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fe prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu,

ieri au continuat

PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR 
CONSILIILOR POPULARE

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Elveției, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, în ziua de 30 martie a.c.,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, dimineața, pe 
ambasadorul Braziliei la București,

pe Pierre Henri Thevenaz, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

Ambasadorul Braziliei
Paulo Braz Pinto da Silva, în vizita 
de rămas bun la încheierea misiunii 
sale in țara noastră.

și plenipotențiar al Confederației El
vețiene in țara noastră. (Continuare 
in pagina a 11-a)

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

CU PRILEJUL APROPIATEI INAUGURĂRI A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE A

COMPLEXULUI HIDROENERGETIC „TURNU MĂGURELE NICOPOLE"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
se va întîlni cu tovarășul Todor Jivkov
La începutul- lunii aprilie a.c.. cu 

prileiul inaugurării lucrărilor de 
construcție a complexului hidroener
getic ..Turnu Măgurele-Nicopole". va 
avea loc o întîlnire' intre secretarul

general al Partidului Comunist Ro
mân. . președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul secretar al Co-

mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al .Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov.

Pe marginea documentelor Plenarei C.C. al P.C.R

in anul

Joi dimineața au continuat in 
lucrările Conferinței pe tară a 
ședinților consiliilor populare.

La sosirea in sala Palatului 
publicii. care găzduiește Conferința,,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați cu 
deosebită căldură, cu entuziasm de 
participantii la acest larg forum de
mocratic. Minute în șir au răsunat 
ovații puternice, asistenta scandind 
„Ceaușescu — P.C.R. !.“, ..Ceausescu 
și poporul !“.

La lucrări participă, ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de institutil centrale, orga
nizații de masă și obștești, activiști 
de partid și de stat.' 
științifice și culturale.

personalități

La deschiderea ședinței. condusă 
de tovarășa Margareta Krauss, pre
ședintele Consiliului popular orășe
nesc Codlea. județul Brașov, tovară
șul Cornel Onescu, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, a 
prezentat „Raportul cu privire la 
dezvoltarea activităților de gospodă
rie comunală și a prestărilor de 
servicii către populație".

La dezbaterea generală asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de Zi a 
Conferinței au luat cuvintul tovarășii 
Ștefan Negreț, președintele Consiliu
lui popular municipal Craiova", jude
țul Dolj, Gheorghe Damian, pre
ședintele Consiliului popular orășe
nesc Moldova Nouă, județul Caraș- 
Severin. Constantin Crișan, președin
tele Consiliului popular municipal

Cluj-Napoca. județul Cluj. Valeria
Stănescu, președintele Consiliului 
popular comunal Leordeni. județul
Argeș. Nicolae Nicolaescu, ministrul 
sănătății. .Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al 
vernului. ministrul comerțului inte
rior. Nac Leonida, președintele Con
siliului popular comunal Văleni,

gU-

județul Olt, loan Foriș, președintele 
Consiliului popular județean Satu 
Mare, Nicolae Stolojescu, președin
tele Consiliului popular orășenesc 
Orșova, județul Mehedinți, Karoly 
Șania, președintele Consiliului popu
lar orășenesc ' Sfîntu Gheorghe, 
dețul Covasna.
(Continuare în pag. a X-a)

ÎN PAGINILE II - X
Relatări ale dezbaterilor 

din 29 si 30 martie

ju-

După cum se știe, recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. a dezbătut. îm
preună cu alte documente de deose
bită însemnătate./Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată
1977 de organele de partid, de stat și 
organizațiile, de masă pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a partidului. 
Perfecționarea activității în acest do
meniu este determinată de obiective
le insuflețitoare trasate de Congresul 
al XI-lea și de Conferința Națională 
ale partidului, de cerința exprimată 
cu deosebită pregnanță de secretarul 
nostru general cu privire la trans
formarea cantității într-o nouă cali
tate, de realizarea obiectivelor gran
dioase ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și ale 
înaintării României spre comunism 
înscrise în mărețul Program al parti
dului.

La plenară s-a^relevat faptul că 
în acest domeniu s-a depus o activi
tate ■ deosebit de bogată și rod
nică, ceea ce a exercitat o puternică 
înrîuirire pozitivă în întreaga viață 
a partidului, in toate sferele vieții 
noastre politice și social-econotpicec 
Subliniind cu satisfacție că strălu
citele realizări obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea impetuoasă a 
economiei, în înflorirea fără prece
dent a științei, culturii și artei, în 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc, în perfecționarea orga
nizării și conducerii vieții sociale 
sînt strîns legate și de aplicarea con
secventă a politicii de cadre a parti
dului, de contribuția înalt responsa
bilă a sutelor de mii de cadre, a- 
preciind succesele dobîndite șl în 
cursul anului 1977 în creșterea, se
lecționarea. promovarea și repartiza
rea cadrelor, plenara a reafirmat 
cesitatea ca întreaga activitate 
acest domeniu să se desfășoare 
continuare sub conducerea C.C.
P.C.R., a organelor locale de partid 
și pe baza planului unic dc per
spectivă.

Spiritul novator, concepția revolu
ționară ce caracterizează întreaga 
activitate a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se reflectă și In docu
mentele elaborate pină în prezent 
de conducerea partidului privind 
îmbunătățirea permanentă a muncii

ne
din 

în 
al

de selecționare, promovare și edu
care a cadrelor. Astfel. Comitetul 
Central al P.C.R. a adoptat Hotări- 
rea cu privire Ia activitatea organe
lor și organizațiilor de partid în în
făptuirea politicii de cadre a parti
dului și Măsurile de îmbunătățire a 
nomenclaturii organelor de partid — 
documente in care sint stabilite cu 
claritate orientările de bază și di
recțiile principale ale activității pe 
acest tărîm, normele democratice 
pentru numirea și aprobarea tovară
șilor învestiți cu funcții de răspun
dere. O importanță deosebită a avut 
— în contextul preocupării statornice 
a partidului privind îmbunătăți
rea muncii de cadre — Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din luna septembrie 1977, or
ganizată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu primii-secre- 
tari și secretarii pentru problemele 
organizatorice ai comitetelor jude
țene ale P.C.R. și alti activiști de 
partid : cu acest prilej, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a trasat noi 

. orientări și .perspective activității, 
organelor și organizațiilor de partid, 
reliefînd cu deosebită tărie răspun
derile ce revin cadrelor din toate 
sectoarele activității politice, econo
mice și sociale pentru îndeplinirea 
la un nivel calitativ superior a o- 
biectivelor etapei pe care o par
curgem. Așa cum s-a desprins preg
nant și din lucrările recentei plenare, 
in întreaga lor activitate cadrele de 
partid, de stat, din economie, din 
organizațiile de masă și obștești sînt 
însuflețite de exemplul strălucit al 
secretarului general al partidului, 
neobosit militant revoluționar, pro
motor înflăcărat al noului, al spiri
tului de dinamism și cutezanță, dc 
intransigență comunistă și fierbinte 
patriotism, de dăruire totală în lupta 
și munca pentru binele și fericirea 
poporului român.

Un rol însemnat în realizarea per
severentă a politicii de cadre a par
tidului l-au avut, de'asemenea, par
ticiparea membrilor C.C. al P.C.R., 
ai Comitetului Politic Executiv, se
cretarilor Comitetului Central la ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
de partid, cunoașterea la fața locu
lui a unui însemnat număr de ca
dre, sprijinul acordat prin brigăzile

C.C. al P.C.R., analizele periodice 
efectuate de organele de partid ț- 
toate acestea contribuind ia îmbu
nătățirea muncii de selecționare a 
celor mai buni comuniști penti-u 
funcții de conducere, la asigurarea 
cadrelor necesare în toate domeniile 
de activitate. Drept rezultat al aces
tei griji, în 1977 au fost promovate în 
funcții din nomenclatura organelor de 
partid peste 8 000 de cadre. S-a asi
gurat ca în aceste funcții să fie pro
movate cadre care întrunesc crite
riile politice, profesionale și morale, 
dovedesc capacitate organizatorică și 
răspundere în rezolvarea sarcinilor 
încredințate.

Pentru întreaga activitate a parti
dului nostru, pentru întreaga dezvol
tare accelerată a țării 
calea socialismului are 
importantă faptul că organele și 
organizațiile de partid 
nat pentru asigurarea 
poziții a cadrelor care 
me cit mai just rolul 
conducătoare a clasei 
in societatea noastră

noastre pe 
o deosebită

au acțior 
unei com- 
să expri- 
și poziția 
muncitoare 

___ _________ . socialistă. 
Promovînd cu prioritate în orga
nele și aparatul de partid, de 
stat și al organizațiilor de masă ca
dre provenite din rîndul muncito
rilor, s-a reușit ca în prezent pon
derea acestora în aparatul de 
partid să fie de 74.5 Ia sută. 
Evidențiind rezultatele bune obți
nute în îmbunătățirea compoziției 
muncitorești a organelor și aparatu
lui de partid intr-un șir de județe ca 
Prahova, Tulcea, Vrancea, Ilfov, 
Neamț, Alba, Caraș-Severin, Cluj, 
Ialomița — în care ponderea activiș
tilor proveniți din rîndul muncitori
lor, maiștrilor și tehnicienilor este 
între 75 și 86 la sută — raportul 
arată, totodată, că mai există județe 
în care se cer intensificate aceste 
eforturi, întrucît ponderea activiști
lor proveniți din rindul clasei mun
citoare este sub media pe țară. De 
asemenea, în presa centrală și lo
cală, cu toate că ponderea acestor 
cadre a crescut, totuși proporția con
tinuă să fie încă redusă, o situație 
asemănătoare. întîlnindu-se și la con
siliile populare și unitățile subordo
nate acestora.
(Continuare în pag. a X-a)

Astăzi, în jurul 
orei 10,30, posturile 
noastre de radio
și televiziune vor 
transmite direct, de 
la Sala Palatului
Repubîicii, ședința 
de închidere a Con
ferinței pe țară a 
președinților con
siliilor populare.

Oțeluri pentru scule
. In cadoul programului ce vi
zează realizarea unor schim
bări calitative în structura pro
ducției, in industria metalur
gică au fost elaborate mărci 
superioare de oțeluri destinate 
fabricării de rulmenți, arcuri,, 
țevi trase la rece, profile ex
trudate, sortimente care, prin 
performanțele lor ridicate, asi
gură o valorificare superioară 
a metalului. Acestor realizări li 
s-a alăturat recent introduce
rea în producție, la Combinatul 
de oțeluri speciale din Tirgo- 
viște. a oțelului înalt aliat cu 
molibdeln pentru fabricație de 
scule așchietoare cu randamen- ■ 
te sporite. Conceput de specia
liștii Institutului de cercetări 
metalurgice, in colaborare cu 
cei ai uzinei tirgoviștene, oțe
lul cu molibden prezintă carac
teristici superioare sortimente
lor folosite pînă acum în ace
lași scop. Utilizat, in special, in 
producția de burghie și freze, 
el are o rezistență sporită la u- 
zură și posibilități de prelu
crare mal ușoară. De asemenea, 
costul unei tone de oțel cu mo
libden este mai redus cu circa 
20 009 lei. (Agerpres).

Începînd de la 1 aprilie, eu patru luni mai devreme,

Oamenii mumii din industria exploatării
și prelucrării lemnului

beneficiază de majorarea retribuțiilor
Odată cu îmbunătățirea vremii, la cooperativa agricolă Turda Nouă. |u- 
dețul Cluj, se lucrează intens la pregătirea terenului pentru însămînțarea 

sfeclei de zahărAnuarul statistic din 1938 con
semna : industria exploatării si pre
lucrării lemnului deține aproape o 
zecime din volumul întregii producții 
industriale a tării — de 4 ori mai 
mult decit industria chimică, de circa 
10 ori mai mult decit industria ener
giei electrice și termice — produ- 
cind in principal cherestea de ex
port. lemne de foc. traverse de cale 
ferată, doage pentru butoaie...

Cum arată astăzi această industrie 
„de vîrf“ a anilor ’38 ? Valoarea 
producției obținute dintr-un metru 
cub de lemn este în prezent de 
peste 16 ori mai mare decît in 1950, 
ponderea în nomenclatorul de fabri
cație detinind-o mobila, plăcile fibro- 
lemnoase si aglomerate, materialele 
lemnoase de construcții — in gene
ral. produse cu un grad superior de 
prelucrare. Din 1950 pînă acum, creș
terile la principalele grupe de pro
duse au fost de peste 200 ori la 
mobi’ă, de peste 70 ori la pro
ducția de uși și ferestre, au apărut 
numeroase produse noi cu un grad 
superior de prelucrare, oferta în
treprinderilor de profil ajungind la 
ci te va mii de modele si 
produse.

Toate aceste creșteri nu ar fi fost, 
desigur, posibile fără eforturile sta
tului pentru dezvoltarea și moderni
zarea întreprinderilor, pentru con
struirea de noi combinate integrate, 
dotate cu utilaje de înalt randament. 
De altfel, volumul investițiilor alocate

acestui sector au sporit din 1950 pînă 
1976 de peste 20 de ori, fondurile fixe 
puse în funcțiune în ultimele două

cincinale în ramura lemnului fiind 
echivalente cu fondurile fixe ale în
tregii industrii a tării puse în func-

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE

tipuri' de-

Prima etapă
1978

Cifra pe ansamblul cincinalului va fi îmbunătățită corespunzător ma|orărli 
stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului

Pe ansamblul 
cincinalului

țiune în 1965. Gradul de mecanizare 
a lucrărilor din pădure a crescut la 
99 la sută la . doborît și secționat 
arborii, și la 90 la sută la colectat 
și încărcat masa lemnoasă, compara
tiv cu anul 1950, cînd se lucra aproa
pe exclusiv manual.

Cei aproape 250 000 de lucrători 
din industria exploatării si prelucră
rii lemnului beneficiază de o nouă 
măsură adoptată din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — majorarea, 
începînd de la 1 aprilie, cu patru luni 
mai devreme decît fusese stabilit ini
tial. a retribuțiilor tarifare de înca
drare. Sporurile de cistig sînt sub
stanțiale: în medie de 16.1 la sută, cu
prinse între 188-376 lei pentru munci
torii calificați, iar pentru personalul 
tehnico-economic, administrativ și de 
altă specialitate între 15,4—16,4 la 
sută. Aceste majorări sînt însoțite și 
de creșterile corespunzătoare ale 
sporului de vechime, ale adaosului de 
acord și ale celorlalte drepturi ce se 
determină pe baza retribuțiilor tari
fare. în plus, odată cu majorarea re
tribuțiilor. subinginerii din ramura 
exploatării și din cea a prelucrării 
lemnului mai primesc și cite o clasă 
de retribuire față de cea avută pină 
acum.

Majorările de retribuție care se 
acordă lucrătorilor din industria ex-

Timpul e bun
Foto : Ion Teodor

r

TOATE FORJELE SATELOR
LA iNSĂMÎNȚARi

Timpul frumos din această săptămînă a permis ca în întreaga (ară 
să fie intensificate lucrările agricole. Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, in decurs de numai trei 
zile au fost semănate 100 000 hectare cu diferite culturi. Suprafața totală 
însămințată pină acum a ajuns la 230 550 hectare, din care 41 000 ha 
cu sfeclă de zahăr, 76 000 ha cu plante furajere, 26 000 ha cu legume, 
13 300 ha cu cartofi etc. Este necesar să se acționeze energic pentru a 
se încheia în cîteva zile semănatul sfeclei de zahăr și al celorlalte cul
turi din prima epocă. După cum se știe, precipitațiile abundente din ul
tima perioadă au determinat creșterea rezervei de apă din 
Pentru a 
urgentate 
acum pe 
terenului 
liștii vor 
intens. Timpul este înaintat și, de aceea, se cere ca in aceste zile toate 
forțele satelor să fie mobilizate la cîmp, pentru accelerarea semănatului 
și a celorlalte lucrări de sezon.

pămint. 
se preveni pierderea prin evaporare a apei din sol, trebuie 
lucrările de întreținere a ogoarelor, care s-au executat pină 
1 375 000 hectare. De asemenea, trebuie continuată pregătirea 
pentru floarea-soarelui, astfel incit, în momentul cînd specia- 
da semnalul începerii semănatului, să se poată lucra în ritm

(Continuare în pag. a Xl-a)
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ȘEDINȚA DIN 29 MARTIE 1978
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE IONESCU
președintele Consiliului popular al comunei Putlneiu, 

județul Teleorman
îngăduiti-mi să dau glas sen

timentelor de recunoștință ce a- 
nimă ne toti locuitorii comu
nei Putineiu din județul Teleor
man fată de conducerea parti
dului. de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru grija ce o 
purtati dezvoltării materiale și 
spirituale a patriei, perfecționă
rii vieții economice si sociale, 
adîncirii democrației șl ridicării 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

împreună cu întregul popor 
aprobăm din toată inima poli
tica internă si externă a parti
dului si sîntem hotăriti. iubite 
tovarășe secretar general, ca, 
urmînd exemplul dumneavoas
tră de dăruire si abnegație, de 
slujire cu devotament a- inte
reselor fundamentale ale națiu
nii noastre, să muncim fără 
preget pentru a o traduce în 
viată.

Au trecut mai bine de doi ani 
de la primul Congres al con
siliilor populare, timp în care 
în viata localităților noastre 
s-au petrecut profunde trans
formări. s-au adăugat noi îm
pliniri socialiste, izvorîte din 
politica partidului de edificare 
a socialismului si comunismului 
în România.

După concepția si îndemnul 
partidului am elaborat planul de 
dezvoltare economico-socială în 
profil teritorial. îndeplinirea 'a- 
cestuia înscriindu-se ca o 
preocupare fundamentală în 
activitatea comuniștilor, a tu
turor cetățenilor din comuna 
noastră.

Primii ani din acest cincinal 
ne-au adus cele mai mari sa
tisfacții pentru că am obținut 
cele mai mari recolte. Așa, de 
exemplu, chiar în condițiile ne
favorabile din 1977. producțiile 
de grîu și orz au depășit 4 000 
kg la hectar. In 1976. produc
țiile de porumb au ajuns la 
6 000—7 000 kg boabe la hectar, 
iar pe suprafețele irigate s-au 
apropiat de 12 000 kg știuleți. 
Sînt roade bogate care arată 
cîtă dreptate are secretarul ge
neral al partidului cînd. bazat 
pe o temeinică cunoaștere a 
realității, ne spune că agricul
tura dispune încă de mari re
zerve. că pămîntul poate pro
duce mai mult, dacă îl muncim 
bine si la timp. Noi avem e- 
xemplul vecinilor de la Voivo- 
da, care în ultimii ani adună de 
pe fiecare hectar irigat 20—23 
tone stiuleti. aproape dublu de- 
cît noi. deși calitatea pămîn- 
tului e aceeași.

Aceste diferente se explică In 
principal prin : nerespectarea 
tehnologiilor de la o formație de 
lucru la alta, a ordinii si dis
ciplinei în producție : slaba pre
gătire profesională si de specia
litate în rîndurile unor membri 
cooperatori, mecanizatori, spe
cialiști. cît si prin slăbiciunile e- 
xistente în munca desfășurată de 
organele de partid si de consi
liul popular comunal.

Am reflectat cu toată răspun
derea asupra criticilor îndreptă
țite exprimate si a îndemnurilor 
tovarășului Nicolae Ceausescu la 
Consfătuirea de la C.C. al 
P.C.R. consacrată agriculturii și 
sin-tem hotăriti să asigurăm de la 
semănat peste 75 000 plante la 
hectar, să realizăm uniformita
tea. să realizăm întregul volum 
de lucrări pe bază de acord glo
bal. în cadrul echipelor mixte, 
ale mecanizatorilor și cooperato
rilor.

Aplicarea unor tehnologii mo
derne. mai buna organizare a 
muncii, creșterea calității lucră
rilor. atragerea tuturor cetățeni
lor la muncă, mai ales în mo
mentele ..fierbinți" cînd este ne
voie să se mute tot satul în 
cîmp. îndeplinirea întocmai a 
programului de udări, fertiliza
rea cu îngrășăminte chimice și 
naturale sînt instrumentele cu 
care vom acționa anul acesta 
pentru ca producțiile record să 
devină realitate în cele două 
cooperative agricole din comuna 
noastră. Culturile de grîu si orz. 
însămințate la vreme. în timpul

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARGARETA KRAUSS 

președinta Consiliului popular al orașului Codlea, 
județul Brașov

La Congresul consiliilor popu
lare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale din fe
bruarie 1976, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, președintele 
țării, a trasat ca sarcină orga
nelor locale ale puterii de stat 
să se ocupe îndeaproape de 
problemele fundamentale ale 
dezvoltării tuturor ramurilor e- 
conomice, de aspectele esenția
le ale ridicării nivelului de trai 
al maselor, ale bunei gospodă
riri a localităților, de soluționa
rea cerințelor cotidiene ale ce
tățenilor.

Conștienți de importanța și 
complexitatea acestor sarcini, 
Consiliul popular al orașului 
Codlea a considerat că prin în
deplinirea lor în mod exemplar 
pot fi asigurate condiții tot mai 
bune de muncă și de viață lo
cuitorilor din oraș. în acest 
scop, s-a preocupat să pună in 
valoare, într-un mod cit mai 
eficient, posibilitățile existente 
pe plan local, rezervele umane 
și materiale de care dispunem.

în cele ce urmează aș dori să 
mă refer, în cuvîntul meu, la 
măsurile luate de noi pentru 
dezvoltarea serviciilor către 
populație. Astfel, prestările de 
servicii sînt asigurate mai ales 
prin cooperativa meșteșugăreas
că. prin sectoarele aparținînd 
grupului întreprinderilor de 

optim, se prezintă bine si ne vor 
da sigur peste 5 000 kg la hec
tar. Am înțeles că sporirea pro
ducțiilor de porumb are o 
importantă deosebită pentru e- 
conomia națională și am luat 
toate măsurile să realizăm cel 
puțin 10 tone boabe la hectar, 
angajament pe care sîntem ho- 
tărîti să-1 îndeplinim întocmai.

N-am neglijat nici zootehnia, 
unitățile noastre fiind profilate 
îndeosebi pe creșterea vacilor. 
Am acționat de mai. multi ani 
pentru îmbunătățirea raselor, a- 
sigurarea unor furaje de mare 
randament, pregătirea unor în
grijitori harnici și am aiuns în 
1977 să realizăm în medie 4100 
litri lapte pe vacă furajată. De 
anul acesta avem posibilitatea să 
oferim si altor cooperative din 
județ juninci din rase superi
oare.

Deputății, gospodarii cei mai 
buni ai satului, au propus si au 
realizat împreună cu alegătorii 
unități prestatoare de servicii, 
au populat cu crap selecționat 
iazuri în suprafață de 20 hec
tare.

Pentru a veni în sprijinul 
populației am extins pășunile la 
peste 100 hectare, pe care am a- 
plicat lucrări de supraînsămîn- 
țare si fertilizare, am lămurit 
cetățenii să cultive furaje pe 
loturile în folosință personală. 
Rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate. Anul trecut, de exemplu, 
s-au livrat peste prevederile 
contractuale 460 hectolitri lapte 
și 8,5 tone caroe.

Lucrătorii ogoarelor din co
muna noastră au primit cu mul
tă bucurie și au aprobat hotă- 
rîrile recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. care stabilește, printre 
altele, ca retribuția să se facă 
în raport de producția netă rea
lizată. Cu toții socotim că așa 
'e drept si echitabil.

Toate cîte le-am făcut, și am 
făcut multe în comuna noastră, 
îsi au izvorul în belșugul pă- 
mîptultii. Cu ajutor de la stat 
Si cu forte proprii am construit 
dispensar, cămin cultural, școli 
noi. spații pentru comerț, gră
diniță cu program prelungit 
pentru toti copiii membrilor coo
peratori. Numai în 1977 valoarea 
mărfurilor vîndute către popu
lație a depășit 10 milioane lei, 
semn că viata noastră, a celor 
de pe lunga. îngusta și pînă nu 
de mult săraca vale a Călmă- 
tuiului. devenită în opera lui 
Zaharia Stancu metafora traiu
lui chinuit, devine astăzi mereu 
mai îmbelșugată, mai prosperă.

Ar fi bine dacă Ministerul Co
merțului Interior și Centrocoopul 
ar avea mai mult în vedere 
schimbările petrecute în viața 
satelor, dirijînd un volum de 
mărfuri diversificat, de un ni
vel calitativ superior.

Așa cum reiese din hotărîrea 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
și din legea votată de Marea 
Adunare Națională în ultima sa 
sesiune, consiliilor populare le 
revin sarcini de mare răspun
dere pe linia îmbunătățirii con
tinue a activității de rezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamatiilor și cererilor oamenilor 
muncii. Sint pe deplin' convins 
că. dacă am fi acordat o mai 
mare atenție propunerilor si cri
ticilor formulate de cetățeni, din 
care multe se referă la aspecte 
ale activității economice si e- 
dilitar-gospodăresti. o mare par
te din problemele cu care ne 
confruntăm zi de zi și-ar fi gă
sit căile de soluționare.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că pen
tru noi nu există dorință mai 
mare decît aceea de a înfăptui' 
cît mai bine politica partidului, 
obiectivele stabilite de Congresul 
al XI-lea si de Conferința Na
țională ale partidului, de a- « 
ceastă conferință, pentru a da 
cit mai multe produse la fon
dul central al statului, pentru a 
contribui la nivelul posibilități
lor mari de care dispunem la 
creșterea avuției naționale, a 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului nostru popor, a 
noastră, a tuturor.

gospodărie comunală si locati- 
vă, serviciul productiv extrabu
getar al consiliului popular și 
prin alte unități socialiste. Pot 
să informez conferința că pla- 
.nul valoric stabilit în 1977 uni
tăților prestatoare de servicii a 
fost depășit. Unitățile subordo
nate consiliului popular au re
alizat planul în proporție de 
120,2 la sută, iar cele aparținînd 
cooperativei meșteșugărești, în 
proporție de 103,5 la sută, cu 
21,9 la sută mai mult în com
parație cu anul 1976.

Prin unitățile din sistemul 
consiliului popular se asigură 
transporturi rutiere de mărfuri, 
servicii de cazare, de salubri
zare, servicii privind asigurarea 
bazei materiale în piețe și o- 
boare, de gospodărire și întreți
nere a zonelor verzi, prestații 
de servicii social-culturale, 
prestații de servicii în construc
ții, constînd din reparații sau 
întrețineri de locuințe, cît și e- 
xecutarea unor instalații Ia clă
dirile aparținînd populației.

Prin cooperativa meșteșugă
rească asigurăm prestații pri
vind aparate de radio si televi
zoare, reparații auto-moto, re
parații la aparatele electrice de 
uz casnic, confecționări de tri
cotaje, servicii de frizerie, coa
fură, cosmetică, croitorie, mo
bilă și binale, tapițerie, foto, 
marochinărie, prestații în con
strucții, reparații de ceasuri și 
altele.

O contribuție importantă la 
completarea serviciilor către 
populație o aduce și cooperati
va agricolă de producție din 
oraș prin crearea unor sectoare 
specializate in confecționarea 
de cărămidă si ghivece de 
flori, în efectuarea de vulcani
zări, în efectuarea transportu
rilor de mărfuri și materialelor 
de construcții pentru populație.

Din cele enumerate mai sus 
rezultă varietatea si diversitatea 
prestărilor de servicii asigurate 
către populația orașului care 
contribuie efectiv la sporirea 
gradului de civilizație. In fie
care an am extins serviciile că
tre populație. îmbunătătindu-se 
baza materială prin modernizări 
de spatii, creșterea capacităților 
de producție sau construirea 
unor micro-complexe.

Consiliul popular orășenesc 
se străduiește să creeze toate 
condițiile și pentru dezvoltarea 
activității pe linie de sănătate 
desfășurate în cadrul policlini
cii, al circumscripției sanitare 
sau al dispensarelor de între
prinderi. Pe această linie a fost 
înființată recent o circumscrip
ție medicală de pediatrie, înca
drată cu personalul necesar, a- 
sigurindu-se astfel, în mai bune 
condiții, vizitele la domiciliul 
copiilor bolnavi. Au fost create, 
de asemenea, noi dispensare și 
cabinete medicale în întreprin
derile din oraș.

Programul de lucru al unită
ților prestatoare de servicii a 
fost astfel alcătuit îneît el să 
corespundă cît mai bine cerin
țelor, iar pe linie de sănătate 
s-a asigurat asistența de spe
cialitate la copii și în zilele de 
repaus sau sărbători legale.

O atenție permanentă o acor
dăm îmbunătățirii activității 
din cantine, spre a oferi popu
lației mîncăruri variate, gustări 
în pauzele de masă din cadrul 
programului de lucru al între
prinderilor, în recreațiile din 
școli, asigurarea unor prepara
te ..gospodina", oferind astfel 
posibilitatea de a se procura, pe 
bază de abonamente, chiar si 
mîncare gătită pentru . acasă. 
Prin aceasta am venit în aju
torul multor familii din oraș. 
Cele 10 cantine organizate pe 
lîngă diferitele întreprinderi 
sau instituții și-au creat la rîn- 
dul lor micro-cantine în între
prinderile care nu dispun de 
cantine proprii.

Socotim că ar fi greșit dacă 
ne-am mulțumi cu situația des
crisă. De altfel trebuie să re
cunoaștem că în cadrul consi
liului popular s-a creat uneori 
impresia că s-a făcut totul în 
această privință și că de acum 
înainte putem să fim satisfăcuți 
de succesele obținute. Dar• iată 
că din discuțiile purtate cu ce
tățenii a reieșit că este nevoie 
să fie’înființate noi servicii că
tre populație. De asemenea, e-
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președinților consiliilor populare 
este încă o dovadă, puternic e- 
locventă, a profundului proces 
de democratizare a societății 
noastre, proces datorat clarviziu- 
nii. spiritului militant largii 
deschideri spre nou. ce sînt pro
prii gîndirii si acțiunii secretaru
lui general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceausescu.

în acest context, de largă afir
mare a tuturor capacităților de 
creație ale națiunii noastre so
cialiste. de participare responsa
bilă si mereu mai competentă a 
oamenilor muncii la conducerea 
treburilor obștești, cultura cu
noaște și ea o înflorire fără pre
cedent.

Expresie profund semnificati
vă a integrării culturii în sfera 
de acțiune a democrației socia
liste, accesul larg al oamenilor 
muncii la valorile artei se îm
pletește dialectic cu sporirea 
participării maselor populare la 
crearea valorilor spirituale. Sen
sibilitatea artistică de excepție a 
celor care au creat, pe parcursul 
unui lung sir de veacuri, doinele 
și „Miorița", a ieșit astăzi din 
anonimat și se manifestă strălu
cit la scara întregii țări.

în consens și în strînsă inter
dependență cu dezvoltarea gene
rală a patriei noastre, domeniul 
culturii a cunoscut și cunoaște 
— în special în ultimii ani — o 
creștere deosebită. Aș dori să 
ilustrez acest lucru prin limba
jul precis și convingător al ci
frelor. în prezent. în tara noas
tră funcționează 147 instituții 
teatrale și muzicale, din care 44 
prezintă spectacole în limbile 
naționalităților conlocuitoare. 
Pentru comparație voi menționa 
că în anul 1938 funcționau în 
România în total 18 instituții de 
spectacole. Rețeaua cinemato
grafică este de 17 ori mai mare 
decît în 1938. cele circa 5 900 săli 
de proiecție înregistrînd în 1977 
cifra impresionantă de 184 mi
lioane de spectatori.

Activitatea editorială a cunos
cut la rîndul ei evoluții semni
ficative. Față de 1938 tirajul to
tal al cărților apărute a crescut 
în 1977 de peste 10 ori. ajun- 
gînd • la 85 milioane exemplare. 
Aș mai adăuga că tirajul ziare
lor de informare generală în nu
măr de 59 (dintre care 11 în 
limba maghiară și 3 în limba 
germană) a fost în 1977 de 1 
miliard 200 milioane exemplare.

O puternică forță dinamizatoa
re a vieții noastre culturale a 
avut-o instituirea si organizarea 
din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a Festivalu
lui național al educației politi
ce și culturii socialiste ..Cintarea 
României". La prima sa ediție, 
festivalul a cuprins — într-o 
amplă și inegalabilă revărsare 
de talente si prospețime — circa 
80 000 de formații cu 2 milioane 
de artiști amatori. între aces

xistă unele nemulțumiri față de 
calitatea lucrărilor care nu pes
te tot este la nivelul exigențe
lor populației. Unele unități de 
prestări mai obișnuiesc să ducă 
oamenii cu vorba, să nu respec
te termenele de livrare a co
menzilor. Față de înlăturarea 
unor astfel de neajunsuri, cred 
eu că trebuie să-și îndrepte a- 
tenția consiliul nostru popular 
pentru îmbunătățirea, în conti
nuare, a activității din domeniul 
prestărilor de servicii.

Totul este ca noi să întărim 
cît mai mult legătura cu cetă
țenii. Va trebui în viitor, așa 
cum arăta tovarășul secretar 
general la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., să acordăm toa
tă atenția rezolvării probleme
lor ridicate de masele de oa
meni ai muncii . atît de ordin 
personal, cît și general. Ca ur
mare, ne propunem să înființăm 
noi servicii către populație, să 
deschidem unități specializate 
în confecții din piele și altele. 
Pentru anii următori am pre
văzut construirea unui complex 
meșteșugăresc de deservire a 
populației, care va contribui la 
sporirea prestațiilor și servicii
lor, executarea lor la un nivel 
calitativ superior.

Superioritatea socialismului 
asupra societății capitaliste este 
relevantă și în modul marxist, 
pătruns de înalt umanism, în 
care a fost soluționată proble
ma națională în patria noastră.

Puternica dezvoltare indus
trială a zonelor unde împreu
nă'cu românii trăiesc și oameni 
ai muncii de alte naționalități 
a însemnat și înseamnă, în mod 
practic, asigurarea efectivă a 
dreptului la muncă pentru toți 
cetățenii țării fără a fi nevoiți 
să-și părăsească localitatea sau 
județul, accesul larg la cuceri
rile științei, tehnicii și culturii, 
posibilitatea neîngrădită de a 
se bucură de condiții tot mai 
bune de viață, de civilizație su
perioară. în dubla funcție pe 
care o am asigur conferința că 
comitetul orășenesc de partid 
va face totul pentru traducerea 
în viață a sarcinilor rezultate 
din Congresul al XI-lea, din 
Conferința Națională a partidu
lui, cît și din recenta Plenară 
comună a Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană.

Vă asigur, mult stimate tova
rășe secretar general, că, urmîn- 
du-vă îndemnul, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Codlea, 
vor acționa stăruitor pentru 
realizarea exemplară, laz cote 
calitative tot mai înalte a sarci
nilor, convinși fiind că numai 
așa ne putem aduce contribu
ția la ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al locuitorilor 
orașului — români, maghiari, 
înfrățiți în munca de înflorire 
a localității lor, a patriei noas
tre socialiste 1 

tea, 3 700 de formații cu 54 000 
de membri au aparținut națio
nalităților conlocuitoare. în pri
mele cinci luni de la declanșarea 
celei de-a Il-a ediții s-au înscris 
în festival peste 100 000 de for
mații și 29 999 de cercuri de 
creație, angrenînd aproape 3 mi
lioane de participant!.

îmi îndeplinesc, stimati tova
răși. o foarte nobilă si plăcută 
îndatorire de a mărturisi și in 
acest cadru — că asemenea tu
turor domeniilor vieții noajtre 
sociale și cultura a fost și este 
beneficiara unei îndrumări aten
te si de înaltă competentă, a 
unei permanente griji pentru 
continua înflorire si dezvoltare 
a spiritualității românești, din 
partea secretarului general al 
partidului și președintele Româ
niei socialiste — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce, 
făcîndu-mă ecoul sentimentelor 
tuturor celor ce lucrăm în do
meniul artei și culturii, exprim 
si cu acest prilej întreaga noas
tră gratitudine celui mai stră
lucit exponent al aspirațiilor de 
bine și prosperitate ale poporu
lui român, purtătorul înflăcărat 
al ideilor de pace si progres in 
întreaga lume — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Fără îndoială nu putem conce
pe cultura decît corelată strîns 
cu marile transformări revolu
ționare din viata tării. în lumina 
unor asemenea înalte exigențe 
avem datoria să recunoaștem că 
deși a înregistrat importante 
creșteri pe plan cantitativ și a 
făurit, mai ales în ultimul dece
niu valori de referință, frontul 
nostru literar-artistic. cultura în 
general, nu au reușit încă să 
răspundă pe deplin așteptărilor 
partidului, ale poporului. Cauza 
profundă a acestor neîmnliniri. 
■constă în faptul că viata de as
tăzi. oamenii noi ai zilelor noas
tre — adevărate izvoare de „apă 
vie" ale creației, surse principale 
de inspirație pentru creatorii de 
frumos — sînt insuficient oglin
dite ori oglindite în straturile lor 
superficiale de către cei chemați 
să transfere în imagini artistice 
semnificațiile faptelor de muncă 
ale celor care plămădesc otelul 
ori scot din adîncuri cărbunele, 
zămislesc pîinea țării ori prefi
gurează descoperirile științifice 
de mîine în retortele laboratoa
relor.

în ceea ce privește organiza
rea acțiunilor culturale trebuie 
să recunoaștem că mai există 
activiști care se feresc parcă de 
aerul proaspăt plin de seve, de 
inspirații al înălțimilor realită
ții, atitudine care are drept 
consecință organizarea în așeză- 
mintele culturale a unor mani
festări artificiale, cu iz formal, 
festivist. fără rezonantă în con
știința maselor. Casele de cul
tură. căminele culturale, clubu
rile muncitorești n-au devenit 
cu adevărat focare de iradiere a 
ideilor nobile ale umanismului 

revoluționar, ale normelor de 
etică socialistă. Trebuie, de a- 
ceea. să facem din fiecare așe- 
zămînt de cultură o instituție vie, 
activă, care să promoveze prin 
tot ceea ce organizează normele 
de conviețuire activă în societa
tea noastră, norme strălucit sta
tuate în documentele de partid, 
în expunerile tovarășului secre
tar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Privind cu exigent spirit auto
critic aceste neajunsuri, doresc 
să afirm aici că ne vom face un 
adevărat crez din aplicarea — și 
în domeniul culturii — a postu
latului formulat de tovarășul 
secretar general, Nicolae 
Ceaușescu. acela de a transfor
ma cantitatea într-o nouă cali
tate. aceasta însemnînd pentru 
noi realizarea unor opere de 
artă valoroase, durabile, care să 
ducă peste timpuri măreția vre
murilor de azi.

Trecerea, începînd din acest an, 
la săptămîna redusă de lucru 
impune Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, celorlalte 
organisme cu atribuții în dome
niul culturii, consiliilor populare
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președintele Consiliului popular al comunei Catalina, 
județul Covasna

Mă bucur din toată inima că 
am fericitul prilej să transmit, 
de la această înaltă tribună, con
ducerii partidului și statului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de adîn- 
că dragoste și înaltă prețuire ale 
miilor de cetățeni — români și 
maghiari din comuna Catalina, 
județul Covasna, pentru grija și 
sprijinul permanent acordate 
dezvoltării economico-sociale a 
comunei noastre și a județului 
nostru, ca și a tuturor orașelor 
și comunelor tării.

Locuitorii din Catalina dau o 
înaltă apreciere ideilor și in
dicațiilor cuprinse în ampla și 
clarvăzătoarea expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu Ia 
plenara comună a Consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, care con
stituie pentru noi toti o călăuză 
vie în activitatea ce o desfășu
răm.

Acționînd pentru trecerea la o 
formă superioară de organizare 
a așezărilor urbane și rurale, s-a 
desfășurat o largă activitate pen
tru asigurarea unor zone func
ționale în fiecare localitate, care 
să răspundă necesităților actua
le și de perspectivă ale dezvol
tării tuturor așezărilor din județ, 
în acest sens. într-o concepție, 
unitară au fost stabilite platfor
me industriale, s-au " amplasat 
mai judicios locuințele, corelîn- 
du-se aceasta cu nevoile cetățe
nilor de a fi cît mai aproape de 
locul de muncă și totodată s-a 
definitivat studiul pentru loca
litățile rurale, care urmează să 
devină pînă în 1980 centre ur
bane.

Doresc să informez conferința, 
pe dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, a- 
supra unor preocupări ale consi
liului popular comunal pe linia 
sistematizării teritoriului comu
nei, al dezvoltării centrului său. 
civic.

Ținînd cont de dezvoltarea 
rapidă economico-socială a co
munei Catalina, pe teritoriul că
reia activează un I.A.S.. două 
C.A.P.-uri, o asociație intercoo- 
peratistă, a căror putere econo
mică crește an de an, probleme
le organizării și sistematizării 
teritoriului comunei capătă pen
tru noi o importanță majoră.

Acest lucru a determinat con
siliul popular să întreprindă un 
studiu aprofundat asupra tuturor 
problemelor pe care le ridică 
comuna în noua concepție de 
sistematizare și organizare, mă
surile ce se impun pentru pre
gătirea și elaborarea schitelor și 
detaliilor de sistematizare. în 
acest sens, am initiat dezbateri 
cu cetățenii, am organizat expo
ziții pe circumscripții, care au 
cuprins schițele de sistematiza
re. Putem afirma că în prezent, 
pe baza sugestiilor cetățenilor, 
și localitatea noastră dispune de 
un plan concret, conceput în 
mod științific, privind dezvol
tarea ei viitoare, încadrarea a- 
cesteia pe coordonatele dezvol
tării armonioase a tuturor așe
zărilor patriei. Prin stabilirea 
perimetrului comunei, prin sis
tematizarea localității vor fi re
date agriculturii peste 68 de ha 
teren, ceea ce va permite un 
important plus de produse agri
cole.

Procesul de sistematizare a 
comunei s-a intensificat si prin 
construirea de noi locuințe și o- 
biective social-economice și cul
turale, prin sporirea volumului 
lucrărilor edilitar-gospodărești. 
în ultimii ani, în centrul comu
nei s-au construit un complex 
comercial pentru deservirea în 
bune condiții a locuitorilor co
munei, un bloc cu 12 aparta
mente, un dispensar cu locuințe 
pentru cadrele de specialitate, 
au fost asfaltați 5 km de drum

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ECATERINA ISTRATE

președinta Consiliului popular ai comunei Dumitrești, 
județul Vrancea

Conferința pe tară a pre
ședinților consiliilor populare, 
constituie încă o manifestare 
concretă â democratismului 
orînduirii noastre. evidențiind 
constanta preocupărilor condu
cerii partidului și statului pen
tru perfectionarea cadrului acti
vității economice si sociale, de 
sporire a participării directe a 
tuturor cadrelor din acest sec
tor la solutionarea problemelor 
cu care se confruntă tara în ac
tuala etapă a dezvoltării sale. 
Este incontestabil meritul tova
rășului Nicolae Ceausescu de a 

de la toate nivelurile obligația 
asigurării condițiilor optime de 
folosire corespunzătoare a noului 
buget de timp liber disponibil al 
oamenilor muncii, folosind cit 
mai bine baza materială a cul
turii. lărgind aria manifestărilor 
culturale, făcîndu-le mai pline 
de substanță, mai interesante 
și atractive.

Sînt ferm convins că în reali
zarea acestor obiective, conclu
ziile prezentei conferințe vor 
constitui o foarte prețioasă sur
să de inspirație, un program 
concret, un mobilizator îndemn 
și pentru noi cei ce lucrăm în 
domeniul culturii.

Ne angajăm în fata conferin
ței. în fata dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un e- 
fort în promovarea unei arte cu 
un înalt mesaj educativ, străbă
tută de spiritul înnoitor al zile
lor noastre, că ne vom dărui cu 
toată ființa afirmării geniului 
creator al poporului român — 
brav constructor al civilizației 
comuniste pe pămîntul scump al 
patriei noastre.

comunal, s-a construit o bază 
sportivă în valoare de 2,5 mili
oane lei. De asemenea, prin mo
bilizarea tuturor locuitorilor co
munei au fost executate lucrări 
de reparație și întreținere a unor 
străzi în lungime de 2,5 km, 
executîndu-se un volum de mun
că patriotică în valoare de 3,5 
milioane lei.

Populația din comună benefi
ciază din plin de prevederile 
Legii sistematizării, prin proiec
tarea în mod gratuit a documen
tațiilor necesare. Au fost asigu
rate proiecte tip. pe baza cărora 
au fost construite mai multe clă
diri cu etaj, ceea ce asigură un 
confort sporit cetățenilor noștri.

Cu toate realizările menționa
te, trebuie să arăt, tovarăși, că 
rezultatele obținute pînă în pre
zent în acest domeniu de acti
vitate nu sînt pe măsura posi
bilităților de care dispunem. 
Considerăm că nu am militat cu 
destulă consecventă pentru apli
carea întocmai a prevederilor 
Legii sistematizării, manifestînd 
uneori îngăduință în amplasarea 
construcțiilor. Din cauza lipsei 
noastre de exigentă, unii cetă
țeni s-au abătut de la prevede
rile legii, construind locuințe 
personale care nu se încadrează 
în. regimul de aliniere stabilit si 
care totodată depășesc suprafe
țele fixate. ’ ..

De aceea, rezultatele obținute 
pînă în prezent și mai ales lip
surile ce se manifestă au făcut 
obiectul dezbaterilor unei Recen
te sesiuni a consiliului popular 
comunal, prilej cu care s-au sta
bilit măsuri concrete de îmbună
tățire a activității în această di
recție, de înlăturare a deficien
telor existente. între acestea se 
prevede și mobilizarea tuturor 
deputaților și cetățenilor comu
nei pentru a participa în mod 
efectiv la construirea obiective
lor economice și sociale, a celor
lalte lucrări edilitar-gospodă
rești pe care ni le-am propus. 
Astfel, pînă în anul 1985, folo
sind forțele umane și materiale 
proprii, vom deschide în comu
na noastră două secții de îmbu- 
teliere a apei minerale, iar pînă 
în anul 1980, prin contribuția 
efectivă a locuitorilor comunei 
vom încheia lucrările de con
struire a unui modern cămin 
cultural. în realizarea acestor o- 
biective economice și edilitar- 
gospodărești, cetățenii s-au an
gajat să execute fiecare muncă 
patriotică in valoare de 1 200 lei, 
ceea ce la nivelul comunei însu
mează aproape 5 milioane lei.

în încheierea cuvîntului meu, 
permiteti-mi să fac și o propu
nere. Așa cum se cunoaște, prin 
detaliile de sistematizare s-a sta
bilit centrul civic al fiecărei lo
calități. Pentru realizarea aces
tui deziderat, socotesc că ar fi 
bine să se analizeze dacă nu este 
posibil să se coreleze planifica
rea investițiilor în așa fel îneît, 
atît obiectivele social-culturale, 
cît și cele economice propuse, să 
se construiască în aceeași peri
oadă. Aceasta ar crea unele a- 
vantaje în organizarea șantiere
lor (ieftinind construcțiile), în 
refacerea străzilor afectate de 
lucrările de construcții, nestînje- 
nind decît pentru perioade scurte 
fluenta circulației.-

Stimati tovarăși.
Am mandatul de a asigura 

conferința, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că locuitorii județu
lui Covasna, români și maghiari, 
sînt ferm hotăriti să nu precu
pețească nici un efort pentru a 
face să sporească contribuția lor 
în opera de înălțare a României 
socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru creș
terea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, al tu
turor fiilor patriei.

fi initiat primul Congres al 
președinților consiliilor popu
lare. în cadrul căruia a fost evi
dențiată experiența valoroasă 
în munca acestor instituții si 
care a orientat, ne baza docu
mentelor Congresului al XI-lea 
al P.C.R., acțiunile pentru dez
voltarea si înflorirea tuturor lo
calităților. pentru sporirea con
tribuției consiliilor populare la 
progresul general al tării.

Faptul că la intervale egale 
de timp avem posibilitatea să 
discutăm felul în care am 
transpus în practică hotărîrile 

si indicațiile conducerii partidu
lui în domeniul muncii consili-, 
ilor populare, să împărtășim din 
experiența noastră altor consilii, 
dovedește cu prisosință că tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre este 
permanent animat de dorința de 
a găsi cele mai eficiente căi 
pentru sporirea participării con
siliilor populare, a tuturor oa
menilor muncii la dezvoltarea 
economică si socială a tării, de 
a accelera procesele de con
strucție socialistă în toate do
meniile.

Se poate spune că datorită 
preocupărilor secretarului gene
ral al partidului, etapa pe care 
tara o parcurge în prezent este 
cea mai bogată în înfăptuiri, 
probînd cu deosebire participa
rea responsabilă a. cetățenilor 
patriei la conducerea treburi
lor de stat. Perioada parcursă 
de la Congresul al XI-lea al 
P.C.R. și de la primul Congres, 
al consiliilor populare a pus în 
evidentă puterea de acțiune a 
poporului, strîns unit în jurul 
partidului, producînd prin mun
ca și energia oamenilor muncii 
mutatii importante în structuri
le economice și sociale, niveluri 
superioare de producție mate
rială. de conștiință socialistă și 
atitudine cetățenească înaintată. 
Acest lucru dovedește că orien
tările date de congres, de se
cretarul general al partidului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
au fost dintre cele mai fertile 
și că primul om al României 
socialiste a făcut din dezvolta
rea si înflorirea tării, din afir
marea sa pe plan international, 
principala sa rațiune de a fi, 
exemplu strălucit care trebuie 
urmat cu credință în primul 
rînd de noi. toti activiștii par
tidului, de toti comuniștii și oa
menii muncii.

Acționînd pentru transpune
rea în practică ’a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, si in comuna Du- 
mitresti. județul Vrancea. ca de 
altfel în întreaga tară, in ul
timii ani s-au obținut impor
tante rezultate economice si 
sociale, care permit o satisface
re mai corespunzătoare â ne
voilor materiale și spirituale ale 
locuitorilor săi. apropiindu-se 
tot mai mult de condițiile de 
viată de la oraș.

Astfel. în comuna noastră, ca 
urmare a sprijinului primit din 
partea partidului si statului, au 
fost înființate o seamă de secții 
de producție în domeniul ex
ploatării lemnului. semiindus- 
trializării fructelor, precum si 
unele unltăti prestatoare de ser
vicii pentru populație, prin care 
reușim să atragem în producție 
o importantă parte a forței de 
muncă.

Astfel/în anul 1977 si în'acest 
an principalii indicatori ai ola
nului de stat în profil teritorial 
au fost îndepliniți și depășitn 
S-au depus eforturi considera
bile pentru atragerea întregului 
activ de partid, a tuturor depu
tation a conducerilor unităților 
agricole etc. la realizarea pla
nului de carne si lapte; Deși si 
acești indicatori s-au realizat în 
anul trecut, iar pentru anul 
acesta s-au încheiat contracte 
pentru o seamă de indicatori la 
nivelul planului, considerăm 
însă că n-am făcut totul pen
tru ca activitatea și rezultatele 
muncii noastre, să se situeze la

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TĂNASE LOLESCU

președintele Consiliului popular al orașului Motru, 
județul Gorj

Cu sentimentul de mindrie și 
satisfacție pentru prilejul de a 
vorbi de la această înaltă tri
bună, v-aș ruga să-mi îngăduiți 
să exprim totala adeziune la 
înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, respectul și recunoștin
ța adîncă față de secretarul ge
neral al partidului și președin
tele țării — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita și 
rodnica sa activitate pusă per
manent în slujba bunăstării și 
fericirii poporului.

Ca și ceilalți vorbitori, apre
ciez ca deosebit de importante 
problemele dezbătute în cadrul 
acestui înalt forum democratic, 
ele vizînd necesitatea afirmării 
plenare a rolului conducător 
politic al partidului in societa
te, răspunderile organelor pu
terii de stat în soluționarea 
problemelor complexe ale dez
voltării economico-sociale a pa
triei, a promovării unui stil de 
lucru dinamic, responsabil, ca
racterizat printr-o nemijlocită 
legătură cu oamenii muncii de 
la orașe și sate. Prin prisma 
acestor imperative, doresc să 
înfățișez cîteva din preocupări
le consiliului popular privind 
modul de întreținere și admi
nistrare a fondului locativ și de 
stat in cel mai tînăr oraș al mi
nerilor din țară.

„Certificatul de naștere" al o- 
rașului Motru a fost semnat a- 
cum 12 ani, urmare firească a 
dezvoltării rapide a extracției 
cărbunelui, într-o zonă care, 
altădată, se număra printre cele 
mai sărace din țară. Aflîndu-vă 
în mijlocul locuitorilor noului 
oraș, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ne-ați adre
sat atunci îndemnul plin de 
căldură și chibzuință f „Trebuie 
să ne așezăm aici temeinic, gos
podărește, nu pentru doi-trei 
ani, ci pentru zeci sau chiar 
sute de ani". Atunci tînărul oraș 
al minerilor număra doar cîte
va sute de apartamente. Astăzi 
el cuprinde peste 3 400, urmînd 
ca pînă la finele cincinalului să 
mai construim încă 2 000 apar
tamente și de asemenea 1 300 
locuri în cămine pentru nefa- 
miliști, alte construcții social- 
economice, edilitar-gospodărești, 
care să răspundă nevoilor unui 
număr de peste 20 000 locuitori. 
Cu sprijinul statului și prin 
contribuția populației, am con
struit școli, ateliere-școală, săli 

înălțimea cerințelor actuale. Așa 
de pildă. în anul 1977. n-am 
realizat în întregime sarcinile 
pe sortimente la lapte de vacă, 
în special. și la carne de porc, 
în acest an. avem convingerea 
că printr-o mobilizare » tuturor 
factorilor, vom depăși greutăți
le și neajunsurile ce s-au mani
festat în munca noastră si să 
putem raporta îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor ce ne revin.

Tovarăși,
Principalele eforturi pe care 

noi le-am făcut în ultimii ani. 
preocupările pentru dezvoltarea 
economică si socială a comunei 
sînt strîns legate de dorința ca 
această comună să devină oraș, 
în acest sens, la noi. în ultimii 
ani s-au construit locuințe în 
bloc, precum și o serie de do
tări social-culturale ca : magazi
ne. scoli, internate etc., respec- 
tîndu-se întocmai măsurile pri
vind sistematizarea localităților, 
a construcțiilor. Adăugind la 
acestea preocupările locuitorilor 
pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea localității, se poate 
spune că multe din cerințele 
transformării unei comune in 
oraș sînt deja înfăptuite.

Aș dori însă să arăt că. dată 
fiind poziția geografică a comu
nei. situată într-o zonă de mun
te și faptul că cei mai multi lo
cuitori sînt proprietarii unor 
suprafețe mici de pămînt si deci 
agricultura care se practică aici 
nu poate să asimileze forța de 
muncă în totalitatea sa. consi
derăm necesar ca ministerele de 
resort să analizeze posibilitățile 
de amplasare a unor unități 
economice pe raza comunei.

Considerăm că este posibil ca 
aici să ia ființă noi unităti de 
prelucrare a lemnului, fiind si
tuați într-un puternic bazin fo
restier. unităti de conservare si 
semiconservare a fructele!- si, al
tele. fapt care ar face ca în pro
ducție să fie atrase si un nu
măr mai mare de femei.

Aș dori să rețin atenția con
ferinței și în legătură cu o altă 
problemă și anume. Cu sprijinul 
Comitetului județean de partid, 
în ultimii doi ani s-au depus e- 
forturi pentru ca si aici să se 
construiască o școală cu 16 săli 
de clasă, cu cantină si internat, 
în perioada premergătoare apa
riției decretului privind reorga
nizarea învătămîntului. nepu- 
tîndu-i-se asigura un profil teh
nic. liceul s-a desființat. Apre
ciem că în spiritul ideilor de a 
perfecționa pe parcurs profilul 
școlilor si rețeaua școlară, dat 
fiind profilul economic al aces
tei zone, prin excelentă forestier 
și pomicol, am ruga ca minis
terele respective să reanalizeze 
posibilitatea reînființării acestui 
liceu, care are o bază materială 
corespunzătoare.

. în încheiere, aș dori să asi
gur. în numele tuturor locuito
rilor comunei noastre, conduce
rea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că 
ne vom strădui din toate pu
terile să înfăptuim integral 
prețioasele indicații din ampla 
și cuprinzătoarea expunere fă
cută la această conferință, să 
facem ca localitatea noastră să 
devină un adevărat centru eco
nomic si social-cultural, să ne 
aducem o contribuție si mai 
mare la dezvoltarea si înflori
rea județului Vrancea. a întregii 
noastre patrii.

de sport, străzi și alei. Schița de 
sistematizare aprobată ne-a a- 
jutat să folosim mai bine pâ- 
mintul și a înlesnit dezvoltarea 
edilitar-gospodărească a orașu
lui. în felul acesta s-a reușit să 
se dezvolte baza materială a în- 
vățămintului, sănătății și acti
vității comerciale etc., Motrul 
devenind un centru tot mai pu
ternic în jurul căruia gravitează 
celelalte localități din zonă.

Vă mulțumim din inimă, 
mult stimate tovarășe . Nicolae 
Ceaușescu pentru indicațiile 
date cu prilejul vizitei din au
gust 1977 de a se construi, in 
noul oraș al minerilor gorjeni 
un nou centru .civic, cu dotările 
corespunzătoare.

Eforturile in vederea reali
zării construcțiilor și folosirii 
lor raționale și echitabile, in 
condițiile unor cerințe sporite, 
sînt sprijinite larg și pe multi
ple planuri, prin asociațiile de 
locatari, organizațiile de masă, 
unitățile economice. Practica 
demonstrează zi de zi- oportu
nitatea modului nou în care au 
fost reorganizate asociațiile lo
catarilor. Cu ocazia prelucrării 
noului statut al asociațiilor, ce- 

’ tățenii au înțeles, mai profund, 
semnificația noilor reglemen
tări, le-au îmbrățișat și, tot mai 
frecvent în relațiile lor, vorbesc 
despre apartamentele din fon
dul locativ de stat ca despre 
„casa noastră", iar terenul din 
jurul blocurilor de locuințe îl 
numesc „grădina noastră". La 
temelia acestor expresii stau 
realizările, în valoare de aproa
pe 2 000 lei pe cap de locuitor 
în acțiunile patriotice pentru 
înfrumusețarea și gospodărirea 
orașului în anul 1977 și cele 
peste 2 000 zile-om efectuate de 
cetățeni la construcția de locu
ințe.

în rîndurile tineretului, ale 
femeilor, se organizează acțiuni 
avînd la bază inițiative ca : 
„Orașul — casa noastră", „Cel 
mai bine întreținut aparta
ment", „Cea mai îngrijită sca
ră", „Cel mai frumos bloc din 
oraș". Organizațiile orășenești 
ale pionierilor și șoimilor pa
triei au lansat de mai mulți ani 
inițiativa : „în orașul Motru, o 
floare pentru fiecare locuitor al 
țării".

