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Conferința pe țară a președinților 

consiliilor populare și-a încheiat 

lucrările într-o atmosferă 

de puternică angajare politică, 

aprobînd cu însuflețire 

ideile cuprinse în cuvîntarea 

tovarășului Wicolae Ceaușescu, 

exprimîndhotărîrea de a le traduce 
■a ■■■■■■■■■■.... ■■■■■■■■■■■■....... ■■■■■■■■■!■.....I ....... ..........................................................................

în viață pentru a da 

un și mai puternic avînt 

dezvoltării multilaterale a tuturor 

localităților patriei

CUVÎNTAREA
Stimați tovarăși,
Conferința pe țară a președinți

lor consiliilor populare, care sînt 
în același timp și prim-secretari 
sau secretari ai comitetelor de 
partid municipale, orășenești și 
comunale, reprezintă un eveniment 
de mare însemnătate în activita
tea acestora și, totodată, constituie 
o puternică manifestare politică a 
democratismului orânduirii noastre 
socialiste.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a adresa tuturor partici- 
pantilor la această importantă 
reuniune un călduros salut din 
parted Comitetului Central, a Con
siliului de Stat și a guvernului, 
precum și a mea personal, împreu
nă cu cele mai bune urări. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Lucrările conferinței, la care 
participă cadrele de bază, condu
cătorii nemijlociti ai organizațiilor 
de partid și ai organelor locale de 
stat din municipii, orașe și co
mune — în care se realizează, de 
fapt, întreaga activitate de dezvol
tare economico-socială, de ridicare 
a bunăstării materiale și spirituale 
a întregului nostru popor — s-au 
desfășurat într-un spirit de înaltă 
răspundere și principialitate co
munistă.

Dezbaterile, la care au luat, 
cuvîntul în plen 77 de tovarăși, iar 
în secțiuni 335 tovarăși, au pri

TOVARĂȘULUI
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lejuit un larg schimb de experien
ță, prezentîndu-se activitatea mul
tilaterală desfășurată de consiliile 
populare în vederea dezvoltării 
economico-sociale a tuturor loca
lităților patriei noastre, a solu
ționării multiplelor probleme ale 
activității din toate sectoarele.

Doresc să menționez cu multă 
satisfacție că tovarășii care au 
vorbit în cadrul conferinței au pre
zentat succesele importante • obți
nute în activitatea organizațiilor 
de partid și a consiliilor populare, 
a oamenilor muncii, prepum și 
unele lipsuri, greutăți, formulînd, 
totodată, diferite propuneri va
loroase cu privire la îmbunătățirea 
activității viitoare. Fără îndoială 
că organele centrale de partid și 
de stat vor trebui să studieze te
meinic toate aceste propuneri, cri- 
ticile formulate și să stabilească 
măsurile concrete în direcția reali
zării în viață a tot ceea ce co
respunde cerințelor perfecționării 
întregii noastre activități. (Aplauze 
puternice).

Aș dori, de asemenea, să men
ționez că dezbaterile au evidențiat 
că dispunem, în orașe șy comune, 
ca, de altfel, în toate sectoarele de 
activitate, de cadre minunate, cu 
o temeinică pregătire, care în
făptuiesc neabătut politica parti
dului nostru de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism. în mod 

deosebit trebuie să declar că mi-a 
făcut multă plăcere felul în care 
tovarășii au expus aici problemele 
pe care le au, munca lor, într-un 
limbaj de înaltă ținută politică și 
literară, un model— aș putea spu
ne — de feiul în care trebuie să se 
desfășoare o asemenea reuniune, 
(Aplauze puternice).

Actuala reuniune are loc în anul 
cînd se împlinesc 10 ani de la reor
ganizarea teritorial-administrativă, 
care a avut o importanță deosebită 
în dezvoltarea economico-socială a 
tuturor județelor și localităților pa
triei noastre, în ridicarea gradului 
de civilizație generală. Privind re
trospectiv, putem afirma, pe baza 
faptelor, a realităților, cu deplin 
temei, că măsurile adoptate acum 
10 ani s-au dovedit pe deplin juste, 
că ele au descătușat energiile uria
șe ale maselor largi populare din 
orașele și satele patriei noastre.

După cum se știe, în anii care au 
trecut au fost adoptate măsuri fer
me privind amplasarea forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
dezvoltarea tuturor județelor și lo
calităților patriei. Un rol important 
au, în această direcție, hotărîrile 
Congresului al XI-lea, care a tra
sat ca unul din obiectivele princi
pale dezvoltarea în ritm mai rapid 
a județelor rămase în urmă, astfel 
îneît pînă în 1980 în fiecare județ 
să se realizeze o producție indus

trială de cel puțin 10 miliarde iei. 
Această măsură revoluționară, de 
importantă deosebită, privind dez
voltarea accelerată a forțelor de 
producție a determinat profunde 
schimbări sojciale în viața județe
lor, orașelor și comunelor patriei, 
asigurând, totodată, un progres mai 
puternic al învătămîntului, științei, 
culturii, al activității politico-edu
cative, ridicarea pe o treaptă nouă 
a nivelului de viață material și spi
ritual al întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Totodată, cea de-a doua conferin
ță a președinților consiliilor 
populare a prilejuit trecerea în 
revistă a activității desfășurate de 
la conferința precedentă și de la 
Congresul consiliilor populare 
pînă în prezent. Se poate spu
ne că bilanțul ește pozitiv, și 
atestă cu puterea faptelor activi
tatea multilaterală, cu bune rezul
tate, desfășurată de consiliile 
populare în toate domeniile.

După cum este cunoscut, planul 
de dezvoltare economico-socială pe 
primii 2 ani ai cincinalului 1976— 
1980 s-a realizat cu succes, obți- 
nîndu-se peste prevederi o produc
ție industrială de 38 miliarde lei. 
Dezvoltarea producției industriale 
într-un ritm de 12,5 la sută anual, 
pe primii 2 ani, a creat posibilita
tea adoptării unor noi măsuri în 
vederea suplimentării planului cin
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cinal cu o producție de 100—120 
miliarde lei. în agricultură, în 
acești 2 ani am realizat o pro
ducție medie anuală de 19 milioa
ne tone cereale. S-au dezvoltat, 
de asemenea, învățămîntul, știin
ța, cultura — factori importanți 
în întreaga dezvoltare a societății 

' noastre socialiste.
Merită subliniate și în acest ca

dru măsurile adoptate de partid, 
de Conferința Națională, cu pri
vire la ridicarea nivelului de trai 
material al poporului și, în pri
mul rînd, de creștere a retribuți
ei reale cu circa 32 la sută, față 
de 20 la sută, cit era prevăzut ini
țial.

în aceiași timp, au fost luate 
măsuri privind majorarea pensii
lor, introducerea pensiilor pentru 
țăranii din zonele necooperativi- 
zate, sporirea alocațiilor pentru 
copii și altele, care determină o 
creștere simțitoare a veniturilor 
tuturor oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate.

La aceasta trebuie adăugat rit
mul intens de construcții de lo
cuințe și de 'alte așezăminte so- 
cial-culturale. După cum se știe, 
pe baza măsurilor stabilite de 
partid și de stat, urmează ca, pînă 
în 1980, să construim, în acest cin
cinal, un milion de apartamente, 
la care se mai adaugă circa 250 000
(Continuare in pag. a Il-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU
Congresmanul american 

Charles A. Vanik
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri la amiază, pe con
gresmanul american Charles A. Va
nik. membru al Camerei Reprezen
tanților a S.U.A. din partea statului 
Ohio, care face o vizită în tara 
noastră.

t La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A participat ambasadorul S.U.A. la 
București. Rudolph Aggrey.

Oaspetele a adresat șefului statului 
român vii mulțumiri pentru primirea 
acordată, pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște și vizita România, de 
a vedea progresele obținute de tara 
noastră în toate domeniile vieții eco
nomice si sociale.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România si S.U.A. cunosc o evo
luție pozitivă, evidențiindu-se. tot
odată. existența unor largi posibili
tăți de extindere și diversificare a 
schimburilor comerciale, a cooperării 
si colaborării economice, tehnico- 
stiintifice si culturale româno-ameri- 
cane. necesitatea fructificării lor în 
folosul ambelor țări si popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Oaspetele a subliniat. în acest con
text. interesul cu care cercurile poli

Ambasadorul S. U. A.
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit în -ziua de 31 
martie a.c. pe Rudolph Aggrey. am

încheierea lucrărilor
Conferinței pe țară a președinților 

consiliilor populare
Desfășurate în prezenta tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, lucrările Conferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare s-au incheiat, la 31 martie, în Capitală, marele 
forum adoptind, după largi și rodnice dezbateri, hotăriri de o primă 
importanță pentru activitatea organelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, pentru progresul economic al patriei, pentru prosperi
tatea tuturor județelor, orașelor și comunelor, pentru înflorirea vieții 
noastre sociale și spirituale, pentru grandioasa operă ce o ctitorim — 
societatea socialistă multilateral dezvoltată.

Vineri. în ultima zi a conferinței, 
lucrările au fost reluate in plen, în 
aceeași atmosferă intensă de lucru, 
de analiză cuprinzătoare si exigentă 
a problemelor multiple pe care le 
ridică buna conducere și gospodărire 
a localităților, dezvoltarea accelerată 
a fiecărei așezări, urbane si rurale, 
pe plan economic, social-cultural si 
edilitar, creșterea calității vieții, a 
gradului de civilizație al celor ca 
muncesc.

Participants la forumul președin
ților consiliilor populare, care repre
zintă. în fapt, pe toti locuitorii-pa-" 
triei. au întimpinat. în această,', di
mineață — ca și în zilele precedente 
ale conferinței — pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului, la sosirea in sală, cu multă 
căldură și însuflețire. Minute în șir 
au răsunat ovații puternice, urale 
neîntrerupte, asistenta aclamind în
delung „Ceaușescu — P.C.R.

în sală se aflau, ca invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale, organizațiilor 
de masă si obștești, activiști de 
partid si de stat, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

Prima ședință de dimineață a fost 
condusă de tovarășul Dumitru San
du, președintele Consiliului popular 
orășenesc Zimnicea. județul Te
leorman. La dezbateri au luat 
cuvîntul tovarășii Pogea Brinco- 
veanu, președintele Consiliului 
popular municipal Hunedoara. Eli- 
sabeta Leonte, președintele Consi
liului popular comunal Gura Teghii. 
județul Buzău. Petre Dobrescu. pre
ședintele Consiliului popular orășe
nesc Slobozia, județul Ialomița. Ilie 
Matei, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Dan Trițoiu, președin
tele Consiliului popular comunal Fă
get, județul Timiș, Ion Vlad, pre
ședintele Consiliului popular munici
pal Roman, Constantin Pană, pre
ședintele Consiliului popular comu
nal Pecica. județul Arad, Suzana Gâ- 
dea. ministrul educației și invățămin- 
tului, Andrei Fodor, președintele 
Consiliului popular comunal Moldo
venești, județul Cluj, Vasile Petrache, 
președintele Consiliului popular co
munal Sascut, județul Bacău.

, în continuare, lucrările conferin- 
I tei au fost conduse de tovarășul 
| Constantin Dăscălescu, membru al 

tice. economice și opinia publică a- 
mericană așteaptă vizita în S.U.A. a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Subliniind 
că această vizită va contribui la dez
voltarea și aprofundarea legăturilor 
de prietenie dintre cele două țări și 
popoare, la mai buna cunoaștere re
ciprocă.

La rindul său. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a subliniat importanța pe 
care România o acordă relațiilor sale 
cu S.U.A. și a relevat, in acest ca
dru. că așteaptă cu deosebit interes 
convorbirile pe care le va avea cu 
președintele Jimmy Carter, subliniind 
că noua sa vizită în Statele Unite 
va impulsiona raporturile de colabo
rare româno-americane, atit pe pla
nul conlucrării bilaterale, cit și în 
domeniul vieții internaționale, în 
folosul păcii si progresului în lume.

Au fost abordate, totodată, unele 
probleme ale actualității internațio
nale. ■ subliniindu-se necesitatea con
solidării păcii si colaborării in în
treaga hune, reglementării pe cale 
politică a diferendelor dintre state 
si înlăturării focarelor de tensiune, 
instaurării unor relații noi. echitabile 
între state. în concordantă cu aspi
rațiile și interesele fundamentale ale 
tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

basadorul S.U.A. la București, la ce
rerea acestuia.

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

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

S-a anuntat că la dezbaterile în - 
plenul conferinței s-au inscrir ’125 
tovarăși, din care au luat cuvintRl 
77. din toate județele tării, ei refe- 
rindu-se pe larg la sarcinile ce revin 
consiliilor populare din Programul 
adoptat de Congresul al XI-lea si 
din hotăririle Conferinței Naționale 
ale partidului. Totodată, vorbitorii au 
făcut numeroase propuneri cu privire 
la îndeplinirea planului în industrie 
și agricultură, la sistematizarea loca
lităților și gospodăria comunală, dez
voltarea democrației socialiste si an
trenarea maselor la întreaga viată 
socială, la perfecționarea stilului si 
metodelor de lucru ale organelor si 
organizațiilor de partid. în condu
cerea activității economice, a mun
cii politico-educative de masă.

La propunerea prezidiului, confe
rința a aprobat sistarea discuțiilor, 
urmind ca participantii care nu au 
vorbit și au de făcut propuneri sau 
observații să le prezinte in scris 
secretariatului conferinței.

Prin votul lor unanim, participan
tii au adoptat apoi Rezoluția și 
Chemarea Conferinței pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, docu
mente ce vor fi definitivate pe baza 
orientărilor și indicațiilor cuprinse 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest forum, a obser
vațiilor și propunerilor făcute în ca
drul dezbaterilor. Rezoluția șt Che
marea vor fi date publicității.

Exprimind dorința tuturor partici- 
pantilor. tovarășul Constantin Dăscă
lescu a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua cu- 
vintul in Încheierea Conferinței pe 
tară a președinților consiliilor popu
lare.

în aclamațiile participantilor. in 
entuziasmul și însuflețirea generală, 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre- j 
ședințele Republicii Socialiste Romă- i 
nid. >

Ampla cuvtntare a secretarului ge
neral al partidului este urmărită cu 
deosebită atenție, cu larg interes și 
deplină aprobare, ea fiind subliniată, 
în repetate rinduri. cu vii și înde
lungi aplauze, cu urale și ovații.
(Continuare în pag. a Il-a)
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de locuințe construite de cetățeni, 
îndeosebi la sate.

