a teritoriului, localităților si de construcție a locuințelor 
*95 9 5

Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare, a treia 
manifestare națională de acest 
gen care are loc in ultimii ani 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, se în
scrie ca un eveniment de o deo
sebită importanță in cadrul pro
cesului de lărgire și adîncire 
continuă a democrației noastre 
socialiste, de instituționalizare a 
unor forme noi, cuprinzătoare, 
de atragere a maselor populare 
la conducerea treburilor obștești. 

Semnificația deosebită a aces
tei conferințe constă în faptul 
că. ea se desfășoară pe fondul 
participării hotărite și entuzias
te a întregului nostru popor la 
înfăptuirea neabătută a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, destinate dezvoltării 
multilaterale a României pe 
drumul construcției socialiste și 
comuniste..

Ne aflăm sub puternica im-
■ presie produsă asupra noastră, 

a tuturor, de cuvintarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Plenară a Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român din 22—23 martie, 
in cadrul căreia s-a subliniat in 
modul cel mai convingător ne
cesitatea perfecționării perma
nente a conducerii științifice 
a întregii activități economico- 
sociale din patria noastră, atît 
pe baza centralismului demo
cratic. cit și a dezvoltării auto- 
conducerii prin creșterea răs
punderii, a puterii de decizie și 
de acțiune a organelor locale de 
partid și de stat.

Conducerea partidului si sta
tului a încredințat consiliilor 
populare sarcini de mare răs
pundere si un rol marcant in 
înfăptuirea politicii generale. în 
toate domeniile de activitate, 
sarcini care sporesc si capătă 
noi valențe si semnificații pe 
măsura realizării Programului 
adoptat de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului nostru.

Consiliile populare, organe lo
cale ale puterii de stat, răspund, 
in unitățile administrativ-terito- 
riale in care isi exercită manda
tul. de traducerea in viată a ho- 
lăririlor de partid si a legilor 
tării, pentru dezvoltarea si în
florirea economico-socială a lo
calităților urbane și rurale, apro
pierea condițiilor de viată ale 
satului de cele ale orașului, 
adîncirea democrației socialiste, 
ridicarea gradului de civilizație 
si a nivelului de trai ale între
gii populații.

în cei zece ani care au trecut 
de la îmbunătățirea organizării 

, administrat iv-teritoriale au fost, 
luate o scrie de măsuri pentru 
ridicarea nivelului conducerii tu
turor organelor de partid și de 
stat, au crescut rolul și . atribuțiile 
consiliilor populare, care repre
zintă o importantă- l'ortă ce isi 
aduce contribuția la înfăptuirea 
politicii partidului si statului, 
prin cei peste 61 000 deputați. 
precum și prin multiplele forme 
■democratice si organizatorice de 
care acestea dispun pentru mo
bilizarea si antrenarea maselor.

în materializarea concepției 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
cu privire la organizarea si 
functionarea consiliilor populare 
au fost, adoptate hotărî ri referi
toare la dezvoltarea economico- 
socială a României, sistema
tizarea teritoriului, institui
rea congresului, camerei le
gislative și a conferințelor 
consiliilor populare, care au 
precizat locul și rolul orga
nelor locale de stat în sistemul 
democrației socialiste, făcînd ca, 
in prezent, consiliile populare 
să fie angajate în mod direct în 
toate domeniile vieții politice și 
economico-sociale.

în ansamblul activității consi
liilor populare, un loc important 
il ocupă elaborarea, adoptarea 
si realizarea planului unic de 
dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial, instrument de 
conducere a întregii activități in 
comune, orașe si municipii, care 
a sporit rolul organelor locale 
de stat in dirijarea conștientă a 
creșterii și repartizării judicioa
se a forțelor de producție, pen
tru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor localităților, folosirea cit. 
mai . eficientă a mijloacelor 
umane si materiale, asigurind 
astfel progresul rapid si multi
lateral al întregii țări.

în realizarea acestor sarcini 
deosebit de importante pentru 
progresul .general al patriei, 
pentru creșterea condițiilor, de 
viată ale celor ce muncesc, ur- 
mind -exemplul comunist de dă
ruire revoluționară, de legătură 
cu viata, cu oamenii muncii, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

prezentat de tovarășul 
IOSIF UGLAR

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

pentru problemele consiliilor populare
consiliile populare, primarii, de
putății au lucrat mai bine, mai' 
direct cu cetățenii, au folosit 
mai eficient pîrghiile democra
ției noastre socialiste, pentru 
dezvoltarea economico-socială, 
pentru mai buna gospodărire a 
fiecărei localități. în acest sens, 
datorăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu nu numai concepte 
de o înaltă valoare științifică și. 
practică privind rolul si locul 
consiliilor populare în sistemul 
democrației socialiste al orga
nizării noastre de stat, dar și 
îndemnul izvorît dintr-o înaltă 
conștiință comunistă de a fi 
permanent în mijlocul vieții, al 
oamenilor mtincii. de a ne 
inspira din marea înțelepciune, 
din hărnicia și priceperea clasei 
muncitoare, a poporului nostru.

întîlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul' deselor vi
zite pe care le-a făcut în jude
țele țării, în orașe și sate, cu 
primarii, cu deputății, cu cei ce 
muncesc, indicațiile deosebit 
de prețioase date cu aceste pri
lejuri constituie cea mai înaltă 
școală de educație comunistă, 
de spirit muncitoresc în condu-/ 
cerea treburilor tării.

Ca urmare a măsurilor adop
tate de partid in ultimii ani. din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, consiliile populare, 
avînd la dispoziție toate mijloa
cele necesare, și-au îmbunătățit 
permanent activitatea, au acțio
nat intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate pentru realizarea 
importantelor sarcini ce le re
vin in conducerea întregii acti
vități pe plan local, au soluțio
nat mai competent și mai ope
rativ problemele legate de con
dițiile de muncă și de viată ale 
cetățenilor.

Dezvoltarea și modernizarea 
impetuoasă a întregii noastre e- 
conomii, înfăptuirea consecventă 
și în ritm susținut a industriali
zării socialiste, traducerea în 
viață a programului vast de in
vestiții .economice, locuințe, so
cial-culturale, de construcții edi
litare au necesitat stabilirea unei 
politici clare, pe baze științifi
ce, în domeniul organizării te
ritoriului, al dezvoltării orașe
lor și satelor, pentru creșterea 
eficientei economice a investi
țiilor și ridicarea mai rapidă a 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Pe baza principiilor elaborate 
de conducerea partidului., a 
orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consiliile populare au desfășurat 
în întreaga tară o amplă activi
tate de sistematizare, la care au 
antrenat un mare număr de 
cetățeni, precum și specialiști 
din domeniile construcțiilor și 
arhitecturii, oameni de știință 
și artă,’pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a fiecărei loca
lități în parte, pentru ridicarea 
nivelului general de urbanizare.

Participarea permanentă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

,1a examinarea schițelor și ma
chetelor de sistematizare, ana
lizele efectuate la fața locului 
in județe, municipii, orașe, co
mune, orientările și- indicațiile 
date privind organizarea locali
tăților și perspectivele de dez
voltare, utilizarea rațională a 
terenurilor. sistematizarea și 
reconstruirea zonelor centrale 
ale localităților, organizarea 
platformelor industriale, reali
zarea construcțiilor cu o arhi
tectură specifică locală consti
tuie elementele de bază ale 
conceptului de azi în sistemati
zarea localităților patriei noas
tre.

Pentru prima dată în istoria 
dezvoltării economice a țării, 
pornind de la creația originală 
a gindirii profunde și a spiritu
lui novator ale tovarășului- 
Nicolae Ceaușescu. amplasarea 
obiectivelor economice și social- 
culturale se analizează și se 
stabilește luindu-se in conside
rație dezvoltarea complexă. în 
perspectivă, a. fiecărei localități, 
ceea ce conduce la edificarea 
mai rapidă a Orașelor și sate
lor, la creșterea eficienței eco
nomice a investițiilor, la întări
rea ordinii și disciplinei în rea
lizarea noilor obiective prevă
zute în planurile de investiții. 

. Schițele de sistematizare a- 
probate asigură cadrul dezvol
tării economico-sociale pe o pe
rioadă de largă perspectivă, 
pină în anii 1990—2000, pentru 

fiecare localitate. în acest pro
ces, s-au avut în vedere îmbi
narea armonioasă a producției 
industriale, agricole și a celor
lalte activități economico-socia
le, cu resursele naturale locale, 
forța de muncă, posibilitățile 
de cooperare și specializare a 
unităților industriale din aceeași 
zonă, astfel incit să poată fi asi
gurată repartizarea rațională, e- 
chilibrată a forțelor de produc
ție pe întreg cuprinsul tării.

Pe baza observațiilor critice 
și a indicațiilor date de condu
cerea de partid și de stat, con
siliile populare au luat măsuri 
de reducere a perimetrelor 
construibile, folosirea mai bună 
a terenului, prin creșterea den
sității construcțiilor, comasarea 
unor funcțiuni la parter ul blocu
rilor de locuințe, ordonarea re
țelelor stradale si edilitare. în 
acest fel. suprafața construibilă 
totală a localităților s-a redus 
cu aproape 100 000 hectare, res
pectiv cu 12.3 la sută, fiind as
tăzi de 737 000 hectare, ceea ce 
corespunde programului de dez
voltare a localităților pe o pe
rioadă de largă perspectivă.

Una din cele mai importante 
acțiuni, realizată din inițiativa 
și sub conducerea directă a se
cretarului general, a fost stabi
lirea. în cadrul localităților, a 
platformelor industriale. ca 
zone distincte, avind asigurate 
condiții optime de funcționare 
și dezvoltare, cu posibilități de 
cooperare și specializare a uni
tăților economice componente, 
legate prin rețele de comunica
ții. transport, de gospodărie co
munală de, zonele de locuințe 
și de dotările social-culturale 
ale localităților. Au fost lichi
date multe neajunsuri în orga
nizarea si sistematizarea celor 
179 platforme și zone industriale 
ale căror suprafețe au fost re
duse cu peste 40 la sută fată de 
propunerile inițiale.

Corespunzător politicii parti
dului de' dezvoltare armonioasă 
a întregii tării, de ridicare a 
nivelului. general al satelor si 
ștergere treptată a diferentelor 
dintre sat si oraș, pentru ca un 
număr cit. mai mare de cetățeni 
să beneficieze de condiții mai 
bune de muncă și viată, condu
cerea superioară a aprobat un 
număr de 129 localități rurale 
pentru a deveni orășele agroin
dustriale în actualul cincinal.

Prin politica de industrializare 
si de dezvoltare a întregii țări, 
populația urbană a crescut de la 
7 462 000 locuitori în 1966 la 
10 237 000 locuitori în anul 1977. 
lin număr mare de localități au 
Cunoscut o dezvoltare impresio
nantă. Azi avem un număr de 7 
localități cu peste 200 000 de lo
cuitori. 10 localități avînd intre 
100 000—200 000 locuitori.

Aceasta demonstrează că edi
ficarea localităților este un pro
ces în plină desfășurare, care a 
transformat vechile orășele in o- 
rașe moderne cu mare concen
trație de construcții industriale 
și populație numeroasă, dotate 
cu mii si mii de noi apartamen
te. obiective social-culturale. ac
tivități de gospodărie comunală, 
transport în comun, prestări de 
servicii către populație, menite 
să asigure condiții tot mai bune 
de viată si de muncă cetățenilor, 
la nivelul civilizației contempo
rane.

Aplicarea întocmai si pe mai 
departe a prevederilor Legii sis
tematizării impune repectarea 
cu strictete de către toate con
siliile populare a perimetrelor 
construibile aprobate, a zonelor 
si amplasamentelor stabilite,pen
tru viitoarele construcții, a regi
mului de înălțime si densităților 
hotărite pentru construcțiile de 
locuințe, precum si a celorlalte 
prevederi legale.

Profundele mutatii economico- 
sociale care au loc în tara noas
tră. ca urmare a politicii juste, 
dusă de partid, au transformat 
tara intr-un vast șantier de lo
cuințe. Au fost, construite oină 
în prezent peste 2 milioane de 
locuințe noi. în toate orașele si 
satele tării.

Programul partidului, adoptat 
la Congresul al XI-lea. a pus în 
fața consiliilor populare sarcina 
ca pînă in anul 1990 fiecare fa
milie să locuiască intr-un apar
tament corespunzător, astfel in
cit în linii mari să se rezolve, la 
scară națională, problema locu
ințelor. în acest context, pentru 

aproape jumătate din populația, 
tării vom realiza pînă în anul 
1990 locuințe noi.

.Punînd în valoare politica 
profund umană, grija supremă 
fată de om a partidului si sta
tului nostru, din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu s-a. 
hotărît înfăptuirea în acest cin
cinal a unui amplu program de 
construcții de locuințe, obiective, 
social-culturale și dotări țehni- 
co-edilitare. Ca urmare a sar
cinilor stabilite, se vor realiza 
peste 1 milion de apartamente 
oină în 1980 si alte 250—300 mii 
de locuințe noi ce vor fi con
struite de populație cu mijloace 
proprii, ceea ce va duce la îm
bunătățirea, în continuare, a 
condițiilor de locuit ale cetățe
nilor, astfel ca, în 1980, suprafața 
locuibilă pe locatar să depășeas
că 10 mp. în același timp, se 
vor construi 10 500 săli de clasă. 
225 000 locuri în creșe și grădi
nițe, 24 500 paturi în noi unități 
spitalicești și l 600 000 mp spații 
comerciale. Un mare volum de 

' investiții este prevăzut pentru 
ridicarea nivelului de dotare si 
echipare edilitară, urmînd a se 
realiza 3 500 km artere de apă. 
2 550 km de canalizare, noi ca
pacități în stafii de captare și 
tratare a apei, modernizări de 
străzi, piețe, spații verzi, parcuri 
și altele.

Apartamentele ce se constru
iesc in acest cincinal au un grad 
sporit de confort. în măsură să 
corespundă cerințelor prezente si 
viitoare ale populației.

A ajuns, de asemenea, la 30 
. la sută procentul construcțiilor 
de locuințe prevăzute a se rea
liza în alte localități decit reșe
dințe de județ, iar pentru . ca
drele de specialitate care . /lu
crează la sate se va da în folo
sință un număr de 50 000 de 
apartamente.

Este de remarcat faptul că 
aproape. 50 la sută . din totalul 
fondului locativ existent ă fost 
construit în ultimii 10—11 ani, 
procentul fiind mai ridicat în 
județele: Argeș. Constanta, Dîm
bovița. Ialomița, Sălaj și altele.

Realizarea acestui amplu pro
gram de locuințe, cel mai mare 
din istoria tării, impune înfăp
tuirea. la cea mai înaltă cotă 
de responsabilitate, a tuturor 
sarcinilor și indicațiilor date de 
conducerea partidului si statului, 
pentru punerea în valoare a 
tuturor resurselor si capacități
lor energiei creatoare a celor ce 
muncesc, în vederea îndeplinirii 
planului în toate județele.

Rezultatele obținute pină în 
prezent nu se ridică insă la ni
velul potențialului economic și 
industrial, al bazei materiale și 
al forței de muncă de care dis
pun județele.

Nerealizarea sarcinilor de plan 
la majoritatea consiliilor popu
lare județene si; al municipiului 
București se datorește acționării 
cu întârziere în pregătirea inves- 

v titiilor. folosirii, .necorespunzți- 
’ toare a mijloacelor si â'timpulpi 

de lucru, gradului scăzut al in
dustrializării lucrărilor, lipsuri
lor in aprovizionarea cu mate
riale și prefabricate.

. Pentru realizarea planului de 
locuințe pe acest an. și pe în
tregul cincinal. Comitetul pentru 
problemele consiliilor populare, 
ministerele, celelalte organe cen
trale interesate. împreună cu 
consiliile populare, vor acorda o 
mai mare atenție pregătirii ba
zei tehnico-materiale. sporirii 
gradului de industrializare a lu
crărilor și de prefabricate a ma
terialelor. extinderii mecanizării, 
intensificării folosirii utilajelor 
in două și trei schimburi. între
buințării raționale a mijloace
lor de transport.

Se va generaliza acordul glo
bal prin repartizarea de /mun
citori. maiștri și ingineri pe o- 
biective și faze de lucrări, în 
așa fel ca aceștia să răspundă 
de la începutul lucrărilor pînă 
la terminarea apartamentului 
sau a blocului.

Ansamblul acestor măsuri va 
conduce Ia creșterea producti
vității muncii la două aparta
mente și jumătate construite de 
fiecare muncitor.

Consiliile populare vor mo
biliza întreaga capacitate tehni
că și de creație existentă in 
județe la înfăptuirea sarcinilor 
si indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind o 
arhitectură nouă, reprezentativă 
și sporirea calității lucrărilor 
executate.

Realizarea locuințelor se face 
în condițiile participării tot 
mai largi a populației. De a- 
ceea. consiliile populare trebuie 
să acționeze mai hotărît pentru 
ca atît întreprinderile și insti
tuțiile. cit și cetățenii benefi

ciari ai noilor apartamente să 
participe efectiv la construirea 
acestora.

Ne . exprimăm ferma convin
gere că, antrenînd întregul po
tential material și uman de care 
dispun în teritoriu, consiliile 
populare vor aduce la îndepli
nire sarcina de mare răspunde
re încredințată de partici de a 
realiza' integral planul de lo
cuințe și dotări social-culturale 
și edilitare al localităților.

Pentru creșterea, la nivelul 
exigentelor cerute de partid, a 
eficientei întregii munci desfă
șurate. consiliile populare tre
buie să rezolve corespunzător 
toate problemele ce se ridică in 
unitățile administrativ-! erito- 
riale în care sînt alese, pe baza 
cunoașterii temeinice a realită
ților. printr-un contact, perma
nent cu populația.

Comitetele si birourile execu
tive ale consiliilor populare, 
președinții acestora. primarii, 
actionind în lumina hotăririlor

Cuvîntul participanților la dezbateri
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VALERIU NICOLESCU
președintele Consiliului popular 

al municipiului Pitești
Participăm din nou la un eve

niment remarcabil — Confe
rința pe țară a președinților 
consiliilor populare — care pune 
în lumină, încă o dată, demo
cratismul real și profund al 
orînduirii noastre, preocuparea 
statornică a partidului, a se
cretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua perfecționare a activității 
in toate domeniile, în scopul în
făptuirii neabătute a Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea, de Conferința Națională 
a partidului.

Făcînd analiza vastei munci 
desfășurate de întregul popor 
pentru înfăptuirea politicii par
tidului, trecînd în revistă suc
cesele remarcabile obținute, 
considerăm o datorie de onoare 
să relevăm și cu acest prilej 
rolul imens, esențial, pe care 
îl are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în organizarea și 
conducerea întregii activități, 
în elaborarea măsurilor de ac
celerare a dezvoltării economi
co-sociale a tării, de creștere 
suplimentară a nivelului de 
trai material și spiritual al ce
lor ce muncesc, în perfecționa
rea și adîncirea democrației 
socialiste, în tot ceea ce facem 
pentru făurirea civilizației so
cialiste și comuniste pe pămin- 
tul României.

în numele celor 180 000 de lo
cuitori ai Piteștiului și celor 
33 000 de comuniști, vă rog 
să-mi permiteți să exprim și cu 
acest prilej adeziunea nemăr
ginită față de întreaga politică 
internă și externă a partidului 
și statului — întruchipare eloc
ventă a celor mai înalte aspi
rații și năzuințe ale poporului 
român — față de conducerea 
partidului și statului, in frun
tea căruia muncește cu ine
galabilă pasiune si dăruire 
revoluționară, cu înflăcărat pa
triotism, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care de peste 4 
decenii și jumătate slujește 
cu devotament nețărmurit pa
tria, partidul, poporul, cauza 
socialismului și păcii, a priete
niei și colaborării intre popoare, 
legindu-și cu strălucire numele 
de tot ceea ce înseamnă patria 
noastră astăzi, de perspectivele 
și mai luminoase ale viitorului.

în primii doi ani ai cincina
lului, municipiul Pitești a în
cheiat un bilanț fructuos pe 
calea dezvoltării sale economi
co-sociale. în această perioadă 
s-a realizat o producție indus
trială de 46,3 miliarde lei, cît 
in întregul cincinal 1971—1975, 
iar în acest an se va obține o 
producție de peste 27 miliarde 
lei, cu 13 miliarde lei mai mult 
decit în 1975. S-au construit și 
dat în folosință 4 992 aparta
mente, cu 500 peste prevederile 
planului, 2 300 locuri în cămine 
de nefamiliști, 1 020 săli de 
clasă. 832 locuri in internate 
școlare, 780 locuri în grădinițe 
și creșe, s-au extins rețelele de 
apă și canalizare, a crescut și 
s-a diversificat rețeaua comer
cială, numai in 1977 desfăcîn- 
du-se către populație mărfuri 
în valoare de 3.1 miliarde lei, 
de două ori mai mult decit in
1975. La toate acestea, o con
tribuție de seamă și-a adus-o 
consiliul popular. deputății, 
care, sub conducerea comitetu
lui municipal de partid și in 
strînsă legătură cu masele de 
oameni ai muncii, au militat 
pentru înfăptuirea, în' condiții 
cit mai bune, a planului în 
profil teritorial.

în domeniul construcției de 
locuințe, de exemplu, comitetul 
de partid, consiliul popular au

recentei plenare a C.C. al
P.C.R. și a Legii adoptate de
Marea Adunare Națională la
ultima sesiune, trebuie să asi
gure toate condițiile ca' oame
nii muncii că găsească în per
manentă la consiliile populare 
6 atmosferă de stimulare a ini
țiativelor. de solicitudine, care 
să garanteze că sugestiile si 
propunerile pe care ei le fac 
vor fi rezolvate, că. împreună, 
înfăptuiesc și aplică hotăririle 
partidului și legile țării.

Sub conducerea si îndruma
rea organelor si organizațiilor 
de partid, consiliile populare 
trebuie să ia măsuri pentru bu
na organizare a acțiunilor de 
cunoaștere și însușire a docu
mentelor de partid și a legilor 
statului: să asigure respectarea 
legalității de către aparatul 
propriu, de organele în subor
dine. de toti cetățenii, acordind. 
totodată, atentie sporită creșterii 
calității acțiunilor întreprinse si 
eliminării manifestărilor de for

acordat o atenție deosebită asi
gurării din vreme a pro
iectelor și amplasamentelor, 
bunei organizări a muncii pe 
șantiere, respectării întoc
mai a legii calității, durabili
tății și siguranței construcții
lor. La grăbirea lucrărilor au 
contribuit direct și cetățenii, in 
primul rînd viitorii beneficiari. 
Au fost constituite 55 brigăzi de 
cetățeni, care au lucrat alături 
de constructori, reușindu-se ast
fel ca numeroase apartamente 
să fie date în folosință la ter
men si chiar înainte de termen, 
iar planul să fie depășit. Consi
derăm că avem o experiență ce 
trebuie dezvoltată în continuare 
în ceea ce privește atragerea 
maselor de oameni ai muncii la 
acțiuni de gospodărire si în
frumusețare a orașului nostru. 
Organizăm cu regularitate în
tâlniri între reprezentanți ai 
consiliului popular și cetățenii 
din cartiere. în care se discu
tă deschis — și, trebuie să recu
nosc, de multe ori critic la a- 
dresa noastră — despre modul 
cum este gospodărit cartierul 
sau municipiul si ce anume ar 
mai trebui făcut pentru lichida
rea unor neajunsuri.

Sintem conștienți 'că atribu
țiile largi cu care au fost inves
tite consiliile populare, dezvol
tarea complexă si rapidă pe 
care o cunoaște municipiul nos
tru impun in continuare creș
terea capacității comitetului 
municipal de partid, a consi
liului popular de a cuprinde 
multitudinea problemelor pe 
care le ridică viata, realizarea 
planului in profil teritorial. în 
mod deosebit trebuie să ne mo
bilizăm forțele, intrehga noastră 
capacitate organizatorică pentru 
îndeplinirea sarcinilor în indus
trie. domeniu , in care, cu toate 
rezultatele obținute, continuă 
.încă să persiste o serie de 
neajunsuri. îndeosebi în gospo
dărirea mijloacelor materiale si 
financiare ale întreprinderilor, 
în organizarea producției si a 
muncii, in folosirea mai judi
cioasă a instalațiilor si utilaje
lor. reducerea costurilor de pro
ducție. a consumurilor de ener
gie si combustibil. în realizarea 
unor produse de înaltă calitate. 
Ne preocupăm cu toată fer
mitatea să înlăturăm cit 
mai grabnic aceste neajunsuri 
și să creăm astfel toate condi
țiile pentru aplicarea în viață a 
hotărîrii recentei plenare a Co
mitetului Central al partidului 
cu privire la perfecționarea con
ducerii și planificării economico- 
financiare, potrivit căreia se va 
introduce ca indicator de bază 
valoarea producției nete și pro
ducției fizice, hotărîre pe care o 
susținem cu toată tăria, cu de
plina convingere că ea va con
duce la transformarea cantității 
într-o nouă calitate.

Va trebui să ne ocupăm mai 
îndeaproape, cu mai multă gri
jă și competență, de realizarea 
unor condiții de trai cît. mai 
bune pentru oamenii muncii. Cu 
toate rezultatele obținute, tre
buie să recunoaștem că se ma
nifestă încă neajunsuri în sfera 
serviciilor către populație, în 
practicarea unui comerț modern, 
in aprovizionarea cu bunuri de 
consum.

Asemenea tuturor localităților 
țării, pe temelia marilor reali
zări obținute pînă în prezent, 
și municipiul Pitești are per
spective dintre cele mai lumi
noase. în 1980 și in deceniul ur
mător, el va deveni un oraș nou, 
modern, cu o industrie puterni
că. cu condiții dintre cele mai 
bune de muncă și viață. 

malism, birocratism și neglijen
tă în solutionarea problemelor.

Consiliile populare trebuie să 
se preocupe în mod constant de 
adîncirea ' democrației socialiste, 
prin organizarea în bune con
diții si cu eficientă a sesiu
nilor. a adunărilor cetățenilor, 
folosirea în mai mare măsură a 
comisiilor permanente, a clele- 
gaților sătești, a comitetelor de 
cetățeni, asociațiilor de locatari 
si a celorlalte forme organiza
torice de atragere a oamenilor 
muncii la rezolvarea treburilor 
de stat si obștești.

Sarcinile la care ne-am refe
rit pe scurt in acest raport sînt 
ștrîns legate de viața, munca și 
aspirațiile cetățenilor patriei 
noastre — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități 
— de obiectivele fundamentale 
ale politicii partidului si statu
lui nostru. De aceea. întreaga 
activitate a consiliilor populare 
trebuie să se desfășoare sub con
ducerea și îndrumarea organelor

Pentru tot ce s-a realizat pînă 
în prezent, pentru perspectivele 
ce ni se deschid, adresăm incă 
o dată cele mai vii mulțumiri 
conducerii partidului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
care, in contextul general al 
dezvoltării țării, acordă o aten
ție deosebită județului și muni
cipiului nostru.

în încheiere, ne angajăm 
solemn în fața conferinței, a 
mult stimatului și iubitului

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU BĂLĂCI 

președintele Consiliului popular 
al comunei Oprișor, județul Mehedinți

Vă rog să-mi îngăduiți ca, de 
Ia înalta tribună a conferinței, 
să exprim adeziunea unanimă a 
locuitorilor comunei mehedin- 
țene Oprișor, la politica înțe
leaptă și .cutezătoare a partidu
lui și statului nostru, sentimen
tele lor de aleasă stimă, dragoste 
și prețuire nutrite față de se
cretarul general al partidului, cel 
mai iubit fiu al poporului ro
mân, înflăcărat patriot și revo
luționar, vizionar și ctitor al a- 
cestui ev de lumină și de afir
mare plenară a democrației so
cialiste.

Animați de îndemnurile dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
locuitorii plaiurilor mehedințene 
si, alături de ei, cei din comuna 
pe care o reprezint, sînt ferm 
angajați în transpunerea in via
ță a Programului partidului, a 
hotăririlor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale par
tidului. în atenția comitetului 
comunal de partid, a consiliului 
popular au stat, întâi de toate, 
valorificarea superioară a pă- 
mîntnlui. dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii.

Prin folosirea mai rațională a 
pămîntului, perfecționarea orga
nizării și retribuției muncii, îm
bunătățirea structurii plantelor 
și cultivarea lor pe terenurile 
cele mai potrivite, prin aplica
rea unor măsuri agrotehnice 
înaintate, folosind soiuri pro
ductive, într-o densitate cores
punzătoare, am reușit in anul 
trecut — deși condițiile climate
rice au fost nefavorabile — să 
obținem, pe întreaga suprafață 
de 1 650 ha cultivate cu griu și 
neirigate, o producție medie de 
peste 4 000 kg. iar Ia porumb, de 
pe 1 200 ha, 5 000 kg la ha, com
parativ cu 1 500 kg griu și cu 
1 700 kg porumb, obținute la ha 
în anul cooperativizării agricul
turii.

De asemenea, transpunînd în 
viată îndemnul ce ne-a fost 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul țărăni
mii. am dezvoltat și moderni
zat. sectorul zootehnic. acesta 
definind acum 45 la sută din 
valoarea producției globale a u- 
nitătii.

Pe această bază, am livrat la 
fondul centralizat al statului 
peste 6 000 tone grîu. porumb si 
orz. importante cantităti de 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr 
si legume, precum si peste 650 
tone de carne de bovine, mai 
mult decit în 1975. ceea ce a 
condus la creșterea veniturilor 
cooperatorilor de peste trei ori 
fată dg anul 1970.

Totodată. în perioada care a 
trecut de la prima conferință pe 
tară a președinților consiliilor 
populare. în comuna noastră au 
fost întreprinse ample acțiuni 
edilitar-gospodăresti. Am con
struit. astfel, sute de case mo
deme. o nouă școală, ateliere 
școlare, grădinițe de copii, ma
gazine spațioase, un stadion, 
brutărie, casă a specialistului, o 
vastă rețea de trotuare. Am în
ființat. 'de asemenea, diferite 
unități prestatoare de servicii. 

si organizațiilor de partid, cu 
participarea nemijlocită a tutu
ror comuniștilor care activează 
in aceste domenii.

Dispunem de tot ce avem ne
voie. nc bucurăm de conducerea 
si îndrumările permanente ale 
tovarășului secretar general, 
Nicolae Ceaușescu. pentru a 
îndeplini sarcinile ce revin con
siliilor populare din hotăririle 
Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale din decembrie 
1977 ale partidului nostru.

Asigurăm conducerea de partid 
si de stat, pe dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că, 
împreună. Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare și 
consiliile populare vor face to
tul pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a sarcinilor ce le 
revin, pentru ridicarea pe noi 
culmi de progres și civilizație a 
tării noastre, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintarea Româ
niei spre comunism.

■secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. că 
vom munci cu pasiune și res
ponsabilitate pentru aplicarea 
neabătută in viață a hotăririlor 
Congresului al XI-lea, ale Con
ferinței Naționale, a hotăririlor 
ce vor fi adoptate în acest fo
rum democratic, pentru edifi
carea mai accelerată a societă
ții socialiste și comuniste pe 
pămîntul României,

Gîndindu-ne să facem în așa 
fel îneît comuna si cooperativa 
agricolă să se autofinanteze. 
sintem mindri să putem spune 
acum că. prin hărnicia tuturor 
locuitorilor. înlăturind risipa 
si cheltuielile neeconomicoase. 
gospodărind mai bine mijloace
le materiale si financiare, ele. 
astăzi, se autofinantează. iar 
conform programului de dezvol
tare în perspectivă, activitatea 
lor economico-financiară va fi 
și mai eficientă.

Creșterea puterii economice a 
comunei se oglindește direct în 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al locuitori
lor. Aproape fiecare familie are 
aparat de radio, televizor, abo
namente la diferite ziare si re
viste si diverse obiecte de; uz 
casnic, de folosință îndelungată. 
Peste 500 de locuitori, de dife
rite virste și profesii, fac parte 
din formațiile artistice prezente 
în ediția a 2-a a Festivalului 
muncii și creației „Cintarea 
României".

Cu toate aceste realizări, tre
buie să recunoaștem însă; că, 
față de baza tehnico-materială 
de care dispune comuna, nu am 
făcut totul, in primul rînd pen
tru folosirea eficientă a fon
dului funciar. N-am acționat 
cu suficientă hotărire nici pen
tru a asigura o calitate cores
punzătoare lucrărilor de între
ținere a culturilor furajere, 
ceea ce a afectat, asupra pro
ducțiilor animaliere atit. in 
cooperativă, cit și in gospodă
riile membrilor cooperatori. 
Mai mult, avem incă suprafețe 
neluate în cultură.

Pe lingă aceste neajunsuri, 
am dovedit o insuficientă pre
ocupare pentru regularizarea 
riului Drincea — lucrare care, 
efectuată, ne-ar fi adus mari 
avantaje în dezvoltarea secto
rului legumicol, am fi putut 
chiar înființa un sector piscicol.

Parte din aceste lipsuri au 
fost dezbătute in adunările ge
nerale de partid și ale coope
ratorilor de la începutul aces
tui an. Pentru remedierea lor, 
s-au stabilit programe concrete 
care ne mobilizează eforturile 
ca șă obținem pe terenuri ne
irigate peste 5 000 kg griu la 
hectar, peste 6 000 kg porumb 
boabe, aproape 8 000 kg stru
guri și circa 40 tone sfeclă de 
zahăr la hectar. Vom extinde 
suprafața cultivată cu viță de 
vie. iar pină in 1980 vom dubla 
capacitatea ingrășătoriei pentru 
tineretul taurin, vom înfrumu
seța satele și le vom îmbogăți 
zestrea cu o grădiniță, cu un 
supermagazin. centrală termică, 
baie comunală, spații verzi și 
chiar cu o casă de cultură.

Sigur că vinovați de toate 
aceste lipsuri sfntem intîi de 
toate noi. cei din comitetul co
munal de partid, din consiliul 
popular. Neajunsurile din pro
pria noastră activitate le-am 
analizat cu întreaga responsabi
litate și am tras învățămintele 
necesare.
(Continuare in pag. a IlI-a)

/(^Urinare din pag. I)

1. — Cu privire la înfăptuirea sarci
nilor ce revin consiliilor populare 
din Programul elaborat la Congresul 
al XI-lea al partidului și hotăririle 
Conferinței Naționale din decembrie 
1977.

2. — Raport cu privire la realizarea 
programelor de urbanizare și de sis
tematizare a teritoriului si localită
ților.

3. — Raport cu privire la îndeplini
rea programului de construcții de lo
cuințe pe primii doi ani ai cincina
lului și măsurile ce se impun pentru 
punerea in funcțiune a tuturor apar
tamentelor prevăzute a se realiza in 
perioada 1976—1980.

4. — Raport cu privire la dezvol
tarea activităților de gospodărie co
munală si a prestărilor de servicii către populație.

5. — Raport cu privire la activita
tea desfășurată de consiliile populare 
pentru Îndeplinirea programelor na
ționale de dezvoltare a agriculturii si 
sarcinile ce le revin pentru realizarea 
integrală a acestor programe.

6. — Raport cu privire la stilul si 
metodele de muncă ale organizațiilor 
de partid în conducerea activității 
economice, a muncii politico-educa
tive de masă.

7. — Cu privire la perfectionarea 
activității consiliilor populare, dez-

\ voltarea democratici, antrenarea oa- 
V______________ __________________ 

menilor muncii Ia conducerea intregii 
vieți eeonomico-sociale.

Conferința a aprobat, de asemenea, 
în unanimitate, organizarea următoa
relor secțiuni :

Secțiunea pentru activitatea consi
liilor populare in vederea realizării 
planului de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial pe anul 
1978 si pe întregul cincinal :

Secțiunea pentru agricultură, silvi
cultură si gospodărirea apelor :

Secțiunea pentru sistematizare, ur
banizare. construcții de locuințe si 
obiective social-culturale :

Secțiunea pentru dezvoltarea activi
tăților de gospodărie comunală si do
tarea tehnico-edilitară a localităților :

Secțiunea pentru aprovizionarea 
populației si dezvoltarea rețelei de 
servicii către populație :

Secțiunea pentru pregătirea forței 
de muncă. învătămînt. cultură si să
nătate :

Secțiunea pentru perfectionarea ac
tivității consiliilor populare, dezvol
tarea democrației si participarea oa
menilor muncii la conducerea între
gii vieți economico-sociale :

Secțiunea pentru activitatea de 
partid, munca politico-educativă de 
masă.