Pe lîngă aceste aspecte pozi- 
(Continuare în pag. a III-a)
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tive, trebuie să vă mărturisesc, 
stimați tovarăși, că în adminis
trarea și întreținerea fondului 
locativ ne confruntăm cu o sea
mă de probleme. în primul rind 
m-aș referi- la faptul că a tre
buit să intervenim, uneori, des
tul de energic, pentru păstrarea 
ordinii și curățeniei, buna folo
sire a instalațiilor sanitare și 
termice etc. Viața ne demon
strează că problemele pe care 
le ridică buna gospodărire a 
orașului și administrarea res
ponsabilă a fondului său edili
tar sînt inseparabil legate de 
munca pentru educarea civică a 
cetățenilor, de ridicarea necon
tenită — prin mijloacele mun
cii politico-educative — a nive
lului de conștiință a celor ce 
sînt beneficiarii direcți ai înles
nirilor pe care le oferă tînărul 
nostru oraș. In această privin
ță trebuie să recunoaștem că 
avem motive justificate de au
tocritică. Intensificînd pe viitor 
conlucrarea cu cetățenii în pro
blemele mari și mici ale gos
podăririi obștești, sîntem con
vinși că vom putea obține rezul
tate cu mult mai bune. N-am 
reușit de asemenea să satisfa
cem integral solicitările în ceea 
ce privește asigurarea locuințe
lor din fondul de stat, nici toa
te cererile de primire în cămi
nele de nefamiliști. O cauză im
portantă o constituie și faptul 
că ritmul de execuție pe șantie
rele de construcții' sociale este 
încă nesatisfăcător. Aș dori, în 
acest sens, să rog conducerea 
Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei să ne ajute mai 
mult în rezolvarea problemelor 
legate de condițiile sociale ale 
personalului muncitor din zonă. 
La numai cîțiva km. de oraș 
iau amploare lucrările miniere 
din.tr-un nou bazin carbonifer 
oltean, cel de pe Valea Jilțu
rilor — unde vor lucra, în cu- 
rind, cîteva mii de oameni. Aici 
însă fondul de locuințe, ca și

celelalte dotări sociale (săli de 
apel, cantine, băi, vestiare) sînt 
abia în faza organizării de șan
tier. Aceste întîrzieri aglome
rează mult celelalte localități 
ale județului, intre care și ora
șul Motru. Nu am reușit să dez
voltăm lucrările edilitar-gospo- 
dărești la nevoile și ritmul con
strucțiilor. de locuințe. Spre 
exemplu, capacitatea actualei 
centrale termice trebuie să fie 
urgent mărită și. odată cu a- 
ceasta, va trebuie modificată în
treaga rețea de instalații pen
tru alimentarea cu energie ter
mică și cu apă a orașului. în 
ultimul timp a început să sca
dă debitul izvoarelor și conco
mitent cu lucrările de desecare 
pentru minerit apar probleme 
noi în alimentarea cu apă a 
orașului și localităților compo
nente și a altor localități din 
județ.

Folosesc acest prilej pentru 
a-mi exprima deplina adeziune 
față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru. Pretutindeni în lume, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul nostru, România socia
listă se bucură de un mare 
prestigiu internațional, de o 
deosebită stimă, respect și ad
mirație, pînă în cele mai înde
părtate colțuri ale planetei. Iată 
de. ce susțin din toată inima 
această politică înțeleaptă pro
movată cu consecvență, care 
militează pentru eliminarea 
conflictelor și surselor de încor
dare, pentru dezarmare genera
lă, pentru instaurarea unej noi 
ordini economice și politice in 
lume.

în încheiere, permiteți-mi să 
vă asigurăm, pe dumneavoastră, 
primul miner al țării, că minerii 
gorjeni vor face totul 
realizarea sarcinilor de 
exprimîndu-și prin 
cunoștința fierbinte 
ceea ce ați făcut și 
tru acest important 
al clasei noastre muncitoare.

nului de 280 milioane lei concre
tizată intr-un miliard 60 milioa
ne kWh energie electrică. 11 000 
tone concentrate, economisind 
21 000 tone combustibil conven
tional. De asemenea. în cursul 
acestui trimestru am realizat e- 
fectivul matcă la bovine pentru 
acest an. și am livrat în plus 500 
hl de lapte.

Comitetul comuna! de partid si 
■ consiliul popular apreciază că. 

deși am obtinut rezultate bune 
în perioada parcursă din actua
lul cincinal, sîntem conștienti că 
mai avem încă însemnate rezer
ve insuficient valorificate. Exis
tă încă neajunsuri în ceea ce 
privește organizarea muncii, 
calității produselor, folosirea 
utilajelor și a timpului de lu
cru. Asta înseamnă că n-am 
făcut tot ce trebuia pentru dez
voltarea spiritului de răspunde
re. pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în fiecare - comparti
ment. pentru generalizarea ex
perienței înaintate.

Ne vom ocupa în permanentă 
de ridicarea calității produselor.

de creșterea eficientei întregii 
activități economice. în acest 
scop, va trebui să luăm măsuri 
pentru 
lice și 
Sîntem 
tuturor 
ne, întîi de toate, o nouă cali
tate a însesi stilului si metode
lor de muncă ale organizației co
munale de partid, ale biroului e- 
xecutiv al consiliului popular. 
. Susțin propunerea făcută ca și 
cadrele din agricultură să fie a- 
preciate în muncă și retribuite 
după producția medie.

Asigurăm conferința, pe dum
neavoastră. mult stimate si iu
bite tovarășe secretar general, . 
că locuitorii comunei Iernut — 
români, maghiari și de alte 
ționalităti — sub îndrumarea 
ganelor și organizațiilor 
partid, nu vor precupeți nici 
efort în a obține succese 
mai importante, 
astfel la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră liberă și în
floritoare.

ridicarea pregătirii poli- 
profesionale a cadrelor, 
conștienti că realizarea 
acestor sarcini presupu-

na- 
or- 
de 
un 
cit 

contribuind "

CUViNTUL
DUMITRA

TOVARĂȘEI
BlRSAN

președinta Consiliului popular al comunei Cudalbi, 
- - - - Galațijudețul

• ha. Pe loturile în folosință ale 
membrilor cooperatori s-a 
ființat o lucernieră de 30 
alte suprafețe se cultivă cu 
clă furajeră, porumb masă 
de si alte furaje care 
hrana pentru animalele 
ratorilor.

în vederea dezvoltării 
velor de animale, cooperativele 
agricole constituite în consiliul 
intercooperatist Cudalbi s-au 
asociat în vederea construirii 
unui complex de creștere si în- 
grășare a porcilor, cu o capa
citate de 52 mii capete anual, 
care va intra în producție la 
întreaga capacitate în anul 1980.

Realizările obținute pînă în 
prezent nu sînt însă pe măsura 
posibilităților de care dispune 
comuna noastră, a eforturilor 
făcute de partid și de stat pen
tru dezvoltarea acesteia. Se mai 
manifestă în cooperativele noas
tre indisciplină, care se răsfrîn- 
ge asupra producției și venitu
rilor oamenilor. Nu sînt valori
ficate 'toate rezervele existente 
în gospodăriile populației pen
tru creșterea contribuției aces
tora la fondul centralizat al 
statului.

Cu toate realizările obținute, 
mai avem însă multe de făcut 
pentru ameliorarea raselor 'si 
crearea unor efective cu poten
tial productiv ridicat. pentru 
buna organizare a reproducției

în- 
ha: 

sfe- 
ver- 

asigură 
coope-

efecti-

șl selecției, pentru asigurarea 
unei baze furajere corespunză
toare, pentru așezarea pe teme
lii industriale a acestor sectoare.

Am înțeles si din această con
ferință că nouă, celor din con
siliile populare, ne revine sarci
na să îmbunătățim activitatea 
de conducere a economiei lo
cale. să ne ocupăm mai mult 
de problemele de perspectivă 
ale dezvoltării agriculturii, ale 
vieții economice, să nu ne re
zumăm numai la rezolvarea sar
cinilor curente. în acest sens, 
vom acorda o mai mare atentie 
și îmbunătățirii activităților de 
planificare, de pregătire a ca
drelor, pentru a putea să ma
nifeste mai multă inițiativă si 
să realizeze o eficiență ridicată 
în sectoarele în care lucrează.

Sîntem convinși .că. 
neabătut politica generală 
partidului, indicațiile 
de prețioase 
secretar i 
Ceaușescu. formulate la plena
ra C.C. al P.C.R. " " "
martie a.c.. recomandările 
concluziile 
vom reuși să facem din comu
nele noastre unităti administra- 
tiv-teritoriale capabile să asi
gure ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al locuito
rilor. să sporească contribuția 
acestora la înfăptuirea mărețu
lui program elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului.

a consiliului popular comunal. 
Nu aș vrea să închei înainte de 
a arăta în mod autocritic că in 
activitatea noastră se mai men
țin încă o serie de' lipsuri în 
ce privește buna gospodărire a 
comunei, rezolvarea unor pro
bleme edilitare, aplicăm încă 
cu destulă încetineală măsurile 
privind sistematizarea 
că uneori nu se afirmă cu 
tulă hotărire conducerea 
tară și eficientă a tuturor 
vităților din comună.

Conștienți de resursele 
nevalorificate pe care le avem, 
vom acționa cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea programelor 
stabilite, a sarcinilor ce ne re-

satelor, 
des- 
uni- 

acti-

încă

vin din documentele celui de-al 
XI-lea Congres și ale Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român.

în numele celor pe care-i re
prezint, mă angajez în fața 
Conferinței noastre, în fața, con
ducerii de partid și de stat, a 
dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru organizarea cit mai 
judicioasă a producției și a 
muncii, pentru folosirea cit mai 
rațională a fondului funciar, în 
scopul ridicării permanente a 
producției agricole și sporirii 
contribuției comunei noastre la 
fondul centralizat al statului.

aplicînd 
a 

deosebit 
: ale tovarășului 
general Nicolae

din 22—23 
si 

acestei conferințe.

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE IOSIN

președintele Consiliului popular al orașului Oltenița, 
județul Ilîov

pentru 
plan, 

aceasta re- 
pentru tot 
faceți pen- 
detașament

a

CUViNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE ZSOLDIȘ

președintele Consiliului popular al comunei Iernut, 
județul Mureș

Conferința pe țară a pre. 
ședinților consiliilor populare 
la care am cinstea să particip 
constituie pentru noi, cei ce lu
crăm în cadrul consiliilor popu
lare, un sprijin de real folos. 
Instituționalizarea acestor for
me de dezbatere a problemelor 
gospodărești, a direcțiilor de 
dezvoltare a comunelor, a ora
șelor, a întregii țări — inițiată 
de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— constituie o expresie a per
fecționării și adincirii continue 
a democrației noastre socialiste, 
pe drumul edificării socialismu
lui șl comunismului pe pămin- 
tul scump al României.

Datorită politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru de 
repartizare judicioasă a forțe
lor de producție pe întreg teri
toriul țării, și comuna noastră 
Iernut — veche așezare româ
nească de pe valea Mureșului
— a cunoscut, alături de cele
lalte localități ale județului, o 
puternică dezvoltare industrială, 
agricolă, edilitară. Cu o popu
lație de peste 10 000 de locuitori, 
Iernutul dispune astăzi de o în
semnată bază tehnico-materială 
în continuă dezvoltare și mo
dernizare. Avem, astfel, o în
treprindere pentru producerea 
nutrețurilor combinate, o între
prindere agricolă de stat, o sta
țiune pentru mecanizarea agri
culturii, o centrală termoelec
trică, 4 cooperative agricole de 
producție. Acestea din urmă au 
obținut în anul 1977, de pe o 
suprafață de peste 1 500 hecta
re, o producție medie de 3 625 
kg griu la hectar, față de 3 020 
kg prevăzută în plan, iar la 
sfecla de zahăr, de pe o supra
față de 470 hectare, în condiții 
climaterice mai puțin favorabi
le, 33 tone la hectar, livrînd 
peste plan 2 771 tone sfeclă.

în sectorul zootehniei, ca ur
mare a eforturilor depuse, in 
primii doi ani ai cincinalului, 
producția medie de lapte la 
I.A.S. a fost de 3 520 litri la un 
efectiv de 1224 vaci, iar la cele 
două cooperative agricole de 
producție, crescătoare de bovi
ne, de 2 400 litri la un efectiv 
de 580 vaci.

Producțiile obținute atît în 
sectorul vegetal cit și în cel al 
creșterii animalelor au permis 
livrarea, în actualul cincinal, 
peste prevederile de plan, a 
3 220 tone cereale, 7 795 tone 
sfeclă de zahăr, 943 .tone legu
me, 1 800 kg lină și 11 800 hl 
lapte.

Acest succint bilanț demon
strează ce mari sporuri se pot 
realiza prin aplicarea unor mă
suri bine gindite de dezvoltare a 
agriculturii și ce avantaje ma
teriale substanțiale pot avea 
locuitorii comunei noastre de 
pe urma muncii lor harnice. 
Pot spune că niciodată cetățe
nii comunei noastre nu au cu
noscut o viață mal bună ca a- 
cum, că localitatea noastră este 
tot mai frumoasă, mai bine gos
podărită, că oamenii dispun, în 
casele lor, de tot mai multe a- 
parate de radio, televizoare, fri
gidere etc.

Creșterea potențialului econo
mic al comunei permite săi. se 
creeze noi unități de producție. 
In următorii ani vor intra în 
funcțiune 3 complexe moderne 
pentru creșterea unui efectiv 
de 43 000 porci, 700 vaci cu lapte 
și 500 ovine. Vom realiza 24 hec
tare sere folosind în acest sec-, 
tor încălzirea de la termocentra
lă și 124 hectare luciu de apă 
pentru piscicultură, folosind te
renurile nepracticabile pentru a- 
gricultură la ora actuală. De a- 
semenea, va fi pus la punct sis
temul de irigații pe cele 200 hec
tare terenuri destinate legumi
culturii.

Rezultatele obținute in unită
țile industriale și agricole se da- 
toresc muncii pline de entu
ziasm. devotamentului oameniloi 
muncii — români, maghiari și 
de alte naționalități din comu

na noastră — în frunte cu cei 
peste 1 250 de comuniști, care 
infăptuiesp cu fermitate politica 
partidului și statului nostru de 
dezvoltare armonioasă si echili
brată a tuturor localităților tării, 
prin care se asigură înlăturarea 
treptată a deosebirilor esențiale 
între sat si oraș. între munca 
fizică și intelectuală, între nive
lurile de trai.

Această politică de dezvoltare 
economică judicioasă a tuturor 
zonelor tării constituie, pe de 
altă parte o latură esențială și în 
rezolvarea problemei naționale. 
Căci deplina egalitate în drep
turi pentru toți oamenii muncii 
din tara noastră, pentru, toti .ce- 
tștenii. fără nici o deosebire de 
naționalitate, este garantată, in 
primul rind, de condițiile mate
riale create pentru înfăptuirea 
acestei egalități. în al doilea 
rind. așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană, practic, nu există 
domeniu de activitate. în tara 
noastră. în care oamenii muncii 
să nu. se poată manifesta liber, 
plenar, să nu-și poată pune in 
valoare capacitatea lor creatoa
re. bucuri ndu-se de toate drep
turile pe care le oferă societatea, 
noastră socialistă, de tot ceea ce 
înfăptuim în patria noastră co
mună si — revenind la locuitorii 
comunei noastre — de tot ce în
făptuim la Iernut.

Aș dori să relatez cîteva as
pecte din preocupările noastre. 
Datorită eforturilor susținute și 
sprijinului substanțial primit din 
partea statului s-a creat în co
muna noastră o largă bază comer
cială. în primii doi ani ai actua
lului cincinal s-a desfăcut un 
volum de mărfuri către cetățeni 
de 120 milioane lei, prestările de 
servicii au depășit 15 milioane. De 
asemenea, pentru 3 500 de elevi și 
preșcolari dispunem de 19 uni
tăti școlare, din care 2 licee a- 
groindustriale. pregătind cadre' 
în domeniul energetic si îmbu
nătățiri funciare, un cămin de 
zi, creșe. grădiniță și casa pio
nierilor. La fel pentru îngrijirea 
sănătății oamenilor muncii dis
punem de un 'spital, un dispen
sar, care este deservit de 
60 de cadre cu studii profesiona- 

• le. medii și superioare. La fel au 
fost date in folosință peste 400 
de apartamente. Doresc să ra
portez, tovarășe secretar general, 
că colectivele de oameni,ai mun
cii din industria comunei Iernut 
pe primii doi ani si două luni ai 
actualului cincinal au realizat o 
producție peste prevederile pla-

Conferința pe tară a președin
ților consiliilor populare se în
scrie pe linia generală promo
vată de conducerea partidului 
și statului nostru, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, 
privind consultarea cu masele 
în vederea găsirii celor mai 
adecvate căi pentru solutionarea 
multiplelor probleme ce privesc 
dezvoltarea societății noastre so
cialiste. Această modalitate de 
lucru constituie o expresie
profundului democratism al o- 
rînduirii noastre, permite par
ticiparea oamenilor muncii la 
conducerea întregii activități 
economice si sociale.

Pentru minunatele condiții 
create, pentru posibilitatea ,de 
a participa la conducerea socie
tății de care beneficiem: astăzi, 
permiteți-mi. mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
transmit recunoștința vie și cele 
mai fierbinți mulțumiri din par
tea celor peste 11 000 locuitori 
ai comunei Cudalbi, județul Ga
lați. pe care-i reprezint la a- 
ceastă conferință pe țară a 
președinților consiliilor popu
lare. pentru minunatele condiții 
de muncă si de viată create, 
pentru înțeleaptă politică a 
partidului, al cărei promotor 
sînteti dumneavoastră, persona
litate proeminentă a partidului 
Si statului nostru, a mișcării co
muniste si muncitorești, a vie
ții internaționale contemporane.

In munca pe care o desfășu
răm. la nivelul comunei noas
tre. pentru înfăptuirea sarcinilor 
care ne revin din hotărîrile- 
Congresului al XI-lea și ale 
recentei Conferințe Naționale 
a partidului, a prevederilor pla
nului de dezvoltare economico- 
socială. organizația de partid, 
.consiliul popular comunal, ur
mînd indicațiile și exemplul 
concret al conducerii partidului 
și statului, discută, se sfătuiesc 
cu comuniștii, cu ceilalți ce
tățeni. se străduiesc să promo
veze în permanentă spiritul de
mocratic. popular, care carac
terizează întreaga activitate de 
conducere a societă'tii românești.

Acordăm în munca de zi cu 
zi atenția principală probleme
lor hotărîtoare pentru propăși
rea întregii țări, pentru satis
facerea nevoilor materiale si 
spirituale ale țăranilor coope
ratori. ale celorlalți locuitori ai 
comunei: 
agricole, 
aplicarea 
matizare
ționare a instituțiilor 
culturale si de învătămînt. ame
najarea și înfrumusețarea loca
lității, educarea oamenilor în 
spiritul muncii si al cinstei, al 
normelor eticii si echității so
cialiste.

în spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
consfătuirea de lucru cu activiș
tii și cadre din domeniul edu
cației politice, al propagandei 
si ideologiei din septembrie 1977. 
comitetul de partid a pus un 
accent deosebit pe îmbunătăți
rea conținutului activității poli
tico-educative. pe legarea aces
tora mai firesc de activitatea 
practică, de preocupările oame
nilor, de participarea directă la 
activități, în mai mare măsură, 
a cadrelor de conducere, a în
tregului activ de partid.

Știm că, în condițiile adincirii 
democrației noastre socialiste 
participarea efectivă a oameni
lor muncii la conducerea și buna

creșterea producției 
vegetale si animale, 
programului de siste- 
a comunei, buna func- 

social-

gospodărire a treburilor din 
comuna noastră, ne obligă în 
continuare la îmbunătățirea sti
lului si metodelor de muncă cu 
oamenii, la .perfectionarea pre
gătirii lor politico-profesio- 
nale. Deși avem unele rezultate 
bune în acest domeniu, sîntem 
în prezent angajați să lichidăm 
neajunsurile ce știm că există, 
să înfăptuim întocmai sarcinile 
ce ne revin.

Comitetul comunal de partid, 
consiliul popular s-au pre
ocupat intens dș dezvoltarea 
zootehniei. Datorită mobiliză- 

coopera- 
oameni

zootehniei. Datorită 
rii specialiștilor și 
torilor. a celorlalți 
ai muncii, preocupați de a mo
derniza metodele de creștere a 
animalelor, s-a-reușit să se ob
țină ! rezultate importante în 
acest domeniu. în comuna Cu
dalbi efectivele de animale au 
crescut an de an. în prezent 
avem 4150 taurine, din care 
2 010 vaci și juninci, 6 150 porci, 
peste 15 000 oi și un număr în
semnat de păsări. Numărul ani
malelor crescute de membrii 
cooperatori in gospodăria perso
nală se ridică la peste 1600 
taurine, din care 750 vaci'și iu- 
ninci, circa 3 500 porcine, 7 000 
de oi.

Au fost luate 
locuire treptată 
animalelor cu o 
cu tineret din 
prie, procesul de selecție 
fășurîndu-se pe bază de planuri, 
de grafice respectate riguros, 
în sectoarele zootehnice se asi
gură. permanentizarea îngrijito
rilor, o furaj are și îngrijire co
respunzătoare.

La începutul acestui cincinal, 
producția globală zootehnică în 
cele două cooperative din co
mună avea o pondere de 30 la 
sută. în acest an ea reprezintă 
38 la sută din total, urmînd ca 
la .sfîrsitul cincinalului să de
pășească 50 la sută.

Pe baza producțiilor obținute, 
comuna Cudalbi contribuie la 
fondul centralizat al statului cu 
produse animale reprezentînd 
470. tone carne. 15 mii hl lapte 
vacă, 
oaie, 
duse, 
vrăm 
dăriile populației, printre care: 
326 tone carne, peste 2 000 hl 
lapte vacă, 7 tone lină și alte 
produse.

Pentru realizarea sarcinilor 
cuprinse în planul cincinâl în 
profil teritorial, consiliul popu
lar. sub conducerea comitetului 
comunal de partid, a luat mă
suri hotărite pentru asigurarea 
bazei furajere corespunzătoare, 
atit din punct de vedere canti
tativ cit si calitativ pentru în
tregul efectiv de animale. Plan
tele furajere sînt cultivate 
cele mai bune terenuri, sub 
pectul fertilității naturale, 
mai aproape de locurile de 
pozitare si consum. Pe aceste 
terenuri se aplică un program 
de fertilizare prioritară. în spe
cial cu gunoi de grajd, anual 
transportîndu-se pe aceste su
prafețe circa 15 mii tone îngră
șăminte naturale.

în vederea obținerii unor pro
ducții sporite de furaje. din 
suprafața de 379 ha pășune ce 
aparține Consiliului popular, 
am îmbunătățit prin supraînsă- 
mințare 280 ha teren, care se 
fertilizează anual și de pe care 
se obțin peste 20 tone iărbă la

măsuri de în- 
din efectiv a 
producție mică, 
producție pro- 

des-

*•

lapte 
pro- 

li-

aproape 2 000 hi
25 tone lină și alte 
Cantități importante 
anual statului din gospo-

pe 
as- 
cît 

de-

CUViNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE FENIȘER

președintele Consiliului popular al comunei Ighiu, 
județul Alba

Prin importanța problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, pro
bleme izvorîte din liniile direc
toare trasate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român, Conferința președinți
lor consiliilor populare 
scrie în viața politică și 
economică a țării ca un 
ment deosebit.

Raportăm Conferinței 
locuitorii comunei Ighiu, jude
țul Alba, cu sprijinul și sub. în
drumarea permanentă a birou
lui Comitetului județean de 
partid, depun eforturi susținute 
pentru a transpune în fapt in
dicațiile și sarcinile reieșite din 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ținute cu prilejul 
primului Congres al consiliilor 
populare și la Consfătuirea de 
lucru consacrată problemelor 
agriculturii, de a face să 
crească tot mai mult producția 
agricolă, atît în unitățile socia
liste cit și în gospodăriile popu
lației.

Am acționat cu toată răspun
derea pentru folosirea judicioasă 
a pămîntului, pentru fertiliza
rea lui, pentru antrenarea tu
turor locuitorilor • tineri , și 
vîrstnici la buna gospodăriri» a 
localităților, la realizarea uțior 
importante obiective economice 
și social-culturale.

Pentru rezultatele bune pe 
care cetățenii comunei noastre 
le-au obținut în ultimii ani, atît 
în creșterea producției agricole, 
cît și în realizarea celorlalte 
sarcini economice și edilitar- 
gospodărești, conducerea supe
rioară de partid și de stat a 
acordat comunei noastre în ul
timii ani „Ordinul Muncii" cla
sa I și a II-a, fapt ce a con
stituit un puternic imbold în 
muncă pentru toți locuitorii. De 
asemenea, în mai mulți ani la 
rind, comuna noastră a ocupat 
locuri fruntașe pe județ în re
alizarea sarcinilor economice. 
Rezultatele bune pe care co
muna noastră le-a obținut 
agricultură ne-au permis să 
vrăm în anul 197.7, la fondul 
stat, cu 205 tone carne, 
1 872 hl lapte și 353 tone cereale 
mai mult decit în anul 1975.

Doresc să subliniez în acest 
cadru că pentru Comitetul co
munal de partid, pentru biroul 
executiv al consiliului popular 
al comunei noastre, dezvoltarea 
viticulturii, pomiculturii și le
gumiculturii, pe lingă celelalte 
sectoare agricole, a 
din sarcinile 
ne-am preocupat, 
noastră are bogate tradiții în 
aceste domenii și este bine cu
noscută în bazinul viticol al Al
bei, iar experiența cetățenilor 
în ceea ce privește cultura viței 
de vie și vinificația sînt apre
ciate în rîndul locuitorilor ju
dețului.

Bazați pe această experiență, 
avînd sprijinul permanent al 

, statului, în lumina sarcinilor 
ce ne-au revenit în aceste do
menii, ne-am 
ales în ultimii

se ,în- 
social- 
eveni-

că toți

în 
li- 
de 
cu.

fost una 
majore de care 

Comuna

preocupat, mai 
ani, de moder-

nizarea plantațiilor existente șl 
de cultivarea unor noi suprafețe, 
prin amenajarea unor terenuri 
care nu se pretează la alte cul
turi. Astfel, în actualul cincinal 
ne-am propus să modernizăm 
500 hectare de vie, prin intro
ducerea unor soiuri valoroase, 
pe spalieri. Pînă în prezent arn 
realizat 200 hectare din supra
fața propusă și acțiunea va con
tinua. Pentru cincinalul urmă
tor, avem în plan modernizarea 
și plantarea a încă 400 hectare 
cu viță de vie.

De pe noile plantații am cal
culat să obținem o producție de 
8 000—12 000 kg struguri la hec
tar, ceea ce ne va permite ca 
în final să livrăm statului circa 
350—400 vagoane struguri, față 
de 30—40 vagoane cît livrăm in 
prezent.

în ce privește pomicultura, un 
alt sector de bază al coopera
tivelor agricole de producție de 
pe raza comunei noastre, ne-am 
preocupat, în primul rind, să 
extindem suprafețele șl să le 
modernizăm pe cele existente.

C.A.P. Bucerdea, de exemplu, 
dispune în prezent de 130 hec
tare livezi, plantate cu soiuri 
din cele mai productive in con
dițiile de climă și sol ale zonei 
geografice în care ne, aflăm.

în continuare, lucrăm la un 
studiu pentru valorificarea unei 
suprafețe de 500 hectare teren 
mai puțin productiv, suprafață 
destinată extinderii livezilor, de 
pe care vom obține producții 
sporite de fructe.

Alături de extinderea pomi- 
culturii și viticulturii, coopera
torii din comuna noastră au 
hotărît să dea o mal mare aten
tie și legumiculturii. în preocu
pările noastre se află extinde
rea culturilor de legume pe 
loturile membrilor cooperatori 
și realizarea de pe aceste tere
nuri a unor însemnate produc
ții de roșii, ceapă, ardei și al
tele.

Considerăm că am tergiversat 
în mod nejustificat dezvoltarea 
legumiculturii pe raza comunei 
noastre. Așa-numita „lipsă de 
tradiție1* nu trebuie să consti
tuie o frînă în calea valorifică
rii tot mai depline a terenuri
lor de care dispunem. Și — cea 
mai concretă autocritică — tre- 

aețiuni 
care să 
in urmă

buie exprimată prin 
hotărîte și neîntîrziate 
pună capăt rămînerilor 
din acest domeniu.

în prezent studiem toate po
sibilitățile ca prin amenajarea 
și folosirea unor terenuri din 
preajma cursurilor de apă de 
care dispunem să introducem 
și în cadrul celor trei coopera
tive agricole cultivarea legu
melor. Avem In vedere efec
tuarea unor lucrări care ne vor 
permite să irigăm circa 250 hec
tare teren arabil.

M-am referit în cuvîntul meu 
mai pe larg la utilizarea rațio
nală a pămîntului. Sîntem pre
ocupați în același timp să dăm 
viată tuturor sarcinilor ce stau 
in fața comitetului de partid și

în rapoartele prezentate la 
Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R., în- 
tr-o serie de cuvîntări, secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ni s-a 
adresat în mod direct nouă, 
președinților de consilii populare 
arătîndu-ne clar și cu înțelep
ciune cum trebuie să muncim, 

’în ce direcții să acționăm pen
tru a ne face datoria așa cum 
se cuvine, ca edili ai orașelor 
și satelor noastre, pentru ca 
dezvoltarea socialistă, a tuturor 
localităților să se înfăptuiască 
în cele mai tune condiții și cît 
mai eficient.

în pas cu ritmurile înalte de 
dezvoltare ale tării, ale tuturor 
localităților ilfovene, orașul Ol
tenița beneficiază și el din plin 
de prefacerile profund înnoi
toare ale construcției socialiste. 
In ultimii ani orașul nostru a 
cunoscut schimbări structurale. 
Ca efect al măsurilor stabilite 
de conducerea partidului cu pri
vire la dezvoltarea echilibrată 
și armonioasă a tuturor locali
tăților țării, au apărut noi obiec
tive economice, edificii social- 
culturale, oamenii dispun de 
condiții tot mai bune de muncă 
și de viață, de petrecere a tim
pului liber. Expresie a reparti
zării judicioase a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
țării, în actualul cincinal, pen
tru Oltenița sînt alocate peste 
1,5 miliarde lei investiții de . la 
bugetul statului, în . vederea 
construirii unor noi obiective 
industriale și social-culturale, 
ceea ce înseamnă o creștere de 
aproape 3 ori față de cincinalul 
1971—1975. Din acestea 210 mi
lioane lei au fost destinate con
strucției de locuințe, prevăzin- 
du-se pe întreg cincinalul 2 577 
noi apartamente, din care 1866 
urmează a se construi în 
rioada 1978—1980.

Avînd în vedere volumul 
rit de investiții pentru construi
rea de locuințe și sarcinile ce 
revin consiliilor populare in 
direcția îmbunătățirii activității 
pe șantierele de construcții, bi
roul executiv al consiliului 
popular orășenesc a inițiat și 
aplicat o serie de măsuri pen
tru realizarea integrală a vo
lumului de investiții planificat, 
respectiv : elaborarea la timp 
a documentațiilor tehnico-eco- 
nomice ; eliberarea terenului in 
vederea asigurării frontului de 
lucru ; industrializarea lucrări
lor pe șantiere ; asigurarea for
ței de muncă ; folosirea inten
sivă a utilajelor și organizarea 
superioară a muncii.

Urmînd indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, am 
inițiat acțiuni pentru o largă 
mobilizare a populației la con
strucțiile de locuințe. în acest 
sens, putem spune că anul 1977 
a constituit pentru noi o ade
vărată școală, experiența dobin- 
dită fiindu-ne acum de un real 
folos.

Astfel, din unitățile econo
mice beneficiare de apartamente 
au fost detașați muncitori cali
ficați — instalatori, electricieni, 
betoniști, zugravi, dulgheri — 
care au efectuat pe șantierele 
de construcții peste 60 000 ore 
de muncă patriotică. Viitorii lo
catari ai blocurilor ce urmează 
a se construi își cunosc din 
timp apartamentele, în care vor 
locui, realizînd fiecare în me
die 250—300 ore de muncă pa
triotică, în funcție de aparta
mentul pe care-1 primesc.

Stăruința cu care s-a acționat 
In aceste direcții, legătura per
manentă a deputaților cu șan
tierele de construcții, participa
rea , largă a 
posibilitatea 
să realizăm 
construcțiile

Cu toate acestea, în construc
ția de locuințe, în aceeași pe
rioadă am înregistrat și unele 
greutăți și neîmpliniri care se 
referă la aprovizionarea nerit
mică a șantierelor cu materiale 
de construcții,

pe-

spo-

maselor ne-au dat 
ca, în anul trecut 
integral planul lâ 
de locuințe.

cu prefabricate,

agregate, plase de sîrrriă, insu
ficienta conlucrare 
iectant, constructor 
ciar, neasigurarea 
unor documentații, 
cu îritîrziere a finanțării și fo
losirea ne judicioasă a utilajelor 
și forței de muncă, cit și unele 
lipsuri care ne privesc direct, 
pe cei care sîntem în condu
cerea consiliului popular oră
șenesc.

Nu în toate cazurile am reu
șit să desfășurăm o muncă po- 
litico-educativă eficientă pen
tru întărirea ordinii si discipli
nei, pentru combaterea lipsei 
de răspundere in gospodărirea și- 
gestionarea materialelor, a nea
junsurilor existente privind ca
litatea lucrărilor executate, fo
losirea timpului de muncă si 
a utilajelor.

Sarcinile deosebite ce le avem 
de realizat în anul 1978 la con
strucția de locuințe au deter
minat consiliul popular să ac
ționeze mai ferm pentru îmbu
nătățirea propriului său stil de 
muncă, activizarea ' tuturor for
țelor în vederea înlăturării 
acestor neajunsuri și să ' gă
sească soluții pentru îndeplini
rea integrală a planului de in
vestiții.

Toate șantierele pentru con
struirea de școli, cămine, 1 ate- 
liere-scoală au fost decla
rate șantiere ale tineretului. La 
realizarea acestor obiective par
ticipă în mod organizat sub în
drumarea comitetelor U.T.C. și 
elevii din clasele mari.

în legătură cu. activitatea de 
investiții, în general, și 
strucțiile de locuințe în | spe
cial, am . stabilit măsuri 
crete pentru îmbunătățirea 
muncii, creșterea productivității, 
devansarea termenelor de’ pu
nere în funcțiune a obiectiyelor 
cuprinse în plan. Astfel, ; îm
preună cu Trustul județean ,de 
constricții,« ypțn „realiza oiplat- „ 
formă de turnare’ a prefabrica-. 
telor, în vederea asigurării la' 
timp a panourilor cp, „ne sînt ne- , 
cesare Șț reducerea cheltuieli?' 
lor cu manipularea și transpof- ' 
tul acestora de la Călărași- șau 
Buzău, întreprinderile din aceste . 
orașe neavînd capacitatea să ne 
livreze tot ceea ce ne este dat 
prin repartiție.

Rezultatele muncii noastre 
depind în mare măsură de re
zolvarea unor probleme care 
nu intră în competența noastră. 
Consider că ar fi un mare spri
jin pentru noi ca șantierele de 
construcții să fie dotate cu mai 
multe mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate, care să asigure 
creșterea productivității muncii 
și accelerarea ritmului de exe
cuție a lucrărilor.

Dorim ca în viitor să primim 
din partea forului nostru cen
tral — Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare — 
un ajutor mai susținut și mai 
calificat, mai cu seamă în ceea 
ce privește problemele de con
ținut ale activității noastre, le
găturile existente în momentul 
de față mai plătind încă tribut 
formalismului și. chiar birocra
tismului.

Propun o revedere a sistemu
lui de retribuire a muncii pe 
șantierele de construcții, in 
sensul existenței unor haremuri 
unitare pentru aceeași meserie 
și calificare, indiferent de na
tura șantierului și a meseriei 
care se profesează.

Vreau să uzez de posibilitatea 
ce mi se oferă de1 a vorbi de 
la această înaltă tribună pen
tru a exprima încă o dată recu
noștința deputaților, a tuturor 
celor care au sarcina gospo
dăririi orașelor și satelor din Il
fov, față de ajutorul inestima
bil pe care secretarul general 
al partidului ni-1 acordă, prac
tic, zi de zi. Mulțumim tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru cOncepțiâ de înaltă valoare 
științifică și practică privind 
dezvoltarea localităților țării, 
pentru orientările constructive 
și eficiente care stau astăzi la 
baza muncii noastre, mulțumim 
pentru nivelul înalt — social și 
politic — la care a ridicat rolul 
și activitatea consiliilor popu
lare — ca organe colective de 
conducere și administrare a lo
calităților țării, ca instituții de . 
prim ordin ale democrației 
noastre socialiste. Datorită gin- 
dirii și activității secretarului 
general al partidului avem as
tăzi, ca primari sau deputați, 
obiective bine definite, avem o 
idee clară despre munca noas
tră, ne bucurăm de un sprijin 
mai mult decit prețios. Toate 
acestea ne obligă. La rîndul 
nostru, vă asigurăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, și 
prin dumneavoastră asigurăm 
partidul, țara, că nu ne vom 
cruța forțele pentru ca tot ceea' 
ce. ne-ați cerut să facem să fie 
întocmai îndeplinit. Vă asigu
răm că vom munci cu devota
ment, mobilizîndu-ne întreaga 
noastră energie pentru realiza
rea, în 
sporită, a sarcinilor 
pe care le avem, conștienți că, 
numai in acest fel, ne îndepli
nim îndatorirea de- a contribui 
mai mult la creșterea bunăstării 
și fericirii întregului popor, la 
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale aje partidului, 
pentru înflorirea tuturor loca
lităților țării, pentru înaintarea 
României spre comunism.

dintre' pro- 
și benefi- 
la timp a 
deschiderea

con-
I con-

condiții de eficiență
complexe

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE ROMAN

președintele Consiliului 
Sighetu Marmației,

Conferința la care participăm 
se înscrie în șirul forumurilor 
de nivel național, inițiate de 
secretarul general al partidului 
nostru, în scopul dezbaterii in
tr-un cadru larg, democratic, a 
tuturor problemelor dezvoltării 
noastre social-econornice. Ea 
exprimă cu elocvență participa
rea activă a maselor la condu
cerea societății, la rezolvarea 
tuturor problemelor legate de 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror județelor și localităților pa
triei.

Mă folosesc de mandatul în
credințat de locuitorii munici
piului Sighetu Marmației pen
tru a-mi exprima adeziunea de
plină față de documentele pre
zentate, întrucît ele sintetizează 
sarcinile importante puse în 
fata consiliilor populare pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, ale Confe
rinței Naționale ale partidului, 
pentru continua dezvoltare și 
înflorire a orașelor și satelor 
patriei noastre, creșterea apor
tului maselor la soluționarea 
multiplelor probleme ale vieții 
economico-sociale.

înfăptuirea politicii economice 
realiste, științifice a partidului 
și statului nostru de repartizare 
judicioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al 
țării a însemnat și pentru mu
nicipiul Sighetu Marmației o 
dezvoltare, în primii doi ani ai 
actualului cincinal, într-un ritm 
mediu anual de 11,3 la sptă, 
fată de 9,7 în cincinalul trecut.

Pătrunși de dorința patriotică 
de a-și îmbunătăți continuu 
condițiile de viață, de a-și în
frumuseța mereu orașul în care 
trăiesc, oamenii muncii din mu
nicipiul Sighetu Marmației, mo
bilizați de către consiliul popular, 
de deputății orașului, sub con
ducerea organizației municipale 
de partid, au participat in mod 
direct, prin muncă patriotică și 
prin contribuții bănești, la în
făptuirea unor importante lu
crări edilitar-gospodărești de 
larg interes cetățenesc. Referi
tor la contribuția bănească 
vreau să relev că cetățenii mu
nicipiului nostru au înțeles în
tru totul semnificația acesteia, 
ca fiind o participare concretă 
la acțiunea de sporire a zes
trei orașului în care trăiesc și 
muncesc. în acest sens, în pri
mii doi ani ai actualului cin
cinal. prin contribuția populației 
s-au efectuat lucrări vde interes 
obștesc cum sînt : construirea a 
4 poduri în cartierele mărgi
nașe, dotarea cu mobilier a 2 
creșe și 2 grădinițe, repararea 
unor străzi și drumuri, con
struirea de ateliere-școală, con
solidarea malurilor rîului Iza, 
:apărarea de inundații a 180 
hectare, precum și alte lucrări 
executate în 32 de circumscrip
ții electorale din cele 39 exis
tente. Efectuarea acestor lu
crări este și rezultatul unor in
tense acțiuni consacrate cunoaș
terii și aplicării prevederilor 
Legii nr. 20 din 1971, privind or
ganizarea contribuției bănești și 
în muncă pentru efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc. 
Aceasta constituie pentru noi 
cel mai bun indiciu că atunci 
cînd legile sînt bine cunoscute, 
rezultatele sînt corespunzătoare, 
fapt care ne îndeamnă să per
fecționăm în continuare siste
mul de popularizare a legisla
ției, a hotărîrilor de partid.

înțelegînd și prețuind această 
grijă, populația municipiului a 
participat la numeroase acțiuni 
de muncă patriotică pentru rea
lizarea lucrărilor de interes ob
ștesc, de înfrumusețare și de 
mai bună gospodărire a orașu
lui. în perioada 1975—1977 s-au 

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
AUREL CIORAN 

președintele Consiliului popular al comunei Ianca, 
județul Brăila

Am deosebita cinste de a re
prezenta în acest înalt forum pe 
cei peste 11 000 de cetățeni ai 
comunei Ianca, așezare brăilea- 
nă care atestă din plin amplul 
și profundul proces, desfășurat 
de partidul și statul nostru'■pen
tru dezvoltarea accelerată a tu
turor localităților patriei, pen
tru înscrierea unor noi orașe 
agroindustriale în dinamica ma
terială ' și spirituală a țării 
noastre.

Ca și alți vorbitori, informez 
Conferința că așezarea noastră 
Ianca a cunoscut în anii socia
lismului victorios noi condiții 
de dezvoltare, care ne vor per
mite trecerea în acest cincinal 
la pregătirea cadrului viitorului 
oraș agroindustrial.

Chipul orașului de mîine se 
conturează structural de la o zi 
la alta : la bază stă, cu efectul 
său dinamizator — puternica 
dezvoltare a vieții economice, 
cu cele șase cooperative agrico
le de producție, cu un potențial 
economic de peste 100 milioane 
lei. Sprijinindu-ne pe pricepe
rea și hărnicia oamenilor în ob
ținerea unor recolte bogate în 
întrecerea cu celelalte unități 
din județ și din țară, vom de
pune toate eforturile pentru 
transpunerea integrală în viață 
a excepționalelor orientări și 
sarcini stabilite de recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al z 
P.C.R. în problemele agriculturii.

Punînd în practică istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român, comitetul comunal de 
partid a luat măsuri pentru dez
voltarea economică a comunei 
Ianca. măsuri ce au determinat 
prefaceri esențiale și in viața 
socială, spirituală și gospodă
rească desfășurată prin ample 
acțiuni și inițiative, in care se 
recunoaște dorința tuturor de a 
impune încă de pe acum în
semnele statornice și vocația ur
bană pe toate planurile.

Un rol de primă importanță in 
acest scop ii are procesul de in- 
vătămint în a cărui rețea sînt 
cuprinși peste 3 000 preșcolari și

popular al municipiului 
județul Maramureș
realizat prin muncă patriotică 
lucrări de canalizare a unor 
străzi, demolări și pregătirea 
frontului de lucru pentru con
strucția de locuințe, realizîn- 
du-se prin aceasta importante 
economii la fondurile de inves
tiții. Tot prin muncă patriotică 
s-a realizat deschiderea de noi 
străzi, amenajarea de terenuri 
și baze sportive, lucrări de în
diguiri, reparații de drumuri, 
plantări de pomi ornamentali, 
întreținerea zonelor verzi șl a 
pășunilor, precum și alte lu
crări, însumînd 156 milioane lei. 
Vreau să spun că este departe 
gîndul de a ne declara mulțu
miți în această direcție întrucît 
nu am reușit să facem din fie
care cetățean al municipiului un 
participant activ la acțiunile de 
sporire a zestrei edilitar-gospo
dărești a municipiului. Este ne
voie să dovedim, de asemenea, 
mai multă inițiativă și în. ceea 
ce privește participarea cetățe
nilor prin muncă patriotică la 
sprijinirea construcției de locu
ințe, contribuind la completarea 
forței de muncă din construcții.

Trebuie să dovedim mai multă 
solicitudine față de problemele 
cetățenilor, față de propunerile 
și sesizările adresate organelor 
locale de partid și de stat, ex
presie a afirmării drepturilor și 
libertăților cetățenești consfin
țite de Constituție, a dezvoltării 
și adîncirii democrației munci
torești. Se impune, de aseme
nea, să ne îmbunătățim sistemul 
de audiențe pentru soluționarea 
problemelor ridicate de cetățenii 
care ne-au ales și a căror în
credere trebuie să nu o dezmin- 
țim.

Conștient! fiind de nevoia 
unei continue perfecționări a 
stilului și metodelor de muncă 
în această direcție, dispunînd de 
condiții bune, materiale și 
umane și răspunzînd chemării la 
întrecerea socialistă lansată de 
Consiliul popular al municipiu
lui Sibiu, cetățenii municipiului 
Sighetu Marmației vor face din 
1978 un an eu rezultate deose
bite în marea întrecere patrio
tică ce se desfășoară în În
treaga țară. Vom realiza impor
tante. lucrări în construcția de 
locuințe, la stadionul municipal, 
vom repara și moderniza străzi, 
vom efectua consolidări și di
guri pe rîul Iza. alte lucrări, în
sumînd peste 120 milioane lei, 
ceea ce va depăși 2 000 lei pe 
locuitor.

Exprimînd sentimentele noas
tre de recunoștință și satisfac
ție, de atașament profund față 
de înțeleaptă politică internă și 
internațională a partidului și 
statului nostru, reafirmîndu-ne 
sentimentele de adîncă stimă și 
respect pentru strălucitele ca
lități de om și revoluționar pe 
care le întruchipați dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru munca de
dicată slujirii cu abnegație și 
devotament a cauzei partidului 
și poporului, înaltelor idealuri 
comuniste, vă rog să-mi îngă
duiți să vă asigur că vom de
pune toate eforturile pentru 
creșterea calității activității or
ganizației municipale de partid, 
a consiliului popular municipal. 
Ne vom concentra în continuare 
eforturile pentru ca în muni
cipiul Sighetu Marmației, fie
care comunist, fiecare cetățean, 
la locul său de muncă, să ac
ționeze cu fermitate pentru tra
ducerea în viață, în mod exem
plar. a sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, pentru creșterea 
productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor la ni
velul exigențelor implicate de 
cincinalul revoluției țehnico- 
științifice.

elevi de la clasa I pînă la cla
sa a XII-a, sub îndrumarea a- 
tentă -si responsabilă a 122 ca
dre didactice care au reușit să 
imprime procesului instructiv-e— 
ducativ un caracter formativ, o 
integrare activă cu producția și 
practica social-utilă. Acționînd 
pentru realizarea învătămintului 
de 10 ani. am reușit să cuprin
dem în treapta I de liceu aproa
pe toți absolvenții claselor a 
VIII-a. Subliniem cu deplină sa
tisfacție faptul că tinerii din co
muna noastră, care au terminat 
treapta I și a II-a de liceu și 
nu au urmat alt tip de învăță- 
fnînt. s-au integrat in totalita
te intr-o activitate utilă ; cei 
mai multi dintre aceștia lucrea
ză ca mecanizatori in comună si 
in localitățile limitrofe.

Nu putem trece însă cu ve
derea faptul că în activitatea 
școlară se manifestă încă o sea
mă de lipsuri legate de calita
tea predării lecțiilor si de ac
tivitatea desfășurată în ateliere
le școlare, unde lucrările prac
tice nu răspund totdeauna ce
rințelor economice.

In ceea ce privește perspecti
vele, avem de realizat un vast 
program de investiții, cu o va
loare de circa un miliard lei, 
concretizat în construirea unei 
fabrici de zahăr, a unui abator 
de păsări, a unei centrale termi
ce, a unei stații de epurare, ali
mentare cu apă și canalizare, a 
400 de apartamente ce se vor a- 
dăuga celor 116 existente, a unor 
dotări sociale, comerciale, de 
prestări servicii etc. Aceste in
vestiții vor schimba nu numai 
aspectul general al localității, ci 
vor stimula mutații de ansam
blu în conștiința oamenilor, in 
viața socială și spirituală a așe
zării, proces in cadrul căruia în- 
vătămîntul trebuie să se afle în 
prim-plan, printr-o adaptare e- 
ficientă la profilul economic al 
viitorului oraș agroindustrial.

Acționînd în spiritul indicații
lor conducerii superioare de 
partid, ale dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, privind mi
siunea școlii românești în etapa 

actuală, vom acționa cu si mai 
multă răspundere pentru inte
grarea și mai activă a învăță
mintului cu producția. Ținînd 
seama de existenta unei agri
culturi puternice și moderne și 
de prezenta colectivului munci
toresc al sondorilor de la Opri- 
șenești. sat de pe raza comunei, 
vom construi noi săli de clasă, 
vom completa baza didactico- 
materlală a celor două licee de 
specialitate agroindustrial si de 
petrol și gaze și geologie cu 7 
laboratoare, cămine și cantine 
pentru numărul de elevi in con
tinuă creștere, vom amenaja și 
dota atelierele, laboratoarele și 
cabinetele școlare.

Pentru situarea întregii activi
tăți la nivelul exigențelor actua
le vom lua toate măsurile poli
tice și organizatorice ce se im
pun, antrenînd toate forțele co
munei la realizarea planurilor 
de măsuri stabilite, ne vom per
fecționa continuu stilul si meto
dele de muncă, imprimînd acti
vității noastre spirit revoluțio
nar.

Folosesc prilejul pentru a a- 
duce in fata conferinței două 
probleme în soluționarea cărora 
cer sprijinul organelor de re
sort. Solicit Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare 
precum și Ministerului Minelor. 
Petrolului și Geologiei să urgen
teze aplicarea decretului nr.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION CIONTU

președintele Consiliului popular 
al comunei Topraisar, județul Constanța

Alături de întregul popor, oa
menii muncii din comuna To
praisar, una din cele mai mari 
localități rurale din județul 
Constanța, sînt plenar angajați, 
sub conducerea comitetului de 
partid, să traducă cu fermitate 
și consecvență în fapte sarcinile 
ce le revin din documentele ce
lui de-al XI-lea Congres și ale 
Conferinței Naționale ale parti- , 
dului cu privire la dezvoltarea 
în ritm mai accelerat a agri
culturii noastre socialiste.

Indicațiile și sarcinile trasate 
de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Consfătu
irea de lucru consacrată pro
blemelor agriculturii, constituie 
pentru cei 680 comuniști, pen
tru toți oamenii muncii din co
muna noastră, un inestimabil 
îndreptar după care ne călăuzim 
în tot ceea ce întreprindem 
pentru perfecționarea organi
zării muncii și producției agri
cole.

Pe teritoriul comunei Toprai
sar îșl desfășoară activitatea 
patru cooperative agricole de 
producție și două întreprinderi 
agricole de stat, însumînd o 
suprafață de 16 500 ha teren 
arabil cu un ridicat grad de 
fertilitate, din care mai bine 
de '* 15 000 ha sînt amenajate 
pentru irigat. Baza tehnico-ma- 
terială de care unitățile noastre 
agricole dispun asigură meca
nizarea în întregime a lucrări
lor la culturile de grîu, floarea- 
soarelui, soia, sfeclă de zahăr 
și plante tehnice, iar la porumb 
în proporție de aproape 80 la 
sută.

Critlcile cuprinse In cuvînta- 
rea dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, la Conferința 
de lucru consacrată problemelor 
agriculturii sînt în totalitate 
valabile pentru consiliul nostru 
popular. Intr-adevăr, în unele 
perioade din campaniile agri
cole, mijloacele mecanice si for
țele de muncă nu s-au folosit 
la întreaga capacitate, nu am 
intervenit operativ și energic 
pentru ca irigatul culturilor' să 
se efectueze potrivit graficelor 
și in condițiile aplicării unor 
tehnologii avansate. în concor
dantă cu cerințele fiecărei cul
turi. Aceste deficiențe s-au re
flectat în recoltele nemultumi- 
toare obținute anul trecut pe 
suprafețele cultivate cu porumb. 
Producția de 5 000 kg la hectar 
la porumb față de 6 600 kg pla
nificate și numai 2 300 kg la 
floarea soarelui' față de 2 900 kg 
la hectar prevăzute în plan, re
prezintă dovezi ale unor nea
junsuri în conducerea si orga
nizarea agriculturii pe teritoriul 
comunei noastre, pe care sîn
tem hotărî ti să le înlăturăm 
grabnic. Faptul că de pe cele
3 000 ha cultivate cu grîu s-a 
realizat o producție de 4 950 kg 
ta hectar, cu 650 kg peste sarci
na planificată și de pe 840 ha 
cultivate cu orz s-a obținut
4 600 kg la hectar cu 300 kg mai 
mult fată de plan, iar între
prinderile agricole de stat au 
realizat între 5 500—5 800 kg la 
hectar și 3100 kg soia demon
strează resursele mari de care 
dispune agricultura comunei 
noastre.

Analizînd cu răspundere co
munistă sarcinile ce ne revin 
pentru a transforma cantitatea 
intr-o nouă calitate, oamenii 
muncii din Topraisar. toți lucră
torii comunei acționează fără 
preget în vederea realizării unor 
producții mari de cereale si 
plante tehnice care să satisfacă 
mai deplin cerințele de consum 
ale populației, precum si nevoile 
de materii prime ale industriei 
prelucrătoare. Sporirea produc
ției de cereale constituie pentru 
noi obiectivul principal al eta
pei pe care o parcurgem, astfel 
incit începînd. din acest an să 
realizăm o producție de 5 000 kg 
grîu la ha. 7 500—8 000 kg po
rumb. 3 000 kg floarea-soarelui. 
2 000—2 600 kg soia, 45 000 kg

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
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președintele Consiliului popular 
al orașului Dr. Petru Groza

Am mandatul locuitorilor tină- 
rului oraș Dr. Petru Groza, din 
județul Bihor, să-i reprezint la 
acest înalt forum care constituie 
o expresie a largului democra
tism al orînduirli noastre socia
liste. a conducerii științifice a 
întregii vieți economice si so
ciale din tara noastră.

Orașul în care muncesc, ase- 
' menea multor localități, a apă
rut pe harta patriei în anii con
strucției socialismului, ca urma

207/1977, In sensul de a completa 
corespunzător dotarea atelierelor 
școlare pentru ridicarea nivelu
lui calitativ al practicii produc
tive. astfel Incit absolvenții să 
capete o bună pregătire profe
sională, în concordantă cu cerin
țele și exigentele tehnicii con
temporane.

Aș dori, de asemenea, să for
mulez propunerea ca organele 
de resort centrale să urgenteze 
avizarea documentației privind 
alimentarea cu apă și executarea 
lucrărilor de canalizare imperios 
necesare pentru punerea în 
funcțiune la termen a fabricii de 
zahăr și a celorlalte obiective in
dustriale aflate în execuție, pre
cum șl pentru satisfacerea ne
voilor populației.

Pe deplin conștiențl de Impor
tanța Îndeplinirii integrale a 
sarcinilor ce ne revin din planul 
în profil teritorial pe acest cin
cinal, mobilizați de hotărîrea re
centei Plenare a Comitetului 
Central al P.C.R., asigurăm con
ducerea superioară de partid și 
de stat, pe dumneavoastră perso
nal. mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că vom 
face totul pentru a ridica nive
lul întregii noastre activități, si- 
tuîndu-ne la înălțimea obiecti
vului lansat de dumneavoastră 
la Conferința Națională a parti
dului de a transforma cantitatea 
într-o nouă calitate.

sfeclă de zahăr. In acest 
scop comitetul de partid și 
consiliul popular comunal au 
stabilit măsuri pentru spo
rirea fertilității terenurilor cul
tivate din această primăvară. 
Informez conferința noastră că 
lucrările agricole se desfășoară 
pe baza deciziilor săptămînale 
adoptate de biroul executiv al 
consiliului popular, membrii 
acestuia, repartizați pe unități 
agricole, urmăresc zilnic stadiul 
de realizare și răspund de cali
tatea fiecărei lucrări în parte.

în toate unitățile agricole au 
fost stabilite din timp tehnolo
gii care urmează a fi aplicate 
la cultura porumbului, nu nu
mai pe ferme, dar și pe fie
care solă în parte. Dar știm că 
ceea ce hotărăște calitatea pro
ducție) este calitatea oamenilor; 
or, dacă au existat lipsuri se
rioase în activitatea noastră, 
acestea privesc munca cu oa
menii, educația lor în spiritul 
răspunderii față de muncă. De 
aceea, ne angajăm, în fața 
înaltului nostru forum, să fa
cem totul pentru pregătirea pro
fesională a oamenilor, pentru 
întărirea răspunderii șl disci
plinei în muncă, pentru execu
tarea în timp optim a tuturor 
lucrărilor, pentru folosirea cu 
maxim randament a bazei teh- 
nico-materiale, a irigațiilor, în 
acest sens . vom organiza schim
buri de experiență la fața lo
cului între fermele de la I.A.S. 
și C.A.P., militînd ca acti
vitatea în agricultură să de
vină tot mai mult o variantă 
a activității industriale.

în vederea executării Ia timp 
și de calitate a lucrărilor agri
cole, biroul executiv al consi
liului popular a luat măsuri 
pentru organizarea echipelor de 
mecanizatori și a echipelor 
mixte de cooperatori și meca
nizatori care vor executa, în 
acord global, toate lucrările pe 
suprafețele ce le-au fost repar
tizate.

Pornind de la cerințele ac
tuale ale sporirii productivității 
muncii în agricultură, consider 
necesar ca Ministerul Con
strucțiilor de Mașini să asigure 
livrarea într-un timp mai scurt 
a unor utilaje cum sînt trac
toare grele, mașini de afînare 
adincă a solului, de încărcat și 
descărcat de mare capacitate, 
precum și completarea seturilor 
de mașini pentru extinderea 
modernizării și mecanizării lu
crărilor în zootehnie, mai ales 
a celor pentru prepararea fu
rajelor grosiere.

Propun, de asemenea, ca Mi
nisterul Agriculturii să ne asi
gure soiuri de semințe de po
rumb de mare productivitate și 
rezistente la cădere, care să ne 
permită realizarea unor pro
ducții sporite.

Pentru eliminarea greutăților 
cu care ne confruntăm lâ re
coltatul porumbului, consider 
necesar a se lua măsuri ca în
treprinderile de valorificare a 
cerealelor să grăbească realiza
rea programelor proprii de in
vestiții, astfel ca operațiile 
legate de transport, descărcare 
și depozitare să se . efectueze 
intr-o perioadă mai scurtă și 
fără pierderi, concomitent cu 
folosirea mai eficientă a forței 
de muncă.

în numele comuniștilor, al 
deputatilor, al tuturor oameni
lor muncii din comuna Toprai
sar, asigur conducerea partidu
lui. personal pe dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că, 
îmbunătătindu-ne stilul și me
todele de muncă, mobilizînd 
toate forțele materiale și umane 
la executarea la timp și de ca
litate a fiecărei lucrări din cam
paniile agricole, ne vom res
pecta angajamentul asumat, 
Îndeplinind neabătut sarcinile 
mari ce ne revin din programul 
unitar de dezvoltare și moderni
zare a agriculturii noastre so
cialiste.

re a politicii profund științifice 
a partidului și statului nostru de 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor tării. în cei 26 de ani de 
existentă oraștil Dr. Petru Groza 
s-a dezvoltat continuu, infiintîn- 
du-se o serie de ramuri de bază 
ale industriei cum ar fi cea mi
nieră. construcția de mașini, in
dustria ușoară, prelucrarea lem
nului si altele. Pe baza indica
țiilor deosebit de importante pe 

care le-am primit de la dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate 
în orașul nostru, industria se 
dezvoltă într-un ritm susținut, 
perfecționîndu-sl in același timp 
activitatea. în anul acesta, vom 
realiza o producție industrială 
de peste un miliard lei. în con
cordantă cu orientările pe care 
le-ati dat dumneavoastră, in a- 
cest cincinal, valoarea produc
ției industriale va creste intr-un 
ritm si mal înalt, ajungîndu-se 
ca unu! din obiectivele noas
tre. întreprinderea mecanică, 
să depășească la sfîrsitul anului 
1980 nivelul actual.