Volumul mare de investiții in
dustriale și agricole, de construc
ții de locuințe și alte așezăminte 
sociale determină schimbarea ra
dicală a înfățișării orașelor și sa
telor patriei noastre. Se poate 
spune că fiecare oraș, fiecare co
mună constituie tot atîtea vaste 
șantiere, care asigură dezvoltarea 
în ritm înalt a forțelor de produc
ție, ridicarea economico-socială 
impetuoasă a tuturor localităților 
patriei noastre, care devin cu fie
care an tot mai frumoase, asigu- 
rînd în același timp condiții de 
muncă, de locuit și de viață tot 
mai bune și tot mai demne pen
tru toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Referindu-mă la ritmul de dez
voltare a patriei noastre, cred că 
am putea spune că am depășit 
deja cu mult povestea cu Făt- 
Frumos care, după cum știți, creș
tea într-o lună cît alți prunci în- 
tr-un an. Noi creștem acum în 
mai puțin de 10 zile cît creșteam 
în 1938 într-un an. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Toate aceste succese remarcabi
le pe care le realizăm demonstrea
ză cu putere forța clasei noastre 
muncitoare, a țărănimii, a inte
lectualității, a tuturor categoriilor 
sociale, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
care, în strînsă unitate, sub condu
cerea partidului nostru comunist, 
înfăptuiesc neabătut Programul de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. (Aplauze 
puternice, îndelungate. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Pentru toate aceste succese mi
nunate, adresez de la tribuna Con
ferinței președinților consiliilor 
populare cele mai calde felicitări 
tuturor oamenilor muncii și urări 
de succese tot mai mari în activi
tatea lor de înflorire continuă a 
patriei, de ridicare a bunăstării și 
fericirii întregului popor, de întă
rire a independenței și suveranită
ții României socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

La aceste mărețe realizări din 
toate domeniile, comitetele de 
partid și consiliile populare muni
cipale, • orășenești și comunale, or
ganizațiile de bază ale partidului 
din unitățile economice și sociale 
au un rol de însemnătate deosebită, 
asigurând unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii în înfăptuirea 
Programului elaborat de Congresul 
al XI- ea, de ridicare a țării noas
tre pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

Iată de ce doresc ca, de la 
această înaltă tribună a conferin
ței, să adresez tuturor organizații
lor de partid și consiliilor popu
lare din toate localitățile țării și 
din toate unitățile economico-so- 
ciale, tuturor comuniștilor cele mai 
calde felicitări și cele mai bune 
urări de noi și noi succese în acti
vitatea lor viitoare închinată pro
gresului și prosperității patriei, bu
năstării oamenilor muncii, cauzei 
socialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Viața, realitatea demonstrează 
cu putere — s-ar putea spune an 
de an, lună de lună și zi de zi — 
justețea politicii partidului nostru, 
a Programului elaborat de Congre
sul al Xl-lea, bazat pe aplicarea 
creatoare la condițiile concrete din 
țara noastră a adevărurilor și legi
tăților generale, pe concepția ma- 
terialist-dialectică și istorică, care 
asigură o perspectivă clară înaintă
rii patriei noastre pe calea civili
zației noi, socialiste și comuniste. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Avem tot dreptul să privim cu 

mîndrie la tot ceea ce realizăm 
prin munca entuziastă a minuna
tului nostru popor. Dar aceasta nu 
trebuie să ne ducă la automulțu- 
mire. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că în activitatea noastră, 
a organizațiilor de partid și a con
siliilor populare continuă să se ma
nifeste încă numeroase lipsuri. Se 
mai comit și multe greșeli care fac 
ca rezultatele să nu fie întotdea
una pe măsura eforturilor ce se 
depun. în timpul conferinței, mulți 
tovarăși au vorbit despre o serie 
de lipsuri ce s-au manifestat în 
activitatea de pînă acum. Aș dori 
să menționez în mod deosebit fap
tul că nu toate organizațiile de 

partid, nu toate consiliile populare 
au pus în centrul activității 
lor înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economică și socială a 
localităților respective. Din păca
te, în munca unor organizații de 
partid, a unor consilii populare, 
manifestările de formalism și biro
cratism se mai fac simțite cu des
tulă putere. Nu aș putea spune că 
întrec manifestările de formalism 
și birocratism care se manifestă la 
organele și ministerele centrale, 
dar și acolo, jos, șînt destul de pu
ternice. (Vie animație în sală, 
aplauze).

în fond, trebuie să spunem des
chis că nu toate consiliile populare 
își îndeplinesc pe deplin rolul pe 
care-1 au în conducerea întregii 
activități din unitățile teritorial- 
administrative în conformitate cu 
prevederile Constituției și Legii 
consiliilor populare. Aceasta se 
datorește atît unor lipsuri în acti
vitatea acestor organisme, cît mai 
cu seamă faptului că la multe mi
nistere și organisme centrale con
tinuă să se manifeste o anumită 
neîncredere în forța și capacitatea 
consiliilor populare, puternice ten
dințe de centralism excesiv, ceea 
ce împiedică consiliile populare 
să-și poată îndeplini în cele mai 
bune condiții sarcinile mari pe 
care le au. (Aplauze aprobative). 
Deși s-au stabilit o serie de orien
tări clare cu privire la creșterea 
atribuțiilor și a răspunderilor con
siliilor populare, în practică aces
tea nu s-au realizat pe deplin. Mai 
mult chiar, pe parcurs, au fost lua
te unele măsuri de restrîngere a 
unora din atribuțiile din trecut, 
mai cu seamă în unele probleme 
gospodărești, și îndeosebi în nu
mirea cadrelor de specialitate din 
comună.

M-am referit la aceste aspecte 
care, după părerea mea, sînt esen
țiale și constituie cauza principală 
a multor neajunsuri din activita
tea consiliilor populare, cu gîndul 
și cu hotărîrea de a lua și măsu
rile necesare pentru a lichida a- 
ceste fenomene negative și a asi
gura îmbunătățirea activității con
siliilor populare în toate domeniile. 
(Aplauze puternice). Aceasta impu
ne să luăm măsuri ferme în spiri
tul prevederilor legilor tării, al 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea și 
Conferinței Naționale, precum și 
al hotărîrilor recentei plenare' a 
Comitetului Central pentru a lărgi 
atribuțiile consiliilor populare și a 
asigura lichidarea stărilor de lu
cruri negative, ridicarea întregii 
activități la un nivel superior.

Trebuie să punem capăt mani
festărilor de centralism excesiv și 
de neîncredere în forța consiliilor ■ 
populare, trecînd la aplicarea în 
viață a hotărîrilor de creștere a 
autonomiei și dey întărire a auto- 
conducerii și autogestiunii econo- 
mico-financiare a tuturor unități
lor teritorial-administrative. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Trebuie să fie bine înțeles că ri
dicarea rolului consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și 
comurtale, perfecționarea activității 
acestora constituie unul din fac
torii hotărîtori pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a ho
tărîrilor Congresului al Xl-lea și 
ale Conferinței Naționale din de
cembrie 1977, pentru înaintarea 
fermă a patriei noastre pe calea 
progresului și civilizației. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,
în centrul activității organiza

țiilor de partid și a consiliilor 
populare orășenești, municipale 
și comunale trebuie să stea pro
gramul elaborat de Congresul al 
Xl-lea, hotărîrile Conferinței Na
ționale, de făurire a societății So
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism. Sînt cunoscute aceste ho- 
tărîri. Este cunoscut planul de dez
voltare economico-socială pînă în 
1980. De aceea, nu mă voi referi 
acum la ele. Este necesar să luăm 
toate măsurile pentru a asigura 
înfăptuirea neabătută a planului 
cincinal, a tuturor programelor de 
dezvoltare pe ramuri, pe subra- 
muri și pe produse, a planurilor de 
dezvoltare teritorială a județelor, 
orașelor și comunelor, asigurînd 
realizarea în întregime a prevede
rilor planului, în toate domeniile, 
pînă în 1980.

în această privință, organizațiile 
de partid, consiliile populare pe te
ritoriul cărora se află toate unită

țile industriale trebuie să acțio
neze cu toată hotărîrea atît pentru 
a asigura înfăptuirea la timp a lu
crărilor de investiții, darea în 
folosință a tuturor capacităților, cît 
și pentru realizarea producției pla
nificate.

O atenție deosebită trebuie acor
dată problemelor de ordin calitativ, 
afirmării în viață a revoluției teh- 
nico-științifice, trecerii de la acu
mularea cantitativă la o nouă ca
litate în toate domeniile vieții eco
nomico-sociale, inclusiv în activita
tea organelor de partid și de stat. 
Lupta pentru introducerea progre
sului tehnic, pentru ridicarea ni
velului tehnic și a calității pro
ducției trebuie să constituie preo
cuparea permanentă, de zi cu zi, a 
tuturor organizațiilor de partid, a 
tuturor consiliilor populare, a tu
turor oamenilor muncii. O atenție 
deosebită trebuie să acordăm creș
terii eficienței economice, prin re
ducerea cheltuielilor materiale și 
de producție, precum și prin creș
terea gradului de valorificare a 
materiilor prime și materialelor. 
Totodată, este necesar să acordăm 
o atenție sporită bunei organizări 
a producției și a muncii, mecani
zării și automatizării proceselor de 
producție și creșterii, pe această 
bază, a productivității muncii în 
toate unitățile. Hotărîrile recente 
adoptate de Plenara Comitetului 
Central cu privire la perfec
ționarea conducerii și planifi
cării, la trecerea la autocon- 
ducere și autogestiune a uni
tăților economice și la indicatorul 
de bază al producției nou create 
— exprimat în producția netă și 
producția fizică — trebuie să de
termine măsuri hotărîte în toate 
unitățile economico-sociale pentru 
aplicarea lor cu fermitate în 
viață, pentru o cointeresare pu
ternică a fiecărui om al muncii 
în ridicarea calității și a nivelului 
eficienței economice a întregii 
activități. (Aplauze puternice).

Sarcini de mare răspundere re
vin consiliilor populare în dome
niul agriculturii. Și în această 
privință avem programe și pla
nuri foarte clare. La recenta con
sfătuire de lucru de la Comitetul 
Central în legătură cu problemele 
agriculturii m-am referit pe- larg 
la măsurile ce trebuie luate pen
tru a asigura înfăptuirea neabă
tută a acestor planuri și dezvol
tarea într-un ritm mai intens a 
producției agricole pe teritoriul 
comunelor și orașelor, pentru 
realizarea unei agriculturi moder
ne. de înaltă productivitate.

Așa cum am menționat și la 
prima conferință cu președinții 
consiliilor populare și secretarii 
comitetelor de partid, consiliile 
populare comunale, precum și 
cele orășenești, care au agricul
tură, poartă întreaga răspundere 
și trebuie să asigure desfășurarea 
normală și unitară a întregii ac
tivități agricole, atît la întreprin
derile de stat, la cooperativele a- 
gricole, cît și la cetățenii parti
culari.

Consiliul popular trebuie să ur
mărească efectuarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor agri
cole, realizarea unei producții cît 
mai mari,' dezvoltarea armonioasă 
a tuturor ramurilor agricole, în 
conformitate cu planurile și pro
gramele stabilite.

Mi-a produs o deosebită satis
facție ascultînd aici pe mai mulți 
secretari de partid și președinți 
de consilii populare care au înfă
țișat o serie de rezultate bune ob
ținute în dezvoltarea agriculturif. 
Din păcate însă, avem încă un 
număr mare de comune și locali
tăți unde producția agricolă nu 
este pe măsura posibilităților și a 
eforturilor pe care le facem. Tre
buie să fie luate toate măsurile 
pentru a se asigura realizarea 
programelor stabilite, atît în ce 
privește producția de cereale, de 
plante tehnice, în pomicultură, vi
ticultură, legumicultura, țît și în 
ce privește zootehnia. Avem încă 
rămîneri în urmă în realizarea 
unora din aceste programe. De 
aceea trebuie să facem totul ca, 
în următorii trei ani din acest 
cincinal, să recuperăm aceste ră
mîneri în urmă și să obținem în
făptuirea tuturor programelor de 
creștere a producției agricole.

Rezultatele pe care le avem în 
multe comune, în multe unități 
agricole de stat și cooperatiste, ca 
și rezultatele pe care le obțin 
mulți cetățeni demonstrează cu 
putere că dispunem de tot ce este 

necesar pentru a înfăptui progra
mul de dezvoltare a producției a- 
gricole. Stă în puterea noastră, a 
organizațiilor de partid, a consili
ilor populare, a cetățenilor din fie
care localitate ca, pînă în 1980, să 
realizăm producții agricole cu mult 
superioare celor de pînă acum. 
(Aplauze puternice).

Este necesar să acționăm cu toa
tă hotărîrea în direcția asigtirăni 
în fiecare localitate atît a produ
selor necesare fondului de stat în 
conformitate cu planul, cu con
tractele încheiate, cît și a produ
selor necesare consumului popu
lației. în această privință consider 
că în planul fiecărei localități, 
oraș, comună trebuie să se preva
dă în mod distinct atît produsele 
ce urmează să fie livrate la fondul 
de stat, cît și cele ce urmează să 
se realizeze pentru consumul popu
lației, inclusiv pentru diferiți spe
cialiști care lucrează în sate.

Aș dori să menționez și în acest 
cadru cele stabilite la consfătuirea 
activului din agricultură, și anume, 
că o parte din producția supli
mentară de carne și de alte pro
duse zootehnice și agricole obți
nute peste prevederile planului în 
condițiile realizării și a efectivelor 
de animale stabilite va putea fi 
lăsată unităților respective, comu
nei sau localității respective pen
tru a asigura o mai bună aprovi
zionare a acestor localități. (Aplau
ze puternice). Atrag însă foarte 
serios atenția, tovarăși, că trebuie 
să luăm toate măsurile pentru a 
asigura realizarea producției pla
nificate, pentru a obține producții 
suplimentare în toate domeniile, 
pentru a realiza efectivele de ani
male și producția animalieră de 
carne, de lapte, ouă și altele, asi
gurînd în întregime predările la 
fondul central și, în același timp, 
necesarul pentru consumul popu
lației.

Sarcini deosebite revin consilii
lor populare în dezvoltarea indus
triei locale, a artizanatului și ser
viciilor. în această privință, pe 
lingă realizările însemnate pe care 
le avem, mai sînt încă multe de 
făcut ; trebuie acționat cu toată 
hotărîrea pentru a asigura satis
facerea în cît mai bune condiții a 
cerințelor oamenilor muncii, atît 
la orașe, cît și la sate. Aș putea 
spune că, în ce privește dezvol
tarea industriei locale, a artizana
tului pe baza folosirii resurselor 
locale, cît și a serviciilor, ținînd 
seama de necesitățile și de cerin
țele populației, ale societății noas
tre în general, în multe localități 
sîntem abia la început. Avem încă 
posibilități de a crește de mai 
multe ori producția în acest sec
tor, de a pune deci o bază serioa
să unor activități industriale în 
comună și de a asigura, în acest 
fel, lucru permanent — și în pe
rioadele cînd nu sînt lucrări agri
cole — pentru toți cetățenii. Și 
trebuie să luăm măsuri hotărîte 
în această direcție ! (Aplauze pu
ternice).

Avem programe speciale în acest 
domeniu, inclusiv pentru asigura
rea serviciilor. De aceea nu voi in
sista decît asupra necesității de a ‘ 
se lua toate măsurile pentru ca a- 
ceste programe să nu rămînă pe 
hîrtie, ci să fie realizate în între
gime.

în mod deosebit consider că tre
buie să ne ocupăm de dezvoltarea 
activității industriale, a artizana
tului și a serviciilor la sate, ținînd 
seama de creșterea tot mai mare 
a cerințelor țărănimii noastre 
muncitoare și ale celorlalți locui
tori ai comunelor.

Un rol de mare însemnătate re
vine consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale în în
făptuirea programului de sistema
tizare a orașelor și satelor. Trebuie 
să spunem deschis că ceea ce am 
făcut pînă acum la sate în această 
direcție este încă foarte puțin. Sînt, 
ce-i drept, începuturi bune. Sînt 
localități unde s-au realizat o serie 
de lucrări importante, dar în ma
rea majoritate a comunelor și sate
lor se lucrează încă defectuos, nu 
se acționează cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea practică în via
tă a sistematizării localităților, 
pentru concentrarea lor, pentru 
realizarea noilor construcții pe 
baza schițelor și a machetelor de 
sistematizare.