Au fost aprobate, tot-odată. prezi- 
diile secțiunilor, precum și regu
lamentul de desfășurare a lucrărilor 
conferinței, atit în plen, cit si în ca
drul celor opt secțiuni.

Intrîndu-se în ordinea de zi, tova
rășul Iosif Uglar, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare, a prezentat raportul „Cu 
privire la realizarea programelor de 
urbanizare, de sistematizare a teri
toriului, localităților și de construc
ție a locuințelor".

La dezbaterea problemelor înscrise 

Prima zi a luc rarilor
pe ordinea de zi au luat cuvîntul to
varășii Valerin Nicolescu, președin
tele Consiliului popular municipal 
Pitești, județul Argeș. Dumitru Bă
lăci, președintele Consiliului popu
lar comunal Oprișor, județul Me
hedinți. Horea Toma, președintele 
Consiliului popular orășenesc Lupeni, 
județul Hunedoara. Ion Ciucă, pre
ședintele Consiliului popular comu
nal Strejești. județul Olt, Ion Rădu- 
canu, președintele Consiliului popu
lar comuna) Poiana Mare, județul 
Dolj, Lucreția Cristea. președintele 
Consiliului popular comunal Satu
lung, județul Maramureș. Radu Bă
lan, președintele Consiliului popu

lar municipal Timișoara. Ion Tărni- 
ceriu, președintele Consiliului popu
lar orășenesc Cîmpulung Moldove
nesc. județul Suceava, Constantin 
Ularu, președintele Consiliului popu
lar comunal Bălești, județul Gorj, 
Valeria Baciu, președintele Consi
liului popular comunal Horoatu 
Crasnei, județul Sălaj.

Tn continuare, ședința a fost con
dusă de tovarășul Vasilc Martin, 

președintele Consiliului popular mu
nicipal Călărași, județul Ialomița.

Tovarășul Constantin Dăscălcscu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
prezentat ..Raportul cu privire la 
stilul și metodele de muncă ale or
ganizațiilor de partid în conducerea 
activității economice, a muncii po
litico-educative de masă".

La dezbaterile generale au luat cu- 
vintul tovarășii Adriana Morarii, 
președintele Consiliului popular al 
sectorului 2 — București. Minei
Crivac, președintele Consiliului 
popular comunal Lehliu-Gară, jude
țul Ialomița, Alexe Raduly, preșe

dintele Consiliului popular orășenesc 
Miercurea-Ciuc, județul Harghita. 
Vasile I’odaru. președintele Consi
liului popular comunal Girov, jude
țul Neamț. Nicolae Hurubean, pre
ședintele Consiliului, popular muni
cipal Sibiu, Florica Chisilencu, pre
ședintele Consiliului popular comu
nal Nufăru, județul Tulcea, Andrei 
Weingarlner, președintele Consiliului 
popular orășenesc Bistrița, județul

Bistrița-Năsăud. Iacob Sava. preșe
dintele Consiliului popular comunal 
Fălciu. județul Vaslui. Elena Oprea, 
președintele Consiliului popular oră
șenesc Pucioasa, județul Dîmbovița, 
ion Apostol, președintele Consiliului 
popular comunal Filipești. județul 
Bacău. Branislav Simulovici, preșe
dintele Consiliului popular comunal 
Socol. județul Caraș-Severin. Nico- 
lae Dumitrașcu, președintele Consi
liului popular orășenesc Cîmpina, 
județul Prahova.

Tn ședința de după-amiază, con
dusă de tovarășul Karoly Șanta, 
președintele Consiliului popular o- 
rășenesc Sfîntu Gheorghe, județul 

Covasna, tovarășul Angelo Micules- 
cu. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare, a prezentat „Raportul cu 
privire la activitatea desfășurată de 
consiliile populare pentru îndeplini
rea programelor naționale de dez
voltare a agriculturii și sarcinile ce 
le revin pentru realizarea integrală 
a acestor programe".

La dezbateri au luat cuvîntul to
varășii Gheorghe lonescu. președin
tele Consiliului popular comunal 
Putineiu, județul Teleorman. Marga
reta Krauss, președintele Consiliului 
popular orășenesc Codlea, județul 
Brașov, Miu Dobrcscu. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Nyaguly Franeisc, președin
tele Consiliului popular comunal 
Catalina, județul Covasna. Ecatcrina 
Istrate, președintele Consiliului 
popular comunal Dumitrești, județul 
Vrancea, Tănase Lolescu, președin
tele Consiliului popular orășenesc 
Motru. județul Gorj. Nicolae Zsoidiș. 
președintele Consiliului popular co
munal Iernut. județul Mureș. Du
mitra Bîrsan, președintele Consiliu
lui popular comunal Cudalbi, jude
țul Galați. Nicolae Fcnișer, președin
tele Consiliului popular comunal 
Ighiu, județul Alba. Nicolae Iosin, 
președintele Consiliului popular oră
șenesc Oltenița, județul Ilfov, 
Gheorghe Roman, președintele Con

siliului popular municipal Sighetu 
Marmației, județul Maramureș.

Lucrările au fost conduse apoi de 
tovarășul Paul Streche, președintele 
Consiliului popular comunal Izbi- 
ceni, județul Olt. Au mai luat cuvîntul, 
Ia dezbateri, tovarășii Aurel Cioran, 
președintele Consiliului popular co
munal Ianca, județul Brăila. Ion 
Ciontu, președintele Consiliului 
popular comunal Topraisar, județul 
Constanta, Florian Ivan, președintele 
Consiliului popular orășenesc Dr. Pe
tru Groza, județul Bihor. Eugenia 
Baraboi. președintele Consiliului 
popular comunal Flămînzi. județul 
Botoșani, Tiberiu Marian, președin
tele Consiliului popular orășenesc 
Zalău, județul Sălaj. Ion Iliescu, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Iași. Marțian Fuciu, președin
tele Consiliului popular municipal 
Arad. Juliana Haidu, președintele 
Consiliului popular comunal Ber- 
veni. județul Satu Mare, Emil Co- 
.jocărescu, președintele Consiliului 
popular comunal Valea Doftanei, ju
dețul Prahova. Constantin Radoslav, 
președintele Consiliului popular co
munal Zărnești, județul Buzău, 
Gheorghe Stoica, președintele Con
siliului popular municipal Rîmnicu 
Vilcea, județul Vilcea.

Lucrările conferinței continuă.
(Agerpres)
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Sîntem conștienți că avem încă 
multe de făcut pentru valorifi
carea fiecărei palme de pămînt, 
a potențialului uman și material 
de care dispunem, în organizarea 
procesului de producție și pro
movarea progresului tehnic, în 
acțiunea de sistematizare, de 
gospodărire a comunei. Anali- 
zînd ceea ce s-a făcut bine, mi
nusurile, neimplinirile, comitetul 
comunal de partid, biroul exe
cutiv al consiliului popular au 
stabilit măsuri care să determine 
o îmbunătățire continuă a stilu
lui și metodelor lor de muncă, 
o angajare și mai plenara a tu
turor locuitorilor pentru a ri
dica comuna și cooperativa agri
colă in rindul celor mai bune u- 
nități din județ, pentru a le face 
tot mai frumoase și bogate.

Aș dori ca in continuare să 
fac următoarele propuneri :

— în vederea efectuării intr-o 
perioadă scurtă a lucrărilor de 
recoltare a porumbului și in spe
cial de stringere a cocenilor re

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
HOREA TOMA

președintele Consiliului popular 
al orașului Lupenî

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim. in cadrul conferinței 
noastre, cuvintul de mulțumire 
și sentimentele de adincă recu
noștință ale minerilor, ale ce
lorlalți oameni ai muncii și lo
cuitori din Valea Jiului, pentru 
tot ceea ce s-a întreprins și se 
întreprinde in continuare, din 
inițiativa și la indicația dum
neavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în vederea îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și viață ale mi
nerilor. în măsurile de perfec
ționare a întregii activități de 
producție, de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și viață 
ale minerilor, întreprinse în 
urma vizitei de lucru cu care 
ne-ați onorat în toamna anului 
trecut, vedem, cu toții, dovada 
grijii cu adevărat părintești pe 
care ne-o purtați permanent, 
expresia profundului umanism 
ce străbate, de la un capăt la 
altul, politica partidului, o po
litică in centrul căreia se află 
mereu omul, bunăstarea sa ma
terială și spirituală.

Sîntem conștienți de amploa
rea. și însemnătatea măsurilor 
luate din inițiativa și la indi
cația dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea nivelului de 
trai al minerilor, al tuturor ce
lorlalți oameni ai muncii și lo
cuitori din Valea Jiului. Știm 
că acestor măsuri trebuie să le 
răspundem printr-o activitate 
exemplară în domeniul producți
ei materiale, printr-o contribuție 
mereu crescindă la întărirea e- 
conomiei naționale — stngtțrul 
izvor al creșterii bunăstării 
noastre materiale și spirituale. 
Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că acționăm cu răspun
dere pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor pe care ni 
le-ați trasat cu prilejul vizitelor 
de lucru întreprinse în Valea 
Jiului, preocupîndu-ne să _ dez
voltăm producția de cărbu
ne pe căile indicate, de 
dumneavoastră. prin intro
ducerea progresului tehnic 
și mecanizarea extracției de 
cărbune. Este adevărat că ne 
mai confruntăm cu unele nea
junsuri izvorî te din complexita
tea de probleme ce însoțește, de 
obicei, un proces atît de vast 
cum este mecanizarea si perfec
ționarea forței de muncă. Rezul
tatele economice cu care între
prinderile miniere Paroseni. U- 
ricani. Petrila. Vulcan si Lonea. 
precum și alte sectoare și bri
găzi de la Lupenî. Aninoasa și 
celelalte întreprinderi au înche
iat luna februarie, acumulînd un 
plus de peste 6 000 tone cărbune, 
randamentele in continuă _ creș
tere obținute în abatajele înzes
trate cu o dotare tehnică mo
dernă. reprezintă o elocventă 
dovadă a angajării minerilor in 
fata sarcinilor de plan, a hotă- 
ririi lor de a îndeplini in mod 
exemplar angajamentul asumat 
pentru anul 1978, de a extrage, 
peste prevederi, cantitatea de 
30 000 tone de cărbune. Acestui 
tel ii subordonăm toate acțiunile 
noastre de valorificare superioa
ră a potențialului tehnic si u- 
man de care dispunem, a gindi- 
rii novatoare a minerilor și ca
drelor tehnico-ingineresti. în ve
derea descoperirii de noi resurse 
și posibilități ale creșterii pro
ducției de cărbune. în această 
direcție, măsurile adoptate de 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului privind 
participarea personalului munci
tor la autoconducere. la întări
rea si lărgirea autogestiunii eco- 
nomico-financiare deschid noi 
perspective pentru creșterea efi
cientei economice a întregii 
noastre activități si. pe această 
bază, a bunăstării materiale a 
fiecărui miner.

în ansamblul tuturor măsuri
lor întreprinse — despre care nu 
greșim cind spunem că sint de 
amploare fără precedent — up 
loc important îl ocupă cele des
tinate așezării ne baze noi. su
perioare. a întregii activități 
destinate satisfacerii cerințelor 
de consum iile populației și dez
voltării prestărilor de servicii. 
De mare eficientă s-au dovedit 
perfecționările organizatorice a- 
duse prin înființarea a încă două 
întreprinderi comerciale cu pro

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION CIUCĂ

președintele Consiliului popular 
al comunei Strejești, județul Olt

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim profunda recunoștință a 
comuniștilor, a deputatilor. a 
tuturor locuitorilor comunei 
Strejești. județul Olt. pentru 
grija deosebită pe care condu
cerea partidului nostru, dum
neavoastră personal. tovarășe 
secretar general, o purtati po
porului. întregii națiuni, dezvol
tării economico-sociale a pa
triei. 

zultați, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să ur
genteze realizarea și dotarea
S.M.A.-urilor cu gama de mașini 
necesară acestor lucrări ;

— pentru creșterea răspunde
rii și eficienței muncii specialiș
tilor din agricultură, să se stu
dieze posibilitatea ca retribuirea 
acestora să se facă de către con
siliile intercooperatiste prin 
S.M.A.-uri, la producția netă din 
cooperativele pe care le deser
vesc și nu la producția globală.

Vă asigur că pentru noi mă
surile ce se vor stabili de actua
la conferință vor constitui di
recții precise de acțiune, de 
muncă neobosită pentru înflori
rea comunei, pentru sporirea 
contribuției noastre la prosperi
tatea județului și a patriei, așa 
cum ne îndemnați dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, așa cum 
ne convingeți prin exemplul per
sonal, generos, de dăruire în 
muncă, fără odihnă pentru bi
nele și fericirea poporului al că
rui ilustru și devotat fiu sînteți.

fil mixt, in orașele Lupeni și 
Vulcan, și îmbunătățirea profi
lului întreprinderiloi' din lo
calitatea de reședință a muni
cipiului. în mod deosebit am 
beneficiat de un sprijin substan
țial în asigurarea unui fond de 
marfă tot mai bogat în volum 
și structură și într-o gamă sor
timentală adecvată. Acestor 
măsuri le-am adăugat preocu
pările noastre pentru dezvol
tarea rețelei și reprofilarea unor 
unități comerciale în consens cu 
cerințele de consum, pentru îm
bunătățirea servirii prin extin
derea formelor moderne de co
merț și ridicarea calificării lu
crătorilor cuprinși în activitatea 
comercială. Toate acestea au 
condus la creșterea substanția
lă a vînzărilor către populație, 
care în trimestrul IV 1977 au 
atins cifra de 330 milioane lei, 
față de numai 280 milioane Iei, 
cit s-a realizat in trimestrul IV
1976.

In domeniul prestărilor de 
servicii s-a trecut, de aseme
nea, la perfecționarea cadrului 
organizatoric, și dezvoltarea ac
tivităților edilitar-gospodărești, 
pentru întreținerea corespunză
toare a fondului locativ, îmbu
nătățirea transportului în comun, 
satisfacerea la un nivel sporit de 
exigentă a tuturor celorlalte ser
vicii în folosul populației. în
ființarea întreprinderii de gos
podărire comunală și locativă 
din Petroșani, cu subunități in 
Lupeni și Vulcan și cu o subu
nitate specializată pentru trans
portul interurban, celelalte mă
suri luate pe linia întăririi bazei 
tehnico-materiale edilitar-gos
podărești și de transport, a dez
voltării prestărilor de servicii 
în domeniul cooperației mește-. 
șugărești, în alte ramuri de ac
tivitate, iși pun tot mai mult 
amprenta asupra vieții sociale a 
municipiului, asupra nivelului 
de trai al oamenilor muncii și 
locuitorilor de pe meleagurile 
noastre.

Pentru dezvoltarea si perfec- • 
ționarea activității comerciale 
beneficiem de un însemnat vo
lum de investiții, aprobat supli
mentar față de prevederile ini
țiale ale cincinalului, in valoare 
de peste 112 milioane lei. în 
principal, fondurile sint desti
nate dezvoltării actualei rețele 
prin construirea de magazine 
universale moderne în toate 
localitățile municipiului, căro
ra li se adaugă depozite, 
hale agroalimentare, laboratoare 
de preparate culinare și com
plexe de alimentație publică, in- 
sumînd o suprafață comercială 
totală de aproape 40 000 mp. în 
aceeași sferă de preocupări se 
înscriu alte măsuri luate pentru 
dezvoltarea rețelei hoteliere și 
de turism. Beneficiem, în conti
nuare, de sprijin substanțial in 
asigurarea fondului de marfă. 
Preocuparea noastră centrală se 
îndreaptă spre intensificarea ac
țiunilor de cunoaștere a cererii 
de consum, astfel Incit să asigu
răm o repartizare teritorială co
respunzătoare a întregului fond 
de marfă, cit și spre continua 
îmbunătățire a activității de ser
vire, prin promovarea formelor 
avansate de comerț, prin buna 
gospodărire a fondului de marfă 
și desfășurarea unei activități 
eficiente, pentru ca întreaga 
noastră muncă să se situeze la 
înălțimea importantelor măsuri 
întreprinse in folosul nostru, la 
nivelul de exigență cerut de ac
tuala etapă.

Gîndul nostru de recunoș
tință față de măsurile deosebite, 
luate din inițiativa și la indi
cația dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, este 
unul singur. Strîns uniți în ju
rul partidului, al conducerii sale 
înțelepte. al dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului, avînd 
in frunte comuniștii, urmind 
exemplul dumneavoastră de dă
ruire revoluționară și devota
ment patriotic, vor munci fără 
preget pentru a înfăptui sarci
nile ce ic revin, pentru a con
tribui la întărirea economiei na
ționale, la înflorirea patriei 
noastre scumpe, la înaintarea 
fermă a României pe calea so
cialismului și comunismului.

Mulțumim din inimă condu
cătorului nostru drag, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ma
rea sa contribuție adusă la 
adîncirea și perfectionarea de
mocrației socialiste. crearea 
condițiilor optime pentru afir
marea plenară a personalității 
noastre muncitorești. stimula
rea inițiativei si puterii de crea
ție socială a maselor.

Comuna Strejești. ne care o 

reprezint, situată în partea de 
nord a județului. înscrie in di
namica sa economico-socială 
rezultate care au schimbat ra
dical existenta oamenilor, mo
dul lor de muncă si de viată. 
Comparativ cu media cincinalu
lui 1971—1975, producția de ce
reale a comunei a înregistrat o 
creștere de 151 la sută la po
rumb. 130 la sută la griu. 116 la 
sută la orz și 180 la sută la le
gume.

Aceste rezultate se datorese 
atît hărniciei lucrătorilor ogoa
relor noastre, cît și dezvoltării 
bazei tehnico-materiale puse Ia 
dispoziție.

Localitatea noastră cunoaște 
o puternică dezvoltare si din 
punct de vedere social-cultural 
si al creșterii nivelului de trai, 
în ultimii 10 ani s-au construit 
din fonduri proprii peste 600 
case noi. au fost date ih folo
sință o scoală generală, un ma
gazin comunal, un dispensar 
uman, un cămin cultural, o gră
diniță. 3 blocuri cu 24 aparta
mente pentru specialiștii din co
mună. precum și alimentarea cu 
apă potabilă prin conducte pe a- 
proape 2 km. Cetățenii noștri po
sedă paste 2 000 aparate de radio 
Si televizoare, aproape 1150 frigi
dere și mașini de spălat. 36 au
toturisme și peste 1 300 moto
ciclete. motorete și biciclete.

îndeplinirea hotărîrilor de 
partid privind obținerea de pro
ducții agricole sporite a cerut 
din partea organizațiilor de 
partid si consiliului popular 
eforturi pentru generalizarea și 
aplicarea experienței pozitive.

In acest sens, au fost organizate 
schimburi de experiență, vizite 
de lucru ale cooperatorilor la 
locurile de muncă ale lucrători
lor din l.A.S.. intiliiiri ale spe
cialiștilor din l.A.S. cu coopera
torii și mecanizatorii, consfătuiri 
si dezbateri pe problemele spe
cifice muncii în cooperativele de 
producție. Toate acestea au con
tribuit la înțelegerea mai clară 
de către cooperatori si mecani
zatori a necesității unei ară
turi mai bune, a insămințărilor 
de calitate și în timpul optim, 
asigurării densității plantelor, 
fertilizării adecvate a solului. în
treținerii cu grijă a culturilor, 
creșterii răspunderii si spiritu
lui de echipă in recoltarea și 
transportarea întregii cantități 
de produse.

Preocuparea noastră a fost ca, 
pe lingă folosirea rațională, efi
cientă a bazei tehnico-materiale 
do care dispunem, prin secțiile 
de mecanizare să asigurăm o in
tegrare cit mai perfectă a meca
nizatorilor . în procesul de pro
ducție al cooperativelor agricole, 
o permanentizare a lor- in co
mună. o apropiere mai mare a 
acestora de cooperatori. Pe baza 
acordului global, ne-am desfă
șurat activitatea in echipe de 
mecanizatori la culturile cu me
canizare integrală și in echipe 
mixte de mecanizatori și coope
ratori la celelalte culturi.

Acțiunile întreprinse pentru 
modernizarea viticulturii, per
fecționarea relațiilor de muncă

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
ION RĂDUCANU

președintele Consiliului popular 
al comunei Poiana Mare, județul Dolj

Actuala Conferință a pre
ședinților consiliilor populare, 
prin aria largă și importanța 
problematicii aflate pe ordinea 
de zi, se înscrie ca un. moment 
de seamă in. activitatea pentru 
progresul și înflorirea localită
ților patriei, reprezentînd o ex
presie profund grăitoare a 
adincirii democrației, a stilului 
nou de gîndire și conducere po
litică puternic stimulat de se
cretarul general al partidului. 
Dind glas voinței deputaților, a 
tuturor locuitorilor uneia dintre 
cele mai mari localități rurale 
ale patriei noastre, exprim ho- 
tărirea lor de a Înfăptui neabă
tut politica partidului, de a face 
totul pentru a răspunde, prin 
fapta muncii, grijii deosebite 
pe care partidul o poartă dez
voltării armonioase a tuturor a- 
șezărilor tării.

Preocupați să imprimăm în
tregii noastre activități spiritul 
revoluționar, combativ și dina
mic propriu personalității secre
tarului general al partidului, 
Consiliul popular din comuna 
Poiana Mare promovează cu 
consecvență principiul ' muncii 
colective, antrenînd toți depu
tății, întreaga obște la conduce

între cooperatori și lucrătorii din
l.A.S.  au sporit receptivitatea 
cooperatorilor pentru punerea in 
valoare a unor suprafețe im
practicabile altor culturi, prin 
plantarea si modernizarea a 
79 hectare de pomi si 70 hec
tare viță de vie. în 1977, pe a- 
ceste terenuri modernizate s-au 
obținut producții de peste 7 000 
kg struguri la hectar și de pes
te 45 kg fructe la pom.

în comună asigurăm pregăti
rea unui număr de 40 coopera
tori ca tractoriști, care, în eta
pele de virf, ne dau posibilita
tea să folosim utilajele in două 
schimburi, să scurtăm perioade
le de lucru la semănat, între
ținere, recoltatul și transportul 
producției.

Una din principalele noastre 
preocupări este și pregătirea 
cooperatorilor, în vederea cul
tivării la C.A.P. Strejeștii de 
Jos a unor suprafețe sporite de 
legume și obținerea unor pro
ducții mari la hectar.

Cu sprijinul specialiștilor de 
Ia l.A.S. și C.A.P., cooperatorii 
au trecut la folosirea mai ra
țională, a. terenurilor din gospo
dăriile personale prin plantarea 
de soiuri de înaltă productivita
te de pomi și viță de vie, de 
legume și căpșuni.

Noi ne-am angajat ca în con
dițiile pedoclimatice existente 
să realizăm în acest an, în te
ren neirigat. peste 5 500 kg po
rumb boabe, peste 3 400 kg griu 
și 30 tone legume la hectar.

Subliniind aceste rezultate, aș 
vrea să spun însă, tovarăși, că 
am, 1'i putut face mai mult pen
tru sporirea lor. Nu am reur 

șit aceasta și din cauză că noi, 
deputății, nu am fost întot
deauna oameni de inițiativă, de 
creație in fruntea acțiunilor, a 
maselor.

Mă asociez propunerii făcute 
mai inainte de tovarășul Dumi
tru Bălăci. Avem însă nevoie 
de mai mult sprijin din partea 
unităților constructoare de ma
șini agricole, pe care le rugăm 
să producă o gamă cit mai va
riată de mașini, in special pen
tru recoltatul prăsitoarelor, pen
tru pomicultură, ' viticultură și 
legumicultura, unde in prezent 
se consumă multă forță de 
muncă. Considerăm că se pot 
aduce îmbunătățiri și mașinilor 
de recoltat furaje (CAF-urile și 
cositorile) la care pierderile sint 
încă mari.

Am dori să se acorde mai 
multă atenție și să se insiste 
asupra constituirii asociațiilor 
mixte între întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperativele 
agricole de producție, deoarece 
sint rețineri din partea unități
lor de stat.

în numele organizației co
munale de partid, al deputați- 
lor, al tuturor celor ce muncesc 
în acest colț de țară, ne expri
măm încă o dată totala noastră 
adeziune fată de documentele și 
hotăririle ce vor fi adoptate și 
ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru înfăptuirea 
lor.

rea nemijlocită a comunei, pen
tru îndeplinire'a exemplara a 
planului in profil teritorial, pen
tru dezvoltarea și sistematiza
rea comunei, pentru realizarea 
in termen a planului de inves
tiții, pentru buna gospodărire și 
Înfrumusețare a comunei. Trăim 
și muncim într-o așezare care 
parcurge astăzi o perioadă de 
adinei transformări. Unitățile 
agricole iși sporesc an de an 
producțiile, pentru rezultatele 
bune obținute primind înalte 
ordine ale republicii, două din
tre ele fiind distinse cu titlul 
de ..Erou al Muncii Socialiste". 
Anul trecut, cooperativa, agrico
lă de producție „înainte" a ob
ținut o producție de peste 9 000 
kg porumb la hectar. în ultimii 
ani, în întrecerea socialistă pri
vind buna gospodărire și înfru
musețare a localităților, comuna 
noastră s-a clasat de citeva ori 
pe primul loc în județ și t> dată 
pe țară. Sint succese cu care ne 
mindrim și care ne stimulează 
să muncim cu si mai multă sir- 
guintă.

Pentru toți locuitorii comunei 
noastre se înscrie ca un eveni
ment. de neuitat vizita pe care 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 

Ceaușescu. ați făcut-o în așeza
rea noastră, indicațiile prețioa- 
se pe care ni le-ați dat, indica
ții' care constituie pentru noi un 
program clar de activitate, pe 
care, prin eforturile unite, îl 
traducem neabătut în fapt, pen
tru a face din Poiana Mare o 
localitate mereu mai bogată și 
mai frumoasă. Așa după cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, odată cu activitatea 
pentru dezvoltarea economică și 
edilitar-gospodărească consiliul 
nostru popular se preocupă în 
mai mare măsură și de rezolva
rea în bune condiții a probleme
lor privind învățămîntul. cultu
ra. sănătatea. Problematica aces
tor domenii figurează deseori ca 
obiect de analiză pe agenda se
siunilor consiliului popular, in 
ședințele biroului executiv.

Aș vrea să mă opresc pe scurt 
în cele ce urmează asupra pro
blemelor legate de asigurarea 
sănătății populației, sarcină de 
primă importanță a activității 
consiliilor populare. Datorită 
condițiilor materiale ce ne-au 
fost asigurate, pe raza comunei 
se află un spital care acordă a- 
sistență și cetățenilor localități
lor din jur, două dispensare, o 
casă de nașteri. în ceea ce pri
vește asistența medicală de ur
gență, aceasta este asigurată de 
'stația de salvare a spitalului. 
Exceptind personalul spitalului, 
la dispoziția populației comunei 
stau 7 medici și 14 cadre cu 
pregătire medie.

Consiliul popular comunal s-a 
preocupat ca baza materială 
necesară activității sanitare să 

fie cit mai bine gospodărită 
la fiecare unitate în parte, a- 
cordind totodată atenție asigu
rării cu aparatura și instrumen
tele necesare. O grijă aparte 
am acordat-o permanentizării 
personalului medical superior 
si mediu ; medicilor si teh
nicienilor care nu erau din 
comună li s-au asigurat condiții 
bune de locuit, in apartamente 
proprietate de stat sau in case 
particulare si astfel navetismul 
a fost complet lichidat in rin- 
durile acestei categorii de spe
cialiști din comună. Si. firește, 
prin stabilizarea personalului 
medical in localitate s-au asigu
rat si o îmbunătățire a stării 
de sănătate a populației, satis
facerea intr-o măsură tot mai 
bună si mai operativă a cerin
țelor locuitorilor.

Dezvoltarea comunei, puterea 
sa economică in continuă creș
tere determină consiliul popu
lar să se preocupe in conti
nuare de dezvoltarea bazei sa
nitare în comună. în următorii 
ani ne propunem să construim 
o policlinică modernă, să mo
dernizăm. secțiile spitalului, să 
construim o creșă cu 100 de 
locuri.

CUVINTUL TOVARĂȘEI
LUCRETIA CRISTEA
președintele Consiliului popular 

al comunei Satulung, județul Maramureș
Sintem profund recunoscători 

conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru prile
jul ce ni s-a oferit nouă, tuturor 
primarilor muncipiilor, orașelor 
și comunelor de a ne exprima 
în mod deschis părerea asupra 
principalelor probleme cu care 
se confruntă zi de zi consiliile 
populare, să realizăm un schimb 
de experiență util, desprinzind 
din aceste dezbateri învățăminte 
pentru activitatea noastră de 
viitor.

Folosind mandatul încredințat 
de locuitorii comunei Satulung 
din străvechiul Maramureș, 
vreau să împărtășesc citeva din 
preocupările consiliului, popular 
in munca pe care o desfășoară 
cu deputății, cu comisiile per
manente și comitetele de cetă
țeni în scopul mobilizării și an
trenării maselor de cetățeni ia 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, la soluționarea 
și conducerea treburilor obștești.

Astfel, in vederea realizării in 
bune condiții a sarcinilor din 
planul în profil teritorial, depu
tății noștri organizează consfă
tuiri cu cetățenii. în care sint 
aduse la cunoștință hotăririle 
sesiunilor consiliului popular, 
deciziile biroului executiv, pre
cum și hotăririle si măsurile 
organelor superioare, astfel in
cit fiecare cetățean să cunoască 
sarcinile din circumscripția elec
torală si din planul pe comună.

In cadrul sesiunilor, fiecare

Vorbind de construcții, adaug 
imediat că în comuna noastră 
se ridică foarte multe proble
me legate de construcția de lo
cuințe și. implicit. îmbunătăți
rea edilitară a așezării ne baza 
programului de sistematizare 
economico-socială. în spirit 
autocritic trebuie să arăt că în 
ridicarea noilor construcții con
siliul popular nu acordă incâ 
toată atenția antrenării forței de 
creație locale pentru a se reali
za case sau alte construcții cit 
mai economice și cît mai fru
moase. specifice zonei, incit 
fiecare clădire în parte să se 
prezinte ca un fapt arhitectonic 
deosebit. Se mai construiește 
încă la noi după vocația risi
pei. folosindu-se cit mai mult 
beton, fier și lemn la tot ce-i 
necesar ori ce nu-i nevoie, după 
priceperea fiecărui sătean con
structor.

Această stare de lucruri se 
datorește si faptului că încă nu 
s-au realizat suficiente proiecte 
de case țărănești cît mai va
riate. cele existente fiind depar
te de cerințele pentru frumos 
ale satului românesc modern.

Consiliul popular va trebui să 
acționeze cu toată răspunderea 
pentru realizarea investițiilor îli 
domeniul gospodăriei comunale, 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea străzilor, rețelei de apro
vizionare cu apă, termoficare, 
a salubrizării — preocupări 
care se înscriu tot mai mult in 
viața comunei noastre.

Tot în spirit autocritic vreau 
să arăt că nu ne-am ocupat 
îndeajuns de integrarea cit mai 
deplină a intelectualilor în vja- 

ța social-politică a comunei, 
privind încă acești oameni ai 
satului numai ca specialiști in
tr-un anumit domeniu, folosin- 
du-i mai puțin în atîtea acțiuni 
ce au loc la nivelul comunei, 
acțiuni care pot căpăta un spor 
de prestigiu prin participarea 
lor. Mă refer, in primul rînd. 
la acțiunile cultural-educative, 
de formare a omului nou. con
structor al noii societăți.

în încheiere. îmi permit să 
rog Ministerul Educației și în- 
vătămîntului ca în viitor să ur
mărească mai îndeaproape re
partizarea cadrelor de speciali
tate cu prioritate în localitatea 
natală.

Cu convingerea că Conferința 
pe tară a președinților consi
liilor populare se va înscrise ca 
un nou mijloc de perfecționare 
a muncii consiliilor populare, 
vă rog să-mi permiteți să asi
gur conducerea partidului si 
statului nostru, pe dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vom face totul pentru înfăp
tuirea hotărîrilor pe care le 
vom adopta aici, pentru înflo
rirea localităților noastre, a pa
triei noastre socialiste.

deputat aduce la cunoștința 
noastră toate propunerile și su
gestiile cetățenilor. Aceasta ne-a 
permis să adoptăm hotărîri și 
decizii care să exprime rolul 
gindirii colective și care au pu
tut fi apoi înfăptuite, cu spriji
nul si participarea oamenilor 
muncii. în stilul de muncă al 
consiliului popular comunal s-a 
înrădăcinat metoda de a reparti
za sarcini concrete tuturor mem
brilor biroului executiv, fiecă
rui deputat în parte, fapt care a 
contribuit la îmbunătățirea ac
tivității de conducere, la mai 
buna soluționare a problemelor 
cu care ne confruntăm. Rezul
tatele sint vizibile. Am reușit 
să depășim an de an indicato
rii din planul în profil terito
rial. comuna situindu-se în 
fruntea întrecerii socialiste pe 
județ și chiar pe țară. Ca o re
cunoaștere a muncii noastre, în 
ultimii cinci ani am fost dis
tinși de două ori cu Ordinul 
Muncii clasa a Il-a.

Prin studiul efectuat de către 
comisia permanentă agricultu- 
ră-cooperație s-a reușit folosi
rea mai judicioasă a fondului 
funciar, ceea ce a dus Ia creș
terea continuă a producțiilor a- 
gricole. Pe baza studiului și a 
propunerilor făcute de către ce
lelalte comisii permanente. în 
ultimii 3 ani s-au construit in 
raza comunei 4 magazine uni
versale, toate prin participarea 
directă și activă a cetățenilor, 
fără fonduri de investiții, un 

cămin cultural cu 800 de locuri, 
2 ateliere școlare, iar din inves
tiții o școală cu 4 săli de clasă 
și laboratoare. în prezent con
struim 3 blocuri care vor însu
ma 20 apartamente și spații co
merciale la parter și alte obiec
tive care în marea lor majori
tate se vor executa în regie 
proprie și cu contribuția cetă
țenilor din comună.

Ca organisme de studiu și 
control, comisiile permanente 
au efectuat verificări la unită
țile din comună, în special în 
sectorul zootehnic. în urma a- 
cestor controale, situația din 
zootehnie s-a îmbunătățit. Pen
tru exemplificare putem arăta 
că în anul 1977 comuna noas
tră a contribuit la fondul cen
tralizat al statului cu 342 tone 
carne, față de 330 tone planifi
cate, cu 27 600 hi lapte, față de 
25 000 hl planificați. S-au reali
zat efectivele de animale : 
față de 4 680 bovine plan, avem 
4 851 capete. Prin propunerile 
făcute de comisia permanentă 
economică gospodărească — con
strucții și sistematizare — s-a 
reușit o depășire a planului de 
înfrumusețare a comunei cu 
peste 2 milioane lei. realizînd 
pe locuitor peste 700 lei.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut in activita
tea cu deputății, cu comisiile 
permanente si cu comitetele de 
cetățeni, sîntem conștienți că 
avem încă destule neajunsuri. 
N-am reușit să ridicăm exem
plul si rolul mobilizator al tu
turor deputatilor la nivelul sar
cinilor lor actuale. în prea mică 
măsură fructificăm rezultatele 
controalelor asupra propriilor 
noastre hotărîri ; tematica de 
lucru a unor comisii permanen
te n-a fost întotdeauna axată pe 
cerințele de actualitate ale cetă
țenilor. birocratismul, rutina, 
formalismul iși mai fac încă loc 
in raporturile noastre de interes 
public cu cetățenii. Iată, așa
dar. suficiente motive pentru a 
nu ne declara mulțumiți, de a 
nu ne culca pe laurii succeselor

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BĂLAN 

președintele Consiliului popular 
al municipiului Timișoara

De la început vă rog să-mi 
permiteți să aduc un salut 
fierbinte conferinței în numele 
celor aproape 300 000 de locui
tori ai municipiului Timișoara, 
români, germani, maghiari, sirbi 
și de alte naționalități, care, 
asemenea tuturor locuitorilor 
țării, nu vor precupeți nici un 
efort pentru a transforma in 
fapte hotăririle pe care le vom 
lua in acest forum democratic 
pentru continua înflorire a pa
triei noastre socialiste, pentru 
dezvoltarea multilaterală a fie
cărei localități, pentru crearea 
condițiilor care asigură un ni
vel de trai tot mai prosper, 
mai civilizat fiecărui om al 
muncii.