Puternica dezvoltare economi
că a localității a produs profun
de mutații calitative si in ceea 
ce privește' dezvoltarea edilitar- 
gospodărească. A fost întocmită 
si aprobată schița de sistemati
zare a orașului, urmînd a se 
construi noul centru politic- 
administrativ cuprinzînd o serie 
de obiective economico-sociale si 
cultural-educative.

în raport cu avîntul puternic 
al activității industriale s-a ac
ționat cu consecventă pentru re
zolvarea multiplelor probleme e- 
conomice si sociale ale oameni
lor muncii, acordîndu-se o deo
sebită atenție rețelei comercia
le. prestărilor de servicii, pentru 
asigurarea la nivelul cerințelor a 
aprovizionării populației, a sa
tisfacerii cererilor cu o gamă 
largă de servicii.

în centrul preocupărilor Comi
tetului orășenesc de partid, ale 
Consiliului popular a stat educa
rea profesională și ideologică, 
moral-cetătenească a, lucrătorilor 
din acest sector. în vederea în
sușirii si promovării in viata si 
activitatea lor. în relațiile cu 
populația, a normelor si princi
piilor eticii si echității socialis
te. a comportării civilizate și 
principiale.

Biroul executiv al consiliului 
popular a organizat cursuri de 
calificare si de perfecționare a 
lucrătorilor din comerț. în fata 
acestora s-au tinut. de aseme
nea. expuneri referitoare la a- 
părarea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste, cerință fundamen
tală a fiecărui cetățean. S-a a- 
cordat o atenție sporită propa
gandei vizuale, popularizării co
dului nostru moral, muncii de 
prevenire a abaterilor, a furtu
rilor și delapidărilor. S-au luat 
măsuri ferme împotriva acelora 
care au dovedit necinste sau au 
recurs la înșelăciune. Periodic, 
în cadrul plenarelor Comitetului 
orășenesc de partid. în ședințele 
Biroului executiv. în adunări 
populare, in acțiuni ale universi
tății cultural-stiințifice. în pro-

CUVlNTUL
EUGENIA

președinta Consiliului popular al comunei Flămînzi, 
județul Botoșani

îngăduiți-mi. Vă rog. ca în nu
mele celor peste 11,000 locuitori 
ai comunei Flămînzi. județul 
Botoșani, comună ce a cunoscut 
din plin binefacerile socialismu
lui. schimbîndu-și fundamental 
înfățișarea si dobîndind trăsătu
rile satului românesc contempo
ran. să-mi exprim acordul cu 
toate documentele supuse spre 
dezbaterea și aprobarea confe
rinței noastre. în același timp, 
vă rog să-mi permiteți ca de la 
tribuna acestui înalt forum de
mocratic să dau glas profundei 
recunoștințe a locuitorilor comu
nei Flămînzi pentru grija ne
țărmurită ce o poartă continuu 
conducerea superioară a partidu
lui si statului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. fată de viito
rul comunei noastre.

Va rămîne mereu vie in me
moria noastră, a tuturor descen- 
dentilor celor care. în anul 1907, 
au aprins văpaia răscoalelor ță
rănești. hotărîbea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din luna aprilie 1977, 
prin care comunei, Flămînzi i 
se aloca un volum’ de investi
ții de aproape 250 milioane lei. 
Raportez conferinței, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
că locuitorii comunei Flămînzi, 
avînd mereu în frunte exemplul 
comuniștilor, vor face tot ceea 
ce depinde de el ca investițiile 
ce ne-au fost atribuite să se 
concretizeze in obiectivele in
dustriale, agrare, social-cultu- 
rale și edilitar-gospodărești cu
prinse in planul de dezvoltare a 
comunei pină în anul 1980. în 
acest scop, consiliul popular al 
comunei, toți deputății și-au re
vizuit. într-un pronunțat spirit 
critic și autocritic, stilul și me
todele de muncă, găsind noi re
surse. noi soluții, pentru a face 
față înaltelor sarcini ce le revin 
în actuala legislatură. în dome
niul investițiilor. Totodată, au 
fost luate măsuri pentru dina
mizarea activității și în celelalte 
sectoare hstfel incit munca pe 
ogoare si în sectorul zootehnic, 
în învătămînt. cultură si educa
ție să cunoască noi dimensiuni, 
probînd astfel prin faptele noas
tre înalta misiune ce o avem, de 
a transforma comuna într-un 
centru urban.

Ne-am aflat între primii lo
cuitori ai județului Botoșani 
care. în această primăvară, au 
început însămîntatul sfeclei de 
zahăr. Ne-am propus ca de pe 
cele 250 ha ce le cultivăm cu 
sfeclă de zahăr să obținem o 
producție medie de cel puțin 40 
tone la hectar. S-au asigurat, de 
asemenea, toate condițiile pentru 
a începe cît mai curînd însămîn
tatul florii-soarelui și a porum
bului. producțiile medii ce ni le 
propunem in acest an fiind de 
cel puțin 2 000 kg la hectar la 
floarea-soarelui și de peste 4 000 
kg la hectar porumb boabe. In
formez, totodată, că in această 
primăvară s-a executat în co
muna noastră un volum impor
tant de lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Prin aceste măsuri, 
producția medie de grîu pe care 
o vom obține in acest an de pe 
întreaga suprafață cultivată, 
aceasta însumînd peste 1400 
hectare, va fi de cel puțin 3 200 
kg la hectar.

Am acționat, totodată, pentru 
ca întreaga muncă politico-ideo- 
logică si cultural-educativă ce se 
desfășoară in comuna noastră 
să contribuie la făurirea omului 
nou, multilateral pregătit. Am fo
losit în acest scop, cadrul deo- 

gramele brigăzilor artistice. în 
adunările oamenilor muncii.' în 
organizațiile de tineret, de masă 
si obștești S-a introdus ca regulă 
prezentarea de cazuri concrete, 
care să fie supuse dezbaterilor 
colectivelor de oameni ai mun
cii. organelor și organizațiilor 
respective.

Numai din enumerarea sumară 
a acestora se poate constata că 
acțiunile întreprinse de noi pen
tru educarea pe multiple planuri 
a oamenilor muncii au fost des
tul de numeroase și de variate. 
Dar ne putem oare declara mul
țumiți cu ceea ce am făcut, cită 
vreme se mai constată incă în 
comportarea unor lucrători prac
tici ce contravin normelor eticii 
noastre 7 Desigur că nu. Cu atît 
mai mult cu cît munca de edu
cație a oamenilor trebuie să hu 
fie o sarcină de campanie. Ea 
trebuie desfășurată continuu, 
convingător, să fie • eficientă, să 
creeze o puternică opinie de 
masă din partea colectivelor fată 
de orice abatere de la normele 
eticii și echității socialiste. A- 
ceasta mai ales că pe adresa Bi
roului executiv al Consiliului o- 
răsenesc sosesc încă numeroase 
scrisori si sesizări dintre care o 
bună parte se referă la lipsurile 
existente în domeniul comerțu
lui si ai prestărilor de servicii. 
Noi analizăm cu toată răspunde
rea fiecare caz în parte, luînd 
măsurile corespunzătoare de în
dreptare a situației sesizate.

Apreciem sprijinul primit din 
partea unei brigăzi a Comitetu
lui Central al P.C.R. și a Comi
tetului județean de partid, care 
in 1977 si. respectiv. în luna fe
bruarie a.c. a controlat întreaga 
activitate pe linia promovării in 
viată a principiilor sl normelor 
eticii și echității socialiste.

As vrea ca în cuvîntul meu să 
exprim în numele oamenilor 
muncii pe care îi reprezint apro
barea noastră deplină fată de 
politica externă a Partidului Co
munist Român, fată de excep
ționala activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care militează cu exemplară con
secventă si principialitate pentru 
instaurarea unei noi ordini po
litice si economice în viata in
ternațională.

In încheiere, vă rog să-mi per
miteți ca în numele cetățenilor 
din orașul Dr. Petru Groza să a- 
sigur conducerea partidului și 
statului nostru că nu vom pre
cupeți eforturile pentru transpu
nerea întocmai în viată a tuturor 
hotărîrilor Congresului al XI-lea. 
ale Conferinței Naționale ale 
partidului, precum si a celor ce 
vor fi stabilite de această Con
ferință.

TOVARĂȘEI 
BARABOI

sebit de favorabil creat de Fes
tivalul national „Cintarea Româ
niei". în legătură cu aceasta,, 
sîntem pe deplin conștient! că 
trebuie să ne intensificăm efor
turile pentru atragerea unui nu
măr mai mare de cetățeni la ac
tivitățile cultural-artistice ; de 
asemenea, trebuie să acordăm o 
mai mare ateritie calității reper- 
toriilor. legării acestora de viața 
locuitorilor comunei, de munca 
și aspirațiile lor.

Așa cum am mai arătat. în co
muna noastră urmează să se 
construiască pînă la sfîrșitul a- 
nului 1980, o unitate de industrie 
ușoară, o secție de brînzeturi. o 
moară de grîu și porumb, o bru
tărie. un centru de vinificatie, 
500 apartamente, un sediu poli- 
tico-administrativ. un cămin 
cultural, un liceu agroindustrial, 
o grădiniță cu 180 locuri, o creșă 
cu 100 locuri, precum si dotările 
tehnico-edilitare aferente. Pu
tem afirma că pe plan local sint 
toate condițiile asigurate începe
rii lucrărilor de investiții, inclu
siv forța de muncă necesară 
construcțiilor. Pe parcurs, s-au 
ivit și o serie de greutăți. Așa, 
de exemplu, pînă în prezent nu 
a fost rezolvată problema ali
mentării cu apă a localității, 
prospecțiunile pinzelor freatice 
subterane dovedindu-ne că nu 
asigură, debitul necesar. Soluția 
pe care am dori s-o propunem 
vizează amenajarea unei acumu
lări de apă în apropierea comu
nei, pe albia rîului Miletin, o- 
biectiv pentru care solicităm 
sprijinul Consiliului Național al 
Apelor. Această acumulare ar 
servi și pentru extinderea iriga
țiilor pe terenurile agricole din 
zonă.

De asemenea rugăm Ministe
rul Industriei Ușoare să stabi
lească profilul unității noastre, 
întrucît aceasta urmează să in
tre în producție pînă la sfîrșitul 
anului 1980. Impulsionarea sta
bilirii profilului unității de către 
ministerul amintit se impune cu 
atit mai mult cu cît. din cele 
500 apartamente prevăzute a se 
construi pină la sfîrșitul anului 
1980, 200 vor fi date în folosință 
în anul următor, acestea fiind 
special destinate personalului 
muncitor ce urmează să lucreze 
la unitatea la care mă refer.

Sint ferm convinsă că frumu
sețea unei așezări nu este dată 
numai de construcțiile sale, de 
aspectul caselor, de florile plan
tate de-a lungul străzilor, ci și 
de felul în care oamenii înțeleg 
să trăiască, conform principiilor 
normelor eticii și echității socia
liste. Vom milita mai intens 
pentru creșterea conștiinței so
cialiste a tuturor locuitorilor co
munei noastre și vom manifesta o 
fermitate sporită față de atitu
dinile retrograde, cum sînt : spi
ritul de căpătuială, nepotismul, 
lipsa de răspundere, traiul fără 
muncă, manifestările neprinci
piale. netovărășești ce încă mai 
umbresc climatul sănătos, de 
muncă. Vom acționa pentru per
fectionarea formelor si metode
lor muncii cultural-educative, 
pentru creșterea eficientei tutu
ror acțiunilor întreprinse în 
acest domeniu.

în încheiere, vă rog să-mi în
găduiți să asigur incă o dată 
conferința noastră, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu, de 
hotărîrea fermă a tuturor locui
torilor din comuna Flămînzi. de 
a face totul pentru transforma
rea așezării lor într-un puternic 

centru urban agroindustrial, de 
a depune întreaga lor putere de 
muncă pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor Congresului

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIAN TIBERIU 

președintele Consiliului popular al orașului Zalău, 
județul

Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare 
care se desfășoară în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
cel mai iubit fiu al poporului 
român, exponent fidel al inte
reselor întregii noastre națiuni 
socialiste, reprezintă un înalt 
forum de dezbatere exigentă și 
responsabilă a problemelor de 
bază ale activității desfășurate 
de, consiliile populare în vede
rea traducerii în viață a sarci
nilor dezvoltării economico-so
ciale a județelor și localităților 
țării. Conferința constituie o 
nouă și grăitoare manifestare a 
democratismului muncitoresc, 
propriu orînduirii noastre.

Ca trimis al oamenilor mun
cii români și maghiari din ora
șul Zalău, indestructibil înfră
țiți în muncă și idealuri, ex
prim deplina adeziune la poli
tica înțeleaptă și clarvăzătoare 
a partidului, materializată în 
înflorirea continuă a patriei, în 
făurirea unității tuturor fiilor 
ei.

Odată cu creșterea complexi
tății dezvoltării orașului, am 
simțit și simțim tot mai mult 
atenția și grija cu care ne în
conjoară conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In ultimul deceniu 
orașul Zalău, ca și întregul ju
deț Sălaj, a cunoscut un salt 
fără precedent în toate dome
niile. Este elocvent în acest 
sens faptul că in anul 1977 pro
ducția industrială a orașului 
Zalău a fost de 18 ori mai mare 
decît cea obținută în 1967, iar 
cea a anului 1980 va fi de peste 
trei ori mai mare în compara
ție cu nivelul actual. îndepli
nind programul de dezvoltare 
economico-socială a orașului, 
vom realiza un volum de con
strucții de locuințe și de obiec
tive social-culturale care nil 
are precedent în istoria orașu
lui. Noi vedem în acest pro
gram condițiile de înfăptuire a 
previziunii secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care la săr
bătorirea a 500 de ani de la a- 
testarea documentară a orașu
lui spunea : „orașul Zalău va 
deveni un oraș modern care 
va oferi locuitorilor săi condiții 
tot mai bune de muncă și de 
viață".

Producția globală industrială 
pe primii doi ani ai cincinalu
lui a fost depășită cu 296 mi
lioane lei, productivitatea mun
cii a fost realizată în proporție 
de 102,5 la sută, îmbunătățirea 
calității și diversificarea conti
nuă a producției industriale 
ne-au permis, de asemenea, să 
realizăm și să depășim planul 
la export în proporție de 106 la 
sută.

însuflețiți de hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, 
oamenii muncii, români și ma
ghiari, din orașul Zalău au ob
ținut rezultate bune și în pri
mele două luni ale acestui an, 
realizînd un ritm de creștere a 
producției industriale de 13 la 
sută față de perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Deși am obținut rezultate im
portante, sîntem conștienți de 
faptul că în economia orașului 
există încă rezerve materiale 
și umane insuficient valorifica
te. în unele unități se înregis
trează nerealizări de plan la 
unele sortimente ; calitatea 
unor produse nu este încă la ni
velul cerințelor ; nu peste tot 
se folosesc în mod corespunză
tor utilajele, iar la unele în
treprinderi așa-zisele pierderi 
tehnologice sînt încă prea mari. 

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION ILIESCU

președintele Consiliului
Ne aflăm reuniți pentru a 

doua oară în acest amplu forum 
al președinților consiliilor popu
lare comunale, orășenești șl ju
dețene din întreaga tar*ă. în 
amplul sistem de structuri or
ganizatorice, instituționalizate 
în ultimii ani, din inițiativa 
conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în ve
derea dezbaterii sistematice, 
organizate cu diferite categorii 
de oameni ai muncii a proble
melor fundamentale ale con
strucției noastre economico-so
ciale, consfătuirile județene ale 
deputaților și conferința pe țară 
a președinților consiliilor popu
lare s-au consacrat ca forme 
active de participare a repre
zentanților aleși ai cetățenilor 
în abordarea unor probleme ac
tuale, de interes general — la 
nivel județean și național — 
expresie a lărgirii cadrului de
mocratic de acțiune și conduce
re, care Se cristalizează în acti
vitatea practică a partidului și 
statului nostru.

Consiliile populare au acumu
lat o bogată experiență în 
cursul anilor construcției socia
liste, rezolvînd cu tot mai mul
tă competentă probleme com
plexe ale economiei locale, ale 
vieții sociale și obștești, ale gos
podăririi localităților, ale con
strucției edilitare urbane și ru- ' 
rale, ale aprovizionării popu
lației, numeroase probleme ce
tățenești.

Pe linia sporirii atribuțiilor și 
răspunderilor organelor locale 
ale puterii și administrației, 
măsura adoptată de conducerea 
partidului la începutul acestui 
cincinal de a defalca la nivelul 
consiliilor populare comunale, 
orășenești și județene planul 
economico-social în profil teri
torial, făcînd responsabile or
ganele locale pentru întreaga 
activitate ecoriomică din terito
riu ca și dezbaterea cu toți de
putății și cu mase largi de ce
tățeni a planurilor, a proiec
telor de sistematizare a locali
tăților si a amplasamentelor 
de investiții productive și so-

al XI-lea și Conferinței Națio
nale a partidului, a documente
lor pe care le va adopta con
ferința la care participăm.

Sălaj
Asemenea aspecte reflectă de
ficiențele în stilul nostru de 
muncă.

Pe baza Programului supli
mentar de dezvoltare economi
co-socială a țării adoptat de 
Conferința Națională a partidu
lui, oamenii muncii din orașul 
nostru s-au angajat- ca pină la 
sfîrșitul actualului cincinal să 
realizeze o producție suplimen
tară în valoare de peste 1 mi
liard de lei, prin intrarea în 
funcțiune a unor noi capacități 
de producție la I.C.E.E., între
prinderea de țevi fără sudură, 
întreprinderea de anvelope, la 
alte obiective.

In acest cincinal, orașului Za
lău îi revine un program de in
vestiții de 5,6 ori mai mare față 
de cincinalul precedent. Iată 
de ce considerăm că realizarea 
programului de dezvoltare eco
nomico-socială a orașului de
pinde in mod hotărîtor de ni
velul îndeplinirii planului de 
investiții, sector în care rezul
tatele nu ne mulțumesc. Cu 
toate că rămînerile în urmă se 
datoresc și unor cauze care nu 
au depins de noi, trebuie să re
cunoaștem în mod autocritic că 
în multe situații nu am acțio
nat cu destulă fermitate pentru 
întărirea disciplinei pe șantiere, 
pentru folosirea Ia întreaga ca
pacitate a utilajelor, a timpului 
de lucru, pentru gospodărirea 
chibzuită a materialelor de con
strucții.

Pentru înlăturarea acestor ne
ajunsuri, am adoptat un pro
gram special de îmbunătățire a 
muncii educative a personalu
lui muncitor din construcții, 
de calificare șl perfecționare a 
pregătirii profesionale a aces
tuia.

Programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socială în 
acest cincinal, măsurile stabilite 
de conducerea partidului nos
tru pentru creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii 
prin majorarea suplimentară a 
retribuțiilor au stimulat puter
nic colectivele de muncă, care 
s-au angajat să găsească noi 
resurse menite să permită de
pășirea sarcinilor de plan.

Sub conducerea Comitetului 
orășenesc de partid sîntem in 
prezent preocupați să traducem 
în viață noile măsuri adoptate 
de plenara Comitetului Central 
al partidului care vizează o ac
tivitate economico-socială tot 
mai eficientă, introducerea pro
ducției nete ca indicator de 
bază. In acest mod socotim că 
se vor găsi modalități pentru 
urmărirea cît mai concretă a 
reducerii cheltuielilor materia
le, a consumurilor specifice, 
pentru introducerea progresului 
tehnic, în general pentru trece
rea la o calitate superioară a 
muncii noastre în toate dome
niile.

Mi-aș permite să fac în a- 
cest context o propunere : a- 
vind în vedere nivelul de dez
voltare la care au ajuns unele 
orașe reședință de județ, cum 
este și Zalăul, ar fi de dorit ca 
aceste orașe să primească sta
tut de municipiu.

Doresc să încredințez Confe
rința, pe dumneavoastră perso
nal mult stimate tovarășe 
secretar general, că toți comu
niștii și ceilalți cetățeni ai ora
șului nostru, toți locuitorii Să
lajului, fără deosebire de na
ționalitate, strîns uniți în jurul 
partidului, ne vom dărui în
treaga capacitate și energie în
făptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

popular județean Iași
cial-culturale — are o impor
tantă principială, contribuind la 
creșterea prestigiului și compe
tentei consiliilor populare, ofe- 
rindu-le o nouă perspectivă a- 
supra întregii vieți economico- 
sociale, facilitînd și stimulînd, 
totodată, întreaga activitate po- 
litico-organizatorică a organe
lor locale de partid și de stat.

Și în județul Iași, cei doi ani 
care au trecut din actualul cin
cinal au marcat o amplificare a 
activității consiliilor populare 
și deputaților, a participării oa
menilor muncii de la orașe și 
sate — sub conducerea organi
zațiilor; de partid —. Ia activita
tea de ridicare economico-socia
lă a tuturor localităților. Rezul
tat al eforturilor conjugate ale 
oamenilor muncii, bilanțul pri
milor doi ani ai cincinalului e- 
vidențiază mersul ascendent al 
economiei județului. Prevederi
le cincinalului pe anii 1976/1977 
la producția industrială au fost 
depășite cu 1.300 milioane lei, 
sarcinile inițiale ale cincinalului 
înfâptuindu-se cu 25 de zile mai 
devreme. Un fapt pozitiv îl 
constituie rezultatele bune înre
gistrate în îndeplinirea unor in
dicatori calitativi ai producției. 
Productivitatea muncii a sporit 
în anul 1977 față de 1975 cu 
24,4 la sută, realizîndu-se, pe 
această cale, în fiecare din cel 
2 ani peste 70 la sută din spo
rul producției industriale. Rea
lizări meritorii s-au obținut și 
pe linia reducerii costurilor de 
producție, îmbunătățirii calității 
produselor, creșterii nivelului 
tehnic și aplicării în prodpcție 
a unor rezultate ale cercetării 
științifice.

în agricultură s-a obtinut în 
1976 cea mai mare producție 
din istoria județului, iar în 1977 
cu toate condițiile nefavorabile 
s-au înregistrat producții supe
rioare mediei cincinalului pre
cedent ; în domeniul investiți
ilor s-au realizat lucrări în va
loare de aproape 9 miliarde
(Continuare în pag. a V-a)
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iei. cit două treimi din întregul 
volum realizat în întreg cinci
nalul precedent ; au fost puse 
în funcțiune 18 noi capacități 
industriale și 27 obiective agro
zootehnice, printre care prime
le capacități la Combinatul de 
utilaj greu Iași — cu un de- 
vans de aproape un an, la Fa
brica de încălțăminte din Tg. 
Frumos — prima unitate indus
trială republicană din acest 
vechi tîrg moldovenesc, la fa
bricile de produse lactate și de 
zahăr din Pașcani ș.a. ; în do
meniul construcțiilor de locuin
țe, deși nu a fost îndeplinit 
planul, totuși au fost date in 
folosință cca. 10 000 apartamen
te, dublindu-se aproape ritmul 
acestor construcții față de pe
rioadele anterioare.

în spiritul atragerii unor ca
tegorii tot mai diverse de oa
meni ai muncii la abordarea 
problemelor fundamentale ale 
dezvoltării noastre, Comitetul 
județean de partid a initiat o 
amplă acțiune de analiză a 
structurii economico-sociale a 
județului, cu participarea unui 
număr mare de cercetători din 
centrul universitar, activiști de 
partid și de stat, cadre de bază 
din localități, în vederea fun
damentării propunerilor pentru 
dezvoltarea județului și a tutu
ror localităților în cursul cin
cinalului viitor și în perspec
tivă.

Obiectivul de bază al acestei 
acțiuni este concretizarea, la 
condițiile specifice județului, a 
unui principiu fundamental de 
politică economică a partidului 
nostru, prezent și în orientările 
adoptate de Conferința Națio
nală a partidului pentru cinci
nalul 1981-1985, și anume — a- 
sigurarea unei dezvoltări econo
mico-sociale echilibrate în pro
fil teritorial, atît în context na
țional, prin ridicarea județelor 
și zonelor mai rămase in urmă, 
cît și în context zonal și jude
țean — prin ridicarea tuturor 
localităților și microzonelor. 
Pentru județul Iași — județ re
lativ mare, dar cu o slabă rețea 
de localități urbane, prezentind 
un puternic contrast intre cen
trul urban — care a cunoscut 
o susținută dezvoltare în ulti
mii 10-15 ani și restul localită
ților, care au păstrat un accen
tuat caracter rural — această o- 
rientare are o importanță deo
sebită.

Doresc să exprim gratitudi
nea populației județului nostru 
pentru sprijinul acordat în a- 
cest sens de conducerea superi
oară de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă in 
cursul acestui cincinal — jude
țul Iași înscriindu-se printre 
beneficiarii fondurilor supli
mentare de investiții alocate la 
începutul anului 1977, în valoa
re de peste 1 miliard lei, con
cretizate în 18 noi obiective in
dustriale și devansarea altor 10, 
programate inițial pentru fina
lul cincinalului — toate ampla
sate în localități în cuts .de ur
banizare.

Analizînd activitatea noastră 
în spiritul exigențelor exprima- 
te de Conferința Națională a 
partidului și de recenta plenară 
a Comitetului Central, trebuie 
să menționăm existența multor 
neajunsuri in diferite sectoare 
de activitate și, în primul rînd, 
în conducerea activității econo
mice. Se impune să acționăm 
cu perseverență pentru ca spi
ritul organizatoric, ordinea și 
disciplina, inițiativa, competen
ța și responsabilitatea să fie 
prezente in toate locurile de 
muncă. în centrul atenției con
ducerilor de unități productive 
trebuie să se afle preocuparea 
pentru ridicarea indicatorilor 
calitativi și de eficiență econo-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARȚIAN FUCIU

președintele Consiliului
Doresc să exprim de la tri

buna acestui înalt forum al de
mocrației noastre socialiste, în 
numele deputaților, al tuturor 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități din municipiul Arad 
sentimentele noastre de adeziu
ne deplină la politica internă si 
externă a partidului și statului 
nostru, de aleasă stimă și recu
noștință față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător și promotor al poli
ticii de construire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism. Vreau să dau glas, 
totodată, hotărîrii ferme a celor 
pe care îi reprezint de a înde
plini . in mod exemplar obiecti
vele stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

Preocuparea permanentă, stă
ruitoare a conducerii de partid 
și de stat, personal a secretaru
lui general al partidului, pen
tru perfecționarea structurilor 
organizatorice, a cadrului legis
lativ, a formelor și metodelor 
de planificare și gestiune, pu- 
nind de acord sistemul de orga
nizare și conducere a economiei 
cu metodele de planificare și 
indicatorii economico-financiari, 
asigurindu-se participarea tot 
mai activă a oamenilor muncii 
la activitatea de conducere, ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a intregii noastre activități eco
nomice iși găsește o nouă și 
strălucită concretizare în măsu
rile stabilite de recenta plena
ră a Comitetului Central al 
partidului.

în sfera preocupărilor consi
liului popular municipal, un loc 
important îl ocupă activitatea 
economică. în anul 1978 indus
tria municipiului Arad va reali
za aproape 2 la sută din pro
ducția industrială a țării și pes
te 87 la sută din cea a județu
lui. Mai mult de o treime din 
volumul producției marfă va fi 
Reprezentată de produsele noi și 
reproiectate. Atenția organiza
țiilor de partid, a colectivelor 
de muncă este îndreptată acum 
in direcția găsirii celor mai 
bune soluții pentru aplicarea in 
practică a măsurilor de perfec
ționare a autoconducerli munci
torești și a autogestiunii între- 

mică ai producției. în agricul
tură, organelor locale le revin 
răspunderi deosebite pentru 
mai deplina punere în valoare 
a pămîntului, ridicarea nivele
lor de producție și a rezultate
lor economice ale unităților a- 
gricole și în județul nostru 
existînd rezerve încă nepuse în 
valoare. Obligații deosebite ne 
revin pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă în domeniul 
investițiilor și realizarea inte
grală a volumului programat pe 
cincinal.

în spirit autocritic, trebuie 
să recunoaștem că este necesar 
un sprijin mai concret și din 
partea Biroului județean de 
partid în munca practică a con
siliilor populare pentru îmbună
tățirea stilului și metodelor lor 
de muncă. Se impune să creas
că competența și operativitatea 
consiliilor populare și a apara
tului acestora la nivel local și 
județean, să se amplifice legă
turile cu cetățenii și antrenarea 
acestora la acțiuni de interes co
mun. Trebuie să se manifeste 
mai multă solicitudine fată de 
problemele cetățenești. Sintem 
conștienti de necesitatea crește
rii eficientei și a dinamismului 
în întreaga noastră activitate.

Este necesară, totodată, îm
bunătățirea sprijinului organe
lor centrale, creșterea operati
vității acestora în soluționarea 
problemelor. Centralismul ex
cesiv, amplificarea numărului 
de avize pentru probleme de 
amănunt, dispersarea răspun
derilor — care au fost pe bună 
dreptate criticate de tovarășul 
Ceaușescu la recenta plenară a 
Comitetului Central — s-au re
flectat și în munca consiliilor 
populare, în estomparea iniția
tivelor și a operativității lor, în 
tărăgănarea multor soluții, în- 
greunarea activității practice a 
acestora. Sperăm ca măsurile 
preconizate de plenară să sim
plifice relațiile cu organele 
centrale, să înlesnească soluțio
narea mai operativă a proble
melor — îndeosebi in domeniul 
aprovizionării tehnico-materia- 
le, unde am întîmpinat mai 
mari dificultăți în cursul anu
lui precedent.

Am primit cu satisfacție mă
sura luată de conducerea parti
dului de a simplifica sistemul 
greoi de avizare din partea Co
mitetului pentru problemele 
consiliilor populare în diversele 
faze de proiectare a locuințelor 
și construcțiilor social-culturale 
care îngreunau elaborarea do
cumentațiilor. Credem că s-ar 
impune și alte simplificări de 
avize centrale, nu totdeauna 
justificate, ca și de date statis
tice și informări solicitate de 
diferite organisme care sustrag 
aparatul județean de la munca 
concretă. Credem că se impune 
o îmbunătățire a sistemului de 
muncă și de atribuții ale Co
mitetului pentru problemele 
consiliilor populare ca organ 
coordonator al consiliilor popu
lare, c'arfe i să sprijine mai -ope- 

zrativ și mai eficient organele 
locale în - soluționarea numeroa
selor probleme cu care'se con
fruntă și în relațiile lor cu or
ganele centrale de stat.

Conștienți de răspunderile 
sporite ce revin organelor loca
le de partid și de stat in actua
la etapă — îndeosebi in proce
sul aplicării măsurilor de per
fecționare a conducerii și a pla
nificării activității economico- 
sociale, aprobate în ultima ple
nară a C.C. al P.C.R., ne anga
jăm să milităm cu hotărîre pen
tru a fi la înălțimea acestor exi
gențe și a asigura înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea și 
de Conferința Națională a parti
dului.

popular municipal Arad
prinderilor, pentru a valorifica 
la un nivel superior baza teh- 
nico-materială și forța de mun
că.

în concordanță cu amploarea 
dezvoltării economice se desfă
șoară și o amplă acțiune de in- 
frumusețare și bună gospodări
re, de modernizare și dezvolta
re a dotărilor edilitare, de con
struire de noi edificii social- 
culturale. în actualul cincinal 
sînt prevăzute a se construi cu 
aproape 14 000 apartamente mai 
mult decît in perioada celor 
două cincinale anterioare. în 
anul 1977, rețeaua de distribui
re a apei potabile și de cana
lizare s-a extins de peste trei 
or! față de anul 1988. Lungimea 
străzilor modernizate a crescut 
cu 65 km, iar suprafața spatii
lor verzi cu 29 hectare.

La eforturile materiale și fi
nanciare făcute de statul nos
tru pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a municipiului se 
adaugă și contribuția cetățeni
lor- la executarea unui mare 
volum de lucrări de interes 
obștesc. Valoarea acestora s-a 
ridicat în anul trecut la peste 
1 850 de lei pe locuitor.

O preocupare mai susținută 
pentru mobilizarea cetățenilor 
la efectuarea unor astfel de lu
crări ne-a permis, bunăoară, să 
traducem în viață indicațiile 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
date cu prilejul vizitei de lucru 
în municipiul Arad, cu ocazia 
viiturilor pe rîul Mureș, din 
primăvara anului 1975. Astfel, 
în zona municipiului Arad au 
fost consolidate și supraînălța- 
te digurile pe o distanță de 32 
de km, asigurîndu-se definitiv 
apărarea municipiului împotri
va inundațiilor.

în același timp vă adresăm 
rugămintea, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a 
ne sprijini in continuare în de
vansarea lucrărilor de amena
jare a riului Mureș în amonte 
de orașul Lipova, care, pe lingă 
regularizarea debitului, va 
permite și extinderea suprafe
țelor irigate în această parte a 
țării.

Cu toate aceste realizări, a- 
preciem că rezultatele obținute 
în activitatea economico-socială 
și edilitar-gospodărească nu 
sînt pe măsura cerințelor și po

sibilităților de care dispune mu
nicipiul Arad. Din cauza unor 
neajunsuri in stilul si metodele 
muncii noastre, in folosirea ba
zei tehnicO-materiale, a forței 
de muncă, a slabei răspunderi 
personale a unor cadre, a greu
tăților in aprovizionarea tehni- 
co-materială, a nerealizării obli
gațiilor din cooperări, unele 
prevederi de plan nu au fost în
deplinite la producția globală, 
în investiții, cit și în activita
tea edilitar-gospodărească. Une
le din aceste neajunsuri sînt 
determinate și de lipsurile ce se 
constată in activitatea unor mi
nistere și centrale industriale 
care nu acordă cu promptitudi
ne sprijinul de care au nevoie 
unitățile în subordine, nu efec
tuează un control sistematic al 
îndeplinirii sarcinilor, se mul
țumesc să constate cu întîrzie- 
re unele rămineri în urmă care 
intervin in realizarea planului.

Măsurile luate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. creează 
cadrul organizatoric în care sis
temul de planificare și al indi
catorilor de urmărire a planu
lui, pe baza producției nete și 
fizice, cît și a bugetului propriu 
al fiecărei unități vor constitui 
Un cadru mai adecvat eliminării 
unor neajunsuri semnalate, cît 
și prilejul unei noi mobilizări a 
întregului personal muncitor la 
realizarea programului supli
mentar de dezvoltare economi
co-socială adoptat de Conferin
ța Națională a partidului.

Avînd în vedere importanța 
tot mai mare a planificării, ur
măririi și realizării producției 
în condițiile diversificării aces
teia, a sarcinilor- care revin or
ganelor teritoriale, consiliilor 
oamenilor muncii din întreprin
deri in elaborarea și urmărirea 
planului economic, propun înfi
ințarea pe lingă aceste organis
me a comisiei de planificare in 
care să fie atrași muncitori, e- 
conomiști, ingineri, tehnicieni și 
alte cadre, care să asigure aces
tor comisii un grad sporit de 
competență în propunerile de 
valorificare superioară a poten
țialului material și uman de 
care dispunem.

Pentru îmbunătățirea activi-

CUVlNTUL
IULIANA

președintele Consiliului popular al comunei Berveni, 
județul Satu Mare

Mărturisesc că simt o vie emo
ție participînd la conferința 
noastră care analizează în aceste 
zile modul in care se înfăptu
iesc sarcinile ce revin organelor 
locale ale puterii și administra
ției de stat din programul elabo
rat de Congresul al XI-lea al 
partidului și din hotărîrile Con
ferinței Naționale.

Eu sînt primar în comuna 
Berveni, una din comunele așe
zate pe rîul Crasna, lingă Cărei ; 
tabloul pe care ii oferă viața 
oamenilor din localitatea noas
tră, este deosebit de însufleți tor ; 
oamenii muncii din comuna 
noastră sub conducerea comite
tului de partid, acționează cu 
elan patriotic pentru traducerea 
în fapt a minunatelor programe 
inițiate de conducerea partidului 
nostru, personal de dumnea
voastră, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, Nicolae 
Ceaușescu.

întemeindu-ne viata si mun
ca pe înaltele principii umaniste 
ale egalității în drepturi, ale a- 
precierii oamenilor după faptă, 
care stau la baza politicii parti
dului nostru, muncim, construim 
și conducem activitatea econo
mică și social-culturală a comu
nei în mod firesc, împreună : 
români, maghiari, germani — a- 
cesta fiind de fapt izvorul suc
ceselor noastre. Bervenii numă
ră peste 5 000 de locuitori. Are 
șosele și drumuri asfaltate, școa
lă nouă, modernă, dotată cu la
boratoare și cabinete, unități sa
nitare bine puse la punct ; ca
sele noi, rețeaua de apă potabilă, 
de canalizare, dar mai ales pu
terea economică mereu crescîn- 
dă a comunei noastre fac din 
Berveni una dintre comunele de 
frunte ale județului.

Corespunzător cu dezvoltarea 
comunei, cu întărirea economi- 
co-organizatorică a celor două 
cooperative agricole de produc- 
țiq, sporește grija pentru asigu
rarea unei rețele de prestări de 
servicii. La nivelul comunei 
noastre funcționează cu bune re
zultate o secție de timplărle, 
care rezolvă cerințele populației 
în materie de mobilă, uși, gea
muri și altele ; cooperativa de 
consum are, de asemenea, sec
ții pentru repararea obiectelor 
de folosință îndelungată, tot mai 
numeroase la noi, pe măsura 
sporirii continue a puterii de 
cumpărare a populației ; la par
terul unui bloc cu 39 de aparta
mente, aflat în stadiul de fini
saj, amenajăm noi ateliere care 
vor îmbogăți rețeaua de prestări 
de servicii.

In spiritul orientărilor si in
dicațiilor date de conducerea 
partidului, dezvoltarea prestări
lor de servicii în mediul rural 
are loc în județul nostru pe baza 
unui program de perspectivă, 
care urmărește și în acest dome
niu soluționarea obiectivului a- 
propierii condițiilor de viată de 
la sate de cele de la orașe. în
făptuirea acestui program se 
sprijină direct pe inițiativele, 
propunerile, sugestiile si aportul 
concret de muncă al cetățenilor. 
Și, aș dori să relev că, pe an 
ce trece, cerințele locuitorilor 
comunei noastre sînt tot mai 
mari. în urmă cu cîțiva ani, 
s-au cerut brutării, ateliere de 
fierărie, de croitorie. Recent s-a 
impus deschiderea unor unități 
pentru reparații radio si televi
zoare și aparate electro-casnice, 
o unitate de construcții de lo
cuințe și chiar ateliere pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
EMIL COJOCĂRESCU 

președintele Consiliului popular 
al comunei Valea Doftanei, județul Prahova

De la început tin să apre
ciez că această conferință, care 
se desfășoară din inițiativa se
cretarului general al partidului. 

tățil de exploatare și valorifica
re superioară a resurselor solu
lui și subsolului, propun înfiin
țarea la nivelul județului a 
unor comisii, sub îndrumarea 
consiliului popular județean și 
a Ministerului Minelor. Petro
lului și Geologiei, care să ana
lizeze resursele de materii pri
me și materiale, pe baza cărora 
să se facă propuneri organelor 
locale și centrale pentru valori
ficarea acestora în mod cît mai 
rațional, cît și în vederea am
plasării corespunzătoare a unor 
noi obiective economice necesa
re dezvoltării județelor și eco
nomiei naționale.

Propun, de asemenea, să se 
urgenteze elaborarea Legii pri
vind activitatea de gospodărie 
comunală și locativă, problemă 
ridicată la Congresul consiliilor 
populare, în care să se prevadă 
atribuții mai largi pentru con
siliile populare municipale, oră
șenești și comunale, privind ac
tivitatea edilitar-gospodărească, 
cît și renunțarea la obligativi
tatea avizelor organelor centra
le pentru lucrări care sînt de 
interes local.

Făcîndu-mă ecoul simțămin- 
telor de, profundă dragoste și 
recunoștință fată de partid ale 
comuniștilor și celorlalți oa
meni aj muncii de pe meleagu
rile arădene, acum, in prag de 
sărbătorire a 950 de ani de a- 
teștare documentară a Aradu
lui, a 2 000 de ani de la prima 
mențiune a cetății dacice „Ziri- 
dava", doresc să încredințez 
conferința președinților consi
liilor populare, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe se
cretar general, că vom munci 
cu toată dăruirea pentru înde
plinirea programului suplimen
tar de dezvoltare economico-so
cială. angajîndu-ne să dăm 
pină la sfirșitul cincinalului o 
producție industrială de peste 
2,5 miliarde lei, concretizată în: 
strunguri, vagoane, îngrășămin
te chimice, bunuri de consum 
și alte produse, adueîndu-ne in 
acest fel prinosul nostru, alături 
de întregul popor, la edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul scump 
al României.

TOVARĂȘEI
HAIDU

mobilă stil, adecvată locuințelor 
confortabile ce se construiesc la 
noi. Toate acestea s-au concre
tizat într-o activitate apreciată 
de cetățeni, unitățile noastre 
fiind foarte mult solicitate. Nu
mai în ultimii doi ani. volumul 
activității acestora a crescut cu 
peste 40 la sută și fiecare uni
tate și-a încheiat întotdeauna 
bilanțul cu beneficii.

Desigur, la cerințe noi. con
siliul popular a răspuns și răs- 
punde'drin preocupări noi. Așa 
de exemplu, prin consultarea 
populației, noi am analizat in 
sesiunea consiliului populai- pro
blema prestațiilor în mod com
plex, hotărînd ce contribuție tre
buie să aducă, in acest sens, 
cooperativele noastre agricole și 
ce anume trebuie să facă coo
perația de consum. De aseme
nea, am stabilit prioritățile care 
trebuie avute in vedere intr-o 
anumită perspectivă, iar în pla
nurile anuale in profil teritorial 
reluăm concret obiectivele că
rora dorim să le dăm viată.

Dezvoltarea și diversificarea 
unităților prestatoare constituie 
numai o latură a răspunderilor 
consiliului popular, a biroului 
său executiv. în spirit critic și 
autocritic, noi considerăm de 
datoria noastră să recunoaștem 
că nu ne-am ocupat permanent 
de îmbunătățirea servirii pro- 
priu-zise, sub aspectele ei cali
tative. Trebuie să controlăm și 
să ajutăm unitățile noastre fără 
răgaz în privința aprovizionării^ 
a perfecționării calificării per-') 
sonalului muncitor, a întăririi 
ordinii și disciplinei în muncă, 
a promovării normelor eticii so
cialiste în relațiile cu publicul. 
Resimțim unele neajunsuri ale 
preocupării insuficiente pentru 
creșterea și stabilitatea unor ca
tegorii de muncitori calificați. 
Pe de altă parte, se simte ne
voia soluționării în condiții mai 
bune a problemelor care privesc 
asigurarea aprovizionării cu u- 
nele materiale și chiar cu unele 
dotări tehnice.

Cred, de asemenea, că, în eta
pa actuală de dezvoltare, s-ar 
impune realizarea pe un plan 
larg, poate chiar la nivelul tării, 
a unui studiu privitor la creș
terea eficientei activității de 
prestații, în sensul orientării or
ganizațiilor prestatoare spre a- 
dincirea specializării unităților 
lor, ceea ce ar servi la folosirea 
rațională a personalului calificat 
și policalificat și la ridicarea ca
lității lucrărilor efectuate.

Vă rog să-mi permiteți în În
cheiere să exprim, în numele 
cetățenilor pe care îi reprezint, 
aprobarea noastră deplină față 
de politica externă a partidului 
nostru, față de excepționala ac
tivitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe plan in
ternațional, activitate care se 
înscrie ca o contribuție teoretică 
și practică remarcabilă, profund 
revoluționară, marxist-leninistă 
cu privire la viața și relațiile in
ternaționale, cu privire la pro
cesul revoluționar mondial.

Ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort, să acționăm cu 
mai multă fermitate, împreună 
cu toți cetățenii comunei, pentru 
ca hotărîrile acestei conferințe 
să prindă viață, convinși că în 
acest fel activitatea consiliului 
nostru popular, munca si viața 
comunei vor dobîndi noi dimen
siuni pe drumul luminat de Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân.

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
reprezintă o nouă dovadă a 
profundului democratism al 
orînduirii noastre. Ni se oferă 

aici posibilitatea să cunoaștem 
mai bine ce am făcut în perioa
da care a trecut de la Congresul 
Consiliilor populare din anul 
1976. să ne împărtășim reciproc 
metodele bune folosite, să gene
ralizăm experiența înaintată.

Locuitorii comunei Valea Dof- 
tanei, așezare de munte neco- 
operativizată — muncitorii fo
restieri, oameni ai muncii din 
industriile construcțiilor de ma
șini și petrolieră de pe Valea 
Prahovei, țărani cu gospodărie 
individuală. intelectuali. se 
bucură din plin de binefacerile 
societății noastre socialiste și zi 
de zi depun strădanii pentru a 
răsplăti cu roadele muncii lor 
grija ce le-o poartă partidul și 
statul nostru.

La baza întregii activități a 
Consiliului popular al comunei 
stau sarcinile înfăptuirii pre
vederilor planului de dezvolta
re economico-socială în profil 
teritorial, parte integrantă a 
planului general de înflorire a 
României socialiste. Prima 
noastră grijă a fost ca prevede
rile planului, pină în cele mai 
mici amănunte să fie cunoscute 
de fiecare locuitor al comunei, 
pentru ca în deplină cunoștință 
de cauză să se muncească pen
tru transpunerea lor în viață.

Pot raporta conferinței, dum
neavoastră. stimate tovarășe 
secretar general, că muncitorii 
forestieri din Valea Doftanei au 
realizat în cei doi ani citi au 
trecut "de la ultimul nostru con
gres o economisire a masei 
lemnoase cu 1 500 mc în plus 
fată de angajamentele asumate, 
în raza comunei s-au curătat si 
igienizat peste 400 ha arborete 
tinere, s-au împădurit peste 200 
ha cu specii productive de ră- 
Sinoase. De asemenea, oamenii 
muncii din cooperația de con
sum si meșteșugărească au des
făcut anual mărfuri in valoare 
de peste 40 milioane lei. Con
structorii hidroenergetici de la 
barajul Paltinu de pe Valea 
Doftanei vor definitiva în cu- 
rind lucrările de finisare ale 
unui frumos si util lac de acu
mulare.

Trăind într-o zonă colinară 
necooperativizată. locuitorii co
munei împletesc activitatea in
dustrială. de construcții cu cea 
a creșterii animalelor — înde
letnicire tradițională, moștenită 
de la străbunii noștri. Comuna 
Valea Doftanei deține astăzi un 
efectiv de peste 4 000 de bovine, 
peste 12 000 ovine, mai mult de 
2 000 porcine, care constituie tot 
atitea surse de venituri supli
mentare pentru locuitori prin 
valorificarea către stat a unei 
părți din produsele obținute. A- 
nul trecut s-au contractat prin 
unitățile de stat produse in 
valoare de peste 7 milioane lei.

Dezvoltarea zootehniei în co
muna noastră a fost stimulată 
de constituirea, în urmă cu 5 ani 
a unei asociații a crescătorilor 
de animale, care în prezent 
numără’ 1 800 do familii de'ță
rani. Munca bine organizată. în
drumarea de specialitate au fă
cut ca: producția animalieră șă 
sporească an de an. adu- 
cind astfel o importantă con
tribuție la fondul central de 
stat, Numai anul acesta s-au 
contractat peste, 10 000 kg lină. 
8 500 hl lapte, numeroși porci și 
alte produse animaliere. As vrea 
să remarc în mod deosebit, fap
tul că sătenii noștri au primit 
cu multă bucurie măsurile luate 
anul trecut de partid si de stat 
privitoare la acordarea de pen
sii țăranilor cu gospodărie indi
viduală din comunele necoope- 
rativizate. Aceste măsuri au 
determinat o activitate mai 
bună, o dovadă concludentă 
fiind cantitățile mereu sporite 
de produse contractate cu sta
tul.

Una din metodele eficiente 
folosite de noi în urmărirea re

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN RADOSLAV 

președintele Consiliului popular al comunei Zărneștl, 
județul Buzău

Conferința noastră, care reu
nește mii de aleși ai obștei, 
practic, pe toti cei investiți prin 
votul cetățenilor cu înalta răs
pundere a conducerii și admi
nistrării județelor, municipiilor, 
orașelor si comunelor, se desfă
șoară în climatul de puternică 
efervescentă creatoare, generat 
de succesele remarcabile obți
nute de poporul nostru in primii 
doi ani ai cincinalului. în înfăp
tuirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, de hotărîrea unanimă de a 
îndeplini exemplar obiectivele 
stabilite de Conferința Națio
nală. de hotărîrile recentei ple
nare a Comitetului Central al 
partidului.

în ultimii 13 ani — perioada 
cea mai fertilă din istoria tării, 
puternic marcată de personali
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — au crescut rolul și 
activitatea consiliilor populare 
în sistemul democrației noastre 
socialiste. Asemeni întregii țări, 
Si comuna Zărnești din județul 
Buzău a cunoscut o dezvoltare 
multilaterală, asigurînd celor 
peste 7 506 de locuitori ai săi 
condiții de viață și de muncă 
mereu mai bune, tot mai apro
piate de cele de la oraș.

Beneficiind de sprijinul ne
precupețit al conducerii de 
partid și de stat, pe teritoriul 
comunei noastre am efectuat 
ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare, am stăvilit procesul de 
eroziune. Podgoria de peste 900 
hectare, cu care, pe bună drep
tate. se mîndresc locuitorii co
munei, este o creație a oame
nilor. o modalitate eficientă de 
folosire a dealurilor aride si, 
in același timp, de combatere 
a-eroziunii solului.

O preocupare majoră a Comi
tetului comunal de partid si a 
Consiliului popular a fost aceea 
a realizării unei agriculturi in
tensive. Modernizarea si specia
lizarea producției, introducerea 
celor mai noi tehnologii, extin
derea chimizării si mecanizării, 
efectuarea tuturor lucrărilor a- 
gricole în perioadele optime si. 
desigur. în primul rînd munca 
Plină de răspundere a coopera

alizării sarcinilor cuprinse In 
planul de dezvoltare în profil 
teritorial al comunei a constat 
in analizarea periodică in cadrul 
consiliului popular si împreună 
cu cetățenii a stadiului în care 
ne aflăm cu realizarea obiecti
velor propuse. Cu prilejul aces
tor analize au ieșit în evidentă 
nu numai lipsurile, dar si nu
meroase propuneri menite să 
ducă la o impulsionare mai di
namică a vieții economice a co
munei. Astfel, au fost create 
pe raza comunei diferite unități 
economice, care au în prezent o 
producție industrială anuală de 
circa 4 milioane lei și care aduc 
localității un beneficiu anual in 
jur de 800 mii lei. Aceste fon
duri. alături de cele provenite 
din contribuția oamenilor si din 
bugetul statului, ne-au creat po
sibilitatea de a spori zestrea e- 
dilitară a comunei. Beneficiem 
astăzi de o rețea de învătămînt 
bine dotată, de dispensare si 
asistentă socială, de aductiune 
de apă potabilă, de șosele as
faltate. de cămine culturale si 
cinematografe. Numai în ulti
mii 3 ani am dat in folosință 2 
dispensare cu cite două si. res
pectiv. trei niveluri fiecare. Am 
dat în folosință 9 km de drum 
asfaltat. 30 km de rețele de apă 
potabilă — astfel că acum fie
care locuință din Valea Dofta
nei are apă curentă. Am regu
larizat două riuri interioare pe 
țnai bine de 2 km și sîntem în 
stadiu de finisare la o scoală cu 
trei niveluri, cu 13 săli de clasă, 
laboratoare, ateliere, încălzire 
centrală. în afară de canalizarea 
apelor și asfaltarea de drumuri, 
pentru care am primit contribu
ția județului, a statului cele
lalte lucrări au fost realizate cu 
aportul cetățenilor și din bene
ficiile create în unitățile eco
nomice.

în cadrul Festivalului ..Cinta- 
rea României" ne-am prezentat 
cu rezultate dintre cele mai 
bune : Peste cîteva săptămîni 50 
dintre artiștii noștri amatori 
vor reprezenta tara în străină
tate la un festival de etnografie 
Si folclor.

Conștienti de marile răspun
deri ce ne revin pe linia gospo
dăririi treburilor obștești, recu
noaștem că nu am făcut încă 
totul pentru a urmări si contro
la în mod sistematic realizarea 
planului de dezvoltare econo
mico-socială in profil teritorial 
a comunei. Nu totdeauna ne-am 
străduit ca. printr-o. mai strînsă 
legătură cu cetățenii, să desco
perim și alte resurse ce ar pu
tea fi valorificate în interesul 
obștii, al fiecărui cetățean.

Avînd în vedere caracterul de 
lucru al conferinței, vă rog 
să-mi permiteți să fac două 
propuneri :

întrucît sîntem situati lntr-un 
bazin hidrografic torențial ex
pus de multe ori inundațiilor, 
propun ca organele centrale să 
studieze posibilitatea devansării 
termenelor de efectuare a lucră
rilor de hidroameliorații si în
diguiri a riului Doftana.

în sprijinul dezvoltării zo
otehniei. propunem să se de
vanseze termenele de efectuare 
a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare planificate pe suprafața de 
circa 8 000 ha de goluri alpine 
din zonă, sporindu-se astfel va
lorosul potențial economic.

în încheiere. permiteti-mi 
să-mi exprim încă odată atașa
mentul total fată de documente
le prezentate conferinței noas
tre. asigurînd conducerea de 
partid, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din Valea Doftanei vor 
contribui și in viitor, cu toată 
priceperea si forța lor de mun
că, la înfăptuirea cu succes a 
programului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

torilor au făcut ca în 1976 să 
realizăm cele mai mari produc
ții de cereale, struguri si fruc
te din istoria comunei, iar in 
anul trecut, cu toate condițiile 
deosebit de vitrege, am reușit 
să realizăm producția planifica
tă la grîu.

Acționînd în spiritul sarcinilor 
stabilite la Consfătuirea de lu
cru de la Comitetul Central al 
partidului consacrată probleme
lor agriculturii, vom face din 
anul 1978 un an al producției 
record. în acest scop, am fer
tilizat întreaga suprafață de 
grîu. am transportat peste 4 000 
tone de gunoi de grajd pe te
renurile pe care le cultivăm cu 
porumb, legume si cartofi si am 
luat măsuri pentru erbicidarea 
întregii suprafețe pe care o cul
tivăm cu plante tehnice și a 
peste 70 la sută din cea de po
rumb. Am luat, de asemenea, 
măsuri pentru extinderea mun
cii mecanizatorilor în acord glo
bal. cointeresîndu-i mai puter
nic in sporirea producției si a 
veniturilor.

Zărneștii de astăzi nu înseam
nă. desigur, numai agricultură. 
Cu ajutorul primit din partea 
partidului și a statului, la Zăr
nești am dezvoltat și activi
tăți cu caracter industrial. In 
prezent, funcționează 8 sec
toare de producție — tîmplărie. 
filatură și croitorie, o unitate de 
ambalai, o unitate de moră- 
rit și panificație, si altele care 
au realizat în anul trecut o pro
ducție de peste 48 milioane lei 
și un beneficiu de peste 6 mi
lioane lei. Avem, de asemenea. 
15 ateliere de prestări de ser
vicii ale cooperației meșteșugă
rești și de consum, care au rea
lizat anul trecut peste 9 milioa
ne lei. asigurînd în acest fel o 
folosire superioară a forței de 
muncă locale. Dacă la acestea 
mai adăugăm si desfacerile de 
mărfuri, la Zărnești s-au reali
zat în anul 1977 — din activită
țile neagricole — peste 62 mi
lioane lei.

întărirea economică * comu
nei noastre a reprezentat prin
cipalul factor de progres si In 
domeniul edilitar-gospodăresc. 

Cu beneficiile obținute si par
ticiparea nemijlocită a cetățeni
lor mobilizați de deputății din 
comună, sub conducerea organi
zațiilor de partid, am reușit să 
construim 6 săli de clasă, 2 gră
dinițe, cu 60 de locuri fiecare, 
un cămin cultural, să asfaltăm 
14 km de sosea. 12 km trotuare, 
să realizăm aductiunea apei po
tabile pe 23 km, asigurînd ali
mentarea centralizată, o seră de 
10 000 mp din care 8 000 mp le
gume și 2 000 mp flori.

Ne propunem ca în viitor să 
dezvoltăm activitățile cu carac
ter industrial, să întărim coope
rarea cu alte unități economice 
din județ Si din țară. Acest lu
cru nu va afecta agricultura, 
deoarece. în vîrfurile de cam
panie. întreg personalul mun
citor cuprins în activitățile nea
gricole. peste 350, participă la 
muncă în acest sector. De pil
dă, în acest an. fiecare munci
tor de Ia secțiile noastre econo
mice și-a luat să lucreze cite 
un hectar de porumb pe bază 
de acord global.

Succesele noastre viitoare sînt 
strîns legate de perfecționarea 
continuă a stilului si metode
lor de muncă ale comitetului 
comunal de partid și ale consi
liului popular, de modul cum 
vom reuși să punem în valoare 
resursele locale, să canalizăm 
întregul potential uman al co
munei spre o activitate econo
mică la parametri superiori. 
Spun acest lucru, pentru că 
pină acum n-am folosit în mă
sură suficientă toate resursele 
materiale și umane de care dis
punem. Aceasta, datorită faptu
lui că nu ne-am consultat su
ficient cu oamenii într-o serie 
de probleme legate de folosirea 
fiecărui metru patrat de pă- 
mînt. nu numai din suprafața 
arabilă sau agricolă, ci si din 
curțile cooperativelor. institu
țiilor. cetățenilor, de gospodă
rirea mai bună a comunei, de 
repartizarea rațională și folo
sirea integrală a forței de mun

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE STOICA
președintele Consiliului popular 
al municipiului Rimnicu Vilcea

Politica partidului nostru de 
înflorire socialistă a patriei, de 
repartizare armonioasă a forțe
lor de producție pe întreg teri
toriul tării a rodit din plin și 
pe meleagurile vilcene. Ca o ex
presie a acestei intelepte politici, 
municipiului Rimnicu Vilcea i 
s-au alocat în acest cincinal fon
duri de investiții în valoare de 
9,1 miliarde lei, cu 30 la sută 
mai mult fată de cincinalul pre
cedent. Realizăm astăzi. în mai 
puțin de 18 ore, întreaga pro
ducție a anului 1948, industria 
municipiului nostru afirmindu-se 
tot mai viguros în domeniul ra
murilor purtătoare ale progresu
lui tehnic : chimia, construcțiile 
de mașini, energia electrică.