Este necesar să fie bine înțeles 
că înfăptuirea hotărîrilor partidu
lui și statului privind urbanizarea 
satelor, ridicarea gradului lor de 
civilizație — ca o condiție a apro

pierii treptate a condițiilor de viată 
de la sate de cele de la orașe — 
impune măsuri hotărîte pentru în
făptuirea programului de sistema
tizare, pentru a face din fiecare 
comună o puternică unitate admi
nistrativă, un oraș agroindustrial 
care să asigure condiții de muncă 
și de viață tot mai bune pentru toți 
locuitorii. (Aplauze puternice).

S-a vorbit aici de măsurile pri
vind asigurarea apei, de canalizare, 
de drumuri, șosele, străzi și alte 
lucrări edilitare. Sînt cerințe nece
sare și îndreptățite. Dar fără apli
carea fermă a programelor de sis
tematizare, fără restrîngerea su
prafețelor locuibile, fără trecerea 
la construcții de locuințe cu mai 
multe niveluri nu vom putea reali
za în mod corespunzător moderni
zarea satelor, e imposibil să asigu
răm materialele necesare pentru 
a asigura canalizarea, aducțiunea 
de apă, energia electrică pe lungi
mea de kilometri și zeci de kilo
metri a satelor noastre. Trebuie să 
înțelegem foarte bine, și să facem 
ca fiecare cetățean să înțeleagă a- 
ceasta, că este necesar să urgentăm 
concentrarea satelor și comunelor 
în unități teritorial-administrative 
bine organizate, încît să poată be
neficia din plin de cuceririle civi
lizației atît în domeniul edilitar, 
cît și în ce privește școala, căminul 
cultural și alte domenii de activi
tate. (Aplauze puternice).

Deci, realizarea sistematizării și 
restrîngerea suprafețelor orașelor 
și comunelor constituie o cerință 
obligatorie pentru a putea înfăptui 
programul de ridicare a gradului 
de urbanizare și de civilizație al 
tuturor localităților djn patria 
noastră. ■

Va trebui ca pînă în 1980 să de
finitivăm machetele celor 300—350 
de comune care urmează să de
vină, pînă în 1990, orașe agroin
dustriale. în același timp, va tre
bui să ne ocupăm de a asigura 
planul de sistematizare și machete 
pentru fiecare comună, astfel ca 
tot ceea ce se construiește să se 
realizeze pe o bază nouă, ț.inîn- 
du-se seama de cerințele urbaniză
rii și transformării, pînă la urmă, 
a fiecărei localități rurale într-un 
oraș agroindustrial. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Insist asupra acestui lucru pen
tru a se înțelege bine că nu tre
buie să considerăm numărul de 
300—350 de comune pe care dorim 
să le transformăm în orașe agro
industriale pînă în 1990 ca o limită 
maximă. De fapt. în același timp 
trebuie să ne ocupăm de fiecare 
comună ; tot ceea ce facem in fie
care comună, atît în domeniul dez
voltării economico-sociale, cît și in 
celelalte domenii, să meargă în 
aceeași direcție. Fără nici o îndo
ială că vom găsi mulți primari și 
mulți locuitori care să se ia la în
trecere cu cele 300—350 de comune 

-și să dorească și ei ca, pînă în 1990, 
localitățile lor să se transforme în 
orașe agroindustriale. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Ținînd seama de amploarea lu
crărilor de construcții, de moder
nizare a orașelor și satelor noas
tre. se impune să acordăm toată 
atenția — mă refer îndeosebi la 
sate, dar aceasta privește și ora
șele — ca realizarea noilor con
strucții de locuințe să țină seama 
de specificul arhitecturii din zona 
respectivă, să îmbine cît mai ar
monios utilul cu frumosul, să dea 
orașelor și satelor patriei o înfă
țișare nouă, demnă de epoca so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze îndelungate).

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm măsurilor de bună orga
nizare și îngrijire a sănătății oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
în mod deosebit doresc să atrag 
atenția asupra măsurilor de stabi
lizare a cadrelor medicale la sate, 
prin trimiterea de medici cu ex
periență, după ce au efectuat prac
tica cîțiva ani în spitale și cen
tre puternice medicale (Aplauze), 
pentru a putea în acest fel să 
acordăm o asistență sanitară la un 
nivel cît mai corespunzător, în 
toate orașele și comunele patriei 
noastre. în noua Lege a asigurării 
sănătății populației am hotărît să 
înscriem aceste prevederi și altele, 
pornind de la faptul că practica 
în producție, deci și practica me
dicală, presupune ca absolvenții, 
noii medici, să învețe de la medici 
mai cu experiență și să-și în
sușească profesiunea de medic nu 
numai din cărți, ci și din experien
ța acelora care au practicat-o o pe

rioadă îndelungată. Nu dorim ca 
practica să se facă pe spatele oa
menilor muncii ! (Vii aplauze).

Este necesar, de asemenea, să se 
acorde de către consiliile populare 
o mai mare atenție desfășurării 
învățămintului, în conformitate cu 
hotărîrile Comitetului Central, cu 
prevederile legilor țării privind or
ganizarea învățămintului pe baze 
noi, cu legarea strînsă a învăță- 
mîntului cu cercetarea și produc
ția. Așa cum am mai menționat și 
în alte împrejurări, avem acum o 
bună organizare a învățămintului 
și ea trebuie să ofere, pentru o 
lungă durată, cadrul sigur al des
fășurării întregii activități în 
acest domeniu. Esențial este acum 
să luăm măsurile de ridicare 
a nivelului calitativ al învă- 
țămîntului nostru, în concordanță 
cu cerințele dezvoltării economico- 
sociale, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și cunoașterii 
umane. (Aplauze puternice). Și în 
această privință, consiliile popu
lare poartă răspunderea nemijlo
cită pentru realizarea în viață a 
măsurilor de ridicare a învățămîn- 
tului Ia nivelul cerut de cerințele 
actualei etape de dezvoltare a so
cietății noastre.

în acest cadru trebuie să se ac
ționeze și pentru dezvoltarea, pe 
baze noi, a învățămintului profe- 
sional-agricol, în conformitate cu 
cerințele producției agricole mo
derne, în așa fel încît fiecare țăran 
să urmeze cursurile profesionale, 
să devină un bun specialist agricol.

în această direcție, consider că 
este necesar să luăm, în fiecare ju
deț, în fiecare comună, măsuri con
crete pentru organizarea școlilor 
agricole, inclusiv a celor de meca
nizare. Practic, lucrătorul agricol, 
orice om al muncii din agricultură 
trebuie să lucreze cu tractorul și 
mașinile agricole, să cunoască pro
blemele agrozootehnice. (Aplauze 
puternice).

Cîțiva tovarăși s-au referit aici 
la necesitatea asigurării unor trac
toriști și mecanizatori pentru pe
rioadele de vîrf. Consider că 
această problemă este deosebit de 
importantă, dar ea trebuie soluțio
nată în fiecare județ și comună 
Nu cred că tovarășii care s-au re
ferit la aceasta au avut în vedere 
ca să aibă niște tractoriști și me
canizatori în plus, pe care să-i fo
losească din cînd în cînd. Ar tre
bui ca, practic, toți lucrătorii din 
agricultură, începînd cu președin
tele cooperativei agricole, inginerul 
șef, contabilul și întregul personal 
care lucrează în diferite domenii 
din cooperativă, ca funcționari, să 
știe să conducă tractorul și mași
nile agricole, astfel încît în perioa
dele de vîrf ale lucrărilor agricole 
să treacă și să lucreze nemijlocit 
pe tractoare și mașini agricole. 
(Aplauze puternice). Pe plan 
mai general, consider că la 
nivelul comunei ar trebui avut 
în vedere ca și alți lucrători din 
diferite domenii, inclusiv de la 
consiliile populare, și chiar pre
ședinții consiliilor populare (Aplau
ze) să știe să conducă tractoarele 
și mașinile agricole, pentru ca, 
atunci cînd merg pe cîmp, nu nu
mai să se uite la tractor, ci, dacă 
este nevoie, să știe să pună mina 
și să-i arate cel puțin tractoristu
lui cum să are și cum să lucreze 
mai bine. Și, dacă are timp, chiar 
să mai lucreze și cîteva ore. E 
chiar plăcut! (Vii aplauze).

Acționînd în acest fel, orice pro
blemă s-ar ridica cu privire la e- 
fectuarea lucrărilor agricole în pe
rioada de vîrf se va putea solu
ționa rapid în cadrul fiecărei uni
tăți agricole, al fiecărei localități. 
Pentru că, tovarăși, ca să discutăm 
deschis între noi — nu ne aud de
cît cei care sînt în fața televizoa
relor (Animație, vii aplauze) — 
se mai întîmplă ca în comu
ne, atunci cînd sînt lucrări de 
vîrf, să mai găsești pe șanțuri, la 
bufete sau chiar și pe la consiliile 
populare, încă un număr foarte 
mare de oameni. Dacă toți ar pune 
mîna și ar conduce un tractor, 
atunci ar fi prea mulți; nu am 
avea atîtea tractoare cîți oameni 
avem în comună care în perioada 
respectivă stau și nu lucrează! 
(Animație ; vii aplauze).

în felul acesta trebuie să înțele
gem organizarea activității de au- 
toconducere și autogestiune, ca în 
toate localitățile să organizăm fo
losirea rațională a tuturor mijloa
celor materiale și financiare, dar 
în primul rînd a celei mai valo
roase și principale forțe de mun

că, a forței omenești, a oamenilor, 
pentru că numai ei sînt aceia care 
reușesc să pună în valoare tot ceea 
ce avem, să asigure dezvoltarea în 
ritm intens a patriei noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Hotărîrile recentei Plenare a Co

mitetului Central al partidului, cu 
privire la perfecționarea conduce
rii și planificării activității econo
mico-sociale se referă deopotrivă și 
la activitatea consiliilor populare 
de toate gradele. Se poate spune 
că am realizat un sistem organi
zatoric corespunzător, că s-au a- 
doptat legi clare cu privire la des
fășurarea vieții orașelor și comu
nelor ; avem schițe, planuri și ma
chete de sistematizare cu o per
spectivă de lungă durată cu privi
re la dezvoltarea economică și so
cială. Deci, dispunem de o orien
tare clară cu privire la felul cum 
trebuie soluționate problemele în 
mod unitar. Dacă am fi adoptat cu 
10 sau chiar cu 5 ani în urmă mă
surile de autoconducere și auto
gestiune în sensul larg de care 
vorbim astăzi, dacă am fi căutat 
să le aplicăm atunci, cînd nu dis
puneam de acest cadru organi
zatoric și legislativ, fără nici 
o îndoială că nu am fi obți
nut rezultatele corespunzătoare, 
că s-ar fi făcut multe greșeli. 
Consider că acum, după realizarea 
acestui cadru corespunzător, se 
impune ca o necesitate obiectivă 
să luăm și măsurile de ordin eco- 
nomico-financiar, de întărire a 
autoconducerii și autogestiunii, 
pentru a da tuturor organelor e- 
conomice, și deci și consiliilor 
populare, mijloacele necesare spre 
a-și putea îndeplini rolul lor în 
asigurarea dezvoltării economico- 
sociale. (Aplauze puternice).

Aceasta presupune o preocupa
re mai intensă a consiliilor popu
lare și a organizațiilor de partid 
teritoriale pentru asigurarea de 
condiții corespunzătoare necesare 
dezvoltării diferitelor activități 
industriale și cu atît mai mult a 
producției agricole. Totodată, au- 
toconducerea și autofinanțarea 
necesită ca fiecare unitate terito- 
rial-administrativă, fiecare oraș, 
comună, să aibă propriul buget 
de venituri și cheltuieli. Trebuie 
să acționăm în așa fel încît, în 
cîțiva ani, toate localitățile patri
ei să se poată autofinanța și să 
nu mai aștepte dotări de la buge
tul statului. (Aplauze puternice).

Trecerea la realizarea fermă a 
autoconducerii și autogestiunii e- 
conomico-financiare în toate uni
tățile și localitățile teritorial-ad
ministrative presupune întocmirea 
planurilor de dezvoltare pentru 
fiecare localitate, ca parte inte
grantă a planului național unic 
de dezvoltare economică și socia
lă. *

Fiecare oraș, fiecare comună 
trebuie să aibă planul dezvoltării 
anuale și cincinale atît al indus
triei republicane, cît și locale, atît 
al agriculturii, cît și al serviciilor, 
al comerțului, al învățămintului, 
sănătății, activității culturale și 
așa mai departe.

Planul fiecărei unități teritori
al-administrative trebuie să cu
prindă întreaga activitate ce se 
desfășoară pe teritoriul respectiv, 
indiferent de subordonarea unită
ților sau a întreprinderilor indus
triale și agricole. Aceste planuri 
trebuie să fie larg dezbătute cu 
cetățenii localității respective, în 
organe de partid, în consilii 
populare, stabilindu-se mășurile 
necesare pentru realizarea lor în 
cele mai bune condiții.

în același timp, odată cu măsu
rile stabilite cu privire la con
strucția locuințelor de către în
treprinderi, trebuie să asigurăm 
ca, în fiecare localitate, programul 
de construcții de locuințe să fie 
bine precizat. Consiliile populare 
să poarte pe deplin răspunderea 
realizării acestui program, atît a 
locuințelor construite de între
prinderi Sau alte unități, cît și a 
acelora pe care le vor realiza direct. 
Toate construcțiile de locuințe 
trebuie să fie cuprinse în planul 
localității respective, al orașului 
și comunei, să se încadreze în 
programul de sistematizare și 
dezvoltare a acestora. (Aplauze 
puternice).

Pentru a accentua procesul de 
autoconducere și autogestiune și 
pentru a da răspunderi și mai 
mari organelor locale, este necesar 
ca întregul personal de pe terito-
(Continuare în pag. a III-a)

încheierea lucrărilor Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor populare

Acum faptele, în toate cele patru zări!

(Urmare din pag, I)
La sfirșitul cuvlntării. In sală 

domnește o atmosferă care relevă 
vibrant dragostea fierbinte si încre
derea profundă a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționali
tate. in gloriosul nostru partid comu
nist. conducătorul încercat al po
porului pe calea luminoasă a socia
lismului și comunismului. în secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. de a cărui pil
duitoare viată si activitate revolu
ționară este indisolubil legat tot ce 
se făurește în România de azi. spre 
gloria si măreția ei. Făcîndu-se ecoul 
acestor sentimente. participants 
scandează neîntrerupt ..Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
în această impresionantă manifestare 
își găsesc o expresie nemijlocită 
coeziunea strînsă a tuturor fiilor 
țării în jurul partidului și al secreta
rului său general, unitatea și forța

națiunii noastre socialiste, deplina 
concordanță între năzuințele poporu
lui și politica partidului.

în numele milioanelor de cetățeni 
ai patriei, pe care-i reprezintă in 
marele forum, participantii au ex
primat angajamentul ferm de a 
transforma în fapte importantele 
sarcini si orientări cuprinse în cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
în hotărîrile Conferinței președinți
lor consiliilor populare, de a mobi
liza întregul potential material și 
uman al județelor, orașelor si comu
nelor în vederea înfăptuirii exem
plare a obiectivelor actualului cin
cinal. a Programului partidului, 
elaborat de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R.. care asigură înflorirea conti
nuă a întregii țări, o viată liberă, 
demnă si tot mai îmbelșugată po
porului nostru, ridicarea României 
pe trepte tot mai înalte de progres 
Si civilizație.

Beba Veche, Darabani, 
Sulina. Zimnicea. Patru 
localități din cele aproape 
trei mii ale țării. Foarte 
depărtate intre ele, destul 
de diferite ca mărime, zonă 
geografică, profil econo
mic, comune si orașe apa
rent fără nici un criteriu 
care să le alăture in același 
context. Si totuși ceva le 
leagă — trupul sacru al 
țării. Pentru că, așa cum 
sînt consemnate si pe harta 
țării, localitățile de la ex
tremitatea meleagurilor 
noastre înspre cele patru 
puncte cardinale is: Beba 
Veche, spre vest, Darabani 
spre nord, Sulina spre est 
Si Zimnicea spre sud.