Procesul dinamic de dezvol
tare susținută a economiei na
ționale, a celorlalte sectoare ale 
vieții sociale — ce caracteri
zează întreaga economie a 
României socialiste — este pro
priu și județului Timiș, pre
cum și municipiului Timișoara.

Asemenea întregului nostru 
popor, oamenii muncii timișo
reni. raportînd îndeplinirea 
sarcinilor producției industriale 
pe perioada 1976—1977 cu un 
spor suplimentar de peste 597 
milioane Iei, au pășit în cel 
de-al treilea an al actualului 
cincinal hotărîți să acționeze 
necontenit in sensul cerinței 
formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, de a transforma can
titatea într-o nouă calitate, 
pentru a' imprima o eficiență 
mereu sporită întregii vieți eco
nomice și social-politice.

Ca urmare a politicii parti
dului și statului, a sprijinului 
neprecupețit primit din partea 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, municipiul 
Timișoara, care recent a avut 
încă o dată onoarea să vă aibă 
oaspete, într-o memorabilă vi
zită de lucru, a cunoscut o pu
ternică dezvoltare industrială, 
urbanistică și social-culturală. 
Beneficiind de importante fon
duri de investiții, care numai 
în acest cincinal ating cifra de 
13,7 miliarde lei, alături de ra
murile tradiționale ale acestui 
centru economic, au cunoscut o 
puternică dezvoltare ramurile 
de virf ale industriei noastre 
românești, care au condus la 
puternice mutații în structura 
populației ocupate și implicit 
la o nouă orientare privitoare 
la pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă.

Timișoara, după cum se știe, 
este un oraș cu o rețea de în- 
vătămint puternic dezvoltată, un 
centru universitar renumit. Ți- 
nind seama de acest lucru și de 
sarcinile stabilite de partid pri
vitoare la reașezarea întregului 
învătămînt pe baze noi, revolu
ționare. sub conducerea comite
tului municipal de partid, con
siliul popular municipal a 
acordat o atentie deosebi
tă nimerii în valoare a impor
tantelor fonduri alocate de stat 
pentru continua dezvoltare și 
modernizare a bazei materiale a 
învățămintului de toate gradele, 
care să asigure ridicarea nive
lului de cultură a tuturor cetă
țenilor și legarea sa mai strinsă 
de necesitățile vieții.

în ultimii ani s-au construit 
localuri noi, moderne, ateliere, 
laboratoare, cantine și cămine 
pentru 8 licee industriale și a- 
gricole. 5 școli generale. în spe
cial in zone muncitorești, grădi
nițe și creșe pentru aproape 
1 000 de copii, săli de- gimnastică, 
terenuri de sport, iar in prezent 
ne preocupăm de intrarea în fo
losință a complexului școlar
I.M.T.,  a două școli generale cu 
56 de clase, 3 săli de gimnastică, 
ateliere școlare și cămine pentru 
1 300 elevi.

De o bază materială puterni
că beneficiază și învățămîntul 
superior, unde s-au construit și 
dat în folosință noua Facultate 
de electrotehnică, cu o suprafață 
utilă de 13 000 mp, atelierul- 
școală si de prototipuri al Facul
tății de mecanică, atelierul de 
proiectare al Facultății de con

obținute. Ne dăm seama că tre
buie să punem un deosebit ac
cent pe pregătirea politică sl 
metodologică â deputatilor. să 
promovăm schimburile dc ex
periență si întrecerea socialistă 
intre circumscripții. E necesar 
să ne perfecționăm permanent 
stilul de lucru, să diversificăm 
formele si metodele dc muncă 
potrivit cerințelor realității si 
intereselor oamenilor, menti- 
nînd mereu vie legătura cu ei. 
antrenindii-i la dezbaterea tu
turor problemelor. Ia conduce
rea comunei — aceasta consti
tuind un factor primordial al 
adincirii democrației noastre 
socialiste.

Un domeniu cu largi resurse 
de mobilizare a cetățenilor la 
acțiune este si mai judicioasa 
corelare între preocupările co
misiilor permanente ale consi
liului popular si cele ale comi
tetelor de cetățeni. în această 
privință as propune să se ana
lizeze constituirea în fiecare sat 
a unui comitet de cetățeni, care 
să coordoneze și să îndrume în
treaga activitate obștească, co
mitet din care să facă parte toti 
deputății, precum si alti oameni 
cu prestigiu în fata cetățenilor, 
în organizarea actuală sint prea 
multe comitete de cetățeni pe 
circumscripții, pe lucrările care 
se execută și este mult mai greu 
de a se munci concret cu a- 
cestea.

Mă angajez ca după întoarce
rea acasă să discutăm cu 
deputății, cu cetățenii des
pre toate cele auzite si aproba
te la această conferință, să ne 
înzecim eforturile pentru ca ac
tivitatea pe care o desfășurăm 
să fie cît mai rodnică, iar sarci
nile stabilite aici să le indeplj- 
nim întocmai. în acest fel. so
cotesc că ne vom putea aduce si 
noi mai din plin contribuția la 
transpunerea in viată a măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului, 
pentru ridicarea României so
cialiste pe cele mai înalte culmi 
ale progresului si [civilizației.

strucții. zeci de laboratoare, pre
cum si 1 300 locuri în| cămine, la
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tivit_ iivasira. Unele din o-
biectivele propuse n-au fost re
alizate la timp, manifestind to
leranță față de argumentele in
vocate de constructori pentru 
decalarea termenelor. într-un 
cuvint, mereu ne-am mulțumit 
să ascultăm, fără a controla și 
prin aceasta să impulsionăm 
munca. E adevărat, am căutat să 
remediem situația, am găsit și 
soluțiile adecvate, dar după ce 
lucrurile deveniseră critice in 
ceea ce privește mobilizarea for
țelor de lucru, organizarea mun
cii, calitatea lucrărilor, respec
tarea graficelor de execuție. A- 
cum ne preocupăm de înlă
turarea tuturor neajunsurilor 
privind folosirea și buna gos
podărire a bazei materiale exis
tente, pentru determinarea fie
cărei instituții de învătămînt de 
a se preocupa permanent de în
zestrarea școlilor și facultăților 
în pas cu cerințele producției, 
ale vieții, ale progresului teh- 
nico-știintific.

Preocupindu-ne statornic pen
tru transpunerea în viață a ho
tărîrilor conducerii partidului, a 
prețioaselor dumneavoastră in
dicații, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom pune în valoa
re întreaga experiență acumula
tă, în conducerea activității de 
realizare a programului de in
vestiții, folosind cu multă efi
ciență fondurile alocate, asigu- 
rind învățămintului de toate 
gradele condiții optime, moder
ne în vederea pregătirii temei
nice a cadrelor necesare dezvol
tării impetuoase a economiei, 
științei și culturii.

Aș vrea să-mi exprim, totoda
tă, deplinul acord cu politica 
externă a partidului și statului 
nostru, în a cărei elaborare și 
realizare rolul hotărîtor re
vine, de asemenea, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Intr-ade
văr. așa cum sublinia secretarul 
general al partidului la recenta 
plenară a Comitetului Central, 
evenimentele petrecute pe plan 
internațional în perioada care a 
trecut de la Conferința Națio
nală. au confirmat pe deplin 
justețea aprecierilor și orientă
rilor stabilite de conferință.

Măsurile pe planul poli
ticii internaționale materia
lizate in bogata activitate 
a partidului și statului nostru 
pentru adîncirea colaborării cu 
țările socialiste, cu țările in curs 
de dezvoltare, cu celelalte state, 
pentru o nouă ordine politică și 
economică in lume, pentru dez
armare și securitate au contri
buit hotărîtor la creșterea 
prestigiului internațional al 
partidului nostru, al României 
socialiste.

Dind glas hotăririi tuturor ce
lor ce muncesc din municipiul 
Timișoara, voinței lor de a con
tribui cu toate puterile la înflo
rirea țării, asigur conducerea 
partidului și statului, pe mult 
stimatul nostru secretar general, 
că vom munci cu dăruire și 
abnegație, cu înaltă răspundere 
comunistă, străduindu-ne să fa
cem totul pentru ca . aportul 
nostru să se situeze la înalte 
cote ale hărniciei și exigenței.

(Continuare in pag. a IV-a)
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președintele Consiliului popular 
ai orașului Cimpulisncj Moldovenesc

Au rămas incă vii in memo- 
ia tuturor clipele de neuitat 
ind in luna septembrie anul 
recut, cu prilejul vizitei dum- • 
leavoastră in județul nostru, ați 
inalizat la fața locului ce am 
ealizat noi, sucevenii, și ne-ați 
ndicat direcțiile in care trebuie 
ă acționăm cu fermitate pen- 
ru înfăptuirea sarcinilor izvori- 
e din documentele Congre.su- 
ui al XI-lea, din Programul 
iartidului. ’

De aceea, vă rugăm să ne 
iermiteți să dăm glas senti- 
nentelor tuturor bucovinenilor 
jentru a mulțumi din inimă 
-onducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen- 
ru grija ce o purtați dezvoltă
ri rapide și armonioase a tu
turor zonelor și localităților ță
rii, pentru ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Este un act de înaltă mîndrie 
patriotică pentru noi să rapor
tăm conducerii partidului că în 
ultimii ani orașul Cimpulung 
Moldovenesc a cunoscut însem
nate transformări înnoitoare. 
Astfel, ca rezultat al politicii 
de dezvoltare armonioasă a tu
turor zonplor și localităților, in 
peisajul industrial și urban al 
orașului Tie sub Rarău a apărut 
o modârnă filatură, tip bumbac, 
s-a dezvoltat fabrica de produ-, 
.<••<? lactate și este in construc
ție o nouă fabrică de încălță
minte, s-au construit o stație de 
alimentare cu apă, o centrală 
telefonică cu 2 000 de linii, un 
depozit de legume și fructe, un 
modern hotel turistic, peste 800 
apartamente, peste 500 locuințe 
proprietate personală, 3 creșe 
și 12 săli de clasă. Toate aces
tea au 
tiale in 
lizație, 
dul de 
noștri.

Mulțumind conducerii parti
dului. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru zestrea socia
listă de care dispune Cîmpulun- 
gul, vă rog să-mi permiteți șă 
prezint conferinței citeva ' din 
inițiativele și înfăptuirile con
siliului nostru popular pe linia 
atragerii și antrenării deputați- 
lor. a comisiilor permanente la 
acțiuni sistematice în vederea 
efectuării, cu participarea largă 
a cetățenilor, a unor ludrări de 
rriuncă patriotică, de gospodărire 
y înfrumusețare, pentru a adu- 

» un plus dej frumusețe mi- 
unatului cadru natural in care 

a: âilă, așezarea noastră. 
-■Astfel, putem raporta că. din 
hițiativa deputaților si cu par- 
iciparea tuturor categoriilor de 
etățeni, am executat lucrări de 
■istematizare a noilor cvartalo 
ie locuințe „Trandafirilor" și 
,Runc“. am îndiguit o bună par
te a cursului rîului Moldova 
care străbate orașul, am refăcut 
șoseaua de legătură cu comple- 
xul turistic de pe Rarău. care 
in 1975 a fost distrusă de o pu- 
'"'rnlcă alunecare de teren, am 
>iantat arbori pentru consoli
darea diferitelor pante alunecoa
se, precum și spatii . verzi in 
locurile de agrement din oraș și 
împrejurimi. O preocupare per- 
(nanentă a consiliului popular, a 
irganizațiilor de tineret o consti
tuie întreținerea prin acțiuni de 
muncă patriotica a căilor de ac
ces pentru mijloace auto, des
chiderea și marcarea traseelor 
turistice pentru excursioniști.

Dimensiunea acțiunilor patrio
tice ale cetățenilor orașului nos
tru, mobilizați de către organele 
și organizațiile de 
reflectată in aceea 
lucrărilor efectuate, 
doi ani, se ridică 
milioane lei.

Eforturile noastre au fost în 
acest sens răsplătite prin con
ferirea de către conducerea su
perioară de partid și de stat a 
„Ordinului Muncii clasa a IlI-a 
pentru locul trei pe țară, obți
nut în întrecerea patriotică in 
anul 1976. Doresc să subliniez 
că in activitatea noastră acor
dăm o atenție deosebită educă
rii.maselor de cetățeni in spiri
tul patriotismului revoluționar, 
al respectării normelor eticii șt

produs mutații substan- 
ocupații, gradul de civi- 
comportamentul si mo- 
a gindl al cetățenilor

echității socialiste, dragostei 
l'ața de muncă, ordinii și disci
plinei. Ne-am ocupat, de aseme
nea. de îmbogățirea și perfec
ționarea formelor muncii edu
cative desfășurate cu participa
rea cadrelor de conducere, 
deputation, a altor tovarăși cu 
pregătire politico-ideologica Și 
profesională corespunzătoare. 
Rezultate bune am_ obținut in 
organizarea și desfășurarea în
vățăm in tul Uj poli ti co-i deologic 
de masă, activitatea instituțiilor 
de cultură, a punctelor de do
cumentare care acordă un spri
jin substantial Cetățenilor ni 
cunoașterea și aprofundarea do
cumentelor de partid și a legilor 
țării.

Desigur, sîntem conștient! ca 
n-am făcut încă suficient pe li
nia folosirii tuturor resurselor 
de care dispunem, nu am reușit 
să atragem la marile actițuu de 
muncă patriotică organizațiile 
de masă și obștești, de tineret, 
in special, iar uneori ne-am _re- 
zumat la înfrumusețarea străzi
lor și spațiilor verzi — scapind 
din obiectiv lucrări mari — va
lorificarea terenurilor intravila
ne, îndiguirile și consolidările 
de maluri, precum și acțiunile 
de natură să grăbească realiza
rea unor obiective de investiții.

Aceasta se datorește faptului 
că n-am urmărit cu consecven
ță măsurile adoptate in 
sens Si nu am manifestat mai multă?exigență față de acele or- 
ganisme chemate să traI?;s£ hp in viață programele stabilite de 
consiliul popular. Este adevarat 
că nu am acționat ferm, hotant, 
prin toate formele și mijloacele 
muncii politice, pentru a stimu
la inițiativa oamenilor, pentru 
a imprima un spirit de malta 
responsabilitate în munca depu- 
taților, 
lucrează 
popular, 
nirii in 
diții a 
le au de 
șui nostru 
gospodărită 
ciențTce s-au manifestat în rea- 
Xa schiței de «1™^® 
orașului, vom acorda o atenua spX si O îndrumare Pg 
nentă pentru pastrarea sț'huui 
arhitectural al locuințelor, tinind 
seama că la fiecare construcție 
nouă sau care se reface, să « a- 
dopte soluții locale care sa în_ 
tregească. prm aspectul lor. fiu 
musetea «cestor meleagur!. Iie- 
ocuparea noastră privind aspec
tul noilor construcții se va ma 
ni fest a si la cele sociai-culti^ 
la blocurile ce vor fi amplasate 
în anii viitori.

în lumina hotăririlor adoptate 
de prezenta conferință, a cerin
țelor formulate de tovarăși 
Nicolae Ceausescu, secretarul genele al partidului. într-o se
rie de cuvîntari. vom milita cu 
mai multă consecventa pentru transformarea acumulărilor can
titative într-o noua calitate, 
asa fel incit noul si modernul șă 
«. afirme tot mai puternic m 
dezvoltarea industriei, construc
țiilor, 
rii. în 
cială.

Cer 
să fac

vaci cu lapte si vitei. în prezent, 
în cele 2 330 de gospodării exis
tente in comuna noastră, se cres
te un număr relativ mulțumitor 
de animale si păsări : 4 610 porci. 
1 680 vaci și Vitei. 32 000 păsări. 
Apreciind că există posibilități 
importante ca cetățenii din co
muna noastră să crească mai 
multe animale, am căutat să asigurăm 
printre 
masarea 
laz in

o serie de condiții, 
care aș aminti : co- 

suprafețelor de iz- 
apropierea satelor, e- 

fectuarea pășunatului vitelor, 
prin rotatie. de către fiecare 
crescător și altele, toate contri
buind la crearea timpului dis
ponibil pentru lucratul ogoare
lor si pentru creșterea anima
lelor. Totodată, cu ajutorul de- 
putatilor. am reușit să mobi
lizăm locuitorii satelor la efec
tuarea lucrărilor de întreținere 
a suprafeței de 150 ha izlaz, la 
distribuirea îngrășămintelor chi
mice necesare pentru sporirea 
cantității de masă verde.

în același timp, cooperativele 
agricole de producție sint îndru
mate să vîndă un număr spo
rit de purcei, cu prioritate locu
itorilor care încheie contracte cu 
statul.

Avînd în vedere solicitările 
tot mai mari de legume pentru 
piața orașului Tg. Jiu. locuitorii 
comunei au fost sprijiniți să 
construiască solarii si tuneluri 
si să cultive în loturile perso
nale produse legumicole. în 
prezent, in gospodăriile popu
lației din Bălești există peste 
500 solarii și tuneluri, a căror 

' suprafață depășește 50 mii mp, 
fiind astfel in măsură să asi
gurăm o bună parte din nece
sarul de legume timpurii pen
tru municipiul Tg. Jiu. în acest 
domeniu apreciem că s-ar fi 
putut face mai mult dacă si noi. 
consiliul popular, am fi sprijinit 
mai eficient pe cetățeni să cul
tive suprafețe sporite din lotu
rile personale cu asemenea 
produse.

Cu sprijinul cetățenilor, coo
perativa de consum a construit, 
în toate satele, magazine uni
versale bine aprovizionate cu 
produse solicitate de cetățeni, 
măsură ce a contribuit la rea
lizarea planului de achiziții pe 
anul 1977, in proporție de 107 
la sută, cu depășiri mai impor
tante la legume, păsări si ouă. 
Răspunsul locuitorilor 
concretizează si in 
contribuției la fondul 
în ultimii doi ani. cu 
tone carne bovine, 
carne porcine, 420 hl lapte, 
180 mii ouă. 350 tone pro
duse legumicole. 28 ztone fructe 
proaspete si altele. Aceste can
tități. deși însemnate, sint totuși 
sub posibilitățile existente in 
comuna noastră, noi nevalorifi- 
dnd integral toate rezervele in
terne de care dispunem. Astfel, 
nu au fost luate toate măsurile 
ca fiecare gospodărie să crească 
vaci cu lapte si porci. Am fă
cut, d6 asemenea, puțin pentru 
a introduce în gospodăriile 
populației rase de animale și 
păsări de mare productivitate, 
în același timp ar fi trebuit să 
acționăm mai hotărât pentru asi
gurarea unei baze furajere sa
tisfăcătoare, a utilizării mai ra
ționale a pășunilor și tinetelor. 
Toate aceste neajunsuri vor tre
bui să facă mai mult obiectul 
preocupărilor noastre.

în încheiere, asigur conferin
ța. personal pe secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că. sub con
ducerea organizației de partid 
din comună, biroul executiv al 
consiliului popular, deputății, 
toți cetățenii comunei Bălești 
vor acționa cu înalt spirit de 
răspundere, vor munci cu abne
gație si pasiune pentru tradu
cerea în viată a hotăririlor ce 
vor fi adoptate de conferință, 
partic.ipînd alături de întregul 
popor la înălțarea luminosului 
edificiu al civilizației socialiste 
si comuniste în România.

personalului care 
consiliului

a
în cadrul
în vederea îndepli- 
cele mai bune 
îndatoririlor pe 

a face din 
o localitate 

și frumoasă, 
înlătura unele
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care 
ora- 
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defi-

transporturilor. agricultu- 
întreaga noastră viată so-

al

partid, esle . 
că valoarea 

în ultimii 
la peste 40

permisiunea conferinței 
două propuneri si anume:

— Să se prevadă în cincinalul 
1981—1985 construirea unui tele
feric între orașul Cîmpulung și 
masivul alpin Rarău, pentru a 
pune in valoare posibilitățile de 
practicare a sporturilor de iarnă.

— în aceeași perioadă, să se 
prevadă termoficarea orașului, 
actualele puncte termice ' fiind 
necorespunzătoare și producînd 
greutăți in funcționare in timpul 
sezonului rece.

în numele tuturor locuitorilor 
din orașul Cimpulung Moldove
nesc, pe care am mandat să-i 
reprezint la conferință, vă asi
gur. tovarășe secretar general al 
partidului, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a îndeplini 
la cote tot mai înalto sarcinile 
economico-sociale ce ne revin 
din Programul partidului, pen
tru a spori contribuția noastră la 
edificarea socialismului și 
munismului în România.

co-

noștri se 
creșterea 
de stat, 
peste 280 
55 tone

pro-

TOVARĂȘEI
VALERIA BACIU

președintele Consiliului popular 
_ ___ ; "____ l_i Crasnei, județul Sălaj

convingerea că în viitorul apro
piat toți locuitorii vor locui in 
perimetrul construibil, benefici
ind astfel mai din plin de do
tările social-culturale de care 
dispun localitățile noastre.

De asemenea, ne preocupăm 
cu răspundere de păstrarea spe
cificului local, în realizarea 
construcțiilor, în așa fel incit 
ele să aibă o linie plăcută, fru
moasă, originală. în acest sens 
am pus la dispoziția cetățenilor 
proiecte tip care au fost în
tocmite in urma consultării 
populației din comună și care 
țin seama de tradiții. Totodată, 
insistăm pentru folosirea ma
terialelor ieftine, pentru folosi
rea lor cu pricepere și gust de 
către meseriașii localnici, orga
nizați la nivelul comunei în e- 
chipe. Ca rezultat al preocupă
rilor pe această linie, in ultimii 
doi ani au fost construite peste 
100 de case noi, care oferă cele 
mai bune condiții de locuit pen
tru membrii cooperatori.

în cadrul activității unitare a 
consiliului popular, sub directa 
conducere a comitetului comu
nal de partid, una din proble
mele majore a fost mobilizarea 
și antrenarea maselor de cetă
țeni la acțiuni de infrumuseța- 
re și bună gospodărire a comu
nei, care au schimbat an de an 
aspectul edilitar și gospodăresc 
al localităților, au condus la 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale întregii populații. Nu
mai in ultimii doi ani valoarea 
obiectivelor realizate prin mun
că patriotică a fost de peste 5 
milioane lei, printre care amin
tim : asfaltarea a 3 km drum 
în satul de centru, repararea și 
întreținerea a peste 24 km drum 

plantarea a peste 
îndiguiri, taluzări 

maluri, executarea canalelor

comunei Horoaîu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN ULARU '

președintele Consiliului popular 
al comunei Bălești, județul Gorj

Doresc să-mi exprim deplina 
satisfacție pentru participarea la 
lucrările Conferinței președinți
lor consiliilor populare. înalt fo
rum ce dă expresie sistemului 
de reală democrație care guver
nează întreaga viață politică, 
economicii și socială a României 
socialiste, constituind in același 
timp o nouă și elocventă dova
dă a stilului de muncă initiat 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
în care consultarea permanentă 
cu poporul. în elaborarea si a- 
doptarea oricăror măsuri și ho
tăriri ce privesc dezvoltarea so
cietății noastre, a devenit o lege 
a conducerii tării.

Au trecut doi ani de Ia pri
mul Congres al consiliilor popu
lare și se poate aprecia că. pe 
baza măsurilor stabilite, a per
fecționării stilului si metodelor 
de lucru, a lărgirii dialogului 
nemijlocit cu oamenii muncii de 
la orașe și sate, a sporit rolul 
organelor puterii de stat, atit al 
celor centrale, cit și al celor lo
cale. în procesul complex de or
ganizare și conducere a activi
tății economico-sociale. de înfăp
tuire neabătută a istoricelor ho
tărâri adoptate de Congresul al 
XI-lea. de Conferința 
ale P.C.R.

în lumina sarcinilor 
vin din aceste hotăriri 
țională însemnătate, 
ti-mi să înfățișez în 
bilanțul realizărilor obținute în 
ultimii ani in dezvoltarea eco- 
nomico-socială. spirituală, mul
tilaterală a localității noastre.

Localitatea Bălești. una din cele 
mai mari comune ale județului 
Gorj, are o activitate economi
că. socială si culturală comple
xă. în mod firesc, în centrul

Națională

ce ne re
de excep- 
permite- 

esentă

preocupărilor am pus mobiliza
rea oamenilor la realizarea sar
cinilor economice, spriiinirea ce
lor trei cooperative agricole pen
tru a deveni unităti puternice de 
producție. Aplicind tehnologii 
înaintate, organizînd mai bine 
munca si folosind cu eficientă 
baza tehnico-materială. coopera
torii din Bălesti au reușit să 
realizeze adevărate recorduri de 
producție pentru județul Gori. 
in mod deosebit la porumb si 
griu. cu,toate că majoritatea su
prafeței este amplasată in zona 
a IV-a de fertilitate.

Astfel, producția medie a ani
lor 1976—1977 a fost de 4 100 kg 
porumb boabe și 2 800 kg griu, ia 
hectar, la una din cooperative, 
cea din Bălesti. obtinindu-se 
chiar producții, de peste 5 000 kg 
porumb boabe și 3 500 kg griu la 
hectar. Rezultatele obținute au 
favorizat livrarea la .fondul de 
stat a unor importante cantilăti 
suplimentare de produse : numai 
in anul 1977 am dat. peste plan, 
625 tone porumb. 465 tone griu. 
850 hl lapte. 815 tone legume si 
alte produse.

Producțiile sporite obținute în 
cele trei unităti agricole, pe care 
noi le considerăm încă modeste, 
au permis ca si cooperatorii să 
primească. în fiecare an. canti
tăți tot mai mari de produse de 
pe suprafețele lucrate în acord 
global, la care s-au adăugat si 
cele obținute ne loturile în folo
sință. Aceasta, considerăm noi, a 
fost și este principala condiție 
pentru ca in fiecare gospodărie 
să poată exista, asa cum subli
nia din nou tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. din fe
bruarie a.c.. un număr însemnat 
de păsări. 1—2 porci, precum si

încerc 
profundă 
de înaltă 
nistă. pentru posibilitatea ce mi 
s-a acordat de a lua cuvîntul la 
acest înalt forum cu profunde 
rezonanțe in viata și activita
tea întregului nostru popor, ca 
o expresie concludentă a preo
cupării permanente a conducerii 
partidului și statului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu perso
nal. pentru lărgirea democratis
mului orinduirii noastre, pentru 
perfectionarea continuă a între
gii vieți sociale.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această înaltă tribună să ex
prim deplina adeziune a tutu
ror locuitorilor comunei Horoa- 
tu Crasnei — români și ma
ghiari — la politica internă si 
externă a partidului si statului 
nostru, politică care ne repre
zintă visurile si aspirațiile cele 
mai înalte, care ne unește si 
ne însuflețește pe drumul con
struirii noii societăți, a unei 
civilizații superioare.

Tinînd seama de condițiile 
specifice ale comunei noastre, a- 
sezată sub poalele Munților Me- 
ses. deci mai mult în zonă de 
deal, ne-am preocupat de gă
sirea unor modalități prin care 
să fructificăm mai eficient po
tențialul productiv al terenurilor 
de care dispunem. în acest sens 
am gihdit mult, am studiat, 
ne-am sfătuit cu oamenii și am 
ajuns la concluzia profilării in 
activitatea agricolă pe cultura 
plantelor tehnice, zootehnic și 
pomicultură. Printr-o susținută 
muncă de concepție, actionind 
pentru respectarea tehnologiilor 
culturilor, pentru executarea la 
timp a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare si printr-o perma
nentă activitate de educare_ a 
oamenilor în spiritul ridicării 
calității muncii, am obtinut in 
ultimii ani rezultate frumoase.

Creșterea animalelor consti
tuie o îndeletnicire veche a să- 
lăjenilor de sub Meseș. 
crearea condițiilor de 
a ba?ei materiale și 
am reușit să sporim -----------
de animale. Aceasta ne-a dat 
posibilitatea să predăm la fon
dul centralizat al statului canti
tăți de lapte si carne, mereu 
crescînde. ajungind la finele a- 
nului 1977 la livrarea unei can
tități de 19 500 hl lapte si peste 
250 tone carne.

Consider, totuși, că 
rile actuale se situează — „■< 
sibilitățile noastre, că, așteptând 
uneori să fim ajutați de alții, 
am neglijat să punem accentul 
pe gîndirea proprie, pe propriile 
noastre forte.

înțelegînd profund sensul si 
semnificația legii privind siste
matizarea teritoriului si locali
tăților. importanta ei pentru or
ganizarea in mod rațional si ar
monios a cadrului în care trăim 
și muncim, am acordat o deose
bită atentie aplicării acestei 
legi, cunoașterii. înțelegerii 
respectării prevederilor sale 
către toti locuitorii comunei.

în acest sens, am acționat si 
acționăm in continuare in cite
va direcții prioritare, printre, 
care as dori să amintesc urmă
toarele : tinînd seama de speci
ficul celor 4 localități compo
nente ale comunei. dispersate 
pe o suprafață de peste 250 ha. 
în urma unor studii efectuate, a 
prezentării si discutării conclu
ziilor desprinse din acestea cu 
masa sătenilor am reușit să 
restrîngem perjmetrul construi
bil la 150 ha. rămînînd disponi
bilă pentru a fi redată circuitu
lui agricol o suprafață de a- 
proape 100 hectare.

Pentru valorificarea cit mai 
eficientă a acestor suprafețe. în 
scopul ridicării continue a ni
velului de viată, a condițiilor de 
muncă, locuit si odihnă ale tu
turor locuitorilor comunei, ne 
preocupăm de realizarea intr-un 
viitor cit mai apropiat a preve
derilor programului de strămu
tare a gospodăriilor situate in 
afara perimetrului construibil, 
pe parcelele numerotate din in
teriorul spre exteriorul celor 4 
localități.

După modul în care se 
tuiește acest program

un sentiment de 
satisfacție și mindrie, 
responsabilitate comu-
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comunal, 
1 400 arbori, 
de ... _______
de scurgere a apei pe o lungime 
de ‘
ce . . . .
ha. precum și un important vo
lum de lucrări pe pășuni și fi
nețe naturale în scopul creșterii 
producției de masă verde la 
hectar. S-au executat, de ase
menea, lucrări valoroase la o- 
biectivele social-culturale ca : 
finisarea exterioară a celor 3 
localuri de. școli, construirea 
unui bloc cu 5 apartamente, a 
unui pod peste Valea Crasnei, 
precum și a 3 grajduri-plombă 
în cadrul celor două unităti a- 
gricole. Valoarea acestor activi
tăți pe locuitor s-a ridicat la 950 
lei in medie.

Drept apreciere pentru rezul
tatele înregistrate în acest do
meniu, comunei noastre i-a fost 
conferită în 1975 o mențiune pe 
țară pentru realizarea indicato
rilor economici, iar in 1976 lo
cul I pe județ pentru acțiunile 
de muncă patriotică.

Deși în domeniul sistematiză
rii localităților comunei avem o 
seamă de realizări, trebuie să 
recunoaștem câ în ceea ce pri
vește. mai ales, respectarea in- ■ 
tocmai a prevederilor legii, mai 
avem și noi unele neajunsuri. 
Așa. de exemplu, mai sint ca
zuri. ce-i drept puține la număr, 
de cetățeni care construindu-și 
locuințe personale nu au respec
tat întocmai proiectele aprobate 
sau aliniamentele stabilite. Va 
trebui, de aceea, ca în viitor să 
dăm dovadă de mai multă exi
gentă și să nu permitem nici 
acest domeniu vreo abatere 
la prevederile legii.

Fără a ne mulțumi cu ceea 
am realizat pînă în prezent, 
sigurăm conferința, pe muit 
stimatul secretar general al 
partidului, că vom acționa în așa 
fel incit în anul 1978 și urmă
torii să realizăm o calitate nouă, 
superioară în întreaga activitate 
social-economică _______
Ne-am stabilit acest obiectiv 
fiind convinși 
avem, că printr-o activitate bine 
gindită și organizată vom reuși 
să realizăm sarcinile mari ce ne 
stau în fată — atît cele inițiale 
cit și cele suplimentare — con
tribuind astfel la aplicarea 
neabătută în viată a minunatu
lui Program adoptat de Con
gresul al XI-lea al 
Comunist Român, spre binele și 
fericirea noastră, a

peste 8 000 ml., plantări silvi- 
pe o suprafață de peste 70

, Prin aria largă de probleme 
înscrise la ordinea de zi și prin 
caracterul său. profund repre
zentativ. conferința pe tara . a 
președinților consiliilor popu
lare. eveniment cu ample si 
adinei semnificații politice in 
viata țării, constituie încă 
expresie edificatoare a lărgirii 
și accentuării continue a de
mocratismului nostru socialist.

, a preocupării constante a parti
dului de a perfecționa perma
nent conducerea și organizarea 
societății. în acord cu schimbă
rile intervenite in baza mate
rială. în forțele si relațiile de 
producție.

Promotorul si inițiatorul tu
turor măsurilor care 
sporirea eficientei 
organism social este ---------
Comunist Român, personal se
cretarul general al partidului 
nostru. Prin clarviziunea sa. 
prin concepția sa creatoare in 
aplicarea legităților generale la 
condițiile concrete ale României, 
tovarășului Nicolae Ceause'scu 
ii revine contribuția decisivă la 
crearea sistemului institutional 
al democrației noastre socialis
te, care oferă cadrul propice 
pentru afirmarea tot. mai puter
nică a rolului conducător al 
partidului în dirijarea și îndru
marea activității economice, so
ciale, de stat, a muncii politico- 
educative pentru formarea si 
dezvoltarea conștiinței socialis
te, pentru afirmarea în practică 
a principiilor si normelor de 
muncă și viată comuniste, ale 
eticii si echității socialiste.

Pe baza orientărilor stabilite 
de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională, 
manifestă o preocupare 
bită pentru continua 
ționare a stilului și metode
lor de muncă ale organelor si 
organizațiilor de partid, aceasta 
constituind o condiție esențială 

. pentru ca fiecare organ si' or
ganizație de partid in parte, fie
care comunist la locul de muncă 
să-și manifeste plenar atributele 
care decurg din misiunea lor de 
factori fundamentali în viața 
noastră social-politică.

O trăsătură fundamentală a 
mutațiilor înregistrate în stilul 
de muncă al organelor și orga
nizațiilor de partid este cunoaș
terea temeinică, la obiect, a 
vastei problematici economice 
și sociale ce se ridică în pre
zent pe plan local, creșterea a- 
preciabilă a operativității și 
competenței activului de partid 
în îndeplinirea sarcinilor cu ca
re este confruntat. Crearea de 
structuri organizatorice pe linie 
de partid și de stat, dinamice, 
in pas cu viața. îngăduie orga
nelor și organizațiilor de partid 
să cuprindă mai bine toate do
meniile, să-și repartizeze mai 
judicios forțele, astfel îneît să 
asigure pretutindeni o ordine și 
disciplină desăvîrșite în înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor de 
partid și legilor țării.

în activitatea birourilor 
mitetelor municipale, orășenești 
și comunale, a comitetelor de 
partid și birourilor organizații
lor de bază din întreprinderi, 
șantiere, unități agricole, insti
tuții se constată o preocupare 
mereu sporită pentru ca. în cu
noștință de cauză, să adopte 
măsuri operative, eficiente de 
natură să contribuie la soluțio
narea concretă a diverselor pro
bleme care apar în producție. 
In viața socială, în relațiile in- 
tre oameni.

\ în plin proces de îmbunătă
țire și perfecționare se află me
todele de conducere a consilii
lor populare municipale, oră
șenești și comunale de către or
ganele de partid corespunză
toare, care se ocupă perseve
rent și mult mai îndeaproape 
de creșterea inițiativei și răs
punderii lor în rezolvarea pro- 
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rești ce se ridică în profil teri
torial, de amplificarea legăturilor 
lor cu masele largi de cetățeni, 
de introducerea unul suflu re
voluționar în întreaga activita
te a organelor locale ale pute
rii și administrației de stat.

în condițiile in care, asa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. unul din fenomenele 
caracteristice ale etapei pe care 
o parcurgem este împletirea tot 
mai accentuată a activității de 
partid, de stat și sociale, or
ganele și organizațiile de partid 
au luat măsuri pentru a se in
tegra organic in viata socie
tății. asigurind conducerea din 
interior a activității economi
ce și sociale. Măsurile luate 
de conducerea partidului ca 
o serie de cadre să îndepli
nească simultan funcții pe li
nie de partid și de stat au corit- 
dus. de asemenea, la ridicarea 
calitativă a întregii munci poli
tice si organizatorice, la anco
rarea activității de partid în mie
zul problemelor economice, so
ciale si ale construcției de stat, 
la eliminarea in mare măsură a 
paralelismelor si suprapunerilor.