Industrializarea în ritm înalt 
a influențat puternic dezvolta
rea urbanistică a municipiului. 
S-au asigurat in același timp 
premisele creării unei puternice 
baze materiale destinată înflori
rii culturii, învățămîntului, ști
inței. sportului, toate puse în 
slujba muncii de educare socia
listă a maselor, de ridicare a ni
velului de conștiință și cul
tură, de formare a omului nou, 
constructor înaintat al societății 
noastre.

Cei peste 72 000 de locuitori ai 
municipiului Rimnicu Vîlcea dis
pun în prezent de trei case de 
cultură, de cluburi ale întreprin
derilor. de săli de cinematograf 
totalizînd 2 300 de locuri, de o 
largă rețea de biblioteci, un mu
zeu. o casă memorială, șapte săli 
de sport si terenuri sportive 
bine amenajate. Folosim, de a- 
semenea. și alte spații de care 
dispun întreprinderile, școlile si 
instituțiile din municipiul Rm. 
Vilcea.

Construim în prezent o casă a 
.științei și tehnicii pentru tine
ret, o sală polivalentă cu 2 000 
de locuri, un cinematograf mo
dern cu grădină de vară și alte 
obiective culturale.

Sub conducerea nemijlocită a 
Comitetului municipal de partid, 
consiliul popular acordă o aten
ție sporită folosirii cît mai efi
ciente a bazei materiale a cul
turii, coordonînd cu competentă 
sporită activitatea de instrucție 
și educație a oamenilor muncii, 
procesul de perfecționare si mo
dernizare a învățămîntului. de 
ridicare continuă a gradului de 
cultură a cetățenilor, impri- 
mînd întregii activități un ca
racter militant. revoluționar, 
care să confere actului de cul
tură un bogat conținut de idei, 
un puternic mesaj politic și pa
triotic.

în prima ediție a Festivalului 
national ..Cîntarea României" 
generoasă inițiativă a secretaru
lui general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. am 
antrenat, la activitatea cultural- 
artistică si de creație tehnico- 
științifică, peste 40 000 de oa
meni ai muncii, elevi și pionieri, 
iar în actuala ediție ne propu
nem să amplificăm această acti
vitate. O măsură concretă în a- 
cest domeniu este si aceea de a 
avea, în fiecare imitate econo
mică și în fiecare instituție, cel 
puțin o formație artistică.

Un accent deosebit s-a pus și 
pe stimularea și dezvoltarea 
creației tehnico-știintifice. A 
fost antrenat în această acțiune 
un număr sporit de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din unită
țile economice. în cluburi, la 
casele de cultură. în unitățile e- 
conomice. se organizează perio
dic manifestări cultural-artistice 
dedicate fruntașilor în producție, 
cu inovatorii și inventatorii, cu 
specialiștii din diferite domenii 
de activitate. Astfel, in primii 
doi ani ai cincinalului în curs, 
au fost finalizate 44 de teme de 
cercetare științifică, avînd ca e- 
ficientă economică creșterea 
producției globale industriale a- 
nuale a municipiului cu 1.6 mi
liarde lei. reducerea importuri
lor cu aproape 650 milioane lei 
și crearea a 55 de produse noi. 
Trebuie să recunoaștem însă că 
preocuparea noastră pe linia sti
mulării si afirmării creației teh
nico-știintifice nu a atins nici pe 

că. N-am stimulat toate acțiu
nile și inițiativele propuse de 
cetățeni. în parte din cauza in
teresului scăzut al unor depu- 
tati sau comisii permanente ale 
consiliului popular fată de a- 
cestea, dar. mai ales datorită 
faptului că n-am controlat cu 
răspundere modul în care se 
înfăptuiesc propriile noastre de
cizii. de către fiecare deputat, 
de către fiecare activist și om 
al muncii din comuna noastră.

Trăgînd toate învățămintele 
din aceste neajunsuri, asigurăm 
conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea tuturor 
programelor stabilite, a hotări- 
rilor actualei conferințe. pen
tru a ne aduce contribuția Ia 
înflorirea multilaterală a jude
țului. a întregii noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

Aș vrea in încheiere să-mi 
exprim deplinul acord cu po
litica externă a partidului și 
statului nostru, la elaborarea și 
realizarea căreia rolul hotări- 
tor revine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ideile și măsurile 
pe planul politicii internaționale 
elaborate de secretarul general 
al partidului, președintele tării, 
materializate în bogata activita
te a partidului si statului pen
tru adîncirea colaborării cu ță
rile socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu celelalte state, 
pentru o nouă ordine politică si 
economică în lume, pentru de
zarmare și securitate au con
tribuit hotărâtor la creștea pres
tigiului international al parti
dului nostru, al României. Ac- 
tionind în continuare pe baza 
acestor principii si orientări, 
avem garanția că partidul și 
statul nostru iși vor spori apor
tul la solutionarea problemelor 
acute cu care se confruntă o- 
menirea, în interesul poporului 
nostru. în interesul securității, 
al socialismului și păcii în 
lume.

departe cotele dorite si că mal 
avem mult de făcut în acest do
meniu de maximă importanță 
pentru valorificarea gîndirii 
creatoare, a inteligentei tehnice 
a oamenilor muncii din munici
piul nostru.

Deși municipiul Rimnicu Vîl
cea nu dispune de formații ar
tistice profesioniste, am reușit 
totuși să organizăm, cu sprijinul 
teatrelor din Capitală și din alte 
centre’ culturale ale tării, o sta
giune teatrală permanentă. Au 
fost susținute, astfel, in ultimii 
doi ani. 320 de reprezentații, la 
care au participat circa 180 000 
de spectatori. Apreciem aici, cu 
deosebire, faptul că s-a închegat 
un dialog și o colaborare per
manentă între fdrmatiile profe
sioniste care ne vizitează muni
cipiul și formațiile noastre de 
amatori.

Aceeași statornică preocupare 
o avem si fată de buna desfășu
rare a amplei manifestări spor
tive ..Daciada". ca si fată de 
mai eficienta organizare și dez
voltare a turismului.

Realizările din acest domeniu 
nu ne pot mulțumi însă. Nu am 
reușit, de pildă, să asigurăm o 
activitate fluentă, permanentă a 
formațiilor artistice, să organi
zăm în așa fel munca așezămin
telor culturale îneît ele să devi
nă adevărate școli ale educației 
comuniste. în unele acțiuni cul
tural-educative se mai manifestă 
festivism. o muncă lipsită de 
profunzime și o insuficientă 
strădanie în a descoperi noi ta
lente care să îmbogățească con
tinuu viata culturală a munici
piului nostru. Nu toate cadrele 
noastre cu munci de răspundere, 
nu toți activiștii culturali abor
dează direct și cu maximum de 
exigență problemele activității 
de înnobilare a conștiinței oa
menilor muncii.

Toate aceste lipsuri se dato- 
resc în primul rind controlului, 
uneori sporadic, exercitat de 
Consiliul popular municipal, spi
ritului de automulțumire de care 
mai dăm dovadă în munca noas
tră de îndrumare și urmărire a 
obiectivelor cuprinse in plan.

Sîntem hotărîti să punem ca
păt fără întârziere acestor nea
junsuri în efortul nostru de per
fecționare a stilului de muncă, 
de îmbunătățire a legăturii cu 
masele. Vom acorda, in lumina 
hotăririlor recentei plenare a 
Comitetului Central al partidu
lui si a legii adoptate de Marea 
Adunare Națională, o- mai mare 
atenție rezolvării scrisorilor, se
sizărilor oamenilor muncii, orga
nizării audientelor. actionind 
pentru solutionarea problemelor 
ridicate cu convingerea că vom 
contribui la realizarea unei tot 
mai strînse legături cu masele, 
la adîncirea democratismului 
nostru socialist.

Sarcini sporite ne revin pen
tru viitor în asigurarea și folo
sirea judicioasă a bazei mate
riale a culturii. în vederea edu
cării maselor, a realizării și in 
acest domeniu a saltului de la 
acumulările cantitative la o ca
litate nouă, superioară. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît procesul 
de reducere a săptămînii de 
lucru este în plină desfășurare. 
Ca urmare, noi trebuie să asi
gurăm oamenilor muncii cele 
mai bune condiții de folosire ju
dicioasă a timpului liber. în 
scopul ridicării nivelului tehni- 
co-profesional. lărgirii orizontu
lui de cunoaștere, al educării 
politice si culturale si refacerii 
forței lor de muncă.

încredințăm Conferința, pe 
dumneavoastră mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, că deputății Consiliu
lui popular al municipiului 
Rimnicu Vîlcea nu-și vor precu
peți eforturile pentru înfăptuirea 
integrală a hotărârilor ce vor fi 
adoptate în acest înalt forum al 
democrației noastre socialiste, 
militînd cu simt de răspundere 
pentru traducerea în viată a sar
cinilor ce ne revin din docu
mentele istorice ale Congresului 
al XI-lea si ale Conferinței Na
ționale a partidului.
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Dezvoltarea teritorială armo
nioasă a vieții economice si so
ciale constituie unul din obiec
tivele fundamentale ale politicii 
partidului nostru. Așa cum sub- 
lina tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in expunerea la primul Congres 
al consiliilor populare, construc
ția socialismului și comunis
mului presupune dezvoltarea 
puternică a forțelor de produc
ție pe întregul teritoriu al tării, 
intr-o concepție unitară si de 
largă perspectivă, calea sigură 
pentru ridicarea gradului de ci
vilizație al tuturor localităților, 
pentru făurirea deplinei egali
tăți în ce privește condițiile de 
muncă și viată, exercitarea 
drepturilor și afirmarea in cîm- 
pul vieții sociale a tuturor cetă
țenilor patriei.

Prin mobilizarea mai intensă 
a resurselor și amplificarea pe 
această bază a programelor de 
investiții, prin înfăptuirea poli
ticii partidului nostru de repar
tizare rațională pe teritoriu a 
producției materiale și. în pri
mul rind, a industriei, perioada 
de după Congresul al IX-lea se 
caracterizează prin accelerarea 
procesului de omogenizare eco- 
nomico-socială sub aspect teri
torial.

Ca primă etapă în realizarea 
Programului național de siste
matizare a teritoriului si locali
tăților, actualul cincinal mar
chează ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a preocupă
rilor pentru îmbunătățirea re
partizării teritoriale a forțelor 
de producție. Se asigură dez
voltarea planificată a tuturor 
activităților economice si socia
le de pe teritoriu, potrivit unei 
concepții moderne și de per
spectivă. la a cărei elaborare un 
rol determinant a avut secreta
rul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în aplicarea politicii partidu
lui de dezvoltare armonioasă a 
vieții economice și sociale pe 
întreg cuprinsul tării, de ridica
re continuă a bunăstării po
porului, sarcini tot mai mari 
revin sectorului de gospodărie 
comunală, gospodărie locativă și 
prestări de servicii pentru popu
lație. Odată cu succesele reali
zate in industrie și agricultură, 
în celelalte ramuri ale econo
miei naționale, s-a amplificat 
procesul de urbanizare și mo
dernizare a localităților, s-au 
lărgit și diversificat activitățile 
de gospodărie comunală și lo
cativă. de prestări de servicii, 
sporind contribuția acestora la 
îmbunătățirea condițiilor de 
confort, sănătate și civilizație a 
populației, de protejare a me
diului înconjurător.

Ca urmare a volumului în
semnat. in continuă creștere, a 
investițiilor alocate din fondu
rile statului, in anii construc
ției socialiste și. cu deosebire 
după 1965, s-au obtinut rezul
tate remarcabile in dezvoltarea 
urbană si echiparea tehnico- 
edilitară a localităților, in ex
tinderea serviciilor comunale. 
Astfel, in perioada 1966—1977 
s-au introdus instalații de ali
mentare cu apă in 72 orașe, ca
nalizarea in 91 orașe și trans
portul in comun în 70 orașe ; 
după 1965 s-au realizat 42 la 
sută din rețelele de alimentare 
cu apă existente astăzi in orașe, 
48 la sută din canalizări și 57 
la sută din rețelele de trans
port în comun. în anii 1966— 
1977. rețelele de alimentare cu 
apă din mediul rural au sporit 
de . 5,6 ori. cele de canalizare 
s-au dublat, iar numărul locu
ințelor racordate la rețeaua e- 
lectrică a crescut de peste 2,8 
ori : rețeaua drumurilor județe
ne si comunale modernizate a 
ajuns la începutul acestui an la 
aproape 16 mii km, din care 
85 la sută s-au realizat după 
1965.

Dezvoltarea și modernizarea 
dotării edilitar-gospodărești a 
localităților ilustrează eforturile 
făcute in acest domeniu in ul
timii ani. Dacă avem in vedere 
însă situația grea moștenită din 
trecut, precum și faptul că după 
eliberare, o perioadă de timp, 
nu s-a acordat întreaga atenție 
înlăturării vechilor stări de lu
cruri. rezultă că este necesar să 
acționăm in continuare consec
vent. așa cum ne-a indicat to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru ca toate orașele si comunele 
să devină unități teritoriale 
complexe, capabile să asigure 
cetățenilor condiții de viată ma
teriale și spirituale cît mai 
bune.

Actualul plan cincinal, progra
mul suplimentar de dezvoltare 
mai accelerată a economiei și 
de creștere mai accentuată a 
nivelului de trai adoptat de 
Conferința Națională a partidu
lui din decembrie 1977 prevăd 
sarcini mult sporite, cantitative 
și mai ales calitative, pentru 
activitatea de gospodărie comu
nală. gospodărie locativă și 
prestări de servicii din toate 
județele tării. Astfel, creșterea 
rețelei de alimentare cu apă — 
cu 3 500 km conducte — precum 
Si sporirea parcului de mijloace 
de transport in comun — cu 
5 500 vehicule — sint aproape 
egale cu ceea ce s-a realizat in 
întreaga perioadă 1966—1975. In 
actualul cincinal se vor executa 
lucrări de canalizare in lungi
me de 2 000 km. Corespunzător 
cerințelor gospodăririi rationale 
a combustibililor si resurselor 
energetice secundare se vor dez
volta dotările pentru distribuția 
energiei termice. Se va extinde 
rețeaua de spălătorii si curăță
torii chimice, a unităților de 
prestări in construcții si repa

prezentat de tovarășul 
CORNEL ONESCU 

ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării

rații de bunuri pentru popu
lație ; se va îmbunătăți înzes
trarea cu mijloace pentru salu
brizarea localităților ; vor fi a- 
menajate parcuri si spatii verzi, 
noi zone de agrement pentru 
populație.

în anii 1976 și 1977 rețeaua 
de distribuție a apei a crescut 
cu 1 130 km, iar cea de canali
zare cu 770 km; unitățile de 
transport in comun au fost do
tate cu 4 000 vehicule moderne, 
de mare capacitate, devansîn- 
du-se prevederile din planul 
cincinal ; întreprinderile de gos
podărie comunală și locativă au 
îndeplinit și depășit volumul 
de producție și de prestații pre
văzut pentru primii doi ani ai 
cincinalului.

Cu toate aceste realizări, tre
buie arătat că în domeniul gos
podăriei comunale, al prestări
lor de servicii către populație 
există încă rămîneri în urmă si 
se manifestă o serie de ne
ajunsuri.

Datorită nepunerii în funcțiu
ne a unor obiective de investi
ții la termenele planificate si 
folosirii incomplete a mijloa
celor din dotarea unităților, 
preocupărilor insuficiente pen
tru promovarea progresului teh
nic și ridicarea calificării per
sonalului. lipsurilor în întreți
nerea fondului locativ si a cu
rățeniei localităților, precum si 
în gospodărirea spatiilor pu
blice, rezultatele nu sînt încă 
pe măsura eforturilor făcute de 
stat pentru dezvoltarea acestui 
sector. Iată de ce se cere să 
acționăm cu fermitate pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, 
să luăm măsuri hotărîte care să 
asigure îndeplinirea integrală a 
prevederilor actualului plan 
cincinal în acest domeniu, pen
tru perfectionarea activității de 
gospodărie comunală si locati
vă. de prestări de servicii, co
respunzător cerințelor actuale 
și de perspectivă ale dezvoltă
rii pe baze moderne a vieții so
ciale în toate localitățile tării.

După cum se știe, la Confe
rința Națională a partidului din 
decembrie anul trecut, ca și la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat in 
mod deosebit asupra schimbări
lor care trebuie realizate in eco
nomia noastră în etapa actuală, 
pentru a trece de la faza acu
mulării cantitative Ia o fază 
nouă, superioară, a luptei pen
tru calitate în toate domeniile 
de activitate.

Avem obligația să facem totul 
pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv fundamental si în sec
torul gospodăriei comunale si 
prestărilor de servicii în care, 
așa cum am arătat, există o 
serie de rămîneri în urmă fată 
de nivelul calitativ al muncii 
din celelalte ramuri ale eco
nomiei. Ministerele, organele 
centrale și noi cei din Comitetul 
de Stat al Planificării — care 
recunoaștem că nu am analizat 
în măsura cuvenită problemele 
perfecționării acestui sector — 
trebuie să conlucrăm mai mult 
cu consiliile populare si să le 
sprijinim în activitatea de 
elaborare și întocmire a planu
rilor. de extindere și diversifi
care a prestărilor de servicii, 
de accelerare a procesului de 
introducere și extindere a pro
gresului tehnic, de asigurare a 
bazei materiale necesare.

Una din direcțiile principale 
în care se impune să acționăm 
cu toată exigenta o constituie 
îmbunătățirea activității în do
meniul investițiilor, astfel încit 
să asigurăm realizarea tuturor 
obiectivelor la termenele pla
nificate si utilizarea eficientă a 
fondurilor alocate.

O atentie deosebită va trebui 
să acordăm gospodăririi în spi
ritul unui sever regim de eco
nomii a fiecărui leu destinat in
vestițiilor. Experiența arată că 
există rezerve importante a că
ror valorificare poate asigura, 
cu același volum de investiții, 
creșterea, diversificarea si mo-, 
dernizarea mai rapidă a activi
tății de gospodărie comunală si 
de prestări de servicii.

în prezent dispunem de schite . 
de sistematizare pentru toate 
orășele și viitoarele centre ur
bane. precum și pentru o bună 
parte din satele de reședință ale 
comunelor. Trebuie însă să ma
nifestăm mai multă inițiativă și 
preocupare, să urmărim per
manent reducerea cheltuielilor 
de investiții. în acest scop se 
impune ca. atit Ia determinarea 
necesităților cît și la adoptarea 
soluțiilor constructive, să elimi
năm supradimensionările, să 
asigurăm executarea unor lu
crări în etape succesive, pe mă
sura nevoilor. în cadrul unei 
concepții clare de perspectivă, 
în mai mare măsură trebuie să 
acționăm pentru realizarea de 
construcții cit mai simple, ușoa
re si funcționale, a unor trasee 
scurte pentru aductiunile si re
țelele 'edilitare. O preocupare 
sporită trebuie să acordăm fo
losirii materialelor locale, ief
tine. amplasării în aer liber, ori 
de cite ori este posibil, a in
stalațiilor și altor obiective.

Este necesar să se acționeze 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
datorită cărora în primii doi 

ani ai cincinalului lucrările de 
construcții-montaj la investițiile 
din sectorul gospodăriei comu
nale s-au realizat numai în pro
porție de 82 la sută, un număr 
de 169 de capacități nefiind 
puse în funcțiune la termenele 
planificate ; nici în primele 
două luni ale anului în curs nu 
s-au realizat decît 73 la sută din 
volumul investițiilor. Nu trebuie 
pierdut din vedere că în anii 
1978—1980 urmează să se exe
cute un volum mare de inves
tiții. de peste 13 miliarde lei. 
reprezentînd în cea mai mare 
parte lucrări destinate noilor 
obiective de pe platformele in
dustriale și ansamblurile de lo
cuințe a căror intrare în ex
ploatare este condiționată de 
realizarea utilităților tehnico- 
edilitare.

Comitetul de Stat al Planifi
cării. împreună cu Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe și ministerele 
furnizoare de utilaje si mate
riale de construcții trebuie să 
sprijine mai eficient consiliile 
populare în rezolvarea proble
melor care condiționează pu
nerea in funcțiune a investi
țiilor potrivit prevederilor pla- 
iiului.

Un rol determinant în satisfa
cerea mai deplină, cantitativă și 
calitativă a cerințelor populației, 
are folosirea cu maximum de 
randament a întregului poten
țial tehnic, material și uman de 
care dispun unitățile de gospo
dărie comunală și locativă.

Ca urmare a investițiilor re
alizate, fondurile fixe existente 
în acest sector au sporit an de 
an, însumînd în prezent peste 
30 miliarde lei. Ne revine sar
cina să facem totul pentru utili
zarea eficientă a acestor impor
tante mijloace tehnice date spre 
gestionare unităților consiliilor 
populare.

Instalațiile de alimentare cu 
apă, de exemplu, însumează a- 
proape 14 mii km și o capacitate 
de circa 7 milioane mc de apă 
pe zi. Datorită însă neajunsuri
lor în exploatarea unor insta
lații, într-o serie de localități se 
pierde pe rețele pînă la 20 la sută 
din cantitatea de apă produsă. 
De asemenea, unele stații de 
tratare a apei potabile funcțio
nează cu consumuri tehnologice 
mari de apă și energie. De a- 
ceea, este necesar să intensifi
căm controlul folosirii raționale 
a apei de către consumatori, 
să organizăm corespunzător 
prestarea serviciilor de verifi
care și reparare a instalațiilor.

Cu eforturi însemnate de in
vestiții au fost puse în funcțiu
ne numeroase stații de epurare 
a apelor uzate. Multe din aces
tea însă nu sînt exploatate 
corect, descărcînd cantități mari 
de substanțe poluante în cursu
rile de apă. Avem datoria ca, 
împreună cu organele teritoriale 
ale Consiliului Național al Ape
lor, să supraveghem cu mai 
multă exigență modul de ex
ploatare a acestor instalații.

în prezent, dispunem de un 
parc de 14 500 mijloace de trans
port urban în comun, pe care 
îl vom dezvolta în continuare cu 
vehicule moderne, de mare ca
pacitate. Volumul și calitatea 
serviciilor prestate sînt însă 
mult diminuate de neajunsurile 
existente în unele întreprinderi 

•în execuția lucrărilor de între
ținere și reparare a vehiculelor, 
în respectarea graficelor de cir
culație, în disciplina în muncă, 
in asigurarea personalului de ex
ploatare. ceea ce creează justifi
cate nemulțumiri în rindul 
populației.

Stă în putința comitetelor și 
birourilor executive ale consi
liilor populare să înlăture aces
te lipsuri, să ia măsuri pentru 
utilizarea mai bună a parcului 
din dotare, stabilirea de trasee 
optime, sporirea vitezei de ex
ploatare și respectarea ritmici
tății vehiculelor pe parcurs. Ți- 
nînd însă seama de greutățile 
generate de aprovizionarea cu 
piese de schimb, Comitetul de 
Stat al Planificării, împreună cu 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, trebuie să grăbească pu
nerea în aplicare a măsurilor 
stabilite pentru soluționarea a- 
cestei probleme. In același timp 
este necesar ca unitățile de 
transport în comun să ia toate 
măsurile pentru execuția și re- 
condiționarea în atelierele pro
prii a unora din piesele de 
schimb necesare bunei funcțio
nări a parcului de mașini.

Este bine știut că unul din 
obiectivele principale ale poli
ticii partidului de ridicare a ni
velului de trai al populației il 
constituie îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de locuit. în 
prezent, fondul locativ a ajuns 
la 5 milioane locuințe și va spori 
in acest cincinal cu încă un mi
lion de apartamente. Pentru în
treținerea, repararea și moder
nizarea fondului locativ in con
tinuă creștere este necesar să se 
dezvolte și să se perfecționeze 
activitatea unităților consiliilor 
populare și ale organizațiilor 
cooperatiste, care trebuie să ac
ționeze în direcția extinderii și 

diversificării acestor lucrări, 
îmbunătățirii aprovizionării cu 
materiale de construcții și insta
lații, creșterii gradului de utilare 
cu scule și unelte, întăririi dis; 
ciplinei în muncă. Se impune să 
acționăm ferm pentru reducerea 
consumurilor de combustibil și 
energie, să luăm măsuri pentru 
înlocuirea și modernizarea insta
lațiilor de încălzire cu randa
ment scăzut din locuințe, pentru 
înlăturarea oricărei risipe de re
surse energetice.

An de an, s-a lărgit baza ma
terială a celorlalte unități care 
prestează servicii pentru popu
lație — brutării, spălătorii și cu
rățătorii. ateliere de întreținere 
și reparare a bunurilor de folo
sință îndelungată, băi publice, 
servicii de agrement și altele.

Este necesar însă ca unitățile 
consiliilor populare, ale coope
rației meșteșugărești și de con
sum, cooperativele agricole de 
producție să manifeste mai 
multă receptivitate și să vină 
mai operativ în întîmpinarea ce
rerii populației pentru servicii. 
La fel, consiliile populare, pri
marii să manifeste mai multă 
inițiativă, mai multă perseve
rență în rezolvarea a cît mai 
multor servicii pentru populație. 
Trebuie să asigurăm creșterea 
mai accentuată a volumului de 
servicii, diversificarea gamei și 
imbunătățirea continuă a calită
ții acestora, corespunzător ne
voilor populației. Concomitent, 
trebuie să facem mai mult pen
tru exploatarea eficientă a mij
loacelor din dotarea unităților 
prestatoare de servicii, utilizarea 
mai rațională a resurselor ma
teriale și financiare, a forței de 
muncă.

Ministerele sînt chemate să 
acorde un sprijin mult mai mare 
consiliilor populare pentru crea
rea unei baze materiale moderne, 
capabilă să susțină dezvoltarea, 
diversificarea și ridicarea cali
tății activităților din sectorul 
prestator de servicii. Se impune 
intensificarea procesului de asi
milare și de fabricare a unor 
mijloace tehnice de mare randa
ment, specifice activității de gos
podărie comunală, reparații in 
construcții și alte servicii, astfel 
încit să se asigure necesarul de 
instalații pentru tratarea și pom
parea apei, de utilaje pentru 
salubrizare și prelucrarea rezi
duurilor urbane, utilaje pentru 
lucrări de drumuri, unelte, pen
tru construcții și finisaje de clă
diri. mijloace de transport po
trivite, aparatură specializată de 
control și altele.

în spiritul hotărîrilor recen
tei Plenare a C.C. al P.C.R., 
avem obligația să acționăm cu 
toată fermitatea pentru înlătu
rarea acelor practici care fri- 
nează soluționarea operativă și 
eficientă a problemelor, pentru 
aplicarea rapidă a măsurilor 
stabilite, care asigură afirmarea 
cu putere a inițiativei creatoare 
a organelor colective, a mase
lor de oameni ai muncii. Con
siliile populare, noi toți trebuie 
să ne perfecționăm continuu 
activitatea potrivit exigențelor 
etapei actuale, să întreprindem 
tot ceea ce este necesar pentru 
înfăptuirea exemplară a sarci
nilor actualului cincinal. Este 
necesar să întărim permanent 
baza proprie de venituri a con
siliilor populare, să acoperim 
pe această cale într-o proporție 
mai mare cheltuielile prevăzu
te în bugetele locale, să nța- 
nifestăm mai multă grijă fgjță 
de utilizarea cu eficiență a fon
durilor alocate, sporind contri
buția Ia realizarea acțiunilor 
edilitar gospodărești, la ridica
rea nivelului de trai al popu
lației.

Este necesar ca, așa cum 
ne-a indicat secretarul general 
al partidului, să desfășurăm o 
muncă organizatorică mai am
plă, să mobilizăm toți depu
tății, comisiile pe probleme și 
comitetele de cetățeni pentru 
realizarea inițiativelor valoroase 
ale oamenilor muncii, pentru 
a da un caracter de masă par
ticipării populației la acțiunile 
patriotice de înfrumusețare a 
orașelor și satelor noastre, asi- 
gurînd tuturor localităților as
pectul impus de cerințele mo
derne de confort și civilizație.

Hotărit să transpună în viață 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul de Stat 
al Planificării se angajează să 
conlucreze strîns cu consiliile 
populare, să le sprijine opera
tiv în rezolvarea problemelor 
ce se ridică în procesul elabo
rării planului, precum și a ce
lor care condiționează realiza
rea sarcinilor de plan. împreună 
cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, vom ac
ționa pentru ca și comisiile de 
planificare teritorială să spri
jine in mai mare măsură acti
vitatea de fundamentare a pla
nurilor și de înfăptuire a aces
tora.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți, stimați tovarăși, ca, 
odată cu întărirea angajamen
tului Comitetului de Stat al 
Planificării de a conlucra strîns 
cu consiliile populare, de a le 
sprijini operativ în soluționarea 
problemelor ce se ridică în ela
borarea și execuția planului, să 
ne exprimăm convingerea că 
actuala Conferință pe tară a 
președinților consiliilor populare 
va concretiza noi măsuri pen
tru perfecționarea activității 
noastre, a tuturor, pentru spo
rirea contribuției la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN NEGRET 

președintele Consiliului popular 
al municipiului Craiova

Grija deosebită pe care secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii. . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a acordat-o 
organelor puterii și administra
ției de stat, ca dealtfel întregii 
activități de conducere si organi
zare socială, s-a reflectat în 
creșterea capacității si autorită
ții consiliilor populare pentru o 
mai bună organizare a maselor 
de cetățeni în deplină concor
dantă cu orientările politicii 
partidului nostru. Conferința 
noastră — moment politic de 
mare importantă în activitatea 
consiliilor populare județene, mu
nicipale. orășenești si comunale 
— prin aleșul și bogatul său 
program de lucru va repre
zenta. fără îndoială, un nou .im
bold în munca organelor puterii 
și administrației de stat, a de- 
putatilor. a cetățenilor tării, con
sacrată dezvoltării economico- 
sociale a fiecărei localități, a 
tării în general.

Municipiul Craiova, prin spe
cificul și structura ramurilor 
sale, cunoaște astăzi, asemenea 
multor localități ale tării, o pu
ternică dezvoltare economică, 
ale cărei dimensiuni cunosc o 
amplificare deosebită în actualul 
cincinal.

în dezvoltarea pe ansamblu a 
Craiovei si în solutionarea mul
tiplelor probleme ale vastului 
program de investiții ne care îl 
avem de realizat, Comitetul mu
nicipal de partid si Consiliul 
popular s-au călăuzit permanent, 
mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, după prețioa
sele dumneavoastră indicații 
date cu prilejul vizitelor de lu
cru în municipiul nostru. Vă 
rog să-mi permiteți să folosesc 
acest prilej pentru a vă trans
mite în numele tuturor cetățeni-, 
lor Craiovei cele mai calde și 
sincere mulțumiri pentru grija 
ce ne-o purtati. pentru sprijinul 
hotărîtor pe care ni 1-ati acor
dat în dezvoltarea noastră ge
nerală. în creșterea bunăstării 
populației.

Sîntem conștienti că îndepli
nirea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce ne revin din ac
tualul cincinal si pregătirea din 
timp a viitorului cincinal 1981— 
1985 presupun o permanentă 
îmbunătățire a stilului si meto
delor de muncă ale organelor 
si organizațiilor de partid, ale 
consiliilor populare, care pot și 
trebuie să-și aducă o ccțntributie 
din ce în ce mai ridicată, la 
realizarea sarcinii de dezvoltare' 
economico-socială a localităților.

în pofida greutăților pe care 
ni le-a creat cutremurul din 
anul trecut, prin grija'deosebită 
a conducerii partidului si statu
lui. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. am reușit să 
înlăturăm intr-un timp relativ 
scurt urmările acestuia. în pre
zent întreaga noastră forță ma
terială și umană fiind pusă in 
slujba îndeplinirii planului de 
stat. Raportăm Conferinței că. 
printr-o bună organizare, prin 
mobilizarea amplă a tuturor re
zervelor de care dispunem, 
avem toate condițiile pentru a 
încheia cum se cuvine acest an. 
Menționăm că la această dală 
avem aprobată schița de siste
matizare a municipiului, precum 
și detaliile pentru zona centrală 
a orașului. în prezent, lucrăm 
intens la proiectele de execuție 
si. concomitent, la asigurarea 
frontului de lucru, creînd astfel 
condițiile necesare ca. incepind 
cu trimestrul al doilea, să dăm 
contururi concrete prețioaselor 
indicații si sprijinului primit.

în privința realizării planului 
la construcțiile de locuințe, tre
buie să recunoaștem că măsurile 
pe care le-am luat nu au deter
minat realizarea întregului vo
lum de apartamente planificate 
pentru anul trecut, datorită lip
sei de capacitate a întreprinde
rilor de construcții si. în mare 
măsură, organizării nejudicioase 
a muncii pe șantiere. Nu-i mai 
puțin adevărat că nici Comitetul 
municipal de partid si nici Con
siliul popular nu au făcut totul 
pentru a da un sprijin substan
tial constructorilor atit în ceea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAMIAN

președintele Consiliului popular 
al orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin

Eveniment important în viața 
politică a tării. Conferința noas
tră . analizează. într-un spirit de 
înaltă exigentă și responsabili
tate. activitatea desfășurată de 
consiliile populare, de deputati 
si cetățeni in vederea transpu
nerii în viată a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, parti
ciparea efectivă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții 
social-economice.

în acest context. în conformi
tate țu hotărîrile Conferinței 
Naționale a partidului, consiliile 
populare, deputatii trebuie să 
acționeze cu fermitate. într-un 
spirit de înaltă răspundere, pen
tru instaurarea. în toate colecti
vele de muncă. în rindul tutu
ror cetățenilor, a unui climat de 
deplină legalitate, de respectare 
a tuturor legilor, hotăririlor și 
normelor pe linie de stat, de în
cadrare - în litera și spiritul le
galității noastre socialiste. De 
aceea. Consiliul popular al ora
șului nostru a manifestat și ma
nifestă o maximă grijă pentru 
a-i ajuta pe cetățeni să cunoască 
legile si principiile de conviețui
re, să le respecte. asigurînd 
astfel cerința esențială, aceea de 
a-i împiedica pe oameni să co
mită abateri, iar atunci cînd în
calcă legea să-i ajute să se în

ce privește asigurarea forței de 
muncă necesare șantierelor, cît 
și în ceea ce privește antrenarea 
unităților economice beneficiare 
la realizarea apartamentelor pla
nificate. învătînd din neajunsu
rile anului trecut, pentru anul 
1978 au fost luate o serie de mă
suri care să sprijine activitatea 
șantierelor de construcții, cum 
ar fi : repartizarea blocurilor 
care se construiesc unităților 
economice. în vederea executării 
lucrărilor de finisaje ; comple
tarea forței de muncă prin par
ticiparea viitorilor locatari, mai 
cu seamă la lucrările necalifi
cate ; încredințarea unor răspun
deri concrete membrilor Comi
tetului executiv al consiliului 
popular municipal si deputatilor 
pentru urmărirea graficelor de 
execuție și altele. După felul in 
care se lucrează în prezent ne 
șantiere, există garanția că vo
lumul de locuințe planificat pen
tru acest an va fi integral rea
lizat.

Concomitent cu înfăptuirea 
programului de locuințe, Comi
tetul municipal de partid și 
Consiliul popular municipal au 
acționat si pentru executarea 
lucrărilor edilitar-gospodărești. 
organizind o serie de acțiuni 
.menite să antreneze masele de 
cetățeni la realizarea unui vo
lum de muncă voluntar patrio
tică în valoare de 350 milioane 
lei. Prezenta nemijlocită a mem
brilor biroului comitetului muni
cipal de partid, a membrilor bi
roului executiv al consiliului 
popular în cartierele orașului, 
repartizarea unor importante ac
țiuni organizațiilor de tineret, 
antrenarea unor unităti econo
mice la înfăptuirea unor obiec
tive social-edilitare. întărirea 
controlului oamenilor muncii, 
mai cu seamă pentru asigurarea 
unor produse de calitate și a 
unor servicii într-o gamă cît mai 
variată si a unei mai bune apro
vizionări a populației, pentru 
intensificarea activității cu comi
siile de femei si asociațiile de 
locatari, iar în ultimul timp 
pentru inițierea unor noi forme 
de conlucrare cu masele, printre 
care : ..Sfatul deputatului", care 
au oferit organelor locale de 
partid si de stat posibilitatea de 
a cunoaște mai concret proble
mele cetățenilor. în contextul 
întăririi continue a legăturii cu 
masele, ne exprimăm satisfacția 
fată de adoptarea recentei hotă- 
riri a Comitetului Central al 
P.C.R. și a Legii cu privire la 
activitatea de rezolvare a propu
nerilor. sesizărilor, reclamatiilor 
și cererilor oamenilor muncii 
care reprezintă, pentru munca 
de viitor a organelor și organi
zațiilor de partid, a consiliilor 
populare, un instrument de lu
cru eficient în atragerea cetățe
nilor de a participa la condu
cerea vieții politice, economice 
si sociale a localităților noastre. 
Sîntem hotăriti să înlăturăm 
neîntârziat aspectele de forma
lism și ușurință, cît si cele de 
lipsă de receptivitate ce se mai 
fac simțite in diferite comparti
mente si servicii ale organelor 
locale de partid și de stat.

în numele celor peste 226 000 
locuitori din cetatea băniei, care 
îsi exprimă recunoștința pentru 
impresionanta grijă acordată 
municipiului nostru, doresc să 
exprim, totodată, sentimentele 
noastre de profundă adeziune si 
prețuire fată de politica externă 
a partidului si statului nostru, 
fată de activitatea remarcabilă 
pe care o desfășurati dumnea
voastră. mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, con
sacrată făuririi unei lumi mai 
bune si mai drepte, instaurării 
unei păci trainice pe planeta 
noastră.

Vă rugăm să primiți, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
cele mai alese simțăminte x de 
dragoste si recunoștință pentru 
tot ceea ce a ti făcut si faceți, 
cu o inegalabilă si pilduitoare 
pricepere, pasiune. înțelepciune 
și dăruire pentru binele si pro
pășirea României socialiste, pen
tru necontenita creștere a presti
giului ei în lume.

drepte. Aplicarea acestor cerin
țe. care confirmă de fapt o con
cepție politică promovată con
secvent de partid pentru întări
rea climatului de legalitate, a 
impus în același timp perfecțio
narea stilului nostru de muncă, 
adoptarea unor programe de 
măsuri cu privire la organizarea 
si desfășurarea de acțiuni de 
popularizare, cunoaștere si înțe
legere a hotăririlor de partid și 
a legilor statului de către toti 
cetățenii, precum și a urmări
rii modului cum sînt respectate, 
îndrumarea si coordonarea uni
tară a acestei activități au fost 
încredințate unei comisii orășe
nești care a constituit colective 
de popularizare pe circumscrip
ții electorale. Aceste colective, 
împreună cu deputatii circum
scripției respective, organizează 
lunar adunări ale cetățenilor în 
care se aduc la cunoștință pre
vederile hotărîrilor de partid și 
ale actelor normative de larg 
interes nou apărute. Este pre
zentată de asemenea o sinteză a 
drepturilor si obligațiilor cetățe
nești izvorîte din unele acte 
anterioare.

O altă formă de popularizare 
a legislației o constituie afișarea 
în centrele populate si la gaze
tele de stradă a unor extrase 
din actele normative de interes 

general. începind din primăvara 
anului trecut, am înființat în ca
drul bibliotecii orășenești un 
punct de informare legislativă, 
dotat cu toate buletinele oficia
le. iar cu sprijinul Asociației 
juriștilor din orașul Oravita am 
constituit un punct de informare 
juridică, care funcționează o zi 
pe săptămină. S-a încetățenit, 
de asemenea, practica prelucră
rii cu deputatii. conducătorii de 
întreprinderi si instituții, cadrele 
ce formează colectivele de popu
larizare a legislației, membrii 
comisiilor de judecată si cu alti 
lucrători din aparatul de stat a 
actelor normative apărute in 
cursul lunii expirate.

Munca de popularizare a legi
lor tării in rindul cetățenilor, ca 
una din pirghiile hotăritoare ale 
consolidării legalității socialiste, 
se împletește strîns cu cea 
de creștere a gradului de răs
pundere al cadrelor din in
stituțiile locale. în respectarea 
hotăririlor și deciziilor consi
liului popular, a legilor țării. 
Ca o consecință a acestor pre
ocupări, a scăzut numărul se
sizărilor care criticau rezolva
rea necorespunzătoare a unor 
probleme, cadrele noastre do
vedind mai multă solicitudine 
și operativitate. Rezultatul ac
tivității noastre în acest dome
niu se oglindește și în faptul 
că în unitățile industriale, a- 
gricole, comerciale nu mai 
avem cazuri de încălcare a le
gilor țării, a prevederilor cu
prinse în diferite acte norma
tive. Țin să remarc, de aseme
nea, ca un fapt îmbucurător, 
că anul trecut au scăzut sim
țitor infracțiunile, contraven
țiile, abaterile cu caracter anti
social și in special cele săvir- 
șite de tineri.

înțelegînd caracterul revolu
ționar, conținutul profund de
mocratic și umanist al Hotărî
rilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1977, cu privire la 
creșterea rolului unităților so
cialiste, al organizațiilor ob
ștești, al maselor populare în 
respectarea legalității, sancțio
narea și reeducarea prin mun
că a persoanelor care comit 
abateri și încălcări de la nor
mele de conviețuire socială și 
legile țării, Consiliul popular 
orășenesc Moldova Nouă s-a 
preocupat de îmbunătățirea, 
atit sub aspect concepțional,

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN CRIȘAN 

președintele Consiliului popular 
al municipiului CIuj-Napoca

Particip la lucrările Conferin
ței pe tară a președinților con
siliilor populare cu sentimen
tul celei mai adinei considerații 
și recunoștințe pentru opera re
voluționară, creatoare a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. operă 
desfășurată în fruntea partidului 
și țării, pentru dinamismul im
primat întregii noastre vieți, 
care se reflectă și în continua 
perfecționare a activității statu
lui, în adîncirea democrației so
cialiste in etapa pe care o stră
batem. însăși conferința la care 
participăm este .materializarea 
uneia din importantele perfec
ționări aduse sistemului nostru 
democratic, inițiativă legată or
ganic, ca de altfel întreg ansam
blul măsurilor adoptate in acest 
domeniu, după Congresul al 
IX-lea, de concepția și activita
tea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind mer
sul României pe drumul socia
lismului și comunismului.

Ca efect al aplicării acestei 
politici, plină de grijă fată de 
om, municipiul CIuj-Napoca în
registrează în ultimii ani. ase
menea altor municipii, o vigu
roasă dezvoltare a structurii e- 
conomice și sociale. Toate aces
tea s-au realizat prin îmbinarea 
armonioasă a tradițiilor de cen
tru universitar și de«cultură cu 
noul profil industrial, de puter
nic centru muncitoresc. Semni
ficativ, în acest context este fap
tul că la sfîrșitul actualului cin
cinal producția industrială, ce se 
va realiza la CIuj-Napoca. va 
depăși 20 miliarde lei. fată de 
11,3 miliarde lei în 1975, bene
ficiind în acest scop de aproape 
12 miliarde lei fonduri de in
vestiții pentru dezvoltarea indus
triei. cit si pentru construirea 
unor- importante obiective so- 
cial-culturale. între care circa 
20 000 apartamente. Raportăm cu 
acest prilej conducerii partidu
lui. dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că in 
primii doi ani ai actualului cin
cinal colectivele de oameni ai 
muncii din industria municipiu
lui CIuj-Napoca au realizat su
plimentar o producție industrială 
de 1 512 milioane lei. în a- 
ceeași perioadă, costurile to
tale de producție au fost re
duse cu 169 milioane lei, iar 
cele materiale cu 127 milioane 
fată de nivelurile planificate. 
Prevederile planului de investi
ții au fost depășite cu 12 la sută, 
depășirile înregistrate in activi
tatea de constructii-montaj re
prezentînd 3,3 la sută. Sîn
tem însă conștienti că în
deplinirea exemplară a sar
cinilor care intră în sfera de 
obligație a organelor municipale 
de partid și de stat, necesită, 
prin amploarea și complexitatea 
lor, perfecționarea întregului 
nostru sistem de organizare și 
conducere, întărirea legăturii cu 
oamenii muncii din întreprinderi 
și instituții, asigurarea partici
pării efective a tuturor cetățeni
lor. indiferent de naționalitate, 
la conducerea localității în care 
trăiesc, muncesc și învață. De 
aceea, comitetul municipal de 
partid, consiliul popular acor
dă o atentie permanentă în
tăririi legăturii cu cetățenii, dez
voltării spiritului de solicitudine 
al tuturor lucrătorilor consiliului 
fată de problemele pe care le 
ridică oamenii muncii. 

cit și organizatoric a activi
tății in acest domeniu. Ne-am 
străduit să nu facem din apli
carea acestor măsuri un act 
birocratic, administrativ, acor- 
dind o mare importanță muncii 
concrete, dialogului nemijlocit 
cu oamenii, analizării cu de
plină obiectivitate, exigență și 
omenie a fiecărui caz in parte, 
pentru a-i găsi o soluționare 
corespunzătoare.. Un puternic 
ecou în conștiința cetățenilor 
l-au avut dezbaterile organiza
te în colectivele de oameni ai 
muncii, pe marginea unor ca
zuri de încălcare a legalității.

Sîntem însă pe deplin con- 
știenți că, deși ne-am străduit 
să desfășurăm o intensă activi
tate pentru asigurarea cunoaș
terii și respectării legislației, nu 
am reușit încă să stopăm din 
faza incipientă fenomenele ne
gative din anumite sectoare, să 
descoperim și să înlăturăm toa
te cauzele care le generează. 
Consiliul popular, organele lo
cale de specialitate nu au ac
ționat întotdeauna cu fermita
tea și exigența care se impu
neau în anumite situații deose
bite, exiști nd cazuri în care s-a 
dat dovadă de prea multă în
găduință. Totodată, considerăm 
că nu am manifestat suficien
tă inițiativă și preocupare pen
tru diversificarea și perfecțio
narea metodelor noastre de 
muncă, în raport cu transfor
mările care aii avut loc în pro
cesul dezvoltării economico- 
sociale, cu sarcinile noi, tot 
mai complexe care stau în 
fața noastră.

Conștienti că nu am făcut 
totul pe această linie, că tre
buie să muncim mai eficient 
pentru slujirea deplină a inte
reselor oamenilor muncii, vom 
acționa cu mai multă hotărire 
pentru diversificarea formelor 
și mijloacelor de popularizate 
și aplicare a hotărîrilor parti
dului și statului, a legilor țării, 
de amplificare a controlului 
asupra modului cum acestea 
sint respectate.

în încheiere, doresc să asigur 
Comitetul Central al partidului, 
pe dumneavoastră personal, 
tovarășe secretar general, [că 
sîntem hotărîți să nu precu
pețim nici un efort pentru în
făptuirea cu succes a politicii 
partidului și statului de apli
care strictă a legalității socia
liste.

Pornind de la premisa că cir
cumscripția electorală reprezin
tă locul cel mai adecvat pentru 
realizarea legăturii strinse cu 
masa largă a cetățenilor, [am 
căutat modalități cit mai practi
ce pentru imbunătătirea activi
tății la acest nivel. în acest 
scop, am constituit colective' in 
a căror componență intră perso
nal muncitor din aparatul consi
liului popular, in special cel care 
se ocupă de gospodărirea comu
nală. din comerț, sănătate, pre
cum și juriști, cu misiunea de a 
acorda sprijin permanent depu
tatilor. comitetelor de cetățeni, 
în soluționarea cît mai judicioa
să a problemelor din circum
scripțiile electorale. Efectele 
sint pozitive. Din cele peste 2 200 
propuneri făcute cu prilejul ul
timei campanii electorale, prin 
adoptarea acestei măsuri s-a a- 
juns șă fie soluționate pină in 
prezent aproape 1 650. celelalte 
fiind în stadiul de rezolvare.

Din inițiativa comitetului mu
nicipal de partid s-a permanen
tizat practica dezbaterii planului 
în profil teritorial la nivelul mu
nicipiului, in toate circumscrip
țiile și aceasta cu dublu scop : 
al informării amănunțite a cetă
țenilor asupra proiectului pla
nului dezvoltării economico- 
sociale și edilitar-gospodărești 
din anul în curs .și în al doilea 
rînd pentru a reține sugestiile 
aplicabile, soluțiile optime de 
realizare a acestora. Procedind 
astfel, am reușit ca în fiecare 
circumscripție să elaborăm îm
preună cu cetățenii programe 
concrete de activitate, grafice 
ale desfășurării acestora pînă 
in anul 1980. De asemenea, sub 
îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid au loc sis
tematic unele întâlniri, precum 
și audiențe pe cartiere, între
prinderi și instituții, asigurînd 
in același timp, zilnic, accesul 
publicului la cadre cu funcții 
de răspundere și la resoartele 
funcționale. La toate aceste mo
dalități adaug preocuparea co
mitetului executiv pentru asi
gurarea bunei funcționalități a 
serviciilor de relații cu publi
cul. pe teme cum ar fi : Con
solidarea familiei, aplicarea au
torității tutelare, asigurarea 
condițiilor optime de asistență 
socială și altele. Ridicarea ge
nerală a calității vieții • în so
cietatea noastră ca și asigura
rea condițiilor și climatului so
cial sănătos necesar înfăptuirii 
acestui deziderat au făcut ca 
în municipiul nostru să se în
registreze o creștere substanți
ală a numărului căsătoriilor și 
natalității. în anul trecut, de 
exemplu, s-au oficiat 3 453 că
sătorii, față de 1 945 în anul 
1970, iar natalitatea a sporit de 
la 6 320 nou născuti în anul 1975, 
la 7168 în anul 1977.

Este cazul însă să menționez 
că in relațjile cu publicul, în
registrăm nu numai succese,, ci, 
din păcate și unele neajunsuri. 
Nu am reușit întotdeauna să 
facem ca acei care vin la con
siliul popular pentru a obține 
unele acte să plece totdeauna 
mulțumiți, căci uneori au de 
întâmpinat manifestări de tără
gănare a lucrărilor, se lovesc 
încă de formalități inutile.

în același spirit, autocritic, 
tin să subliniez că mai avem 
încă destule de făcut pentru a
(Continuare în pag. a VII-a)
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asigura antrenarea tuturor ce
tățenilor la activitatea social- 
obștească. încă n-am reușit să 
folosim toate formele pentru a 
asigura o participare mai acti
vă a tuturor cetățenilor la con
ducerea vieții sociale, la exer
citarea controlului obștesc, la 
promovarea principiilor eticii .și 
echității socialiste. Și aceasta 
pentru că o serie de deputați, 
de cadre ale consiliului popular 
n-au manifestat suficientă ini
țiativă și răspundere în înde
plinirea îndatoririlor pe care 
le au, n-au acționat în măsura 
cuvenită pentru respectarea ho- 
tărîrilor de partid și a legilor 
țării. Prețioasele indicații pe 
care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați dat 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie ne vor fi călăuză 
în activitatea noastră pentru 
perfecționarea continuă a de
mocrației socialiste, pentru a 
realiza o participare tot mai 
largă a maselor la făurirea pro
priului lor viitor comunist.

Doresc. în același timp, să ex

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
VALERIA STĂNESCU

președinta Consiliului popular 
al comunei Leordeni, județul Argeș

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele cetățenilor din comuna 
Leordeni, județul Argeș, să dau 
glas profundelor sentimente de 
nețărmurită dragoste, vie recu
noștință și aleasă prețuire pen
tru cel mai iubit fiu al poporu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, pentru neobosita și 
rodnica sa activitate consacrată 
înfloririi României socialiste, 
bunăstării și fericirii cetățeni
lor ei.

Timpul care s-a scurs de la 
primul Congres al consiliilor 
populare a fost deosebit de 
rodnic în înfăptuiri și pentru 
localitatea noastră. Trăgînd 
concluziile ce se impuneau, am 
acționat mai energic, antrenînd 
într-o măsură mai mare locui
torii comunei pentru transpune
rea în practică a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui. Preocupîndu-ne de dezvol
tarea economico-socială a loca
lității, am pus un accent sporit 
pe organizarea producției și 
muncii, pe utilizarea mai rațio
nală a pămîntului și pe realiza
rea unei structuri corespunză
toare a culturilor, pe creșterea 
potențialului productiv al ani
malelor. Ca urmare a acestor 
eforturi, a întăririi spiritului de 
ordine și disciplină, unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
din comună, cît si gospodăriile 
populației au reușit să contri
buie anul trecut la fondul de 
stat cu 2 500 tone cereale. 2 000 
tone legume. 400 tone cartofi, 
1 500 tone fructe, 900 tone stru
guri. 1 500 tone carne. 9 000 hl 
lapte, cantități superioare ani
lor precedenți.

Toț în această perioadă, 
ne-am preocupat să amplasăm, 
in mod judicios, obiectivele e- 
con ornice cu care a fost pre
văzută comuna, obiective pen
tru care, in ultimii ani, ni s-au 
alocat 40 milioane lei, ceea ce 
va duce la creșterea potenția
lului economic și social al așe
zării noastre, aflată în continuă 
înflorire.

Din multitudinea de proble
me ce stau în fața consiliului 
popular, mă voi opri la una 
despre a cărei importanță con
sider că nu mai este cazul să 
insist. Este vorba de ameliora
rea și folosirea integrală a fon
dului funciar, problemă de care 
este strîns legată obținerea de 
recolte bogate.

Analizînd căile ce trebuie să 
le adoptăm pentru a răspunde 
cum se cuvine acestei cerințe 
esențiale a agriculturii comu
nei, ne-am decis să constituim 
două perimetre ameliorative, 
în funcție de situația specifică 
a terenului. Pe unul din peri
metre, în suprafață de 540 ha, 
am pornit la efectuarea de de
secări in zona Balta-Ghimboca- 
ta iar pe celălalt, în suprafață 
de 380 ha, am căutat să-1 defri
șam de stufăriș și să-1 redăm 
culturii, administrind terenului 
lucrările și îngrășămintele de 
care avea nevoie. Bucuria 
noastră a fost mare cînd de pe 
acest teren, de cind îl știm to
tal neproductiv, am izbutit să 
obținem producții de porumb 
de peste 6 000 kg la hectar, în 
condiții de neirigare.

Trecind la aplicarea proiec
tului de organizare a teritoriu
lui am reușit ca prin reducerea 
suprafețelor ocupate de dru
muri și poteci, prin mutarea 
rețelelor electrice și de telefon 
pe un alt teren, impropriu pen
tru agricultură, prin defrișări 
de arboret și tufărișuri, prin 
eliminarea fundațiilor de son
de vechi și combaterea eroziu
nii pe văi, să redăm circuitului 
agricol o suprafață ce însumea
ză 74 ha teren. Pentru punerea 
în valoare a nisipurilor din 
lunca rîului Argeș, am plantat 
cu vită de vie 21 ha. iar cu vi
șini 75 ha. plantații care anul 
acesta vor intra pe rod. De ase
menea. prin aplicarea proiectu
lui de ameliorare a fondului 
funciar, in anii 1978 și 1979 vom

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE NICOLAESCU

ministrul sănătății
Doresc să afirm și eu cu pro

fundă satisfacție că această 
conferință reprezintă un eveni
ment important al vieții noas
tre. politice, eveniment care este 
menit să aducă noi soluții prac
tice pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite la Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională 
ale Partidului, să răspundă exi
gentelor puse în fata noastră a 
tuturor de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 

prim întreaga satisfacție pentru 
bogata activitate desfășurată 
pe plan extern de partidul și 
statul nostru, în vederea adîn- 
cirii colaborării cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu celelalte state, 
pentru statornicirea unei noi 
ordini politice și economice în 
lume, pentru dezarmare și se
curitate. Evenimentele vieții 
internaționale au confirmat în
tru totul realismul acestor ori
entări elaborate și promovate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
contribuind la creșterea presti
giului internațional al partidu
lui, al României socialiste.

Vă rog să-mi permiteți să a- 
sigur conferința, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că locuitorii 
municipiului Cluj-Napoca, ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități, în frunte cu cei 44 000 
de comuniști, vor înfăptui cu 
devotament luminosul program 
al partidului, hotărîrile Congre
sului al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale, vor da viață mă
surilor pe care le va adopta 
acest important forum al de
mocratismului nostru socialist.

pune în valoare încă 198 ha de 
teren arabil.

Deoarece pe dealuri avem te
renuri insuficient folosite, s-a 
trecut la elaborarea unui pro
iect de ameliorare a 250 ha, 
teren provenit din pășuni de
gradate și tufărișuri, în scopul 
câștigării unei suprafețe ce va 
servi pentru construirea lacului 
de acumulare Golești.

Chiar și din aceste date su
mare, reiese, cred, vizibil efor
tul locuitorilor din Leordeni în 
acțiunea lor conștientă și de 
largă perspectivă pentru spori
rea fertilității pămîntului, bunul 
nostru cel mai de preț. Și, tre
buie să adaug nu doar ca pe o 
„figură de stil", că o ofensivă 
asemănătoare ducem și pentru 
dobîndirea unui plus de fertili
tate pe planul valorilor spiritu
ale. Comuna noastră, vatră a 
unor frumoase tradiții folclori
ce, cunoaște, prin desfășurarea 
Festivalului național „Cîntarea 
României", un nou avînt în 
creația oamenilor muncii, înge- 
mănînd hărnicia lor cu gustul 
pentru frumos.

Realizările obținute atît pe 
plan economic cît și pe plan 
social-cultural ne-au încurajat, 
dar ne-au și demonstrat, în a- 
celași timp, că, deși dispunem 
de mari resurse naturale, nu 
știm încă să le folosim pe de
plin. Terenurile scoase de sub 
tutela apelor așteaptă de la noi 
"să' le dăm vigoarea necesară, 
să le " învestim cu atributul 
fertilității depline. Trebuie să 
recunoaștem că de valorificarea 
la maximum de eficiență a te
renurilor nu ne-am îngrijit în 
mod special, nu ne-am străduit 
să folosim în mod susținut cele 
mai adecvate mijloace de îm
bunătățiri funciare, să aplicăm 
întocmai prescripțiile specialiș
tilor, pentru că un pămînt 
sălbăticit trebuie îmblînzit cu 
știință și răbdare, trebuie su
pravegheat îndeaproape și spri
jinit să devină productiv.

Referindu-mă pe scurt la 
unele probleme ale activității 
internaționale, aș dori să sub
liniez faptul că în adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
la Conferința județeană care a 
avut loc recent s-au exprimat 
cu pregnanță, încă o dată, 
adeziunea deplină față de poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, respec
tul și recunoștința pentru con
tribuția decisivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și înfăptuirea acestei politici, 
pentru modul strălucit în care 
face cunoscută pe meridianele 
lumii voința noastră de pace, 
de prietenie și colaborare, pen
tru afirmarea hotărîtă în viața 
internațională a principiilor noi 
de relații intre state.

îngăduiți-mi ca, de la tribuna 
noastră, să exprim aprobarea 
și adeziunea nemărginită față 
de acțiunile întreprinse de 
partidul și statul nostru, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste, pentru diversi
ficarea și conlucrarea rodnică 
cu țările’ în curs de dezvoltare, 
cu statele nealiniate, în scopul 
lichidării subdezvoltării și ac
celerării progresului economico- 
social al tuturor popoarelor, 
pentru promovarea unei noi 
ordini politice și economice 
mondiale, pentru extinderea 
legăturilor politice, economice și 
tehnico-științifice cu toate statele 
lumii, indiferent de regimul lor 

. social.
Asigur Conferința, pe secreta

rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, că noi, 
toți cei ce muncim și trăim în 
comuna Leordeni, nu vom cu- 

, noaște îndatorire mai nobilă 
decit aceea de a ne face în mod 
exemplar datoria, de a munci 
cu abnegație și dăruire pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, contribuind cu însuflețire, 
alătur; de întreaga țară, la mă
reața operă de înflorire a 
scumpei noastre patrii.

Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea 
luminoasă ținută Ia plenara Co
mitetului Central din 22—23 
martie a.c.

Pentru că activez în domeniul 
asigurării asistentei medicale, 
mă voi referi la cîteva proble
me din acest domeniu. Este fi
resc ca în cadrul procesului 
complex de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. condus cu clarviziune de 
către partid, să se obțină îmbu

nătățirea sistematică a condiții
lor de viată și de muncă, ridi
carea continuă a nivelului do 
trai material și spiritual al în
tregului popor. Creșterea calită
ții vieții sub toate aspectele ei 
se reflectă și în consolidarea 
stării de sănătate si creșterea 
duratei vieții active a oameni
lor. în general în îmbunătățirea 
continuă, an de an. a indicato
rilor stării de sănătate a popu
lației.

Pentru traducerea în viață a 
politicii partidului în domeniul 
asigurării sănătății populației, 
eforturile făcute de statul nos
tru sint impresionante. Fondu
rile alocate pentru ocrotirea 
sănătății au crescut numai în 
ultimii 10 ani de 2,5 ori. S-au 
construit în această perioadă 
29 spitale moderne situate in 
municipii și orașe urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului 1980 sa 
mai fie date în folosință încă 
8 spitale județene, realizîndu-se 
satisfacerea tot mai bună a ne
voilor de asistentă medicală a 
întregii populații. Numai în ac
tualul cincinal se vor da în fo
losință mai multe paturi de spi
tal decît existau în tara noas
tră în anul 1938.

Odată cu dezvoltarea bazei 
materiale a asistentei medicale 
s-au pregătit și cadrele necesa
re acestui sector, astfel încît în 
prezent avem aproape 36 000 
medici (inclusiv stomatologi), 
5 600 farmaciști și peste 120 000 
cadre medii sanitare. Aceste ci
fre sînt grăitoare dacă ne gîn- 
dim că în 1938 existau circa 
8 000 medici, numai 570 stoma
tologi. 1 300 farmaciști si 11 000 
cadre medii. S-a întărit și se 
va dezvolta asistenta de medi
cină generală. în cele 5 313 dis
pensare. dintre care 2 968 în 
mediul rural și aproape 1 500 în 
întreprinderi. funcționînd în 
prezent aproape 9 000 medici. Vor 
creste numărul si perfecționa
rea medicilor de medicină ge
nerală asigurîndu-se repartiza
rea lor echilibrată în toate ju
dețele tării.

Ca un corolar al acestor efor
turi uriașe durata medie de via
tă a crescut de la 42 ani în 1938 
la aproape 70 ; astăzi mortali
tatea generală a scăzut la ju
mătate, iar mortalitatea infan
tilă a scăzut de aproape 6 ori. 
Si există certitudinea îmbună
tățirii în continuare a acestor 
principali indicatori ai stării de 
sănătate.

Am obținut rezultate bune și 
în prevenirea și combaterea 
unor boli infectioase — malarie, 
difterie. poliomielită, tifos exan- 
tematic. tetanos. febră tifoidă. 
ș,a., care nu mai înregistrează 
decît cazuri sporadice.

Trebuie să recunoaștem însă 
că. deși s-a obținut o îmbunătă
țire remarcabilă a stării de să
nătate a populației, rezultatele 
nu sînt încă pe măsura efortu
rilor pe care statul nostru le-a 
făcut în acest domeniu. Există 
numeroase deficiente în com
portarea personalului sanitar ; 
navetismul. si acum foarte răs- 
pîndit în preajma marilor ora
șe. lasă de fapt populația mul
tor comune practic fără asisten
tă medicală, aceasta acordin- 
du-se doar între două trenuri. 
Mulți medici nu au înțeles că 
medicina cere multă pasiune si 
dăruire, nu poate să se limiteze 
la cîteva ore de serviciu ; mai 
sînt cadre sanitare care primesc 
sau chiar pretind diverse foloa
se de pe urma îndeplinirii ser
viciului medical. Gospodărirea 
si valorificarea eficientă a bazei 
materiale a ocrotirii sănătății 
este încă deficitară, aparatura 
medicală — de mare valoare — 
fiind adesea exploatată necores- 
punzător.

La organele sanitare de con
ducere se regăsesc o serie de 
practici birocratice, de rutină, 
de lipsă de răspundere, care — 
din păcate — se întîlnesc și la 
unii muncitori si chiar cadre de 
conducere din Ministerul Sănă
tății.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI1 
JANOS FAZEKAS

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, 

ministrul comerțului interior
Viața politică este marcată în 

aceste zile de conferința pe ța
ră a președinților consiliilor 
populare, la ale cărei lucrări 
participăm, eveniment de o de
osebită importanță care ilus
trează în mod elocvent rolul 
însemnat al organelor locale 
ale puterii de stat in înfăptui
rea politicii partidului și sta
tului, de dezvoltare economico- 
socială a țării. Conferința con
stituie, totodată, o expresie 
grăitoare a adîncirii democra
ției noastre socialiste, a parti
cipării active, nemijlocite a tu
turor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la condu
cerea economică și a vieții so
ciale a întregii societăți.

în cuvîntul meu doresc să 
mă refer la cîteva probleme 
din domeniul comerțului, acti
vitate care, după cum se cu
noaște, reprezintă una din pre
ocupările și răspunderile esen
țiale ale consiliilor populare, 
ale organelor județene, muni
cipale, orășenești și comunale.

Faptele de fiecare zi dove
desc atenția constantă pe care 
conducerea de partid și de 
stat, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă aprovizio
nării cu mărfuri a populației, 
îndeplinirii la un nivel superi
or a importantelor funcții eco
nomice și sociale ale comerțu
lui socialist. Acționînd pentru 
transpunerea în viață a sarci
nilor ce le sînt trasate, indus
tria bunurilor de consum și co
merțul asigură an de an canti
tăți sporite de mărfuri cu o 
structură mereu îmbunătățită.

Nu putem caracteriza mai bi
ne progresele făcute pe linia 
asigurării unei aprovizionări 
îndestulătoare prin comerțul 
socialist, decît arătînd că popu
lația va avea la dispoziție în 
acest an cu 29 la sută mai mul
te mărfuri alimentare și neali
mentare decît în anul 1975. 
Este, de asemenea, semnifica
tiv faptul că in primii doi ani 
ai cincinalului în curs, vînzări- 
le de mărfuri în sumă totală 
de 320 miliarde lei echivalează

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a atras de atîtea ori atenția 
că munca noastră nu trebuie 
apreciată după numărul de con
sultații sau tratamente, ci după 
starea de sănătate, practic dacă 
oamenii se simt bine. Programul 
adoptat de Plenara partidului 
din octombrie 1977 reflectă noua 
concepție, profund umanistă, de 
ocrotire a sănătății promovată 
de partidul și statul nostru, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și cuprinde pentru a- 
ceastă etapă direcțiile principale 
în care trebuie să acționăm noi, 
toți oamenii muncii din sectorul 
sanitar, pentru a crește nivelul 
de asistență medicală, pentru ca 
fiecare cetățean al țării să bene
ficieze de o sănătate tot mai 
bună.

O sarcină deosebită ce revine 
întregului personal sanitar o 
constituie grija deosebită pentru 
omul sănătos, întărirea continuă 
a stării lui de sănătate și creș
terea capacității sale de muncă, 
prin utilizarea factorilor natu
rali de stimulare a organismului, 
alimentație rațională, neutrali
zarea factorilor negativi din me
diul ambiant și de la locul de 
muncă. în acest scop, se vor 
dezvolta și intensifica acțiunile 
profilactice vizînd prevenirea 
îmbolnăvirilor atît în ceea ce 
privește bolile contagioase cît și 
bolile cronice netransmisibile.

Potrivit sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea, ca în 1980 
populația țării noastre să ajungă 
la 25 milioane locuitori, perso
nalul sanitar are obligația să 
acționeze pentru sprijinirea și 
consolidarea familiei, crearea 
unei opinii sănătoase de masă, 
favorabile stimulării natalității, 
creșterii unui număr cît mai 
mare de copii. In direcția aceas
ta acționăm cu toată fermitatea 
pentru crearea celor mai bune 
condiții de ocrotire și apărare a 
sănătății femeii gravide, pentru 
asigurarea securității actului 
nașterii în maternități bine do
tate și mai bine încadrate, pen
tru îngrijirea exemplară a co
piilor, pentru dezvoltarea lor ar
monioasă din punct de vedere 
fizic și intelectual.

Ținind seama de rolul covîr- 
șitor al igienei generale în pre
venirea îmbolnăvirilor și promo
varea sănătății, Ministerul Să
nătății, cu sprijinul instituțiilor 
centrale și consiliilor populare, 
va acționa și mai hotărît pentru 
dezvoltarea unor acțiuni com
plexe de îmbunătățire. a igienei 
publice, pentru o alimentație 
rațională, pentru ridicarea nive
lului de cultură și educație sa
nitară a întregii populații, in 
așa fel ca toți cetățenii să con
tribuie la apărarea propriei să
nătăți.

Cu cîteva zile în urmă, pro
iectul legii asigurării sănătății 
populației, dezbătut și aprobat 
de Comitetul Politic Executiv, 
a fost înscris pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni deschise a 
Marii Adunări Naționale. După 
cum se știe, proiectul de lege 
va fi dat publicității pentru o 
largă dezbatere, în conformitate 
cu principiile democrației noas
tre socialiste. Legea asigurării 
sănătății populației stabilește 
cadrul juridic unitar de desfă
șurare și perfecționare a activi
tății în domeniul ocrotirii sănă
tății, întăririi răspunderii ce re
vine organelor, unităților și per
sonalului sanitar.

în ceea ce mă privește, țin să 
mă angajez, în fața conferinței, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
că voi acționa in orice clipă, cu 
loată puterea mea de muncă 
pentru a îndeplini cum se cu
vine fiecare sarcină de partid in 
domeniul sănătății, pentru ca 
Ministerul, toate cadrele medi- 
co-sanitare să-și facă datoria, 
să-și aducă contribuția la înde
plinirea obiectivelor ce revin 
sectorului sanitar în această im
portantă etapă de înflorire și 
progres a patriei noastre socia
liste.

cu desfacerile din primii 10 ani 
de existentă a comerțului so
cialist. Ca urmare a politicii 
partidului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor țării 
si de reducere a decalajelor in 
ce privește consumul calculat 
pe locuitor între județe, co
merțul și-a extins activitatea 
cu mult peste media pe țară în 
acele județe în trecut rămase 
în urmă și aflate în prezent 
într-un proces dinamic de dez
voltare, cum sînt : Bistrița-Nă- 
săud, Botoșani, Buzău, Covasna, 
Harghita, Ilfov, Olt, Sălaj, Te
leorman, Vaslui, Vrancea. Evi
dent, nu este vorba numai de 
o creștere cantitativă, ci trebu
ie subliniat, în egală măsură, 
și faptul că industria bunurilor 
de consum, aflată într-un pro
ces continuu de modernizare și 
dezvoltare, face într-o măsură 
tot mai mare dovada capacită
ții sale de a diversifica și ri
dica necontenit calitatea măr
furilor.

N-aș vrea să se înțeleagă de 
aci că nu sînt de învins și re
mediat lipsuri și slăbiciuni. Se 
simte nevoia de a adinei în 
permanență cunoașterea reală a 
cererii de consum în profil te
ritorial și de a stabili modali
tăți mai operative de satisface
re cu mărfuri; în structură sor
timentală, în funcție de mobi
litatea consumului. Am în ve
dere faptul că, odată cu dezvol
tarea județelor țării, la nivelul 
acestora intervin profunde 
transformări și mutații econo- 
mico-sociale, cu implicații ne
mijlocite asupra dinamicii și 
structurii cererii de mărfuri a 
populației în profil teritorial.

Totodată, pe baza indicațiilor 
ce ne-au fost date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, am asigu
rat la contractările de mărfuri 
cu industria pentru anul 1978 
prezența, alături de organele 
comerciale, și a reprezentanți
lor consumatorilor, a organiza
țiilor de femei, tineret, elevi, 
studenți, în fiecare județ func- 
ționind pe lîngă direcțiile co
merciale județene, consiliul re
prezentanților consumatorilor, 

care șl-a adus o contribuție ac
tivă la contractarea fondului 
de marfă pentru acest an.

Deși este un fapt evident că 
în genere nu avem dereglări în 
aprovizionarea populației, totuși 
în magazine nu se găsește în
totdeauna întregul sortiment de 
mărfuri de care dispunem, lip
suri de ordin organizatoric de- 
terminînd apariția cu întîrziere 
a unor mărfuri în comerț. Pe de 
altă parte, mai avem încă un 
număr de produse și sortimente 
așa-zise deficitare, in legătură 
cu care au fost elaborate pro
grame comune cu industria pen
tru acoperirea integrală în ur
mătorii ani a necesarului de 
consum.

Există manifestări, din păcate 
nu numai în cazuri izolate, de 
slabă disciplină contractuală re
flectată în nerespectarea de că
tre unii furnizori a termenelor 
de livrare, precum și a calității 
mărfurilor, ceea ce creează 
neajunsuri în activitatea comer
cială.

Este de datoria noastră, a tu
turor celor ce lucrăm în indus
trie și comerț, să facem totul 
pentru înlăturarea lipsurilor, 
pentru valorificarea deplină a 
posibilităților pe care le avem, 
în vederea îmbunătățirii aprovi
zionării populației și a ridicării 
generale a calității activității pe 
care o desfășurăm.

în cadrul acțiunilor pentru 
perfecționarea activității co
merciale. anul trecut a fost ini
țiat un complex de măsuri, care 
s-a dovedit în lunile ce au tre
cut pe deplin justificate. Direc
țiile comerciale județene au fost 
reorganizate, fiindu-le create 
toate condițiile ca să exercite 
coordonarea și controlul între: 
gului comerț socialist local. 
Tinînd seama de modificările de 
natură economică și socială in
tervenite pe plan teritorial, s-au 
înființat un număr de între
prinderi comerciale cu amănun
tul desprinse din întreprinderile 
mixte, organizate de regulă cu 
rază orășenească, profilul lor 
fiind mai bine corelat cu carac- 
teristicele localităților, numărul 
cetățenilor și volumul cererii. 
De asemenea, au fost înființate 
noi întreprinderi de comerț cu 
ridicata pentru mărfuri alimen
tare. care funcționează în pre
zent în toate județele, oferind 
comitetelor executive ale con
siliilor populare județene posibi
litatea de a-și exercita nemijlo
cit atribuțiile si răspunderile în 
domeniul aprovizionării popu
lației. S-au adus, de asemenea, 
unele îmbunătățiri in organiza
rea comerțului nealimentar cu 
ridicata.

Anul acesta, prin Decret al 
Consiliului de Stat, s-au aprobat 
normele'' generale de organizare 
și dezvoltare a rețelei comer
ciale și de alimentație publică. 
Aceste norme permit realizarea 
unei veritabile cotituri radicale 
în ce privește apropierea rețe
lei comerciale de consumatori, 
sporirea eficienței economice și 
sociale a comerțului.

Sîntem angajați. împreună cu 
județele. într-un susținut efort 
pentru a ridica activitatea co
mercială la nivelul cerințelor 
pentru a traduce în viață în 
mod sistematic indicațiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de a 
îmbunătăți continuu aprovizio
narea cu mărfuri a populației, 
de a stabili just structura fon
dului de marfă, folosind criterii 
fundamentale în repartizarea lui 
în profil teritorial, de a face un 
comerț civilizat care să satis
facă variatele exigențe ale con
sumatorilor.

îmi exprim întreaga convinge
re că toți cei ce muncesc în do
meniul comerțului și serviciilor 
de la organele centrale, direcții 
comerciale, consilii de aprovi
zionare și prestări servicii. în
treprinderi și unități din comerț 
si din activitatea de prestări vor 
trage maximum de învățăminte 
din lucrările Conferinței noastre 
și vor aborda cu toată energia 
măsurile de îmbunătățire a pro
priei activități, astfel ca prin 
efortul conjugat al intregului 
front comercial și de prestări 
servicii să satisfacem mereu mai 
bine cerințele variate si în con
tinuă creștere ale populației.

în înfăptuirea politicii națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân. un rol esențial 11 au con
siliile populare județene, muni
cipale. orășenești și comunale. 
Constituția tării și legile consi
liilor populare stabilesc răspun
derea acestora pe teritoriul unde 
acționează în aplicarea politicii 
partidului și statului in proble
ma națională. De aceea, folosesc 
prilejul cuvintului meu la aceas
tă conferință, pentru a mențio
na marea importantă a eveni
mentului politic de acum două 
săptămini care au fost ple
narele oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NAE LEONIDA

președintele Consiliului popular 
al comunei Văleni, județul Olt

Dați-mi voie să exprim, de la 
această tribună, recunoștința 
fierbinte față de grija și pre
ocuparea permanență a condu
cerii partidului și statului, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii, pentru dezvoltarea 
multilaterală a tuturor județe
lor țării și ridicarea bunăstării 
întregului popor, pentru con
tribuția deosebită pe care o 
aduce la dezvoltarea și înflori
rea agriculturii noastre socialis
te. Simțind întotdeauna acest 
sprijinit prețios, permiteți-mi 
să evoc, printre altele, zilele 
de grea cumpănă prin care am 
trecut în acea primăvară a 
anului 1972, cînd oamenii locu
rilor noastre au cunoscut urgia 
apelor ieșite din matca rîului 
Vedea. Sfaturile, îndemnurile, 
indicațiile date atunci de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
s-a aflat alături de noi. ni s-au 
întipărit în inimi și in conștiin
ță, au devenit program concret 
de lucru. Lor Ii s-au adăugat 
sarcinile ce ne revin din docu
mentele Congresului consiliilor 
populare cu privire la realiza
rea programului de amenajare 
« bazinelor hidrografice și 

mană, în cadrul cărora re
prezentanții acestor naționali
tăți au analizat și scos în evi
dentă marile succese ce au fost 
obținute in adîncirea prieteniei 
de nezdruncinat, a frăției și 
deplinei solidarități care există 
între poporul român si naționa
litățile conlocuitoare.

Este vie în memoria noastră 
cuvîntarea de înaltă tinutâ 
principială, teoretică si practică 
a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care jalonează si 
dezvoltă mai departe căile de 
aplicare fermă a politicii na
ționale a partidului. Ea ilustrea
ză în chip grăitor că prietenia 
și frăția de nezdruncinat din
tre poporul român si naționali
tățile conlocuitoare, clădită pe 
temelia solidă a luptelor comu
ne, deplina egalitate în drepturi 
a oamenilor muncii în toate do
meniile vieții sociale, constituie 
victoria cea mai de preț a ac
tivității noastre de construcție 
socialistă, a politicii marxist- 
leniniste a partidului.

Este bine cunoscut faptul că 
repartizarea judicioasă a forțe
lor de producție pe teritoriu 
îndeplinește și o funcție majoră 
în înfăptuirea politicii naționale 
a partidului nostru. Văzînd dez
voltarea impetuoasă economico- 
socială a tuturor zonelor tării, 
anumite persoane din Europa 
occidentală consideră, de exem
plu. că industrializarea într-un 
ritm înalt a secuimii, sau a al
tor județe locuite si de alte na
ționalități. echivalează cu o asi
milare națională forțată, de 
natură economică și demogra
fică. avînd în vedere mutațiile 
produse inevitabil de un ase
menea proces.

Nimic mai fals. decît un 
astfel de raționament. Nu noi. 
ci regimurile burghezo-moșie- 
rești încercau o asimilare ne 
cale economică si demografică. 
Nedezvoltînd cu bună stiintă 
aceste locuri, burghezia silea în 
fapt oamenii de naționalitate 
maghiară să-si părăsească pă- 
mîntul natal si să emigreze in 
alte țări pentru a-si asigura 
existenta.

La încercări de asimilare na
țională de natură economică si 
demografică asistăm si azi. 
chiar în cele mai dezvoltate țări 
europene, unde burghezia, du- 
cînd o veritabilă politică colo
nială în propriile metropole, 
menține premeditat subdezvol
tarea localităților locuite de 
minorități naționale, pentru a 
le sili să părăsească mediul lor 
natural.

Deznaționalizarea minorități
lor din aceste țări, care însu
mează peste 40 milioane locui
tori. cunoaște dealtfel forme 
dintre cele mai ‘variate. înce
pând cu nesocotirea . criteriului 
social-economic și național. în 
delimitarea unităților admi- 
nistrativ-teritoriale și stabilirea 
inechitabilă a proporțiilor de re
prezentare în sistemul electoral, 
și continuînd cu deznaționali
zarea in domeniul limbii, cultu
rii. învătămîntului si altele.

Combătînd cu fermitate esen
ța reacționară și dușmănoasă a 
tuturor încercărilor de ponegrire 
a marilor noastre realizări pe 
tărîmul egalității sociale si na
ționale a tuturor fiilor tării, 
este necesar să luăm în același 
timp atitudine hotărîtă fată de 
orice manifestări de șovinism, 
de naționalism, indiferent din 
partea cui ar fi ; a curs prea 
mult sînge in decursul veacuri
lor pentru cimentarea priete
niei și frăției, încît să admitem 
cuiva să lovească, prin orice fel 
de manifestare. în acest bun de 
aur al vieții noastre, care este 
unitatea dintre poporul român 
si naționalitățile conlocuitoare.

Ca unul care cunosc bine na
ționalitatea maghiară. spiritul 
ei sănătos, atașamentul ei pu
ternic fată de regimul social- 
politic socialist din România, 
consider de datoria mea să de
clar aici că noi. toti fiii acestei 
naționalități, vom fi alături în
totdeauna de poporul frate 
român, luptînd umăr la umăr, 
în strînsă unitate pentru cauza 
comună, construirea socialismu
lui și comunismului în minu
nata noastră patrie. Naționalita
tea maghiară sprijină si susține 
fără rezerve politica internă si 
externă a partidului nostru. 
Partidul Comunist Român. în 
frunte cu Comitetul Central și 
cu secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu. este conducătorul 
nostru ferm. Acest partid este 
partidul nostru, al tuturor. al 
românilor, maghiarilor si al 
celorlalte naționalități : acest 
partid este apărătorul ființei 
noastre naționale, tot asa cum 
este apărătorul ființei naționale 
a poporului român : el asigură 
existenta noastră națională și 
socială, viitorul nostru comunist.

care s-au materializat în pro
iectul de regularizare a cursu
lui rîului Vedea, combaterea 
eroziunii solului și desecarea 
unor întinse suprafețe agricole. 
La această amplă acțiune, de
clanșată Ia chemarea secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, parti
cipă cu entuziasm și hotărîre 
toți cetățenii comunei noastre. 
Pînă acum, am executat lucrări 
de plantare a peste 8 000 de 
nuci in benzi înierbate, pe ma
joritatea văilor ce se varsă in 
riul Vedea. Această acțiune 
continuă, pe baza planului în
tocmit de biroul Comitetului ju
dețean de partid Olt, care pre
vede plantarea, în viitorii ani, 
în comuna Văleni a unui nu
măr de 6 000 de nuci pe supra
fețele în pantă supuse eroziunii, 
incluse în bazinul hidrografic 
Vedea. Am fi foarte bucuroși 
dacă specialiștii Ministerului 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare ar manifesta interes 
față de aceste preocupări ale 
noastre, dîndu-ne îndrumări, 
împărtășindu-ne din experien
ța altora. De asemenea, se vor 
executa lucrări pe o suprafață 
de 8 400 ha în întreg bazinul 
hidrografic al rîului, din care 
240 ha aferente comunei Văleni.

De pe această suprafață, ne 
propunem să obținem un sur
plus de 480 tone cereale și 
plante furajere în valoare de 
peste 700 000 lei anual. Ca ur
mare a realizării acestor lucrări 
— prin diminuarea procesului 
de colmatare, prin parcelarea 
cit mai judicioasă și prin des
ființarea unor drumuri neeco- 
nomicoase — se va asigura 
creșterea suprafeței arabile, se 
va extinde mecanizarea lucră
rilor agricole.

Pentru preîntîmpinarea even
tualelor inundații au fost exe
cutate lucrări ele îndiguire și 
decolmatare în valoare de a- 
proape 200 000 lei prin consoli
dări biologice cu salcîmi și ar
buști, urmînd a fi realizate și 
alte lucrări de regularizare a 
1-iului Vedea, prevăzute in pro
iect, la care cetățenii comunei 
Văleni vor contribui prin mun
că voluntar-patriotică.

Dar adevăratele avantaje e- 
conomice de care vor beneficia 
cele două cooperative agricole 
din comună și ferma învecina
tă, Boianu, a întreprinderii a- 
gricole de stat Drăgănești, își 
vor spune cuvîntul mai ales 
după apariția salbei de lacuri 
de acumulare, create prin con
struirea unor baraje, în cadrul 
acțiunii de regularizare a cursului 
rîului Vedea. Ele vor avea darul 
să transforme cimpia aridă in
tr-un adevărat izvor al belșugu
lui.

Datorită înfăptuirii acestui 
complex de lucrări, destinate 
ridicării potențialului productiv 
al solului, harnicii noștri coope
ratori care, cu toată munca în
vestită. n-au putut pînă in pre
zent să obțină mai mult de 
4 500—5 000 kg de porumb la 
hectar, vor putea să dubleze în 
viitor producția, asigurîndu-se 
astfel livrarea în plus la fondul 
centralizat de stat a unei can
tități de aproximativ 15 000 tone 
de cereale, precum și însemnate 
cantități de carne, lapte, lînă 
etc. în felul aceste, valoarea 
producțiilor obținut,e va permi
te recuperarea in scurt timp a 
cheltuielilor efectuate.

Este de datoria noastră, a 
membrilor comitetului de partid, 
a biroului executiv al consiliu
lui popular, a deputaților să ac
ționăm ferm, pentru ca lucrările 
hidrografice amintite să fie rea
lizate la timp, in condiții de 
bună calitate și cu cheltuieli 
cit mai mici. La înfăptuirea lor.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN FORIȘ

președintele Consiliului popular 
al județului Satu Mare

Vă rog să-mi îngăduiți să 
folosesc tribuna acestui impor
tant forum democratic pentru 
a da expresie sentimentelor de 
înaltă prețuire și adîncă recu
noștință ale oamenilor muncii 
din județul Satu Mare,. fără 
deosebire de naționalitate, pen
tru beneficiul uriaș pe care 
acest înfloritor colț de țară îl 
are în propășirea sa economi
co-socială, ca urmare a înfăp
tuirii politicii de repartizare te
ritorială armonioasă a forțelor 
de producție, de- dezvoltare 
echilibrată a tuturor zonelor și 
localităților patriei.

Doresc să subliniez că, în ul
timul deceniu, potențialul in
dustriei sătmărene a crescut de 
aproape trei ori. Avem ferici
rea de a raporta că, la noi, o- 
biectivul atingerii unui nivel de 
producție de cel puțin 10, mi
liarde lei se realizează încă in 
acest an. S-a extins și moder
nizat, de asemenea, baza teh- 
nico-materială a agriculturii. în 
orașele județului și în majori
tatea covârșitoare a comunelor 
se înfăptuiește un amplu pro
gram de dotări social-culturale 
și edilitar-gospodărești. S-au 
dezvoltat învățământul, activi
tatea in sfera cultural-artistică, 
în domeniul ocrotirii sănătății, 
a comerțului și prestațiilor da 
servicii către populație, precum 
și mijloacele pentru agrementul 
oamenilor muncii.

Toate acestea constituie te
meiul obiectiv al însuflețirii cu 
care sătmărenii participă, în 
strînsă unitate cu întregul po
por, la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economico-socia
lă a tării. Ei exprimă astfel, 
prin fapte, adeziunea fermă la 
politica internă și externă a 
partidului, conștienți fiind că 
noua înfățișare a județului și 
localităților sale este rezultatul 
înțelepciunii cu care dumnea
voastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, orien
tați procesul revoluționar al 
participării egale a tuturor ce
lor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, la întreaga 
viață politică, economică și so- 
cial-obștească a țării. O dovadă 
concludentă în acest sens este 
depășirea cu aproape un mi
liard lei a producției industria
le planificate pe primii doi ani 
ai actualului cincinal.

în înfăptuirea acestei politici 
înțelepte, sarcini de mare im
portanță au revenit consiliilor 
populare, care, in legătură di
rectă cu soluționarea pozitivă 
a unor obiective de mare am
ploare. cît și a problemelor cu
rente ale activității politice, eco
nomice și social-obștesti au spo
rit nivelul activității lor decizio
nale, al muncii organizatorice, 
de mobilizare a eforturilor și 
inițiativei cetățenilor, de exer
citare a controlului respectării 
legalității socialiste.

în orașe și comune s-a gene
ralizat practica consultării sis
tematice a cetățenilor cu pri
vire Ia optimizarea unor mo. 
dalități de acțiune, informarea 
lor cu privire la diferitele ho- 
tărîri adoptate, organizarea for
țelor pentru îndeplinirea obiec
tivelor stabilite. Analiza reali
zării sarcinilor se face deseori 
la fața locului. în prezența unui 
larg activ cetățenesc, pe baza 
unor rapoarte comune ale orga
nelor locale de partid și de stat.

Totodată, ne preocupă preci
zarea cît mai clară a răspun
derilor membrilor comitetelor 
și birourilor executive, ale de- 
putaților, ale comitetelor și co
misiilor de cetățeni și ale ca
drelor din instituțiile adminis
trației de stat prin programe 
concret nominalizate, cu atribu- 
țiuni și termene judicios sta
bilite. 

vom mobiliza pe toți cetățenii 
comunei, folosind in acest scop 
cele mai variate și eficiente me
tode de convingere.

în atenția noastră se va afla 
mai mult decît pînă acum preo
cuparea de a soluționa unele 
probleme cu care se confruntă 
șantierele. Este vorba de îmbu
nătățirea organizării muncii. în
tărirea disciplinei, de folosirea 
întregii capacități a utilajelor, 
de statornicirea unui spirit de 
înaltă responsabilitate în toate 
sectoarele. Numai în acest fel 
vom putea să folosim fondurile 
investite cit mai eficient, să re
ducem cheltuielile și să reali
zăm lucrările în termenele sta
bilite. să asigurăm cit mai re
pede resursele de apă necesare 
pentru irigarea unor noi supra
fețe de teren, să creăm condiții 
pentru apărarea de inundații a 
localităților, pentru combaterea 
eroziunii solului.

Noi, cei peste 5 000 de locui
tori ai comunei Văleni, ne anga
jăm și cu acest prilej să facem 
iotul pentru înfăptuirea înainte 
de termen a programului stabilii, 
și să reducem in același timp 
cu circa 10 la sută cheltuielile 
prevăzute pentru executarea lu
crărilor ce urmează a se efectua 
pe raza comunei, realizind astfel 
economii de peste 250 000 lei. In 
strînsă legătură cu ceea ce ne 
propunem să realizăm, comitetul 
de partid, consiliul popular vor 
milita cu și mai multă hotărire 
pentru educarea cetățenilor în 
spiritul răspunderii fată de 
muncă, pentru cultivarea de
prinderilor de comportare civi
că înaintată.

Desigur, și pînă acum am ac
ționat in această direcție, obți- 
nind rezultate bune, dar trebuie 
să mărturisim că o serie de ma
nifestări cultural-educative nu 
s-au ridicat încă la nivelul ce
rut. n-au avut întotdeauna un 
conținut corespunzător. De ace
ea, urmînd îndemnurile condu
cerii partidului, ale secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm ; ca pe 
viitor să asigurăm fiecărei acti
vități destinate educării | oame
nilor, propagandei un grad spo
rit de eficientă, un plus de com
bativitate. o mai strînsă | legătu
ră cu necesitățile practice ale 
muncii. Prin tot ceea ce am în
făptuit și vom înfăptui ne vom 
aduce partea noastră del contri
buție la înflorirea continuă a 
comunei, a patriei noastre so
cialiste.

în stilul și metodele 1 muncii 
consiliilor noastre s-au promo
vat unele practici proprii mun
cii de partid, cum sint coordo
narea întregii activități econb- 
mico-sociale pe bază de pro
grame de largă perspectivă, 
elaborate in urmă unor studii 
și consultări temeinice, cu spri
jinul întregii obști, stabilirea 
pe o perioadă de un an a pro
blemelor prioritare care vor fi 
dezbătute in sesiuni, efectuarea 
de analize la fața locului, în 
unități sau sectoare, repartiza
rea în unități a cadrelor și lu
crătorilor din aparatul consiliu
lui popular, pentru a ajuta 
electiv la finalizarea sarcinilor 
principale din planurile in pro
fil teritorial.

Din multitudinea problemelor 
care și-au găsit rezolvări po
zitive în județul nostru, cu a- 
portul nemijlocit al consiliilor 
populare, doresc să relev aici 
cîteva. Menționez, astfel : în
cheierea in linii generale a pri
mei etape a programului de 
sistematizare a localităților, de 
amplasare a platformelor in
dustriale, a zonelor de locuințe 
și a dotărilor social-culturale in 
perspectiva anului 1990, ceea ce 
oferă centrelor civice o înfăți
șare nouă și asigură recupera
rea, pentru agricultură, a 8 400 
ha de teren ; soluționarea con
centrării producției marfă din 
zootehnie in complexe de tip 
industrial și asigurarea înche
ierii activității acestora cu be
neficii.; reducerea numărului 
cooperativelor agricole slab dez
voltate din punct de vedere 
economico-financiar de la 72 în 
1970 la 12 în 1975 și la 2 în 
1977 ; dezvoltarea activității de 
gospodărie comunală în toate 
orașele și în numeroase locali- 
tăți rurale, precum și dublarea 
volumului prestărilor de ser
vicii către populație in ultimii 
trei ani.

Considerăm că nu am făcut 
totul pentru ca organele locale 
ale puterii și administrației de 
stat să acționeze in toate împre
jurările la nivelul cerințelor ac
tuale. Sintem conștienți că în 
stilul și metodele muncii noas
tre s-au manifestat și unele de
ficiențe.

Așa de pildă, nu am insistat 
îndeajuns în organizarea și con
trolul acțiunilor destinate inten
sificării ritmului la construcția 
de locuințe și la unele lucrări 
edilitar-gospodărești. Se mani
festă încă tendințe de rezolvare 
a sarcinilor prin mijloace biro
cratice, rupte de realizările ac
tivității practice îndeosebi la 
unele cadre din aparatul admi
nistrației locale, ceea ce a cau
zat pe alocuri întirzieri nejusti- 
ficate și chiar greșeli in apli
carea hotărîrilor și a prevederi
lor legale, mai cu seamă in res
pectarea încadrării în perime
trele construibile și a regimului 
construcțiilor.

în același timp, vorbind des
pre răspunderea consiliilor 
populare in legătură cu realiza
rea programelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale în prol’il terito
rial. pe baza schițelor de siste
matizare aprobate, doresc să re
lev existenta unor greutăți care 
apar ca urmare a insuficientei 
corelări a termenelor de înce
pere și execuție a obiectivelor 
pe platformele industriale cu 
mai mulți beneficiari, a faptu
lui că nu se înscriu încă din 
faza de proiect contribuțiile di- 
feriților titulari de investiții la 
extinderea dotărilor gospodă
rești ale zonelor respective.

Avînd în vedere hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului 
din decembrie 1977, cît și măsu
rile adoptate de recenta pleiia- 
(Continuare în pag. a VIII-a)
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ră a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, sîn- 
tem conștienți de marea răspun
dere ce ne revine în această 
privință.

Cauza trecerii la o calitate nouă, 
superioară, atît de generoasă 
prin conținutul ei revoluționar, 
trebuie să stimuleze in cel mai 
înalt grad răspunderile si in ca
drul consiliilor populare.

în centrul preocupărilor noas
tre trebuie să stea continua îm
bunătățire a organizării activi
tății economice, realizarea în
tocmai a prevederilor planului 
în profil teritorial, a programu
lui suplimentar de dezvoltare a 
economiei naționale.

în această privință ne-am pro
pus să ajutăm în mod concret 
creșterea calității muncii. îmbu
nătățirea stilului și metodelor de 
exercitare a importantelor atri
buții ce revin organelor lo
cale ale puterii de stat, să acti
vizăm mai puternic multiplele 
forme organizatorice de crește

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE STOLOJESCU 

președintele Consiliului popular 
al orașului Orșova, județul Mehedinți

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această înaltă tribună să ex
prim în numele celor peste 2 400 
de comuniști, al celor aproape 
16 000 de locuitori ai orașului 
Orșova, atașamentul nostru ne
mărginit față de politica internă 
și externă a partidului si sta
tului nostru, dragostea si recu
noștința pentru zcel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent re
voluționar, a cărui viată si acti
vitate sînt puse în slujba în
floririi națiunii noastre socialis
te. triumfului păcii în lume.

Orșova, frumosul oraș dună
rean, creația ultimilor 10 ani, 
este rodul politicii științifice, 
clarvăzătoare a partidului, de re
partizare rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul, 
de dezvoltare armonioasă si e- 
chilibrată a economiei naționale. 
Tînăra așezare, în permanentă 
dezvoltare, a beneficiat si bene
ficiază de un sprijin deosebit, 
pentru care mulțumim conduce
rii partidului, secretarului nos
tru general, angaiindu-ne să nu 
precupețim nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea, Confe
rinței Naționale și recentei ple
nare ale partidului. Sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, mobilizați de consiliul 
popular, oamenii muncii au ob
ținut, în primii doi ani ai actua
lului cincinal, succese deosebite. 
Dezvoltînd larg întrecerea socia
listă, am reușit ca la principalii 
indicatori producția globală și 
producția marfă — să realizăm 
un spor de peste 125 . milioane 
lei. in exclusivitate pe seama 
creșterii productivității muncii. 
De asemenea, an de an. au fost 
îndeplinite sarcinile de export, 
fiecare unitate economică s-a în
cadrat în costurile de producție, 
obținîndu-se. în același timp, 
însemnate economii la energie 
electrică, combustibil, metal și 
altele.

Rezultate bune am obtinut și 
tn acest an. Am depășit produc
ția globală cu 3 la sută, produc
ția marfă cu 3.7 la sută, produc
tivitatea muncii cu 5 la sută, 
ne-am realizat sarcinile de ex
port cu 105,2 la sută și planul de 
investiții cu 109 la sută. Aceste 
realizări, precum și condițiile 
asigurate desfășurării procesului 
de producție, ne îndreptățesc să 
ne angajăm în fața conferinței 
pe tară a președinților consilii
lor populare că vom realiza pla
nul pe anul în curs cu 20 de zile 
mai devreme, inregistrindu-se 
astfel în primii trei ani ai actua
lului cincinal un avans de 4 
luni. în acest fel înțeleg locuito
rii celui mai tînăr oraș al tării 
să răspundă grijii pe care parti
dul o poartă poporului, națiunii 
noastre socialiste.

Vă rog să-mi permiteți să mă 
refer în continuare la cîteva pro
bleme prioritare care se află pe 
agenda de lucru a consiliului 
popular. Ne ocupăm, în lumina 
indicațiilor reieșite din hotărîrile 
de partid și de stat, de îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
viată și de muncă ale locuitori
lor, de creșterea și diversificarea 
prestațiilor de servicii, de buna 
aprovizionare corespunzătoare cu 
produse alimentare și industria
le, îmbunătățirea transportului 
în comun, gospodărirea si înfru
musețarea orașului. Numai in 
anul trecut, locuitorii noștri, in 
frunte cu deputății și comitetele 
de cetățeni, au realizat. _ prin 
muncă patriotică, lucrări în va
loare de peste 22 milioane lei. 
în acest an. in fata noastră stau 
sarcini deosebit de importante, 
îndeosebi în domeniul investiții
lor. Construim 230 apartamente, 
liceul industrial „Navrom" cu 
20 săli de clasă, extindem cana
lizarea orașului, vom avea o 
bază nautică, o grădină de vară 
cu 400 de locuri, un ștrand ; din 
contribuția bănească si cu par
ticiparea locuitorilor construim 
Casa pionierilor.

Evidențiind aceste obiective, 
as dori să subliniez că ele se 
datoresc modului în care noi 
concepem activitatea, atragerea 
tuturor locuitorilor la actul de
cizional. Analizăm cu deosebită 
atenție propunerile. sugestiile.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
KAROLY ȘANTA 

președintele Consiliului popular 
al orașului Sfintu Gheorghe

Trăim împreună cu întregul 
nostru popor., momente cu ade
vărat istorice, care vor intra, pu
ternic in conștiința națiunii 
noastre socialiste. Conferința pe 
tară a președinților consiliilor 
populare — înaltul forum la care 
participăm astăzi — are o pro
fundă semnificație, confirmind. 
încă o dată, preocupările con
stante ale conducerii partidului 
nostru, ale secretarului său 
general. tovarășul Nicolae 

re a participării deputatilor. a 
tuturor cetățenilor, la întreaga 
activitate politică, economică și 
social-obștească a localităților.

însuflețiți de grandiosul pro
gram al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
mobilizați de ideile cuprinse în 
ampla și clarvăzătoarea expu
nere pe care ati rostit-o la Ple
nara comună a consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, vă asi
gur iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu de legămîntul solemn 
al deputatilor din județul Satu- 
Mare, al tuturor oamenilor mun
cii de pe acest meleag înflori
tor, fără deosebire de naționali
tate, de a nu precupeți nici un 
efort în înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor încredințate, de a mi
lita neabătut, cu toată perseve
renta. pentru a da viată orien
tărilor și indicațiilor deosebit de 
prețioase prin care dumneavoas
tră, iubite conducător al parti
dului și tării, luminați drumul 
prosperității și al fericirii între
gii noastre națiuni.

criticile si cererile oamenilor 
muncii. încercînd să le soluțio
năm cit mai operativ, tinind 
seama de faptul că. in condițiile 
adîncirii și perfecționării demo
crației socialiste. antrenarea 
maselor de oameni ai muncii 
constituie o condiție esențială a 
mersului înainte. Comitetele de 
cetățeni. întîlnirile dintre depu- 
tati și alegători ne-au pus la 
îndemină aproape 300 de propu
neri. care se referă la dezvol
tarea economico-socială a loca
lității. la buna gospodărire și 
înfrumusețare. la rezolvarea 
unor probleme de ordin perso
nal.

In activitatea noastră avem 
permanent în vedere aplicarea 
fermă in viată a indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui. potrivit cărora societatea 
socialistă, cea mai umană din 
istoria noastră milenară, se con
struiește cu oameni bine in- 
struiti. cu o înaltă conștiință, 
devotați partidului, patriei și 
poporului. Am reușit să atra
gem un mare număr de oameni 
ai muncii în activitatea cultu
rală ; formațiile noastre au ocu
pat locuri fruntașe în prima 
ediție a Festivalului national 
„Cîntarea României" ; a devenit 
traditional festivalul ..Porțile de 
Fier — porțile cîntecului dună
rean și al poeziei patriotice" 
care reunește artiști amatori din 
întreaga tară. Avem o experien
ță bună, avem oameni talentati 
și dorința de a ne prezenta în 
■actuala ediție a festivalului na
tional la un nivel • superior. în 
același timp, sintem preocupați 
să îmbogățim și să diversificăm 
metodele de muncă pentru că 
fiecare acțiune pe care o între
prindem să fie legată de pro
blemele majore ale oamenilor 
muncii, de sarcinile concrete pe 
care le avem de îndeplinit, ca 
fiecare acțiune să aibă în final 
eficienta scontată.

Analizindu-ne în mod critic 
si autocritic activitatea, sintem 
constienti că n-am făcut totul, 
că avem posibilități încă neva
lorificate. Există încă neajunsuri 
în ce privește organizarea mun
cii pe șantier, folosirea mașini
lor si utilajelor, a timpului de 
lucru, a suprafețelor de produc
ție. in perfectionarea profesio
nală a muncitorilor. Avem încă 
multe de făcut pe linia cunoaș
terii legilor de către toti locui
torii si mai ales pentru aplica
rea lor. a activizării deputatilor. 
perfecționării activității si sti
lului de muncă a comisiilor per
manente.

în același timp, as vrea să 
arăt că am întimpinat greutăți 
în înfăptuirea planului de inves
tiții pentru că unii beneficiari' 
nu au asigurat la timp docu
mentațiile de execuție astfel că 
lucrările respective au fost ata
cate cu întîrziere. Va trebui să 
realizăm o mai mare conlucra
re între beneficiar, proiectant si 
constructor. extinzind. acolo 
unde este posibil, construcția în . 
regie proprie.

Doresc în încheiere să fac 
două propuneri. Dat fiind că 
orașul nostru este așezat pe 
malul Dunării, intr-un cadru 
natural deosebit de frumos, pro
pun ca Ministerul Turismului să 
studieze posibilitatea transfor
mării orașului Orșova intr-o 
localitate turistică. De aseme
nea. propun ca Ministerul In
dustriei Ușoare să urgenteze e- 
laborarea documentației pentru 
construcția Fabricii de articole 
de sport si turism prevăzută a 
se construi la începutul anului 
1980.

Călăuziți permanent de pre
țioasele dumneavoastră indicații 
pe care ni le-ati dat cu prile
jul vizitei de lucru în județul 
Mehedinți, ne angajăm să ac
ționăm cu toată răspunderea 
comunistă pentru mobilizarea 
maselor largi de oameni ai mun
cii. a tuturor cetățenilor la în
făptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului, 
din documentele ce vor fi adop
tate la această conferință în ve
derea ridicării pe o treaptă ca
litativ superioară a întregii 
noastre activități.

Ceausescu, pentru adincirea de
mocrației socialiste, pentru în
tronarea în viată. în toate do
meniile activității economico-so- 
ciale. a unui spirit cu adevărat 
democratic, menit să asigure 
participarea efectivă a maselor 
la rezolvarea treburilor de stat 
și obștești.

Imaginea înfloritoare a așeză
rilor din județul Covasna. ase
menea tuturor localităților tării, 
oferă elemente grăitoare asupra 

vieții prospere a oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri — 
români și maghiari — care fău
resc, prin eforturile lor comune, 
societatea ce le asigură bună
starea si demnitatea.

în prezent, toate localitățile 
de pe meleagurile noastre se 
înfățișează într-o imagine nouă, 
socialistă., asigurînd condiții tot 
mai bune, pentru o viată pros
peră. îmbelșugată. Iată de ce si 
noi. locuitorii orașului Sfintu 
Gheorghe — români și maghiari 
— părtași la înfăptuirea visuri
lor multor generații trecute, dind 
glas sentimentelor celor mai 
alese, de stimă si prețuire, fată 
de iubitul conducător al națiu
nii. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
exprimăm, si cu acest prilej, 
mulțumirile cele mai sincere 
pentru prezentul minunat, pen
tru faptul că niciodată oamenii 
muncii apartinînd naționalități
lor conlocuitoare nu s-au bucu
rat de posibilități atît de largi 
ca in prezent, de dreptul de a 
participa efectiv și în condiții 
de deplină egalitate la întreaga 
viată politică, economică si so
cială. la conducerea societății, 
că nicicînd în trecut activitatea 
lor pe tărîmul creației materiale 
si spirituale nu a cunoscut atîtea 
împliniri.

Viata noastră ne oferă mii și 
mii de exemple care ne permit 
să spunem, cu toată convingerea, 
cu sentimentul satisfacției depli
ne. tuturor, și în special ace
lora care încearcă să ne poarte 
de „grijă", că are cine să ne asi
gure înflorirea materială si spi
rituală — partidul comunist, sta
tul nostru — Republica Socia
listă România. patria scumpă 
pentru toti fiii săi. Cu îndrep
tățită rilîndrie patriotică spunem 
că tot ceea ce se face azi în ora
șul nostru este expresia grăi
toare a uriașului efort material 
Si spiritual al întregului nostru 
popor muncitor, strîns unit sub 
conducerea partidului, pentru 
înflorirea si afirmarea personali
tății umane a tuturor fiilor tării, 
fără deosebire de naționalitate.

în acest cadru, vă rog să-mi 
permiteți să informez Conferința 
despre cîteva din preocupările 
Consiliului popular orășenesc 
Sfintu Gheorghe. preocupări me
nite să asigure înfăptuirea sar
cinilor economico-sociale si edi- 
litar-gospodărești ce ne revin, a 
indicațiilor prețioase date de to
varășul Nicolae Ceausescu cu 
prilejul vizitelor de lucru efec
tuate în orașul nostru, ca și asu
pra modului în care au fost ma
terializate hotărîrile primului 
congres al consiliilor populare.

în 1977, industria orașului de 
reședință a județului Covasna a 
realizat o producție de cinci ori 
mai mare decît cea a anului 
1968. iar productivitatea muncii 
a crescut. în aceeași perioadă, 
de 3,5 ori. Producția industrială 
pe locuitor va creste de la 30 000 
lei în 1968 la circa 100 000 in 
1980. principala creștere urmînd 
să se înregistreze în industria 
construcțiilor de mașini. Aces
te sporuri se datoresc în pri
mul rind faptului că orașul 
nostru a beneficiat de un vast 
program de investiții, valoarea 
acestora în 1977, de pildă, 
fiind de 6 ori mai mare decît a 
celor din anul 1968 și depășind, 
în același timp, volumul de in
vestiții materializat în întregul 
cincinal 1966—1970.

Ca urmare a puternicei in
dustrializări a orașului, popu
lația acestuia s-a dublat fată 
de 1968, numărul muncitorilor, 
al specialiștilor care lucrează 
în diferite domenii de activita
te fiind în continuă creștere. 
Pornind de la această realitate, 
consiliul popular orășenesc, sub 
directa conducere și îndrumare 
a comitetelor județean și orășe
nesc de partid, s-a preocupat

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN FLORIN GIDEA ) 

președintele Consiliului popular 
al comunei Ruginoasa, județul Iași

încerc un sentiment de adîncă 
satisfacție, dar și de responsa
bilitate participînd la un ase
menea forum național — Con
ferința președinților consiliilor 
populare — organism cu carac
ter permanent, conceput de 
gindirea Înaintată a celui mai 
bun fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Corfluna Ruginoasa, una din
tre cele 2 704 unități adminis- 
trativ-teritoriale de bază ale 
țării, dispune astăzi de bune 
condiții pentru o bună organi
zare a activității economico-so
ciale, pentru ridicarea nivelului 
de viață, material și spiritual 
ai locuitorilor săi. Consiliul 
popular a fost și este preocupat 
să dea Ruginoasei o înfățișare 
urbanistică originală — aspira
ție legitimă a locuitorilor, care 
sînt deopotrivă arhitecții și 
constructorii comunei lor.

Ruginoasa se mindrește de a 
avea de pe acum un modern 
centru în care sint amplasate 
consiliul popular, căminul cul
tural, școli și ateliere școlare, 
sediul cooperativei agricole ; 
există o piață agroalimentară, 
străzi și trotuare corespunză
toare unui centru civic în plină 
dezvoltare.

Ca urmare a rezultatelor eco
nomico-sociale dobindite, loca
litatea noastră a obținut, în- 
cOpînd din anul 1971, de șase 
ori locul întii sau doi la între
cerea dintre comunele județului,» 
iar in anul 1973 ni s-a acordat 
locul întii pe țară și ni s-a 
conferit Ordinul Muncii cl. I.

Ridicarea comunei se dato
rează rezultatelor de la an la 
an tot mai bune obținute în 
economia agricolă. Dintre preo
cupările consiliului popular 
pentru creșterea neîncetată a 
producției agricole, pe primul 
plan se situează mai buna uti
lizare a pămintului. Din cele 
aproape 5 000 de hectare arabile 
ale comunei, 800 sînt supuse 
eroziunii, 1 914 sint soluri acide, 
din care 150 puternic acide, iar 
120 de hectare prezintă exces de 
umiditate. în aceste condiții a 
trebuit să apelăm la toată pri
ceperea și la toate mijloacele 
moderne, tehnico-materiâle pen
tru a conserva ori ameliora 
terenurile care aveau nevoie de 
Intervenția noastră, a oamenilor 

în permanență de asigurarea 
celor mai bune condiții de 
muncă și de trai pentru toti 
locuitorii, un loc central ocu- 
pindu-1 în activitatea sa înde
plinirea programului de con
strucții de locuințe. Astfel, în 
perioada anilor 1968—1977 au 
fost date în folosință 7 855 de 
apartamente, iar pentru cinci
nalul actual sînt prevăzute a se 
construi peste 8 500 apartamen
te. Aceasta va permite ca la 
sfîrșitul anului 1980, circa 60 
la sută din populația orașului 
să locuiască în apartamente 
noi.

Cu toate rezultatele obținute 
în domeniul construcției de lo
cuințe, în îndeplinirea planului 
aferent primului an al cincina
lului, totuși — la nivelul ora
șului — s-a înregistrat o restan
ță de 474 apartamente. Prin 
măsuri concrete, de a căror 
aplicare a răspuns fiecare 
membru al biroului executiv, 
am reușit ca în anul trecut să 
recuperăm mai mult de jumă
tate din restante. în acest an 
vom face totul pentru a recu
pera și restul. Un sprijin efi
cient îl primim, în această di
recție, din partea cetățenilor 
care, mobilizați de deputății 
consiliului popular, răspund 
chemării noastre de a participa 
efectiv la aceste lucrări, în afa
ra orelor de program.

Socotim însă că una din cau
zele nerealizării planului la 
construcția de locuințe a consti
tuit-o insuficienta preocupare 
pentru industrializarea lucrări
lor în construcții, pentru intro
ducerea unor finisaje supe
rioare și economicoase, care să 
permită și o productivitate spo
rită. Cu cît vom rezolva mai o- 
perativ aceste probleme, cu atît 
vom evita pe viitor restantele 
în îndeplinirea planului con
strucției de locuințe. O altă 
cauză a productivității scăzute 
o constituie nivelul de califi
care, mult diferit, al persona
lului muncitor de pe șantierele 
de construcții, faptul că nu am 
reușit să-i aducem pe toti lu
crătorii la nivelul celor cu pre
gătire bună si foarte bună. De 
aici și calitatea, nu întotdeauna 
corespunzătoare, a lucrărilor si 
cu precădere a finisajelor la 
construcția de locuințe, fiind 
uneori necesare remedieri ce 
produc întîrzieri în darea în 
folosință a blocului.

în același timp, sîntem con
știent! că, pentru realizarea 
sarcinilor sporite ce stau în 
fata noastră în domeniul inves
tițiilor, inclusiv recuperarea 
restanțelor, trebuie să ne mobi
lizăm în continuare toate for
țele, sprijinindu-ne într-o mă
sură și mai mare pe contribu
ția deputatilor și a cetățenilor, 
astfel incit la finele acestui 
an să putem raporta îndeplini
rea integrală a sarcinilor de 
plan pe primii trei ani ai ac
tualului cincinal.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți ca, dind glas hotă- 
ririi tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc în orașul Sfintu 
Gheorghe, români și maghiari, 
să asigur conducerea partidu
lui și statului, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu dăruire și abnegația, 
cu înaltă răspundere comunis
tă, străduindu-ne să facem to
tul pentru a transpune exem
plar în viată hotărîrile ce vor 
fi adoptate de conferință, în 
așa fel incit aportul celor ce 
trăiesc pe meleagurile covăsne- 
ne la îndeplinirea prevederilor 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, să se situeze la cele 
mai înalte cote de hărnicie și 
exigență și să sporească con
tribuția noastră la înflorirea 
scumpei noastre patrii. Repu
blică Socialistă România.

comunei. Inițiind acțiuni la care 
au participat toți locuitorii co
munei, de la tînăr la virstnic, 
am reușit ca pe 300 de hectare 
de terenuri în pantă să execu
tăm amenajări antierozionale, 
iar pe 500. de hectare să înfiin
țăm benzi inierbate pentru pro
tecția solului ; pe terenurile 
acide încorporăm anual in sol 
între 6 000—8 000 tone de îngră
șăminte naturale provenite de 
la fermele de animale ale coo
perativei agricole, I.A.S. și din 
gospodăriile populației, iar pe 
o suprafață de 150 de hectare 
adăugăm, din doi in doi ani, 
amendamente calcaroase pentru 
corectarea acidității. Așa după 
cum ne-ați atras mereu atenția, 
tovarășe secretar general, să 
folosim rațional pămîntul și să 
ridicăm eficiența întregii supra
fețe agricole, acționind pentru 
cultivarea tuturor terenurilor 
arabile, a spatiilor libere din 
perimetrele localității și din 
incintele unităților agricole, 
precum și a curților cetățenilor, 
am trecut in terenul agricol și 
arabil 68 de hectare.

Un obiectiv permanent îl con
stituie folosirea tuturor posibi
lităților de redare a noi supra
fețe în circuitul agricol. Astfel, 
ca urmare a organizării și sis
tematizării teritoriului și ac
țiunilor desfășurate prin mun
că patriotică pentru recupera
rea unor terenuri degradate, 
suprafața arabilă a localității a 
crescut în ultimii doi ani cu 36 
de hectare, militînd pentru a 
pune capăt oricărei risipe de 
teren.

Pe 21 de hectare de terenuri 
mlăștinoase, care pînă in anii 
1974—1975 erau puternic nepro
ductive, am amenajat, prin 
muncă patriotică, cinci iazuri 
agropiscicole. Pe lingă produc
ția de pește, apa din aceste a- 
cumulări este folosită pentru a 
iriga aproape 100 de hectare de 
teren arabil și 55 de hectare de 
pășune. Terenurile improprii 
producției agricole le-am re
partizat construcțiilor. Pe ele 
am amplasat complexul zooteh
nic pentru 1 000 de vaci de 
lapte, silozul cu o capacitate 
de 5 000 de tone de cartofi de 
sămînță, cărămidăria, sediile 
întreprinderii de mecanizare și 
ale secțiilor S.M.A.

Relevînd împlinirile noastre, 

nu pot să nu arăt, in spirit cri
tic și mai ales autocritic, că în 
activitatea noastră s-au mani
festat o serie de neajunsuri e- 
xistente mai ales în ceea ce 
privește folosirea intensivă a 
pămintului, determinate de fap
tul că. uneori, după ce am 
adoptat planuri de măsuri, 
n-am urmărit, pas cu pas, și -în
deplinirea lor în totalitate și la 
ce] mai înalt grad de eficientă. 
Trebuie spus că în activitatea 
consiliului popular își mai face 
uneori loc rutina, că nu am 
reușit ca fiecare deputat, fie
care lucrător al consiliului, toți 
membrii consiliului de condu
cere al cooperativei de produc
ție, șefii de ferme, să acționeze 
energic, cu toată răspunderea, 
pentru ca fiecare palmă de pă- 
mînt să rodească din plin. Tre
buie să acționăm cu mai multă 
hotărîre pentru a respecta pla
nul de amplasare a construc
țiilor. pentru a pune capăt în
cercărilor care mai există, de 
altfel, de a se construi pe cele 
mai bune terenuri, pentru ca 
nici o construcție, indiferent a 
cui este, să nu se ridice decît 
cu aprobarea consiliului popu
lar.