In minutele imediat ur
mătoare încheierii Confe
rinței pe țară a președinți
lor consiliilor populare 
am adresat primarilor celor 
patru localități întrebarea :

ce veți face miine, simbă- 
tă, in prima zi după 
înapoierea de la această 
conferință ? Interlocutorii 
se aflau, in mod vizibil, 
sub impresia directă a mo
mentelor ce au încununat 
lucrările importantului fo
rum, sub impresia cuvintâ- 
rii de o rezonanță deosebi
tă rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu. între
barea le era adresată 
inopinat, s-ar fi putut să-i 
ia pe nepregătite. Cu o 
exemplară siguranță de 
gospodari, cei patru edili 
ne-au răspuns însă fără 
Șovăire :

— Primul drum îl fac în 
cîmp, să văd stadiul insă- 
mințărilor. $i n-am să-l 
fac singur, ci cu cit mai 
mulți colegi din activul 
consiliului popular, cu alte 
cadre ce duc activitate de 
birou, nu numai pentru a

inspecta ogoarele, ci, dacă 
va fi nevoie, pentru a pune 
șt mina, a ajuta concret. 
(Gheorghe Munteanu. pre
ședintele Consiliului popu
lar al comunei Beba 
Veche).

Consiliului popular Dara
bani).

— Dacă m-ați fi întrebat 
înainte de cuvintarea secre
tarului general al partidu
lui, v-as fi răspuns proba
bil că prioritare ne sint

ÎNSEMNĂRI
DIN SALA CONFERINȚEI

— Am să verific ce s-a 
mai lucrat in aceste zile pe 
Șantierul sistemului de ali
mentare a comunei cu 
apă din rîul Prut si, în 
funcție de necesități, vom 
mobiliza si vom participa, 
împreună cu populația, 
simbătă si duminică, la 
grăbirea lucrărilor. (Con
stantin Bobu, președintele

pregătirile in vederea se
zonului turistic. Nici acum 
nu le vom neglija, dar, in 
funcție de importantele in
dicații primite, reconsider 
prioritățile. Ce voi face 
miine ? Poate că vi se pare 
un lucru-de amănunt, dar 
amănuntele iși au impor
tanța. lor. îndemnurile as
cultate ne dau mai mult

curaj intr-o activitate care, 
inițial, ni se păruse mai 
puțin tipică. Da, simțind 
nevoia unei baze legumicole 
proprii — pentru că sîntem 
nu numai la extremitatea 
răsăriteană a țării, ci si la 
extremitatea Deltei — vom 
trece mai hotăriți la pre
gătirea unei grădini de le
gume a orașului. întreți
nută prin munca voluntar- 
patriotică a cadrelor din 
instituțiile și întreprinde
rile noastre. (Ion Costin, 
președintele Consiliului 
popular orășenesc Sulina).

— La prima oră : ședin
ță de comandament cu toți 
factorii care concură la 
realizarea numeroaselor 
investiții' de pe teritoriul 
nostru. Scurtă. operativă. 
Apoi — pe teren. (Dumitru 
Sandu, președintele Consi
liului popular orășenesc 
Zimnicea).

Patru oameni, patru gos

podari de răspundere, care, 
cu mai puțin de 24 de ore 
in urmă, se aflau in forum 
de dezbateri la scară na
țională si care, odată cu 
drumul ziarului spre colțu
rile țării, au ajuns in lo
calitățile lor, cu ginduri 
precise, cu intenții ferme, 
cu maximă dorință de ac
tivitate. îmbărbătați și în
flăcărați de cuvintul pre
ședintelui republicii.

„Miine" — față de data 
scrierii acestor rînduri — 
„astăzi" — față de data 
apariției — preocupările 
existente pe agende sau în 
gind devin, deindată. fap
te. In toate cele patru 
puncte cardinale, din oraș 
în oraș Si din comună in 
comună, pînă in cele mai 
depărtate, vină în virfurile 
rozei viaturilor a hărții 
patriei.

Serqiu ANDON
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CUVlMREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. a Il-a)

directă a con-

acestea. (A- 
se scandează

s » i g sg» g

riul orașelor și comunelor să trea
că sub răspunderea 
siliilor populare și să primească 
retribuția de la 
plauze puternice,
„Ceaușescu — P.C.R.!"). Am în ve
dere învățătorii și profesorii, me
dicii, medicii veterinari și alți 
specialiști ce servesc comuna și 
activitatea economică, politică și 
educativă. Desigur, specialiștii din 
cooperativele agricole de produc
ție, din industrie sînt în răspun
derea conducerilor colective ale
unităților respective și, deci, re- 
tribuiți de aceste unități. în 
ceasta direcție trebuie să ne gîn- 
dim — într-o perspectivă nu prea 
îndepărtată, pînă la sfîrșitul a- 
cestui cincinal — ca și inginerii 
agronomi să fie direct retribuiț 
de cooperativele agricole de pro
ducție (Aplauze puternice), chia 
dacă, un timp, va trebui să dăn 
de la buget o anumită parte pen 
tru aceștia. E anormal, tovarăș 
ca să vorbim de creșterea răspun 
'erilor în conducerea activităț 

producție, în învățămînt, î 
State și așa mai departe, c 

itroducerea principiului pârtie 
Șrii la beneficii pentru oame

>.âre nu primesc nimic din într 
prinderea respectivă, din unitat 
sau din comuna respectivă, 
știind că aprecierea activității li 
retribuția, chiar anumite premie 
Ie primase de la alții, care n 
nu știu ce fac. (Vii aplauze). Ii 
de ce este normal ca persona 
chemat să-și desfășoare activita 
într-o localitate, oraș sau comu 
să fie în întregime în subordi) 
organizațiilor de partid și de ; ; 
din unitățile teritoriale respect- , 
a consiliilor populare. (Apia ș 
puternice). Fără nici o îndoi 
consiliile populare județene, | 
r.isterele și celelalte organe < j 
trale de stat vor păstra răspunc 
în domeniul lor de activitate i i 
tru cadrele respective, pentru 
gătirea lor ; dar acestea tre | 
să știe că fac parte integrantă I 
personalul orașului sau corn 
respective și că poartă într | 
răspundere față de organizați 
partid, de consiliul popular 
oamenii muncii din localii 
respective pentru activitatea 
fiind retribuiți și premiați di 
tre aceștia pentru munca pe 
o depun. (Aplauze puternic* 
acest fel se va putea, într-ac 
realiza în practică principii 
tribuției după munca de 
după cantitatea și calitate
Pentru că și profesorul, și îr 
torul, și medicul pot să dep1 
muncă mai bună șau ma 
Poate, oare, medicul, care -1 
s-a spus pe bună dreptate r 
acordă asistență sanitară - 
lației între două trenuri, e 
10 dimineața și 5 după---3 
(Animație în sală) să prii3 
aceeași retribuție ca acela țtă 
zi și noapte în comună ? Firi 
o îndoială că nu. tovarăA- 
plauze puternice, prelungit<°> 
trebuie să înțelegem că reP3 
după muncă nu privește 13> 
pe muncitorii care lucrează13- 
șini, ci și pe cei care luci in 
birouri, pe tehnicieni, pe nii 
de știință, pe profesori. țyă-, 
țători, pe medici și pe arii 
agronomi. Toți trebuie săJnă 
o muncă pentru a primi r4ia 
întreagă 1 (Aplauze putern’rc- 
lungite, se scandează „Ciscu 
și poporul !“). Sper că vețiuda 
din nou -cînd voi mențior. a- 
ceasta privește deopotriv pe 
secretarii de partid, pe Acti
viștii de partid, și pe ari ! 
(Aplauze puternice, prelui Se

• scandează îndelung „Cfeseu 
și poporul !“).

Este de înțeles, dragi răși, 
că fiecare în locul său dancă, 
deci și activiștii de parii de 
stat, de sus pînă jos, tre să 
acționeze și să-și înde'.ască 
răspunderile încredințate cele 
mai bune condiții, pentr nu
mai așa vor avea și aitatea 
morală de a pretinde cel<ți să 
facă același lucru. Este nsr să 
înțelegem bine că nu ooate 
vorbi de accentuarea autoluce-. 
rii și a autogestiunii uților 
teritorial-administrative f;a a- 
sigura toate mijloacele ecnico- 
financiare necesare pentru aces
tea să-și poată îndeplini il și 
atribuțiile lor.

Toate aceste măsuri de ărire 
a autonomiei, a autocondiii și 
autogestiunii trebuie pre în 
cadrul măsurilor generale state 
de Comitetul Central în ritul 
hotărîrilor Congresului all-lea 
și Conferinței Naționale, ntru 
întreaga viață economică ș>cia- 
lă, în cadrul procesului de Sec
ționare a conducerii și placării 
economiei naționale, de deltare 
a democrației socialiste, dgirti- 
cipare activă a întreguluiopor 
la conducerea tuturor sectelor 
de activitate. (Aplauze putdee).

De asemenea, aceasta preiune 
creșterea în același timp a Dun- 
derilor organelor centrale, aolu- 
\i planului național unic, lica- 
’X cu consecvență și îmbirea 
at onioasă a •principiului ctra- 
11SlJui democratic cu priroiul 
au miei, al autoconduce și 
au °^iunii, astfel îneît întaga 

Activitate să se desfăare 
totul căurâ direcție. Să tem 

stat \egul nostru orgăsrn 
eanism utpcționeze ca unne- 
eforturilo^Vre asigură urea 
Înfăptuirea «ului popor petru 

tută a Prograu- 

lui elaborat de Congresul al 
XI-lea al partidului ! (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea în viață a tuturor 

acestor măsuri cere ridicarea rolu
lui organizațiilor de partid și al 
consiliilor populare, îmbunătățirea 
continuă a stilului și metodelor lor 
de muncă. Activitatea fiecărui con
siliu popular, a fiecărui președinte 
de consiliu trebuie să se caracte
rizeze printr-un înalt spirit de răs
pundere, prin perseverență și fer
mitate în buna gospodărire a loca
lităților, prin încurajarea noului în 
toate, domeniile, printr-o strînsă, 
legătură cu masele de oameni ai 
muncii, în scopul unirii eforturilor 
întregii populații în vederea dez
voltării economico-sociale mai ra
pide a fiecărei localități, a întregii 
țări.

Este necesar să avem permanent 
în vedere caracterul larg al con
siliilor populare, cea mai democra
tică formă de participare a mase
lor populare la conducerea tuturor 
unităților teritorial-administrative. 
la conducerea treburilor statului, 
expresie a superiorității orînduirii 
noastre noi, socialiste, care face to
tul ca oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, întregul po- 
por să participe, activ la condu
cerea tuturor sectoarelor de activi
tate, să-și făurească în mod con
știent propriul viitor, viitorul co
munist ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Cei peste 56 000 de deputați din 
consiliile populare orășenești și co
munale, aleși în toamna anului 
trecut în mod democratic, sînt ex
presia grăitoare a voinței întregului 
popor de a înfăptui neabătut poli
tica internă și externă a partidului 
nostru. Atît compoziția socială, cît 
și națională reflectă în mod minu
nat deplina egalitate în drepturi 
pentru toți cetățenii. patriei noas
tre, fără deosebire de naționalitate. 
Și voi știți bine, din viața de zi 
cu zi, că indiferent în ce limbă se 
vorbește, se învață, se cîntă, în 
muncă, în activitatea de înfăptuire 
a programului partidului trebuie 
vorbi-tă o sințură limbă — limba 
muncii, limba revoluționară, mate- 
rialist-dialectfcă. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Fără nici 1 îndoială, consiliile 
populare au < răspundere mare — 
și trebuie să pun, cu multă satis-, 
facție, că se chită bine de această 
răspundere —de a înfăptui neabă
tut politica nțională a partidului 
nostru de asiprare în toate dome
niile a dreptuilor egale pentru toți 
cetățenii patiei, fără deosebire de 
naționalitate.Aceasta este o con-’ 
stantă a vieț noastre de zi cu zi, 
de ceas cu cis ! (Aplauze puter
nice. prelunge).

Merită să ubliniem și în acest . 
cadru faptulcă peste 20 la sută 
din numări deputaților sînt 
nemembri dipartid, ceea ce evi
dențiază pncuparea partidului 
nostru de a:rea condițiile și ca
drul coresprzător participării Ia 
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viața politică, Ia conducerea eco
nomică, socială și teritorială a tu
turor cetățenilor țării. în acest 
sens aș dori să atrag, în conti
nuare, atenția asupra necesității 
de a se lua toate măsurile pentru 
a asigura participarea, atît la ac
tivitatea consiliilor populare, a 
comisiilor acestora, cît și a orga
nizațiilor de masă și obștești, a 
altor organisme, în general la acti
vitatea de conducere, și a cetățeni
lor care nu sînt membri de partid. 
Este totodată necesar să îmbunătă
țim activitatea consiliilor Frontului 
Unității Socialiste și a comisiilor de 
organizare, a cetățenilor care nu 
sînt membri ai partidului, astfel 
îneît un număr cît mai mare de 
oameni ai muncii nemembri de 
partid să participe activ, împre
ună . cu membrii de partid, sub 
conducerea partidului, la activita
tea de conducere în toate dome
niile.

Trebuie să acțidnăm neabătut 
în direcția folosirii minunatului 
cadru organizatoric pe care l-am 
creat în vederea participării ma
selor la conducere, a lărgirii de
mocrației socialiste, factor de im
portanță deosebită în unirea efor
turilor întregului popor, sub con
ducerea partidului nostru comunist, 
în înfăptuirea programului de ri
dicare a patriei pe culmi tot mai 
înalte de progres și civilizație.

îmbunătățirea activității consi
liilor populare, realizarea în viață 
a măsurilor la care m-am referit 
cer perfecționarea activității orga
nizațiilor de partid, creșterea ro
lului lor în conducerea activității 
fiecărui oraș și comună, a fiecărei 
unități teritorial-administrative și 
economico-sociale.

Avem organizații de partid pu
ternice ; la sate lucrează aproape 
40 la sută din totalul celor 
2 760 000 de membri de partid, o 
forță uriașă, care, acționînd cu toa
tă fermitatea în direcția dezvoltă
rii economico-sociale a satului, a 
ridicării gradului lui de civilizație, 
a apropierii treptate a condițiilor 
de viață de cele de la oraș, vor 
putea să înfăptuiască în bune con
diții sarcinile mărețe încredințate 
de partid. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Este necesar, de asemenea, să 
întărim activitatea politico-educa- 
tivă, să intensificăm munca de 
formare a conștiinței socialiste, a 
omului nou. constructor al celei 
mai drepte orînduiri din lume. O 
nouă calitate în toate domeniile 
presupune un om nou, cu un ori
zont larg și o temeinică calificare 
și pregătire profesională Șl politi
că, în stare să sesizeze la timp 
ceea ce nu mai corespunde reali
tăților și trebuie înlăturat, ceea ce 
este nou și trebuie 
promovat cu mult 
toate domeniile de 
presupune un om cu 
pregătire științifică.

stimulat și 
curaj, în 
activitate ; 

o temeinică 
materialist-

dialectică, care să aibă o largă
perspectivă revoluționară, încre
derea deplină în forțele poporului, 
ale partidului nostru, fiind convins
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că stă în puterea noastră ca, sub 
conducerea partidului, într-o de
plină unitate, să facem să triumfe 
comunismul pe pămîntul Româ
niei ! (Aplauze puternice, urale. 
Se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

în această uriașă activitate se 
cere ca presa, radioteleviziunea, 
celelalte mijloace de informare în 
masă, uniunile de creație, editurile 
să acorde o atenție și mai mare 
activității politico-educative de la 
orașe și sate ,— aș atrage atenția 
îndeosebi asupra muncii educative. 
de la sate — să aibă un rol mai 
activ în realizarea acestui uriaș 
proces revoluționar de transfor
mare a societății, a forțelor de 
producție, a relațiilor de producție 
și mai cu seamă 'de transformare 
a omului, de făurire a unui om 
înaintat — factor hotărîtor în 
înfăptuirea a tot ceea ce ne pro
punem în țara fioastră.