Multe comitete de partid mu
nicipale. orășenești si comunale 
reusesc să atragă cu succes con
siliile populare, organele econo
mice. organizațiile de masă și 
obștești, oamenii muncii din li
ni tăt.ile industriale si agricole la 
solutionarea problemelor majore 
ale activității economice și so
ciale. Găsirea de noi rezerve 
pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a programului su
plimentar de creștere a produc
ției industriale, corelarea judi
cioasă a necesităților cu posibi
litățile reale, îmbinarea eforturi
lor materiale și financiare cen
tralizate ale statului cu valorifi
carea pe scară largă a resurselor 
locale atestă progresele înregis
trate în exercitarea de către or
ganele de partid a conducerii e- 
conomiei. Tot in acest cadru pot 
fi amintite acțiunile de masă 
pentru înfăptuirea programelor 
in profil teritorial in vederea 

accentuate a pro- 
muncii. reducerii 

materiale, realizării

in profil 
sporirii mai 
ductivitătii 
cheltuielilor

prezentat de tovarășul 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

membru a! Comiîetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

unui regim sever de economisi
re a materiilor prime, materia
lelor. energiei si combustibilului, 
ridicării indicilor de folosire a 
capacităților de producție, în ge
neral a tuturor fondurilor fixe, 
innoirii si modernizării produ
selor. îmbunătățirii aprovizionă
rii si a serviciilor pentru popu
lație.

Ridicarea nivelului de condu
cere a activității economice se 
exprimă si în acțiunile între
prinse de organele de partid 
pentru fundamentarea si trans
punerea in viată a hotăririlor 
Congresului al XI-lea al parti
dului. de a se realiza, la n.iVelul 
anului 1980, în fiecare județ, o 
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industrială deproducție __
puțin 10 miliarde lei. în 
dete ca Bistrita-Năsăud. 
toșani. Covasna. Harghita, 
lomița. Sălaj. Vrancea si ... 
tele, unde ritmul de creștere 
prevăzut pentru actualul cinci
nal a fost cu mult peste metjia 
pe tară, sub îndrumarea organe
lor de partid, organele de stat si 
economice si-au dezvoltat iniția
tiva si forța de acțiune. Toate 
acestea s-au evidențiat pregnant, 
mai ales în mobilizarea resurse
lor economice, recrutarea si Pre
gătirea cadrelor muncitorești sl 
tehnice necesare activității în 
noile unităti economice, ampla
sarea mai judicioasă a obiective
lor industriale si social-culturale. 
astfel incit să se realizeze impor
tante economii de valori mate
riale. o eficientă economică mai 
ridicată, să se evite risipa 
teren.

Aplicind indicațiile date de 
varăsul Nicolae Ceausescu ._ 
Consfătuirea cadrelor din agri
cultură. tot mai multe comitete 
județene si comunale de partid 
sint preocupate pentru perfec
tionarea stilului și metodelor de 
muncă în conducerea agricultu
rii. Pentru a obține o nouă cali
tate. superioară, care să se ex
prime in producții vegetale si a- 
nimaliere tot mai ridicate.

Este pozitiv faptul că organi
zațiile de partid acționează mai 
bine pentru unirea eforturilor 
întregii obști a satelor in vede
rea valorificării tuturor condiții
lor si posibilităților de care dis
pune această importantă ramură 
a economiei naționale, aplicarea 
prevederilor legale privind apă
rarea. conservarea si folosi
rea integrală a pămintului. rea
lizarea la timp si de cea mai 
bună calitate a tuturor lucrări
lor. înfăptuirea programelor na
ționale privind dezvoltarea zoo
tehniei si îmbunătățirile funcia
re. realizarea fondului centrali
zat al statului.

Organele locale ale partidu
lui. organele de stat, organiza
țiile de masă și obștești desfă
șoară o amplă activitate pentru 
a explica cadrelor de condu
cere. tuturor oamenilor muncii 
din unitățile economice din in
dustrie și agricultură excepțio
nala însemnătate a hotăririlor 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c. 
Ceea ce se urmărește prioritar 
este ca introducerea noului me
canism economic și financiar să 
se realizeze in cele mai bune 
condiții, ■ iar efectele aplicării 
lui să se resimtă nemijlocit in 
ridicarea rentabilității, în creș
terea eficientei întregii activi
tăți economice. în acest sens 

's-au și întreprins acțiuni pen
tru a se înțelege temeinic sen- 
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tru a se 
sul și 
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aplicarea .......... __ .......
orice tendință de formalism și 
fenomene birocratice.

Dar realizările incontestabile 
obținute in conducerea activi
tății economice nu înseamnă 
nicidecum că s-a atins o li
mită peste care nu se mai 
poate trece, că in acest dome
niu n-ar mai fi lucruri de pus 

a indicat 
Ceaușescu, 
desfășoară 
activitate

la punct. Așa cum 
tovarășul Nicolae 
organele de partid 
o tot mai intensă _______
politico-educativă pentru culti
varea in rîndul cadrelor, al ac
tivului a unui puternic spirit 
revoluționar, critic și autocritic, 
a unei înalte exigențe chiar .și 
acolo unde rezultatele sint 
bune, ceea ce contribuie la efec
tuarea unor analize realiste și 
la adoptarea de măsuri -de na
tură să asigure în continuare 
accelerarea ritmurilor de dez
voltare economică și socială.

O direcție esențială de acțiune 
a organelor de partid a consti- 
tuit-o aplicarea indicațiilor con
ducerii partidului privind îm
bunătățirea formelor de legă
tură cu oamenii muncii, urmă- 
rindu-se atragerea lor la ela
borarea și aplicarea hotăririlor, 
creșterea spiritului de respon
sabilitate al acestora față de 
nevoile și interesele maselor.

Este de menționat faptul că, 
inspirîndu-se din stilul și me
todele de muncă ale secretaru
lui general al partidului nostru, 
tot mai multe organe și organi
zații de partid țin o legătură 
strinsă cu viața, cu masele de 
oameni ai muncii, pun în dis
cuție proiectele unor decizii 
care vizează aspecte majore ale 
activității economico-sociale și 
edilitar-gospodăreștl. Acestea se 
ocupă mai îndeaproape de or
ganizarea audiențelor și rezol
varea scrisorilor și sesizărilor 
oamenilor muncii, punind ac
centul pe soluționarea practică 
și operativă a problemelor ri
dicate de cetățeni la fața locu
lui, în întreprinderi, cartiere, 
comune și sate, împreună cu 
factorii competent!.

Firește, organele și organiza
țiile de partid vor trebui să ac-

ționeze și in continuare în lu
mina prevederilor recentei ho
tăriri a Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, pentru a per
fecționa formele de legătură cu 
masele, aceasta reprezentînd o 
condiție de bază pentru îmbu
nătățirea întregului proces de 
conducere a vieții politice și 
sociale.

După cum se știe, la 
plenară a Comitetului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu a relevat 
nanță î '
să-și întărească i ... --------
legăturile cu masele, ca organe
le și organizațiile de partid să 
atragă in jurul lor un cerc cit 
mai larg de activiști care nu 
sint membri de partid, dar care, 
împreună cu activiștii de par
tid, să ia parte nemijlocită la 
munca de înfăptuire a politicii 
partidului in toate domeniile, 
în temeiul acestor indicații de 
mare valoare principială și 
practică, organele și organiza
țiile de partid au trecut la lăr
girea activului pe care il au 
pentru cuprinderea in rinduri- 
le lui a cit mai multor cetățeni 
nemembri de partid, asigurind 
astfel participarea activă și e- 
fectivă, sub diverse forme, a 
unui număr mare de oameni ai 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate. la soluționarea proble
melor din diverse sectoare ale 
vieții publice.

Una din căile esențiale pentru 
perfecționarea stilului șl meto
delor de lucru o constituie e- 
xercitarea unui control sistema
tic. exigent asupra muncii tu
turor organizațiilor de partid, a 
organelor locale ale puterii de 
stat, a organizațiilor de masă și 
obștești.

în această privință, un rol im
portant l-a avut aplicarea Ho- 
tăririi Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. referi
toare la organizarea cunoașterii, 
aplicării și controlului înfăptui
rii hotăririlor de partid și a 
legilor țării. Elaborarea semes
trială a planurilor unice de con
trol pe linie de partid, de stat, 
economică, a organizațiilor de 
masă și obștești, desfășurarea 
pe această bază a controalelor 
complexe și pe domenii au in- 
lesnit o mai bună coordonare a 
acțiunilor de control, unirea tu
turor forțelor sociale în exami
narea activității de partid; de 
stat și obștești, cuprinderea în
tr-o anumită perioadă în raza de 
acțiune a controlului a princi
palelor domenii.

Pregătirea temeinică a acestor 
controale, desfășurarea lor cu 
maximă exigență și mai ales 
asigurarea îndrumării, sprijinu
lui și controlului pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite au 
contribuit în multe județe și lo
calități la generalizarea experi; 
enței pozitive, la eliminarea și 
prevenirea neajunsurilor, la per
fecționarea activității de partid, 
de stat și obștești.

Organele și organizațiile de 
partid, pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
s-au preocupat stăruitor de în
tărirea numerică și calitativă a 
rindurilor partidului, prin creș
terea cu prioritate a ponderii 
^muncitorilor. îndeosebi din 
mUrile hotărîtoare ale 
miei naționale, 
prezent există 
nice de partid în toate locu
rile cheie ale producției mate
riale permite organizațiilor de 
partid să se afirme pretutindeni 
ca factori dinamizatori, capabili 
să unească energia maselor si 
s-o canalizeze în direcția înfăp
tuirii directivelor partidului.

La afirmarea tot mai viguroa
să a rolului conducător al orga
nizațiilor de partid în raza lor 
de acțiune, o contribuție hotărî
toare o are continua dezvoltare 
a vieții interne de partid. în a- 
ceastă privință au fost luate mă
suri pentru creșterea rolului c- 
ducativ al adunărilor generale și 
e ficientei' lor. repartizarea judi
cioasă a sarcinilor pentru fiecare 
comunist, sporirea gradului lor 
de angajare în îndeplinirea în
datoririlor profesionale, sociale 
si civice ce le revin, pentru an
trenarea mai largă a activului de 
partid în întreaga activitate de 
conducere.

Organele si organizațiile de 
partid desfășoară o activitate 
susținută pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea. 
Congresului educației politice si 
ai culturii socialiste, a orientări
lor și sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului în do
meniul educației politice si cul
turii socialiste, determinînd o pu
ternică dezvoltare în toate ora
șele si satele tării a muncii po
litico-educative si culturale de 
masă.

Marea majoritate a organelor 
si organizațiilor de partid au o- 
rientat si îndrumat activitatea 
instituțiilor de cultură pentru a 
nune în centrul muncii lor ex
plicarea si aprofundarea hotărî- 
rilor de partid si de stat, a cu- 
vîntărilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tn vederea mobiliză
rii oamenilor muncii la înfăptui
rea sarcinilor economico-sociale. 

Desfășurîndu-se sub egida 
Festivalului național „Cîntarea 
României", activitatea cultural- 
artistică și-a lărgit sfera de cu
prindere, iar conținutul acesteia 
a fost mai bine legat de sarci
nile rezultate din programul de 
dezvoltare economico-socială a

recenta 
Centrai 
Nicolae 

cu preg- 
necesitatea ca partidul 

‘.I------ă mai puternic

Faptul 
nuclee

ra- 
econo- 
că în 
puter-

patriei, de educare comunistă 
a oamenilor muncii. Pe par
cursul celor șase luni de la lan
sarea ediției a Il-a a festivalu
lui, numărul formațiilor artis
tice de amatori a ajuns la peste

cu- 
de 

s6 a-

102 000, iar al cercurilor 
creație la aproape 29 000, 
prinzind circa 3 milioane 
participanți. La acestea _ 
daugă o largă participare a ma
selor la activitatea de creație 
științifică și tehnică, la promo
varea spiritului de inițiativă in 
producție și activitatea obșteas
că. transformindu-se intr-o a- 
devărată manifestare de masă 
închinată muncii înfrățite a tu
turor cetățenilor patriei, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

în întreaga țară se desfășoa
ră o susținută activitate de e- 
ducație materialist-științifică a 
maselor. Pe lîngă contribuția 
deosebită pe care o aduc școa
la, învățămîntul de toate gra
dele la educarea materialist- 
științifică a tinerei generații, un 
însemnat rol au cursurile învă- 
țămintului politico-ideologic de 
masă, cuprinzînd peste 9 mili
oane de oameni ai muncii, pre
cum și universitățile cultural- 
ștlințifice care funcționează în 
toate localitățile urbane și in 
peste jumătate din numărul lo
calităților rurale. Din cele 15 000 
cursuri organizate în cadrul u- 
niversităților cuîtural-știintifice. 
circa 1 000. cuprinzînd aproape 
40 000 participanți, funcționează 
în limbile naționalităților conlo
cuitoare — maghiară, germană 
și în alte limbi.

Organele șl organizațiile de 
partid au acordat atenție spo
rită îmbunătățirii conținutului 
activităților desfășurate de așe- 
zămintele culturale existente 
la orașe și sate, astfel incit a- 
portul lor la educarea socialistă 
a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, la îmbogățirea 
vieții spirituale a localităților să 
se ridice la nivelul exigențelor 
puse de conducerea partidului.

Subliniind creșterea capacității 
politice și organizatorice a co
mitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid 
în conducerea activității econo
mice. a muncii politico-cducati- 
ve. considerăm necesar să rele
văm faptul că analizând cu exi
gentă. in spiritul cerințelor con
ducerii partidului, rezultă că în 
stilul și metodele de muncă ale 
unor organizații de partid se 
mențin o scrie de neajunsuri.

în primul rînd. dorim să men
ționăm că nu toate organele de 
partid acționează cu fermitate 
pentru aplicarea întocmai si la 
timp a hotăririlor de partid și 
legilor tării, a propriilor hotăriri 
in ce privește realizarea planu
lui de stat in profil teritorial, 
îmbunătățirea continuă a vieții 
interne de partid și a muncii po
litico-educative.

Unele organe și organizații de 
partid manifestă o insuficientă 
preocupare pentru cunoașterea si 
aprofundarea fenomenelor apă
rute in procesul realizării hotă
ririlor de partid si de stat, se 
acționează cu întirziere. fără 
fermitate și disciplina necesare, 
pentru lichidarea greutăților și 
neajunsurilor în îndeplinirea 
sarcinilor. Sînt incă frecvente 
cazurile cind unele cadre de con
ducere din organele de partid ÎȘi 
limitează activitatea de control 
Si sprijin la măsuri sl îndrumări 
cu caracter general, nu ajută su
ficient organizațiile de partid in 
rezolvarea problemelor care de
pășesc posibilitățile lor. Asa se 
explică de ce intr-un număr în
semnat de județe s-au înregis
trat, anul trecut, depășiri în
semnate la cheltuielile materiale, 
s-au realizat produse de slabă 
calitate, există încă mașini, uti
laje și instalații care nu produc 
la parametrii proiectați, se iro
sește încă un volum mare de 
timp do lucru, s-au semnalat în
semnate restante in îndeplinirea 
programului de investiții.

Unele organe și organizații de 
partid nu manifestă întotdeauna 
suficient discernămînt în selec
ționarea problemelor ce se su
pun spre analiză și rezolvare, nu 
stimulează spiritul critic și auto
critic. de exigentă și răspundere 
în muncă, nu dau dovadă de 
inițiativă în soluționarea proble- 
metor ce intră în atribuțiile lor 
directe. Există unii membri ai 
comitetelor de partid, care, din 
cauza neantrenării lor de către 
birourile organelor de partid 
respective, aduc o contribuție 
scăzută la elaborarea si funda
mentarea hotăririlor. la organi
zarea muncii de aplicare și la 
controlul înfăptuirii lor.

Mai sint comitete comunale 
de partid care nu reusesc să cu
prindă la nivelul exigentelor ac
tuale multitudinea problemelor 
și a sarcinilor ce se pun în fata 
localităților rurale și. ca urma
re. nici forța lor de mobilizare 
nu se face destul de simțită în 
ceea ce privește conducerea si 
organizarea concretă a muncii 
pentru valorificarea cit mai de
plină a resurselor materiale lo- 

a potențialului, uman.
condu- 

partidului a atras atentia

cale.
în repetate rinduri.

cerea .......... . _____
asupra pericolului pe care-1 pre
zintă manifestările și practicile 
birocratice, superficialitatea, sta
rea de inerție și tocirea spiri
tului critic și autocritic, care 
frînează bunul mers al activită
ții. Cu toate acestea, unele orga
ne si organizații de partid acțio
nează încă lent pentru lichida
rea practicilor învechite. înlo
cuind activitatea de cunoaștere 
directă a fenomenelor prin nu
meroase situații statistice si in
formări.

După cum se știe, organelor 
de partid municipale, orășenești 
și comunale le revine sar
cina statutară de a exercita 
un control exigent asupra acti
vității consiliilor populare, altor
(Continuare in pag. a V-a)
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organe de stat și economice, a 
comuniștilor care au fost trimiși 
în conducerea acestor organisme, 
însă, din păcate, această obli
gație nu a fost înțeleasă de toa
te organele de partid. Iată de ce 
se mai întîlnesc adeseori cazuri 
cind. sub diferite pretexte, unele 
comitete de partid nu au ana
lizat, vreme îndelungată, activi
tatea acestor organisme, ceea ce 
a slăbit spiritul de răspundere 
și angajare al unor cadre în În
deplinirea misiunilor 
țațe.

Sînt situații cind la 
gane și organizații de 
manifestă tendințe de 
turnire și îngăduință 
lipsuri. Aceasta impune organe
lor de partid să combată cu tă
rie asemenea manifestări, să-și 
intensifice munca politico-edu- 
cativă pentru a dezvolta la toate 
cadrele de conducere, la toți ac
tiviștii conștiința sarcinilor ce le 
revin, a necesității de a aborda 
problemele activității concrete 
în spiritul disciplinei de partid.

în domeniul muncii politico-

în credin
unele or- 
partid se 
automul- 

fată de

educative trebuie relevat ca un 
neajuns faptul că numeroase a- 
șezăminte de cultură mai orga
nizează manifestări care nu răs
pund in măsura necesară exi
gentelor actuale. Multe manifes
tări cultural-educative nu sint 
organizate îndeajuns de temei
nic. nu sînt axate pe cerințele 
concrete ale oamenilor, nu ser
vesc promovării noului, comba
terii diverselor manifestări și a- 
titudini înapoiate.

Una din cauzele care diminu
ează efectul educativ al mani
festărilor cultiu-al-artistice este 
lipsa de continuitate, de finali
zare a acțiunilor initiate. In 
multe întreprinderi, unități agri
cole. comune si sate a slăbii pro
paganda vizuală, caracterul ei 
militant combativ : gazetele de 
perete și satirice nu apar peste 
tot cu regularitate, iar uneori 
conținutul lor este necorespun
zător. Activitățile de ia cluburi 
muncitorești si cămine culturale 
nu se ridică pretutindeni la ni
velul cerințelor impuse de viată, 
multe dintre acestea organizînd 
manifestări sporadice, lipsite de 
eficientă educativă. Adeseori se

practică o seamă de manifestări 
cu caracter festivist. de paradă 
în dauna muncii vii. convingă
toare cu 
acțiunile 
suficient 
ganizate 
cerințele 
oameni ai muncii și nu se ac
ționează în măsura necesară pe 
grupuri restrinse de oameni sau 
prin intermediul muncii de la 
om la om.

Creșterea rolului 
politico-ideologice și 
educative in rîndul 
cere organelor și organizațiilor 
de partid să ia măsuri mai fer
me pentru îmbunătățirea mun
cii instituțiilor de cultură în do
meniul educației politice, mo- 
ral-cetățenești, al difuzării cu
noștințelor științifice și tehnice, 
al mișcării artistice de amatori, 
în scopul ridicării pe o treaptă 
superioară a conștiinței socia
liste a maselor, a gradului de. 
înțelegere și acțiune a acestora 
pentru dezvoltarea mai accele
rată a economiei și localităților 
țării.

oamenii. Nu peste tot 
cultural-educative sînt 
de fundamentate și or- 
în funcție directă de 
diverselor categorii de

activității- 
cultural- 
maseior

în condițiile actuale, cîrid 
partidul este preocupat în cel 
mai înalt grad de asigurarea 
unei conduceri științifice in 
toate sectoarele vieții economi
ce și sociale, cind secretarul ge
neral al partidului a formulat 
sarcini clare privind îmbunătă
țirea în continuare a cadrului 
politic și organizatoric al siste
mului nostru social, ridicarea 
nivelului calitativ al stilului și 
metodelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid se 
impune ca o necesitate obiec
tivă.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organele și organizațiile de 
partid, dînd dovadă de un dez
voltat spirit militant revoluțio
nar, vor face totul pentru per
fecționarea întregii lor activități 
politiile și organizatorice, pen
tru creșterea și mai puternică 
a. rolului lor conducător, sporin- 
du-și și mai mult contribuția 
la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului.

CUVtNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXE RADULY

președintele Consiliului popular 
al orașului Miercurea Ciuc

i •

Cuvîntul participanților la dezbateri
CUViNTUL TOVARĂȘEI 

ADRIANA MORARU ți;

președintele Consiliului popular 
al sectorului 2 București

Din îndemnul celor mal sin
cere sentimente și convingeri 
comuniste, îngăduiți-mi să dau 
glas recunoștinței noastre pro
funde pentru contribuția dum
neavoastră remarcabilă, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și în
făptuirea neabătută a Progra
mului partidului, Ia neconteni
ta înflorire a patriei, la ridica
rea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Vă raportăm că în perioada 
care a trecut de la ultima întîl- 
nire cir președinții consiliilor 
populare, oamenii muncii din 
sectorul 2 al Capitalei, în frunte 
cu comuniștii, au obținut pe 
primii doi ani ai actualului cin
cinal o producție suplimentară 
de peste 220 milioane lei, în 
condițiile în care, an de an, pro
dusele noi au reprezentat peste 
30 la sută din producția reali
zată.

Odată cu eforturile depuse 
pentru înfăptuirea planului in 
profil teritorial ne-am preocu
pat să asigurăm condițiile nece
sare în vederea ridicării nive
lului de trai material și spiri
tual al celor ce muncesc. în ul
timii doi ani s-au construit pe 
teritoriul sectorului peste 8 000 
apartamente, s-au dat în folo
sință un număr de 28 săli de 
clasă, 2 ateliere-școală, o creșă 
cu 240 locuri și peste 9 700 mp 
suprafață comercială. Consiliul 
popular a acordat o deosebită 
atenție gospodăririi sectorului, 
înfrumusețării sale permanente, 
amenajării unor locuri de agre
ment. întreținerii drumurilor și 
spațiilor verzi, obiective la care 
o contribuție hotărîtoare au 
adus-o cetățenii, care au efec
tuat prin muncă voluntar-pa- 
triotică lucrări în valoare de 
peste 225 milioane lei. Parti
ciparea efectivă a cetățenilor la 
soluționarea problemelor locale, 
în funcție de dorințele si aspira
țiile lor, este evidențiată și de 
conținutul scrisorilor, sesizărilor 
și audientelor, din care se con
stată încrederea cu care oamenii 
muncii se adresează organelor 
de partid și de stat pentru re
zolvarea unor probleme majore, 
de interes colectiv, care privesc 
amplul 
noastre 
măsura 
conducerea --------  . _ .
oamenii muncii abordează o arie 
largă de probleme privind orga
nizarea producției și a muncii, 
folosirea judicioasă a suprafețe
lor și capacităților de producție, 
îmbunătățirea calității produse
lor. economisirea de materii pri
me și materiale, de combustibil 
și energie electrică ; de aseme
nea. cetățenii sectorului se dove
desc continuu preocupați de so
luționarea problemelor generale 
de gospodărire, de întreținerea 
drumurilor, de amplasarea noi
lor magazine.

Analiza amănunțită a propu
nerilor ce le avem in atentie ne 
arată că putem obține o eficien
tă anuală in producție de cel 
puțin 200 milioane lei si un vo
lum de muncă patriotică în va
loare de aproximativ 100 mili
oane lei. De aceea, analizăm pe
riodic în comitetul executiv sta
diul soluționării propunerilor și 
sesizărilor oamenilor muncii si 
luăm măsuri de urgentare a a- 
plicării soluțiilor preconizate, 
avind-grijă de fiecare dată ca la 
hotărîrile ce le adoptăm să ți
nem seama de sugestiile cetă
țenilor.

O atentie deosebită am acor- 
'dat modului de rezolvare a scri
sorilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, antrenînd la aceasta de
putății. comisiile pe domenii și 
probleme din unități, consiliul 
de control muncitoresc și alte 
cadre ale consiliului popular. Ne 
preocupăm să răspundem în ter
men și să rezolvăm în bune con
diții problemele ridicate de ce
tățeni. știind că numai astfel le 
întărim încrederea și le stimu
lăm participarea la toate acțiu
nile întreprinse la nivelul sec-

proces al dezvoltării 
economico-sociale. Pe 
creșterii rolului lor in 

treburilor obștești.

torului nostru. Vă raportez, 
tovarășe secretar general, că 
s-au rezolvat aproape în în
tregime problemele semnalate 
de cetățeni in urma seis
mului de anul trecut, în ceea 
cp privește asigurarea condiții
lor de locuit pentru cei ce au 
rămas fără locuințe, precum și 
repararea imobilelor afectate.

Referindu-mă la realizările 
obținute, trebuie să spun, în 
mod autocritic, că mai avem și 
o serie de neajunsuri în activi
tatea de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor. Am în ve
dere faptul că ne-am interesat 
să rezolvăm la timp sesizările, 
dar nu întotdeauna ne-am pre
ocupat de felul cum au fost a- 
cestea rezolvate, dacă oamenii 
au fost lămuriți asupra proble
melor ridicate, mulțumiți de fe
lul cum s-a intervenit pentru 
înlăturarea neajunsurilor sem
nalate de ei ; au existat unele 
tendințe de a minimaliza pro
blemele de ordin personal cu 
care oamenii ni s-au adresat j 
n-am urmărit cu consecvență 
ce se întimplă cu propunerile 
oamenilor după ce noi am con
statat justețea lor, în ce măsu
ră aspectele criticate s-au înlătu
rat și ce consecințe pozitive au 
avut pentru bunul mers al uni
tăților economice, al organelor 
de conducere ale acestora. în 
lumina Legii cu privire la ac
tivitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamații
lor și cererilor oamenilor mun
cii — recent adoptată de Marea 
Adunare Națională — trebuie 
să acordăm toată atenția rezol
vării problemelor ridicate de 
masele de oameni ai muncii, 
atît de ordin personal, cît și de 
ordin general. Aș dori să subli-. 
niez că noua lege creează un 
cadru politic, . organizatoric și 
juridic adecvat pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a ac
tivității de rezolvare a proble
melor semnalate de cetățeni 
prin scrisori și audiențe. Ne an
gajăm să ne perfecționăm ne
întrerupt stilul și metodele de 
muncă, acționind cu hotărîre in 
vederea asigurării unor largi 
posibilități pentru toți cetățenii 
sectorului de a contribui 
prin sugestiile, propunerile și, 
desigur, prin criticile ce le fac, 
la îmbunătățirea muncii în toate 
domeniile de activitate, la apă
rarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc, întărirea legalității, ordi
nii și disciplinei, combaterea 
oricăror manifestări de neglijen
tă și formalism, in scopul trece
rii la o calitate superioară in 
rezolvarea tuturor problemelor, 
în conducerea întregii vieți eco
nomice și sociale.

Doresc ca de la această înaltă 
tribună să exprim. în numele 
comuniștilor, al locuitorilor din, 
sectorul 2 al Capitalei, totala a- 
deziune la politica externă a 
partidului și statului nostru. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidu
lui. evoluția evenimentelor pe 
plan internațional a confirmat 
pe deplin aprecierile și orientă
rile stabilite de Conferința Na
țională a partidului.

Ideile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
care stau la baza politicii noas
tre externe, activitatea neobosi
tă a partidului pentru soluționa
rea problemelor majore ale con
temporaneității contribuie în 
mod hotărîtor la creșterea pres
tigiului international al partidu
lui. al României socialiste.

în încheiere, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, că, 
învățînd din pilduitoarea dum
neavoastră activitate, aplicînd 
Indicațiile pe care ni le-ati dat. 
vom ridica întreaga noastră 
muncă la nivelul înaltelor exi
gențe pentru a contribui într-o 
măsură tot mai mare la edifi
carea socialismului ne pămintul 
scump al patriei noastre. Repu
blica Socialistă România.

populare, pînă în prezent, pon
derea populației active din agri
cultura comunei noastre a scă
zut de la 30—35 la sută la mai 
puțin de 20 la sută.

Cu toate acestea, agricultura 
rămîne în continuare ramura de 
bază a economiei comunei. în
treprinderea agricolă de stat si 
cooperativa de producție dispu- 
nînd de 12 200 hectare teren a- 
rabil, din care 11 500 Irigate, de 
3 300 capete taurine. 6 000 porci, 
și crescînd 100 000 
carne, pe serie.

Pentru însușirea 
noilor tehnologii 
plantelor și creșterea animalelor, 
a metodelor de lucru, a folosirii 
intensive și la întreaga capaci
tate a tractoarelor și mașinilor 
agricole, pentru realizarea unei 
agriculturi moderne si de mare 
randament, consiliul popular a 
acordat și acordă atentie deose
bită pregătirii si perfecționării 
profesionale a tuturor oamenilor 
muncii din unitățile economice 
ale comunei. în acest scop, am 
stabilit un program concret și 
diferențiat pe unități si. profi
luri de activități. în cadrul sta
țiunii de mecanizare, de exem
plu. am organizat, pentru 125 
membri cooperatori, cursuri de 
calificare în meseriile de meca
nizatori și motopompisti. Pentru 
mecanizatorii din I.A.S. sj 
S.M.A. am organizat cursuri de 
scurtă durată pentru cunoașterea 
și minuirea noilor utilaje intra
te în dotare.

Pornind de la unele neajun
suri semnalate și criticate de 
conducerea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Congresul țărănimii si cu alte 
prilejuri. în sensul că unii spe
cialiști din unitățile agricole nu 
stăpîneșc pe deplin tehnica de 
funcționare a tractorului, a ma
șinilor și utilajelor complexe, noi 
am elaborat, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, un pro
gram concret de instruire a a- 
cestor cadre care și-a dovedit o 
bună eficientă.

Conștienti fiind de faptul că 
trebuie să realizăm o agricultură 
intensivă și de inaltă producti
vitate. ne-am preocupat cu răs
pundere de asigurarea unui mai 
larg orizont de cunoștințe pro
fesionale tuturor cooperatorilor 
și mecanizatorilor. .Prin învăță- 
mîntul agrozootehnic de masă, 
în programul căruia am inclus 
și dezbateri largi pentru însuși
rea temeinică de către toii 
cursantii a hotărîrilor și docu
mentelor de partid, am urmărit 
să se cunoască sarcinile concre
te ale fiecărui sector de muncă, 
elementele de tehnologie mo
dernă care urmau să fie apli
cate. ale organizării muncii în 
acord global, ca mijloc de sti
mulare a creșterii producțiilor 
și a cointeresării materiale a 
oamenilor.

Dacă în perioada de iarnă 
am insistat asupra problemelor 
teoretice, acum organizăm de
monstrații și lucrări practice în 
cîmp, în sere și solarii, pe lo
turile demonstrative, în atelie
rele mecanice, în fermele de 
creștere a animalelor.

i Ca expresie a creșterii gra
dului de pregătire politico-edu- 
cativă și profesională a tuturor 
lucrătorilor din agricultură, noi 
am reușit să obținem o seamă 
de rezultate apropiate de nive
lul cerințelor formulate în do
cumentele partidului și statului 
nostru. Astfel, în primii doi ani 
ai actualului cincinal am reali
zat producții de (5 500 kg po
rumb la ha, 4 400 kg grîu, peste 
2 500 kg floarea-soarelui și 30
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tone legume la ha, 3 400 
lapte de la fiecare vacă 
succese superioare față de 
obținute în cincinalul 1971—1975.

Realizările obținute sînt în 
mare măsură rezultatul activi
tății politico-ideologice și cul
tural-educative pe care o des
fășurăm,- sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii, cunoașterea 
și aplicarea hotărîrilor de partid 
și a legilor țării. Organizăm în 
mod sistematic întîlnirl ale ca
drelor de conducere și ale de- 
putaților cu cetățenii în cadrul 
circumscripțiilor electorale sau 
la căminul cultural, expuneri, 
simpozioane, informări politice, 
concursuri pe probleme privind 
politica internă și externă a 
partidului, perfecționarea și a- 
dincirea democrației socialiste, 
dezvoltarea economico-socială 
a localității noastre. Rezultate 
bune am obținut și în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", formațiile noastre 
situîndu-se pe locuri fruntașe.

Cu toate aceste rezultate, sîn
tem conștienți că mai avem 
multe de făcut. Deși am anali
zat periodic, atit in sesiuni
le consiliului popular, cît și în 
ședințele biroului executiv, 
preocuparea conducerilor u- 
nităților pehtru pregătirea 
profesională a cadrelor din a- 
gricultură, pentru creșterea pro
ducției, nu am urmărit per
manent modul în care sînt a- 
plicate în practică hotărîrile și 
măsurile stabilite, nu am stimu
lat prin toate mijloacele creș
terea răspunderii oamenilor și 
nu am generalizat suficient ex
periența înaintată.

Trebuie să recunoaștem că și 
în desfășurarea învățămîntului 
agrozootehnic s-au manifestat u- 
nele deficiente. S-a întîmblat nu 
o dată ca lecțiile să nu fie pre
date Ia nivelul corespunzător, să 
abunde in generalități, să fie 
nelegate suficient de practică, să 
repete lucruri știute. Asemenea 
aspecte de superficialitate si for
malism. care au provenit din 
lipsa de răspundere a celor ce 
au condus dezbaterile, s-au re
simțit negativ în producție.

Pentru asigurarea forței de 
muncă calificate, atit în agricul
tura comunei noastre, cit si în 
celelalte unităti din zonă. în a- 
tentia consiliului popular trebuie 
să stea problema orientării pro
fesionale a elevilor, pentru a 
reuși să realizăm planul de șco
larizare Ia toate profilurile liceu
lui agroindustrial din localitate. 
Propunem ca aceste tipuri de 
licee să fie dotate cu baza ma
terială corespunzătoare noului 
profil stabilit, să fie încadrate cu 
specialiști cu normă întreagă 
pentru a se evita fluctuația si să 
se organizeze cursuri de pregă
tire metodico-pedagogică a a- 
cestora.

Propunem, de asemenea, să se 
studieze posibilitatea ca la ni
velul județului sau pe centre in- 
teriudețene să se organizeze 
cursuri de pregătire a mecani
zatorilor. deoarece la nivelul u- 
nor unităti nu sînt suficiente po
sibilități de însușire temeinică a 
noilor tehnologii pentru mași
nile si utilajele moderne din do
tare.

Asigur conferința, pe dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, că depută
ții. toti oamenii muncii din co
muna Lehliu-Gară nu vor pre
cupeți nici un efort pentru reali
zarea si depășirea sarcinilor de 
plan, conștienti fiind că numai 
asa ne putem spori contribuția 
la dezvoltarea multilaterală a 
patriei noastre socialiste.

De la înalta tribună a Confe
rinței pe țară a președinților 
consiliilor populare țin să exprim 
cu bucurie gindurile si simță
mintele de adîncă dragoste de 
patrie și de partid, ale oameni
lor muncii români, maghiari, 
care trăiesc și muncesc într-o 
strînsă unitate frățească în ora
șul Miercurea Ciuc, reședința 
județului Harghita.

îmi stăruie în minte cuvîntarea 
înflăcărată plină de învățăminte 
pe care ați rostit-o. mult stimate 
tovarășe secretar general, la re
centa Plenară comună a Consi
liilor oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană. 
Printre altele ați arătat că recu- 

. noașterea, afirmarea principiilor 
de egalitate și echitate ale so
cialismului au o deplină acope
rire prin asigurarea unor tot mai 
bune condiții materiale celor ce 
muncesc, ca urmare a dezvol
tării. a înfloririi armonioase a 
tuturor meleagurilor tării.