Ce trebuie să facem și cum 
trebuie să acționăm de acum 
înainte ne-a fost arătat cu cla
ritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru consacrată problemelor 
agricole. Ne angajăm în fața 
conferinței ca, sub conducerea
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președintele Consiliului popular municipal Galați
Vă rog să-mi permiteți ca. de 

la tribuna Conferinței președin
ților consiliilor populare să ex
prim. în numele comuniștilor, 
al tuturor cetățenilor din muni
cipiul Galați, deplina noastră 
adeziune fată de politica înțe
leaptă a partidului, sentimentele 
de dragoste și prețuire fată de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu care, prin 
minunatul exemplu de dăruire 
și abnegație, de spirit revoluțio
nar. de activitate neobosită în 
slujba bunăstării șl fericirii po
porului. ati contribuit la ridi
carea României pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Municipiul Galați a cunoscut 
în anii construcției socialiste o 
dezvoltare fără precedent Popu
lația a crescut de la circa 80 000 
de locuitori la peste 250 000 in 
prezent. Au fost construite în 
această perioadă peste 50 000 de 
apartamente, iar în acest cinci
nal se vor realiza încă aproape 
25 000 de locuințe. Numai în 
anul trecut, am beneficiat de 
un volum de investiții pentru 
dotări social-culturale de aproa
pe 500 milioane lei. Producția 
industrială în cincinalul trecut a 
crescut de 2,7 ori. intr-un ritm 
mediu anual de 21 la sută. Pen
tru toate acestea, am primit 
mandatul celor 50 000 de comu
niști. al tuturor locuitorilor aces
tui municipiu, de a adresa mult 
iubitului tovarăș secretar gene
ral al partidului cele mai vii 
si sincere mulțumiri. întreaga 
noastră recunoștință. La sfirșitul 
acestui cincinal, se prevede să 
realizăm o producție globală in
dustrială în valoare de 15,5 mi
liarde lei. fără Combinatul side
rurgic. ceea ce înseamnă un 
consum sporit de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie. Tinînd seama de acest fapt, 
consiliul popular al municipiu
lui Galați, sub conducerea co
mitetului municipal de partid, a 
desfășurat și desfășoară o in
tensă activitate politico-organi- 
zatorică si tehnică pentru buna 
gospodărire a resurselor mate
riale și energetice. în scopul 
creșterii si pe această cale a efi
cientei activității colectivelor 
noastre de muncă.

O atenție deosebită acordăm 
transpunerii în viată a măsuri
lor tehnice menite să ridice gra
dul de valorificare a metalului, 
prin revizuirea planurilor de 
croire la construcții navale, uti
lizarea deșeurilor recuperabile, 
aprovizionarea cu laminate la 
dimensiuni și tolerante negative 
și altele care. în anul 1977 au 
determinat o folosire a lamina
telor plate, la Șantierul naval 
Galați. într-un procent de 86—88 
la sută, precum si o economie 
la nivelul municipiului nostru de 
peste 700 tone metal.

Avînd în vedere sarcinile mo
bilizatoare din acest an. ca și 
din următorii ani. ne-am propus 
ca. în continuare, să îmbunătă
țim soluțiile de proiectare și 
tehnologiile în construcția de 
mașini și. în special, in . cea de 
nave, prin folosirea calculatoru
lui electronic în optimizarea 
formelor si structurii de rezis
tentă, extinderea prefabricării 
tubulaturii și a altor tehnologii 
avansate, menite să asigure eli
minarea adaosurilor de prelu
crare și atingerea unui coefi
cient de utilizare a metalului 
de peste 90 la sută. De aseme
nea. vom trece la reproiectarea 
produselor și reperelor cu con
sumuri mari de metal, cu gaba
rite depășite, concomitent cu 
folosirea înlocuitorilor de mate
riale deficitare și schimbarea 
soluțiilor tehnologice de fabri
cație. în constructii-montaj vom 
trece la adoptarea unor soluții 
tehnologice cu consumuri mini
me de materiale, la folosirea 
materialelor ușoare, ieftine și cu 
rezistentă ridicată, la eliminarea 
supradimensionărilor și limita
rea volumului construcțiilor la 
nevoile stricte de producție.

Referindu-mă la acțiunea de 
raționalizare a consumurilor și 
de economisire a combustibili
lor și energiei electrice, aș vrea, 
pe scurt, să rețin atentia asupra 
cîtorva măsuri luate în econo
mia municipiului Galati, care 
s-au soldat cu rezultate bune.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
BARBARA FULOP

primarul comunei Sîngeorgiu de Mureș, 
județul Mureș

Aș dori. înainte de toate, 
să-mi exprim adeziunea de
plină fată de orientările cu
prinse în cuvîntarea rostită de 
curind de tovarășul Nicolae 

comuniștilor, să acționăm prin- 
tr-un efort colectiv și neîntre
rupt, pentru identificarea și 
realizarea cu mijloace proprii 
a unor noi lucrări de ameliora
re și irigații suplimentare, folo
sind posibilitățile locale.

în încheiere, vă rog să-mj 
permiteți, stimați tovarăși, să 
mă folosesc de acest prilej și 
să dau glas profundei mulțu
miri și deosebitei satisfacții ce 
o manifestă locuitorii comunei 
Ruginoasa pentru generoasa 
grijă a conducerii de partid și 
de stat, a tovarășului secretar 
general personal, pentru refa
cerea palatului lui Cuza din 
localitatea noastră, clădire mo
numentală, care după diferite 
utilizări fusese lăsată pradă 
unei jalnice ruine, fiind azi re
clădit aproape din temelii. La 
chemarea consiliului popular, 
locuitorii comunei Ruginoasa 
au participat, cu mic cu mare, 
la restaurarea impunătoarei clă
diri, iar de jur-împrejurul pa
latului locuitorii comunei au 
reamenajat un frumos parc. Pa
latul va găzdui Asociația cul
turală „A.I. Cuza" din Ruginoa
sa, biblioteca comunală și casa 
pionierilor.

Alătur acestor mulțumiri 
fierbinți hotărîrea noastră de 
a munci cu dăruire exemplară 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al parti
dului, a obiectivelor prezentei 
Conferințe a președinților con
siliilor populare.

în anul 1977 a fost terminată 
acțiunea de modernizare a in
stalațiilor de ardere la cazane și 
cuptoare industriale, precum și 
a cazanelor de apă caldă și abur 
cu randamente de sub 80 la 
sută, în conformitate cu pre
vederile în vigoare ; a cres
cut gradul de valorificare a 
resurselor energetice secunda
re, în prezent gazul de furnal 
și gazul de cocserie fiind utili
zate integral. De asemenea, la 
unitățile industriale s-au întoc
mit bilanțuri energetice cu o 
eficientă economică anuală de 
40 000 tone combustibil conven
țional și 17 000 MWh energie 
electrică, s-au introdus noi pro
cedee tehnologice cu consumuri 
energetice reduse.

O atenție deosebită am acor
dat bunei gospodăriri a combus
tibilului și energiei electrice în 
consumul public. în acest sens, 
am raționalizat și modernizat 
iluminatul public, iar energia 
termică pentru noile ansambluri 
de locuințe și dotări social- 
culturale a fost asigurată în 
procent de 99,7 la sută prin sis
temul urban de termoficare, 
renunțîndu-se aproape complet 
la centralele termice de cvartal. 
Aceste măsuri, ca și altele, au 
permis ca în anul 1977 să obți
nem economii de 13 400 MWh 
energie electrică, peste 600 tone 
benzină și peste 1 500 tone mo
torină. Desigur, ceea ce am 
făcut pînă acum nu ne mulțu
mește, deoarece n-am soluționat 
încă o serie de probleme legate 
de extinderea rețelelor urbane 
de termoficare, de dezafectare 
a circa 100 centrale termice 
mici, care încă mai funcționează 
cu combustibili superiori, de 
automatizare complexă a punc
telor și stațiilor de termoficare. 
N-am realizat încă studiul și 
cercetările necesare pentru va
lorificarea în scopuri energetice 
a reziduurilor menajere din 
salubrizare și construcția in
stalațiilor în acest scop. Sînt 
probleme pe care ni le-am pro
pus să le soluționăm pînă în 
1980.

Sîntem rămași în urmă cu 
luarea unor măsuri pentru creș
terea gradului de recuperare a 
resurselor energetice secundare, 
ca de pildă, la Combinatul si
derurgic, a gazului de furnal și 
de cocserie, a aburului tehnolo
gic și a căldurii produselor și 
zgurilor, cu valorificarea gaze
lor arse de la cazanele de aburi 
și a condensului. Măsurile pen
tru înlocuirea pe etape a nave
lor și locomotivelor cu abur 
prin cele acționate cu motoare 
diesel, cu randament ridicat și 
cu consum de combustibil infe
rior, sînt însă nefinalizate. Sînt 
convins că interesul pentru va
lorificarea resurselor materiale 
va crește pentru că, prin măsu
rile stabilite de plenara C.C. al
P.C.R. din 22—23 martie a.c. 
oamenii muncii vor beneficia 
de cîștiguri sporite acordate în 
raport cu producția obținută și 
cu economiile realizate.

în spiritul propunerilor făcute 
în conferința noastră, ca și la 
Congresul consiliilor populare, 
susțin și eu necesitatea urgen
tării Legii organizării si func
ționării gospodăriei comunale, 
cît și creșterii competentelor 
consiliilor populare municipale 
în acest domeniu. In încheiere, 
doresc să exprim — în nume
le comuniștilor, al tuturor ce
tățenilor din municipiul Ga
lați — totala noastră adeziune 
față de politica externă a parti
dului nostru, respectul și recu
noștința pentru contribuția de
cisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea acestei politici, pen
tru modul strălucit în care face 
cunoscută în întreaga lume 
voința României socialiste de 
pace, de prietenie, de colabora
re cu toate popoarele. Vă asigu
răm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii, 
deputății, toți cetățenii muni
cipiului Galați, își vor uni 
eforturile, întreaga lor capaci
tate de muncă și potențialul de 
inteligență tehnică pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xlrlea și ale 
Conferinței Naționale a parti
dului nostru.

Ceaușescu la plenara comună a 
consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară si germa
nă și să declar. în numele ce
tățenilor pe care-i reprezint, că 

vom munci si în viitor în a- 
ceeași caldă frăție. în aceeași 
bună înțelegere pentru înfăp
tuirea viitorului comunist al pa
triei noastre comune. Cetățenii 
de naționalitate maghiară din 
localitatea noastră se bucură, ca 
pretutindeni unde trăiesc si 
muncesc în tara noastră, de 
toate condițiile create oamenilor 
muncii pentru bunăstarea lor. 
fapt pentru care mulțumesc 
partidului, secretarului său ge
neral.

Comuna Sîngeorgiu de Mureș, 
suburbană a municipiului Tg. 
Mureș, cu o populație de peste 
6 000 locuitori, cunoaște. îm
preună cu celelalte localități ale 
județului Mureș, o puternică 
dezvoltare. Alături de unitățile 
economice existente, vor intra în 
funcțiune pe raza comunei. în 
actualul cincinal, două labora
toare. unul de pedologie si altul 
de control al semințelor, o între
prindere de condiționat semințe 
și una de exploatare, un oficiu 
de îmbunătățiri funciare si pro
iectări de construcții agricole. 
Fără îndoială că functionarea 
lor va aduce schimbări esenția
le în viața comunei prin creș
terea gradului de urbanizare da
torită amenajărilor ce se vor 
efectua prin înființarea de uni
tăți de servire a populației.

în vederea dezvoltării mal ac
celerate și armonioase a comu
nei. organele locale de partid si 
de stat au acționat pentru an
trenarea sistematică si cu efi
cientă sporită a tuturor locuito
rilor la acțiuni edilitar-gospodă- 
rești. Astfel. în ultima perioadă, 
prin contribuția în bani si in 
muncă a populației s-au con
struit 4 săli de clasă, un labo
rator. un atelier-școală si o gră
diniță cu 120 locuri, ceea ce a 
creat condiții mai bune pentru 
desfășurarea procesului instruc- 
tiv-educativ. pentru legarea în- 
vătămintului de practică. Merită 
a fi relevat faptul că prin con
tribuția locuitorilor la ridicarea 
grădiniței de copii am reușit ca 
acest obiectiv să fie pus în func
țiune cu un an mai devreme de- 
cit termenul planificat. Tot prin 
contribuția în muncă a locuito
rilor am amenajat un spațiu 
verde și de joacă pentru copii și 
am început amenajarea unui 
parc, prin recuperarea unui te
ren erodat. transportîndu-se 
pentru aceasta peste 10 000 mc 
de pămîn-t. Acum urmează să 
plantăm arbori și arbuști orna
mentali si să executăm alte lu
crări de înfrumusețare. De ase
menea. s-au săpat 14 km șan
țuri pentru îmbunătățiri fun
ciare. s-au amenajat peste 3 000 
metri liniari albii ale cursurilor 
de ape. servind la desecarea 
apei pe o suprafață de 80 ha si 
la evitarea inundațiilor în zonele 
respective, s-au reparat 7 km 
drumuri comunale, precum si 
unele poduri și podețe. Prin re
pararea arterelor de comunicație 
a devenit posibilă introducerea 
curselor zilnice de autobuz spre 
satul Cotus. aparținător comu
nei. Tot prin contribuția popu
lației vom începe în anul viitor 
construirea unei săli de sport in 
valoare de 500 000 lei, așteptată 
cu mult interes de către cei 
aproape 1 000 tineri din comună. 
Tinînd seama de indicațiile pri
vind creșterea suprafeței agri
cole. vom continua să facem prin 
participarea cetățenilor lucrări 
de desecări si decolmatări pen
tru a spori cantitatea de produse 
agricole intrată în hambarele 
cooperativei si ale locuitorilor.

Din experiența de pînă acum 
am constatat că, bine folosită, 
contribuția în bani si muncă a 
populației poate aduce îmbună
tățiri substanțiale în viata ce

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE ȘENDROIU 

președintele Consiliului popular 
al orașului Găești, județul Dîmbovița

Actuala Conferință a pre
ședinților consiliilor populare 
reprezintă o expresie, profund 
grăitoare, a stilului novator de 
gîndire și conducere politică, 
încetățenit și puternic stimulat 
de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a dezvoltării si adin- 
cirii continue a democrației so
cialiste, a perfecționării condu
cerii societății si atragerii efec
tive a oamenilor muncii la în
făptuirea marilor obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea. 
de Conferința Națională a P.C.R.

Prin grija permanentă a 
conducerii de partid si de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceausescu 
personal, orașul Găesti a cu
noscut o continuă dezvoltare pe 
toate planurile vieții economico- 
sociale. Astfel, producția indus
trială a crescut. în ultimii 10 
ani. de la 100 milioane Iei la 
1.6 miliarde Iei, accentuîndu-se 
laturile calitative și ale eficien
tei economice. Industrializarea 
orașului a determinat o simți
toare sporire a numărului popu
lației. care în ultimii ani s-a 
dublat, ceea ce a pus în fata 
consiliului popular sarcini noi 
pe linia asigurării unor condi
ții de viată si de confort speci
fice civilizației urbane. în acest 
scop, au fost luate măsuri pen
tru creșterea răspunderii si 
competentei consiliului popular, 
a deputatilor. în înfăptuirea si 
respectarea schiței de sistemati
zare a orașului. în întărirea 
disciplinei în construcții. S-a 
militat astfel pe linia promovă
rii în activitatea noastră a unui 
spirit de muncă dinamic, colec
tiv. de înaltă responsabilitate, 
propriu muncii de partid. Au 
fost elaborate programe unitare 
de acțiune, care s-au reflectat 
pozitiv în creșterea eficientei 
muncii cadrelor, a deputatilor. 
în atragerea cetățenilor la 
acțiunile economico-sociale si 
gospodărești. Respectînd legea 
sistematizării, indicațiile deose
bit de prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ne străduim 
să folosim judicios terenul, con- 
centrînd obiectivele economice 
si construcțiile noi de locuințe 
în cadrul unor ansambluri com
pacte. să îmbinăm trăsăturile 
de arhitectură modernă cu uti
lul si cu tradițiile specifice 
acestei zone.

Prin schița de sistematizare 
aprobată de conducerea parti
dului urmărim ca. odată cu 

tățenilor în măsură să compen
seze cu mult peste valoare 
contribuția fiecăruia, să se cre
eze numeroase mijloace mate
riale de care să beneficieze în
treaga populație. Iată de ce 
vom acorda și de acum înainte 
toată atentia acestei probleme 
gospodărești, cheltuind cu răs
pundere și cu chibzuială fon
durile rezultate din contribuția 
obștească și folosind munca in 
acțiunile de primă necesitate 
ale comunei.

Trebuie să recunoaștem că 
rezultatele noastre ar fi fost 
mai insemnate dacă ne îngri
jeam să atragem la susținerea 
bogatului program de lucrări 
întreaga populație. Or, din cele 
constatate în activitatea de zi 
cu zi. n-am realizat acest o- 
biectiv. după cum n-am folosit 
decît partial rezervele mate
riale de care dispune comuna 
Sîngeorgiu de Mures.

Considerăm că în munca de 
viitor a comitetului executiv, a 
deputatilor. trebuie să intervină 
o schimbare radicală în mai 
buna utilizare a forțelor umane 
Si a mijloacelor materiale, să 
fie întocmite planuri cît mai 
minuțioase. Ca să se ajungă la 
aceasta, trebuie ca întreaga 
populație să fie consultată a- 
supra proiectelor întocmite si 
apoi să se ducă o susținută 
muncă de antrenare a tuturor 
cetățenilor la înfăptuirea pla
nurilor respective.

Sub conducerea organelor si 
organizațiilor de partid vom 
acționa sistematic pentru creș
terea responsabilității deputati
lor. a cadrelor de conducere din 
comună, a tuturor oamenilor 
muncii fată de solutionarea pro
blemelor gospodărești care stau 
în fata noastră. încurajînd ini
țiativa cetățenească, promovarea 
spiritului de întrecere, tot ce 
ajută la înfrumusețarea comu
nei. la creșterea potențialului 
ei economic.

Aș dori să ridic o problemă 
care prezintă un interes deose
bit nu numai pentru locuitorii 
comunei noastre, ci și pentru 
cei din municipiul Tg. Mureș și 
din alte localități.

în comuna noastră funcțio
nează. de circa 80 de ani. o 
modestă stațiune balneară. in 
care, prin folosirea resurselor 
locale de apă sărată, cu un \ bo
gat continui de substanțe mine
rale, se tratează cu bune rezul
tate bolile reumatice. Numai în 
anul trecut, băile din Sîngeor
giu de Mureș au fost vizitate 
de peste o sută de mii de: ce
tățeni. în limita posibilităților 
pe care le are, consiliul popu
lar comunal a creat condițiile 
minime pentru efectuarea tra
tamentelor. solicităm însă ca 
atît organul județean, cît și, Mi
nisterul Sănătății si Uniunea 
Generală a Sindicatelor să ma
nifeste mai mult interes fată 
de această stațiune. Solicităm 
să se definitiveze studiile. în
cepute cu ani în urmă, cu pri
vire la rezervele de apă sărată, 
să se. extindă baza de tratament 
cu tot ceea ce este necesar pen
tru functionarea ei normală, 
personalul medical fiind asigu
rat din unitățile spitalicești1 din 
municipiul Tg. Mureș.

Asigur conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii români, ma
ghiari si de alte naționalități 
din comuna Sîngeorgiu de Mu
reș. își vor aduce în continuare 
contribuția la traducerea în 
viată a Programului partidului, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si de îna
intare a României spre comu
nism.

realizarea ansamblurilor noi de 
locuințe, să dezvoltăm si fondul 
de gospodărire edilitară a ora
șului. în cadrul acestei orien
tări a fost elaborat detaliul de 
sistematizare a centrului orașu
lui. unde vom construi încă 5 000 
de apartamente, obiective so
cial-culturale. vom dezvolta 
gradul de echipare tehnico-edi- 
litară. mai ales în privința re
țelelor subterane de canalizare, 
a instalațiilor de alimentare cu 
apă potabilă și a stațiilor de 
epurare a apelor uzuale oră
șenești.

în ansamblul activității noas
tre pe această linie, un loc în
semnat l-a ocupat realizarea 
sarcinilor din programul de hi
droameliorații. în mod deosebit 
executarea lucrărilor pentru 
protejarea orașului împotriva 
inundațiilor. Din fondurile de 
investiții s-a exgcutat un canal 
de deversare a apelor în riul 
Argeș, care va fi dat in folo
sință la sfîrșitul acestui se
mestru. De asemenea, cu parti
ciparea locuitorilor orașului, pe 
baza unor schite întocmite de 
specialiști, s-au construit- di
guri. s-a adîncit și regularizat 
albia unor pîriuri. înlăturîndu-se 
astfel pericolul inundațiilor și 
redîndu-se circuitului agricol 
noi suprafețe de teren.

Sîntem pe deplin constienti că 
rezultatele obținute pină acum 
în acțiunea de sistematizare a 
orașului nu sînt. nici pe depar
te. pe măsura mijloacelor mate
riale de care dispunem si nici 
la înălțimea cerințelor actuale. 
Aceasta, atît în ce privește rit
mul de executare a construcții
lor. cît și realizarea lor din 
punct de vedere tehnico-functio- 
nal. Comitetul executiv al con
siliului popular orășenesc nu a 
ajutat efectiv unitățile de con
strucții. în vederea sporirii exi
gentelor privind nivelul calita
tiv al lucrărilor de construcții si 
în respectarea graficelor de dare 
în folosință a acestora. Se im
pune. astfel, promovarea mai 
fermă în întreaga noastră acti
vitate a unor exigente sporite, 
adoptarea unor metode de în
drumare și control mai concrete 
și mai competente. Trebuie să 
crească răspunderea si recepti
vitatea. atît din partea consiliu
lui popular orășenesc, cît și din 
partea factorilor implioati in 
realizarea prevederilor sarcinilor
(Continuare în pag. a IX-a)
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cuprinse in schitele si detaliile 
de sistematizare. în acest sens, 
vom corela activitatea tuturor 
unităților participante la execu
tarea lucrărilor de investiții, 
astfel incit ea să permită exe
cutarea construcțiilor, rețelelor 
subterane de canalizare, a in
stalațiilor de alimentare cu apă, 
cablarea telefonică, pe baza unui 
grafic unic, eliminîndu-se lucră
rile inutile. în aceeași ordine 
de idei, vom urmări ca execu
tarea ansamblurilor de locuințe 
să se facă concomitent cu res
pectarea densității și necesaru
lui de obiective social-culturale 
cu caracter multifunctional, care 
să capete, încă din execuție, în
fățișarea unei echilibrate si ar
monioase structuri economico- 
sociale.

în lumina măsurilor privind 
îmbunătățirea activității de re
zolvare a propunerilor, sesiză
rilor. reclamatlilor si cererilor 
oamenilor muncii, adoptate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
ne propunem ca, în activitatea 
noastră viitoare, să acordăm o 
atenție sporită opiniilor expri
mate de cetățeni, criticilor for
mulate de aceștia în legătură cu 
modul în care ne îndeplinim 
mandatul ce ne-a fost încredin
țat. Sintem convinși că dacă 
am fi procedat astfel pînă în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION TUDOR

președintele Consiliului popular 
al județului Constanța

Conferința pe tară a președin
ților consiliilor populare, prin 
amploarea și importanta pro
blematicii pe care o dezbate, se 
înscrie in ansamblul preocupă
rilor constante ale conducerii 
partidului nostru de adincire și 
perfecționare a democrației so
cialiste, de creștere a rolului și 
contribuției organelor locale ale 
puterii și administrației de stat 
în înfăptuirea calitativ superi
oară a obiectivelor si sarcinilor 
stabilite de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului.

în cei zece ani care au tre
cut de la aplicarea măsurilor cu 
privire la îmbunătățirea organi
zării administrativ-teritoriale. 
ca urmare a politicii înțelepte, 
profund științifice a partidului 
nostru de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul tării. județul 
Constanta a cunoscut o dezvol
tare fără precedent. producția 
industrială a crescut intr-un 
ritm mediu anual de 14 la sută, 
s-a dezvoltat și modernizat baza 
tehnico-materială a agriculturii, 
paralel cu sporirea producției 
vegetale și animaliere, a. cres
cut de peste 3.2 ori capacitatea 
flotei maritime și de 3,1 ori 
traficul portuar de mărfuri, a 
fost creată o modernă bază de 
odihnă și tratament în stațiu
nile de pe litoral. Au avut loc. 
de asemenea, profunde mutații 
de ordin calitativ în structura 
socio-profesională si culturală a 
populației, a crescut continuu 
nivelul de trai al celor ce 
muncesc.

în deplină concordantă cu 
dezvoltarea economică a jude
țului. pe baza prețioaselor in
dicații date de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, cu 
prilejul vizitelor întreprinse in 
județul nostru și la intîlnirea de 
lucru cu biroul comitetului ju
dețean de partid, acordăm o 
atenție sporită dotării tehnico- 
edilitare a localităților, creșterii 
și îmbunătățirii activității de 
gospodărie comunală si locativă.

Consiliul popular, sub condu
cerea comitetului județean de 
partid, a organizat analize cu 
consiliile oamenilor muncii- din 
unitățile de gospodărie comu
nală și locativă. prestatoare de 
servicii șt cu atribuții în do
meniul construcțiilor de locuințe 
si social-culturale. în scopul 
folosirii cît mai judicioase a mij-- 
loacelor de care dispun pentru 
extinderea si îmbunătățirea în
tregii lor activități.

echipare tehnico-edi- 
gospodărire si intru
de întreținere si dez- 
fondului locativ în

pre-
răspunderea 
propunerilor 
de antre- 

a comitetelor 
de

Pe baza acestor analize si a 
discuțiilor cu cetățenii. în fie
care localitate s-au realizat pro
grame de 
litară. de 
musetare. 
voltare a 
actualul cincinal si în perspec
tiva anilor 1981—1985. Ne 
ocupăm cu toată 
de valorificarea 
oamenilor muncii, 
narea deputatilor. 
de cetățeni, a organizațiilor ... 
masă si obștești, a tuturor lo
cuitorilor la înfăptuirea marilor 
sarcini ce ne revin în domeniul 
creșterii continue a gradului de 
confort si civilizație in toate lo
calitățile.

Ca urmare a măsurilor luate, 
a folosirii judicioase a fonduri
lor ce ni ș-au alocat în actualul 
cincinal. la finele anului 1980 
lungimea totală a rețelelor de 
distribuire a apelor si a conduc
telor de aductiune va fi de 
1 200 km, a celor de canalizare de 
605 km. în timp ce debitul sur
selor de apă potabilă depășește 
de pe acum 6 200 litri pe secun
dă. în aceeași perioadă, toate 
comunele vor fi dotate cu in
stalații proprii de alimentare cu 
apă. creîndu-se astfel condiții 
igienico-sanitare corespunză
toare. Pe litoral și în Celelalte 
orașe s-au executat si continuă 
a se realiza noi stații de epu
rare, precum și extinderea ce
lor existente, urmînd ca pînă 
în anul 1980 să fie soluționată 
în întregime această cerință.

S-a asigurat sporirea capaci
tății transportului urban de 
călători. înființarea de noi 
trasee în orașe si zone indus
triale. Lungimea traseului a fost 
in 1977 de 562 km. urmînd să 
crească in acești ani la 600 km. 
în ce privește numărul mijloa
celor de transport, acesta ur
mează să ajungă la sfîrsitul 
cincinalului la 800 de unități. 
Am acordat o atenție deosebită 
amenajării si întreținerii co
respunzătoare a parcurilor și 
zonelor verzi. în toate localită
țile si stațiunile de ne litoral, 
dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale a activităților de gospo
dărie comunală, concomitent cu 
îmbunătățirea organizării si fo
losirii mijloacelor din dotare, 
ceea ce ne va permite ca în 

prezent multe din lipsurile ară
tate aici ar fi fost preîntîmpi- 
nate sau lichidate.

Folosesc acest prilej pentru a 
propune ca orașele situate pe 
artere principale de circulație, 
cum este și orașul Găești, să 
primească fonduri suplimentare 
destinate sporirii gradului de 
finisare a obiectivelor social- 
culturale. Mai propun, de ase
menea. pornind de la cerințele 
mereu sporite de ridicare con
tinuă a nivelului de viată a lo
cuitorilor orașelor ca. pe lîngă 
lucrările prevăzute a fi execu
tate de la bugetul de stat, să 
mobilizăm mai intens resursele 
interne, materiale și umane, ale 
localităților, în vederea efectuă
rii unui volum sporit de lucrări 
de amenajare a spatiilor verzi, 
de echipare tehnieo-edilitară și 
de întreținere a fondului locativ 
existent.

Sîntem încredințați că prin în
lăturarea neajunsurilor semna
late vom asigura o mai bună 
mobilizare a deputatilor. a tu
turor cetățenilor orașului la 
realizarea planului în profil te
ritorial și a prevederilor cuprin
se în schița de sistematizare, 
aducindu-ne astfel contribuția la 
înfăptuirea mărețelor hotărîri 
ale Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român.

anul 1980 serviciile prestate 
pentru populație de acest sector 
să ajungă la 800 lei pe locuitor. 
Prin dotările realizate asigu
răm integral nevoile de apă si 
alte servicii de gospodărie co
munală și în timpul sezonului 
cind populația municipiului 
Constanta crește mai mult decît 
dublu.

■Comitetul executiv al consi
liului popular județean se pre
ocupă îndeaproape de realizarea 
la termen a planului construc
ției de locuințe. în primii doi 
ani ai cincinalului s-au realizat 
12 232 apartamente, iar pînă la 
finele anului 1980 vor mai fi 
date în folosință încă 22 000 
apartamente, realizîndu-se în 
întregime sarcinile pentru acest 
cincinal. Ca atare, la finele anu
lui 1980 numărul total al apar
tamentelor. realizate în anii 
construcției socialiste, va fi de 
72 000. în care va locui mai mult 
de 40 la sută din populația ju
dețului nostru.

La amplasarea pe localități a 
noilor ansambluri de locuințe 
am avut în vedere necesitățile 
impuse de marile obiective e- 
conomice aflate în construcție, 
cum sînt : Combinatul petro
chimic Năvodari, șantierele na
vale din Constanța și Mangalia, 
Canalul navigabil Dunăre. — 
Marea Neagră și altele. în lo
calitățile — viitoare centre ur
bane sau agroindustriale — 
s-au construit și se vor construi 
blocuri de locuințe, care vor 
asigura condițiile necesare a- 
dîncirii procesului de urbani
zare. Prin lucrările realizate se 
materializează planul în profil 
teritorial stabilit pentru fieca
re localitate ■ în parte.

Așa cum s-a .apreciat și la 
recenta conferință județeană a 
deputatilor consiliilor populare, 
in activitatea unităților de pro
fil, a unor consilii populare 
s-au manifestat și unele nea
junsuri. în anul 1977 nu am 
realizat construcția a 283 apar
tamente din plan și nu am re
ușit să satisfacem în totalitate 
cerințele populației în ce pri
vește reparația unor imobile. 
Pe șantierele de construcții nu 
am asigurat in totalitate produ
sele de carieră și balastieră, Vo
lumul prefabricatelor necesare 
și unele utilaje, există încă de
ficiențe in folosirea dotărilor 
pentru apa potabilă și indus
trială. De aceea, ne propunem 
ca in viitor să diversificăm și 
să dezvoltăm prestațiile de ser
vicii către populație, iar in co
laborare cu ministerele . coordo
natoare ale marilor unități con
sumatoare de apă vom acționa 
pentru folosirea mai rațională 
a apei potabile, precum și pen
tru introducerea obligatorie a 
recirculării apel în industrie, 
sporirea gradului de mecaniza
re a operațiunilor de salubriza
re și igienizare a localităților.

în activitatea de construcții 
de locuințe, de un real folos 
ne-a fost măsura Luată de con
ducerea partidului privitoare 
la reducerea avizelor pe unele 
faze de elaborare a documen
tației. în același timp, ar tre
bui ca și Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe si Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții să manifeste mai 
multă fermitate în onorarea de 
către furnizori a materialelor 
repartizate. Edificatoare în acest 
sens apare situația asigurării 
agregatelor minerale. Dintr-un 
volum de peste un milion tone 
repartizate, furnizorii au con
tractat numai 26 la sută și au 
livrat numai 5 la sută din pla
nul anual. De asemenea, rugăm 
Ministerul Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții 
să ne asigure integral necesa
rul de ciment de la producă
torii din județul Constanța, 
măsură care ar conduce la eco
nomisirea capacității de trans
port și la reducerea unor cos
turi necesitate de transportul 
cimentului de la Cîmpulung la 
Constanta. în continuare, noi 
acționăm pentru creșterea gra
dului de mecanizare si indus
trializare a lucrărilor de con- 
structii-montaj. îipbunătătirea 
continuă a calității locuințelor 
și îndeosebi a finisajelor, atra
gerea și antrenarea populației 
în activitatea de pe șantiere, re
ducerea consumurilor de ci
ment. otel și material lemnos, 
prin soluții noi de proiectare și 
înlăturare a risipei in vederea 
scurtării termenelor de punere 
in funcțiune.

Concomitent cu aceste preo
cupări,' ne îndreptăm atenția in 
direcția executării prin muncă 
patriotică a unui volum de cir
ca 500 milioane lei pe an, în
deosebi prin plantarea de pomi, 

amenajări de spații verzi, străzi 
și trotuare, extinderea rețelelor 
de alimentare cu apă șl cana
lizare, amenajări de diguri și 
lucrări de apărare împotriva 
inundațiilor.

în numele celor pe care îi 
reprezint, asigur conducerea 
partidului, personal pe dum
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președintele Consiliului popular 
al comunei Miercurea Sibiului

Conferință noastră, forumul 
democratic care dezbate intr-un 
spirit de înaltă exigență revo
luționară activitatea consiliilor 
populare, a deputaților, a ma
selor de cetățeni, reprezintă o 
nouă și elocventă dovadă a pro
fundului democratism al socie
tății noastre socialiste, demons- 
trînd participarea efectivă a ma
selor la conducerea . societății. 
Schimbul de experiență, măsu
rile pe care le vom adopta, voi- 
constitui fără îndoială imbol
duri puternice în munca noastră 
viitoare, pusă în slujba înflori
rii localităților patriei, ridicării 
continue a nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii.

în activitatea sa, comitetul de 
partid, consiliul popular al co
munei Miercurea Sibiului, au a- 
cordat o atenție deosebită îm
bunătățirii stilului și metodelor 
sale de muncă, perfecționării 
activității desfășurate de orga
nele și organismele democratice 
existente Ia nivelul comunei, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe 
diversificarea formelor concrete 
de conlucrare cu cetățenii. în 
acest sens pot arăta că în nenu
mărate rinduri au fost invitați 
să participe la sesiunile consi
liului popular mulți dintre cetă
țenii comunei, care de fiecare 
dată au venit cu propuneri și 
sugestii deosebit de valoroase. 
Buna desfășurare a sesiunilor 
consiliului a fost determinată în 
marc măsură de activitatea rod
nică a celor 4 comisii permanen
te, care au contribuit direct la 
rezolvarea propunerilor cetățe- 
n ilor,* precum și a celor 21 de 
comitete de cetățeni și comisii 
pe lucrări, care au venit cu pro
puneri constructive și au coope
rat eficient pentru realizarea o- 
biectivelOr pe care le aveau de 
îndeplinit. întrucît în comuna 
noastră conviețuiesc în deplină 
armonie cetățeni de naționalita
te română și germană, am reu
șit să creăm cadrul democratic 
pentru o reprezentare echitabilă 
a populației germane în toate 
organele și organizațiile din co
mună ; astfel, din cei 21 de de- 
putați în circumscripțiile elec
torale comunale, 9 sint de na
ționalitate germană.

Rolul important al conlucrării 
rodnice dintre cetățeni și orga
nismele insțituțiohalizate ale co
munei,” în vederea ’ rezolvării 
problemelor de interes politic, 
economic, social și cultural, este 
evidențiat negreșit de realizările 
obținute în ultima perioadă la 
nivelul comunei Miercurea Si
biului. îmi permit să vă rețin 
atenția doar cu cîteva dintre a- 
cestea. De pildă, pe primii doi 
ani ai cincinalului, indicatorul 
producției globale agricole a fost 
realizat în proporție de 109 la 
sută, pe culturi rezultatele fiind 
următoarele : grîu 112 la sută, 
porumb 116 la sută, cartofi 131 
la sută. în zootehnie, efectivele 
de animale au fost realizate în 
proporție de 102 la sută, iar pro
ducția de lapte vacă 110 la sută. 
Realizările menționate ne-au 
permis astfel să livrăm supli
mentar importante cantități de 
produse la fondul de stat. In
vestițiile pentru dezvoltarea so- 
cial-economică a comunei au a- 
tins un nivel de 103 la sută.

O atenție deosebită am acor
dat-o și activității cultural-edu
cative, dovada fiind participarea 
noastră în' ediția trecută a Fes
tivalului național ..Cîntarea 
României“ cu 9 formații artisti
ce care au angrenat peste 500 
de participant!. Ne aflăm acum 
în plină fază de masă a celei 
de-a doua ediții a festivalului, 
această „manifestare a muncii și 
creației libere a poporului nos
tru", cum a denumit-o tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Trăsătura 
distinctivă a acestei ample ma
nifestări este continuitatea acti
vității cultural-artistice și edu
cative, munca și creația artistică 
complexă în slujba formării o- 
mului nou. Ca dovadă, se înre
gistrează o creștere cantitativă, 
dar și calitativă a participării

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
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membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. ai P.C.R., ministrul economiei forestiere 

și materialelor de construcții
Conferința pe țară a președin- 

/ ților consiliilor populare repre
zintă un eveniment important 
în viața politică, economică și 
socială a țării, fiind îh același 
timp o expresie puternică a 
dezvoltării democrației socialiste, 
a participării directe a repre
zentanților aleși ai comunelor, 
orașelor, municipiilor și județe
lor la dezbaterea și stabilirea 
celor mai eficiente măsuri, în 
vederea înfăptuirii cu succes a 
politicii Partidului Comunist 
Român de dezvoltare armonioa
să a tuturor localităților țării, 
de asigurare a înaintării patriei 
noastre pe drumul luminos al 
socialismului.

■ Conferința capătă o importan
ță deosebită și prin faptul că 
are loc la puțin timp după ple
nara C.C. al P.C.R., care din 
inițiativa și sub directa condu
cere a tovarășului Nioolae 
Ceaușescu a adoptat hotărîri de 
o deosebită importanță privind 
îmbunătățirea activității de con
ducere și planificare economico- 
financiară, de întărire și dezvol
tare a democrației muncitorești, 
socialiste.

Problematica pusă în dezbate
rea conferinței are legătură ne
mijlocită și cu activitatea Mi
nisterului Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții, 
care are unități economice pe 
intreg teritoriul țării, iar rezul

neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru realizarea neabătută a 
sarcinilor ce ne revin din ho- 
tărîrile Congresului al Xl-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru sporirea con
tribuției noastre la creșterea 
continuă a bunăstării și ferici
rii poporului.

locuitorilor comunei noastre la 
festival. Față de 9 formații cite 
am avut în concursul primei e- 
diții, actualmente la faza de 
masă care deja a avut loc la noi, 
au concurat 17 formații artistice 
de amatori, cu un număr de 
peste 680 artiști amatori.

Dublarea numărului de for- ' 
mâții a insemnat, totodată, o 
puternică diversificare, astfel 
că, pe lîngă genurile tradițio
nale (dans, fanfară, coruri, ta
raf de muzică populară) au 
apărut multe formații ale unor 
genuri de artă cu valențe pro
fund educative (formații de 
teatru în limba română și ger
mană, dansuri tematice, brigăzi 
artistice, formații de muzică 
ușoară).

Cit privește repertoriile for
mațiilor artistice, acestea, prin 
conținutul lor ‘profund angajant 
au pus în lumină noi valențe, 
noi posibilități de manifestare 
a unor idealuri, prin mijlocirea 
artei. Totuși, în acest domeniu, 
adică în alegerea repertoriului, 
trebuie să manifestăm mai 
multă grijă, să ne orientăm în
deosebi spre acele creații care 
să pună în valoare în egală 
măsură, sentimente patriotice, 
idei revoluționare, prin forme 
artistice, desăvîrșite, care să 
sporească forța unor astfel de 
manifestări și nu s-o uniformi
zeze. Cred că mai avem lipsuri 
în ceea ce privește includerea 
în repertoriul formațiilor noas
tre a unor creații artistice a- 
parținind celor care trăiesc și 
muncesc in comuna noastră, 
deoarece de talente nu ducem 
lipsă. Consider, de asemenea, că 
nu am insistat în suficientă 
măsură pentru a lega mai strîns 
repertoriul de viață, de activi
tatea cetățenilor comunei noas
tre, pentru ca aceste programe 
să aibă și un puternic efect 
stimulativ. Formațiile noastre 
trebuie să. facă mai mult pen
tru ridicarea calității actului 
artistic, pentru păstrarea auten
ticității unor valoroase creații 
tradiționale. Bunăoară, consi
der că la noi s-a făcut mai 
puțin în privința antrenării la 
festival a unor autentici și ori
ginali creatori populari sau în 
domeniul folosirii unor fru
moase manifestări tradiționale.

Străduihdu-ne să realizăm un 
cadr.u optim de participare ple- 
h’artr a tuturor oamenilor mun
cii, a tuturor cetățenilor comu
nei la rezolvarea problemelor 
obștii, sîntem conștienti că mai 
avem multe de făcut. Trebuie 
să ne unim forțele, să ne ca
nalizăm preocupările pentru 
rezolvarea unor probleme de 
mare actualitate pentru comu
na noastră. De pildă, o proble
mă care trebuie să stea în a- 
tenția deputaților, a întregii 
obști este folosirea mai judi
cioasă a fondului funciar, or
ganizarea mai bună a teritoriu
lui agricol, respectarea perioa
delor optime de însămințare, 
creșterea densității culturilor și 
aplicarea hărților agrochimice, 
în procesul de fertilizare a pă- 
mîntului. De asemenea, în ca
drul biroului executiv, în ca
drul • sesiunilor consiliului 
popular, al adunărilor cetățe
nești trebuie să discutăm mai 
realist modul în. care sînt în
făptuite prevederile legilor și 
actelor normative care regle
mentează sistematizarea terito
rială a comunei, felul în cate 
cetățenii participă la traducerea 
lor în fapt.

Sîntem hotărîți să depunem 
toate eforturile pentru a asigura 
perfecționarea continuă a acti
vității noastre, a stilului și me
todelor de muncă, pentru întă
rirea legăturii cu masele de ce
tățeni. îmi exprim convingerea 
că dezbaterile conferinței noas
tre, hotărîrile care vor fi adop
tate vor contribui considerabil 
la perfecționarea activității con
siliilor populare, la ridicarea 
calitativă a întregului proces 
de participare a maselor la con
ducerea vieții economice so
ciale.

tatele ce se obțin in producție 
sint nemijlocit legate și de ac
tivitatea consiliilor populare.

Doresc ca, în numele colecti
velor de oameni ai muncii din 
cadrul ministerului, să aduc cele 
mai calde mulțumiri consiliilor 
populare de pe întreg cuprinsul 
țării pentru rodnica colaborare 
și sprijinul pe care l-au acordat 
unităților ministerului nostru, în 
realizarea și depășirea planului 
pe primii doi ani ai cincinalului.

Ca rezultat al politicii parti
dului și statului nostru, dc dez
voltare cu prioritate a ramurilor 
de bază, de valorificare supe
rioară a resurselor materiale de 
care dispune țara noastră, ca 
rezultat al preocupării perma
nente, a orientărilor și sarcini
lor, date de secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
volumul producției industriale 
în sectorul materialelor de con
strucții și economiei forestiere a 
crescut in primii doi ani ai cin
cinalului cu 18 la sută, asigu- 
rindu-se în mod deosebit creș
terea producției în comparație 
cu anul 1975 la mobilă cu 30 la 
sută, la ciment cu aproape 14 
la sută și la panouri mari pre
fabricate pentru locuințe cu a- 
proape 18 la sută. S-a elaborat 
și s-a trecut la înfăptuirea Pro
gramului național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului 

forestier, obținlndu-se și în a- 
cest domeniu o seamă de rezul
tate pozitive.

Față de cerințele actuale șî de 
perspectivă stabilite de Congre
sul al Xl-lea și Conferința Na
țională ale partidului, de recen
tele hotărîri ale conducerii par
tidului și statului, sintem con
știenti de unele neajunsuri, pen
tru eliminarea cărora s-au luat 
si se vor lua în continuare mă
surile ce se impun.

Congresul al Xl-lea și Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român au adoptat 
un vast program de investiții 
pentru dezvoltarea în ritm ac
celerat a economiei naționale, 
pentru construirea unui volum 
sporit de locuințe și de edificii 
social-culturale. Pentru realiza
rea in cele mai bune condiții a 
programului de investiții din 
acest cincinal și pentru recupe
rarea unor rămineri în urmă, 
îndeosebi la construcțiile de lo
cuințe, atit ministerului nostru 

■cit și consiliilor populare le re
vin sarcini deosebite. Pe baza 
unor programe aprobate de 
conducerea partidului și statu
lui, urmează să asigurăm di
versificarea producției mate
rialelor de construcții, realiza
rea sorturilor de ciment cores
punzătoare domeniilor de utili
zare, a prefabricatelor din be
ton armat cu grad ridicat de 
finisare și echipare, a materia
lelor de construcții din mase 
plastice, în vederea creării unor 
construcții ușoare, ieftine și cu 
finisaje superioare.

în vederea asigurării canti
tăților de prefabricate necesare 
construirii în toate județele a 
apartamentelor prevăzute în 
planul național unic, se impune 
șă devansăm darea în funcțiune 
a întreprinderilor de panouri 
mari prefabricate, atît a celor 
care aparțin ministerului, cît și 
a unor capacități care aparțin 
direct consiliilor populare pen
tru a asigura ca in anul 1979 
ministerul să realizeze o pro
ducție de cel puțin 2 400 mii m3, 
iar consiliile populare cel puțin 
2 300 mii m3. Prin înfăptuirea 
acestui program de devansare, 
se va putea asigura un plus de 
27 000 apartamente integral pre
fabricate, creind astfel condiții 
pentru realizarea prevederilor 
planului în domeniul construc
țiilor de locuințe.

în paralel cu realizarea pro
gramului de panouri prefabrica
te pentru locuințe, se vor asi
gura în întregime la un nivel 
calitativ superior și celelalte 
materiale necesare locuințelor, 
cum sînt : ușile si ferestrele, 
materialele pentru pardoseli, in
stalațiile de încălzire etc.

Este necesar să acordăm deo
sebită atentie asigurării în fie
care județ a tuturor materiale
lor de construcții necesare reali
zării programului de construc
ții de locuințe și în acest sens 
ne propunem ca împreună cu 
dumneavoastră să folosim mai 
bine baza materială de care dis
punem. să o dezvoltăm tinind 
seamă de resursele locale, să 
creăm in fiecare iudet puternice 
unităti de materiale de construc
ții care, pe baza unor tehnologii 
modeme, să realizeze o gamă 
largă de materiale de construc
ții finisate-asamblate. părți din 
construcții etc., pe care să le 
punem la dispoziția întreprinde
rilor de construcții. în acest fel 
vom asigura un ritm mai acce
lerat al dezvoltării sectorului 
materialelor de construcții si în 
același timp unitățile de con
strucții vor putea să-si organi
zeze mai bine munca si să reali
zeze cu mai multă ritmicitate 
planul de investiții, la un nivel 
calitativ superior.

în acest domeniu ne propu
nem de asemenea ca împreună 
cu dumneavoastră să perfecțio
năm și să extindem inițiativele 
din unele județe care aplică so
luții pentru reducerea substan
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președintele Consiliului popular
al comunei Andrelașul de Jos, județul Vrancea

Lucrările conferinței noastre' 
reprezintă încă o dovadă a pre
ocupărilor constante ale condu
cerii partidului și statului nos
tru, personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua perfecționare a cadrului 
de dezbatere a problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea țării 
în actuala etapă, pentru spori
rea contribuției consiliilor popu
lare la progresul economic și 
social al patriei.

Perioada care s-a scurs de 
la primul congres al consiliilor 
populare a constituit o etapă 
de importante înfăptuiri. Suc
cesele obținute au pus în evi
dență realismul politicii parti
dului, forța gîndirii secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, clar
viziunea și marea sa persona
litate de om politic și de stat, 
generînd prin exemplul său de 
muncă și abnegație o atmosfe
ră de totală angajare a poporu
lui în transpunerea în fapt a 
hotărârilor Congresului al Xl- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân.’

în spiritul măsurilor stabilite 
de Congresul consiliilor popu
lare, noi toți cei ce trăim în 
județul Vrancea ne-am mobili
zat întreaga putere de muncă 
și creație pentru a face ca o- 
rașele și satele noastre să se 
înscrie tot mai deplin pe tra
iectoria civilizației socialiste. în 
acest interval, în județul nos
tru consiliile populare s-au 
preocupat să sporească contri
buția cetățenilor la acțiunile de 
întreținere și reparare a dru
murilor. Astfel, în prezent, in 
pofidă terenurilor in pantă, s-a 
ajuns la realizarea unor legă
turi permanente între toate lo
calitățile județului. Pentru ob
ținerea acestor rezultate au fost 
necesare eforturi susținute. 
Atit în anul 1976, cît și în anul 
1977 s-au înregistrat, în medie, 
200 000 zile muncă, executîndu- 
se lucrări de extras și împrăș
tiat balast, de întreținerea șan
țurilor, repararea podurilor și 
podețelor, plantări de pomi. 
Pentru anul 1978 Sarcinile de 
plan sînt mai mari, legate fi
rește de nevoia modernizării 

țială a lucrărilor pe șantier, prin 
transferarea lor în fabrici. în 
acest sens vom extinde produc
ția de elemente spațiale expe
rimentate cu rezultate bune la 
Brașov și Craiova, tehnologiile 
de finisare completă a panou
rilor de la întreprinderile '* de 
construcții din București, Cluj- 
Napoca, Piatra Neamț și din 
alte localități.

Fără a -intra acum în cauzele 
situației existente am vrea, de 
asemenea, să subliniem necesi
tatea ca împreună să soluționăm 
într-o perioadă cît mai scurtă 
creșterea producției de agregate 
minerale necesare volumului 
mare de investiții ce se reali
zează în fiecare iudet. în acest 
sens. în afara dezvoltării bazei 
de producție proprie a ministe
rului. acțiune care este în plină 
desfășurare, se impune ca fie
care consiliu popular să-și asi
gure si o bază proprie de agre
gate. folosind în acest scop mij
loacele si posibilitățile locale, cu 
sprijinul si asistenta de speciali
tate a ministerului nostru.

în domeniul silviculturii, pen
tru realizarea Programului na
țional adoptat pentru acest 
domeniu, ne propunem ca 
împreună cu consiliile popu
lare să desfășurăm în con
tinuare acțiunile începute în 
ultimii ani privind mai buna 
gospodărire a fondului forestier, 
aplicarea de tehnici si tehnologii 
care să ducă la valorificarea su
perioară și integrală a masei 
lemnoase, largi acțiuni în dome
niul îngrijirii pădurilor si dez
voltării într-un ritm mai acce
lerat a fondului forestier. în 
acest sens, va trebui să realizăm 
în devans programul de împă
duriri. considerând că sînt posi
bilități de a împăduri peste plan 
10—15 mii hectare în fiecare an. 
Sintem convinși că în această 
acțiune ne vom bucura de un 
larg sprijin din partea dumnea
voastră, a tineretului și pionie
rilor. care si pînă acum si-au 
adus un aport foarte important 
la realizarea programului de 
conservare si dezvoltare a pă
durilor. această mare avuție na
țională.

Tinînd seama de sarcinile 
sporite cantitativ, dar mai ales 
calitativ, a fost elaborat un pro
gram de măsuri pentru extin
derea. diversificarea si îmbună
tățirea calității producției de 
mobilă, în concordantă cu ce
rințele cumpărătorilor și cu 
structura noilor apartamente.

Un loc important îl ocupă în 
acest program și acțiunile de 
modernizare a unităților de mo
bilă preluate de la consiliile 
populare județene. Concomitent 
cu îmbunătățirea calității si pre
zentării mobilei, ministerul nos
tru Va realiza în actualul cinci
nal o producție în plus de circa 
850 mii. lei, astfel că la nivelul 
anului 1980 se va asigura o pro
ducție de mobilă pentru fondul 
pieței în valoare de 7,2 miliarde 
lei. împreună cu unitățile de 
desfacere ale ministerului, con
siliile populare sînt chemate să 
asigure prin rețeaua comercială 
satisfacerea cerințelor deplin 
justificate ale marelui public cu 
aceste bunuri materiale, creînd 
în fiecare localitate unităti co
respunzătoare pentru desfacerea 
mobilei.

în încheiere. asigurăm Confe
rința pe tara a președinților 
consiliilor populare de tot spri
jinul și de toată colaborarea, 
fiind convinși că pe baza con
jugării eforturilor noastre vom 
asigura dezvoltarea si mai pu
ternică a industriei materialelor 
de construcții, a fondului fo
restier. satisfacerea cerințelor 
populației cu bunuri de folosin
ță îndelungată. înfăptuind prin 
aceasta hotărîrile Congresului al 
Xl-lea. ale Conferinței Naționa
le a partidului, orientările și 
sarcinile puse în fața noastră de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

celor 1 800 km de drumuri. Mă
surile care au fost luate și fe
lul în care se muncește ne dau 
garanția că volumul planificat 
va fi realizat întocmai.

în ultimii ani. comuna noas
tră a cunoscut un ritm de dez
voltare continuă : s-au ridicat 
școli noi in toate cele 7 sate, 
s-au construit un internat pen
tru elevi, o brutărie, un dispen
sar uman și unul veterinar, ma
gazine.

Datorită situării comunei 
noastre în zona de munte, cu 
terenuri în pantă și alunecoase, 
am fost nevoiti ■ să luăm mă
suri. în primul rînd. pentru 
combaterea eroziunii solului, 
pentru executarea unor baraje 
și canalizări. în același timp, 
s-au executat și se execută in 
continuare plantații cu diferite 
specii forestiere, acestea con
tribuind la ameliorarea terenu
rilor degradate si la protejarea 
drumurilor de acces. Consiliul 
popular al comunei s-a pre
ocupat, de asemenea, să asigure 
mobilizarea maselor de cetă
țeni la construcția. întreținerea 
si modernizarea drumurilor. 
Este adevărat ■ că în acest do
meniu mai persistă unele ne
ajunsuri. Ele se dat.oresc. mai 
ales, faptului că noi. consiliul 
popular comunal, nu am reușit 
să ne îmbunătățim în mod co
respunzător stilul și metodele 
de muncă, să adoptăm cele mai 
adecvate măsuri pentru a atra
ge la lucrări un număr cit mai 
mare de locuitori.

în legătură cu întreținerea 
drumurilor, vă rog să-mi per
miteți să propun ca sumele pe 
care le achită unitățile socia
liste pentru folosirea drumuri
lor să fie revăzute, mai ales că. 
în ultimii ani. se folosesc tot 
mai mult mașini de capacitate 
mare care' produc serioase 
daune acestor drumuri. De ase
menea. consider necesar ca cer
cetătorii să găsească soluții pen
tru înlo'cuirea bitumului cu alte 
materiale cu însușiri similare 
ce ar putea fi folosite la mo
dernizarea drumurilor de inte
res județean si local, tinînd sea
mă de faptul că pentru aceste 

lucrări nu se acordă repartiții 
de bitum.

în încheiere, doresc să asigur 
conferința, pe dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că noi. toti locuitorii 
județului Vrancea. sub îndru
marea permanentă a comitetu
lui județean de partid, ne vom

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LUCIA HUTANU 

președintele Consiliului popular 
al comunei Leorda, județul Botoșani

Actuala conferință pe tară a 
președinților consiliilor populare 
se înscrie printre manifestările 
care semnifică convingător lar
gul democratism ce caracteri
zează viața politică, economică 
și socială a patriei, democratism 
promovat cu fermitate revolu
ționară de conducerea partidu
lui și statului, personal de că
tre dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

în acest cadru, sintem che
mați să analizăm activitatea de
pusă in primii doi ani din ac
tualul cincinal, să ne însușim 
și să generalizăm experiența 
înaintată, să redimensionăm 
eforturile noastre în funcție de 
sarcinile de mare răspundere 

“ce ne stau în față pentru înde
plinirea exemplară a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională a par
tidului din decembrie 1977.

Ca primar al comunei Leorda 
din județul Botoșani, am parti
cipat de curînd la conferința 
județeană a deputaților consi
liilor populare, forum care a 
analizat în spirit comunist, cri
tic și autocritic, realizările și 
neîmplinirile din ultimii 10 ani 
care au trecut de la noua îm
părțire administrativ-teritorială 
a țării. Cu acest prilej, țin să 
arăt că și oamenii muncii din 
județul Botoșani au beneficiat 
din plin de un sprijin multila
teral din partea conducerii par
tidului și statului. Urmare a 
acestui ajutor generos, în pe
rioada 1976—1977 baza tehnico- 
materială a agriculturii a cu
noscut o deosebită dezvoltare. 
Ca rezultat al adincirii proce
sului de mecanizare, al creșterii 
gradului de pregătire profesio
nală al lucrătorilor din agricul
tură, s-au înregistrat importan
te depășiri ale producției, res
pectiv cu 37 la sută la cereale, 
11 la sută la floarea-soarelui, 
44 la sută la sfeclă de zahăr, 
32 la sută la cartofi. \34 la 
sută la carne și cu 37 la sută 
la lapte de vacă, în comparație 
cu producția medie anuală ob
ținută în cincinalul 1971—1975.

Aleasă în fruntea obștii, ca 
primar, alături de ceilalți de- 
putați din consiliul popular co
munal, am înțeles marea răs
pundere pe care o avem de a-i 
mobiliza pe toți cetățenii la 
acțiunile, privind dezvoltarea. e- 
conomico-socială a satelor, noas
tre, , a. sarcinilor ce ne-au re
venit și ne revin din planul de 
stat în profil teritorial.

Cu acest prilej, aș dori să 
evidențiez faptul că și noi acor
dăm o mare importanță îmbu
nătățirii propriului nostru stil 
de muncă. Periodic, ne întîlnim 
cu deputății, cu ceilalți cetă
țeni din comună ca să analizăm 
stadiul îndeplinirii sarcinilor 
încredințate, stabilind, totodată, 
ceea ce avem de făcut pentru 
perioada următoare. Astfel, am 
reușit să înregistrăm o bună 
participare la muncă în cadrul 
cooperativelor agricole de pro
ducție, să determinăm creșterea 
producțiilor în fermele între
prinderilor agricole de stat, să 
livrăm în plus, la fondul cen
tralizat de stat, în anul trecut. 
464 tone grîu, 708 tone sfeclă 
de zahăr, 293 tone cartofi, să 
sporim contribuția gospodăriilor 
populației la fondul de stat al 
produselor agroalimentare.

Cu participarea locuitorilor 
comunei am construit două lo
caluri de școală, la care am 
economisit fonduri de peste 
120 mii lei, am dat în folosin
ță o brutărie și alte obiective 
de interes cetățenesc.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU BORA 
președintele Consiliului popular 

al comunei Uriu, județul Bistrița-Năsăud
Vă rog să-mi permiteți ca, 

de Ia această înaltă tribună, să 
exprim cele mai alese senti
mente de mindrie patriotică, 
totala adeziune și nețărmuritul 
atașament al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, ro
mâni și maghiari din comuna 
Uriu, județul Bistrița-Năsăud, 
față de politica internă și inter
națională a partidului și statu
lui nostru, de ridicare a Româ
niei pe noi trepte de civiliza
ție. Pentru mine constituie o 
deosebită cinste să dau glas 
simțâmintelor de prețuire și re
cunoștință pe care le nutresc 
toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate din ju
dețul nostru, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu 
al poporului, înflăcărat patriot 
și revoluționar, pildă de conto
pire a gîndirii, voinței și acți
unii cu aspirațiile și țelul co
munist al întregii națiuni, mi
litant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Sarcinile puse în fața noastră 
de istoricele documente ale 
Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a statelor, impun 
îmbunătățirea pe mai departe 
a activității organelor și orga
nizațiilor de partid, a consilii
lor populare comunale.