îmbunătățirea întregii noastre 
activități necesită perfecționarea 
muncii comitetelor județene de 
partid, a consiliilor populare ju
dețene, care trebuie să acorde un 
sprijin mult mai operativ în solu
ționarea problemelor multiple din 
orașele și satele patriei noastre 
Este necesar să stimulăm cu mult 
mai mare putere spiritul critic și 
autocritic, să înțelegem că dezba
terea largă, deschisă, în partid, cu 
masele de oameni ai muncii, cu 
toți cetățenii patriei a probleme
lor multiple privind dezvoltarea 
economică și socială constituie o 
necesitate pentru a dezvălui lipsu
rile și neajunsurile, pentru a pune 
în evidență și a valorifica expe
riența. bună, pozitivă și a asigură 
măsurile necesare perfecționării în 
continuare a întregii activități, în 
acest sens trebuie să înțelegem și 
recentele măsuri prevăzute în le
gea și în hotărîrea cu privire la 
soluționarea sesizărilor și propune
rilor oamenilor muncii. Să cerem 
ca, într-adevăr. toți conducătorii 
organelor de partid și de stat, toți 
lucrătorii acestor organe să acorde 
mult mai multă atenție probleme
lor pe care le ridică oamenii, mun
cii — atît personale, cît și de or
din general — să acționeze pe/h- 
tru rezolvarea lor, să întărească 
necontenit legăturile cu masele de 
oameni ai muncii. Să creăm con
diții pentru participarea activă a 

' tuturor la dezbaterea problemelor, 
a legilor, a hotărîrilor, a măsurilor 
de lichidare a lipsurilor, de per
fecționare a muncii, pentru că nu
mai întărind participarea comu
niștilor în cadrul partidului, dez- 
voltînd democrația în partid, de
mocrația largă în cadrul statului 
nostru, asigurînd participarea tu
turor cetățenilor la conducerea tre
burilor statului, vom putea solu
ționa în tot mai bune condiții toate 
problemele, vom asigura mersul 
ferm înainte al . patriei noastre 1 
(Aplauze puternice, prelungite).

In același timp, realizarea între
gului complex de măsuri stabilite 
de Comitetul Central presupune si 
îmbunătățirea muncii organelor 

centrale, începînd cu Comitetul 
Central și organele sale executive, 
a activității aparatului Comitetului 
nostru Central, cît și a activității 
celorlalte organe de partid și <le 
stat. în mod deosebit aș dori tsă 
atrag atenția asupra necesității 
îmbunătățirii activității Comitetu
lui pentru problemele consiliilor 
populare, care are răspunderi deo
sebite în a asigura soluționarea 
rapidă a problemelor multiple pe 
care le ridică viața, a asigura un 
control și o îndrumare de zi cu zi 
în înfăptuirea hotărîrilor șl a legi
lor țării. în această privință se 
poate spune că sînt încă multe de 
făcut. Am menționat depa că s-au 
luat unele măsuri în ce privește o 
mai mare descentralizare în con
strucția de locuințe, inclusiv în sis
temul de avizare a proiectelor, care 
constituia un birocratism inutil din 
partea Comitetului pentru proble
mele'consiliilor populare. Pentru 
că, odată ce avem proiecte-tip de 
locuințe, odată ce avem un plan 
de construcții de locuințe, avem 
planuri și chiar machete ,de siste
matizare, nu mai este nevoie de 
nici o altă aprobare; să fie lăsat 
consiliul popular respectiv să apli
ce și să realizeze construcțiile în 
conformitate cu aceste proiecte și 
planuri de. sistematizare, cu nor
mele de. consum de materiale. (Vii 
aplauze). Dar se pare că inginerii 
din institutele Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, în 
loc să meargă pe teren și să ajute 
acolo la soluționarea problemelor, 
au considerat că e mai bine să 
stea în București și să ceară să se 
ocupe de hîrtii care nu servesc ni
mănui. (Vii aplauze).

M-am oprit la această problemă 
pentru a se înțelege și de către ce
lelalte ministere și organe centrale 
că, trebuie să punem capăt cu.ho- 
tarîre acestui fel de lucru. Să lă- 
'săm consiliile populare să'acțio
neze în conformitate cu hotărîrile 
și legile țării, să-și îndeplinească 
în bune condiții atribuțiile, acor- 
dîndu-le sprijin în soluționarea 
practică a problemelor. (Aplauze 
puternice).

Aceasta este valabil, practic, pen
tru toate ministerele care au răs
punderi în îndrumarea activității 
economice a consiliilor populare. 
Este valabil, de asemenea, pentru 
Comitetul de Stat al 'Planificării, 
care are și o răspundere directă în 
conducerea activității consiliilor 
populare în domeniul economic și 
edilitar. Nu mai vorbesc de răs
punderea pe care o are Comitetul 
de Stat al Planificării în ce pri
vește întocmirea și realizarea pla
nurilor economice ale județelor, o- 
rașelor și comunelor.

Totodată, se înțelege că aceasta 
privește deopotrivă și Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste —■ 
căruia i s-au adus cîteva critici 
destul de palide — pentru că, după 
părerea mea, merita o critică mult 
mai serioasă, deoarece și aici biro
cratismul este destul de puternic. 
Acest organism de partid și de 
stat nu a reușit încă să introducă 

un spirit nou de muncă, să fie per
manent — cu toate forțele sale și 
cu ale oamenilor de creație din 
toate domeniile — în sprijinul ac
tivității cultural-educative din ora
șe și comune. (Vii aplauze).

Pentru a nu mi se spune că am 
uitat de învățămînt, n-aș putea 
spune că Ministerul Educației și în- 
vățămîntului nu are și el multe 
lucruri de îmbunătățit în ce pri
vește felul de îndrumare și de spri
jinire a organizării și desfășurării 
în bune condiții a învățămîntului. 
Și aici /trebuie să înlăturăm prac
ticile birocratice. Trebuie ca între
gul personal al ministerului să-și 
axeze acum activitatea pe necesi
tatea de a ajuta jos, în comune, în 
orașe, la desfășurarea în cît mai 
bune condiții și Ia nivel corespun
zător a procesului de învățămînt, 
în conformitate cu legile și hotări- 
rile țării. (Aplauze puternice).

Este de înțeles că măsurile pe 
care le-am adoptat și pe care tre
buie să le aplicăm în viață cer 
realmente o îmbunătățire a stilului 
și a metodelor de muncă din partea 
tuturor organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor organelor de 
stat, de sus pînă jos și de jos pînă 
sus. Să adoptăm un nou spirit de 
muncă, metode noi, să renunțăm 
cu desăvîrșire la practicile birocra
tice, să'asigurăm soluționarea ra
pidă a problemelor pentru a da — 
ca să spun așa — cîmp liber afir
mării forței și inițiativei creatoare 
a organelor de partid și de stat, a 
oamenilor muncii, care pot și au 
dovedit că sînt în stare să facă 
adevărate minuni. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dispunem de un program de 
lungă perspectivă cu privire la în
treaga dezvoltare a patriei noastre. 
Avem planul cincinal, programe 
concrete pentru toate domeniile de 
activitate. Recentele hotărîri adop
tate de Comitetul Central privind 
perfecționarea conducerii întregii 
activități economico-sociale com
pletează cadrul organizatoric de
mocratic de care dispunem cu mij
loacele economico-financiare nece
sare bunei activități. Avem, deci, 
tot ce este necesar pentru a asigu
ra dezvoltarea într-un ritm mai 
rapid a patriei noastre socialiste, 
creșterea necontenită a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor — țelul suprem al 
politicii partidului, esența societă
ții noi pe care o edificăm în 
România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Acum hotărîtoare sînt munca 
organizatorică, activitatea practică 
de realizare în viață a programu
lui, a planurilor și hotărîrilor. Să 
facem în așa fel îneît fiecare Ia 
locul său de muncă să-și aducă 
contribuția cît mai activă Ia înfăp
tuirea acestor minunate programe 
și perspective de dezvoltare socia
listă și comunistă a României, 
care vor duce la ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, la întă
rirea capacității de apărare a pa
triei noastre, a independenței șt 

suveranității sale. (Aplauze puter
nice, urale; se scandează înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Este un adevăr bine cunoscut că 

■ înfăptuirea cu succes a socialismu
lui în patria noastră constituie o 
contribuție de preț la întărirea for
țelor socialismului, a prestigiului 
său, Ia cauza progresului social și 
a păcii.

Preocupîndu-ne de realizarea 
programelor de dezvoltare a patriei 
noastre nu uităm nici un moment 
că trebuie să facem totul pentru a 
contribui Ia întărirea colaborării 
și unității țărilor socialiste, a rela
țiilor cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate și, tot
odată, să dezvoltăm relațiile și cu 
țările capitaliste dezvoltate, parti- 
cipînd activ la diviziunea interna
țională a muncii, Ia schimbul mon
dial de valori materiale și, spiri
tuale. Punem ferm la baza relații
lor noastre internaționale princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, 
a dreptului fiecărei națiuni de a 
se dezvolta în mod liber, așa cum 
dorește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze puternice).

Sîntem hotărîți să ne aducem și 
în viitor contribuția activă la so
luționarea problemelor multiple ale 
vieții internaționale, la. întărirea 
securității europene, la realizarea 
noii ordini economice internațio
nale, la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară, la 
realizarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Vom acționa cu toată hotărîrea 
pentru întărirea colaborării și uni
tății cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socia
liste, social-democrate, cu toate 
forțele revoluționare, democratice 
și antiimperialiste, considerînd că 
unitatea acestor forțe, intensifi
carea luptei maselor populare, a 
tuturor popoarelor, pentru o poli
tică nouă, democratică, constituie 
factprul hotărîtor al triumfului 
unor relații noi, de egalitate, al 
asigurării păcii și progresului în 
întreaga lume. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Dragi tovarăși,
In încheiere, doresc să exprim 

convingerea că toți participanții la 
conferință, toate organizațiile de 
partid și consiliile populare vor ac
ționa cu toată energia pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor 
partidului și legilor țării, a hotă
rîrilor adoptate de cea de-a doua 
Conferință a președinților consilii
lor populare, în așa fel îneît, pînă 
la alegerile din 1980 și Ia Congre
sul consiliilor populare, să se obți
nă rezultate cît mai însemnate în 
înfăptuirea programelor de dezvol
tare economico-socială în toate sec
toarele, în ridicarea continuă a bu
năstării materiale și spirituale a 
poporului nostru., (Aplauze puter
nice).

încă o dată, doresc să atrag aten
ția asupra necesității de a se ac
ționa, cu toată hotărîrea, pentru 
înfăptuirea planului în acest an în 
toate sectoarele, de a se acorda o 
atenție deosebită investițiilor, rea
lizării locuințelor și celorlalte lu
crări sociale. In mod deosebit, este 
necesar să se ia toate măsurile 
pentru realizarea la timp a însă- 
mînțărilor, ținînd seama că avem 
o rămînere în urmă foarte serioa
să. Nu e nevoie să mai subliniez că 
realizarea însămînțărilor la timp — 
așa cum am subliniat la consfătui
rea din agricultură — constituie un 
factor hotărîtor pentru a obține o 
producție bună în acest an. Iată 
de ce rog toate consiliile populare, 
toate organizațiile de partid să pună 
imediat pe primul plan măsurile 
ce trebuie luate pentru a termina 
însămînțările și toate lucrările a- 
gricole, concomitent cu toate cele
lalte măsuri, în toate domeniile. (A- 
plauze puternice).

Am deplina convingere că dez
baterile și hotărîrile Conferinței pe 
țară a președinților consiliilor 
populare și secretarilor de partid 
vor determina un avînt și mai pu
ternic în activitatea tuturor consi
liilor populare, a tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, vor ri
dica la un nivel superior întreaga 
activitate din acest domeniu. (A- 
plauze puternice).

Cu această convingere, urez tutu
ror celor prezenți la conferință, tu
turor deputaților din consiliile 
populare, precum și comitetelor de 
partid și membrilor de partid 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate. (Aplauze puternice, ura
le. Se scandează îndelung: 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Vă urez, dragi tovarăși, vouă și 
tuturor locuitorilor localităților pa
triei noastre socialiste, realizări și 
succese tot mai mari în muncă și 
viață ; multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite. Se 

^scandează : „Ceaușescu — P<C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul". Toți cei 
prezenți în marea sală a conferin
ței se ridică în picioare și ovațio
nează îndelung, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului și 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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După cum s-a anuntat. jn cursul 
după-amiezii de joi lucrările Confe
rinței pe tară a președinților consilii
lor populare s-au desfășurat pe sec
țiuni, unde au luat cuvîntul 335 de 
vorbitori, tnlr-un spirit de inallă res
ponsabilitate si angajare comunistă, 
participant!! la cele 8 secțiuni au con
tinuat dezbaterea problemelor cuprinse 
in ordinea de zi a eonferintei, sjbli- 
niind importanta deosebită a acestui 
forum al democrației noastre socialis
te. adresind in numele cetățenilor pe 
care ii reprezintă — români, maghiari 
germani si de alte naționalități — 
calde cuvinte de recunoștință secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru activitatea 
neobosită și grija permanentă pe care o 
poartă propășirii materiale și cultu
rale a tuturor localităților tării, pen
tru Îmbunătățirea continuă a condiții
lor de muncă și viată ale întregului 
popor.

Secțiunea pentru 
activitatea 
consiliilor populare 
în vederea realizării 
planului de dezvoltare 
economico-socială 
în profil teritorial 
pe anul 1978 
și pe întregul cincinal

Participanții la discuții au relevat, tot
odată. preocupările consiliilor populare 
pentru traducerea in viață a sarcinii sta
bilite de secretarul general al partidului 
pentru acest cincinal de a transforma can
titatea intr-o nouă calitate în toate dome
niile de activitate. De asemenea, ei au in
sistat asupra necesității ca ministerele și 
organele centrale de planificare să orien
teze in mod judicios fondurile de investiții 
pentru modernizarea producției, in scopul 
creșterii mai accentuate a productivității 
muncii și ridicarea nivelului tehnico-calita- 
tiv al produselor, precum și pentru dota
rea întreprinderilor cu utilaje și instalații 
corespunzătoare in vederea recuperării și 
valorificării superioare a unor resurse se
cundare de materiale și combustibil.

în unanimitate, vorbitorii au relevat că 
întreaga activitate a consiliilor populare 
trebuie să se desfășoare sub imperativul 
transformării tuturor localităților patriei în 
așezări modeme, care să asigure oamenilor 
muncii condiții din ce în ce mai bune de 
muncă și de viață. S-a arătat, de aseme
nea. că organele locale ale puterii de stat 
am datoria să acorde toată atenția reali- 
zSirii integrale a construcțiilor de locuințe, 
a ^obiectivelor social-culturale și edilitar- 
gofpodărești, soluționării problemelor cu 
cart' se confruntă în prezent activitatea de 
transport în comun.