Urmarea firească a traducerii 
în viață a liniei politice de in
dustrializare socialistă, promo
vată cu atîta consecventă de 
partidul și statul nostru si ora
șul Miercurea Ciuc a cunoscut 
și continuă să cunoască o dez
voltare fără precedent în toate 
domeniile vieții economice, poli
tice și sociale.

Prin alocarea, an de an. a unor 
însemnate fonduri de investiții, 
s-a asigurat dezvoltarea și. mo
dernizarea unor ramuri indus
triale de tradiție, s-au amplasat 
noi unități economice ale indus
triilor : construcții de mașini, 
ușoară, forestieră, alimentară și 
altele, care conturează astăzi 
harta unui oraș industrial 
plin avînt, integrat deplin 
circuitul economic național 
internațional.

Economia orașului dispune 
astăzi de două mari zone in
dustriale, în care sirenele în
treprinderilor de transport, de 
mobilă. PAL, minieră, confecții, 
filatură, tricotaje și altele chea
mă la lucru muncitorii, pe acei 
locuitori ai orașului care, odi
nioară, plecau pe alte melea
guri, în alte părți ale țării, spre 
a-și asigura existența. Față de 
anul 1968 producția industrială 
a orașului a crescut de 8 ori, 
iar numărul locurilor do muncă 
a depășit cifra de 25 000.

Ar fi incomplet noul peisaj 
al orașului, dacă n-aș aminti că 
pentru oamenii muncii români 
și maghiari, care trăiesc aici, 
s-au asigurat în această perioa
dă peste 5 500 apartamente, noi 
cămine pentru nefamiliști, așe
zăminte de cultură, sport și să
nătate, un nou spital, policlini
că. licee, școli generale, grădi
nițe, creșe, spații comerciale și 
de servire, alte condiții care 
contribuie la continua lor înflo
rire și prosperitate.

Doresc ca, folosindu-mă și de 
acest prilej, să exprim, in nu
mele tuturor locuitorilor orașu
lui Miercurea Ciuc, cele mai 
vii mulțumiri, sentimentele 
noastre de recunoștință, stimă 
și. înaltă prețuire, iubitului nos
tru conducător. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, pentru tot 
ce a făcut și face spre binele 
și fericirea oamenilor muncii 
români și maghiari, pentru grija 
statornică "* ' '
dezvoltarea 
tene.

Consiliul 
expresie a 
mocratism 
menii muncii, români și ma
ghiari, a militat susținut pen
tru o reală și deplină înfăptuire 
a principiilor de egalitate in 
drepturi a tuturor fiilor localită
ții, fără deosebire de naționalita
te. Această egalitate a rodit din 
plin. în ultimii 10 ani. adevăra
tul fruct al prieteniei si frăției 
noastre, de nezdruncinat, ce nu

în 
în 
Și

manifestată față de 
plaiurilor harghi-

popular al orașului, 
largului nostru de- 

a frăției dintre oa- 
români și

suporta 
istorie 
pămînt.

în tot 
ani atit 
agricultură. în celelalte domenii 
ale vieții sociale și spirituale, 
sub conducerea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, se află încornorată si 
munca susținută a organelor lo
cale ale puterii si administrației 
de stat, care și-au adus contri
buția. prin forme și metode de
mocratice de activitate, la asi
gurarea traducerii în viată a ho
tărîrilor de partid și a legilor 
tării. în atenția noastră a stat si 
stă. ca principiu de bază — și 
totodată ca metodă de lucru — 
promovarea consecventă, in toa
te sferele de activitate, a spiri
tului democratic de atragere la 
rezolvarea treburilor obștești a 
tuturor oamenilor muncii.

Pentru adîncirea în continuare 
a spiritului democratic ce carac
terizează astăzi viața întregii țări. 
Consiliul popular al orașului 
Miercurea Ciuc a acționat, pen
tru dezbaterea temeinică. în 
cadrul adunărilor cetățenești, pe 
cartiere, pe circumscripții elec
torale a planului de dezvoltare 
economico-socială a orașului în 
profil teritorial pe 1978. precum 
si a proiectului bugetului local. 
S-au reținut cu acest prilej nu
meroase propuneri referitoare 
la modernizarea de străzi, păs
trarea specificului arhitectural 
al localității, lucrări de lărgire 
a spațiului în unele licee, școli, 
grădinițe, creșe si altele. în în
treprinderi au fost dezbătute 
cifrele de plan — care sînt cu
prinse. de altfel, și in planul de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial — oferindu-se 
astfel un cîmp larg de afirmare 
democrației muncitorești, spiri
tului colectiv.

Sîntem conștienti de faptul 
că. în activitatea ce o desfășu
răm. în stilul și metodele noas
tre de muncă mai avem ne
ajunsuri. mai ales pe linia atra
gerii maselor în a
activ și conștient, la toate ac
țiunile de interes 
gospodăresc. Nu întotdeauna am 
acordat o suficientă atentie stu
dierii si transpunerii în prac
tică a unor prețioase opinii ex
primate de locuitori, atit 
scrisori, cît si cu prileiul 
nărilor cetățenești. De aseme
nea. socotim că nu am făcut 
totul pe linia dezvoltării con
științei socialiste a maselor, spre 
a le convinge că numai nrintr-o 
participare efectivă, conștientă, 
pot fi înfăptuite. în cele mai 
bune . condiții, măsurile prevă
zute în planul de stat, poate fi 
asigurată înflorirea tuturor uni
tăților economico-socialc ale 
orașului. Este necesar să lichi
dăm aceste neajunsuri întrucît, 
în fata noastră stau sure a fi 
rezolvate sarcini deosebit de 
mari. Este suficient să. arăt că 
la sfîrsitul acestui cincinal pro
ducția industrială a orașului 
fi de 2,6 ori mai mare fată 
cincinalul precedent.

Miercurea Ciuc va deveni 
oraș tot mai modern, o adevă
rată fală a . secuimii, asa cum 
ne-ati cerut-o. mult stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, 
prileiul uneia din vizitele pe 
care ati făcut-o în județul Har
ghita.

Asigurăm conducerea partidu
lui. pe dumneavoastră personal, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, că nu există pentru noi 
nimic mai scump, mai statornic, 
decît hotărîrea fermă si cugetul 
curat de a munci si în viitor cu 
devotament nemărginit. într-o 
strînsă unitate și frăție, pentru 
triumful cauzei socialismului si 
comunismului în scumpa noas
tră patrie comună. Republica 
Socialistă România.
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sarcini exprese pentru îmbună
tățirea conducerii de către 
partid a consiliilor populare, ri
dicarea rolului și răspunderii 
acestora in intreaga activitate 
de înfăptuire a planului și pro
gramelor de dezvoltare, comite
tul comunal de partid a pus un 
puternic accent pe perfecționa
rea stilului și metodelor de 
muncă ale consiliului popular, 
urmărind ca acesta să se mani
feste ca un organism viu. cu o 
mare capacitate de antrenare a 
cetățenilor la realizarea obiec
tivelor economico-sociale. cul
tural-educative și edilitar-gos- 
podăreșli.

Analizele exigente pe care 
biroul comitetului comunal de 
partid le-a făcut in legătură cu 
preocupările consiliului popular 
pentru realizarea optimă a pla
nului in profil teritorial au scos 
în relief necesitatea întăririi 
continue a legăturii cu masele 
de cetățeni, a unirii eforturilor 
si canalizării tuturor acțiunilor 
spre îndeplinirea sarcinilor sta
bilite pentru dezvoltarea produc
ției agricole pe raza localității, 
în lumina măsurilor recentei 
consfătuiri consacrate probleme
lor agriculturii. Pentru a asigura 
o creștere intensivă a producției 
agricole și în zootehnie s-a in
sistat asupra necesității îmbogă
țirii cunoștințelor de specialitate, 
a participării efective la muncă 
— în tot timpul anului — a tu
turor locuitorilor. în condițiile 
generalizării acordului global.

Experiența ne-a dovedit însă 
că. oricîte analize am întreprinde 
si oricît de multe planuri de mă
suri ne-am propune în turna a- 
cestora, hotărîtoare în stilul de 
lucru rămîn, pînă la urmă. în
drumarea și rezolvarea la fata 
locului a problemelor complexe 
pe care le implică activitatea 
noastră actuală. într-o sesiune a 
consiliului popular am dezbătut 
unele aspecte vizînd responsabi
litatea deputatilor : am înțeles 
că sporirea responsabilității se 
află în directă relație cu antre
narea permanentă la studierea și 
soluționarea practică a proble
melor de muncă sl de viată ale 
oamenilor. Nu e de ajuns doar să 
le trasăm sarcini deputatilor. ca 
unor dispeceri, trebuie să-i aju
tăm să înțeleagă, toti. faptul că. 
în activitatea lor — ca si în a 
mea. ca primar — cel mai mult, 
contează exemplul personal. Ne 
preocupă de aceea modul în care 
ei muncesc si-si îndeplinesc o- 
bligatiile ca cetățeni ai comunei 
si oameni cu răspunderi politice 
în obște. Am hotărît ca secre
tarii comitetelor de partid si ai 
birourilor organizațiilor de bază 
din comună să-i ajute nemijlocit 
pe deputati in îndeplinirea atri
buțiilor din circumscripțiile lor. 
Ajutorul constă, de fapt. în an
trenarea deputatilor Ia organi
zarea si desfășurarea lucrărilor 
agricole, ca fruntași ai comunei, 
dar si în mobilizarea lor la dife
rite acțiuni cu caracter politico- 
educativ : unii dintre deputății 
noștri șînt propagandiști la în
vățăm intui politico-ideologic, 
lectori ai brigăzii științifice de 
la căminul cultural : pe cei mai 
multi îi solicităm în activitatea 
de informare a oamenilor asu
pra conținutului hotărîrilor de 
partid și de stat, de explicare a 
sensurilor și importantei adop
tării legilor privind sistematiza
rea teritoriului, retribuirea 
muncii în C.A.P.. folosirea inte
grală a pămîntului.

Datorită activității permanen
te a comitetului comunal de 
partid, a consiliului popular, un 
curs nou a fost imprimat și în
vățămîntului din comuna noas
tră ; este grăitor faptul că s-au 
construit școli noi în care stu
diază măi mult de 1309 de e- 
levi ; cu sprijinul și participa
rea efectivă a locuitorilor am 
definitivat proiectele unor noi 
așezăminte de învățămînt și

cultură care să îmbogățească și 
mai mult viața spirituală a lo
calității. Călăuzindu-ne după 
indicațiile ' secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a adus o re
marcabilă contribuție la așeza
rea întregului învățămînt pe 
baze moderne, am militat pen
tru o temeinică integrare a in- 
vățămîntului cu producția, pen
tru o legătură organică intre 
teorie și practică. Această preo
cupare s-a materializat în crea
rea și înzestrarea laboratoarelor 
și cabinetelor școlilor, precum 
și în asigurarea condițiilor ca 
practica elevilor să se organi
zeze in ateliere și pe loturi șco
lare ; îndrumați de cadrele di
dactice și de specialiștii din a- 
gricultură, elevii lucrează prin 
rotație in sectoarele zootehnice 
ale celor trei C.A.P.-uri și la 
fermele I.A.S. ; totodată, in tim
pul campaniilor agricole, mulți 
dintre ei lucrează alături de pă
rinți, aceasta reprezentînd o 
cale eficientă de educație a e- 
levilor prin muncă și. pentru 
muncă.

Prin activitățile practice ur
mărim să stimulăm și. să întă
rim la elevi interesul pentru 
activitatea productivă, să-i pre
gătim in raport cu cerințele 
dezvoltării economico-sociale a 
țării, și, într-o mare măsură, în 
raport cu perspectivele dezvol
tării localității noastre. Roa
dele se vădesc în rezultate
le bune obținute în practica 
productivă efectuată pe loturile 
școlare, organizată după mode
lul cooperativelor agricole : a- 
plicînd cunoștințele dobindite. e- 
Ievii claselor V—VIII au obținut 
anul trecut 28 000 kg cartofi și 
peste 40 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar, adică o producție la 
nivelul celor din cooperativele 
agricole.

Cu toate rezultatele bune do
bindite pînă în prezent, trebuie 
să arăt că in stilul și metodele 
noastre de muncă există neajun
suri. că nu, întotdeauna am re
zolvat cu eficientă problemele 
legate de perfecționarea muncii 
consiliului popular, deși am sta
bilit din timp să se organizeze 
producția de legume pe loturi
le personale, nu am atins încă 
nivelul suprafeței planificate, 
datorită faptului că nu am ac
ționat energic prin cele mai a- 
decvate forme de convingere a 
cetățenilor, prin impulsionarea 
activității comitetelor de cetă
țeni ; nu am reușit să asijgurăm 
o bună cuprindere a tuturor do
meniilor de activitate, să abor
dăm prioritar sarcinile econ< 
ce si sociale ale comunei; ș 
ceasta deoarece in dialogu 
masele si-au mai făcut to> 
nele atitudini de formalișn- 
delăsare si inconsecventă ir 
lorificarea sugestiilor și pi •• 
nerilor cetățenilor. Chiar îi 
meniul învățămîntului. în- 
avem succese lăudabilei țr . 
să arăt că nu am Supril 
sfera activității practice f 
vilor stațiunea de mecanii 
agriculturii, că in domeniu’ 
tehnic practica nu a avt 
zultatcle scontate. Rămîne ■ 
preocupare permanentă a 
liului popular problema a 
rii muncitorilor navetiști ' 
ta economică si social-cu; 
a comunei : de asemene: 
sintem mulțumiți de pre 
noastră in desfășurarea 
actuale a Festivalului n;.r 
..Cintarea României".

In încheiere, mă angajez ca, 
laolaltă cu toti cetățenii, in 
frunte cu comuniștii, să ne mo
bilizăm toate forțele si să fa
cem totul pentru aplicarea in 
viată a ' învățămintelor desprin
se din conferința noastră, pen
tru continua ridicare a nivelu
lui de trai al oamenilor, pen
tru înflorirea necontenită a 
scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE HURUBEAN

președintele Consiliului popular 
al municipiului Sibiu

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
MINEL CRIVAC

președînteîe Consiliului popular 
al comunei Lehliu-cjară, judelui Ialomița

Convocată din inițiativa secre
tarului general al partidului. 
Conferința pe tară a președinți
lor consiliilor populare reprezin
tă o nouă si strălucită manifes
tare a adîncirii democrației so
cialiste. se înscrie în politica' 
consecventă a partidului de a se 
consulta permanent cu masele, 
pentru stabilirea căilor si moda
lităților concrete de punere în 
valoare a tuturor resurselor ma
teriale si umane de care dispu
nem. în vederea înfăptuirii e- 
xemplare a hotărîrilor Congre
sului al XI-lea al partidului si

ale Conferinței Naționale, pen
tru dezvoltarea si înflorirea con
tinuă a patriei noastre socialiste, 

în anii socialismului si comu- 
. na Lehliu-Gară a cunoscut trans

formări înnoitoare pe drumul 
urbanizării, al creșterii bunăstă
rii materiale si spirituale a tu
turor locuitorilor. Mutatii sensi
bile s-au produs si în structura 
socio-profesională a populației, 
cea mai mare parte a acesteia 
lucrind în industrie. în sfera ser
viciilor si a altor ramuri neagri
cole. De la prima conferință pe 
tară a președinților consiliilor

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE PODARU

președintele Consiliului popular al comunei 
județul Neamț

Conferința noastră se înscrie 
— prin problematica majoră pe 
care o dezbatem — ca un mo
ment deosebit de important în 
relevarea unor forme și căi mai 
eficiente de lucru ale consilii
lor populare care, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, sînt chemate să acțio
neze cu maximă fermitate și 
răspundere pentru transpunerea 
în viață a hotăririlor Con-

și 
a 
de

Girov,

greșului al XI-lea 
ferinței Naționale, 
si indicațiilor date 
Nicolae Ceaușescu 
cerea la o nouă calitate a între
gii noastre activități.

Doresc să subliniez de la 
început că. in spiritul indicații
lor date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul consi
liilor populare, prevăd

ale Con- 
sarcinilor 
tovarășul 

privind tre-

Idei la dimensiunea viitorului
Faci un 

la dreapta 
colț de 
intr-altul, 
de-o clipă 
plicativă" , . .
salt de cinci, zece sau cinci
sprezece ani spre viitor. Cu- 
vîntul ascultat, mai adinea
uri capătă aici formă și cu
loare, cuvîntul pe care alt 
vorbitor și-l pregătește asi
duu va avea, tot aici, argu
mente, exemple. Reperele 
riguroase ale cifrelor și pro
centelor se regăsesc în ipos
taza de bulevarde și clădiri, 

• nenumăratele acțiuni de 
muncă patriotică, se văd în 
parcuri și lăcașe de cultură, 
referirile la infinitele legă
turi deputați-alegători se re- 
întîlnesc, pe aceste spații 
sintetice, îh complexe de 
servire, dotări sociale, zone 
industriale.

$i în special se vede vii
torul.

Se vede, cu mare forță de 
sugestie, chipul de miine al 
așezărilor patriei.

Se vede omogenizarea 
condițiilor de viață de la sat 
și de la oraș.

pas la stingă ori 
. și treci dintr-un 

plai românesc 
Arunci o privire 
pe „legenda ex- 

și țîșnești intr-un

Se vede chibzuita folosință 
a pămîntului pe care-l moș
tenim și-l vom lăsa moște
nire.

Se vede civilizația, se vede 
progresul.

Se văd toate ideile care se 
rostesc în sala conferinței.

Cei 2 942 de președinți ai 
consiliilor populare, repre-

de mii de ceasuri de studiu, 
de calcule, de consultări 
populația, de chibzuință, 
decizie. Roadele înfloririi 
de pînă acum, imaginea ... 
care au căpătat-o in anii so
cialismului și în special in 
deceniul ce se împlinește de 
la reorganizarea teritorial-ad
ministrativă, trepte trainice

Însemnări din sala conferinței

zentanți ai tot atîtor așe
zări din România, dezbat 
în forum democratic expe
riența, împlinirile, neîmplini- 
rile de moment și mai ales 
perspectivele localităților lor. 
In holurile c.e' împrejmuiesc 
Sala mare a Palatului, un 
număr impresionant de loca
lități și-au trimis și solii de 
un fel cu totul nou : mache
tele planurilor lor de siste
matizare. Rezultatele amplei 
și laborioasei acțiuni 'de cu
prindere în contururi precise 
a chipului lor de miine. Ex
presia sugestivă u mii și zeci

cu 
de 
lor 
ne

de lansare spre viitor, spre 
un viitor definit prin trans
formarea radicală a înfățișă
rii orașelor și satelor. Trans- 
formare după legile si reguli
le progresului avîntat și ale 
spiritului gospodăresc.

Sînt zeci și zeci, chiar sute 
de machete. Modele de case, 
modele de școli, modele de 
cluburi, modele de tot felul. 
Ansambluri de locuințe, in
tersecții bine cunoscute — 
de nerecunoscut — mari car
tiere, comune și chiar orașe 
întregi. Geografia viitoare a 
țării. De la scara unui în

treg municipiu piuă la deta
liul emoționant, prin minu
țiozitatea lui. Ce să fie a- 
ceastă metropolă de nerecu
noscut ? E Slobozia. Dar 
acest oraș in care se îmbină 
confortul modern cu o ușoa
ră sugestie de arhitectură 
medievală ? îl recunoști ușor 
după cetatea cu grijă con
servată — e Făgărașul. Ce 
denumiri vor avea arterele 
viitorului orășel Flămânzi? 
Denumiri legate de renume- 
le lui istoric, de întîia flacă
ră a răscoalei: Piața 1907, 
strada Obeliscului, Aleea 
Cordun, strada C. Maxim, 
strada Octav Băncilă.

Participanții la conferință, 
înainte, după sau între șe
dințele de dezbateri se string 
în jurul sutelor de machete 
și le comentează ca niște 
competenți gospodari ce sint. 
Reiau ideile dezbătute de la 
tribună, aici materializate în 
cele trei dimensiuni ale unui 
prim pas spre macrodimen- 
siunile realului. Și spre di
mensiunile infinite ale viito
rului.

Serțjhi ANDON

Problematica supusă dezbaterii 
conferinței noastre se înscrie in 
preocuparea permanentă a con
ducerii partidului, a dumnea
voastră personal, tovarășe secre
tar general, pentru transpunerea 
în viată a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea. a Progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

Oamenii muncii din municipiul 
Sibiu — români, germani și de 
alte naționalități — înfrățiți in 
fapte de muncă și viată, marii- 
festîndu-și adeziunea deplină la 
politica internă si internațională 
a partidului si statului, au ur
mărit cu viu interes lucrările re
centei plenare a C.C. a! P.C.R., 
dînd o înaltă apreciere cuvîntării 
secretarului general al 'partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, angajîndu-se să nu 
precupețească nici un efort pen
tru aplicarea în viată a măsuri
lor privind perfecționarea con
ducerii si planificării activității 
economi co-financiare si partici
parea la beneficii a oamenilor 
muncii, pentru creșterea accele
rată a eficientei economice, prin 
introducerea ca indicator de bază 
a producției nete, ceea ce se va 
reflecta nemijlocit in ridicarea 
nivelului de trai al tuturor celor 
ce muncesc.

în acest context, sarcini deo
sebite revin consiliului popular, 
care — sub 'îndrumarea perma
nentă a comitetului municipal 
de partid — este chemat să ac
ționeze cu toată hotărîrea pen
tru îmbunătățirea stilului si me
todelor de muncă, pentru rezol
varea operativă si la un înait 
nivel de exigentă si competentă 
a problemelor complexe pe care 
le ridică astăzi dezvoltarea eco
nomico-socială si edilitar-gospo- 
dărească a localității.

Vă rog să-mi îngăduiți ca și 
de la tribuna conferinței noastre 
să relev faptul că prin repar
tizarea teritorială echilibrată a 
forțelor de producție, pe baza 
unei concepții unitare, care 
pune în valoare în mod superior 
resursele umane și materiale, se

înfăptuiește — așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
lucrările plenarei comune a con
siliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană 
— ridicarea gradului de civili
zație a tuturor localităților, fău
rirea deplinei egalități in muncă 
și viață, larga posibilitate de 
exercitare a drepturilor pentru 
toți cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate. Municipiul Sibiu 
beneficiază — asemenea tuturor 
localităților — din plin de roa
dele acestei politici : dezvoltarea 
economică fără precedent a mu
nicipiului Sibiu se oglindește în 
valoarea producției industriale, 
care se ridică Ia aproape 14 mi
liarde Iei. Oamenii muncii — ro
mâni. germani și de alte națio
nalități — care trăiesc si mun
cesc în deplină unitate pe aceste 
străvechi meleaguri românești, 
înfăptuiesc cu însuflețire și elan 
patriotic politica înțeleaptă a 
partidului, acționind prin nu
meroase forme participative la 
realizarea obiectivelor prezente 
și de perspectivă ale Sibiului. 
Oricine poposește pe Cibin. poa
te să constate saltul pe care, 
în ultimii 10—12 ani, orașul nos
tru l-a înregistrat pe drumul 
bunăstării și civilizației socia
liste.

Consecventa și înaltul uma
nism al politicii partidului si 
statului nostru se reflectă preg
nant în volumul imens al con
strucțiilor de locuințe, desfășu
rat în cadrul schitelor de .siste
matizare, modernizare si dezvol
tare economico-socială si cultu
rală a localităților. Prin vizitele 
de lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in municipiul Sibiu 
am primit un sprijin de o inesti
mabilă valoare pentru sporirea 
caoacităților creatoare ale oame
nilor muncii. în acest domeniu, 
pentru elaborarea si folosirea 
unor proiecte de dezvoltare si 
sistematizare specifice orașului 
nostru, care să pună in lumină 
tradițiile locale. în consens cu 
aspirațiile de viață — de astăzi
(Continuare în pag. a Vl-a)
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șl de mîine — ale locuitorilor 
săi.

în anul 1S80. municipiul Si
biu va avea cu aproape 11 000 
apartamente mai multe decît in 
anul 1975, în afara caselor care 
se realizează în regie proprie. 
Astfel de creșteri solicită o in
dustrializare susținută a produc
ției in construcții, tehnologii noi 
care să asigure posibilități mari 
de mecanizare si prefabricare 
în condițiile ocupării terenului 
în mod judicios. echilibrat, or
donat si bine gospodărit. Am în
tocmit un program de creștere 
a productivității muncii în acest 
sector, astfel incit pină în iu
nie a.c. producția suplimentară 
să crească la 10 mii mc. iar prin 
extinderea bazelor existente să 
se atingă în septembrie 1978 30 
mii mc beton, ajungînd în sep
tembrie 1979 la 65 mii mc. ceea 
ce va determina în final reali
zarea unui ritm mediu anual de 
circa 2 500 apartamente com
plet prefabricate.

întelegînd locuințele nu doar 
ca un adăpost cu un număr mai 
mare sau mai mic de încăperi, 
ci ca pe un Ioc unde trăiesc si 
se consolidează valori social- 
umane. trebuie să spun că. în 
afara unor construcții unicat 
(case de cultură, hoteluri, con
strucții industriale si unele con
strucții realizate în regie pro
prie). n-am reușit să imprimăm 
locuințelor noastre configurația, 
ambianta si unele dotări care să 
ridice la un grad mai înalt ca
litățile de confort si exigente
le civilizației pe care o făurim. 
Totodată. în munca noastră în 
acest domeniu s-au manifestat 
si unele neajunsuri privind ur
banizarea municipiului în strîn- 
să legătură cu arhitectura tra
dițională din zonă. în ultima 
vreme, ca urmare a unui pro
gram concret de măsuri, s-a 
realizat o largă anchetă socială 
prin cooperare interdisciplinară. 
ale cărei idei si propuneri au 
fost Înscrise în planul de lucru 
al centrului județean de proiec
tare. Astfel, se elaborează sau 
Sînt în curs de elaborare. 19 
proiecte tip de locuințe pen
tru mediul urban — toate 
specifice zonei Sibiului, inspira
te din arhitectura tradițională.

Proiectele tip elaborate au ca 
bază de concepție existenta a

CUViNTUL TOVARĂȘEI
FLORICA CHISILENCU

președintele Consiliului popular 
ai comunei Nuiăru, județul Tulcea

Permiteti-mi ca, în numele co
muniștilor. al tuturor locuitorilor 
clin ' cofțiuna Nufăru, județul 
Tulcea, străveche localitate ro
mânească de pe malurile bătri- 
nului Danubiu, să transmit con- 
ducerii partidului, secretarului 
său general — tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — mulțumi
rile cele mai calde, recunoștința 
fierbinte pentru sprijinul și grija 
permanentă pe care o acordă oa
menilor ogoarelor, agriculturii 
ca ramură de bază a economiei 
naționale.

Această conferință constituie 
încă una din multele dovezi ale 
grijii si strădaniei neobosite a 
partidului si statului nostru de 
adîncire a democrației socialis
te, de a se consulta cu țara în 
stabilirea si perfectionarea me
todelor de conducere si de re
zolvare a treburilor obștii.

Puternic mobilizați de ideile 
novatoare pe care conducătorul 
partidului si patriei noastre, to
varășul Nicolae Ceausescu, le-a 
exprimat de la tribuna Conferin
ței Naționale a partidului si a 
Consfătuirii de lucru consacrată 
problemelor agriculturii, am luat 
o serie de măsuri menite să ne 
dea posibilitatea să valorificăm 
mai bine experiența si pricepe
rea de care dispun cadrele noas
tre. pentru a trece la o nouă ca
litate a muncii si in agricultură. 
Prin calitate înțelegem că tre
buie să smulgem ogoarelor roa
de tot mai bogate, să folosim cu 
chibzuință gospodărească — pro
prie dintotdeauna țăranului ro
mân — fiecare palmă de pămînt. 
să conducem si să organizăm 
mai bine munca, să întărim dis
ciplina și ordinea la .toate nive
lurile, să manifestăm mai multă 
inițiativă și să aplicăm tot ceea 
ce este nou, înaintat în activi
tatea pe care o desfășurăm.

Practica, experiența din ulti
mii ani ne-a demonstrat pe de
plin că stă în puterea noastră 
să obținem rezultate și mai 
bune. In anul 1977, de pildă, cu 
toate condițiile climaterice vi
trege — în perioada de vege
tație a plantelor nu au căzut 
decit 15 litri precipitații pe 
mp — am obținut 3 560 kg griu 
la hectar, 4 013 kg porumb boabe 
Ia hectar. 3 000 kg ovăz la hec
tar și 1 900 kg floarea-soarelui 
la hectar, ceea ce reprezintă 
cele mai mari producții la hec
tar în condiții neirigate din is
toria • acestor meleaguri. S-a 
adeverit pe deplin aprecierea 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că a venit vremea 
să nu mai dăm vina pe condi
țiile climaterice atunci cjnd nu 
reușim să obținem producțiile 
planificate.

Pentru a smulge pămîntului 
rod tot mai bogat, consiliul 
popular comunal, pe baza unei 
analize realiste și exigente, a 
cerințelor și a posibilităților de 
care dispunem, a întocmit pro
grame concrete de acțiune pen
tru folosirea mai judicioasă a 
fondului funciar. Ne-am propus 
și avem convingerea că preve
derile lor vor deveni fapte. 
Prin acțiuni de muncă patrio
tică a comunei și investiții vom 
îndigui și deseca o suprafață de 
300. ha teren care pînă acum 
era zonă supusă inundațiilor 
Dunării, infiltrațiilor de apă, 
îndeosebi în lunile aprilie-mai 
cînd acest pămînt trebuia însă- 
mințat. în aceste zile acționăm 
prin muncă patriotică la execu
tarea unor lucrări de desecări 
și îndiguiri prin care vom reda 
în circuitul agricol încă 10 hec
tare teren neproductiv.

Deoarece terenul comunei 
noastre, tradițiile și priceperea 
locuitorilor, apropierea de oraș 
oferă condiții prielnice de dez
voltare a legumiculturii. am 
prevăzut extinderea suprafe

trei zone distincte : zona Mărgi- 
nimii, zona Oltului și zona Văii 
Tîrnavelor dinspre centrul 
Transilvaniei, care de-a lungul 
istoriei au fost puternice focare 
de manifestare a culturii po
porului român, oglindind sen
sibilitatea cu care oamenii au 
creat forme și expresii de înal
tă valoare, dedicate vieții și fe
ricirii lor ; evident, toate aces
tea sînt raportate la contextul 
ansamblurilor urbanistice noi, 
cu proporțiile și complexitatea 
plastică ce le caracterizează. 
Consider, însă că numai prin a- 
ceste proiecte nu putem răspun
de îndeajuns problemelor pe 
care le pune specificul arhitec
turii românești locale și este 
necesar să ne mobilizăm mai 
mult pentru realizarea unei 
funcționalități sporite și unei 
ambianțe care să constituie ex
presia aspirațiilor oamenilor 
noștri de azi și de mîine.

Avînd în vedere importanța 
deosebită a sistematizării pen
tru dezvoltarea municipiului 
nostru, sîntem conștienți că tre
buie să crească răspunderea bi
roului executiv al consiliului 
popular (a mea. ca primar), a 
fiecărui deputat, față de apli
carea legii în acest domeniu, 
pentru că există încă deficien
te în respectarea perimetreior 
construibile, în executarea cali
tativă a construcțiilor. In reali
zarea programului de sistema
tizare vom atrage mai mult 
deputății, ca oameni care mun
cesc și trăiesc în mijlocul cetă
țenilor, care cunosc tot ceea ce 
apare nou în circumscripția lor. 
In același timp, în biroul exe
cutiv și în comitetul executiv 
al consiliului popular municipal 
vom analiza periodic modul 
cum se îndeplinesc programele 
proprii de sistematizare, acțio- 
nînd neabătut pentru aplicarea 
în practică a indicațiilor secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care sublinia că arhitectura tre
buie să reprezinte o sinteză ori
ginală a experienței mondiale, 
a realizărilor celor mai valoroa
se de pretutindeni, cu tradițiile 
bogate ale arhitecturii naționa
le, să exprime ceea ce este ca
racteristic spiritului și sensibi
lității românești, concepția de 
frumos, principiile estetice ale 
societății socialiste.

țelor de răsadnițe la gospodăriile 
populației în acest an cu încă 
6 000 mp, ceea ce ne va da posi
bilitatea să producem pe plan 
local cantitățile necesare de ră
saduri atît pentru cooperativa 
de producție, cît și pentru gos
podăriile populației.

Programele noastre prevăd, de 
asemenea, ca în acest an. prin 
redarea in circuitul agricol a noi 
suprafețe, prin respectarea den
sității si executarea unor lucrări 
de calitate, să obținem peste 
prevederile planului mai mult 
de 500 tone porumb, precum și 
însemnate cantități de produse 
la celelalte culturi. De aseme
nea, vom sprijini și stimula ță
ranii cooperatori, toți locuitorii 
comunei pentru ca fiecare fami
lie să crească și să contracteze 
cu statul animale și produse a- 
nimaliere — contribuind în felul 
acesta și mai substanțial la fon
dul centralizat al statului.

Realizarea acestor obiective și 
a altora impune din partea noas
tră, a consiliului popular, a 
deputatilor acțiuni hotărîre pen
tru folosirea judicioasă a forței 
de muncă feminine de care dis
punem, deoarece marea majori
tate a bărbaților lucrează în in
dustria orașului Tulcea. Subli
niez acest fapt pentru că în co
muna noastră am realizat lucruri 
minunate cu femeile, atît în ob
ținerea unor producții mari, cît 
și în îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor ce decurg din planul 
de dezvoltare economico-socială 
a comunei, în gospodărirea și 
înflorirea localității.

Lipsurile și neîmplinirile care 
s-au mai manifestat în forma
țiunile noastre de muncă 4in a- 
gricultură au făcut obiectul unor 
ample dezbateri în adunările or
ganizațiilor de partid. în sesiu
nile consiliului popular. în adu
nările oamenilor muncii, unde 
s-a exprimat în unanimitate 
hotărîrea- de a întrona și în a- 
gricultură o disciplină muncito
rească, ca în industrie.

în spiritul cerințelor formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lu
cru consacrată problemelor agri
culturii am hotărît ca toți mem
brii consiliilor de conducere, 
cadrele de specialitate, precum 
și cei ce conduc formațiunile, 
brigăzile, echipele să-și spo
rească exigența și să exercite 
un control permanent în, așa fel 
încit in toate sectoarele să se 
aplice cu rigurozitate tehnolo
giile noi, să se gospodărească 
mai bine pămîntul, să se pună 
pe baze științifice organizarea 
procesului de producție, șă se 
înlăture conservatorismul și spi
ritul birocratic care împiedică 
valorificarea din plin a resur
selor de care dispunem, mani
festarea unei gîndiri creatoare, 
îndrăznețe a oamenilor.

Vom acționa cu mai multă 
competentă și pricepere în ve
derea legării mai strinse a ve
niturilor cooperatorilor, îndeo
sebi ale mecanizatorilor de 
producțiile obținute. în acest 
sens vom folosi toate mijloace
le muncii politice pentru întă
rirea răspunderii cooperatorilor 
și mecanizatorilor în sectoarele 
în care lucrează, pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profesio
nale și ridicarea gradului lor 
de conștiință. în acest fel îi vom 
mobiliza pe toți să producă mai 
ieftin, să cheltuiască cît mai 
puțin, să obțină o rentabilitate 
și eficientă ridicate, care să le 
permită să sporească produsul 
net și să realizeze venituri cit 
mai mari.

Conștientă de sarcinile ce re
vin agriculturii noastre socia
liste. în viitor, mă angajez ca, 
împreună cu locuitorii comunei, 
să transpunem în viață toate 
sarcinile stabilite de conferință 

și să depunem eforturi sporite 
pentru a folosi mai bine pă
mîntul și mijloacele mecanice, 
pentru executarea unor lucrări

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ANDREI WEINGARTNER

președintele Consiliului popular 
al orașului Bistrița

Trăiesc un sentiment de 
profundă mulțumire că am pri
lejul să exprim la Conferința 
pe tară a președinților consilii
lor populare adeziunea deplină 
și unanimă a comuniștilor, a tu
turor locuitorilor din Bistrița- 
Năsăud — români, maghiari și 
germani — lată de politica in
ternă și internațională a parti
dului și statului, profunda noas
tră recunoștință pentru grija 
deosebită ce o acordă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvoltării 
economice și sociale a tuturor 
zonelor tării, pentru înaltul 
exemplu de patriotism pe care 
ni-1 oferă, slujind neobosit, cu 
întreaga sa capacitate de mun
că. interesele dezvoltării si în
floririi patriei noastre socialiste.