După cum se știe, județul 
Bistrița-Năsăud dispune de con
diții naturale deosebit de favo
rabile dezvoltării ramurii pomi
cole. Ținînd seama de indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date în timpul vizitelor de lu
cru, organele județene de par
tid și de stat au elaborat un pro
gram pe perioada 1976—1980 
care prevede, printre altele, ex
tinderea livezilor intensive și 
modernizarea celor existente 
îneît, la sfîrșltul anului 1980, 
suprafața totală pomicolă să 
ajungă la aproape 17 000 ha. 

mobiliza energiile si capacită
țile de muncă pentru a trans
pune integral în practică hotărî
rile ce se vor adopta, cu con
vingerea că realizarea acestora 
va contribui la ridicarea nive
lului de civilizație, de progres și 
prosperitate al patriei noastre 
socialiste.

Pot spune că oamenii mun
cesc si trăidsc mult mai bine, 
acum. în. condiții de confort 
sporit în 1980 vom da in folo- 
s'nță două blocuri de locuințe cu 
40 apartamente, ceea ce va în
semna o nouă si importantă 
realizare în acțiunea de restrîn- 
gere a vetrii satului.

Desigur, mai avem multe de 
făcut. în prezent, ne preocu
păm de diminuarea diferentelor 
încă accentuate dintre produc
țiile superioare realizate de în
treprinderea agricolă de stat si 
cele ale cooperativei de produc
ție. Aceasta ne obligă să dez
voltăm mai mult relațiile de în
trajutorare. prin folosirea la 
maximum a dotării existente și 
a cadrelor de specialiști din cele 
două unităti cooperatiste de pe 
raza comunei.

în spiritul sarcinilor stabilite 
de Congresul al Xl-lea al parti
dului. de celelalte documente de 
partid si de stat, ne străduim să 
gospodărim mai bine pămîntul. 
inclusiv loturile aflate în folo
sința personală a membrilor coo- 
peratori.precum si curțile case
lor. Spun aceasta. întrucît exis
tă cazuri cînd terenurile respec
tive nu sint valorificate la ma
ximum. Faptul că în prezent 
efectivele de animale crescute în 
gospodăriile populației sînt cu 
mult sub posibilități, ne deter
mină să acționăm mai energict 
pentru a înlătura acest neajuns.

Pentru obținerea rezultatelor 
bune în toate domeniile de ac
tivitate. contăm mult pe hărni
cia si spiritul de inițiativă al fe
meilor din comună, cu atît mai 
mult cu cît ele reprezintă 80 la 
sută din forța de muncă a coo
perativelor agricole de produc
ție. unele din ele aflîndu-se în 
fruntea unor colective : 13 șefe 
de echipă în cooperativa de pro
ducție. un director de întreprin
dere. două femei — director de 
scoală, o președintă de coopera
tivă de consum, diriginta oficiu
lui postai și. după cum vedeți, 
eu ca președinte al consiliului 
popular comunal.

Vă rog să-mi permiteți să fac 
cîteva propuneri care privesc 
nemijlocit îndeplinirea în bune 
condiții a sarcinilor ce revin 
consiliului popular. întregii co
mune. pentru perioada urmă
toare : Mai întîi să se asigure, 
pe cît posibil. întreaga cantitate 
de îngrășăminte chimice nece
sare culturilor agricole în struc
tura prevăzută prin plan. De 
exemplu, din 150 tone îngrășă
minte pentru porumb ni s-au 
repartizat doar 50 tone. Totoda
tă. industria să livreze aceste 
îngrășăminte în saci. întrucît 
acum se produce o mare risipă 
în timpul transportului si ma
nipulării lor. Propun, de aseme
nea. să fie revăzute atribuțiile 
si. mai ales, modul de lucru al 
consiliilor intercooperatiste. pen
tru ca aceste organisme să con
tribuie în mai mare măsură la 
creșterea producției agricole în 
toate unitățile din raza lor de 
activitate. în condiții de efi
cientă sporită. în prezent, acti
vitatea consiliului intercoopera- 
t.ist se concentrează mai mult in 
localitatea de reședință a stațiu
nii pentru mecanizarea agricul
turii. fiind neglijate cooperati
vele agricole de producție aflate 
la distante mai mari.

în încheiere, doresc să exprim 
recunoștința fierbinte a locuito
rilor comunei Leorda pentru 
grija părintească pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu o poartă 
creșterii nivelului de trai mate
rial și spiritual al țărănimii, al 
întregii noastre națiuni.

Deoarece în județ există și co
mune necooperativizate, progra
mul de măsuri prevede reali
zarea și în acest sector a unei 
suprafețe de peste 470 ha livezi 
intensive.

în cadrul' acestor preocupări 
se înscrie, bineînțeles și comu
na Uriu, căreia îi revin sarcini 
importante în dezvoltarea agri
culturii, îndeosebi în activita
tea de modernizare a plantați
ilor. în ultimii doi ani am luat 
deja o serie de măsuri pentru 
mai buna organizare a muncii 
în cooperativa agricolă de pro
ducție, pentru folosirea intensi
vă a bazei tehnico-materiale.

Ca urmare, in anul agricol 
1977 planul de producție la po
rumb boabe, lapte de vacă și 
mere a fost depășit substanțial, 
s-a îmbunătățit simțitor calita
tea fructelor. Privind in pers
pectivă, cooperativa noastră va 
extinde plantațiile pe încă 20 
ha cu pomi și va asigura mo
dernizarea altor 35 ha. ceea ce 
va situa unitatea printre coo
perativele fruntașe, cu un spor 
substanțial de venituri pentru 
cooperatori.

Fără îndoială că prin acțiu
nile ce le-am prezentat ai.ci nu 
considerăm lucrurile încheiate, 
deoarece există mari rezerve 
ce așteaptă să fie valorificate, 
încă mai avem numeroase de
ficiente, în stilul nostru de 
muncă, în activitatea brigăzilor 
și echipelor, in întărirea ordi- 
nei și disciplinai ; baza tehni
co-materială de care dispunem 
nu este folosită la întreaga ca
pacitate. unele lucrări nu se 
fac în toate cazurile de calitate 
și în perioade optime, din care 
cauză nu se obțin recolte pe 
măsura posibilităților ce le 
avem. De aceea, informăm con
ferința. pe tovarășul secretar 
general, că noi. comitetul de 
partid si consiliul popular comu
nal vom face totul pentru o mai
(Continuare în pag. a X-a)
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bună organizare a producției și 
a muncii, pentru sporirea roiu
lui de conducător al organizații
lor de partid în întreaga acti
vitate.

în încheiere, aș dori să fac 
citeva propuneri :

Pentru realizarea programu
lui județean de dezvoltare și 
modernizare a pomiculturii este 
necesară dotarea corespunză
toare a unităților specializate 
S.M.A. și O.I.F. cu tractoare' 
grele și utilajul aferent, în așa 
fel încit să poată fi realizate 
circa 800 ha plantații noi anual 
și 1 000 ha consolidări in plan
tații.

în vederea îmbunătățirii con
tinue a calității fructelor, soco
tesc necesar ca sectorul de pro
tecția pomilor din județul nos
tru să fie dotat cu cel puțin 3 
elicoptere, cu ajutorul cărora 
să se efectueze in timpul op
tim lucrările de stropiri pe cele 
aproape 16 000 lia pe comună. 
De asemenea, să se urgenteze 
realizarea de pesticide cu efi
cacitate sporită pentru pomicul
tură.

Sub îndrumarea comitetului 
comunal de partid, consiliul 
popular este preocupat de rea
lizarea indicatorilor de plan în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL NI.CODA

președintele Consiliului popular al sectorului 4 — 
București

Conferința președinților con
siliilor- populare se inscrie in 
sistemul larg democratic al so
cietății noastre socialiste, inițiat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ca un eveniment deosebit de 
important în creșterea rolului și 
contribuției oamenilor muncii la 
elaborarea, conducerea și înfăp
tuirea politicii economice si so
ciale a partidului si statului 
nostru. Ca organe locale ale 
puterii de stat, consiliile popu
lare. sub îndrumarea organelor 
de partid, âu fost investite prin 
lege cu atribuții și răspunderi 
sporite, asigurînd participarea 
largă a maselor de cetățeni * la- 
înfăptuirea Programului parti
dului. a hotărârilor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Na
ționale.

în etapa Inaugurată cu deo
sebită strălucire de Congresul al 
IX-lea al partidului, de largă 
afirmare creatoare a tuturor re
surselor umane si materiale ale 
tării, sectorul 4 din Capitală a 
cunoscut o puternică dezvoltare. 
Rod al inițiativei și îndrumări
lor nemijlocite ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, au luat fiin
ță platforma chimică Dudești și 
platforma energetică Vitan. prin 
care producția industrială a sec
torului s-a triplat în ultimii ani. 
ajungînd, în 1978, la peste 15 
miliarde lei. S-au construit pes
te 60 000 de apartamente. 400 mii 
mp spatii comerciale, 38 grădi
nițe și creșe. 750 săli de clasă, 
151 terenuri de sport. Zona nouă 
a sectorului, cartierul Titan, a 
devenit un adevărat oraș în 
care muncesc și trăiesc aproape 
250 000 de locuitori.

Măsurile adoptate din inițiati
va tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a Comitetu
lui Central al partidului, pentru 
perfecționarea conducerii între
gii societăți, a planificării eco- 
nomico-financiare vor asigura 
trecerea la o nouă calitate în 
toate domeniile de activitate, 
stirhularea creșterii eficientei e- 
conomice, sporirea rolului și 
răspunderii fiecărui colectiv de 
muncă în gospodărirea mijloa
celor de producție de care dis
pune. cointeresarea oamenilor 
muncii în valorificarea resurse
lor existente și obținerea de re
zultate economice superioare.

Sintem hotărîti să acționăm 
cu toată fermitatea in vederea 

profil teritorial, astfel încît co
muna noastră să participe in 
măsură tot mai mare la înde
plinirea planului unic de dez
voltare economico-socială a tă
rii.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
comuna noastră,, exprim depli
na aprobare și adeziune față 
de acțiunile întreprinse de par
tidul și statul nostru, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare cu toate țări
le socialiste, pentru diversifica
rea și conlucrarea rodnică cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, cu toate sta
tele lumii fără deosebire de o- 
rînduire, în scopul accelerării 
progresului economic al tuturor 
popoarelor, pentru promovarea 
unei noi ordini economice și 
politice.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe tovarășul secretar ge
neral. că toți locuitorii comu
nei noastre, români și maghiari, 
in frunte cu comuniștii, vor ac
ționa cu hotărîre pentru apli
carea neabătută în viață a sar
cinilor reieșite din documente
le acestei .conferințe și își vor 
spori necontenit contribuția la 
înflorirea scumpei noastre pa
trii.

transpunerii exemplare în viață 
a acestor măsuri, pentru îmbu
nătățirea stilului si metodelor de 
muncă in toate domeniile, pen
tru rezolvarea operativă a pro
blemelor legate de perfecționa
rea activității economice si so
ciale. în perioada ce urmează 
vom acționa pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de secretarul 
general al partidului cu privire 
la perfectionarea mecanismului 
economico-financiar in unitățile 
industriale. îmbunătățirea acti
vității organelor de conducere 
colectivă pentru ca acestea să-și 
îndeplinească rolul și atribuțiile 
ce le revin, stimulînd dezvol
tarea unui climat sănătos de 
muncă și emulație. De altfel, 
comitetul nostru de partid, in- 
telegînd în profunzime sarcinile 
de mare răspundere ce-i revin, 
s-;a preocupat în mod constant 
de ridicarea calitativă a întregii 
munci politico-ideologice și or
ganizatorice. pentru creșterea 
rolului conducător al organelor 
si organizațiilor de partid in 
toate domeniile.

în activitatea noastră de 
partid acordăm o atentie deose
bită dezvoltării democrației 
muncitorești, lărgirii cadrului 
democratic de formare a omului 
nou. folosind multitudinea de 
mijloace de care dispunem. în 
acest cadru. Festivalul national 
„Cîntarea României", inițiativă 
strălucită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a dat si continuă să 
dea măsura geniului creator al 
talentatului nostru popor. în 
prezent în sectorul 4 activează 
450 formații artistice și cercuri 
de creație cu circa 12 000 de 
participanti. tineri și vîrstnici. 
fruntași în muncă. De la 
declanșarea festivalului au fost 
prezentate 600 de spectacole 
la care au participat circa 
150 000 de oameni ai mun
cii. Această largă partici
pare a'creat o puternică efer
vescentă care a contribuit la 
ridicarea calității muncii, la 
stimularea creației în nu
meroase domenii de activitate. 
Ținînd seama de lipsurile înre
gistrate în prima ediție, vom 
face totul pentru a lărgi cercu
rile creației tehnice si a ridica 
la nivel corespunzător calitatea 
manifestărilor organizate.

Doresc să mă refer în conti
nuare la citeva probleme legate 
de întreținerea si repararea 

fondului locativ. Pentru între- 
-tinerea acestuia, in primii doi 
ani ai cincinalului au fost efec
tuate cheltuieli în valoare de 
peste 63 milioane lei. reprezen- 
tind 25 la sută din veniturile 
realizate. Pentru a putea aco
peri- în mod corespunzător vo
lumul de lucrări determinat de 
numărul mare de imobile. de 
structura lor diferită, s-a orga
nizat întreprinderea de con
strucții. reparații si administra
ție locativă „Vitan". într-un sis
tem care să corespundă acestor 
necesități. De asemenea. în ve
derea creșterii eficientei activi
tății de reparații si întreținere, 
am adoptat metoda executării 
lucrărilor de reparații capitale 
și curente zonat pe grupuri de 
străzi. Pentru întreținerea co
respunzătoare a imobilelor se 
execută verificări periodice ale 
stării tehnice a acestora, iar 
pentru executarea reparațiilor 
curente s-au încheiat convenții 
între asociațiile de locatari și 
sectoarele întreprinderii. Rezul
tatele obținute dovedesc creș
terea răspunderii pentru reali
zarea sarcinilor ce ne revin, 
mult sporite în urma cutremu
rului de la 4 martie 1977. Arun- 
cînd însă o privire retrospectivă 
asupra muncii noastre, nu ne 
putem declara mulțumiți de 
ceea ce am obținut. Din anali
zele întreprinse, am desprins că 
există destule carențe in orga
nizarea muncii. în cuprinderea 
operativă si eficientă a lucrări
lor. că nu există operativitate 
în intervenții, că se tergiver
sează unele lucrări ce con
duc uneori la degradarea 
imobilelor si. de aici, la lucrări 
costisitoare. S-a mai observat 
că în multe situații aprovizio
narea tehnico-materială necores
punzătoare a condus la prelun-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE PANĂ

președintele Consiliului popular 
al comunei Furculești, județul Teleorman

Conferința la care participăm 
astăzi — manifestare a largului 
democratism al societății noastre 
socialiste — ne dă prilejul să- 
facem o profundă analiză a mo
dului cum s-au înfăptuit măsu
rile stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului, de Congresul con
siliilor populare, să cunoaștem 
experiența înaintată, a unor co
mune din țară, Și să stabilim noi 
direcții de acțiune pentru Înfăp
tuirea programelor ce vizează 
dezvoltarea economică, socială 
și gospodărească a fiecărei loca
lități.

Este o mare bucurie pentru 
noi să putem raporta conducerii 
superioare a partidului că lo
cuitorii comunei Furculesti au 
obținut, în primii doi ani din a- 
cest cincinal, importante succe
se în toate domeniile de activi
tate și, în primul rînd. in agri
cultură. Ne-am convins astfel 
de marele adevăr că stă în pu
terea noastră ca. lucrînd mai 
bine pământul, să obținem mai 
multe cereale, legiune, plante 
tehnice. Așa se face că în coo
perativele agricole de pe raza 
comunei am obținut producții 
medii la hectar de 4 800 kg la 
grîu, peste 6 000 kg la orz și 
S> 200 kg la porumb boabe, peste 
4 000 1 lapte, cu mult peste sar
cinile planificate.

La toate aceste rezultate, n 
contribuție însemnată si-au adus, 
desigur, și mecanizatorii, care 
au efectuat arături de calitate, 
au semănat în perioada optimă, 
cu o densitate corespunzătoare, 
au fertilizat bine pămîntul. au 
executat fiecare lucrare de în
treținere la un nivel calitativ 
superior și au recoltat intr-un 
timp scurt, înlăturînd orice risi
pă de recoltă. Totul a fost posi
bil printr-o folosire rațională și 
îngrijire permanentă a parcului 
de mașini, verificarea și even- 

girea nejustificată a unor lu
crări și la executarea lor su
perficială.- De asemenea, sînt 
incă numeroase abateri de la 
normele eticii si echității socia
liste. unii lucrători părăsind 
șantierele pentru a executa lu
crări particulare. Toate aceste 
neajunsuri tin nemijlocit de ac
tivitatea noastră. Deși le-am 
cunoscut, nu am luat totdeauna 
măsurile necesare pentru eradi
carea lor si deci pentru o orga
nizare corespunzătoare a muncii.

Iată de ce sintem ferm hotâ- 
rîți să facem totul pentru ridi
carea conștiinței muncitorești și 
dezvoltarea răspunderii întregu
lui personal care lucrează în 
acest domeniu. Stă în puterea 
noastră ca toate aceste neajun
suri să fie eliminate, printr-o 
mobilizare hotărîtă a comuniș
tilor. a tuturor lucrătorilor la 
realizarea exemplară a sarcini
lor ce ne revin;

Legat de problema reparații
lor și conservării imobilelor, v-as 
ruga să-mi permiteți să fac o 
propunere r executînd lucrări de 
reparații la imobile mixte. întîl- 
nim proprietari care refuză să 
contribuie cu cota-parte afe
rentă suprafeței ce o locuiesc ; 
iată de ce considerăm necesar 
să se aducă unele îmbunătățiri 
legislației. în scopul asigurării 
operativității intervenției la a- 
cest tip de imobile.

In încheiere, doresc să asigur 
conducerea partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, că sîntem hotărîti să trans
punem exemplar în viată hotă- 
ririle partidului, cu convingerea 
■nestrămutată că numai prin fap
te contribuim la accelerarea 
dezvoltării patriei, pe temelia 
căreia Se asigură creșterea 
bunăstării materiale și spirituale 
a poporului.

tualele reparații ale acestora 
fiind făcute cu ajutorul atelie
relor mobile direct în cîmp, ime
diat după scoaterea lor din 
brazdă. Multe din piesele de 
schimb necesare le-am executat 
noi, prin forte proprii. în sta
țiune și în secțiile de mecani
zare, evitînd astfel drumurile in 
gol ale tractoarelor și pierderea 
de timp. Conducerile cooperati
velor au dat dovadă de mai 
multă exigentă la receptionarea 
lucrărilor agricole, insistînd, 
cind a fost cazul, la refacerea 
unora dintre acestea, explicîn- 
du-le, totodată, mecanizatorilor 
și cooperatorilor ce pierderi 
mari s-ar înregistra dacă nu se 
respectă tehnologiile fiecărei 
culturi și termenele de execu
tare. Totodată, în perioadele de 
vîrf- ale campaniei agricole me
canizatorii au lucrat în schim
buri prelungite, asigurîndu-li-se 
în cîmp tot ceea ce le trebuia, 
inclusiv hrană caldă.

Un sprijin susținut am primit 
din partea comitetului județean 
de partid și a consiliului popular 
județean care, începînd din 
anul 1975, au organizat anual cu 
cadrele de conducere, specialiștii, 
.deputății din comună si din lo
calitățile învecinate schimburi 
de experiență pentru cunoaște
rea tehnologiilor porumbului in 
sistem de irigații, pentru crește
rea răspunderii comune a coo
peratorilor și mecanizatorilor in 
realizarea unei agriculturi in
tensive.

Sîntem siguri că producțiile 
realizate nu reflectă posibilită
țile reale ale pămîntului, că mai 
avem rezerve încă nevalorificate. 
De acest lucru ne-a convins fap
tul că in anul trecut, la coope
rativa agricolă Moșteni-Voi vodă, 
de pildă, de pe 200 hectare ne
irigate am obținut 5 800 kg grîu 
la hectar, iar de pe o suprafață 
•fle peste 200 hectare irigate am

strîns 14 400 kg porumb boabe 
la hectar. Mai mult, experiența 
anului 1977 ne-a demonstrat că 
dacă făceam arături de toamnă 
pe întreaga suprafață și asigu
ram o densitate de peste 60 000 
plante la hectar, puteam să ob
ținem 20 de tone porumb boabe 
la hectar în sistem de irigare.

N-am procedat însă în acest 
fel si vina este în primul rind J 
a noastră, a consiliului popular, 
a biroului său executiv, pentru 
că nu ne-am preocupat cu stă
ruință de generalizarea expe
rienței bune, de mobilizarea și 
organizarea temeinică si pretu
tindeni a muncii cooperatorilor 
si mecanizatorilor, necontrolind 
sistematic cum se înfăptuiesc 
propriile noastre hotăriri și de
cizii. Această realitate ne. arată 
că trebuie să ne îmbunătățim 
continuu stilul și metodele noas
tre de muncă, pentru a ne înde
plini sarcinile la nivelul exigen
telor etapei în care ne aflăm.

Anul acesta avem toate condi
țiile pentru a depăși producțiile 
de pină acum. Culturile se pre
zintă bine în cimp. arăturile de 
toamnă au fost executate pe 
toată suprafața planificată și 
s-au efectuat fertilizări cu în
grășăminte naturale. Avem pă- 
mînt bun. o dotare cu tractoare 
si mașini agricole corespunză
toare. o experiență valoroasă în 
ceea ce privește organizarea 
echipelor mixte de cooperatori 
și mecanizatori. în timpul iernii 
am organizat cursuri de perfec
ționare, schimburi de experien
ță. întîlniri ale cooperatorilor și 
mecanizatorilor cu specialiștii si 
președinții cooperativelor care 
le-au prezentat noile tehnologii 
ale culturilor, modul cum să-și 
organizeze mai bine munca în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
COSTACHESANDU

Consiliului popularpreședintele . .
al comunei Dumbrăveni, județul Suceava

Călăuzindu-ne în permanență 
după prețioasele indicații date 
de secretarul general al parti
dului, cu prilejul vizitei in co
muna Dumbrăveni, a vizitelor in 
județul Suceava, și acționind cu 
hotărîre pentru aplicarea'lor de 
către întreaga obște, sub «in
ducerea organizațiilor de partid, 
astăzi comuna noastră' prezintă, 
asemenea tuturor așezărilor ru
rale, tabloul unor adî-nci trans
formări economice și sociale, al 
înnoirilor în felul de a munci, 
de a gindi și trăi al sătenilor.

Preocuparea actuală și de per
spectivă a comitetului comunal 
de partid, a consiliului popular 
este de a înfăptui neabătut sar
cinile izvorîte din documentele 
Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului, prețioasele învățăminte 
desprinse din Consfătuirea con- -iiiilW- :■-

I ■ ' toiîhȘEDINȚA DIN 30 MARTIE
(Urmare din pag. I)

în continuare, ședința a fost 
condusă de tovarășul Vasile 
Purdea, președintele Consiliului 
popular orășenesc Aiud. județul 
Alba. La dezbaterea generală au 
mai luat cuvîntul tovarășii Ște
fan Florin Gîdea, președintele 
Consiliului popular comunal Ru- 
ginoasa. județul Iași. Ion Bejan, 
președintele Consiliului popular 
municipal Galati. Barbara Fiilttp, 
președintele Consiliului popular 
comunal Singeorgiu de Mureș, 
județul Mureș. Nicolae Șendroiu. 
președintele Consiliului popular 
orășenesc Găești. județul Dîmbo
vița. Ion Tudor, președintele 
Consiliului popular județean 
Constanta. Mihai Plenarii. pre
ședintele Consiliului popular co
munal Miercurea Sibiului. jude
țul Sibiu, Trofin. membruVirgil

știință să 
soiuri de 
rezistente 

Am ruga, 
grăbească

pentru îmbunătățirea cali- 
unor utilaje cum ar fi com- 
autopropulsată pentru fu- 
și semănătoarea S.U.P. 48,

fiecare etapă a campaniei agri
cole. Totodată, am organizat 
cursuri speciale, unde i-am în
vățat pe cooperatori să conducă 
tractoarele, asigurîndu-ne o re
zervă de mecanizatori.

Trăgind invătămintele necesa
re din neajunsurile manifestate 
în anul trecut, cu hotărîrea de 
a realiza integral sarcinile, am 
solicita ca oamenii de 
ne pună la dispoziție 
grîu mai productive, 
la boli și dăunători, 
de asemenea, să se 
asimilarea în producție a unor 
mașini de mare randament pen
tru eliberatul terenului de res
turi vegetale. . Constructorii de 
mașini agricole să asigure intr-o 
măsură mai mare necesarul de 
piese de schimb, să găsească so
luții 
tații 
bina 
râie 
să urgenteze trimiterea în uni
tăți a agregatelor complexe din 
dotarea tractoarelor A 1 800. 
Greutăți întâmpinăm și în ceea 
ce privește asigurarea la timp 
și în cantități suficiente cu mo
torină, și aceasta mai ales in 
perioada recoltării păioaselor, 
cind avem de executat un vo
lum foarte mare de lucrări. ,

Exprimîndu-mi acordul deplin 
fată de documentele aflate în 
dezbaterea conferinței, vă asi
gur. in numele locuitorilor din 
comuna Furculesti. că vom face 
totul pentru transpunerea lor în 
viată. Sîntem hotărîti să gospo
dărim mai bine fondul funciar, 
să folosim mai deplin rezervele 
mari de care dispunem, să fim 
mereu in fruntea unităților din 
județ și din tară care i dau pro
ducții record.

sacrată problemelor agriculturii, 
în acest sens, comitetul de partid 
și consiliul popular comunal 
Dumbrăveni au reușit să coordo- 

’neze, pe baza unui ’plăn unitar,’ 
eforturile tuturor cetățenilor 
pentru realizarea înainte de ter
men a sarcinilor planului în pro
fil teritorial și a angajamente
lor asumate privind producția 
agricolă vegetală și animalieră. 
Este acesta rezultatul, firesc al 
prețioaselor indicații ce ni s-au 
dat la fața locului și al mate
rializării lor in zonarea și spe
cializarea culturilor agricole, 
generalizarea în toate sectoarele 
C.A.P. a retribuției in acord 
global și diversificarea gradului 
de mecanizare a lucrărilor.

Practica din unitatea noastră 
a confirmat pe deplin că reali
zarea unei agriculturii intensive, 
de înaltă eficiență, implică or-

popular 
Jos, ju- 
Huțanu, 
popular

’ al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor 
de construcții. Ion Mocanii, pre
ședintele . Consiliului 
comunal Andreiașul de 
dețul Vrancea, Lucia 
președintele Consiliului . . 
comunal Leorda. județul Boto
șani. Alexandru Bora, președin
tele Consiliului popular comunal 
Uriu. județul Bistrița-Năsăud, 
Cornel Nicoda, președintele Con
siliului popular al sectorului 4 
— București. Ilie Pană, preșe
dintele Consiliului popular co
munal Furculești. județul Tele
orman. Sandu Costache, pre
ședintele Consiliului popular co
munal Dumbrăveni, județul Su
ceava.

După-amiază, lucrările " Con
ferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare s-au desfă-

Socialiste", pentru 
realizate în 1974, și 
la cultura cartofului, 
mereu sporite puse

ganizarea temeinică a muncii. 
De aceea, odată cu stabilirea 
planului de producție pe ferme, 
brigăzi și echipe, a mijloacelor 
materiale necesare, ne-am stră
duit să aplicăm cele mai po
trivite forme de cointeresare 
care să asigure o mai bună par
ticipare a cooperatorilor la efec
tuarea tuturor lucrărilor la timp 
și de bună calitate. După dezba
terile în comitetul de partid, în 
consiliul popular și cu masa co
operatorilor și specialiștilor, am 
trecut, încă din anul 1970, la a- 
plicarea acordului global la cul
turile vegetale in forma retri
buției la 1 000 lei venit. Ulterior, 
sistemul a fost generalizat ca 
fiind superior, prin el sporind 
responsabilitatea colectivă și 
personală și, implicit, veniturile 
membrilor cooperatori. în ace
lași timp, au crescut calitatea 
muncii, interesul față de avuția 
unității, au fost barate căile ri
sipei și pierderilor. în primii 
doi ani ai actualului cincinal, 
față de primii doi ani ai cinci
nalului 1971—1975, producțiile
s-au dublat. Strădaniile și re
zultatele ne-au fost încununate 
prin acordarea de către condu
cerea partidului și a statului 'a 
înaltelor distincții : „Ordinul 
Muncii" clasa I. pentru produc
țiile obținute .de cooperativa a- 
gricolă în 1971, și titlul de „Erou 
al Muncii 
producțiile 
in special

Sarcinile 
de către partid în fața agricul
turii impun creșterea continuă 
a competenței și răspunderii 
consiliilor populare în conduce
rea unitară a activității din a- 
cest domeniu. In acest sens, con
siliul popular a urmărit ca acor
dul global să fie organic legat 
de îmbunătățirea continuă a for
melor de organizare a producției 
și a muncii din cooperativa 
noastră, constituindu-se ferme 
care asigură concentrarea și spe
cializarea producției, delimitarea 
terenurilor, permanentizarea 
mijloacelor de producție și a 
forței de muncă, conducerea de 
către specialiști și, fără Îndo
ială, sporirea eficienței activi
tății economice. Mai mult, ți
nînd seama de realități, am in
dicat consiliului de conducere al 
cooperativei ca, la alcătuirea for
mațiilor de muncă, să ia în con
siderare preferințele oamenilor, 
gradul de dispersare a amplasa
mentelor culturilor, structura a- 
cestora, posibilitățile de meca
nizare și volumul de muncă ma
nuală necesar. Toate aceste mă
suri explică faptul că, an de an, 
înregistrăm sporuri de produc
ție, ajungînd, de exemplu, ca 
în 1977, pe culturi, să obținem in 
medie la hectar 3 531 kg porumb 
boabe, 37 tone sfeclă de zahăr, 
30,7 tone cartofi etc., prin' a- 
cșasta depășindu-se sarcinile 
planificate.

Nu ne putem declara, totuși, * 
mulțumiți cu aceste rezultate și 

peșurat în cele opt secțiuni 
domenii de activitate :

— Secțiunea pentru activita
tea consiliilor populare în ve
derea realizării planului de dez
voltare economico-socială in 
profil teritorial pe anul 1978 și 
pe întregul cincinal ;

— Secțiunea pentru agricultu
ră. silvicultură și gospodărirea 
apelor ;

— Secțiunea pentru sistemati
zare, urbanizare, construcții de. 
locuințe și obiective social-cul- 
turale ;

— Secțiunea pentru dezvolta
rea activităților de gospodărie 
comunală și dotarea tehnico- 
edilitară a localităților ;

— Secțiunea pentru aprovi
zionarea populației și dezvolta
rea rețelei de servicii către 
populație ; 

sîntem conștienti că dispunem 
de numeroase rezerve. încă ne
valorificate, în transpunerea unor 
experiențe valoroase, dintre care 
o parte le-am enumerat mai sus, 
am acționat uneori cu încetinea
lă, iar altele nu au fost finali
zate; de asemenea, nu am insis
tat suficient pentru generaliza
rea lor in toate sectoarele de 
producție. Trebuie să acționăm 
mai. eficient pentru creșterea 
răspunderii reciproce a membri
lor cooperatori și a mecanizato
rilor pentru calitatea lucrărilor 
executate, asigurînd o mai justă 
corelare a raportului între retri
buție și volumul de muncă, pen
tru aceasta fiind necesare în ’ 
viitor tarife de plată diferenția
te. tinîndu-se seama de fertilita- _ 
tea unor sole, dar și de calitatea 
produsului la valorificare, îndeo
sebi la legume, cartofi, plante 
tehnice și porumb. Consider, de 
asemenea, că nu am luat toate 
măsurile care se impuneau pen
tru a determina ridicarea nive
lului producției din fermele cu 
rezultate mai modeste la nivelul 
fermelor bune. Să dau un sin
gur exemplu : în aceleași condi
ții, fermele IV și V au obținut 
la porumb producții medii de 
4 000 kg le hectar, iar altele doar 
2 575. Nu am făcut deci totul 
pentru a smulge pămîntului roa
de cit mai mari. Producțiile ob
ținute în cadrul unor echipe, 
respectiv 7 700 kg. porumb boa
be la hectar, 36 tone cartofi, 66 
tone sfeclă de zahăr, demon
strează că nu’ am găsit incă acele 
metode și mijloace care să ducă 
la generalizarea a ceea ce azi 
numim recorduri. Trebuie să 
facem mai mult pentru sporirea 
capacității productive a terenu
lui prin lucrări de fertilizare și 
aplicarea unor tehnologii înain
tate, pentru organizarea mai 
bună a muncii, intărirea ordinii 
și disciplinei, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de cunoș
tințe profesionale, creșterea răs
punderii in executarea la timp 
și de calitate a tuturor lucrări
lor, ținînd seama de condițiile 
pedoclimatice, de tot ce se în- 
timplă la un moment dat în evo
luția timpului. Pentru înlătura
rea lipsurilor arătate, o sarcină 
de mare răspundere revine, in 
primul rînd, comuniștilor din 
comună, care trebuie să i fie 
exemple demne de urmat pentru 
ceilalți săteni.

Coordonatele muncii ne sînt 
clare, ca și telurile pe care de 

' altfel le urmărim. Aprofundînd 
aici, prin documentele supuse 
dezbaterii conferinței, sarcinile 
majore ce ne revin, plecînd eu 
noi și prețioase învățăminte pen
tru munca practică viitoare, vă 
asigurăm că întreaga noastră 
putere de muncă, conștiința | de 
comuniști, de cetățeni ai patriei, 
le vom pune după strălucitul 
exemplu al iubitului nostru con
ducător, t o v a r ă ș u 1

■ Ceaușescu, in slujba i 
României socialiste.
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1 Nicolae 
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pregăti- 
invăță-

pe sec-

— Secțiunea pentru 
rea forței de muncă, 
mint, cultură și sănătate ;

— Secțiunea pentru perfecțio
narea activității consiliilor 
populare, dezvoltarea democra
ției și participarea 
muncii la conducerea 
vieți economico-sociale

. — Secțiunea pentru 
tea de partid, munca 
educativă de masă.

în cadrul ședințelor 
țiuni au fost dezbătute, in con
tinuare, problemele cuprinse în 

. ordinea de zi a conferinței.
Concluziile, dezbaterile, pro

punerile și sugestiile formulate 
cu acest prilej au fost prezen
tate secretariatului conferinței.

Lucrările conferinței vor fi 
reluate vineri dimineața in 
plen.

oamenilor 
întregii 

activita- 
politico-

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Spre a asigura cu și mai multă 
fermitate, in practică, exercitarea 
rolului conducător al clasei munci
toare în viața economică șîs socială 
a țării, este necesar ca organele de 
partid, de stat și conducerile orga
nizațiilor de masă să acționeze mai 
stăruitor pentru selecționarea și 
promovarea unui număr mai mare 
de cadre provenite din rândul mun
citorilor.

Se cuvine subliniat ca un rezultat 
deosebit faptul că organele și orga
nizațiile de partid înfăptuiesc în mai 
bune condiții hotărîrile conducerii 
partidului și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind promova
rea femeilor în funcții de conducere 
in toate sectoarele de activitate. în 
aparatul de partid numărul femeilor 
a crescut de la 556, în 1975, la 1099 
in 1977, reprezentînd 10,6 la sută din 
totalul activiștilor de partid. în mu
nicipiul București și județele Sibiu, 
Cluj, Timiș, Bacău și altele ponderea 
femeilor in aparatul de partid este 
între 23 la sută și 16,5 la sută, în în
treprinderile republicane numărul fe
meilor promovate in funcții de con
ducere crescînd de Ia 210, în 1975, la 
436 in 1977 — adică, practic, s-a 
dublat. .

în același timp, s-a relevat că 
mai sînt instituții,- unități, pre
cum și sectoare de activitate în 
care, deși marea majoritate a per
sonalului muncitor o constituie fe
meile, reprezentarea acestora în 
funcțiile de conducere este încă 
nesatisfăcătoare. Avind în vedere 
că promovarea femeilor în func
ții de conducere constituie o pro
blemă politică majoră, organele 
de partid. comitetele executive 
ale consiliilor populare. condu
cerile ministerelor și instituțiilor 
centrale au obligația să acțione
ze cu mai multă hotărîre pen
tru înfăptuirea măsurilor stabili
te de C.C. al P.C.R. privind pro
movarea unui număr mai mare de 
femei — potrivit capacității și forței 
lor de muncă — în conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate, a în
tregii noastre societăți.

Pentru continua improspătare a ac
tivului de partid, de stat, din econo
mie. organele si organizațiile de par
tid manifestă o preocupare constantă 
pentru selecționarea și promovarea 
de oameni canabili. energici din 
rindurile tinerei generații, urmărin- 
du-se cu sriîă îmbinarea organică a 
experienței cadrelor mai vîrstnice cu 
dinamismul si entuziasmul specifice

tinereții. în ultimii doi ani au fost 
promovați in aparatul de partid, de 
stat, al organizațiilor de masă și 
obștești aproape 700 activiști ai Uniu
nii Tineretului Comunist. In prezent, 
compoziția după vîrstă a cadrelor co
respunde mai bine orientărilor stabi
lite de conducerea partidului*.

Justețea politicii partidului de re
zolvare marxist-leninistă a problemei 
naționale, de asigurare a egalității 
depline în drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate., se reflectă concludent — 
cum s-a evidențiat în lucrările 
plenarei — si prin promovarea în 
organele și aparatul de partid, de 
stat și din economie. în conducerile

faptul că organele de partid și con
ducerile ministerelor au acordat aten
tie sporită promovării în funcții de 
conducere din economie a cejor mai 
buni specialiști, cu pregătire profe
sională și politică corespunzătoare, cu 
experiență în organizarea științifică 
a producției și a muncii. Dm totalul 
directorilor generali și directorilor 
din centrale industriale și întreprin
deri republicane, 93,1 Ia sută au stu
dii superioare de profil, față de 90 la 
sută in 1975, iar aproape două treimi 
din aceștia au cel puțin patru ani în 
funcțiile ce le dețin.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în selectionarea, pregătirea si promo
varea cadrelor, plenara a apreciat că

trecut cu vederea nici faptul că. la 
nivelul unor organe locale de partid 
și al conducerilor unor organisme 
economice, constituirea, pregătirea si 
folosirea rezervei de cadre nu repre
zintă încă o problemă majoră, in 
această direcție continuînd încă să se 
facă simțite unele aspecte de for
malism. Combaterea hotărîtă a unor 
astfel de manifestări constituie o sar
cină imediată și fermă a tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid.

O importantă deosebită au acordat 
și acordă organele si organizațiile de 
partid, de stat, de masă si obștești 
— în spiritul hotărîrilor si indicații
lor conducerii partidului — perfec
ționării pregătirii politico-ideologice

de partid, de stat, din unitățile eco
nomice dovedesc înaltă conștiință re
voluționară, dragoste și devotament 
nemărginit față de patrie, partid și 
popor, fermitate în înfăptuirea poli
ticii partidului, atitudine înaintată in 
activitatea pe care o desfășoară și in 
relațiile cu oamenii muncii, s-a atras, 
totodată, atenția că mai există cazuri 
cind nu se asigură educarea cadrelor 
în spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste, al răspunderii pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate, nu se manifestă intran
sigența cuvenită față de anumite 
mentalități retrograde, abateri de la 
normele de conduită morală în fa
milie și societate — fapte cu desă-

Infăpnira neabatuîâ a politică de cadre a partidului
organizațiilor de masă și obștești, ale 
întreprinderilor și instituțiilor din 
locurile In care trăiesc și mun
cesc, înfrățiți de secole cu românii, 
oameni ai muncii de diferite-- na
ționalități. a celor mai valoroase ca
dre din rindurile muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor — maghiari, ger
mani, sirbi și dc alte naționalități.

Ca urmare, compoziția generală a 
populației țării își găsește o reflectare 
tot mai corespunzătoare în compo
ziția aparatului de partid. Astfel, 
din totalul membrilor birourilor și 
aparatului comitetelor județene, mu
nicipale și orășenești de partid, al 
cadrelor de conducere de la consiliile 
populare și personalului redactional 
din presa centrală și locală, 89 la sută 
sini români, 7,5 la sută maghiari, 1,7 
la sută germani și '1,8 la sută alte 
naționalități. Se remarcă faptul că in 
județele Covasna și Harghita, unde 
populația maghiară este mai nume
roasă, 73—75 la sută din totalul acti
viștilor comitetelor județene de partid 
silit de naționalitate maghiară; in a- 
celasi timp se cuvine subliniat că in 
județele Timiș și Sibiu intre 11 și 17 
Ia sută din activiști sint de naționa
litate germană.

Pentru bunul mers al economiei 
naționale, pentru solutionarea sarci
nilor tot mai complexe pe care Ie ri
dică în fata economiei cerințele cali
tativ superioare puse de partid in 
etapa actuală are o mare importanță

unele ministere si instituții centrale 
nu au aplicat întocmai hotăririle 
partidului si legile statului referitoare 
la acest domeniu, nu au demonstrat 
suficientă exigentă si fermitate pen
tru respectarea riguroasă a criteriilor 
politice, profesionale si etice stabilite 
de partid în promovarea cadrelor, 
relevindu-se și existenta unor cazuri 
cind au fost prezentate propuneri de 
promovare fără ca, în prealabil, ca
drele respective să fie temeinic cu
noscute din activitatea nemijlocită pe 
care o desfășoară. în unele locuri s-a 
manifestat îngăduință și o slabă exi
gentă fată de munca nesatisfăcătoare 
a unor cadre de conducere, care — 
deși în aprecierea activității li se 
acordă uneori calificative anuale 
maxime — dovedesc în realitate 
comoditate și automultumire. nu 
participă la diverse forme de pregă
tire profesională si politică, au 
un stil de muncă birocratic, ba
zat pe rutină, adueîndu-si o insufi
cientă contribuție la solutionarea ope
rativă a problemelor de care se 
ocupă. Pe bună dreptate s-a reliefat 
că asemenea manifestări si-au putut 
face loc si datorită faptului că unele 
organe de partid si de stat n-au 
acționat mai hotărît pentru îm
prospătarea aparatului cu tovarăși 
avînd activitate nemijlocită în produc
ție. caracterizați prin pasiune, iniția
tivă. fermitate în înfăptuirea sarci
nilor. în acest context, nu poate fi

și profesionale a cadrelor. S-a rele
vat astfel că 92,5 la sută din totalul 
activiștilor de partid, 91,5 la sută din 
numărul activiștilor Uniunii Gene
rale a Sindicatelor și 80.7 la sută din 
aparatul Uniunii Tineretului Comu
nist au absolvit sau urmează școli și 
cursuri de partid. Numai in anul 1977 
au urmat cursuri politice cu durata in
tre două luni și un an aproape 1 800 de 
cadre din aparatul și activul U.T.C. 
De asemenea, majoritatea cadrelor cu 
funcții de conducere au urmat cursuri 
de reîmprospătare a cunoștințelor de 
specialitate și de perfecționare a pre
gătirii în domeniul conducerii social- 
politice, fapt ce are drept consecință 
nemijlocită sporirea gradului de com
petentă in rezolvarea problemelor tot 
mai complexe pe care le ridică ac
tuala etapă de dezvoltare a orinduirii 
noastre socialiste. Pornind tocmai de 
la sarcinile deosebite ale etapei ac
tuale. de la cerința pusă de Confe
rința Națională privind trecerea la o 
calitate nouă, superioară. în întreaga 
activitate economico-socială. plenara 
a cerut ca forurile răspunzătoare să 
se ocupe în permanentă de îmbună
tățirea pregătirii politico-profesionale 
a tuturor cadrelor, a întregului perso
nal muncitor — îndeosebi pe tărimul 
organizării si conducerii științifice a 
producției si a muncii.

Apreciind că, datorită intensei ac
tivități de educare politico-ideologi- 
că și moral-cetățenească. covîrșitoa- 
rea majoritate a cadrelor din activul

vîrșire străine de etica și echitatea 
socialistă, de concepția partidului 
nostru.

în vederea transpunerii în viață 
in condiții tot mai bune a politicii 
de cadre a partidului, plenara a a- 
doptat un șir de măsuri de mare im
portantă.

Comitetelor județene de partid, 
conducerilor organizațiilor de masă și 
obștești, ale ministerelor și instituții
lor centrale le incumbă îndatorirea 
de a milita cu mai multă hotărîre 
pentru promovarea în funcții de răs
pundere, în toate domeniile de ac
tivitate, a acelor cadre care au 
parcurs succesiv diferite etape ale 
muncii de partid și de conducere, po
sedă pregătirea și experiența practică 
necesare îndeplinirii în bune condiții 
a sarcinilor ce urmează să li se 
încredințeze, respectînd întocmai cri
teriile politice, profesionale și mo
rale stabilite de Comitetul Central, 
în acest context, o atenție deosebită 
se cere acordată împrospătării apara
tului ministerelor și instituțiilor cen
trale, întreprinderilor de comerț ex
terior cu cadre ce au experiență 
nemijlocită din activitatea de pro
ducție.

Revine organelor și organizațiilor 
de partid sarcina de primă însemnă
tate de a acționa cu mai multă per
severentă pentru promovarea cu 
prioritate în organele și aparatul de 
partid, de stat, al organizațiilor de

masă, al ministerelor și instituțiilor 
centrale și în alte funcții de condu
cere din economie, din presa cen
trală și locală, din domeniul culturii 
a cadrelor provenite din rîndul mun
citorilor care dovedesc înaltă compe
tență profesională, pregătire politică 
și ideologică și sînt capabile să rezol
ve problemele complexe ale organi
zării și conducerii activității econo
mico-sociale.

Plenara a cerut organelor locale de 
partid, conducerilor organizațiilor de 
masă și obștești, ale ministerelor și 
instituțiilor centrale să acționeze în 
continuare pentru selecționarea, pre
gătirea și promovarea unui număr 
mai mare de femei în funcții de con
ducere.

Este de deosebită însemnătate in
dicația ca organele și organizațiile de 
partid să intensifice activitatea de 
pregătire politico-ideologică și de 
perfecționare, a activității profesio
nale a cadrelor de partid, de stat și 
din economie, în vederea creșterii 
răspunderii și competenței in' înde
plinirea sarcinilor încredințate de 
partid și de stat.

în cadrul plenarei s-a subliniat că 
birourile comitetelor județene de 
partid, conducerile organizațiilor de 
masă și obștești, ale ministerelor «și 
instituțiilor centrale au obligația de, 
a exercita un control sistematic, exi
gent asupra modului în care cadrele 
din toate domeniile respectă normele 
disciplinei de partid și de stat, ale 
eticii și echității socialiste, obligațiile 
asumate prin semnarea Angajamen
tului Solemn și a Jurămintului de 
Credință, pentru înrădăcinarea în 
conștiințe a principiilor și normelor 
Codului etic al partidului.

Stimulînd aplicarea cu strictețe a 
principiului muncii colective în poli
tica de cadre, plenara a recomandat 
organelor de partid să antreneze în 
permanență comisiile pentru proble
mele de cadre de partid și de stat la 
activitatea practică de selecționare, 
pregătire și promovare a cadrelor.

Prin. noile și importantele măsuri 
adoptate de recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului se 
creează condiții deosebit de prielnice 
spre a face din selecționarea, promo
varea și repartizarea cadrelor o pir- 
ghie importantă a întăririi rolului 
conducător al partidului si îmbună
tățirii muncii de partid, afirmării mai 
pregnante a spiritului muncitoresc, 
revoluționar, perfecționării întregii 
activități sociale, soluționării cu 
succes a sarcinilor făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

Succese 
în îndeplinirea planului 

LA „ELECTROARGEȘ”
Colectivul întreprinderii „Elec- 

troargeș" a raportat îndeplinirea 
cu 8 zile mai devreme a sarci
nilor de plan pe primul trimes
tru al anului. In această perioa
dă au fost introduse in fabrica
ția de serie rezistoare cu peli
culă de carbon care intră în 
componența unor echipamente 
de televiziune cu circuit închis 
'și a unor calculatoare, precum 
și rezistoare bobinate in corp 
ceramic cu 4 elemente rezistive 
care se folosesc in schemele de 
acționare a motoarelor electrice 
ce se fabrică la întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara. Din
tre noile produse fabricate aici 
notăm, de asemenea, potențio- 
metrii ajustabili pentni apara
tura de televiziune cu circuit 
închis, rezistoarele bobinate fixe 
și reglabile de puteri cuprinse 
între 5 și 250 W, utilizabili în 
acționarea motoarelor electrice 
și în aparatura de transporturi 
feroviare. Produsele amintite 
contribuie la realizarea unor im
portante economii valutare. (Gh. 
Cîrstea).

LA ÎNTREPRINDEREA 
DE RULMENȚI BÎRLAD
Constructorii de rulmenți de 

la Birlad au îndeplinit cu 5 zile 
mai devreme sarcinile de export 
pe primul trimestru al anului. 
S-au creat astfel condiții, după 
cum ne-a declarat ing. Dumitru 
Berlea, director comercial al în
treprinderii — de a realiza peste 
prevederi o producție fizică su
plimentară livrată de peste 4 
milioane lei valută. în această 
perioadă s-au diversificat și mo
dernizat tipodimensiunile de 
rulmenți corespunzător exigen
telor beneficiarilor din Brazilia, 
Venezuela, Argentina, Mexic, 
Canada, S.U.A., Noua Zeelandș 
etc.. In prezent, constructorii de 
rulmenți din Bîrlad depun efor
turi în vederea asimilării a încă 
20 tipodimensiuni (în total nu
mărul acestora pentru export 
depășește 600 de tipuri și va
riante de rulmenți) cu însușiri 
tehnice superioare. (Crăciun 
Lăluci).
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PARTI081 CLASE! MUNCITOARE
- CU CONSECVENTĂ NEABĂTUTĂ, ÎN SLUJBA 
INTERESELOR VITALE ALE ÎNTRECULUI POPOR

primiri
IA IM MINISTRU 

AL GUVERNULUI

„Partidul clasei muncitoare din România, înființat în 
1893, pe baza principiilor socialismului științific, a teoriei 
de clasă a lui Marx și Engels, și-a asumat din prima clipă 
misiunea istorică de a conduce lupta revoluționară pentru 
cucerirea puterii politice de către proletariat și celelalte 
mase muncitoare de la orașe și sate, pentru transformarea 
socialistă a societății românești".

NICOLAE CEAUȘESCU
Evocînd azi împlinirea a 85 de ani 

de la crearea partidului politic al 
clasei noastre muncitoare, comuniștii, 
întregul popor cinstesc cu adine res
pect eroicele tradiții revoluționare 
ale mișcării noastre muncitorești, 
una dintre cele mai vechi din lume 
care. încă de la apariția ei pe arena 
politică a țării, cu mai mult de un 
veac in urmă, s-a dovedit cea mai 
înaintată forță social-politică a tării.

Condițiile specifice în care s-a 
dezvoltat proletariatul român — îm
binarea cruntei exploatări capitaliste 
eu menținerea unor puternice rămă
șițe feudale și pătrunderea rapidă a 

onopolurilor străine care au trans- 
>rmat România într-o sursă de ma- 
"ii prime, de forță de muncă ief- 
iă și piață de desfacere a pro- 
selor lor — au imprimat de la în- 

eput mișcării noastre muncitorești 
' înaltă forță combativă, un accen- 
lat spirit revoluționar. Astfel. încă 

din stadiile de început ale existenței 
sale, proletariatul 
si-a pus proble
ma organizării ca 
clasă, a făuririi 
unui partid poli
tic propriu, înte- 
legînd că de a- 
ceasta depinde în 
mod decisiv des
fășurarea cu succes a luptei sale 
împotriva claselor exploatatoare, 
pentru realizarea țelurilor sale revo
luționare. pentru eliberarea socială a 
tuturor celor ce muncesc.

O influentă decisivă asupra dez
voltării mișcării noastre muncitorești 
a avut faptul că ea și-a însușit, din 
zorii apariției ei pe arena istoriei, 
ideile marxismului, ale socialismului 
științific. Apare semnificativ in acest 
sens faptul că din 1886, în lucrarea 
„Ce vor socialiștii români se sub
linia. ca obiectiv fundamental al lup
tei revoluționare a proletariatului 
român, cucerirea puterii în stat și 
instaurarea dictaturii proletariatului, 
iar in Programul P.S.D.M.R. se pro
clama ca sarcină centrală a partidu
lui „de a organiza proletariatul, de a 
organiza poporul muncitor" pentru 
„desființarea proprietății private asu
pra mijloacelor de producție și pre
facerea lor in proprietate socială", 
„înlăturarea societății burgheze și în
temeierea societății socialiste".

Crearea cu 85 de ani-în urmă a 
partidului clasei muncitoare din 
România, pe baza principiilor socia
lismului științific, a marcat o etapă 
nouă în desfășurarea procesului re
voluționar din tara noastră, a ridicat 
lupta clasei muncitoare pe un plan 
superior. De-a lungul deceniilor, nu 
a existat problemă social-politică ma
joră asupra căreia partidul clasei 
muncitoare să nu își fi spus cuvintul, 
pentru solutionarea căreia acesta să 
nu fi militat, de pe poziții înaintate, 
în numele intereselor vitale ale po
porului.

Referindu-ne la factorii care au de
terminat afirmarea tot mai puternică 
a rolului partidului in viata social- 
politică a tării, se cuvine să amintim, 
înainte de toate, însușirea, tot mai 
organică, pe măsura maturizării sale, 
a spiritului creator propriu marxis
mului. adecvarea programului și tac
ticii partidului la realitățile țării, la 
cerințele specifice ale dezvoltării so
cietății românești. „Școlari ai socia
lismului, membri ai marii familii so
cialiste europene — sublinia C. Do- 
brogeanu-Gherea — noi știm că felul

activității noastre atîrnă de condițiile 
reale ale tării noastre și mai ales de 
cele economico-sociale". In același 
sens, raportul prezentat de socialiștii 
români la Congresul din 1891, de la 
Bruxelles, al Internaționalei a Il-a, 
menționa că țelul tuturor partidelor 
socialiste este același : „stabilirea 
unei societăți solidare și armonioase, 
a unei societăți în care toate uneltele 
de muncă vor fi socializate" — dar 
prevenea cu clarviziune împotriva 
daunelor pe care le-ar aduce copie
rea mecanică a. unor metode sau for
me de acțiune valabile în alte con
diții, arătînd că, în ce privește „mij
loacele prin care s-ar ajunge la acest 
scop, fiecare va întrebuința pe ace
lea cerute de condițiile specifice ale 
tării sale".

Impresionează, de asemenea, fer
mitatea cu care vechea noastră miș
care socialistă a știut să îmbine orga
nic lupta pentru „desființarea ex
ploatării. a claselor, a oricărei neega-

85 de ani de la crearea Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România

lităti politice și economico-sociale". 
(Din Programul P.S.D.M.R.) cu apă
rarea neșovăitoare a independentei 
naționale. „Noi, socialiștii, cerem 
dreptul fiecărui popor de a se stă- 
pîni și cirmui pe sine însuși", scria 
ziarul „Munca". în septembrie 1893, 
iar în Raportul cu privire la Progra
mul P.S.D.. prezentat la Congresul 
din 1910, se afirma răspicat : „Voim 
să se păstreze independenta fiecărei 
națiuni".

Are o remarcabilă semnificație 
faptul că. de la începuturile ei. miș
carea noastră socialistă s-a afirmat 
ca detașament activ al mișcării mun
citorești internaționale, a stabilit le
gături strînse cu organizații proletare 
din numeroase țări, și-a manifestat 
solidaritatea activă cu lupta maselor 
muncitoare din întreaga lume.

Procesul de maturizare politico- 
ideologică a proletariatului, a mișcă
rii muncitorești și socialiste din țara 
noastră, avea să ducă, în deceniile 
următoare, la transformarea partidu
lui- socialist în. partid comunist, in-, 
urma Congresului din mai 1921, iar 
apoi la făurirea, prin unificarea 
P.C.R. și P.S.D., în februarie 1948, a 
partidului unic al clasei noastre mun
citoare. pe temelia socialismului ști
ințific.

Rezultat al unei îndelungate evo
luții istorice, al unei necesități obi
ective stringente, partidul unic, creat 
cu trei decenii în urmă, și-a îndepli
nit și își îndeplinește in mod strălu
cit rolul de forjă politică conducă
toare a maselor muncitoare în revo
luția socialistă si edificarea noii orîn- 
duiri in România. Năzuințele scumpe 
militanților socialiști care au pus cu 
85 de ani în urmă temeliile 
P.S.D.M.R., au fost nu numai împli
nite. dar și cu mult depășite de pre
zentul României socialiste. Sub stea
gul larg desfășurat al Partidului Co
munist Român, clasa muncitoare, o- 
dinioară asuprită și exploatată, a 
zdrobit „orinduirerj cea crudă și ne- • 
dreaptă", a cucerit. împreună cu în
tregul popor, puterea politică si eco
nomică. a dus la izbîndă lupta de 
veacuri pentru eliberare socială și

națională, pentru dreptate si progres 
social.

Privind In urmă drumul străbătut 
de-a lungul deceniilor, ne apare lim
pede că legătura organică cu poporul, 
slujirea fără preget a intereselor sale 
fundamentale, identificarea cu cele 
mai nobile idealuri ale națiunii, pro
funda originalitate și spiritul nova
tor proprii strategiei și tacticii sale 
revoluționare — s-au aflat mereu la 
izvoarele tăriei partidului, ale afir
mării sale tot mai puternice ’ba forță 
conducătoare a națiunii pe calea so
cialismului.

Perioada marcată de Congresele IX, 
X și XI ale P.C.R.. anii de cind to
varășul Nicolae Ceaușescu se află la 
conducerea partidului și statului au 
însemnat pe toate planurile o etapă 
nouă, calitativ superioară, in desfă
șurarea construcției socialiste — eta
pa cea mai fertilă în împliniri din 
întreaga istorie a României. Amploa
rea si varietatea măsurilor adoptate 

în, acest răstimp, 
din inițiativa se
cretarului general 
al partidului, au 
asigurat puterni
ca accelerare a 
dezvoltării econo- 
mico-sociale. creș
terea rapidă și 

repartizarea rațională a forțelor de 
producție, ridicarea bunăstării oa
menilor muncii, perfectionarea con
tinuă a organizării conducerii tu
turor compartimentelor societății 
românești. adîncirea continuă a 
democrației socialiste. cimentarea 
unității și frăției tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de națio
nalitate, îmbogățirea vieții spiritua
le a națiunii, promovarea con
secventă a umanismului revoluțio- . 
nar, a principiilor eticii și echi
tății socialiste. Realizările dobindite 
in domeniul construcției socialiste, 
paralel cu înfăptuirea unei politici 
externe constructive, dinamice, puse 
in slujba cauzei păcii și progresului 
social, au făcut să crească fără pre
cedent prestigiul international al 
României socialiste — toate ilustrînd 
în mod strălucit justețea politicii par
tidului, capacitatea sa de a-și înde
plini-înalta sa misiune istorică.