Vorbitorii au dat o înaltă apreciere mă
surilor luate de conducerea' partidului și 
statuldți pentru perfecționarea planificării 
econorrifco-financiare, dezvoltarea autocon- 
ducerii .muncitorești și autogestiunii între-

Lucrările secțiuni! au avut un pronunțat 
caracter de lucru. In spiritul sarcinilor si 
orientărilor formulate de secretarul general 
al partidului, la consfătuirea de lucru con
sacrată proolemelor agriculturii, din februa
rie anul acesta, vorbitorii au examinat, cu 
inaltă exigentă, rezultatele înregistrate in 
agricultură. în primii doi ani ai cincinalu
lui. precum si măsurile ce se impun pentru 
îndeplinirea integrală a hotăririlor Con
gresului al XI-lea si ale Conferinței Națio
nale ale partidului cu privire la dezvoltarea 
si modernizarea agriculturii, creșterea neîn
cetată a producției vegetale si animale, in
făptuirea programelor stabilite pentru acest 
an și in perspectivă. Ei au subliniat cu sa
tisfacție faptul că producțiile obținute in 
acești doi ani sint superioare celor din cin
cinalul precedent, că în toate zonele, inclu
siv in cele cu condiții mai puțin favorabile, 
a crescut numărul unităților agricole care 
au realizat recolte mai mari decît cele pre
văzute. demonstrind. prin puterea faptelor, 
că agricultura noastră dispune încă de mari 
rezerve pentru sporirea producției. Așa 
cum au arătat. în mod critic -și autocritic, 
numeroși vorbitori, prevederile programelor 
de dezvoltare a fiecărei ramuri agricole 
n-au fost îndeplinite în totalitate, rezulta
tele dobindite situindu-se sub posibilitățile 
reale existente, ale eforturilor pe care sta
tul le face pentru asigurarea agriculturii cu 
mijloacele materiale și financiare necesare.

Examînînd în lumina indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu modul în care se 
îndeplinește sarcina de a se folosi cu efi
cientă maximă pămîntul — buh al întregu
lui popor — vorbitorii au arătat că Ministe-

Pornind de la indicațiile conducerii par
tidului, referitoare la îmbunătățirea acti
vității consiliilor intercooperatiste, la dez
voltarea asocierii în viticultură, pomicul
tură și cooperarea unităților agricole de 
stat eu cele cooperatiste și chiar cu gos
podăriile populației, vorbitorii au sugerat 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție. Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, tuturor consiliilor 
populare, mai multă fermitate în urmărirea 
și aplicarea acestor indicații. în spiritul 
realizării in practică a Programului națio
nal pentru conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier, participanții la discuții au 
propu? perfecționarea în continuare a teh
nologiilor de exploatare a pădurilor, lua
rea unor măsuri mai eficace de protecție 
a plantațiilor tinere, împădurirea terenu
rilor neproductive etc. S-au formulat, de 
asemenea, numeroase propuneri cu privire 
la amenajarea bazinelor hidrografice,

în încheiere. în numele deputatilor. a! 
tuturor locuitorilor satelor — români; ma
ghiari, germani și de alte naționalități —- 
al lucrătorilor din agricultură, silvicultură 
și din sectorul de gospodărire a apelor, 
participanții la dezbateri au dat glas hotă
ririi lor ferme de a munci fără preget pen
tru transpunerea exemplară în viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea 
și Conferința Națională ale partidului, pen
tru această importantă ramură a economiei 
naționale, de a realiza sarcina pusă în fața 
tuturor oamenilor muncii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a se trece și în 
agricultură la o nouă calitate.

tațiilor tehnico-economice și a amnlasărjeorghe Pop. Spiru Ivancenco. Pavel 
mai judicioase a obiectivelor economicajea' Albert Marton Si Viorel Șerban. 
astfel incit șă șe utilizeze mai bine recuri ărjJe secțiunii, la care au luat parte
sele materiale locale și disponibilul de forță 400 de președinti de consilii popu- 
de muncă. Alți vorbitori au arătat că ești, gi jnvttați au fost conduse de tovară- 
necesar ca in continuare să fie diversificata cte£an Mocuța membru supleant al
proiectele tip pentru locuințe si dotări so-njtetului politic Executiv al C.C. al
cial-culturale îndeosebi cele de la sate. săR președintele Consiliului popular al 
fie elaborate documentații care sa tina ciul.
ma într-o măsură mai mare si de materia- .

Alți vorbitori au arătat că ești, sj jnvitați au fost conduse de tovară- 
în continuare să fie diversificați" ștefan Mocuța membru supleant al 
tip pentru locuințe și dotări so<r. . . . Poiltlc Executiv al C.C, al

jid iini'-v uiasura mai mare și ue materia- , , .. ...___lele și resursele locale, de cerințele reali-4 dezbaterile dm^cadrul ^șecUurm.au ^luat. 
zării unei arhitecturi 
zone.

specifice' 'fiecărei ntul tovarășii : Constantin Zamfir. Ale- 
dru Cirstnic, Dumitru Sandu, Gavnl Bu-

O serie de propuneri s-au referit atit la Nicolae S. Nicolae. Albert Marton. Ion 
necesitatea simplificării in continuare a ceanu. Vasile Rusu. *?anA 
avizării documentațiilor, cit și la punerea lin Tănase. Olimpia Raia. Marin Ciuca. 
de acord a unor acte normative mai vechi flrich Pareker. Gheorghe Condeescu. 
rii nrtiială A.ctfpl an ^vnri- lae Cocor. Ion vOlCU. GaVTllă lJavia.cu legislația actuală. Astfel, au fost expri
mate opinii pentru simplificarea acorduri
lor ce se emit pe parcursul elaborării do
cumentațiilor de investiții, pentru îmbu
nătățirea sistemului actual de avizare si 
aprobare a documentațiilor de expropriere și 
a celorlalte reglementări necesare reali
zării obiectivelor de investiții ce se am
plasează în perimetrele construibile. 
asemenea, s-a subliniat necesitatea 
acte normative care să reglementeze 
mod unitar si activitatea de gospodărie 
comunală, a investițiilor tehnico-edilitare.

Relevind preocuparea permanentă a par
tidului. a secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru construirea in 
acest cincinal a peste un milion de locu
ințe. vorbitorii au ■ analizat pe larg sarci
nile ce revin în această direcție consiliilor 
populare, au evidențiat neajunsurile mani
festate pînă acum in activitatea lor, au

De 
unor 

în

lae Cocor. Ion Voicu. Gavrilă David, 
a Prescomițoiu. Aurel Gherasim. Va- 
Bălan. Viorel Șerban. Dumitru Puie, 
1 Stoica. Vasile Moraru. Constantin 
l. Toader Bendriș. Petru Chelaru. Ion 
seu. Nicolae Staicu. Alexandru Duca, 
I Iurea. Gheorghe Santa. Virgil Badiu. 
& Filip. Vasile Florian. Mircea Florea. 
antin Pîrvu. Petru Puni. Constantin 

și Dumitru Popa.

A

• Inaltă apreciere dată de participant instituționalizării, din inițiativa
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acestui larg și reprezentativ forum 

al președinților consiliilor populare
\ *

• Masivă participare la discuții — expresie grăitoare a democrației

Tn prezidiul secțiunii au luat Joc tovară
șii Iosif Banc. Ion Dincă, Gheorghe Dumi- 
trache, Constantin Nicolae, Teodor Haș, 
Marțian Fuciu. Mihai JJbornyi, Manole 
Bivol, Teodor Vandici și Eugenia Țucu- 
leanu.

Lucrările secțiunii au fost conduse de to
varășul Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular al municipiului 
București.

La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii: 
Nicolae Constantin, Vasile Hanzu, Maria 
Dumitrache, Ion Chivari, Gheorghe Do- 
bre, Gheorghe Vacus, Mihai Ubornyi, 
Eugenia Tuculeanu, Aurel Oroian. Ion 
Duțu, Ion Costin. Marin Brătășanu, 
lordache Apetrei, Ioan Neșu, Gheorghe 
Sora, Didina Bulboacă, Gheorghe Hossu, 
Gheorghe Dumitrache, Marioara Iordan, 
Mihai Ban, Gheorghe Trandafir, Pavel 
Oprea, Ion Zimerman, Stelian Ciulacu, 
Cornelia Cosma. loan Croitoru, Gheorghe 
Stoian, Ion Bostan, Balasz Adalbert, Du
mitru Ciuclea, Teodor Chicinaș, Gheorghe 
Burtică, Aurel Lascu, Iosif Tincu și 
Manole Bivol.

In spiritul orientărilor, sarcinilor și indi
cațiilor date de secretarul general al parti
dului, participanții la discuții au examinat, 
cu inaltă exigență, activitatea desfășurată 
de consiliile populare, măsurile și acțiunile 
ce trebuie Întreprinse pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor de plan _pe anul 
1978, a angajamentelor asumate de fiecare 
județ, oraș și comună, apreciind că există 
posibilități reale ca planul cincinal și sar
cinile din Programul suplimentar pe anii 
1976—1980 să se realizeze și chiar să se 
depășească.

Relevind justețea politicii partidului și 
statului nostru, vasta activitate desfășurată, 
într-o deplină unanimitate, de întregul 
popor- pentru infăptuirea cu succes a aces
tei politici, participanții la dezbateri au 
dat o inaltă apreciere rolului esențial al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în organi
zarea și conducerea întregii activități, în 
elaborarea măsurilor de accelerare a dez
voltării economico-sociale a țării, în per
fecționarea și adincirea neincetată a de
mocrației socialiste, prin atragerea tot mai 
largă a maselor la conducerea tuturor do
meniilor vieții economico-sociale, a între
gii societăți.

Vorbitorii au indicat măsuri și direcții de 
acțiune ale consiliilor populare care să a- 
sigure îndeplinirea in bune condiții a sar
cinilor și atribuțiilor administrativ-terito- 
riale sporite. Totodată, ei au subliniat ne
cesitatea aprofundării studiilor și analizelor 
pentru fundamentarea temeinică a planuri
lor de dezvoltare economico-socială, in 
profil teritorial, a conlucrării mai strînse, 
in acest scop, cu Comitetul de Stat al Pla
nificării, cu ministerele, cu celelalte orga
nisme și instituții centrale de stat. în 
acest context, s-a relevat importanța 'de
osebită a transpunerii in viață a propune
rilor și sugestiilor oamenilor muncii, a 
hotăririi lor de a-și aduce contribuția de
plină la înflorirea continuă a tuturor loca
lităților patriei noastre socialiste.

Apreciindu-se rezultatele pozitive care 
s-au obținut in fiecare localitate urbană și 
rurală, ca urmare a materializării politicii 
de repartizare judicioasă a forțelor dg pro
ducție pe intreg teritoriul tării, în ridicarea 
nivelului de dezvoltare economico-socială 
a județelor, zonelor și localităților rămase 
in urmă in perioada de dominație a bur- 
ghezo-moșierimii, vorbitorii au arătat că se 
impune, in continuare, amplificarea efortu
rilor ministerelor, organelor centrale pentru 
realizarea in termen a tuturor obiectivelor 
de investiții industriale și agrozootehnice 
planificate în acest cincinal, concomitent cu 
utilizarea intensă a resurselor și rezervelor 
de care dispune fiecare localitate.

Numeroși vorbitori s-au referit la modul 
tn care se acționează în industrie pentru 
creșterea volumului producției, valorificarea 
superioară a resurselor existente și obți
nerea de rezultate economice cit mai bune. 
Ministerele și organele centrale de sinteză 
economică au fost solicitate să fie mult 
mai prezente în unități pentru a cunoaște 
problemele și a acorda un sprijin concret 
în rezolvarea lor, îndeosebi a celor legate 
de aprovizionarea tehnico-materială, de 
cooperarea în producție, asigurarea desface
rii produselor. S-a propus; totodată, ca de
putății in consiliile populare, care își des
fășoară activitatea in întreprinderi indus
triale, să ajute permanent și efectiv con
ducerile unităților economice în soluționa
rea operativă a problemelor care sint de 
competența organelor locale.

în cadrul dezbaterilor au fost prezentate 
experiențe interesante in conducerea și or
ganizarea activității in agricultură, au fost 
scoase în evidență neajunsurile din acest 
compartiment al muncii consiliilor popu
lare, au fost date soluții pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a muncii consi
liilor populare în domeniul agricol.

noastre socialiste

• Profundă adeziune la politica partidului
multilaterală a României socialiste,
localităților țării

și statului

a tuturor

de dezvoltare
județelor și

prinderilor. Aceste măsuri stat mdțiite să 
ducă la creșterea răspunderii, a puterii de 
decizie și acțiune a consiliilor populare, 
constituind o pîrghie importantă a olane
lor locale ale puterii de stat în vederea 
conducerii eficiente a întregii activități 
conomico-sociale din unitățile adminisll 
tiv-teritoriale. în acest context, s-au fa 
propuneri vizînd sporirea rolului consuți- 

. lor populare în întocmirea proiectelor piă- 
nurilor de dezvoltare economico-socială ta 
profil teritorial și, in același timp, in înt»; 
rirea controlului asupra îndeplinirii sarci
nilor stabilite, a propriilor hotăriri.

Indeplinindu-și mandatul încredințat de 
conferințele județene, participanții la lucră
rile secțiunii și-au exprimat adeziunea de
plină la hotărîrile pe care le va adopta 
conferința pe țară a președinților consilii
lor populare, angajindu-se să depună toate 
eforturile. întreaga capacitate și energie 
pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XI-lea' și Conferinței Naționale ale 
partidului, realizării exemplare a planului 
pe anul 1978 și pe întregul cincinal.

Secțiunea pentru
agricultură,
silvicultură și
gospodărirea apelor

e-

în același spirit de înaltă responsabilitate 
comunistă, de profundă adeziune ia politica 
partidului și statului de dezvoltare multi
laterală a patriei noastre, care au caracte
rizat. din prima zi. lucrările Conferinței pe 
tară a președinților consiliilor populare, 
s-au desfășurat și dezbaterile in secțiunea 
pentru agricultură, silvicultură si gospodă
rirea apelor.

In prezidiu au luat loc tovarășii Ludovic 
Fazekas, Vasile Marin. Maxim Berghianu, 
Ion Catrinescu, Teodor Roman, Constantin 
Sandu, Ion Tarachiu, Ion Siminiceanu, Sil
via Calistru și Gheorghe Croitorescu.

Lucrările secțiunii, la care au luat parte 
371 de delegați și invitați, au fost conduse 
de tovarășul Ludovic Fazekas. membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R.. președintele Consiliului popu
lar județean Harghita.

Au luat cuvîntul : Nicolae Furtună. Marin 
Diaconu. Nicolae Miu. Adam Moga. Andrei 
Buioreanu. Gheorghe Andraș, Ananel Bîrlă- 
deanu. Corțel Sumandea, Gheorghe Irimia, 
Aurelia Macavei, Ion Siminiceanu. Ghiță 
Marin. Petre Diik. Angliei Ceparu. loan 
Ceascai. Rancov Velimir. Mișu Belinche, 
Mihai Stănescu. Andrei Cristea. Aurel Cle
ment. Gheorghe Croitorescu. Nicolae Ne- 
sinov. Mihai Ghinea. Ștefan Vezer. Toma 
Țirtan. Stefan Luca. Nicolae Nistor. Ion 
Lazea. Victor Digulescu. Nicolae F’onta, 
Stefanache Daibog. loan Bîrsan. Mihai Co- 
jocaru. Dumitru Gheorghe. Nicolae Tudor, 
Eftimie Bucur. Marin Costea. loan Bucur, 
Gheorghe Avram. Teodor Tal. Petre Ioniță, 
Nicolae Malita si Nicolae Ghighilan.