Izvorîtă dintr-un înalt uma
nism. politica partidului nostru 
situează cu consecventă. în cen
trul său. asigurarea deplinei e- 
galităti a tuturor cetățenilor 
scumpei noastre patrii, fără deo
sebire de naționalitate. Tot ceea 
ce se realizează, prin efortul u- 
nit al tuturor oamenilor mun
cii. este destinat ridicării bună
stării materiale și spirituale a 
poporului. Reclădirea din teme
lii. pe baze noi a orașelor și 
satelor, dezvoltarea si moderni
zarea forțelor de producție sînt 
rezultatul minunatelor condiții 
create de socialism pentru afir
marea potențialului creator, al 
tuturor celor ce muncesc si tră
iesc pe pămîntul României. 
Pentru că. așa cum arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara comună a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară si germană. ..bună
starea materială și spirituală a 
fiecăruia, adevărata libertate nu 
se pot realiza și afirma decît în 
cadrul bunăstării generale, al 
libertății si independentei între
gului popor".

La noi. pe meleagurile bistri- 
tene. se pot vedea in toată ple
nitudinea roadele politicii parti
dului de egalitate în drepturi a 
tuturor cetățenilor. Volumul de 
investiții de aproape 12 mi
liarde lei, de peste 5 ori mai 
mare decît în cincinalul 1971— 
1975, se concretizează în pro
funde mutații de ordin econo
mic și social, în modul de trai 
și de gîndire al oamenilor. Ora
șul Bistrița a cunoscut. în ul
timii 13 ani, o rapidă și susți
nută dezvoltare economico-so
cială. In această perioadă, s-a 
inăltat platforma industrială a 
orașului, pe care sînt ampla
sate întreprinderi producătoare 
de utilaj tehnologic, de textile, 
prefabricate din beton, mobilă, 
sticlărie pentru menaj.

Nivelul producției industriale 
la sfîrșitul anului 1977 a fost 
de 8,2 ori mai mare decît în 
1968 și de 5 ori mai mare decît 
in 1970. Este un salt important 
pe drumul industrializării, care 
a permis să se creeze 33 000 noi 
locuri de muncă, ceea ce în
seamnă nu numai ridicarea ni
velului de trai, ci și creșterea 
puternică a clasei muncitoare 
într-un oraș altă dată patriar
hal, unde predominau negus
torii și meseriașii particulari. 
Acest fapt ar trebui să-l vadă 
cei ce caută să amăgească și să 
determine pe unii cetățeni ro
mâni de naționalitate germană 
sau de altă naționalitate de a-și 
părăsi patria cu speranța de
șartă de a trăi mai ușor,

Tinînd cont de faptul că cea 
mai mare parte a întreprinde
rilor prevăzute a se construi în 
Bistrița în acest cincinal ur
mează să intre în funcțiune în ur
mătorii 3 ani. consiliu) popular, 
sub conducerea organizației oră
șenești de partid, va acționa in 
spiritul indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. 
pentru îmbunătățirea organizării 
și conducerii întregii activități 
economice și sociale din orașul 
nostru, punînd un mai mare 
accent pe creșterea spiritului de 
răspundere a deputaților, â tu
turor cadrelor de conducere.

Aș vrea să arăt că, datorită 
muncii intense desfășurate de 
organizațiile de partid și con

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IACOB SAVA

președintele Consiliului popular 
al comunei Fălciu, județul Vaslui

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim, în numele celor aproape 
9 000 de locuitori ai comunei 
Fălciu. totala noastră adeziune 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, a- 
dinca noastră recunoștință pen
tru condițiile de muncă și viață 
ce ne sînt create, hotărîrea 
noastră fermă de a munci neo
bosit pentru realizarea sarcini
lor ce ne revin din plănui de 
dezvoltare economico-socială a 
localității noastre.

Urmind indicațiile partidului 
și st.răduindu-ne să aplicăm în 
viață experiența înaintată, re
zultatele științei agricole, oame
nii care muncesc și trăiesc în 
satele județului nostru se pre
zintă, și de această dată, în a- 
cest înalt forum, cu rezultate 
bune. Prezentînd rezultatele e- 
conomice âle locuitorilor din 
comuna pe care o reprezint, 
am deosebita satisfacție de a vă 
raporta că . producția globală 
realizată în primii doi ani ai 
cincinalului actual se ridică la 
peste 200 milioane lei, din care 
agricultura deține ponderea 
principală. La realizarea acestei 
producții, în condiții climateri
ce nu dintre cele mai favorabi
le, și-au adus contribuția comu
niștii, deputați, întreaga forță 
activă de muncă din comună. 
Prin executarea la timp și în 
cele mai bune condiții a lucră
rilor de întreținere a culturilor, 
am reușit să depășim producția 
planificată la griu cu 200 kg la 
hectar și șă obținem de pe cele 
200 hectare de vie o producție 

de calitate, pentru valorificarea 
tuturor resurselor materiale și 
umane în vederea obținerii unor 
producții din ce în ce mai mari.

siliile oamenilor muncii, planul 
de investiții din fondurile statu
lui s-a realizat la finele anului 
1977 în procent de 103 la sută. în 
prezent, stadiile fizice la obiecti
vele aflate în construcție sînta- 
vansate. Dar nu am recuperat 
încă rămînerile în urmă Ia unele 
obiective industriale si nu am 
atacat lucrările la obiectivele 
programate în cursul trimestru
lui II al anului 1978, ceea ce ne 
determină ’ să acționăm cu mai 
multă fermitate pentru a crea 
toate condițiile atît din punct de 
vedere al asigurării documenta
țiilor, materialelor și forței de 
muncă, cît și al organizării 
muncii si întăririi ordinii si dis
ciplinei pe șantiere.

Un alt obiectiv important si 
de mare răspundere este reali
zarea planului la construcția de 
locuințe și a obiectivelor edili
tare și gospodărești, care trebuie 
să se concretizeze în extinderea 
stațiilor de tratare și epurare a 
rețelelor de apă și de canalizare, 
a drumurilor de acces. în aceas
tă privință, vom obliga pe toți 
factorii implicați în această pro
blemă de a asigura toate condi
țiile 'necesare în vederea reali
zării la timp și de calitate a lu
crărilor' prevăzute în plan.

Sîntem conștienti că în activi
tatea noastră mai există o serie 
de neajunsuri și neîmpliniri, 
greutăți pe care trebuie să le în
vingem si asupra cărora s-a 
stăruit în cadrul recentelor a- 
dunări ale oamenilor muncii, 
precum si la recenta conferință 
a deputatilor. Pe deplin conști
enti că transformarea cantității 
într-o nouă calitate presupune 
un efort sporit de gîndire si ac
țiune. sîntem ferm hotărîți să 
facem totul pentru îndeplinirea 
acestui deziderat. Nu de puține 
ori în munca noastră și-au făcut 
apariția rutina, o anumită auto- 
multumire. care au mfluențat 
negativ activitatea în diverse 
sectoare ale vieții economice și 
sociale. Trebuie să recunoaștem 
că nu am reușit întotdeauna să 
folosim în mod eficient forța de 
muncă pe șantiere, să folosim 
la întreaga lor capacitate utila
jele. că n-am stopat, asa cum ar 
fi trebuit, la timp, risipa de e- 
nergie si combustibil. Unele 
construcții. în special locuințele, 
nu s-au bucurat de o calitate 
corespunzătoare, iar productivi
tatea muncii n-a crescut pe 
măsura cerințelor si posibilită
ților.

Mai avem încă multe lipsuri 
în munca cu oamenii. în dome
niul rezolvării prompte a pro
punerilor, sugestiilor. sesizări
lor si reclamatiilor cetățenilor, 
pe care ne vom strădui să le 
rezolvăm cu promptitudine în 
lumina indicațiilor Plenarei C.C, 
al P.C.R. din 22—23 martie 1978.

îngăduiți-mi ca. din îndemnul 
celor mai profunde sentimente, 
să exprim în numele tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari si germani — din ora
șul Bistrița, adeziunea deplină 
la politica partidului. înalta a- 
preciere și profunda considera
ție fată de contribuția hotări- 
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele repu
blicii, la elaborarea si aplicarea 
în viată a politicii externe a 
partidului si statului nostru, 
fată de activitatea sa prodi
gioasă desfășurată pe arena in
ternațională în slujba țelurilor 
socialismului, a afirmării drep
tului sacru al tuturor popoarelor 
la libertate si independentă, al 
instaurării unor relații de tip 
nou. de egalitate și respect re
ciproc între națiuni, pentru asi
gurarea unei păci trainice în 
lume.

Sîntem hotărîți ca pe viitor să 
acționăm mai energic pentru 
înlăturarea deficientelor, incre- 
dintîndu-vă. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom pune 
în valoare întreaga noastră ca
pacitate si energie creatoare, 
pentru traducerea iri viată a 
Programului partidului, pentru 
prosperitatea si înflorirea con
tinuă a scumpei noastre patrii.

de .peste 10 tone struguri la 
hectar. Prin redarea în circuitul 
agricol, numai in anul 1977. a 
suprafeței de 53 hectare teren, 
prin extinderea sistemului de 
irigații pe 1 800 hectare și prin 
întreținerea corespunzătoare a 
celor 1 600 hectare pășune, am 
obținut sporuri importante la 
diferite culturi. In acest fel, 
unitățile agricole și sectorul 
gospodăriilor populației au avut 
posibilitatea să livreze la fon
dul de stat peste 40 000 tone ce
reale, 20 000 hl lapte, 2 000 tone 
struguri, peste 3 000 tone de 
carne și alte produse agricole.

Odată cu realizarea sarcinilor 
economice, comitetul comunal 
de partid și consiliul popu
lar comunal s-au preocu
pat Și de ridicarea gradu
lui de urbanizare a localită
ții. în ultimii zece ani, zes
trea comunei noastre a crescut, 
adăugîndu-se noi obiective so- 
cial-economice, între care cen
trala termică, trei blocuri de lo
cuințe, trei magazine universa
le, un complex de prestări ser
vicii și o piață comunală ; s-a 
extins rețeaua de apă potabilă, 
cu 20 km ; a fost canalizată ar
tera principală din satul de re
ședință al comunei etc. O aten
ție deosebită am acordat dez
voltării activităților prestatoare 
de servicii, în prezent funcțio- 
nînd pe raza comunei un nu
măr de 17 secții de prestări ser
vicii, care au realizat o produc
ție de peste 10 milioane lei. 
Valoarea muncii patriotice a lo
cuitorilor se ridică Ia peste 10 

milioane lei anual, comuna 
noastră reușind să se situeze pe 
primul ioc pe județ» atît in anul 
1976 cit și in anul 1977 în ca
drul întrecerii patriotice pentru 
buna gospodărire și înfrumuse
țare a localităților.

Putem să obținem rezultate 
și mai bune. Aceasta ne impu
ne să perfecționăm activitatea 
de conducere și organizare, să 
promovăm cu mai mult curaj 
și răspundere metodele noi de 
lucru, să deplasăm centrul de 
greutate al muncii în mijlocul 
oamenilor, în unități, acolo unde 
se hotărăște soarta producției. 
In acest sens, membrii biroului 
comuna! de partid și ai birou
lui executiv al consiliului popu
lar, -repartizați p'e unități și sec
toare, pe întreaga perioadă a 
mandatului lor, vor acționa mai 
ferm pentru îndeplinirea 'sarci
nilor .ce ne revin in toate sec
toarele de activitate, pentru in
troducerea ordinii și disciplinei 
în muncă, în vederea înlătură
rii risipei și a neglijenței.

Deși rezultatele obținute în a- 
cești doi ani ai actualului cin
cinal sînt superioare anilor pre
cedent!, anahzîndu-Ie prin pris
ma sarcinilor trasate de condu
cerea partidului nostru, perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea din. 
februarie a.c. și la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., trebuie 
să arătăm că Ia noi există încă 
neajunsuri în organizarea mun
cii. Mâi sînt resurse nefolosite 
care, puse în valoare, ar crea 
condiții pentru obținerea de 
producții mult mai mari în cele 
patru unități agricole de pe raza 
comunei noastre. In acest sens, 
vom lua măsuri ferme pentru 
folosirea rațională a fondului 
funciar, pentru asigurarea den
sității plantelor Ia hectar, pen
tru exploatarea la maximum a 
sistemului de irigații, pentru 
realizarea unei eficiente econo
mice ridicate în fiecare sector.

CUViNTUL TOVARĂȘEI
ELENA OPREA

președintele Consiliului popular 
al orașului Pucioasa

Ne este vie în memorie 
cuvîntarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară 
a Comitetului Central al parti
dului, al cărei conținut demon
strează, încă o dată, grija ne
abătută, fermitatea și înțelep
ciunea cu cate partidul, dum
neavoastră personal, conduceți 
procesul de traducere în viață 
a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului 
din decembrie 1977, consecvența 
cu care militați pentru continua 
dezvoltare și perfecționare a 
democrației societății noastre.

Bucurîndu-se de atribuții tot 
mai sporite, ca urmare a per
fecționării cadrului legislativ 
și organizatoric, Consiliul popu
lar orășenesc Pucioasa, aseme
nea tuturor organelor locale ale 
puterii de stat din țara noastră, 
și-a extins sfera de activitate, 
acționînd hotărît pentru reali
zarea planului de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial. în acest scop, noi am 
înfăptuit o parte importantă din 
obiectivele cuprinse în Progra
mul partidului de dezvoltare. 
necontenită a tuturor localită
ților țării ; în ultimii 10 ani. 
bunăoară, producția industrială 
a orașului a crescut de la 486 
milioane Iei la 1 400 milioane 
lei. Orașul Pucioasa a devenit, 
într-un timp scurt, un adevărat 
centru al industriei bunurilor 
de larg consum, ocupînd locui 
3 pe țară la producția de fire 
de bumbac și locul 7 Ia țesă
turi textile. Zestrea urbanistică 
a orașului a sporit în ultimii doi 
ani cu peste 400 apartamente, cu 
20 săli de clasă, cu un număr 
important de creșe, grădinițe și 
cămine de nefamiliști.

Pentru dezvoltarea economico- 
socială a localității, sub condu
cerea comitetului de partid, con
siliul popular acționează cu con
secventă pentru transpunerea in 
viața a indicațiilor dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind amplasarea 
obiectivelor economice și a con
strucțiilor de locuințe în ansam
bluri compacte, armonios inte
grate în fizionomia arhitectonică 
a orașului, conferindu-i acestuia 
atributele unui centru industria] 
și a unei stațiuni balneo-clima- 
terice moderne. în plină dezvol
tare, pentru punerea în valoare 
a întregului potențial material si 
uman de care dispune deosebit 
de frumoasa noastră așezare, in 
care trăim și muncim. A devenit 
o practică în stilul de muncă al 
consiliului popular orășenesc de 
a organiza întîlniri, dezbateri, 
consultări privind problemele 
fundamentale ale dezvoltării o- 
rașului, cadrele de conducere 
fiind permanent și nemijlocit 
prezente în locurile cheie ale 
producției materiale și ale acti
vității spirituale, reușind ca în 
cele mai multe cazuri, toți, de 
la primar la deputatul celei mai 
îndepărtate circumscripții, să

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
ION APOSTOL

președintele Consiliului popular 
al comunei Filîpești, județul Bacău

Expresie elocventă a profun
dului democratism al societății 
românești. înaltul nostru forum 
este chemat să dea un nou si 
puternic impuls activității con
siliilor populare in vederea an
trenării maselor, de cetățeni la 
dezvoltarea economică si edili- 
tar-gospodăreăscă a tuturor lo
calităților patriei.

Comuna noastră, cu o popu
lație de peste 6 000 de locuitori, 
are în componenta sa 8 sate 
care cunosc, de la un an Ia al
tul. o tot mai puternică dezvol
tare economică si edilitar-gos
podărească. în peisajul econo
mic al comunei se remarcă as
tăzi nu numai cele trei coope
rative agricole de producție, ci 
si stațiunea de mecanizare a 
agriculturii, o fabrică de ami

Neajunsurile existente în ac
tivitatea economică si socială a 
localității se datoresc faptului 
că nu întotdeauna consiliul 
popular comunal a acționat cu 
toată răspunderea pentru valo
rificarea întregului potențial ma
terial si uman de care dispune 
localitatea noastră. Pe viitor ne 
propunem să intensificăm mun
ca de consultare permanentă și 
nemijlocită cu cetățenii, să so
luționăm operativ toate proble
mele ce se ridică. Vom nune, pe 
primul plan, cunoașterea hotărî- 

'-rilor partidului, a legilor statu
lui.

în încheiere, doresc să formu
lez următoarele propuneri :

Consider necesar ca Ministe
rul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, insti
tutele de cercetări agricole să 
studieze mai operativ si să in
troducă în producție mașini si 
agregate de mare randament 
pentru mecanizarea integrală a 
lucrărilor agricole. îndeosebi 
pentru lucrările de recoltat. De 
asemenea, consider că problema 
pieselor de schimb, a aprovizio
nării cu carburanți și lubrifianțf 
trebuie să fie rezolvată mai e- 
ficient de către forurile centra
le de resort. în legătură cu pie
sele de schimb, propun ca în
treprinderile de mașini agricole 
să înființeze. în arma unor stu
dii temeinice. linii de produc
ție auxiliare, care să acopere în
tregul necesar de piese.

Asigur conducerea de partid și 
de stat, personal pe tovarășul 
secretar general al partidului că. 
împreună cu comitetul comunal 
de partid, cu consiliul popular, 
cu toti locuitorii, vom depune 
toate eforturile, priceperea și ca
pacitatea noastră pentru a tra
duce în viață sarcinile stabilite 
de Congresul al XI-lea si Con
ferința Națională ale partidului, 
precum si hotărîrile ce vor fi 
adoptate Ia actuala conferință.

dovedească prin fapte că sînt 
slujitori ai maselor largi de ce
tățeni.

Fiind femeie și avînd și cali
tatea de secretar de partid și de 
primar, sînt animată de dorința 
de a face totul ca spiritul gos
podăresc să devină, pentru fie
care cetățean, o necesitate vi
tală, să cultiv dragostea de fru
mos în rîndul tuturor cetățeni
lor, determinîndu-i să participe 
la acțiuni edilitar-gospodărești. 
De asemenea, vom promova 
în activitatea noastră spiri
tul responsabilității civice, 
pe toate planurile, în așa 
fel ca prin dăruirea tuturor să 
facem din orașul nostru — 
unde din numărul personalului 
muncitor peste 75 la sută sînt 
femei — un oraș tot mai pros
per.
h Firește, nu putem spune că 
în această direcție am făcut to
tul. Rezultatele, obținute în dez
voltarea economico-socială si 
edilitar-gospodărească a orașu
lui Pucioasa nu sînt încă pe 
măsura cerințelor actuale, a po
sibilităților reale de care dis
punem. Comitetul orășenesc de 
partid, biroul executiv al consi
liului popular, deputății nu au 
valorificat cu maximă eficientă 
forța si capacitatea de care dis
pun comitetele de cetățeni, toti 
locuitorii, la autogospodărirea si 
înflorirea localității. De aseme
nea. puțin am acționat ne linia 
creșterii răspunderii tuturor ce
tățenilor pentru cunoașterea si 
respectarea legilor statului, a 
hotărîrilor partidului. pentru 
ridicarea nivelului lor de pregă
tire politică si profesională.

în vederea asigurării tuturor 
condițiilor de realizare integra
lă a sarcinilor ce ne revin din 
planul de stat, vă rog să-mi 
permiteți să propun studierea 
posibilității. termoficării orașu
lui Pucioasa, prin racordarea la 
sursa termică de la întreprinde
rea electrocentrale Doicesti.

Doresc să exprim, în numele 
tuturor locuitorilor orașului Pu
cioasa. ne care-i reprezint in 
acest înalt forum, adeziunea de
plină Ia / politica internațională 
a partidului și statului nostru. 
Aleasa prețuire si marea auto
ri tete de care se bucură astăzi 
în lume România socialistă sînt 
indisolubil legate de strălucita 
activitate internațională a emi
nentului conducător al partidu
lui si statului nostru, de cute
zanța și dăruirea cu care to
varășul Nicolae Ceausescu slu
jește interesele fundamentale 
ale ponorului român, ale păcii 
si socialismului în întreaga 
lume.

Comuniștii, deputății, toti ce
tățenii orașului Pucioasa își 
reafirmă hotărîrea fermă de 
a-si aduce contribuția Ia trans
punerea neabătută în viată a 
politicii înțelepte a partidului 
nostru, pusă in slujba măreței 
opere de edificare a viitorului 
comunist al scumpei noastre 
patrii.

don. o fermă a stațiunii experi
mentale. secțiile de prestări 
servicii ale cooperației de con
sum si alte unităti care valori
fică superior resursele naturale 
si umane ale comunei.

Contribuția consiliului popu
lar Ia antrenarea tuturor locui
torilor la o muncă susținută 
pentru dezvoltarea pe toate pla
nurile a comunei este oglindită 
de rezultatele bune la care s-a 
ajuns în cooperativele agricole 
de producție. Producțiile obți
nute în C.A.P. s-au dublat, iar 
la unele culturi chiar s-au tri
plat. în comparație cu anul 
1970. Astfel, cooperatorii au 
realizat în anul trecut 41 000 kg 
sfeclă de zahăr la hectar, peste 
3400 kg griu la hectar, iar la 
porumb s-a ajuns la recolte de 
pină Ia 6 000 kg Ia hectar. Este, 

desigur, urmarea firească a ba
zei tehnico-materiale de care 
dispune agricultura noastră de 
astăzi, a preocupării consiliului 
popular, sub conducerea comite
tului comunal de partid, pentru 
antrenarea maselor de cetățeni, 
a tuturor cooperatorilor, pentru 
o mai bună folosire a fondului 
funciar, pentru executarea la 
timp și lâ un nivel calitativ su
perior a tuturor lucrărilor agri
cole, introducerea unor soiuri 
de semințe de înaltă produc
tivitate, extinderea mecanizării 
și chimizării.

In continuare, aș dori să arăt 
că noi am primit Un sprijin, 
substanțial din partea statului. 
In comuna noastră s-au inves
tit 12 000 000 Iei pentru execu
tarea unor lucrări de îmbunătă
țiri funciare, în urma cărora 
și prin contribuția in muncă a 
cetățenilor am redat agricultu
rii aproape 1 000 de hectare.

Cunoscmd bine potențialul 
tehnic al stațiilor de mecaniza
re și forța de muncă existentă 
în cooperativele agricole de 
producție, împreună cu depută
ții și cu participarea tuturor ce
tățenilor am putut acționa pen
tru efectuarea la timp și în. 
bune condiții a tuturor lucră
rilor agricole. Nu fac un secret 
din faptul că pentru a-i mobi
liza la muncă pe toți coopera
torii ne-am condus după ideea 
că cea mai puternică forță mo
bilizatoare este exemplul de 
muncă al nostru, al deputaților, 
conform zicalei : „cînd mă 
chenij la muncă vreau să-ți văd 
Si ție sapa in mină". Menționăm 
că in această iarnă am realizat o 
serie de lucrări de îmbunătățiri 
funciare și de combatere a ero
ziunii solului, efectuînd defri
șări de boscheți și recuperînd 
din vatra satului mai mult de 
25 hectare de teren bun pentru 
agricultură.

Un loc important a ocupat in 
activitatea comitetului de partid, 
a consiliului comunal de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă activitatea de educare 
și formare a omului nou, de 
ridicare a conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii. în acest 
context, am acordat atenție bu
nei desfășurări a manifestărilor 
educative, cultural-artistice în 
cadrul Festivalului „Cintarea 
României", urmărind antrenarea 
oamenilor muncii la o activitate 
creatoare, de producție tot mai 
rodnică.

Cu toate aceste rezultate ob
ținute de cetățenii comunei, cu 
care pe drept cuvînt ne mîn- 
drim, trebuie să arăt aici că 
posibilitățile noastre sînt mai 
mari. Iată, în comirnă, există 3 
cooperative agricole de produc
ție cu posibilități egale. Două 
dintre ele obțin producții 
aproape la fel de bune. Una 
însă obține cu 10 tene sfeclă 
mai puțin la fiecare hectar, cu 
600 kg griu și aproape 700 kg 
porumb mai puțin de pe fie

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
BRANISLAV SIMULOVICI 

președintele Consiliului popular al comunei Socol, 
județul Caraș-Severin

Este pentru mine o mare 
onoare, bucurie și satisfacție să 
aduc în conferință gîndurile și 
sentimentele deputaților, ale ce
lorlalți oameni ai muncii din 
comuna Socol, județul Caraș- 
Severin. Ca secretar al comite
tului comunal de partid și pri
mar, cu un stagiu relativ scurt 
în această funcție, vă mărturi
sesc că am avut multe de învă
țat. Conferința constituie un mi
nunat schimb de experiență, de 
însușire practică a unor meto
de de muncă. Programele în
scrise la ordinea de zi demon
strează consecventa cu care 
partidul promovează noul, spi
ritul revoluționar. Datorăm iu
bitului nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceausescu, 
faptul că avem o concepție cla
ră privind participarea plenară 
a poporului la conducerea tre
burilor de stat, expresie nemij
locită a democrației socialiste.

Comuna noastră, în care tră
iesc și muncesc înfrățite fami
lii de români, sîrbi și cehii s-a 
dezvoltat necontenit. Pe terito
riul ei avem trei cooperative a- 
gricole de producție, două aso
ciații intercooperatiste, o stați
une pentru mecanizarea agri
culturii, trei cămine culturale, 
trei școli generale cu secții de 
predare în limba română și a 
naționalităților conlocuitoare.

Apiicînd neabătut în viață 
politica marxist-leninistă a 
partidului în problema naționa
lă, indicațiile cuprinse în recen
ta Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană, consolidăm 
neabătut unitatea și frăția oa
menilor muncii vîrstnici și ti
neri, fără deosebire de naționa
litate, realizăm pe plan local 
acea unitate de voință si acțiune 
care se înfăptuiește, sub condu
cerea partidului, în întreaga 
tară, prin munca unită a noas
tră. a tuturor fiilor ei.

Sub conducerea comitetului 
comunal de partid, consiliul 
popular a avut în atentia sa 
dezvoltarea producției agricole 
vegetale și animale, realizarea 
fondului centralizat de stat la 
produsele agricole, gospodărirea 
și folosirea in mai bune con
diții a fondului funciar, a pă
șunilor. sporirea efectivelor si 
a producțiilor animaliere în 
C.A.P. și gospodăriile personale 
ale membrilor cooperatori.

Au luat amploare si acțiunile 
edilitar-gospodărești si de în
frumusețare a comunei, rea- 
lizindu-se un dispensar uman, 
un dig de apărare a localității 
împotriva inundațiilor, 8 000 me
tri pătrati trotuare. 9 000 metri 
pătrati îmbrăcăminte asfaltică 
si altele. La asemenea acțiuni 
au participat nemijlocit si mem
brii comitetului comunal de 
partid, ai birourilor organiza
țiilor de bază, membrii biroului 
executiv, valoarea lucrărilor 
edilitar-gospodărești executate 
prin muncă patriotică ridieîn- 
du-se la circa 1200 lei pe lo
cuitor. 

Succesele în dezvoltarea loca

care hectar cultivat. Nici in 
ceea ce privește utilizarea ju
dicioasă a Ioturilor de folo
sință personală, a curților gos
podăriilor populației nu am 
reușit să ajungem la ceea ce 
ne-am propus. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru con
sacrată problemelor agricultu
rii, totul depinde de oameni, de 
munca oamenilor. De aceea, 
asumîndu-ne răspunderi spo
rite în ceea ce privește pro
ducția agricolă, vom acționa ho- 
tărit pentru folosirea judicioasă 
a fondului funciar, pentru gos
podărirea și folosirea fiecărei 
palme de pămînt, mobilizind toți 
locuitorii la identificarea și rea
lizarea cu mijloace proprii a 
unor lucrări de ameliorare și 
irigații. Vom milita pentru per
fecționarea cunoștințelor agri
cole ale cooperatorilor, înles
nind schimburile de experiență 
astfel incit producția fiecărei 
ferme, a fiecărei parcele de pă
mînt să se ridice la nivelul 
celor mai bune.

Am vorbit tot timpul de coo
peratori. realitatea e că peste 80 
la sută din cooperatori sînt coo
peratoare — femei. Autocritic 
vorbind, acest procent nu se re
găsește nici pe departe în func
țiile de răspundere ale comunei 
si cooperativelor agricole. Cred 
că această situație trebuie să fie 
remediată, fiind siguri, cu con
secințe bune în ridicarea pro
ducției agricole si a înfloririi co
munei noastre. întrecerea între 
consiliile populare consacrată 
dezvoltării economico-sociale a 
localităților, a bunei lor gospo
dăriri și înfrumusețări ne anga
jează. de asemenea, intr-o per
manentă îmbunătățire â stilului 
si metodelor noastre de muncă, 
pentru stimularea inițiativei ce
tățenilor. pentru o mai strînsă 
legătură cu viața și munca lor, 
pentru valorificarea experienței 
înaintate. Această competiție a 
hărniciei, care se adresează con
științei și priceperii noastre, ne 
obligă la un dialog continuu cu 
oamenii, care să se regăsească 
efectiv în îndeplinirea^ progra
mului de sistematizare a comu
nei. în ridicarea prin contribuția 
cetățenilor si munca lor volun- 
tar-patriotică a unor j obiective 
culturaî-sportive. amenajarea de 
străzi si locuri de agrement. în 
autogospodărirea și înfrumuseța
rea propriilor locuințe.1

în încheiere, vă 'asigurăm, 
tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru' transpu
nerea în viată a grandiosului 
Program adoptat de 'cel de-al 
XI-lea Congres, a hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidu
lui. a sarcinilor de o'deosebită 
importantă pe care le-am des
prins din cuvîntarea pe care ați 
rostit-o la Consfătuirea de lucru 
consacrată problemelor agricul
turii. precum și a celor ce ne 
revin din această conferință.

lității sînt și o urmare a faptu
lui că elaborarea si apoi reali
zarea planului în profil terito
rial nu este doar rodul gîndirii 
primarului sau al unui grup 
restrîns de oameni, ci emanația 
gîndirii colective a cetățenilor 
din centrul de comună si satele 
aparținătoare. Noi urmărim în 
permanentă ca oamenii muncii 
să găsească la primărie o at
mosferă de muncă, de stimu
lare a inițiativelor, fiind încre
dințați că sînt întimpinati ca 
tovarăși, slănini și beneficiari 
ai muncii lor. Astfel, premergă
tor acțiunii de elaborare a pla
nului. are Ioc o. adevărată ac
țiune de masă în consultarea 
cetățenilor cu privire la ce fa
cem. cum facem si cînd facem. 
Proiectul planului îl dezbatem 
cu cetățenii pe circumscripții e- 
lectorale, îl afișăm in fiecare 
localitate aparținătoare, în așa 
fel ca principalele obiective ale 
viitorului program să fie cunos
cute de toți cetățenii comunei.

Pentru a avea o legătură strîn
să și permanentă cu cetățenii, 
pentru a le cunoaște preocupă
rile și a-i atrage la acțiunile pe 
care le întreprindem, ne îngri
jim în permanență de mode 
cum organizăm adunările cetă
țenești nentru a reține cu cea 
mai mare atenție propunerile 
cetățenilor. Pentru a evidenția 
rolul deosebit pe care îl au a- 
dunările. cetățenești și pe cir
cumscripții trebuie să arăt că 
anul acesta în cadrul lor nu 
fost reținute 73 propuneri. De 
un real folos au fost și discu
țiile individuale cu cetățenii, la 
fața locului — prin deplasarea 
săptămînală în satele aparțină
toare ale comunei — atunci 
cînd cetățenii, pe lîngă propu
neri de interes personal, for
mulează și unele propuneri de 
interes ■ obștesc. Deputății, co
misiile permanente, împreună 
cu cetățenii, abordează proble
me majore, de un larg interes, 
cu implicații dintre cele mai 
variate asupra activității din 
comună.

Comitetul comunal de partid 
și consiliul popular comunal au 
studiat pe larg propunerile fă
cute de cetățeni în legătură cu 
posibilitățile și căile de dezvol
tare economică și culturală a 
comunei, au asigurat măsurile 
politico-organizatorice necesare 
elaborării planului economico- 
social în profil teritorial, au 
consultat oamenii asupra mo
dului de rezolvare a probleme
lor pe care le ridică realizarea 
lui, pentru crearea condițiilor 
necesare desfășurării tuturor 
activităților în legătură cu dez
voltarea comunei și urbanizarea 
treptată a acesteia. De aceea a- 
preciem că, atunci cînd planul 
economico-social este rodul gîn
dirii colective cuprinzînd pro
punerile cetățenilor, cînd este 
dezbătut în adunările cetățe
nești, el constituie un act mobi
lizator, existînd, totodată, garan
ția realizării lui.

In activitatea de sporire a pro
ducției agricole simțim însă ș:
(Continuare în pag. a Vil-a)

I



SCINTEIA — joi 30 martie 1978 PAGINA 7

(Urmare din pag. a Vl-a)
nevoia unui ajutor în solutio
narea unor probleme care ne de
pășesc. Anul trecut, de pildă, 
unitățile noastre nu au realizat 
producțiile planificate la cultu
ra cartofului, fapt care se dato
rează desigur și unei insuficien
te preocupări din partea noastră 
pentru a asigura toate condițiile 
acestei culturi. Consider însă că 
obținerea unor producții ridica
te la această cultură presupune, 
pe lingă îmbunătățirea activită
ții noastre, și utilizarea unui 
material săditor de înaltă pro
ductivitate, care să corespundă 
și cerințelor de mecanizare, pre
cum și condițiilor de climă și de 
sol specifice zonei noastre. Or. 
noi aducem cartofi pentru plan
tat din județul Brașov, adică de 
la peste 500 kilometri, unde sint 
cu totul alte condiții. Propun să 
se asigure semințe de la unită
țile din județul nostru, care au 
aceeași valoare biologică si sint 
adaptate ia condițiile pedoclima-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE DUMITRAȘCU 

președintele Consiliului popular 
al orașului Cimpina

Orașul Cimpina. cu o popu
lație de peste 35 000 de locuitori, 
al doilea centru ca importantă 
economică, politică și socială al 
județului Prahova, veche vatră 
muncitorească, cu tradiții revo
luționare, se înscrie prin realiză
rile sale economice și sociale pe 
linia trasată de partid, in ve
derea ridicării necontenite a ni
velului de trai material si spi
ritual al celor ce muncesc.

Ampla mobilizare de forte 
>entru îndeplinirea planului cin- 
inal, îmbunătățit prin progra- 
nul suplimentar adoptat de 
Conferința Națională, a condus 
■ depășirea, in anul trecut, a 
oducției industriale cu 123 de 

îilioane lei. iar pe primele două 
•ni ale acestui an cu aproape 

milioane lei. Folosirea mai 
mă a capacităților de produc- 
■. creșterea indicelui de utili- 
re a mașinilor-unelte. îmbu- 
itățirea organizării producției 
a muncii, ridicarea nivelului 
pregătire profesională si po- 

Ică a personalului muncitor 
făcut ca productivitatea mun- 
să fie depășită cu 5 400 lei 

om al muncii.
Pe baza sarcinilor reieșite din 
vîntarea tovarășului Nicolae 
aușescu la recenta plenară a

Raportul cu privire la activitatea desfășurată de consiliile populare 
pentru îndeplinirea programelor naționale de dezvoltare a agriculturii 
și sarcinile ce le revin pentru realizarea integrală a acestor programe
Lucrările Conferinței’ pe țară 

a președinților consiliilor popu
lare constituie o nouă dovadă 
grăitoare a consecventei cu care 
conducerea partidului și statu
lui nostru, personal tovarășul 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, acționează pentru 
transpunerea în viață a politicii 
de consultare -larg democratică, 
de antrenare a oamenilor mun
cii in elaborarea și adoptarea 
măsurilor ce privesc toate do
meniile vieții economice și so
ciale, de participare la condu
cerea treburilor țării.

Examinarea de către confe
rință a stadiului realizării pro
gramelor de dezvoltare a agri
culturii reprezintă un mijloc 
eficient de a cunoaște unde ne 
găsim cu executarea acestora și 
de stabilire a măsurilor și ac
țiunilor ce trebuie întreprinse, 
in continuare, pentru realizarea 
unei agriculturi modeme, inten
sive, de mare productivitate, pe 
baza specializării și concentrării 
producției, care să ducă la creș
terea bunăstării celor ce lu
crează in agricultură, a între
gului popor.