în condițiile amplorii și comple
xității fără precedent a sarcinilor 
earb"revin clasei muhcitSâ.re; poporu-" 
lui nostru în făurirea' societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comunism, 
creșterea continuă a rolului condu
cător exercitat de partid, reprezin
tă o necesitate obiectivă, stringen
tă, chezășia însăși a realizării înalte
lor teluri spre care pășim. Sub stea
gul partidului. întregul popor, unit 
în cuget și simțiri, își consacră toate 
forțele înfăptuirii hotărârilor istorice 
ale Congresului al Xl-leâ și Confe
rinței Naționale, prevederilor Progra
mului partidului — suprem omagiu 
adus întemeietorilor partidului mar
xist al proletariatului român, genera
țiilor de revoluționari care. înfrun- 
tînd cu eroism in anii ilegalității pri
goana. temnițele, plutoanele de exe
cuție. iar apoi, după eliberare, bi
ruind greutățile inerente smulgerii 
tării din înapoierea economică în 
care a fost menținută veacuri in șir, 
au pus temelii de granit cuceririlor 
socialiste.

Tudor OLARU

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, ioi după- 
amiază. pe ministrul transporturilor 
al Republicii Populare Bulgaria. 
Vasil Tanov. care efectuează o vizită 
tn tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind colaborarea și 
cooperarea economică dintre cele 
două țări. îndeosebi în domeniul 
transporturilor.

La primire, care s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, a 
participat tovarășul Traian Dudaș. 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. A fost prezent Petar 
Danailov. ambasadorul Bulgariei la 
București.

în aceeași zi oaspetele bulgar a 
avut convorbiri la Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor asu
pra modalităților practice de extin
dere a colaborării și cooperării între 
ministerele de resort din cele două 
țări.

★
Tovarășul Manea Mănescu. primul 

ministru al guvernului a primit, ioi 
după-amiază, pe Libere Ndabakwaje. 
ambasadorul Republicii Burundi la 

. București la cererea acestuia.

Cronica zilei
In seria manifestărilor care pre

zintă publicului românesc- valori ar
tistice create de alte popoare, se 
înscrie și expoziția de sculptură iu
goslavă contemporană deschisă joi 
în Capitală, sub auspiciile Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
în sala de expoziții de la Teatrul 
Național sînt reunite peste 80 de lu
crări realizate de artiști din toate 
republicile Iugoslaviei, care prin di
versitatea de forme și tematici pre
zentate ilustrează preocupările și di
recțiile sculpturii de azi din tara 
vecină.

Au asistat Dumitru Ghișe, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Pacea, vi
cepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau prezenți Trifun Nikolic, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomati
ce acreditați în tara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în tara noastră, ambasadorul Repu
blicii Federative a Braziliei la Bucu
rești. Paulo Braz Pinto da Silva, a 
oferit, joi. o recepție. (Agerpres)

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna martie 
1978 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

I) P.P.Y. ; 2) A.C.O.; 3)
Q.W.M. ; 4) D.R.Z. ; 5) J.L.X. ; 
6) T.E.P. ; 7) N.J.Z. t 8)
W.X.R.

Toți asiguratii cărora s le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor. urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la urmă
toarele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asiguratii să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de. 1, 2 

și 3 aprilie. în (ara ; Vremea va fi în 
general caldă, mai ales la începutul in
tervalului și va deveni ușor instabilă, 
începînd din vestul țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de averse în
soțite de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la moderat, cu intensificări lo
cale pină la 35—40 km pe orâ, predomi
nând din sectorul vestic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între plus 2 și 
12 grade, iar maximele vor oscila între 
12 și 22 de grade, local mai ridicate în 
sudul țării, la începutul intervalului.

• SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT • SPORT © SPORT

ACTUALITATEA LA FOTBAL
Azi, la Rouen :

IOTUL REPREZENTATIV- 
FRANȚA B

în cursul zilei de ieri, lotul repre
zentativ de fotbal s-a deplasat in 
Franța — unde va juca un meci de 
verificare în compania naționalei 
franceze secunde. întilnirea este pro
gramată. in nocturnă, pe stadionul 
din Rouen.

După cum s-a mai anunțat. în con
tinuare fotbaliștii tricolori se vor 
îndrepta spre tara care va găzdui 
turneul final al. Campionatului Mon
dial ediția 1978 — unde au fost 
invitați pentru a susține o partidă 
amicală cu selecționata gazdă. Me
ciul Argentina — România se va des
fășura în 5 aprilie, la Buenos Aires.

Lotul deplasat de antrenorii Stefan 
Covaci și Constantin Cernăianu este 
același din jocul recent cu Turcia 
(Răducanu. Speriatu — Cheran. Săt- 
măreanu. Stefănescu, Vigu. Mehedin- 
țu. Anghelini — Romilă. Dobrin 
Boloni. Radulescu — Lucescu, D. 
Georgescu. Ilajnal). singurele excep
ții fiind noii veniti — Iordănescu și 
Fanici — care au înlocuit, ne Zamfir 
și Bălăci, accidentați în etapa de du
minica trecută.

Aceste două jocuri internaționale 
reprezintă, fără îndoială, un prilej 
de verificare si omogenizare a jocu

lui lotului nostru reprezentativ al
cătuit. acum, din două generații de 
jucători, selecționați din nu mai pu
țin de 9 formații divizionare. Antre
norii vor avea posibilitatea. în con
diții de deplasare, să observe cum 
evoluează; un jucător sau altul, cum 
se poate armoniza mai bine un cuplu 
sau un compartiment, puțind, tot
odată. să testeze si potențialul fizico- 
tactic al echipei — mai ales că ad
versarii vor ridica probleme de joc 
deosebite : jucătorii francezi din 
care va fi alcătuită formația de azi 
fac parte dintr-un lot mai larg care 
se pregătește pentru participarea la 
Mondiale, iar naționala Argentinei 
nu mai are nevoie de prezentări !

Duminică, 
la Rimnicu Vîlcea :

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 
(juniori)'

în vederea turneului final al 
U.E.F.A. pentru juniori (programat 
în Polonia), reprezentativa noastră a 
fost desemnată să susțină o dublă 
întîlnire cu cea a iuniorilor Iu
goslaviei. Prima s-a jucat. în Iu
goslavia. tinerii noștri reprezentanți 
fiind învinși cu 0—2. Duminica viitoa
re, la Rîmnicu-Vîlcea (orele 10,30) se 
va juca returul.

Intrucît despre condițiile organiza
torice nu mai trebuie discutat (gaz
dele fiind recunoscute pentru dispo
nibilitățile lor in acest domeniu), iar 
publicul vîlcean a știut de fiecare 
dată să-si susțină cu ardoare si spor
tivitate formația favorită. înseamnă 
că probleme se ridică numai cu 
echipa noastră (ceea ce este absolut 
esențial). Să sperăm. însă, că de 
această dată juniorii tricolori vor lăsa 
la cabină emoțiile si vor juca pe mă
sura talentului si posibilităților evi
dente ce le au, cu credință în remon
tarea dezavantajului de două goluri, 
cu dăruirea dar si calmul ce sînt 
atît de necesare în obținerea califi
cării. Este posibil 1

*
In acest răstimp, un program dc 

pregătire s-a rezervat si lotului 
olimpic. Duminică va juca la Timi
șoara cu „Poli", lidera actuală a cla
samentului.

• Continuîndu-și seria meciurilor 
de verificare în vederea turneului 
final al campionatului mondial de 
fotbal, reprezentativa Argentinei a 
întîlnit la Buenos Aires. în prezenta 
a peste 40 000 de spectatori, formația 
Bulgariei pe care a învins-o cu sco
rul de 3—1 (2—1).

Selecționata Argentinei a aliniat 
următorul „11“ : Fillol — Pagnanini. 
Luis Galvan. Pasarella. Tarantini. 
Ardiles. Gallego. Valencia. House
man (Bertoni), Luque si Ortiz.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în cadrul pregătirilor pentru cam

pionatul european feminin de baschet 
care va avea loc între 20 și 30 mai 
în Polonia, selecționatele Cehoslova
ciei si României au susținut o dublă 
întîlnire. Victoriile au fost împărți
te ; în primul meci, gazdele au ter
minat învingătoare cu 89—87 (48—32), 
iar in cel de-al doilea au cîștigat 
baschetbalistele românce, cu 76—69 
(43—33).

© Echipa de rugbi O.L.D. Hamp- 
tonians (Anglia) și-a început. turneul 
in tara noastră, intilnind joi la Sibiu 
echipa locală C.S.M. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 16—0 
(10-0).

0 începînd de astăzi și pînă dumi
nică. la Hunedoara se vor desfășura 
întrecerile campionatelor naționale 
de natatie.

în prima zi a competiției, cu în
cepere de la ora 17. sînt programate 
finalele probelor de 100 m liber 
(masculin si feminin). 200 m bras 
(masculin si feminin), 200 m spate 
(masculin si feminin). 800 m liber 
(feminin). 1 500 m liber (serii con
tratimp) și 4 x 100 m mixt (mas
culin).
• în primul tur al turneului inter

național feminin de tenis de la 
Oakland (California), Evonne Goola- 
gong a învins-o cu 7—6, 6—4 pe Ro
semary Casals, Martina Navratilova 
a dispus cu 6—1, 6—3 de Kerry Reid, 
iar Wendy Turnbull a cîștigat cu 
6—4, 6—3 partida cu Betty Stove.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Elveției
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul elvețian a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu un me
saj prietenesc și cele mai bune urări 
din partea Consiliului Federal al 
Confederației Elvețiene.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de către ambasador sînt evo
cate bunele relații de colaborare sta
bilite între România și Elveția, coo
perarea dintre ele pe plan interna
țional. „Sistemele sociale diferite pe 
care cele două țări le practică — 
se arată în cuvîntare — nu le-au 
împiedicat deloc să stabilească rela
ții prietenești, caracterizate prin în
țelegere și respect reciproc, senti
mente care se bazează pe dragostea 
lor comună pentru independență și 
pe voința lor de a lupta pentru a o 
apăra. Colaborarea care s-a stabilit 
între cele două țări ale noastre s-a 
exprimat în mod 'deosebit în punc
tele de vedere identice sau extrem 
de apropiate, pe care nu am încetat 
să le pledăm în cadrul , lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa. Atît la Helsinki, 
cit și la Belgrad, Confederația Elve
țiană și Republica Socialistă Româ
nia au luptat împreună pentru a în
cerca să facă să prevaleze propune
rile realiste și constructive. vizînd 
întărirea securității în Europa".

în continuare, în cuvîntare se a- 
rată : „Pe plan economic, sînt do
rite dezvoltări de o parte și de alta, 
iar Confederația Elvețiană este gata 
să examineze, într-un spirit deschis, 
orice propunere concretă de natură 
să dezvolte schimburile și coopera
rea între cele două țări".

Primind scrisorile de -acreditare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit pentru mesajul transmis și a 
adresat, la rîndul său, membrilor 
Consiliului Federal al Confederației 
Elvețiene salutări prietenești și cele 
mai bune urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român sînt subliniate 
relațiile de colaborare dintre țările 
și popoarele noastre, care au cunos
cut în ultimii ani o evoluție poziti
vă prin intensificarea schimburilor 
economice, tehnico-științifice și cul
turale.

„Remarcăm, de asemenea — se 
arată in cuvîntare — buna conlu
crare dintre cele două țări în efor
turile pentru instaurarea unui cli
mat de securitate și colaborare în 
Europa, pentru rezolvarea unor pro
bleme internaționale majore.

Dorim, să dezvoltăm- raporturile de 
cooperare româno-elvețiene în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale și 
apreciem că există multiple, posibi
lități pentru lărgirea colaborării și 
schimburilor reciproc avantajoase 
atît pe plan economic, cit și tehni- 
co-științific și cultural, precum și în 
alte domenii".

în continuare, în cuvîntare se 
spune : „România promovează largi 
relații de prietenie și colaborare cu 
toate statelb lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, renunță
rii la forță și la amenințarea cu for
ța in viata internațională.

încheierea cu rezultate nesatisfă

cătoare a reuniunii de la Belgrad 
demonstrează că procesul destinde
rii este destul de fragil. De aceea, 
apreciem că se impune intensificarea 
eforturilor tuturor popoarelor pentru 
ca. pînă la viitoarea reuniune de la 
Madrid, să se ajungă la o îmbună
tățire a raporturilor dintre statele 
continentului, la o extindere a co
laborării economice, tehnico-stiinti- 
fice și culturale.

România se pronunță cu fermitate 
si acționează constant pentru înfăp
tuirea dezarmării generale si. în pri
mul rînd. a dezarmării nucleare, 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru partici
parea tuturor statelor la solutionarea 
problemelor care confruntă ome
nirea. pentru înfăptuirea unei lumi 
mai bune si mai drepte".

în încheiere, șeful statului român 
a urat ambasadorului Elveției succes 
în misiunea încredințată si l-a asi
gurat de întregul sprijin al Consiliu
lui de Stat, al guvernului si al său 
personal.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare. președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. s-a întreținut, 
într-o atmosferă cordială, cu amba
sadorul Elveției, Pierre Henri The- 
venaz.

La solemnitate și convorbire 
au participat Stefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, si Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

Au fost de fată, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Elveției la 
București.

Începînd de Ia 1 aprilie, cu patru luni mai devreme

Oamenii muncii din industria exploatării 
și prelucrării lemnului 

beneficiază de majorarea retribuțiilor
(Urmare din pag. I)

ploatării și prelucrării lemnului con
stituie o nouă dovadă a grijii parti
dului si statului pentru oamenii mun
cii din acest important sector econo
mic. Preocupați de valorificarea su
perioară a masei lemnoase, lucrătorii 
din economia forestieră trebuie .să 
aibă în permanentă în vedere cerința 
exploatării rationale și eficiente a 
pădurilor tării, stabilită prin pro
gramul aprobat de conducerea su

perioară a partidului privind conser
varea si dezvoltarea fondului forestier, 
în acest scop, procesul de tăiere se 
cere de așa manieră organizat, incit 
să asigure menținerea echilibrului 
biologic, hidrologic și ecologic al zo
nelor împădurite. Fără îndoială, noile 
majorări de retribuție vor mobiliza 
și mai mult oamenii muncii din in
dustria exploatării și prelucrării lem
nului la o activitate calitativ Superi
oară, rezultatele muncii lor ridieîn- 
du-se la nivelul cerințelor tot mai

mari care se pun astăzi in fața în
tregii economii naționale.

Prin noile majorări de retribuție de 
la 1 aprilie, numărul total al oame
nilor muncii din economie care be
neficiază în prezent de venituri ma
jorate a ajuns la circa 5 milioane 
persoane, ceea ce înseamnă un plus 
lunar de cîștiguri de cîteva miliarde 
lei, care se adaugă la bugetele de 
familie.

Iată cum vor arăta de la 1 aprilie 
noile venituri ale lucrătorilor fores
tieri :.

VENITURI SUPLIMENTARE
UN MUNCITOR

LA FASONATUL LEMNULUI
(cu ferâstraie mecanice)

— grupa A, treapta II —
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2 416 lei 

(retribuția tarifara, sporul de vechime — 10 Ia sută, 
sporul de acord — 11 la sută)

VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 802 Iei 
SPORUL DE CÎȘTIG 386 lei

UN FUNICULARIST
în exploatările forestiere

— categoria 6, treapta III — 
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2 215 Iei 

(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 Ia sută, 
sporul de acord — 11 la sută)

VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 580 lei 
SPORUL DE CÎȘTIG 365 Iei

UN MAISTRU
din exploatări forestiere de munte

— gradația 5 —
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2 637 Iei 

(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 Ia sută, 
sporul de acord — 11 la sută)

VENITURI DUPĂ MAJORARE 3 049 lei 
SPORUL DE CÎȘTIG 412 lei

UN SUBINGINER
din exploatări forestiere

— gradația 4 —
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2 201 lei 

(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 la sută)- 
VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 657 lei 

SPORUL DE CÎȘTIG 456 lei

IN BUGETELE DE FAMILIE
UN TÎMPLAR MECANIC

— categoria 6, treapta II —
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2 237 Iei 

(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 la sută, 
sporul de acord — 15 la sută)

VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 601 lei 
SPORUL DE CÎȘTIG 364 lei

UN FORMATOR FLĂCI
— categoria 5, treapta III —

VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2111 iei 
(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 la sută, 

sporul de acord — 15 la sută)
VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 448 Iei 

SPORUL DE CÎȘTIG 337 lei

UN MUNCITOR
LA CURBAREA LEMNULUI

— categoria 5, treapta I —
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 1 996 Iei 

(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 la sută, 
sporul de acord — 15 la sută)

VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 308 lei 
SPORUL DE CÎȘTIG 312 lei

UN SUBINGINER
din fabricile de prelucrare a lemnului

— gradația 5 —
VENITURI ÎNAINTE DE MAJORARE 2 229 lei 

(retribuția tarifară, sporul de vechime — 10 la sută) 
VENITURI DUPĂ MAJORARE 2 772 Iei 

SPORUL DE CÎȘTIG 473 lei

Mihai IONESCU

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Corespondenții județeni ‘transmit...
10,15 Muzică populară
In jurai orei 10,30, transmisiune direc

tă de la Sala Palatului Republicii 
ședința de închidere a Conferinței 
pe țară a președinților consiliilor 
populare

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă franceză
17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii loto
19,05 Film serial pentru copii : „Cuore"
19,30 Telejurnal a Conferința pe țară a 

președinților Consiliilor populare
20,00 Viata în lumina normelor eticii și 

echității socialiste. Vocația datoriei
20,25 Film artistic : „Curg apele tulburi" 

— o producție a studiourilor ar-

gentienlene. Regia : Hugo del 
Carril. In distribuție : Hugo del 
Carril, A. Benettl, R. del Valle

21.45 Atelier de creație literar-artistică 
Creația spirituală ca muncă

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 „Sondorii". Cintece interpretate de 
corul petroliștilor din -Moreni

17.15 Satul care a urcat ’ muntele — re
portaj

17,35 Ora veselă
18.30 Portativ
19.15 Forța vitală a națiunii. 85 de ani 

de la constituirea Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din Ro
mânia

19.30 Telejurnal • Conferința pe țară a 
președinților Consiliilor populare

20,00 Radar pionieresc
20.20 Creatorul și epoca sa — Dan Hat- 

tnanu
20.45 Blocnotes — informații utilitare
21,10 Telex
21.15 Emisiune de știință
21.45 Telerama-sport

Vaccinarea 
anlipoliomieiiticâ

în perioada 1—7 aprilie 1978 se va 
desfășura în întreaga țară etapa I a 
acțiunii de primovaccinare antipolio- 
mielitică a copiilor născuți intre 1 
decembrie 1976 și 31 ianuarie 1978. 
Vaccinarea constă în administrarea, 
in două ettipe, sub formă de picături 
pe cale bucală, a vaccinului anti- 
poiiomielilic trivalent compensat, 
produs de Institutul Cantacu^ino. Tot 
în etapa 1—7 aprilie 1978 vor fi re- 
vaccinați antipoliomielitic, printr-o 
singură doză de vaccin trivalent, co
piii născuți între 1 decembrie 1975 și 
30 noiembrie 1976, precum și copiii 
omiși de la revaccinarea întîia în 
anul 1977.

La această acțiune sint invitați 
a-și prezenta copiii la dispensarele 
medicale teritoriale atît localnicii cit 
și familiile cu domiciliul flotant sau, 
care, în intervalul 1—7 aprilie a.c., 
se află ocazional în localitate.

cinema
• Mînia : PATRIA - 9; 11.45;
14.30; 17,15; 20. CAPITOL - 9,30; 
12,45; 16; 19,15, EXCELSIOR - 9; 
12; 16; 19.
• Mil ițiencele din insulă : TIM
PURI NOI — 9; 11,30; 14; 16.45:
19,15.
© Sîmburii de vișină : CENTRAL 
- 10: 12; 14; 16; 18: 20.
• E atît de aproape fericirea : 
SCALA - 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;

20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Urmărire periculoasă : BUCU
REȘTI — 9,30; 12,45; 16,15; 19,30, 
FAVORIT - 9,15; 12,15; 16,15;
19,15, LUCEAFĂRUL - 8,45; 11,30; 
14,15; 17; 19,45.
• Tom și Jerry — 9,30; 11; 12,45;
14.30, Dantelăreasa — 16; 18; 20 : 
DOINA.
• Mr. Majestyk : FESTIVAL — 9; 
11.15; 13 30; 16; 18,15; 20,30.
• Jucăria : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18; 20,15.
o Ediție specială : BUZEȘTI - 
9;. 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15,
ARTA - 10; 12; 14; 16; 18; 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 Ovidiu î COTROCENI
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15 AURORA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Lolek și Bolek în jurul lumii : 
FLAMURA - 9.
• Zmeul de hîrtie : FLAMURA -
11,15; 15,45; 19, TOMIS — 9,15;
12.30; 15.45: 19.
• 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 
și sfîrșitul legendei (ambele serii): 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17.
• Magazinul de antichități : MIO
RIȚA - 9; 11; 13.15; 15.30: 17,45; 20.
• Cheamă-mă în depărtarea lumi
noasă : LIRA - 15,30; 18: 20.15.
• Rocco și frații săi : BUCEGI — 
9: 12.30: 15.45; 19.
• Profetul, aurul și ardelenii :
DACIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLACĂRA — 9,30; 11.30;
13,30: 16; 18; 20.

• Urgia : floreasca — 15,30;
18; 20, POPULAR — 16; 13.
e Idealistul : PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Rocky : MUNCA — 9,15; 11,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
q Judecătorul din Bodrum s DRU
MUL SĂRII - 16; 18; 20.
O O bucată de cer : FERENTARI 
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Scaramouche : COSMOS — 16; 
18; 20.
o Sandokan — tigrul Malayeziei : 
GIULEȘTI - 9; 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20. VICTORIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Ploaie cu soare : VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.
• Lupta pentru Roma : PACEA — 
15; 18,30.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Cine a fost Adam ? 
- 19.30.
® Filarmonica „George Enescu" 

(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor ; Emil Simon. Solistă: 
Mihaela Martin — 20.
© Opera Română : Rigoletto — 19. 
© Teatrul de operetă : Stelele ope
retei — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala Schitu Măgureanu) : 
La lilieci — 20, (sala Grădina 
Icoanei) : Elisabeta I — 19,30.
© Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
® Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Ultima cursă — 19. 

• Teatrul Giulești ; „Hotei zodia 
gemenilor" — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical, „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol —- 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 19,30.
o Teatrul „Ion Vasilescu" : Fotbal 
cu cintec — 19.30.
o Teatrul „Ion Creangă" ; Scufița 
cu trei iezi — 10.
© Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia îi plăceau clătitele 
— 10.
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Dezbaterile din Comitetul de la Geneva relevă; 

„Este necesară mobilizarea eforturilor 
tuturor statelor în vederea înfăptuirii 

dezarmării"
Participarea activă a României la pregătirea sesiunii 

speciale a O.N.U.
GENEVA 30 (Agerpres). — Lucră

rile Comitetului de dezarmare de la 
Geneva sînt tot mal mult marțtate 
de pregătirile în vederea sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrată dezar
mării.

După cum se știe, comitetul ur
mează să prezinte sesiunii speciale 
un raport interimar relativ la ela
borarea și adoptarea programului 
cuprinzător de dezarmare și un alt 
raport, special, în legătură cu acti
vitatea sa de-a lungul anilor.

Raportul privind activitatea de 
pină acum a comitetului — a ară
tat șeful delegației române, amba
sadorul Constantin Ene — trebuie să 
constituie o oglindă a întregii acti
vități desfășurate de comitet pînă în 
prezent, să fie cuprinzător și con
cret, iar prin conținutul său, să fa
ciliteze degajarea unor idei privind 
viitorul negocierilor de dezarmare.

La inițiativa Indiei — sprijinită 
de țara noastră și de Nigeria — co
mitetului i-a fost prezentat un docu
ment cuprinzînd structura concretă 
după care ar urma să fie elaborat 
raportul. Potrivit acestui document, 
raportul va înfățișa o imagine clară 
a ceea ce trebuia să facă comitetul 
și a ceea ce a făcut în realitate. Un 
accent deosebit este pus pe atenția 
acordată de comitet tematicii dezar
mării nucleare.

Deși unele delegații încearcă să 
tergiverseze dezbaterile — asociind, 
în general, argumente de procedură 
— la insistența celor trei țări — In
dia, Nigeria și România — secreta
riatul comitetului a început deja să 
redacteze un prim proiect al rapor
tului, ca și o primă formă a obiec- 
ttilui negocierilor viitoare.

In problema programului cuprin
zător de dezarmare, lucrările sînt,

întrevedere Giscard d’Estaing — Georges Marchais :

„A C. F. dorește să facă auzită vocea 
milioanelor de oameni ai muncii francezi"

PARIS 30 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
a avut joi, la palatul Elysee, o între
vedere cu Georges Marchais, secre
tar general al P.C. Francez.

După convorbirea cu președintele 
francez, Georges Marchais a decla
rat că P.C.F. so află „în mod hotărit 
în opoziție" și că principala sa pre
ocupare în cursul convorbirii cu șeful 
statului francez a fost „să facă au
zită vocea milioanelor de oameni ai 
muncii, a oamenilor simpli, a căror 
situație se află azi Ia limitele supor
tabilului". Secretarul general al 
P.C.F. a spus, totodată, că comuniștii 
francezi „sînt convinși că majorita
tea reconfirmată prin alegeri nu va 
rezolva în viitor — după, cum n-a 
făcut-o nici în trecut — problemele' 
cu care este confruntată țara".

Primirea secretarului general 
al Confederației Generale 

a Muncii
Joi, șeful statului francez l-a pri

mit Ia Palatul Elysee pe Georges 
Seguy, secretar general al Confede
rației Generale ,a Muncii (C.G.T.), 

intr-o anumită măsură, mai avansa
te. învingînd rezistenta opusă încă 
de unele delegații, comitetul — la 
cererea țărilor nealiniate sau neutre 
— a trasat secretariatului sarcina 
să-i prezinte un tabel sinoptic al 
propunerilor formulate în legătură 
cu programul de dezarmare. La ce
rerea delegației României. în tabe
lul solicitat sînt incluse propunerile 
și sugestiile tuturor statelor. pre
zentate fie în comitet, fie in cadrul 
altor foruri internaționale.
' Elaborarea programului — a ară
tat șeful delegației române — tre
buie să aibă la bază efortul comun 
al tuturor delegațiilor membre ale 
comitetului, ca și al altor state care 
își exprimă interesul față de această 
chestiune.

Cerînd urgentarea începerii nego
cierilor concrete asupra programu
lui, delegația română a insistat pen
tru simplificarea documentelor pre
gătitoare alcătuite de secretariat și 
pentru stabilirea, înc.ă de la început, 
a unei concepții clare privind con
ținutul programului și metodele de 
lucru. Comitetul — a subliniat re
prezentantul român — trebuie să se 
concentreze, potrivit experienței sa
le, in principal asupra măsurilor de 
dezarmare ce urmează să fie inclu
se in program și asupra armoniză
rii lor într-o concepție concretă și 
viabilă. Programul trebuie să ofere 
o perspectivă eforturilor depuse în 
domeniul dezarmării și să ajute la 
mobilizarea voinței politice a tutu
ror statelor, necesară îndeplinirii 
scopurilor dezarmării.

în materialele prezentate pînă în 
prezent de secretariat sînt incluse 
toate propunerile formulate de-a 
lungul anilor de România.' în legă
tură cu problemele dezarmării.

principala centrală sindicală fran
ceză. Au fost abordate cu acest pri
lej o serie de probleme majore, con
siderate „esențiale" de C.G.T., și 
anume cele privind salariile, nivelul 
ocupării forței de muncă, condițiile 
de muncă și libertățile sindicale. 
După convorbirea cu președintele 
francez, Georges Seguy a declarat că 
C.G.T. este gata să aibă negocieri in 
aceste probleme, indiferent de orien
tarea ideologică a interlocutorilor.

Joi seara, Valery Giscard d’Estaing 
l-a primit pe Robert Fabre, liderul 
demisionar al Mișcării Radicalilor de 
Stingă.

*
Comentînd semnificația întrevede

rilor șefului statului francez cu re
prezentanții forțelor de stînga, agen
ția France Presse relevă că „este 
pentru prima oară, sub cea de-a V-a 
Republică, cînd conducătorii Partidu
lui Comunist și ai Confederației Ge
nerale a Muncii au susținut un dia
log la Elysee". Aceste întrevederi, 
prin ele însele — adaugă A.F.P. — 
constituie un eveniment pe care ob
servatorii politici îl apreciază ca „is
toric".

MOSCOVA

Adunare consacrată 
împlinirii a trei decenii 
de la făurirea partidului 
unic al clasei muncitoare 

din România
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

Casa prieteniei popoarelor din Mos
cova a avut Joc o adunare consacrată 
împlinirii a 30 de ani de la făurirea 
partidului politic unic al clasei mun
citoare din România.

La adunare au participat V.I. Ko- 
notop. membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S.. președintele 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române. A.I. Rota- 
nova. vicepreședintă a Conducerii 
centrale a A.P.S.R.. activiști ai C.C. 
al P.C.U.S., membri ai Conducerii 
centrale a A.P.S.R., oameni ai mun
cii din capitala sovietică, ziariști, 
precum și membri ai Ambasadei 
române.

Despre Importanța evenimentului 
au vorbit A.G. Țukanova. prim-vice- 
președinte al Conducerii centrale a 
A.P.S.R., și Gheorghe Badrus, am
basadorul României în U.R.S.S.

agențiile de presă transmit:
întrevedere J. Kăddr - 

W. Brandt. Agenția M.T.I. anunță 
că Jânos Kădâr, prim secretar ni 
C.C. al P.M.S.U., a avut joi, la Buda
pesta, o convorbire cu Willy Brandt, 
președintele Partidului Social-De
mocrat din R.F.G. în cursul convor
birilor. se arată în comunicatul pu
blicat. au fost examinate probleme 
ale situației politice și economice in
ternaționale. precum si ale relațiilor 
dintre cele două țări si cele două 
partide.

Vizita cancelarului Aus
triei în R.D.G. Cancelarul fede
ral al Austriei. Bruno Kreisky, a so
sit. joi. la Berlin într-o vizită ofi
cială, transmite agenția A.D.N. El a 
fost întâmpinat de Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R.D.G.

Președintele S.O. în 
Brazilia. cac’ru' vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în Brazilia, 
cea de-a doua etapă a turneului său 
în țări din America Latină si Africa, 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a avut o ultimă rundă de, convor
biri cu șeful' statului-ggzdă. Ernesto 
Geisel. Dialogul Carter-Geisel a fost 
axat asupra stadiului actual al rela
țiilor bilaterale și asupra posibilită
ților de promovare a cooperării din
tre Brazilia și S.U.A. în diverse do
menii de activitate. Au fost abor
date. de asemenea, unele aspecte pri
vind evoluția situației politice in
ternaționale.

Ministrul de externe al
Portugaliei, Victor Sa Machado, a
relevat, într-o declarație făcută agen
ției ANOP, că „Portugalia va năzui 
spre încheierea unor noi acorduri cu 
țările socialiste și își va respecta cu 
strictețe angajamentele asumate".

ORIENTUL MIJLOCIU
® Președintele R. A. Egipt a primit pe ministrul apărării a! 
Israelului ® Convocarea unei sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată finanțării „căștilor albastre'* din 

sudul Libanului © Declarație a P.C. din Israel
CAIRO 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Anwar El Sadat, 
a primit joi pe ministrul israelian al 
apărării, Ezer Weizman, sosit in 
aceeași zi la Cairo. ' \

La încheierea întrevederii, la care 
au participat vicepreședintele egip
tean Husni Mubarak șl ministrul de 
război, Muhammad Al Gamassi, un 
purtător de cuvînt al președinției 
egiptene, citat de postul de radio 
Cairo, a declarat că cele două părți 
nu au reușit să cadă de acord asu
pra condițiilor pentru reluarea ne
gocierilor dintre Egipt și Israel. 
„Comitetele politic și militar nu-și 
vor relua activitatea dacă Israelul 
nu-și schimbă poziția", a precizat 
purtătorul de cuvînt egiptean.

El, a anunțat, de asemenea, că dis
cuțiile s-au referit și la situația 
creată în sudul Libanului, ca ur
mare a intervenției militare a Is
raelului în această țară.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Secretarul general al Națiunilor 
Unite, Kurt Waldheim, a convocat 
oficial pentru 20 aprilie o sesiune 
specială a Adunării Generale, con

Premierul tailandez în 
vizită la Pekin.La Pekin au !n* 
ceput convorbirile dintre Den Siao- 
pin, vicepremier al Consiliului de 
stat al R.P. Chineze, și Kriangsak 
Chamanand, primul ministru al Tai- 
landei, aflat în vizită oficială în ca
pitala R.P. Chineze.

Universitatea din Roma a a- 
cordat, intr-un cadru solemn, 
titlul de doctor honoris causa 
academicianului Iorpu Iordan 
pentru merite științifice excep
ționale in domeniul linuvisticii 
romanice si criticii literare, pre
cum si pentru valoroasele sale 
studii italienistice. Prof. Antonio 
Ruberti, rectorul Universității 
din Roma, a relevat că „acorda
rea titlului reprezintă o recu
noaștere a înaltelor valori uma
ne, o expresie a bunelor rapor
turi științifice si culturale din
tre Italia și România".

Alegerile din Olanda. 
Partidul Creștin-Democrat al . pre
mierului Andreas van Agt a întru
nit în alegerile pentru consiliile 
provinciale 35,1 la sută din. sufragii, 
iar pe locul al doilea se situează 
Partidul Socialist, aflat în opoziție, 
cu 33,9 la sută din voturi.

Noul guvern al Siriei. 
Postul de radio Damasc a difuzat joi 
decretul președintelui Hafez Al Assad 
prin care se stabilește componenta 
noului guvern al Siriei. în frunte cu 
primul ministru Mohamed Aii Al- 
Halaby. Abdel Halim Khaddam și 
Mustafa Tlass dețin în continuare 
funcțiile de .vicepremier și ministru 
al afacerilor externe și. respectiv, 
ministru al apărării. 

sacrată soluționării problemei finan
țării Forței interimare a O.N.U. din 
sudul Libanului. Cheltuielile de în
treținere ale unei forțe de 4 000 mi
litari, pe o perioadă de șase luni, 
dislocate în sudul Libanului, au fost 
evaluate la 68 milioane dolari, or, 
pentru prezent, sînt alocate numai 
10- milioane dolari. Sesiunea spe
cială,1 urmează a fi cea de-a opta de 
acest fel a Adunării Generale a 
O.N.U.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.C. din Is
rael a dat publicității o declarație 
in care cere demisia actualului ca
binet și formarea unui nou guvern, 
care să desfășoare o politică mai 
realistă și pașnică. Se cere, de ase
menea, retragerea trupelor israeliene 
din Liban, subliniindu-se, totodată, 
că o pace trainică și echitabilă în 
zonă poate fi obținută numai în 
condițiile retragerii trupelor israe
liene din toate teritoriile ocupate în 
anul 1967, ale recunoașterii dreptu
lui poporului arab palestinian la 
autodeterminare și la crearea unul 
stat independent.

Referendum în Ghana.Joi 
a avut loc în Ghana un referendum, 
in cadrul căruia cetățenii au fost 
chemați să se ■ pronunțe asupra gu
vernului de uniune națională, for
mat din militai și civili — formulă 
propusă de Consiliul Militar Suprem 
în vederea revenirii la guvernarea 
civilă.

Acțiuni teroriste în Iran. 
După cum transmite agenția iraniană 
de știri Pars, grupuri de per
soane neidentificate au dat foc- bi
rourilor municipalității din Ispahan 
si au spart vitrinele băncii munici
pale, în timp ce în orașul Abadan 
a fost atacat sediu] secției locale a 
partidului Rastakhiz.

Forțele de eliberare Zim
babwe în ofensivă, unitățile 
patrioților din Zimbabwe au declan
șat puternice acțiuni pe frontul de 
vest. în timp ce în zonele eliberate 
au fost organizate raiduri împotriva 
unor garnizoane, baze militare si de 
aprovizionare ale'regimului rasist de 
la Salisbury,

înainte» alegerilor prezi
dențiale din Israel. Deputatul 
Yitzhak Navon, din partea .Partidului 
Muncii (de opoziție), a anunțat, în 
cadrul unei conferințe de presă, că a 
hotărit să-și prezinte candidatura în 
alegerile prezidențiale din Israel, care 
se vor desfășura la 19 aprilie. Agen
ția France Presse informează că par
lamentul israelian a aprobat în una
nimitate candidatura sa. Ca urmare 
a hotărlrii lui Navon, Elimelekh Ri- 
malt, sprijinit de gruparea liberalilor 
din Blocul Likud (de guvernămînt), 
și. Yitzhak Chavet. propus de primul 
ministru Menahem Begin, și-au retras 
candidaturile^

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GUADELUPA

. POINTE-A-PITRE
Dragi tovarăși.
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său genera! 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă transmitem cele mai calde felicitări cu ocazie 
celei de-a XX-a aniversări a partidului dumneavoastră.

în spiritul bunelor relații tovărășești statornicite între partidele noastit- 
vă adresăm sincere urări de noi succese în lupta pe care o desfășurați — 
slrinșă unitate cu celelalte forțe democratice — pentru apărarea și promovarț 
intereselor fundamentale ale poporului din Guadelupa, pentru libertate ni 
țională și socială, pentru democrație și progres.

Folosim acest prilej pentru a exprima convingerea noastră că legăturii, 
de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist diț 
Guadelupa se vor dezvolta în continuare în interesul prieteniei dintre pol 
poarele noastre, al solidarității Internaționale a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiimperialiste în lupta pentru pace și socialism) 
pentru o lume fnai bună și mai dreaptă.

COMITETUL CENTRAL '
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Realizări ale R. P. Chineze în domeniul tehnicii spațiale
PEKIN 30 (Agerpres). — R.P. 

Chineză este cea de-a treia țară dip 
lume care dispune de tehnologia 
necesară lansării sateliților și readu
cerii 16r pe Pămint — transmite a- 
gențiă China Nouă. Relatînd despre 
problemele aflate in discuția partjci- 
panților la Conferința națională 
pentru știință, care se desfășoară în 
prezent, la Pekin, agenția releyă că, 
începînd din 1975, China a lansat și 
a recuperat trei sateliți care au 
funcționat pe orbită' după un plan 
stabilit. Cu ajutorul aparaturii aflate 
la bordul sateliților, au fost colec
tate o serie de date și informații 
științifice valoroase, utilizate în di
ferite domenii de activitate econo

Continua cercetările în cazul Aldo Mor©
O scrisoare atribuită președintelui Consiliului Național al P.D.C. 

adresată guvernului italian
ROMA 30 (Agerpres). — Fotocopia apare „mai apropiat celui al organi-

unei scrisori în manuscris a lui Aldo zației teroriste decit celui al lui Aldo
Moro, răpit la 16 martie de membri 
ai grupării teroriste ..Brigăzile Roșii", 
a fost difuzată miercuri seara con
comitent la Genova. Milano. Torino 
și Roma. Scrisoarea — potrivit unui 
„al treilea comunicat" al „Brigăzilor 
Roșii", care o însoteste — ar fi adre
sată dc Aldo Moro guvernului ita
lian, respectiv ministrului de interne, 
Francesco Cossiga. Ea este supusă in 
prezent unor expertize, pentru a se 
stabili autenticitatea scrisului. Pri
mele indicii — relevă surse ale poli
ției — par a confirma că scrisul 
aparține președintelui Consiliului Na
țional al Partidului Democrat-Crești'n. 
Se adaugă, totuși, că scrisul este 
„ezitant, dovedind că autorul său 
este foarte obosit sau că a- scris sub 
constringere". Experții sînt frapați 
îndeosebi de vocabularul folosit, care

Spre o reorganizare instituțională in Argentina
BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 

In discursul pronunțat la posturile 
de radio și televiziune din Buenos 
Aires cu prilejul aniversării a doi 
ani de la preluarea puterii de stat 
de către actualul guvern, președin
tele Argentinei, generalul Jorge Ra
fael Videla, a anunțat că „funcțiile 
președinției și ale juntei militare 
vor fi reorganizate în următoarele 
luni, în scopul stabilirii democrației 
pluraliste în Argentina" — transmite 
agenția France Presse. După desem
narea noilor comandanți-șefi ai 
trupelor de uscat, marinei și aviației 
„chemați să formeze noua junta" — 

mică. Oamenii de.știință chinezi au 
depus eforturi, încununate de suc
ces, în direcția utilizării unor ma
teriale și tehnologii proprii. Astfel, 
prin folosirea unui nou material, 
realizat in institutele de cercetare 
chineze, a fost redusă cu peste 70 
la sută greutatea unei părți a struc
turii sateliților, t Pentru a asigura 
calitatea elementelor componente și 
a aparaturii de control, s-au efec
tuat teste riguroase de rezistență ș 
funcționalitate. în anii următori, s 
va extinde cercetarea spațiului cor 
mic, astfel -incit oamenii de) știin 
chinezi vor aduce noi contribuții i 
acest domeniu.

Moro".
De altfel, atit surse ale poliției, cit 

și reprezentanți ai principalelor par
tide politice — de la democrat-creș- 
tini la comuniști — au apreciat, 
după cum relevă agenția France 
Presse. că spiritul mesajului „nu co
respunde personalității lui Aldo 
Moro". întrucit, intre altele, scrisoa
rea pare să sugereze schimbarea sa 

‘ cu membrii „Brigăzilor Roșiii1, aflați 
sub stare de arest, al căror proces 
se desfășoară in prezent la Torino.

Automobilele a doi membri de. 
frunte ai Partidului Democrat-Creș- 
tin,-de guvernămint, din Italia au fost 
incendiate joi dimineață în orașul 
Genova. Ulterior, atentatul a'fost re
vendicat de „Brigăzile Roșii", grupul 
terorist care l-a răpit pe Aldo Moro.

aceștia vor alege, din rîndul ofițe
rilor superiori aflați in retragere. 
un nou președinte al Republicii. 
Aceasta — a relevat el — va per
mite o „convergență civilo-militară", 
în sensul sporirii progresive a nu
mărului miniștrilor civili în guvern. 
In context, șeful statului argentinian 
a precizat că, la momentul, dorit, 
partidele politice vor fi puse în le
galitate, „ele fiind elemente indis
pensabile ale democrației reprezen
tative", iar sindicatele vor avea, de 
asemenea, rolul lor de jucat „în mă
sura în care nu vor depăși cadrul 
problemelor profesionale".
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0 activitate internatianală bogată, dinamică, in slujba intereselor 
Hamentale ale poporului român, a aspiraților de pace, 

colahorare si proves ale întregii omeniri
în cadrul lucrărilor plenarei Co

mitetului Central al Partidului Co
munist Român, un loc important l-a 
ocupat examinarea activității inter
naționale a partidului și statului-nos
tru în anul 1977, a principalelor orien
tări privind acțiunile pe plan extern 
in anul 1978. Evidențiind faptul că, 
in conformitate cu hotărîrile Con
gresului al XI-lea și potrivit îndru
mărilor directe ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cursul anului 
trecut Comitetul Central al partidului 
și guvernul țării noastre au desfășu
rat o intensă activitate internaționa
lă; plenara a subliniat cu putere jus
tețea orientărilor și rodnicia acestei 
activități.

Plenara C.C. al P.C.R. a dat o 
înaltă apreciere rolului hotărîtor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in ela
borarea și transpunerea în viață a 
politicii externe a României socia
liste, subliniind că secretarul gene
ral al partidului a asigurat, cu o 
înaltă principialitate, într-un profund 
spirit de previziune politică,' fun
damentarea teoretică, îndrumarea și 
desfășurarea în bune condiții a în
tregii activități a țării noastre pe 
arena internațională.

Așa cum pe bună dreptate s-a 
subliniat la plenară, întreaga evoluție 
a evenimentelor în 1977 a confirmat, 
o dată mai mult, clarviziunea și 
realismul aprecierilor Congresului 
al XI-lea, ale Programului parti
dului, privind procesele. tendințe
le și prefacerile care au loc in lu
mea de azi. demonstrînd că activita
tea internațională a P.C.R.. politica 
externă a statului nostru corespund 
pe deplin intereselor fundamentale 
ale poporului român, înscriu impor
tante contribuții la lupta maselor 
populare, a forțelor progresiste și 
revoluționare de pretutindeni pentru 
promovarea unei politici noi, demo
cratice, pentru transformarea înnoi
toare a societății, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Pe primul plan al acesței activități 
s-a situat, așa cum se știe, dezvolta
rea relațiilor de prietenie si colabo
rare cu toate statele socialiste. întă
rirea solidarității lor în lupta pentru 
socialism, securitate și pace. S-a am

plificat și diversificat, totodată, con
lucrarea fructuoasă cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
atît pe plan bilateral, cît și în sfera 
vieții internaționale ; au continuat să 
se extindă legăturile politice, econo
mice și tehnico-științifice cu statele 
capitaliste dezvoltate. în același 
timp, au cunoscut o extindere și 
aprofundare relațiile de prietenie și 
colaborare militantă cu partidele co
muniste' și muncitorești, s-au dez
voltat raporturile cu parțidele so
cialiste și social-democrate, cu parti
dele de guvernămînt din țările in 
curs de dezvoltare, cu mișcările de 
eliberare națională, cu celelalte forțe, 
antiimperialiste, democratice și pro
gresiste.

Documentele plenarei, dezbaterile 
ce au 'avut loc au reliefat că. prin 
întreaga -activitate desfășurată pe 
plan extern de partidul și statul nos
tru. au fost reafirmate cu consec
ventă pozițiile stabilite de Congresul 
al XI-lea, au fost promovate iniția
tive politice originale. S-au adus con
tribuții marcante pe linia soluționă
rii, în interesul tuturor popoarelor, 
a problemelor cardinale care con
fruntă omenirea contemporană. 
Partidul și statul nostru au mili
tat cu fermitate pentru afirmarea în 
relațiile dintre state a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
respectului și avantajului reciproc, 
renunțării la forță și la amenințarea 
cu forța. Toate acestea — după cum 
au relevat dezbaterile plenarei — au 
făcut să crească și mai mult presti
giul international al Partidului Co
munist Român, al Republicii Socia
liste România, poporul român cîști- 
gîndu-și tot mai multi prieteni în în
treaga lume.

Dinamismul activității externe a 
partidului și statului nostru își gă
sește reflectare elocventă în extin
derea continuă a legăturilor interna
ționale ale României, în prezent tara 
noastră întreținînd relații diplomatice 
și consulare cu 130 de state, iar rela
ții economice cu peste 140 de state, 
în același timp. Partidul Comunist 
Român are relații cu 90 de partide 

comuniste, cu 23 partide socialiste 
sau social-democrate și 24 alte parti
de si formațiuni politice din țările 
capitaliste dezvoltate, cu 53 de parti
de de guvernămînt și 21 alte partide 
și organizații progresiste din țările 
în curs-de dezvoltare, precum și cu 
șase mișcări de eliberare națională. 
La rîndul lor. Marea Adunare Na
țională, Frontul Unității Socialiste, 
organizațiile de masă și obștești 
și-au extins neîntrerupt legăturile de 
colaborare pe plan internațional.

O contribuție de cea mai mare în
semnătate la dezvoltarea relațiilor 
internaționale ale României au 
avut-o vizitele oficiale ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu într-o serie 
de țări ale lumii, precum și convorbi
rile purtate la București cu șefi de 
state și partide de guvernămint, cu 
alte personalități marcante care ne-au 
vizitat tara. în cursul anului trecut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
vizite oficiale în 12 țări, iar cinci șefi 
de state și partide de guvernămint 
au făcut vizite in România. Cu pri
lejul intîlnirilor la nivel înalt au fost 
semnate patru Declarații solemne și 
Declarații comune. 17 Comunicate co
mune și comunicate de presă, 53 
acorduri și alte înțelegeri de co
laborare. Tara noastră a fost vi
zitată de asemenea de 122 de dele
gații ale partidelor comuniste și 
muncitorești, socialiste și social-de
mocrate, ale partidelor de guvernă
mint din țările în curs de dezvolta
re. iar un număr de 88 de delegații 
ale P.C.R. au făcut deplasări în 
străinătate.

în cursul lucrărilor plenarei C.C. 
al P.C.R. a fost evidențiată amplifi
carea raporturilor economice interna
ționale ale tării noastre. Este semni
ficativ astfel că. in ciuda perturbări
lor create pe piața mondială de fe
nomenele de criză pe plan economic 
si monetar, volumul schimburilor 
noastre comerciale a înregistrat anul 
trecut o creștere de 14,8 la sută față 
de anul precedent. în ansamblu] a- 
cestor schimburi, partea ce revine 
țărilor socialiste s-a ridicat la 48 la 
sută și la 31,8 la sută țărilor capi
taliste industrializate. Se impune a 
fi remarcat faptul că a continuat pro

cesul de îmbunătățire calitativă a 
structurii comerțului nostru exterior. 
Ponderea produselor cu înalt grad de 
prelucrare a marcat o creștere în
semnată. în special la export, pro
dusele rezultate din acțiunile de coo
perare reprezentând peste 20 la sută 
din totalul exporturilor. O atenție 
deosebită s-a acordat extinderii ac
țiunilor de cooperare cu țările socia
liste. în special în privința asigurării 
materiilor prime necesare economiei 
naționale, precum și realizării unor 
obiective economice în colaborare pe 
teritoriul tării noastre. Au fost ini
țiate și se află în curs de desfășu
rare numeroase acțiuni de cooperare 
economică, industrială și tehnico-ști- 
ințifică cu țările în curs de dezvol
tare, realizîndu-se în comun peste 
130 de obiective economice importan
te, in domenii de însemnătate decisi
vă pentru progresul mai rapid al a- 
cestor țări. De asemenea, s-a acțio
nat pentru diversificarea formelor de 
cooperare cu statele capitaliste in- 4 
dustrializate, în domenii de interes 
reciproc.

în spiritul orientărilor stabilite de 
Congresul al XI-lea. activitatea pe 
plan extern a partidului si statului 
nostru s-a caracterizat si în cursul 
anului trecut printr-o concentrare a 
eforturilor spre soluționarea în inte
resul tuturor popoarelor a probleme
lor majore ale lumii contemporane. 
Este cunoscută, astfel, activitatea 
susținută a țării noastre consacrată 
înfăptuirii unui sistem trainic de 
securitate și cooperare în Eu
ropa. în cadrul reuniunii de la Bel
grad, România a manifestat în perma
nență inițiativă, prezentînd o serie de 
propuneri constructive menite să ducă 
la consolidarea destinderii pe con
tinent, încetarea cursei înarmări
lor si reducerea trupelor si arma
mentelor. adoptarea unor măsuri e- 
fective de dezangajare militară și 
dezarmare, la dezvoltarea neingrădită 
a colaborării economice, tehnico-ști- 
ințifice, culturale între statele parti- 
ticipante. la soluționarea problemelor 
umanitare în conformitate cu preve
derile Actului, final. Totodată, țara 
noastră s-a pronunțat permanent îm
potriva tendințelor negative, de elu

dare a problematicii fundamentale a 
securității și cooperării, tendințe care 
au dus în final la încheierea lucrări
lor cu rezultate nesatisfăcătoare.

în spiritul poziției sale principiale. 
România a acordat, de asemenea, o 
atenție de prim ordin sprijinirii e- 
forturilor întreprinse pe plan inter
național în vederea soluționării pe 
calc politică a situațiilor eonflictualc 
din Orientul Mijlociu. Cipru și din 
alte părți ale lumii, pe bază de 
echitate și justiție, potrivit cerințelor 
edificării unei structuri noi. democra
tice a relațiilor internaționale. în in
teresul păcii si securității tuturor na
țiunilor. După cum s-a subliniat la 
plenară, activitatea multilaterală des
fășurată de România, contribuția de 
înaltă semnificație constructivă a to
varășului Nicolae Ceaușescu în a- 
ceastă direcție se bucură de o deo
sebită apreciere pe plan internațio
nal și a dus la o creștere continuă 
a prestigiului și respectului de care 
se bucură țara noastră în lume.

Considerînd că făurirea unei lumi 
fără arme și războaie este o necesi
tate vitală a întregii omeniri, o mi
siune istorică a socialismului și ți- 
nînd cont de gravitatea situației cre
ate de intensificarea competiției mi
litare pe plan mondial, partidul și 
statul nostru au continuat eforturile 
pentru înfăptuirea unor măsuri con
crete de dezarmare și, in primul rind, 
de dezarmare nucleară.

Un rol activ a avut țara noastră în 
cadrul O.N.U. și al altor organisme 
internaționale, unde și-au găsit con
cretizare o s'erie de inițiative de mare 
însemnătate privind elaborarea și 
promovarea unei concepții clare, ju
dicioase și realiste de edificare a unei 
noi ordini economice internaționale, 
aplicarea științei și tehnicii in folosul 
dezvoltării, adînclrea cooperării eco- 

.nomice și tehnice între țările în curs 
de dezvoltare, proclamarea Anului 
international al tineretului, continua
rea eforturilor pentru creșterea rolu
lui și sporirea Eficacității Națiunilor 
Unite.

Plenara Comitetului Central - a dat, 
totodată, expresie voinței partidului 
și statului nostru dc a-și spori con
tribuția la soluționarea problemelor 

complexe care preocupă omenirea 
contemporană.

Potrivit poziției sale militante pen
tru edificarea unei securități trainice 
pe continent. România, după cum s-a 
subliniat în cadrul plenarei C.C. al 
P.C.R.. va acționa pentru depășirea 
situației create în urma încheierii cu 
rezultate nesatisfăcătoare a reuniunii 
de la Belgrad. Aceste / rezultate — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
trebuie să fie un semnal de alarmă 
pentru intensificarea eforturilor 
popoarelor din Europa în vederea în
făptuirii in viată a documentelor 
semnate la Helsinki.

Ca una din concluziile fundamentale 
relevate la plenară — concluzie ce 
formează. o constantă a gîndirii și 
acțiunii partidului nostru — se în
scrie aceea că. in condițiile ascu
țirii contradicțiilor internaționale, ale 
intensificării luptei pentru zone și 
sfere de influență, accentuării unor 
manifestări ale politicii de forță pe 
arena mondială, se impun mai mult 
ea oricînd afirmarea voinței statelor, 
întărirea acțiunilor unitare ale tuturor 
forțelor democratice, progresiste, mo
bilizarea maselor celor Miai largi, 
lupta unită a popoarelor spire a im
pune dezvoltarea cursului spre 
destindere și securitate, pentru 
pace și colaborare între națiuni, 
pentru democrație și socialism în 
lumea întreagă.

Lucrările plenarei au evidențiat 
hotărîrea României de a-și aduce și 
în viitor întreaga sa contribuție pen-, 
tru stingerea focarelor de încordare 
și conflicte care mai persistă in di
ferite părți ale lumii, de a acționa 
consecvent pentru promovarea unor 
soluții politice, pentru reglementarea 
pașnică, prin tratative directe între 
părțile interesate, a diferendelor 
între state, corespunzător intereselor 
fundamentale ale popoarelor, ale des
tinderii. înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

O mare importanță atribuie în a- 
cest sens țara noastră viitoarei se
siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate problemelor dezar
mării. Ținind seama de gravele peri
cole pe care continuarea nestăvilită 
a cursei înarmărilor le creează pen
tru pacea și securitatea mondială, 
pentru însăși viața popoarelor. Româ
nia consideră — asa cum sublinia în 
cuvîntarea rostită la plenară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că trebuie fă
cut totul pentru ca această sesiune să 
marcheze o etapă nouă pe calea tre
cerii la măsuri concrete de dezarma
re și. în primul rind, de dezarmare 
nucleară. Ea trebuie să deschidă ca
lea inițierii unor măsuri practice 
pentru înghețarea si trecerea la re
ducerea bugetelor militare, pentru 
încetarea producției si perfecționării 
armelor nucleare, distrugerea stocu
rilor existente și scoaterea acestor 
arme în afara legii, pentru curmarea 
irosirii. în cadrul competiției milita
re. a unor uriașe mijloace materiale 
și capacități umane. La plenară s-a 
exprimat hotărîrea partidului nostru 
de a acționa pentru democratizarea 

activității forurilor de dezbatere și 
negociere în domeniul dezarmării, 
prin asigurarea participării active a 
tuturor statelor, pe picior de egali
tate. la lucrările acestora, de Ti .depu
ne noi eforturi pentru mobilizarea 
largă a opiniei publice, a tuturor for
țelor politice realiste și responsabile, 
a popoarelor in sprijinul accelerări: 
procesului de dezarmare.

In acest sens, pornind de la con 
ceptia generală stabilită în hotărîri
le Congresului al XI-lea si. ale Con
ferinței Naționale. în Programul 
partidului, conducerea de partid, sub 
îndrumarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. urmează să ela
boreze poziția de fond a României, 
conținînd noi propuneri și inițiative 
concrete, in vederea participării 1.7 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U., astfel ca această im 
portantă reuniune să prileiuiască o 
profundă dezbatere politică, să ducă 
la depășirea imobilismului actual ș> 
la adoptarea Unor- documente de sub
stanță, clare și angajante, care să des
chidă o eră nouă, de negocieri serioa
se și rodnice în domeniul dezarmări

In același timp, plenara C.C. a.
P.C.R. a reafirmat voința .tării noas 
tre de a întări în continuare solida
ritatea și conlucrarea in cadrul 
grupului țărilor în curs de dezvolta
re, de a-și spori participarea, in ca
litate de invitat, la activitățile sta
telor nealiniate. în contextul eforturi
lor generale pentru asigurarea pro
gresului mai rapid al tuturor po
poarelor și, in primul rind. al celor 
rămase în urmă, a accesului lor neîn
grădit la cuceririle geniului uman, ale 
științei si tehnologiei moderne, pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii or
dini economice mondiale, pentru de
mocratizarea'relațiilor dintre state și 
sporirea rolului si eficacității O.N.U. 
in promovarea unor principii ferme, 
de egalitate'și echitate in viata in
ternațională.

în acest spirit, partidul nostru 
este hotărit să acționeze în conti
nuare pentru întărirea relațiilor cu 
toate partidele comuniste și muncito
rești, cu toate partidele socialiste, so
cial-democrate. cu -mișcările de eli
berare națională, cu alte organizații 
de guvernămint. democratice, cu toa
te partidele și forțele democratice. în 
concepția partidului nostru, întărirea 
solidarității tuturor forțelor progre
siste și antiimperialiste. a tuturor 
popoarelor constituie o cerință vita
lă. o garanție a opririi cursului pe
riculos al evenimentelor internațio
nale. a accentuării în continuare a 
procesului destinderii, securității și 
colaborării, a promovării unei poli
tici de pace, a edificării unei lumi 
mai drepte și mai bune..

în declin consens cu această ce
rință fundamentală, plenara C.C. al 
P.C.R. a reafirmat hotărîrea comu
niștilor români de a nu precupeți 
nici un efort pentru realizarea aces
tor obiective, cu conștiința că își în
deplinesc, astfel, o înaltă misiune 
față de națiunea noastră socialistă, 
față de aspirațiile întregii umani
tăți.
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