Participanții au dat o înaltă apreciere in- 
stitutionalizării. din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a acestui larg si reprezentativ 
forum al președinților consiliilor populare, 
expresie grăitoare a preocupării constante 
a partidului nostru pentru dezvoltarea Si 
adincirea neîntreruptă a democrației socia
liste. pentru atragerea tot mai largă a ma
selor la conducerea treburilor obștești, a 
întregului proces de făurire a noii societăți. 
Vorbitorii au dat expresie sentimentelor de 
recunoștință pentru posibilitatea oferită de 
a înfățișa, de la înalta tribună a conferinței, 
experiența pozitivă acumulată de unitățile 
agricole, silvice si de îmbunătățiri funciare 
din zonele pe care le reprezintă, preocupă
rile lor prezente si de viitor.

rul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
consiliile populare județene și comunale 
n-au reușit să îndrume si să controleze, po
trivit obligațiilor stabilite prin lege, aplica
rea măsurilor pentru redarea de noi tere
nuri agriculturii, folosirea fiecărei palme 

■ de pămint pentru producție, conservarea și 
gospodărirea rațională a fondului funciar.

S-a subliniat, de asemenea, necesitatea 
de a se acționa cu mai multă fermitate pen
tru utilizarea deplină a terenurilor. îmbu
nătățirea potențialului productiv al pămîn- 
tului prin fertilizări și lucrări corespunză
toare. pentru recuperareă'întîrzierilor si da
rea în exploatare a tuturor amenajărilor 
prevăzute pentru irigații, accelerarea ritmu
lui lucrărilor de desecări. îndiguiri, de com
batere a eroziunii soiului și a celor de re
gularizare de rîuri și apărare împotriva 
.inundațiilor. V
. Relevind realizările obținute de numeroase 
unități agricole în prodțicția cerealieră, 
vorbitorii au scos în evidență că este pe 
declin 'posibilă transpunerea în viață a 
indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
creștere într-un ritm mai rapid a recolte
lor. ^îndeosebi a celei de porumb. în acest 
sens .s-a arătat că Ministerul Agriculturii 
și Mdtestrieî Alimentare, precum si consi
liile populare trebuie să acționeze cu 
mai mttită fermitate în direcția respec
tării cai strictețe a tehnologiilor specifice 
fiecărei' culturi, un accent deosebit, așa 
cum a tteieșit din dezbateri, trebuind să se 
pună pe' executarea. în perioada optimă, 
a semănaf^ilui și a lucrărilor de întreținere, 
asigurarea unei densități corespunzătoare 
de plante li' hectar și îndeplinirea integrală 
a planului 6’e însămînțări. S-au evidențiat, 
în același tfinp. posibilitățile de creștere a 
producției laș plantele tehnice și legume. în 
vii și livezi-.

Un loc important în dezbateri l-a ocupat 
analiza activiupții desfășurate in zootehnie.

irtant în dezbateri l-a ocupat 
_____  _____ _. . .7. in zootehnie. 
Vorbitorii au \reliefat necesitatea impul
sionării activității de creștere a animalelor 
in unitățile agricole de stat, cooperatiste 
și în gospodăriile populației. în organiza
rea reproducției^ ameliorării 
asistența 
ririi i 
animale.

Au fost, de asemenea, subliniate sarci
nile actuale și de perspectivă ale consilii
lor populare și organelor silvice privind 
conservarea, dezvoltarea și administrarea 
fondului forestier, aplț'area strictă a nor
melor silvice de întretăiere și exploatare a 
pădurilor.

Ampla confruntare de\idei și opinii, ex
primate de cei 43 de pț. " ' * 
bateri, a generat interes? 
puneri, menite să perfecț 
in aceste importante doi

..._____,_____________ i raselor si
:nța sanitar-vteterlnară, in scopul spo- 
natalității și Vreducerii mortalității la 
ale. I

rrticipanti la dez- 
âpte si utile pro- 
țtmeze activitatea 

____  _ ______  _jnilănii economice. 
Astfel, a fost reliefată ticcesitatea înfăp
tuirii, de către ministere^ de resort, a 
programelor de asimilare șl producere de 
noi tipuri de mașini agricote'. m vederea 
extinderii mecanizării lucrărilor Ia acele 
culturi care necesită încă un vO'lurh mare de 
muncă — porumb, cartofi, steclă. plante 
furajere — precum și pe terenurile în 
pantă si pe cele amenajate pentru irigat, 

îmbunătățirea aprovizionării cu piese de 
schimb, ridicarea calității acestoră au con
stituit tema a numeroase propuneți și su
gestii. S-a arătat că unitățile constructoare 
de mașini ar trebui să producă și unelte 
și utilaje cerute de activitatea producăto
rilor individuali.

Cunoscindu-se însemnătatea apcftului 
chimiei la obținerea de recolte ate, 
participanții la discuții au sugerat nis- 
terului Industriei Chimice să acorde o jrnai 
mare atentie respectării termenelor de'Ji- 
vrare și cantităților planificate de îngm- 
săminte si erbicide. Cu convingerea 
știința agricolă poate aduce o contribuția 
importantă la creșterea mai rapidă a ran
damentului în agricultură, unii vorbitori 
s-au referit la sarcina Academiei de științe 
agricole si silvice de a crea și generaliza, 
într-un timp mai scurt, soiuri și hibrizi cu 
productivitate ridicată, cu o perioadă mai 
scurtă de vegetație, rezistente la boli și 
dăunători.
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Secțiunea pentru
sistematizare,
urbanizare,
construcții de locuințe
și obiective
social-culturale

în prezidiu au luat loc tovarășii : Iosif 
Uglar. Gheorghe Tănase, Nicolae Bușui. Ion 
Negrea. Petre Preoteasa. Suluțiu Alexandru. 
Bogdan Ion Băluță. leronim Buda. Nicolae 
Stolojescu. Nicolae Sendroiu. Lucrările sec
țiunii, la care au participat 400 delegați și 
un mare număr de invitați, au fost conduse 
de tovarășul Gheorghe Tănase. președintele 
Consiliului popular județean Vaslui.

La dezbaterile" din secțiune au luat cuvîn
tul : Vichente Bălan. Tudor Bălătică, Gheor
ghe Nicolae. Gheorghe Cuțitei. Schmidt 
Gaspar. Ioan Călin. Vasile Oiegaș, loan 
Axinia, Pakot Iosif. Maria Nacu,. Nicolae 
Miliart. Ionașc Nichitoiu. Ion Geană. Vasile 
Dumitru. Constantin Coman, Lenuța Argius. 
Magyari Alexandru. Niculai Filip. Vasile 
Chivulescu, Radu Marin. Emil Gîlceavu. 
Vasile Solomias. loan Popa. Vasile Pop. Ion 
Todoruț. Angelo Popa. Ion Timaru. Olimpiu 
Achim. Mureș Filipbaia. Alexandru Popes
cu. Gheorghe Ganea.-Florian Ghițescu. Con
stantin Cotoi. Ioan Dragos. Ilie Bordeanu, 
Niche Chiper. Cei 36 de vorbitori si-au ex
primat în unanimitate adeziunea totală la 
politica partidului si statului nostru, subli
niind importanta deosebită a conferinței in 
cadrul procesului de lărgire și adîncire con
tinuă a democrației noastre socialiste, de 
perfecționare a muncii consiliilor populare 
în conducerea activității economico-sociale. 
Ei au arătat că. pe baza hotăririlor adoptate 
de conducerea partidului, a orientărilor și 
indicațiilor prețioase date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. consiliile populare ati 
desfășurat, in ultimii doi ani. o amplă acti
vitate in domeniul sistematizării localități
lor. al realizării programului de construcții 
de locuințe. Pentru prima dată in istoria 
dezvoltării tării, amplasarea obiectivelor 
economice și sociale se face in toate orașele 
și comunele pe baza schițelor de sistema
tizare. atit pentru actualul cincinal, cit si 
pentru perspectivă, ceea ce contribuie la 
edificarea armonioasă, echilibrată a tuturor 
localităților patriei noastre.

Participanții la dezbateri au analizat, cu 
exigentă și spirit de răspundere principa
lele probleme pe care le ridică activitatea 
de sistematizare a teritoriului si a localită
ților. de urbanizare, de realizare a amplului 
program de construcții de locuințe — obiec
tiv prioritar al 
lași timp, s-au 
vatii critice și 
puneri privind 
ce se mai manifestă, pentru perfecționarea 
întregii activități de sistematizare, cate tre
buie să se ridice la nivelul etapei actuale, 
al exigentelor calitative formulate de Con
ferința Națională a partidului. Alte propu
neri din cele peste 110 făcute în cadrul dez
baterilor vizează rezolvarea mai eficientă q 
problemelor legate de traducerea in viată a 
politicii partidului Șn domeniile sistematiză
rii. urbanizării si construcției 
de obiective social-culturale.

■Mai multi participanti la 
supus atenției ministerelor, altor organe 
centra^ necesitatea îmbunătățirii activității 
de pregătire a investițiilor, prin nominali
zarea obiectivelor de la începutul cincina
lului. asigurîndu-se astfel posibilitatea ela
borării șl aprobării din timp a documen-

subliniat necesitatea participării mai active 
a cetățenilor insiși în calitate de beneficiari 
la realizarea blocurilor de locuințe. Accen
tuarea procesului de urbanizare necesită, 
de asemenea, au spus vorbitorii, creșterea 
preocupării consiliilor populare, a organelor 
executive ale acestora, pentru o mai bună 
sincronizare a construcțiilor de locuințe cu 
realizarea volumului corespunzător de do
tări sociale și prestări de servicii, care 
să asigure astfel creșterea standardului de 
viată al tuturor oamenilor muncii.

Pentru realizarea bogatului program de 
construcții din acest an și pe întregul cin
cinal, participanții la dezbaterile secțiunii 
au cerut Comitetului pentru Problemele 
Consiliilor Populare, ministerelor și celor
lalte organe care au răspunderi in acest 
domeniu, să ia măsuri corespunzătoare 
pentru asigurarea întregii baze tehnico-ma- 
teriale. creșterea gradului de industriali
zare și extinderea mecanizării, generali
zarea acordului global si Îmbunătățirea 
continuă a calității lucrărilor. De aseme
nea, în vederea realizării volumului sporit 
de construcții prevăzut în acest cincinal, 
în special la șate. numeroși participant! au 
evidențiat in cuvîntul lor cerințele perfec
ționării sistemului de aprovizionai-^ și des
facere a materialelor de construcții, simpli
ficării metodologiei de întocmire si elibe
rare a autorizațiilor de construcții de lo
cuințe. Totodată, ei au arătat că este ne
cesar să se soluționeze in condiții mai bune 
problemele privind asigurarea Încălzirii 
centrale a clădirilor din centrele civice 
ale localităților rurale, realizarea lu
crărilor de' alimentare cu apă și canali
zare. Vorbitorii au relevat că, în condițiile 
accentuării procesului de urbanizare a loca
lităților. în vederea înfăptuirii in prac
tică a schitelor de sistematizare a teritoriu
lui și așezărilor sint necesare, la nivelul 
comunelor si în special la cel al viitoarelor 
centre urbane, cadre tehnice de specialita
te care să aplice întocmai prevederile le
gale în sistematizare și construcții.

Dezbaterile din secțiune au fost caracte
rizate de atitudinea partinică, plină de res
ponsabilitate a tuturor participanților 
care s-au ' angajat ferm să-și mobilizeze 
toate forțele, sfi atragă la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin pe toti cetățenii in ve
derea îndeplinirii exemplare a planului 
cincinal și a programului suplimentar de 
investiții. Ei și-au exprimat hotărirea de a 
aplica in viață învățămintele desprinse din 
acest valoros schimb de experiență, de a 
lupta pentru eliminarea din munca lor a 
tuturor neajunsurilor, pentru transformarea 
cantității intr-o nouă calitate, sporind astfel 
eficienta întregii activități. în scopul creș
terii mai accentuate a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Secțiunea pentru
dezvoltarea

consiliilor populare. în ace- 
formulat o serie de obser- 
s-au făcut numeroase pro- 
înlăturarea unor neajunsuri

activităților de
gospodărie comuială
și dotarea

de locuințe și

dezbateri au

tehnico-edilitară
a localităților

în prezidiul secțiunii au luat loaovarăsil 
Emil Bobu. Stefan Mocuța. PetriEnache, 
Andrei Cervencovici. Alexandru Iliescu.

țicipantii la lucrările secțiunii au 
iat. in cuvîntul lor importanta deose- 
i Conferinței pe tară a președinților 
ilar populare, eveniment cu ample si 
semnificații în viata social-pohtică a 

expresie edificatoare a lărgirii si ac
rii continue a democratismului nostru 
St. a preocupării constante a partidu- 
statului pentru perfecționarea con- 
și organizării societății. în deplin 

iu schimbările ce intervip in sistemul 
r si relațiilor de producție.
mîndu-si totala lor adeziune la no- 
Iternă si externă a partidului si sta- 
tșstru. vorbitorii au dat o înaltă apre- 
c>ntributiei personale a secretarului 
a al partidului, tovarășul Nicolae 
Ccu. Ia crearea sistemului institutio- 
niemocratiei noastre socialiste, care 
(>idrul propice pentru afirmarea tot 
ufernică a rolului conducător al pârti
ei întreaga viată socială, de largă par
tita tuturor cetățenilor — români, raa- 
Kițermani si de alte naționalități — 
latcerea societății, adresind cele mai 
cavinte de recunoștință conducătoru
lui al partidului si statului pentru 
acța neobosită și grija permanentă pe 
cabartă propășirii materiale si cultu- 
Țațuror orașelor si comunelor, pentru 
imțjrea continuă a condițiilor de 
mu viată ale întregului popor.

îintul lor. participanții la dezbateri 
au (at că — odată cu succesele inre- 
giȘ*i industrie si agricultură, in cele- 
ialiuri ale economiei naționale — s-a 
amț gi procesul de urbanizare si mo- 
dsn a localităților., s-au lărgit si di
vers activitățile de gospodărie comu- 
nalăcativă. bunele rezultate din eco- 
nonynițind alocarea unui volum sporit 
de iții pentru dezvoltarea zestrei teh- 
nicoț,re a localităților : s-a extins re- 
teau^istribuire a apei potabile si de 
cana au fost construite noi centrale 
term.a modernizat rețeaua stradală, a 
fost 'tat transportul urban de călători, 
toateea reflectîndu-se în sporirea gra- 
dului,nfort al oamenilor. în îmbunătă
țirea tiilor de locuit ale fiecărei fa- 
milii-ramul suplimentar de dezvoltare 
a ec«i naționale si Programul de 
crestai accentuată a nivelului de trai 
al poțj în actualul cincinal, adoptate 
de Ccțța Națională a partidului — au 
rellefdiitorii — vor duce, fără îndoială, 
la înfl in continuare a orașelor si co
munei-, i, Ia extinderea dotărilor teh- 
nico-e'c ale tuturor localităților.

Pen tali zarea obiectivelor edilitare, 
vorbitxf sublifiiat necesitatea ca. alături 
de fon, primite de la bugetul statului, 
o conU tx>t mai mare să o aducă bu
getele Tn acest scop, ei au scos în 
evidentinta întăririi în continuare a 
bazei o <țe venituri a consiliilor popu
lare si jrirea. pe această cale, a unei 
nărti ci mari din cheltuielile edilitar- 
gospodă insistînd asupra preocupărilor 

■ ce tre manifestate pentru auto- 
gospodă localităților, pentru folosirea 
completjjloacelor de care dispun primă
riile. nereducerea cheltuielilor si in 
special or materiale, de combustibil si 
energie.ru utilizarea cu eficientă spo
rită a f<ilor alocate dd la buget..