1. Agricultura, una din ramu
rile de bază ale economiei țării 
noastre, aduce o contribuție im
portantă la dezvoltarea echili
brată. în ritmuri înalte, a eco
nomiei naționale, participă cu 
circa 18 la sută la venitul na
țional, asigură, prin produsele 
agroalimentare, peste 47 la sută 
din mărfurile de bază desfăcute 
către populație și peste 16 la 
sută din exportul țării.

Aceste realizări sint urmarea 
grijii partidului și statului nos
tru pentru . continua dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, care numai în anii 
1976—1977 a beneficiat de in

tice pe care le avem. Eliminăm 
astfel importante cheltuieli de 
manipulare și transport. De a- 
semenea. propun ca stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
din județ să fie înzestrate cu se
turi de mașini necesare lucră
rilor de întreținere și recoltarea 
cartofului.

In încheiere, doresc să asigur 
conferința, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că prețioasele învă
țăminte desprinse vor însufleți 
și mai mult pe comuniști, pe toți 
cetățenii, și in primul rind pe 
noi. cărora partidul ne-a încre
dințat sarcini de mare răspun
dere. de a munci cu hotărîre și 
abnegație pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin, răspunzînd 
prin faptele noastre la chemarea 
adresată de Conferința Națională 
a partidului întregului popor de 
a munci fără preget pentru a 
transforma cantitatea într-o 
nouă calitate, incă in cursul a- 
cestui cincinal.

Comitetului Central al partidu
lui urmărim cu răspundere spo
rită modul de îndeplinire a pro
ducției nete, indicator de bază 
al planului in industrie. Oame
nii muncii din orașul Cimpina 
au primit cu profundă satisfac
ție noile măsuri prevăzute in 
cadrul perfecționării conducerii 
și planificării cconomico-finan- 
ciare și îndeosebi cele privitoa
re la întărirea autogestiunii. ri
dicarea pe un plan superior a 
autoconducerii muncitorești și 
participarea nemijlocită a co
lectivelor de muncă la benefi
ciul rezultat din activitatea lor, 
inclusiv la beneficiul din acti
vitatea de comerț exterior, mo- 
bilizindu-i și mai mult la spo
rirea producției.

Odată cu dezvoltarea econo
mică, orașul nostru cunoaște o 
puternică urbanizare. Dezvol
tarea anarhică a localității in 
trecut a determinat o rămînere 
in urmă privind gradul de ur
banizare, fiind astfel necesare 
eforturi susținute în anii con
strucției socialiste pentru ridi
carea localității la nivelul ce
rințelor moderne de viață și de 
confort. Astfel, din anul 1960, 
cînd au fost elaborate primele 
schițe de sistematizare, și pînă 

prezentat de tovarășul
ANGELO MICULESCU

viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și industriei alimentare

vestiții în valoare de 44,7 mi
liarde lei. Aceasta a permis o 
creștere însemnată a dotării 
tehnice a unităților agricole cu 
tractoare, mașini, utilaje și ca
pacități de producție tot mai 
modeme și cu productivitate 
sporită. Este de menționat că 
agricultura deține, in prezent, 
peste 11 lâ sută din valoarea 
fondurilor fixe pe economie.

Pentru folosirea rațională, e- 
ficientâ, a bazei tehnico-mate
riale, a sprijinului multilateral 
ce il acordă agriculturii con
ducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul se
cretar general Nicolae Ceaușescu, 
s-a inițiat și îndrumat întocmi
rea programelor de dezvoltare 
a agriculturii, pe ansamblu și 
pe fiecare subramură in parte, 
programe care stabilesc concret 
sarcinile și măsurile practice ce 
trebuie întreprinse și care 
sint integrate organic în planul 
național unic de dezvoltare a e- 
conomiei țării, sint desfășurate 
în profil teritorial, pe județe și 
comune și sint așezate pe fie
care unitate agricolă socialistă, 
pe fiecare gospodar al pămin- 
tului. Aceasta a permis cunoaș
terea concretă a măsurilor și 
acțiunilor ce- trebuie executa
te și participarea conștientă a 
oamenilor muncii din agricul
tură la îndeplinirea sarcinilor 
de dezvoltare a acesteia, de 
sporire a producției și de îm
bunătățire a economicității pe 
ansamblul agriculturii. 

în prezent. în orașul nostru au 
fost construite 4 255 aparta
mente, din care 2 906 din fon
durile statului și cu ajutor dc 
Ia stat. S-au dat, de asemenea, 
în folosință spații comerciale 
in suprafață dc 2 500 mp, 47 
săli de clasă, s-a extins spațiul 
de spitalizare cu 160 de paturi. 
Zestrea edilitar-gospodărească 
s-a îmbogățit cu 35 kilometri 
străzi modernizate, cu extin
deri de alimentare cu apă pe 
o lungime de 37 km, cu îmbu
nătățirea rețelei de distribuire 
a energiei electrice. Toate 
acestea s-au realizat cu spriji
nul statului, dar și cu contri
buția populației care, în frunte 
cu deputății, numai în ultimii 
doi ani a efectuat muncă vo
luntară și patriotică in valoare 
de 53.7 milioane lei.

Dezvoltarea social-economică 
a orașului, sporirea populației 
active au impus introducerea 
transportului în comun, înzes
trarea parcului auto cu mijloace 
modeme, capabile să asigure 
transportul intern, cit și legă
tura directă și operativă cu lo
calitățile vecine.

In viitor vom acorda o aten
ție deosebită sistematizării zonei 
centrale a orașului, zonă grav 
avariată ca urmare a seismului 
din 4 martie 1977 și care, pină 
la sfîrșitul anului 1980. va fi do
tată cu un număr de peste 1 500 
apartamente, realizate în blocuri 
cu parter si patru pînă la zece 
etaje și cu spatii comerciale la 
parter, ce vor depăși suprafețe 
de 3 000 mp. Sub conducerea co
mitetului orășenesc de partid, 
consiliul popular va urmări ca 
prin aplicarea riguroasă a deta
liilor de sistematizare să se folo
sească cit mai judicios terenul, 
să se realizeze concentrarea o- 
biectivelor economice, amplasa
rea construcțiilor de locuințe in 
cadrul unor ansambluri compac
te, precum și reducerea perime
trului construibil.

în același timp.' va trebui să 
acționăm cu mai multă hotărire 
pentru ca. paralel cu construcția 
de obiective noi, cum sint: spi
talul orășenesc cu 430 locuri, o 
școală generală cu 16 săli de cla
să. un cinematograf cu 350 
locuri, să se realizeze si moder
nizarea arterelor de circulație 
din zona centrală, extinderea 
rețelei de canalizare, alimenta
rea cu apă și cu energie electri
că. rețeaua telefonică.

Locuitorii orașului și-au spus 
deseori părerea cu prilejul adu
nărilor cetățenești si prin scri

2. Producțiile totale obținute, 
in medie, anual, în 1976—1977 
au fost mai mari decît cele re
alizate în cincinalul trecut cu 
circa 4,4 milioane tone la ce
reale. 1,8 milioane tone sfeclă 
de zahăr, 1,7 milioane tone car
tofi și legume, 480 mii tone 
fructe și struguri.

De asemenea, efectivele tota
le și matcă de animale și pă
sări au înregistrat creșteri, iar 
producțiile animaliere obținute 
în 1976—1977 au fost mai mari 
decit în cincinalul trecut, in 
medie anual, cu peste 400 mii 
tone la carne, cu 8,1 milioane 
hl la lap,te de vacă și cu 1,5 mi
liarde bucăți la ouă.

3. Cu toate rezultatele bune 
obținute de cei ce lucrează in 
agricultură, la care o contribu
ție directă, prin activitatea lor 
susținută, și-au adus-o și depu
tății, comitetele executive ale 
consiliilor populare, primarii 
comunelor noastre, prevederile 
programelor de dezvoltare, ale 
fiecărei ramuri din agricultură, 
n-au fost îndeplinite în totali
tate, realizările înregistrate fiind 
sub posibilitățile reale de spo
rire a producției agricole vegeta
le și animale și a eforturilor 
mari pe care le face economia 
țării noastre pentru asigurarea 
agriculturii cu mijloacele de 
producție și financiare necesare.

Așa cum a subliniat, la recen
ta Consfătuire de lucru consa
crată problemelor agriculturii, 
secretarul general al partidului, 

sori, privitor la căile de intensi
ficare a procesului de urbaniza
re. pentru mâi buna gospodărire, 
a orașului. Trebuie să recunoaș
tem însă' că nu întotdeauna 
aceste opinii au constituit 
puncte de plecare in ac
țiunile de sistematizare, de 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașului nostru. înfăptuirea cu 
fermitate a măsurilor adoptate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătă
țirea activității de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, recla- 
matiilor si cererilor oamenilor, 
muncii, a prevederilor legii 
adoptate în cea de-a 7-a legis
latură a Marii Adunări Națio
nale vor determina realizarea 
unui dialog permanent cu cetă
țenii in problemele fundamen
tale. Socotim că solutionînd o- 
perațiv. cu înaltă competentă și 
răspundere, semnalele cetățeni
lor. ii mobilizăm mai eficient la 
organizarea si conducerea vieții 
economico-sociale a \ orașului 
nostru.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să fac două propu
neri :

1. Avînd în vedere dezvolta
rea economico-socială a orașu
lui și a județului Prahova în 
.actualul și viitorul cincinal, pro
pun studierea posibilităților 
executării celui de-al doilea ba
rai de acumulare pe rit.il Dofta- 
na la Cheile Brebului, unde 
configurația naturală a terenu
lui va permite si reducerea 
costurilor.

2. Luînd în considerare sar
cina de folosire a deșeurilor, 
precum si neajunsurile multiple 
create prin depozitarea acesto
ra. propunem studierea posibi
lității de utilizare a gudroanelor 
acide rezultate din procesul de 
fabricație al rafinăriei, precum 
Si de valorificare a cenusei de 
pirită rezultată din fabricarea 
acidului sulfuric.

Asigurăm conferința că toți 
locuitorii orașului Cimpina. in 
frunte cu comuniștii, vor face 
totul pentru aplicarea în viată a 
indicațiilor si orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru înfăptuirea o- 
biectivelor cuprinse în docu
mentele Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru ca si orașul 
nostru să-și aducă din plin con
tribuția la înălțarea edificiu
lui luminos al civilizației socia
liste și comuniste pe pămintul 
scumpei noastre patrii.

tovarășul Nicolae Ceausescu, o 
serie de lipsuri revin în primul 
rind Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, nouă, ce
lor ce lucrăm in conducerea a- 
cestui minister, care nu am în
drumat. sprijinit, controlat si a- 
iutat mai activ si mai aproape 
de nevoile județelor comunele 
și unitățile agricole, pentru rea
lizarea sarcinilor prevăzute in 
programele aprobate de condu
cerea partidului.

4. Prima sarcină, asupra căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului 
nostru, ne-a atras atenția si a 
insistat de fiecare dată cind au 
fost examinate problemele agri
culturii, o constituie folosirea 
chibzuită si cu eficientă maximă 
a pămintului — bun national da. 
bază al întregului popor.

In anii 1976—1977 am avut 
sarcina să creștem suprafața a- 
rabilă cu 50 mii ha. din care am 
realizat numai 40 mii ha — res
tante fiind în multe județe, dar 
îndeosebi : Olt — 800 ha. Arad 
și Ilfov cîte 600 ha. Mureș si 
Satu Mare cîte 500 ha. Pentru 
asigurarea integrală a suprafeței 
planificate, in cultură. în acest 
an trebuie să acționăm concret, 
la nivelul fiecărei comune, sat. 
unitate agricolă și în fiecare 
gospodărie, identificînd toate te
renurile. fiecare palmă de pă- 
mînt ce poate fi cultivată și fo
losită în agricultură.

Trebuie, de asemenea, să acțio
năm, in continuare, și mai chib
zuit în repartizarea, avizarea si 
amplasarea obiectivelor de in
vestiții. pe terenuri neproductive 
și pentru recuperarea integrală, 
la termenele prevăzute, a tere
nurilor scoase definitiv sau tem
porar din producția agricolă, 
unde avem azi rămineri impor
tante în urmă, îndeosebi în ju
dețele : Brăila — 2 800 ha, Dolj 

și Gorj cite 1 500 ha, Arad și 
Vilcea cîte 600 ha și altele.

în afară acestor acțiuni; în fo
losirea completă și cit mai bună 
a suprafeței agricole si îndeo
sebi a celei arabile, noi, cei ce 
am primit răspunderea gospo
dăririi pămîntului țarii, avem 
obligația să asigurăm cultivarea 
tuturor terenurilor, din perime
trele construibile ale fiecărei co
mune. din incintele întreprinde
rilor și curțile clădirilor, redu
cerea drumurilor de exploatare 
agricolă, defrișarea arboretelor 
izolate și a mărăcinișurilor, îm- 
prăștierea deponiilor, nivelarea 
crovurilor. închiderea gropilor 
din jurul satelor, stringerea gu
noaielor în platforme pentru .a 
le folosi gospodărește. De ase
menea. trebuie să luăm măsuri 
pentru executarea lucrărilor de 
stingere a ogașelor și ravenelor 
cu soluții simple, locale, ime
diat ce ele apar, efectuarea lu
crărilor agricole pc curbe de 
nivel, crearea dc benzi înierba- 
te, aplicarea de amendamente și 
alte lucrări pentru creșterea po
tențialului productiv al tuturor 
terenurilor agricole, indiferent 
de amplasarea lor. lucrări la a 
căror executare trebuie să fia 
mobilizați toti- locuitorii satelor, 
pentru a pune toate suprafețele 
tării în cele mai bune condi
ții de cultură.. ■.

Pentru îmbunătățirea poten
țialului natural de producție al 
terenurilor acide, conducerea 
de partid si de stat a aprobat 
un program de amendare cu 
calcar a acestora, acordind un 
substanțial ajutor material. în 
executarea acestui program, in 
anii 1976—1977 au fost aplicate 
amendamente pe circa 275 mii 
ha. neîndeplinindu-se prevede
rile programului cu 40 la sută, 
ceea ce impune măsuri deosebit 
de ferme ca în. 1978—1980 să 
realizăm anual peste 200 mii ha.

Pentru executarea lucrărilor 
de' afinare adîncă. va trebui 
să ’ întreprindem acțiuni hotărîte 
pentru folosirea cu randament 
mai ‘ ridicat a tractoarelor si 
utilajelor specializate, pentru a 
realiza suprafața de circa 2.4 
mii." ha1, cit mai avem prevăzut 
in program pină in 1980, trans- 
formînd această acțiune intr-o 
lucrare obligatorie in zona pod- 
zolică a țării noastre.

Programul lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, pe acest cin
cinal. prevede, după cum se cu
noaște. extinderea amenajărilor 
pentru irigații cu 1 250 mii ha, 
a lucrărilor de desecări cu 935 
mii ha integrate cu cele de 
combatere a eroziunii solului pe 
un milion de ha. pe bazine hi
drografice.

Avînd în vedere răminerile în 
urmă înregistrate pină in acest 
an. datorită unor neajunsuri in 
organizarea activității pe. aces
te șantiere, precum și in asigu
rarea utilajelor și materialelor, 
este necesar să acționăm mult 
mai ferm pentru îndeplinirea în
tocmai si la termen a progra
mului de îmbunătățiri funciare, 
folosind mai bine echipamente
le terasiere. la care trebuie să 
se adauge mai multă răspunde
re. penlru întreprinderile indus
triale producătoare de materiale 
de construcții in îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Este ne
cesar insă să acționăm mult mai 
mult pentru executarea pro
gramului de amenajări locale- 
gospodăresti. unde avem de 
realizat 200 mii ha in acest cin
cinal și unde pe primii doi ani 
avem ,o rămînere importantă in 
urină îndeosebi la : Argeș. Brăi
la. Ilfov, Satu Mare, pentru a 
mobiliza mult mai activ toți lo
cuitorii satelor la executarea in 
întregime a acestora.

5. Prevederile programelor de 
dezvoltare a producției agricole 
vegetale au rămîheri în urmă, 
in primul rind la cereale, la 
care, cumulat pe cei doi ani, 
producția totală a fost mai mică 
cu peste 3,8 milioane tone : de 
asemenea, sint rămineri în urmă 
si la sfecla de zahăr, la floarea- 
soarelui si alte plante tehnice.

Cauzele acestor nerealizări 
constau nu atit in existența u- 
nor 'condiții naturale, mai puțin 
prielnice, pe care le-am avut în 
anumite zone ale tării, cit. in 
primul rind. în neajunsurile ce 
s-au manifestat in organizarea 
și conducerea producției și a 
muncii. în alegerea soiurilor și 
hibrizilor sau calitatea slabă a 
unor semințe, neasigurarea în
deosebi a ' densității, neexecu- 
tarea corespunzătoare a lu
crărilor de întreținere, folo
sirea incompletă a îngrășămin
telor organice sau aplicarea, 
intr-un raport neechilibrat între 
elementele fertilizante. a îngră
șămintelor chimice sau neapli- 
carea udărilor. în perioadele cri
tice. pierderile la recoltări și al
tele.

Obținerea unei producții de 
cereale boabe de 23,2 mil. tone 
în acest an și de 25,4 mH. tone 
in 1980 este în continuare pri
mul obiectiv al producției noas
tre agricole, pentru realizarea 
căreia va trebui să concentrăm 
eforturile oamenilor muncii din 
agricultură.

în cadrul acestui obiectiv. în 
centrul atenției noastre va sta 
îndeplinirea programului cultu
rii porumbului, elaborat din ini
țiativa tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu. pentru 
cultivarea încă din acest an a 
unei suprafețe de 3;5 mii. ha în 
ogor propriu, a cel puțin 500 mii 
ha în cultura a doua și obține-, 
rea unei producții medii de cel 
puțin 4 000 kg/ha în 1978 și creș
terea acesteia la 5 000 kg/ha in 
1980.

Pentru îndeplinirea acestei 
sarcini, de importantă deosebită, 
trebuie să urmărim, cu toată 
exigența. însămînțarea întregii 
suprafețe, in perioada imediat 
următoare din luna aprilie, fo
losirea de hibrizi corespunzători 
fiecărei zone, asigurarea densi
tății recomandate prin tehnolo
giile stabilite, fertilizarea cu în
grășăminte naturale a suprafe
țelor prevăzute în program și 
completarea cu îngrășăminte chi
mice, erbicidarea sau executarea 
manuală, la timp și de calitate, 
a lucrărilor de întreținere, va 
trebui să dăm o atenție mai 
mare recoltării intr-un timp mai 
scurt si depozitării corespunză
toare. pentru evitarea oricăror 
pierderi, acțiuni la executarea 
cărora va trebui să mobilizăm 
toți lucrătorii din agricultură.

La culturile tehnice se impun 
aceleași măsuri. în vederea asi
gurării densității și unei bune 
întrețineri pentru sporirea ran
damentelor la hectar, pentru 
realizarea. în întregime, a pro
gramelor de asigurare a mate
riilor prime necesare industriei.

6. In legumiculttiră, cu toată 
Creșterea producției din anii 
1976—1977, care a asigurat sa
tisfacerea in bune condiții a 
nevoilor de aprovizionare ale 
populației, totuși, față de preve
derile programelor de dezvol
tare, sint însemnate nerealizări. 
atit la producțiile totale, cit și 
la -livrările către fondul de stat, 
în 1978 trebuie să realizăm o 
producție sporită cu 30 la sută 
față de anul trecut, iar livră
rile Ia fondul de stat să creas- 
că cu 50 /la sută, sarcini de o 
deosebită importanță în execu
tarea plânului pe acest an.

Cultivarea întregii suprafețe 
dc legume numai pe terenuri 
amenajate pentru irigat, urmă
rind concentrarea suprafețelor 
și specializarea unităților pe 
culturi și direcții de producție, 
alături de respectarea riguroasă 
a tehnologiei fiecărei culturi, 
sint măsurile principale prin 
care trebuie să acționăm cu 
toți cei ce muncesc pentru rea
lizarea sarcinilor in acest im
portant sector al agriculturii.

începînd din acest an, va tre
bui să recoltăm toate culturile 
termofile, reprezentind circa 80 
la sută din producția de legu
me a țării, pînă la sfîrșitul lu
nii septembrie.

Consiliile populare au îndato
rirea, pentru satisfacerea pe 
plan local a nevoilor de aprovi
zionare cu legume, să urmă
rească realizarea acestei pro
ducții în unitățile din jurul 
centrelor populate și în același 
timp să mobilizeze pe toți de
ținătorii de terenuri să-și adu
că aportul lor, prin cultiva
rea de legume, în curți și 
grădini, cu sortimente care 
să le asigure consumul propriu 
si' chiar unele disponibilități 
pentru valorificare.

Pe linia acoperirii din produc
ție proprie a nevoilor de consum 
este necesar ca și la cartofi să 
sprijinim consiliile populare din 
județele din sudul tării să rea
lizeze această cultură pe tere
nurile irigate, pentru a da sigu
ranță producției si bunei apro
vizionări a populației.

7. Obiectivele de producție 
stabilite prin programele de dez
voltare a pomiculturii si viticul
turii. pe anii 1976 și 1977, n-au 
fost atinse în totalitate, produc
ția de fructe proaspete și stru
guri și livrările Ia fondul de stat, 
deși au asigurat o mai bună a- 
provizionare a populației, au fost 
sub prevederile de, plan.

Cu toate acestea, trebuie să 
subliniem, cu fermitate, că avem 
condiții să îndeplinim în întregi
me prevederile programelor de a 
obține la nivelul anului 1980 pro
ducții de 2.4 mil. tone fructe si 
aproape 2 mil. tone struguri, 
prin executarea, fără . abateri și 
întîrzieri. a tuturor lucrărilor 
stabilite prin tehnologii, asigu- 
rind cu deosebire fertilizarea si 
calitatea lucrărilor de combatere 
a dăunătorilor, pentru a obține 
produse de calitate superioară.

Lucrările de modernizare, sta
bilite nrin programe pentru anii 
1976—1977. în viticultură s-au e- 
xecutat pe întreaga suprafață de 
circa 46 mii ha : în pomicultură' 
ir.să este o rămînere în urmă de 
circa 3 mii ha. localizate, mai 
ales. în județele : Argeș. Bistri- 
ta-Năsăud. Sat.u Mare si Iași.

In privința plantațiilor noi. 
sarcinile din programul pomicul- 
turii pe cei doi ani sint reali
zate si chiar depășite, in schimb 
,1a plantațiile viticole sint, rămî- 
r.eri in urmă de circa 1.1 mii ha 
la total vii. cu o nereălizare mai 
mare lâ soiurile din struguri de 

masă, ceea ce necesită din par
tea noastră măsuri de recupera
re posibilă de realizat în cursul 
acestui an.

8. în creșterea animalelor, bi
lanțul general al activității din 
1976—1977 față de cel trecut este 
favorabil. Față de prevederile 
programelor sint însă importan
te nerealizări. La începutul a- 
nului 1978, efectivele de animale 
au fost sub prevederile din pro
grame cu 490 mii capete la 
taurine, din care circa 240 mii 
capete vaci si iuninci. cu aproa
pe 1 250 mii capete porcine si 
cu peste 1 900 mii capete ovine 
și caprine.

La bovine, nerealizări mai 
mări sînt îndeosebi în județele 
Ilfov. Timiș. Constanta si Arad, 
la porcine în județele Ilfov. Ia
lomița și Botoșani, iar la ovine 
în județele Constanta si Mureș.

Activitatea din acest sector 
important de producție al agri
culturii a făcut pe larg obiec
tul dezbaterilor la ultima Con
sfătuire de' lucru organizată din 
inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, eu grija cunos
cută. de îndrumare permanenta 
a agriculturii, a criticat lipsu
rile existente și a indicat, cu 
claritate, măsurile ce vor trebui 
întreprinse de noi. în continua
re. pentru realizarea sarcinilor 
ce ne revin.

Creșterea indicelui de natali
tate si prolificitate, prevenirea 
mortalitătilor. înlăturarea sacri
ficărilor de necesitate, pe baza 
unui control riguros si urmări
rea permanentă .a execuției mă
surilor zoo-veterinare. împreună 
cu sporirea greutăților medii la 
tăiere, constituie căile princi
pale de acțiune pentru condu
cerile unităților agricole, pen
lru consiliile populare, pentru 
noi toți cei ce lucrăm in agri
cultură. pentru a asigura 
astfel îndeplinirea programului 
suplimentar de creștere a efecti
velor de animale, din semestrul 
I pe întregul an si de realizare, 
în continuare, a sarcinilor de 
creștere pînă în 1980.

Recuperarea răminerilor în 
urmă, la carne, fată dc prevede
rile cincinalului, va trebui s-o 
realizăm în principal nrin obți
nerea de producții suplimentare. 
Ia carnea de porc si de pasăre.

Specializarea si concentrarea 
producției animaliere, prin or
ganizarea de unități mari de pro
ducție. cu flux tehnologic indus
trial. ca si prin modernizarea, in 
ritmuri mai accentuate, a adă
posturilor existente vor asigura 
condițiile necesare realizării 
sarcinii de creștere susținută a 
efectivelor si producției anima
liere. în sectorul socialist al a- 
griculturii.

Alături de intensificarea exe
cutării lucrărilor de îmbunătăți
re. in complex, a pajiștilor,.ce se 
execută cu sprijinul financiar al 
statului, folosirea, in totalitate, a 
produselor vegetale secundare și 
a subproduselor din industria a- 
limentară si insămintarca unor 
suprafețe sporite cu culturi du
ble sînt resurse pc care trebuie 
să le punem in valoare într-o 
măsură mai mare in toate uni
tățile agricole, antrenînd. la a- 
ceastă acțiune, toate unitățile a- 
grieole socialiste, crescătorii de 
animale, toti locuitorii satelor, 
pentru asigurarea bazei furajere 
corespunzătoare atit vara, cit și 
în cursul iernii.

Programele de dezvoltare a 
zootehniei au in vedere sarcini 
corespunzătoare si pentru crește
rea albinelor, a viermilor de mă
tase. a iepurilor de casă si celor
lalte animale pentru blană, acti
vități de producție dezvoltate 
insuficient fată de .posibilitățile 
din agricultura noastră, de care 
va trebui să ne ocupăm, mai 
susținut, pentru dezvoltarea si a 
acestei activități importante 
pentru satisfacerea nevoilor eco
nomiei — sursă însemnată si 
pentru sporirea veniturilor la 
sate.

9. Trebuie să ne preocupăm 
mai mult de asigurarea sporirii 
producției, atît animale, cît și 
vegetale și la gospodăriile popți- 
latiei. la membrii cooperatori si 
la țărani din zonele necooperati- 
vizate. pe loturile în folosință și 
în gospodăria personală.

Se impune să subliniem ne
cesitatea ca organele locale de 
specialitate agricolă. împreună 
cu consiliile populare, să parti
cipe. mai activ, la organizarea 
asociațiilor pomicole si zooteh
nice. în zona necoooerativizată. 
măsură care poate asigura un 
ritm mai susținui, in îmbunătă
țirea condițiilor de producție si 
veniturilor si in acest sector al 
agriculturii.

1.0. în activitatea de îndepli
nire a programelor de dezvol
tare a producției agricole. Mi
nisterul Agriculturii si Indus
triei Alimentare. Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri- 
coje de Producție si consiliile 
populare trebuie să acționeze 
energic pentru creșterea în
seninată a rolului organelor de 
conțlucere colectivă, pentru dez
baterea temeinică si adoptarea, 
de către acestea, de hotăriri co
respunzătoare. în toate proble

mele activității de producție si 
economico-sociale ale unităților 
agricole pentru antrenarea or
ganizată la execuție a tuturor 
acestor sarcini.

Va trebui să antrenăm și 
mai bine toate unitățile agri
cole. toți locuitorii satelor si co
munelor pentru folosirea mai 
chibzuită a fondurilor mate
riale si bănești, folosirea mai 
rațională și completă a capaci
tăților actuale de producție, atit 
din sectorul socialist, cît și din 
gospodăriile populației.

Trebuie să recuperăm neintîr- 
ziat răminerile în urmă la in
vestiții in toate sectoarele de 
activitate ale agriculturii — iri
gații. complexe zootehnice, 
plantații viti-pomicole si cele
lalte, organizînd mai bine exe
cuția pe plan local și în primul 
rind în cadrul unităților de pro
ducție și consiliilor intercoope- 
ratiste.

Așa cum a indicat secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. va 
trebui șă folosim mai bine și 
mai organizat experiența mese
riașilor din comune. în execu
tarea construcțiilor agrozooteh
nice. să organizăm formații de 
construcții in fiecare C.A.P., 
pentru nevoile proprii și ale ce
lor din comună.

Pentru folosirea cît mai efi
cientă a fondurilor de investi
ții și realizarea programelor in 
acest domeniu, cu respectarea 
măsurilor dc reducere a consu
murilor de materiale și energe
tice. Ministerul Agriculturii -și 
Industriei Alimentare a revăzut 
și a pus la îndemîna tuturor 
șantierelor de construcții solu
țiile tehnice și constructive îm
bunătățite, care trebuie adap
tate la teren, acțiune la care or
ganizațiile dc proiectare din sub- 
ordinea consiliilor populare ju
dețene pot să-și aducă un aport 
substanțial pentru a ne înde
plini in bune condiții aceste sar
cini.

11. Reducerea populației active 
ocupate in producția agricolă 
trebuie să constituie pentru mi
nisterul nostru și consiliile 
populare o preocupare susținu
tă. în găsirea de noi soluții, pen
tru folosirea rațională a aces
teia. precum și luarea unor mă
suri de utilizare in mai bune 
condiții, de permanentizare al a- 
cesteia în activitatea economica 
a satelor noastre.

Pentru folosirea forței de 
muncă din agricultură în tot 
timpul anului va trebui să su
plicăm hotărît indicațiile secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. i de 
a dezvolta activitățile industria
le si de prestații pentru acope
rirea nevoilor locale, precum și 
pentru valorificarea prin in
dustrializarea posibilităților lo
cale. agricole si neagricole. Vom 
putea astfel asigura activitatea 
permanentă in cooperative pen
tru cît mai multi din membrii 
acestora și. în același timp, vom 
spori substanțial veniturile coo
perativelor. și prin aceasta ale 
tuturor membrilor cooperatori.

în îndeplinirea atribuțiilor ce 
ne revin, în domeniul agricul
turii, trebuie să avem in conti
nuare permanent in vedere 
faptul că principala forță eco
nomică a satului nostru este 
cooperativa agricolă de produc
ție. De buna desfășurare a ac
tivității unităților cooperatiste, 
ca și a celor de stat, de rezul
tatele de producție și econonii- 
co-financiare ale acestora este 
condiționat nivelul general de 
dezvoltare a întregii vieți eco
nomice și sociale a satului nos
tru. (

Conducerea Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimen
tare consideră de datoria sa ca 
de la înalta tribună a confe
rinței să aducă mulțumiri tutu
ror președinților consiliilor 
populare pentru sprijinul și 
răspunderea cu care au partici
pat efectiv la rezolvarea sarci
nilor comune, stabilite prin pla
nurile naționale unice de dez
voltare, pînă la programul fie
cărei comune, pentru modul 
cum au susținut, de fiecare 
dată, acțiunile întreprinse pen
tru realizarea sarcinilor in do
meniul agriculturii.

Cu toată încrederea în dez
voltarea și mai fructuoasă a ac
tivității noastre comune in exe
cutarea sarcinilor ce ne revin, 
asigurăm conducerea partidului 
și statului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, președin
tele republicii, că nu vom pre
cupeți eforturile pentru ca, 
printr-o mobilizare și mai mare 
a tuturor celor ce lucrează in 
agricultură, atit in unitățile a- 
g’ricole de stau cit și în coope
rativele agricole, precum și a 
țăranilor cu gospodărie indivi
duală, să îndeplinim sarcina 
dată de partid, de a transforma 
și in agricultură acumularea 
cantitativă intr-o calitate nouă, 
superioară, corespunzător pre
vederilor Programului partidu
lui de 'dezvoltare și ridicare la 
nivel înalt de civilizație și în
florire a satului, a întregii noas
tre patrii socialiste..

(Urmare din pag. I)
ceea ce reflectă justețea politicii na
ționale a partidului de egalitate de
plină in drepturi a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, unitatea de voință și acțiune 
a întregului popor pentru înfăptuirea 
politicii partidului de ridicare a 
României pe noi trepte de civiliza
ție și progres.

întărirea numerică și calitativă a 
rindurilor partidului, îmbunătățirea 
in continuare a compoziției sale so
ciale. creșterea ponderii- muncitori
lor in partid, existența unei struc
turi organizatorice in deplină con
cordanță cu organizarea unități
lor economice și sociale — asigură 
întărirea continuă a partidului, creș
terea rolului său de forță politică 
conducătoare, a capacității organiza
țiilor de partid de mobilizare a oa
menilor muncii la îndeplinirea sar
cinilor ce le revin din planul națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială a României.

Pentru partidul clasei muncitoare 
calitatea membrilor săi reprezintă o 
cerință primordială. Autoritatea si 
influența partidului. în mase se spri
jină. înainte de orice, pe autoritatea 
și influența pe care le are fiecare 
comunist în colectivul unde lucrea

ză, în producție, ca și în viața ob
ștească. Tocmai de aceea, eviden
țiind rezultatele obținute în întări
rea numerică și calitativă a rîndu- 
rilor partidului, plenara C.C. al 
P.C.R. a relevat totodată preocupa
rea organizațiilor de partid pentru 
educarea comuniștilor în spirit par
tinic revoluționar, al responsabilită
ții față de îndatoririle statutare, al 
respectării principiilor și normelor 
eticii și echității comuniste.

Un rol de seamă au în această pri
vință adunările generale ale organi
zațiilor de bază, în care se 
dezbate modul cum acționează 
comuniștii pentru realizarea sarci
nilor ce le-au fost încredințate, pre
cum și invățămintul politico-ideolo
gic. Potrivit, sarcinilor încredințate 
dc conducerea partidului, marea ma
joritate a membrilor de partid au 
fost cuprinși în invățămintul politi
co-ideologic, îmbunătățindu-se. tot
odată. cuprinderea la Universitatea 
politică și de conducere a cadrelor 
de partid și de stat. S-a acordat o 
atenție mai mare însușirii de către 
comuniști a conținutului hotărîrilor 
de partid, a legilor țării și a indica
țiilor secretarului general al parti
dului. studierii și cunoașterii temei
nice de către aceștia a acelor pre
vederi care privesc direct unitatea 

în care lși desfășoară activitatea. 
Plenara a apreciat, de asemenea, po
zitiv faptul că, pe baza planurilor 
unitare de control, comitetele jude
țene, municipale, orășenești și co
munale au exercitat tm control sis-

ÎNTĂRIREA CONTINUĂ
A RÎNDURILOR PARTIDULU

tematic asupra modului în care or
ganizațiile de partid, comuniștii ac
ționează pentru înfăptuirea sarcini
lor ce le revin din hotărirtle de par
tid și legile țării, intervenind in mod 
operativ pentru înlăturarea unor 
neajunsuri și soluționarea proble
melor care condiționează realizarea 
exemplară a sarcinilor.

Toate aceste măsuri au avut ca 
urmare dezvoltarea democrației in
terne de partid, a spiritului revolu

ționar al comuniștilor, creșterea 
combativității acestora. întărirea dis
ciplinei și a răspunderii in muncă.

Evidențiind aceste realități pozi
tive. plenara s-a Oprit, pe larg și a- 
supra unor neajunsuri existente în 

domeniul pregătirii politico-ideolo- 
gice și educării partinice a comu
niștilor, neajunsuri care s-au reflec
tat și în faptul că un număr de 
membri de partid au trebuit să fie 
sancționați pentru diferite abateri 
sau chiar excluși djn rîndurile par
tidului. Așa cum s-a suhliniat. este 
de datoria organelor și organizațiilor 
de partid să acționeze pentru îmbu
nătățirea substanțială a activității 
politioo-educative desfășurate in rîn- 

dul comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, pentru însușirea și a- 
pliearea exemplară în viață a prin
cipiilor și normelor eticii și echității 
socialiste, pentru dezvoltarea spiri
tului de combativitate revoluționară 

împotriva neajunsurilor din viața e- 
eonomico-socialâ, a influențelor i- 
deologiei și moralei burgheze, pen
tru mobilizarea mai puternică a tu
turor oamenilor muncii la înfăptui
rea politicii partidului.

Cu deosebire vor trebui urmărite 
ridicarea nivelului politico-ideologic 
și de cultură generală al tinerilor 
primiți îii partid în ultimii ani, în
sușirea temeinică de către aceștia a 
prevederilor Programului și Statu

tului partidului, formarea lor ca 
membri de partid cu înalte trăsă
turi morale și politice, atragerea lor 
la activitatea concretă a organizații
lor de partid de înfăptuire a hotări- 
rilor dc partid și a legilor țării.

In acest context, plenara a evi
dențiat datoria organelor și organi
zațiilor de partid de a asigura trans
miterea exactă, operativă, in masa 
comuniștilor și cunoașterea temeini
că a hotărîrilor de partid, a măsu
rilor adoptate. Este demonstrat fap
tul că cele mai bune rezultate se 
obțin cind organele și aparatul de 
partid sint instruite cu regularitate, 
cind membrii organelor de partid 
sprijină temeinic comitetele și bi
rourile organizațiilor de bază în cu
noașterea hotărîrilor de partid și a 
legilor țării, în organizarea înfăp
tuirii acestora, în repartizarea de 
sarcini concrete tuturor comuniști
lor. Pentru a acorda un sprijin mai 
eficient in îmbunătățirea activității 
organizațiilor de bază, plenara a 
hotărît să se asigure participarea o- 
bligatorie a membrilor comitetelor 
județene, municipale, orășenești și 
comunale de partid, lunar, la pre
gătirea și desfășurarea a 2—3 adunări 
generale ale organizațiilor de bază.

Totodată, plenara a relevat nece

sitatea ca organele și organizațiile 
de partid să ia măsuri pentru atra
gerea unui număr mai mare de oa
meni ai muncii nemembri dc partid 
la activitatea politică, la activitatea 
organizațiilor de masă și obșteșli. a 
Frontului Unității Socialiste, la di
ferite comitete și comisii de pe lingă 
organismele de stat. în acest fel se 
asigură educarea oamenilor muncii 
nemembri de partid in spirit partinic 
— urmind ca cei ce se remarcă in 
activitatea politică și obștească să 
fie primiți in rindul comuniștilor — 
se întărește și mai mult unitatea în
tregului nostru popor in jurul parti
dului.

De-a lungul anilor. Partidul Co
munist Român și-a întărit continuu 
rindurilg, a dobindit o bogată ex
periență politică si organizatorică, 
și-a îmbunătățit mereu metodele și 
stilul de muncă. îndeplinirea exem
plară a sarcinilor trasate in acest 
domeniu de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. va contribui, fără îndoia
lă. la creșterea capacității dc orga
nizare și mobilizare a organizațiilor 
de partid, la întărirea rolului con
ducător al partidului în toate dome
niile vieții sociale, la îndeplinirea 
cu iot mai mult succes a sarcinilor 
construcției socialiste.
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Excelenței Sale General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

JAKARTA ■
In numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, j 

am plăcerea de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări cu 
ocazia realegerii dumneavoastră In înalta funcție de președinte al Repu
blicii Indonezia.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Indonezia se vor dezvolta în viitor spre binele prieteniei 
și conlucrării dintre popoarele noastre, în interesul păcii și securității in
ternaționale, al instaurării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele j

Republicii Socialiste România

BELGRAD

Convorbiri prietenești 
româno-iugoslave

MOSCOVA

Colaborarea economică 
româno-sovietică

Primire la Consiliul de Miniștri
Miercuri, tovarășul Paul Niculescu, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, a primit pe Helmut 
Guthardt, președintele Consiliului de 
administrație, și pe Rudiger V. 
Treschkow, membru în Consiliul de 
administrație al băncii Frankfurt- 
Bukarest Bank A.G., care au parti
cipat la ședința Consiliului de admi

nistrație al acestei bănci, desfășurată 
la București. Au fost discutate pro
bleme privind rezultatele activității 
desfășurate de banca mixtă româno- 
vest-germană și căile de lărgire, în 
continuare, a operațiunilor băncii în 
vederea sprijinirii cooperării econo
mice și financiare româno—vest-ger- 
rnane.

Plecarea tovarășului Gianni Cervetti,
membru aJ Direcțiunii P.C. Italian

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Gianni Cervetti, 
membru al Direcțiunii și Secretaria
tului Partidului Comunist Italian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenî,

oaspetele a fost condus de tovarășii 
Virgil CazacU, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al. P.C.R., Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid. (Agerpres)

Delegația Frontului democratic pentru reunificarea 
patriei din R. P. 0. Coreeană a părăsit Capitala
Delegația Frontului democratic 

pentru reunificarea patriei din R.P.D. 
Coreeană, condusă de tovarășa Hă 
Giang Suk. membru, al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Populare Supre
me. secretar general al C.C. al Fron
tului democratic pentru reunificarea 
patriei, care a făcut o vizită în tara 
noastră la invitația Consiliului Na

tional al Frontului Unității Socialis
te. a părăsit miercuri Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația coreeană a fost salutată de 
tovarășul Ion Sirbu. membru al C.C. 
al P.C.R.. secretar al Consiliului Na
tional al F.U.S.. de membri ai Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

Au fost de fată Sin In Ha. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

BELGRAD 29 {Agerpres). — To
varășul Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Centrai al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a avut, 
miercuri, o convorbire cu tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise 
tovarășului losip Broz Tito. pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, pre
ședintele U.C.I., un salut călduros 
și cele mai cordiale urări de sănă
tate, fericire și noi și însemnate 
succese în activitatea sa.

Mulțumind, tovarășul Stane Do
lanț a rugat să sa transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu. din partea 
tovarășului Iosip Broz Tito. un salut 
prietenesc, și cele mai cordiale urări 
de bine și fericire și de noi și în
semnate succese în activitatea sa.

Cu prilejul convorbirii prietenești, 
cordiale, tovarășii Gheorghe Oprea 
și Stane Dolanț s-au informat reci
proc asupra problemelor construcției 
socialiste din cele două țări vecine 
și prietene, precum și asupra unor 
probleme privind situația interna
țională.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme ale colaborării economice 
dintre cele două țări, fiind stabilite 
măsuri pentru lărgirea colaborării 
tehnico-economlce dintre România 
și Iugoslavia, pe baza celor conve
nite intre președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Iosip Broz Tito.

★
în perioada 27—29 martie, tovară

șul Gheorghe Oprea, membru al Co

mitetului Politic Executiv, prim vi- 
ceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, ,a făcut 
o vizită de lucru în R. S. F. Iugo
slavia. la invitația tovarășului Dobro- 
sav Ciulafici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal. Cu acest 
prilej a avut succesiv convorbiri cu 
tovarășul Dobrosav . Ciulafici, cu to
varășul Milorâd Birovliev, membru 
al Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în Comi
sia rnixtă iugoslavo-română ds co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, precum Și cu președintele 
Consiliului Executiv al R. S. Serbia, 
Dușan Cikrebici.

în cadrul convorbirilor au fost 
analizate probleme ale colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, au fost stabilite 
măsuri pentru dezvoltarea ei în 
continuare pe baza înțelegerilor re
alizate la cel mai înalt nivel, cu 
prilejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito și a posibilităților pe care le 
oferă economiile celor două țări 
vecine și prietene.

Totodată, în scopul lărgirii cola
borării dintre cele două țări, au 
fost stabilite posibilitățile de coope
rare in construcția de centrale nu- 
clearo-electrice, precum și măsurile 
privind activitatea viitoare a orga
nelor competente din cele două țări, 
pentru realizarea cooperării în acest 
domeniu. *

La 29 martie,, tovarășul Gheorghe 
Oprea a fost primit de tovarășul 
Veselin Giuranovici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al’ 
R. S. F. Iugoslavia.

Cu acest prilej a fost analizat sta
diul relațiilor economice dintre cele 
două țări și au fost stabilite măsuri 
pentru dezvoltarea lor în continuare.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Tova
rășul Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului român, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, aflat in 
vizită la Mdscova, a avut o întreve
dere cu N. K. Baibakov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării al

U.R.S.S., în cadrul căreia au fost 
examinate probleme actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării planificate 
a economiilor naționale ale României 
și U.R.S.S., ale colaborării și cooperă
rii economice dintre cele două țări.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de lucru, prieteneas
că, a participat Gheorghe Badrus, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică.

agențiile 

de presă 

transmit:

Deschiderea Congresului 
Partidului Socialist Italian

ROMA 29. — Trimisul special Ager
pres transmite : La Palatul sporturilor 
din Torino au început, miercuri, lu
crările celui de-al 41-lea Congres al 
Partidului Socialist Italian, la care 
participă peste 750 de delegați. Iau 
parte ca invitați delegații ale tuturor 
partidelor politice democratice ita
liene, precum și delegații ale unor 
partide socialiste, muncitorești și co
muniste de peste hotare.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la congres participă tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

După alegerea organelor da lucru 
ale congresului, Bettino Craxi, secre
tar general al P.S.I., a prezentat un 
amplu raport.

Pe ordinea de zi —probleme majore 

ale vieții politice italiene

Let Pekin 0 sosit Intr_° vizit^ 
oficială de prietenie, la invitația gu
vernului R.P. Chineze. Kriangsak 
Chamanand, primul ministru al gu
vernului Regatului Tailandei — trans
mite agenția China Nouă. Oaspetele 
tailandez a fost întimpinat de Hua 
Kuo-fen. președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze.

Președintele Statelor U-
nite. Jimmy Carter, și-a încheiat
vizita oficială de o zl efectuată în 
Venezuela. în cadrul convorbirilor 
oficiale cu președintele Carlos An
dres Perez au fost examinate, în 
principal, relațiile economice bilate
rale, intre care la loc de frunte au 
figurat problemele livrărilor venezue- 
lene de petrol pe piața S.U.A.

Cronica
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale, 
profesorul de științe politice Hayward 
Alker jr„ de la Massachusetts Institute 
of Technology — S.U.A., a vorbit, 
miercuri, despre „Compunerea mo
delelor globale". Au luat parte pro
fesori universitari, cercetători, func
ționari ai Ministerului Afacerilor 
Externe, studenți, ziariști.

★
Un nou succes al școlii românești 

de interpretare muzicală : la con
cursul de canto „Maria Callas", în
cheiat recent la Atena, pârtiei panții 
țării noastre au obținut premiul II, 
premiul I nefiind acordat. Este vorba 
de tenorul Alexandru Ioniță, solist 
al Teatrului de stat de operetă din 
București, și de mezzosoprana Maria-

zilei
na Cioromila. solistă a Operei de stat 
din Iași.

★
în continuarea vizitei pe care o 

efectuează în țara noastră, ministrul 
industriei chimice al R. P. Bulgaria, 
Gheorghi Pankov, a avut, miercuri 
dimineață, o întrevedere cu minis
trul industriei chimice, Mihail Flo- 
rescu, în cursul căreia au fost abor
date aspecte legate de lărgirea și di
versificarea acțiunilor de cooperare 
dintre cele două țări în domeniul 
chimiei.

La convorbire au participat ad- 
juncți ai ministrului. A fost prezent 
ambasadorul Bulgariei la București, 
Petar Danailov.

în aceeași zi, ministrul bulgar a 
părăsit Capitala.

Sesiunea Uniunii Interparlamentare de la Lisabona

România se pronunță pentru creșterea roiului parlamentelor 
in mobilizarea eforturilor de înfăptuire a dezarmării

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 31 

martie, 1 și 2 aprilie. In țară : Vreme 
în general frumoasă și călduroasă. 
Cerul va £i variabil, mai mult senin în 
sudul și estul țării. La sfîrșitul inter

valului, Izolat, în nordul țării, vor că
dea ploi de scurtă durată. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
valorile maxime vor oscila între 12 și 
22 grade, local mai ridicate. Izolat, th 
prima noapte, condiții de brumă. tn 
București : Vreme în general faimoasă 
și în încălzire. Cerul va fi variabil. Vint 
slab. Temperatura în creștere.

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă re

comandăm...
17,20 Consultații juridice
17,40 Reportaj pe glob : Roma — cea 

de toate zilele
18,00 Fotbal internațional. Rezumatele 

meciurilor disputate In semifinalele 
cupelor europene : Borrusia — Li
verpool, Dinamo Moscova — Aus
tria viena, Eindhoven — Barce

lona, Juventus — F.C. Bruges ș.a.
18.30 Tragerea de amortizare ADAS
18,40 România pitorească
19,00 Viața muzicală. Roluri celebre... 

tineri interpret! români. Reportaje 
la Opera Română

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal • Conferința pe țară « 

președinților consiliilor populare
SO,00 Ora tineretului
£1,00 Teatru TV : „Ziua de duminică a 

lui Damian Stegaru" de Mircea 
Enescu. Premieră pe țară

S3,03 Balade din trecut : Cînteo de vol
nic; Oleac, oleac

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL S

20,00 Concertul corului șt orchestrei 
simfonice ale Radloteleviziunll. Di
rijor Carol Litvin

LISABONA 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in comisia politică a Uniunii 
Interparlamentare, a cărei sesiune 
se desfășoară la Lisabona, șeful de
legației române, deputatui Tudor 
Drăganu, a prezentat poziția țării 
noastre privincț. necesitatea realizării 
dezarmării generale și totale, în pri
mul rind a dezarmării nucleare, și a 
subliniat importanta desfășurării, de 
către parlamente, a unei ample mo
bilizări a opiniei publice din intreaga 
lume in vederea creării unui climat 
favorabil încheierii cu succes a se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării. De
legația română a propus adoptarea 
unei rezoluții distincte, prin care să 
se exprime sprijinul ferm al parla
mentelor și parlamentarilor, al Uniu
nii Interparlamentare, pentru ca pri
ma reuniune din istoria Organizației 
Națiunilor Unite in domeniul dezar
mării să deschidă o nouă eră de ne
gocieri — cea a dezarmării reale.

In comisia economică, unde sînt 
dezbătute probleme referitoare la 
stabilirea unor preturi echitabile la 
produsele de bază și reducerea dato
riilor externe ale tarilor in curs de 
dezvoltare, delegatul român, deputa
tul Horia Constantin Tatu, a subli
niat necesitatea intensificării efortu
rilor in vederea edificării unei noi

ordini economice internaționale. în 
acest context, a fost relevată impor
tanta întreprinderii de către parla
mente a unor acțiuni efective pentru 
înlăturarea obstacolelor de orice na
tură din calea comerțului mondial, 
a cooperării economice și a transfe
rului de tehnologie, precum si pen
tru abolirea practicilor discriminato
rii, care impietează asupra promo
vării unor relații economice intersta
tale normale.

*
în alocuțiunea pe care a rostit-o 

la deschiderea lucrărilor sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare, președintele Republicii Portu
gheze, generalul Ramalho Eanes, a 
declarat că „parlamentele nu pot 
uita că primejdiile care amenință 
pacea și securitatea internațională 
obligă țări mici să consacre apărării 
resurse ce sint esențiale pentru dez
voltarea lor economică și socială". 
Iată de ce, a adăugat el, dezarmarea 
trebuie privită drept o condiție ne
cesară pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, care 
a constituit obiectul uneia dintre cele 
mai importante rezoluții ale Uniunii 
Interparlamentare și care constituie 
o aspirație comună a tuturor popoa
relor.

Actualul congres al 
socialiștilor italieni 
este considerat ca un 
eveniment de primă 
importanță în viața 
politică italiană. A- 
ceasta datorită, în pri
mul rînd, timpului 
în care își desfășoară 
lucrările. După cum 
remarca întreaga pre
să de aici, Italia trece 
printr-unul din cele 
mai dificile momente 
ale perioadei postbe
lice, un indiciu carac
teristic în privința 
tensiunii existente fi
ind răpirea președin
telui Consiliului na
țional al Partidului 
Democrat • Creștin, 
Aldo Moro, fapt care 
a creat o vie preocu
pare în rindul tuturor 
forțelor democrate. 
Așa cum scria ziarul 
„Avânți", congresul 
P.S.I. va trebui să 
țină seama de situația 
existentă în țară, să 
analizeze cauzele pro
funde ale crizei mul
tilaterale — atît eco
nomice, cit și politice 
— prin care trece a- 
ceasta și să, avanseze 
propuneri pentru de
pășirea sa.

Așa cum este știut.

din majoritatea parla
mentară a noului gu
vern face parte din 
nou, pentru prima dată 
după mai bine de 30 
de ani. si Partidul Co
munist Italian. Eveni
mentul a deschis o 
nouă fază în viata po-

Corespondență 
din Torino

litică a tării, fiinjl 
considerat ca un pas 
deosebit de important 
pe calea lichidării de
finitive a discriminări
lor față de P.C.I.. a 
unei largi participări 
directe a tuturor for- 
telqr stingii la condu
cerea treburilor tării, 
în acest context, dez
voltarea continuă a 
colaborării partidelor 
de stingă. Întărirea u- 
nitătii dintre ele re
prezintă o premisă e- 
sentială pentru abor
darea cu succes si re
zolvarea multinlelor si 
acutelor probleme cu 
care este confruntată 
Italia.

Totodată, congresul 
este menit să mar
cheze un moment de 
cotitură în viața P.S.I. 
După reculul înregis
trat în alegerile gene
rale din iunie 1976 și 
după schimbarea de 
lider intervenită în 
vara aceluiași an, par
tidul socialist este 
preocupat de întărirea 
propriei unități, de 
definirea clară a stra
tegiei sale viitoare — 
acesta fiind unul din 
obiectivele actualului 
congres. Totodată, o 
convingere larg îm
părtășită aici este 
aceea că actualul fo
rum al socialiștilor 
italieni ar putea con
tribui prin hotăririle 
sale la consolidarea 
legăturilor stingii, ca 
o condiție de prim 
ordin în lupta pentru 
promovarea intereselor 
fundamentale ale oa
menilor muncii ita
lieni. pentru apărarea 
democrației și in
stituțiilor republicane, 
pentru securitate și 
pace tn Europa șl in 
lume.

Radu BOGDAN

Sesiunea Seimului E. P.
Polone și_a încheiat lucrările la 
Varșovia. Au participat Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
alți conducători de partid și de stat. 
Sesiunea a examinat probleme pri
vind programul de înfăptuire a hotă- 
rîrilor plenarei a Xl-a a C.C. al 
P.M.U.P., pe baza unei informări pre
zentate de Piotr Jaroszewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

cinema
« Mînia : PATRIA — 9; 11,48;
14,30; 17,15; 20, CAPITOL — 9,30; 
12,45; 16; 19,15, EXCELSIOR — 9; 
12; 16; 19.
a, Milițiencele din insulă : TIM
PURI NOI — 9; 11,30; 14; 16,45;
19.15.
O Sîmburii de vișină : CENTRAL 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
9 E atît de aproape fericirea t 
SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
9 Urmărire periculoasă s BUCU
REȘTI — 9,30; 12,45; 16.13; 19,30, 
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15;
19.15, LUCEAFĂRUL — 8,45: 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
a Tom și Jerry — 9,30; 11: 12,43;
14.30, Dantelăreasa — 16; 18; 20 : 
DOINA.
A Mr. Majestyk : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18 15; 20.30.
6 Jucăria : GRIVIȚA — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
« Ediție specială : BUZEȘTI — 
9; 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20,15,
ARTA — 10; 12:' 14; 16; 13; 20.
© Corsarul : FEROVIAR — 9;
11,15; 13.30: 16: 18,15: 20,30. glo
ria — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; • 
16: 18.15: 20.30.
• Eu, tu și Ovîdiu : COTROCENI
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 13;
20.15. AURORA — 9: 11.15; 13.30;
15.45; 18; 20,15.
s Lolek si Bolek in jurul lumii : 
FLAMURĂ - 9
© Zmeul de hirtie : FLAMURA — 
11,15: 15.45; 19, TOMIS — 9.15;
10 1 • 1Q.
e iți dăruiesc un trandafir : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
© Marele Gatsby : EFORIE — 9;
11 45: 14.30: 17; 19.30.
• Legenda șerifului din Tennessee 
si sfîrșitul legendei (ambele serii): 
PALATUL SPORTURILOR SI 
CULTURII - 17
@ Magazinul de antichități ; MIO
RIȚA - 9; 11: 13.15; 15.30; 17.45; 
20.
© Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă : LIRA — 15.30: 18: 20.15.
© Rocco și frații săi : BUCEGÎ — 
9: 12.30: 15 45: 19.
© Profetul, aurul și ardelenii : 
DACIA - 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18; 
20 15, FLACARA — 9.30; 11,30;
13.30: 16; 18; 20.

© Urgia : FLOREASCA — 15,30 J
18; 20, POPULAR — 16; 10.
© Idealistul : PROGRESUL — 16 J 
18; 20.
G Rocky t MUNCA — #.15; 11,30;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
© Judecătorul din Bodrum : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.

O bucată de cer : FERENTARI 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Scarainouche : COSMOS — 16; 
18; 20.
• Sandokan — tigrul Malayezlel :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45;T8; 20,15.
e Ploaie cu soare : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
© Lupta pentru Roma : PACEA — 
15; 18,30.

teatre
e Teatrul Național . București 
(sala mare) : Oameni și șoareci
— 19, (sala mică) : Romulus cel 
Marc — 19,30, (sala Atelier}z: Fata 
din Andros — 17.
® Orchestra simfonică e Radiote- 
leviziunii : Concert simfonic» Di
rijor : Ludovic Baci. Solistă : An
gela Gavrila Dieterle — 20.

Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
Micii burghezi — 19, (sala Grădi
na Icoanei) : Anecdote provinciale
— 19,30.
© Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 
19,30.

Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
<® Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30,
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni 19.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 19.30.
© Teatrul satirjc-muzicâl ,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol —■ 19.30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17; 19.30.
& Teatrul „Ion Vasilescu" : Sici
liana — 19,30.
© Teatrul „ion Creangă" : Pino
cchio — 17.
® Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia îi plăceau clăti
tele — 10.

ORIENTUL MIJLOCIU
9 Situația din Liban 9 Hotărîri ale Consiliului ministerial 
al Ligii Arabe ® în sprijinul convocării la sediul O.N.U. 
a unei reuniuni asupra conilictului din zonă ® Dezbaterile 

de politică externă din parlamentul israelian
BEIRUT 29 (Agerpres). — tntr-un 

comunicat dat publicității la Beirut 
de către Comandamentul armatei li
baneze, ofițerii și soldații sint che
mați să se prezinte imediat la cel 
mai apropiat centru militar, in caz 
contrar ei urmind să fie considerați 
ca scoși din rîndurile armatei.

După cum informează agenția 
France Presse, efective aparținind 
Forței interimare a O.N.U. in Liban 
(U.N.I.F.I.L.), staționate in orașul 
Tyr, au preluat miercuri poziții în 
șase puncte fixate la sud și la nord- 
est de acest oraș.

Pe de altă parte, se anunță că 
miercuri un militar suedez din ca
drul forțelor interimare ale O.N.U. 
dislocate în sudul Libanului 
(U.N.I.F.I.L.) și-a pierdut viața și 
un altul a fost rănit ca urmare a 
exploziei unei mine îngropate in a- 
propiere de podul Khardali de pa 
riul Litani.

CAIRO 29 (Agerpres). — Consiliul 
Ministerial al Ligii Arabe, ale cărui’ 
lucrări s-au încheiat miercuri la Cai
ro, a apreciat ca necesară ținerea unei 
reuniuni arabe la nivel înalt cit mai 
curind posibil pentru refacerea uni
tății țărilor arabe. în acest scop, 
consiliul a hotărît constituirea, sub 
președinția șefului statului sudanez, 
Gaafar El Nimeiri, a unui comitet 
„la cel mai înalt nivel" pentru apla
narea diferendelor și pregătirea unei 
atmosfere, propice ținerii reuniunii 
sus-amintite.

Consiliu! a hotărît, de asemenea, 
consolidarea Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei „in calitatea sa 
de reprezentant unic al poporului 
palestinian", precum și întărirea ro
lului Ligii Arabe.

în ce privește situația din. sudul 
Libanului, cele 16 țări arabe parti
cipante au condamnat atacul Israe
lului și au decis să-și continue ac
țiunile comune in vederea realizării 
unei retrageri rapide a torțelor is- 
raeliene. Ele și-au. reafirmat, spriji
nul pentru respectarea unității și

securității teritoriului Libanului, 
precum și a independenței politice 
și suveranității acestei țări.

CAIRO 29 VAgerpres). — într-un 
mesaj adresat președintelui Egiptu
lui. președintele Iugoslaviei. Iosip 
Broz Tito. referindu-se la situația 
din sudul Libanului și din Orientul 
Mijlociu, evocă perspectiva convocă
rii Ia sediul O.N.U. a unei reuniuni 
asupra conflictului din zonă, la care 
să participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei. Convocarea unei ase
menea reuniuni a lost propusă, după 
cum se cunoaște, și de secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim.

TEL AVIV 29 (Agerpres). — Des- 
chizînd miercuri o dezbatere de po
litică externă in Knesset, primul mi
nistru al Israelului. Menahem Begin, 
a insistat din nou asupra planului 
său privind conflictul din Orientul 
Mijlociu, la care „nu găsește necesar 
să aducă modificări". Acest plan, nu 
recunoaște dreptul poporului palesti
nian la autodeterminare și nici nu 
are în vedere retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate.

Luind cuvintul cu același prilej, 
președintele Partidului Muncii, de 
opoziție. Shimon Peres, a acuzat gu
vernul Begin că „a slăbit șansele de 
negociere cu Egiptul" insistând asu
pra interpretării date de el Rezolu
ției 242 (a O.N.U.), prin care res
pinge orice concesie teritorială In 
Cisiordania, Shimon Peres a cerut 
Knessetuiui să ia o. decizie clară a- 
supra Rezoluției 242. Aceasta este 
„miezul problemei — a opinat el — 
si este imposibil să se mai eludeze 
mult timp o decizie". „Acceptarea 
unui corhpromis teritorial in Cisior
dania nu va rezolva toate probleme
le. a apreciat Peres, dar aceasta ne 
va permite sa. mergem mal departe 
In negocierile cu Egiptul". Peres a 
subliniat că „există practic o majo
ritate în Knesset in acest sens".

Bombardarea petrolierului „Amoco Cadiz“
O formație de elicoptere franceze 

a bombardat miercuri cu grenade 
epava petrolierului ..Amoco Cadiz", 
eșuat in preajma litoralului nord- 
vestic francez. Bombardamentul a 
avut drept scop deschiderea unor noi 
breșe in comoartimentele cu petrol 
ale vasului, spre a se grăbi golirea lor.

Insulele Jersey și Guernsey au 
fost plasate in stare de alertă in fata 
pericolului reprezentat, de apariția 
primelor „fîșii" de petrol provenind 
de pe vasul ..Amoco Cadiz".

Locuitorii de pe Guernsey au luat 
cunoștință cu stupefacție de faptul că, 
in afara mareei negre provenind de 
pe ..Amoco Cadiz", o a doua fișie de 
petrol, de 180 metri lungime, si-a fă
cut apariția la aproximativ 40 de km 
de insulă. Potrivit unui expert al ma
rinei franceze, această a doua fîsie 
provine de la un al doilea petrolier 
care, a profitat de catastrofa de pe 
„Amoco Cadiz", pentru a-și curăti ile
gal cuvele de reziduurile petroliere.

MADRID

Reacții ferme ale principalelor partide politice 
împotriva aderării Spaniei la N.A.T.O.

MADRID 29 (Agerpres). — Guver
nul spaniol a anunțat începerea unor 
dezbateri publice in problema unei 
eventuale aderări a Spaniei la 
N.A.T.O. — relatează agențiile de 
presă, reluînd declarațiile ministrului 
de externe, Marcelino Oreja. Acest 
fapt a determinat puternice reacții și 
luări de poziție ferme din partea 
opiniei publice și a liderilor princi
palelor partide politice spaniole, îm
potriva legării destinelor țării de 
blocul militar nord-atlantic.

Astfel, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, a declarat, in cadrul unui 
mare miting, desfășurat la Sevilla, la 
încheierea Conferinței regionale de 
partid pentru Andaluzia, că Partidul 
comunist se opune categorio intrării 
tării in N.A.T.O.

Felipe Gonzalez, prim-secretar al

Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol. a declarat la rindul său. intr-o 
conferință de presă, - că participarea 
Spaniei ta N.A.T.O. or contraveni 
intereselor naționale ale tării.

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Spania. Enrique Tlerno 
Galvan, a apreciat, de asemenea, că 
„orice apropiere a Spaniei de această 
organizație o privează de posibilita
tea de a promova o politică externă 
independentă".

Presa spaniolă a consemnat, tot
odată. declarația președintelui Con
gresului Deputatilor. Alvarez de Mi
randa. care este si unul dintre liderii 
Partidului Creștin Democrat, forma
țiune componentă a Uniunii Centru
lui Democratic, de guvernămînt. 
„Este îndoielnic, a opinat de Miran
da. că Spania ar avea vreun avantaj 
do pe urma participării ei la 
N.A.T.O."

Plenara Consiliului Na- 
țional al P.C. din India,con 
sacrată pregătirii celui de-al Xl-le 
congres al partidului, care va încei 
la 31 martie, si-a început lucrările , 
Bhatinda. în statul indian Punjal 
Congresul va dezbate situația intern 
din India si va analiza politica t 
alianțe a partidului. După cum i 
știe, P. C. din India se pronunță î 
favoarea creării unui front unit 
forțelor de stingă si democratice h 
diene.

La propunerea reprezer 
fonfilor P.C. Portughez, dep,: 
tatii Adunării Republicii au adopt, 
în unanimitate, o moțiune ce depl- 
ge recentele distrugeri de la Fact; 
tatea de științe a Universității d 
Lisabona si exprimă solidaritatea 
studenții si profesorii facultății. M 
tiunea cere ..adoptarea de măsi 
temeinice prin care să fie asigurată 
apărarea patrimoniului științific si 
cultural al poporului portughez".

Noul guvern indonezian. 
Președintele Suharto a anunțat 
miercuri componenta noului guvern 
al Indoneziei, care urmează să-si 
preia oficial funcțiile la 31 martie. 
După cum remarcă agenția France 
Presse. majoritatea titularilor au fă
cut parte din precedentul cabinet. în 
postul de ministru al afacerilor ex
terne a fost numit Mochtar Kusu- 
maadmadja. iar generalul Mohammad 
Yusuf devine ministru al apărării. 
Potrivit declarației șefului statului, 
noul vicepreședinte ai republicii, 
Adam Malik, va avea sarcina de a 
conduce si controla urogram ul de 
dezvoltare națională în următorii 
cinci ani.

Plenara C.C. al P.C. din 
Canada. Toronto a avut ioc ° 
plenară a C.C. al Partidului Comu
nist din Canada, în cadrul căreia au 
fost examinate situația politică și 
economică din țară, sarcinile funda
mentale ale partidului în etapa ac
tuală. în hotăririle plenarei sint star 
bilite sarcinile comuniștilor în legătu
ră cu pregătirile pentru viitoarele ale
geri, mobilizarea oamenilor muncii 
în apărarea drepturilor și intereselor 
lor.

în San Marino vor avea 
loc alegeri legislative,potri- 
vit hotărîrii căpitanilor regenți al 
republicii. Campania electorală va 
începe oficial cu 30 de zile Înaintea 
datei scrutinului, fixată pentru 28 
mai a.c.

După întrevederea Giscard d’Estaing —- Franțois Mitterrand

P. S. F. susține necesitatea unor schimbări 
in viața politică și economică a Franței

PARIS 29 (Agerpres). — tntr-o de
clarație făcută presei după intîlnirea 
sa cu președintele Valery Giscard 
d’Estaing. primul secretar al Parti
dului Socialist Francez. -Francois 
Mitterrand, s-a pronunțat pentru in
stituirea „unor noi uzanțe intre ma
joritate si opoziție" in viata politică 
a Franței, cerînd, in acest cadru, 
schimbări Importante In comporta
mentul majorității. El a respins insă 
orice eventual compromis intre pro
gramul , majorității guvernamentale 
si cel al P.S.F. Se știe — notează 
A.F.P. — că. în vederea intîlhirilor 
sgle cu reprezentanții stingii. pre
ședintele francez a propus ca obiec
tiv definirea condițiilor unei „coexis
tente rezonabile". îndeosebi în acti
vitățile parlamentare.

Primul secretar al P.S.F. a prezen
tat presei — sub forma unui „plan 
pe termen lung" — punctul de ve
dere care preconizează reducerea 
inegalităților sociale. promovarea 
unei strategii industriale si a unei 
politici de folosire deplină a forței 
de muncă, precum și descentralizarea 
instituțiilor franceze.

Vorbitorul a cerut îndeosebi supri
marea abuzului pe care il constituie 
intervenția masivă „a marelui capital 
în viata politică și încetarea detur
nării mijloacelor de informare audio
vizuale in favoarea majorității".

Frangois Mitterrand a subliniat, 
totodată, că Partidul socialist cămine 
„dispus să-si aducă contribuția la 
orice acțiune utilă independentei na
ționale. edificării păcii si prezentei 
Franței în lume".

După devalorizarea măr
cii finlandeze. Guvernul finlan
dez și Banca Finlandei au prezentat 
sindicatelor și asociațiilor patronale 
un proiect de măsuri economice vi- 
zînd asigurarea unor compensații ca 
urmare a devalorizării mărcii finlan
deze, stimularea investițiilor și ame
liorarea situației de pe piața forței 
de muncă. Organizațiile sindicale și 
patronatul au fost solicitate de gu
vern să-și expună punctele lor de ve
dere pînă Ia 30 martie.

Convorbiri îurco-ameri-
CanS Ija Ankara a sosit miercuri 
Warren Christopher, secretar de stat 
adjunct al S.U.A.. în vederea unor 
convorbiri cu ministrul de externe 
turc. Gunduz Okcun. După sosire, di- 
ulomatul american a fost primit de 
primul ministru Biilent Ecevit. Ob
servatorii din capitala Turciei con
sideră că vizita este legată, in prin
cipal. de demersurile guvernului turc 
pentru obținerea anulării embargou
lui instituit de S.U.A. asupra livră
rilor militare către Turcia. De ase
menea. urmează a fi abordate pro
bleme cu caracter economic, precum 
si relațiile Turciei cu N.A.T.O.

Acord de reconciliere națională 
în Ciad

TRIPOLI 29 (Agerpres). — La Tri
poli a fost dat publicității textul 
acordului semnat de părțile partici
pante la negocierile pentru reconci
lierea, națională in Ciad, care a intrat 
în vigoare la 27 martie 1978. Potri
vit prevederilor acordului. .Consiliul 
Superior Militar ai Ciadului și Gu
vernul Provizoriu al Republicii Ciad 
recunosc Frontul de Eliberare Națio
nală (FROL1NAT). Părțile au căzut, 
de asemenea, de acord asupra înce
tării focului si au convenit să per
mită unui comitet militar constituit 
de Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă si Republica Niger să 
supravegheze aplicarea acestei mă

suri. Documentul stipulează că cele 
două părți au hotărît să pună capăt 
campaniilor ostile prin presă si să 
folosească de acum înainte miiioacele 
de informare în masă in vederea fa
vorizării reconcilierii naționale. Ele 
acceptă libertatea de circulație pe 
întreg teritoriul Republicii Ciad. 
Conferința a hotărît. totodată, ti
nerea unei noi reuniuni, la 7 iunie 
1978. la Tripoli, pentru a examina 
progresele ce vor fi realizate oină la 
acea dată tn domeniul reconcilierii 
naționale in Ciad. Textul acordului 
va fi adus la cunoștința Organizației 
Unității Africane.

Delegația guvernamenta
lă chineză,condusă de Li Cian- 
ministrul comerțului exterior, si-a 
încheiat vizita efectuată în Egipt. 
Ministrul chinez a fost primit de 
premierul Mamdouh Salem si a avut 
convorbiri cu omologul său egiptean. 
Zakaria Tewfiq Abdul Fattah, in 
urma cărora a fost semnat protocolul 
comercial egmteano-chinez pe anul 
1978.

Un ziarist de culoare, Ed- 
mund Thami Mazwai, de la cotidia
nul sud-african „Post", a fost arestat 
de către autoritățile rasiste la Johan
nesburg în cursul unui proces inten
tat altor doi colegi, sub acuzația de 
a-și fi schimbat depoziția în fața in
stanței de judecată, neconformă cu 
cea smulsă de poliție.
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