Din deri a rezultat că pentru mai 
buna gou-îre a localităților este necesar 
să se ario atentie sporită aplicării mă
surilor ducere a pierderilor de energiă. 
de comUli si ană pe rețelele de dis
tribuție linstalatii. inclusiv in cele din 
locuințe, irîndu-se funcționarea in bune 
condiții uror instalațiilor si dotărilor 
tehnico-ere. La 
trebui săit.rasi în 
cetățenii, frunte 
totodată, țunarea 
rie cornii pentru 
întretineifondului

Formulj> serie de aprecieri critice si 
autocritic privire la stilul si metodele 
de muncăprimăriilor privind antrenarea 
si mobilii cetățenilor, a întreprinderilor 
si institui de pe raza localităților la 
realizareapctivelor edilitar-gosnodăresti. 
vorbitorii subliniat, necesitatea ca. nrin- 
tr-o conlte mai amplă între deoutati 
si cetățerjin folosirea, formelor si mij
loacelor nii politice să fie stimulată în 
mai marmură inițiativa oamenilor, con
tribuția tor cetățenilor la autogospodă- 
rirea si îtirea localităților, la valorifi
carea suciră a resurselor materiale si 
umane dqe dispune fiecare oraș si co-, 
mună. în erea completării eforturilor 
de investiic statului pentru sporirea do
tărilor sogidilitare.

Prilejuinn larg schimb de experiență, 
dezbaterilin cadrul secțiunii s-au con
cretizat îțmeroase propuneri, peste 150. 
menite 
trepte a îjgii activități de gospodărie co
munală. îțonul realizării integrale a pro
gramelor (echipare tehnico-edilitară. de 
gospodăriji înfrumusețare a localităților 
tării. Un ------ ------------------------
ceșitatea 
lor.care r;
teriale. iițderea 
sarcinilor olan din sectorul de gospodă
rie oormjă si executarea la termen a 
obiectivelde investiții. S-a propus, de 

- asemeneaj se acorde mai multă atentie 
asimilării producerii unor utilale mo
derne. cundament ridicat, specifice gos
podăriei «unale si. în special, salubriză
rii. care asigure un arad rrîai înalt de 
mecanizata acestor activități, cerîndu-se, 
totodată, se găsească noi procedee si teh
nologii rnectionate pentru valorificarea 
complexă completă a reziduurilor mena
jere si stiale.

Apreciii largul schimb de experier* 
prilejuit actuala , Conferință ne tara 
președintă consiliilor populare, P^f 
panții laacrările secțiunii și-au exri _ 
angajamtul de a face totul pentr? 
terea coribufiei consiliilor P°Pu!uJ-rea 
mobiliza» cetățenilor pentru îg saj._ 
prevedertr planului cincinal Șnferin- 
cinilor stlimentare stabilite dț a 
ța Națioțlă a partidului — PGitar-gos- 
voltării .-onomico-sociale șțăriîe 
podăreștja tuturor localită*

această acțiune vor 
mai mare măsură toti 
cu deputății, snorind. 
unităților de gospodă
reai buna folosire si 
locativ.

mtribuie la ridicarea pe noi

■nt deosebit a fost, pus pe ne- 
utionării operative a greutăti- 
aoar în aprovizionarea cu ma- 

îndeolinirii ritmice a

%25c8%2599ecUurm.au
energie.ru
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LUCRĂRILE PE SECȚIUNI ALE CONFERINȚEI PE ȚARĂ
A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

Secțiunea pentru 
aprovizionarea 
populației 
și dezvoltarea 
rețelei de servicii 
către populație

In prezidiul secțiunii pentru aprovizio
narea populației și dezvoltarea rețelei de 
servicii către populație au luat loc tova
rășii Leonte Răutu, Gheorghe Blaj, Ion C. 
Petre, Iulian Ploștinaru, Gheorghe Roșu, 
Ion Tudor, Ștefan Negreț, Ion Manciuc, 
Gheorghe Leucuță și Ion Iuga.

Lucrările secțiunii au fost conduse de 
tovarășul Gheorghe Blaj, președintele Con
siliului popular județean Bihor.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Carolică Vasile, Traian Deac, 
Toader Dănilă, Maria Vancea, Ion Man
ciuc. loan Farcaș, Gheorghe Bănică, Ion 
Ilaiaș, Iuliu Martini, Ana Bratu, Victor 
Gîrtone, Tudor Tănase, Valerlu Cherlea, 
Ion Gheorghiu, Constantin Brumă, Stelian 
Iordan, Nicolae Drăgoiu, Constantin Pîr- 
vuică. loan Irimie, Emanoil Mitran, Iuliu 
Vizi. Constantin Izverceanu, Ion Cioară, 
Ion Roșu Mareș, Gheorghe Iordan. Para- 
schiva Gogoașă, Nicolae Preda, Gheorghe 
Cristea, Tudor Trifoi, Aurel Lazăr, Con
stantin Vodă, Florea Pușcașu, Nicolae Chi- 
riac, Radu Ion, Eugeniu Nistor, Ion Bo
bocel, Dumitru Pecheanu, loan Păstrăv, 
Ion Enache, Virgil Pascu și Costică Comea.

Vorbitorii au apreciat unanim semnifica
ția conferinței in viața social-politică a 
țării, contribuția de însemnătate deosebită 
pe care acest forum reprezentativ al obștii 
o aduce la perfecționarea activității eco
nomice șl sociale in România. S-a afirmat 
încă o dată importanța participării nemij- 

' locite a maselor largi la conducerea trebu
rilor obștești, pentru Înfăptuirea progresu
lui multilateral al tuturor așezărilor țării, 
pentru mobilizarea oamenilor muncii la în
deplinirea exemplară a sarcinilor tra
sate de Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru creșterea 
accentuată a nivelului de trai al întregu
lui popor.

Vorbitorii au relevat preocuparea con
stantă a partidului și statului, grija per
manentă manifestată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru ridicarea continuă a bu
năstării oamenilor muncii, ilustrate de 
prevederile privind creșterea venitului na
tional, pe baza căreia se realizează ma
jorarea suplimentară a retribuției, alocarea 
unor fonduri mai mari în vederea îmbu
nătățirii condițiilor de viață în toate lo
calitățile țării. Totodată, s-a făcut o am
plă trecere în revistă a succeselor obți
nute în domeniul aprovizionării populației 
cu produse industriale și agroalimentare. al 
dezvoltării și modernizării rețelei de uni
tăți comerciale, diversificării și creșterii 
calitative a serviciilor pentru populație.

Participanții la dezbateri au subliniat cu 
pregnanță modul în care se înfăptuiește 
telul suprem al politicii partidului — sa
tisfacerea nevoilor mereu crescînde și la 
un nivel de exigență calitativă tot mai 
înalt ale oamenilor muncii — consecvența 
cu care sint duse la îndeplinire hotărîrile 
partidului, indicațiile secretarului general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Realizările 
obținute pînă acum, ca și analiza perioadei 
care a trecut de la primul Congres al con
siliilor populare au ilustrat eforturile fă
cute pentru atingerea unui grad mai înalt 
de civilizație și progres al întregii socie
tăți. Astfel, cei mai multi participant au 
relevat creșterea accentuată, în ultimii doi 
ani. a volumului desfacerilor de mărfuri 
și o mai pronunțată diversificare a activi
tăților de prestări de servicii, atit în ca
drul cooperației de consum și meșteșugă
rești, cit și prin unitățile specializate ale 
consiliilor populare. S-a reliefat, de ase
menea, lărgirea ariei de servicii și de des
facere a mărfurilor, practic, in toate cen
trele populate ale țării, un accent deosebit 
în această perioadă căpătind extinderea a- 
cestor activități în mediul rural.

în cadrul dezbaterilor s-au evidențiat, 
totodată, ca o necesitate a continuei per
fecționări a activității in acest domeniu, 
conformă cu eforturile ce se fac la nivelul 
întregii vieți economico-sociale. o serie de 
măsuri ce se cer adoptate și generalizate 
în scopul atingerii unor parametri calita
tivi superiori, corespunzător cererilor ce
tățenilor.

în același timp, vorbitorii au formulat 
unele critici la adresa producătorilor de 
bunuri de consum, insistînd asupra necesi
tății asimilării unei game variate de pro
duse la un nivel calitativ ridicat si a asi
gurării ritmicității aprovizionării localită
ților. ,

O serie de vorbitori s-au referit la unele 
aspecte ale calității prestărilor de servicii, 
la valorificarea insuficientă a unor resurse 
locale, umane și materiale, cu toate că in 
foarte multe orașe si comune există o bună 
tradiție meșteșugărească. în acest sens, s-au 
făcut propuneri pentru crearea unui cadru 
organizatoric corespunzător pentru revita- 
lizarea unor astfel de activități, mai cu sea
mă în domeniile construcțiilor, reparațiilor, 
al executării unor articole textile, ceramice, 
de pielărie, de feronerie si altele.

Referindu-se la necesitatea dezvoltării în 
continuare si a diversificării tot mai pro
nunțate a prestărilor de servicii către 
populație, vorbitorii au scos in evidență 

■ programele, stabilite la nivelul tuturor uni
tăților administrative, de extindere a rețe
lei existente prin construirea de noi obiec
tive in aproape toate localitățile țării. Le
gat de aceasta, s-au făcut unele observații 
critice cu referire la necorclarea care mai 
persistă în acest domeniu de largă audien
tă cetățenească între volumul investițiilor 
și organizarea, pe alocuri deficitară, a rețe
lei de unităti prestatoare de servicii. Toc
mai de aceea numeroase propuneri au vizat 
îmbunătățirea ritmicității transporturilor și 
a aprovizionării cu mărfuri, precum si asi
gurarea de cadre calificate, pregătite din 
timp, pentru serviciile către populație.

O condiție esențială a ridicării calității 
vieții pentru toate categoriile de oameni ai 
muncii de la orașe și sate constă, așa cum 
a reieșit din majoritatea luărilor de cuvînt. 
în necesitatea de a se perfecționa structu
rile organizatorice și metodologiile de lu
cru și în acest domeniu de activitate, ca 
și o mai hotărită concentrare a eforturilor, 
din partea consiliilor populare, prin comi
siile lor permanente și a deputatilor. Un 
factor important în această direcție il con
stituie lărgirea receptivității la solicitările 
si opiniile cetățenilor, stimulînd participa
rea oamenilor muncii la rezolvarea efec
tivă a treburilor obștii. Dintre propunerile 
făcute se remarcă cele referitoare la orga
nizarea mai riguroasă a muncii politice și 
educative, pină la nivelul orașelor și co

munelor. selecționarea, formarea si promo
varea mai atentă a cadrelor necesare sec
torului de aprovizionare și desfacere a 
mărfurilor și al prestărilor de servicii către 
populație. Numeroși vorbitori au propus 
inițierea unor forme mai vii și dinamice 
de generalizare a experienței pozitive acu
mulate în acest domeniu în intervalul par
curs de la primul Congres al consiliilor 
populare. în scopul îmbunătățirii calitative 
a prestațiilor de servicii si a activității din 
domeniul desfacerii mărfurilor, vorbitorii 
au subliniat necesitatea adoptării unor nor
me de exigentă sporită pentru perfecționa
rea stilului si a metodelor de muncă spe
cifice.

în cadrul secțiunii, numeroși participant! 
s-au angajat să contribuie cu toată energia 
si capacitatea de care dispun la o mai bună 
si mai ritmică aprovizionare a populației. 
In acest spirit, s-au formulat o serie de 
măsuri, care să valorifice intr-un grad mai 
înalt resursele existente pe plan local, an- 
gajîndu-se pentru aceasta un efort de in
vestigare și de organizare mai riguros.

Alte propuneri s-au referit la îmbunătă
țirea aspectului comercial al unor unități 
si al unor produse aflate în prezent in re
țeaua de desfacere a mărfurilor. Grija pen
tru mai buna gospodărire a dotărilor exis
tente va constitui, așa cum au subliniaț 
numeroși vorbitori, o preocupare perma
nentă a organelor administrației de stat, ca 
și a echipelor de control cetățenesc.

De la tribuna conferinței, vorbitorii au 
dat glas hotărîrii celor pe care-i reprezintă 
de a-și intensifica eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor ce revin în perioada ur
mătoare consiliilor populare în ceea ce pri
vește producția de bunuri materiale, apro
vizionarea populației cu produse de larg 
consum, perfecționarea activităților de 
prestări servicii. în scopul îmbunătățirii 
continue a nivelului de trai material si spi
ritual al întregului popor. Ei și-au expri
mat adeziunea deplină fată de politica in

• Exigență și spirit de răspundere in analiza activității desfășurate 

de consiliile populare in primii doi ani ai actualului cincinal

• Multiple propuneri privind perfecționarea activității consiliilor 
populare in toate domeniile vieții economico-sociale

• Puternică angajare in înfăptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului

ternă si externă a partidului și statului 
nostru, angajindu-se să facă totul pentru 
înfăptuirea prevederilor cincinalului. să 
aducă o contribuție substanțială la tradu
cerea în viață a mobilizatoarelor obiective 
cuprinse în Programul suplimentar de dez
voltare economico-socială a României și a 
hotăririlor adoptate la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului.

Secțiunea pentru 
pregătirea 
forței de muncă, 
învățămint, 
cultură și sănătate

în prezidiu au luat loc tovarășii Vîrgil 
Cazacu, Miu Dobrescu, Ion Iliescu. Ion 
Circei. Grigore Comartin. Nicolae Vereș, 
Marcel Andoeescu, Constantin Crișan. loan 
Drăghici, Nicolae Iacobescu și Valeriu Ni- 
colescu.

Lucrările secțiunii au fost conduse de to
varășii Ion Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului popular județean 
Iași, șl Valeriu Nicolescu, președinte al 
Consiliului popular municipal Pitești.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Nicolae Iacobescu. Simion Măgu- 
reanu, Elena Gherasim, Loghin Dineș.' An- 
ghel Niculescu, Rozalia Kecseti, Constan
tin Foidaș, Emil Iacob, loan Râducu, Ilea
na Leordean, Ioan Schmidt, Gavrilă Di- 
nescu, Gheorghe Rus, Dan Hristu. Dumitru 
Gherghișan, Ioan Tot, Elena Lucău, loan 
Costea, Vasile Dumitrescu. Geza Racz. Ni
colae Drăguleasa, Petru Asaftei, Reghina 
Boca, Mircea Mihu. Traian Vișatovici, Aurel 
Vorovencif Alexandru Botoș, Ion Drăgan, 
Constantin Buzilă, Vasile Aprodu, Carol 
Horvath, Petre Sevestreanu. Andronic Tu* 
țuianu, Marioara Iorga, Martin Frank. Sandu 
Iordache. Mihail Stoica, Nicolae Szabo, Ion 
Andronache, Emanoil Nistor.

Vorbitorii au subliniat importanta majoră 
a conferinței, fot ce evidențiază, prin com
plexitatea problemelor analizate, modul 
creator in care partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
tribuie la lărgirea și adîncirea democrației 
socialiste, la creșterea rolului conducător șl 
clasei muncitoare, la instituționalizarea unor 
noi forme de atragere a maselor populare 
la conducerea treburilor obștești, la elabo
rarea și adoptarea măsurilor ce privesc 
toate domeniile vieții noastre social-poli- 
tice.

în cuvîntul lor, toți vorbitorii au expri
mat aprobarea unanimă a oamenilor muncii 
de la orașe și sate față de importantele 
măsuri adoptate de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. privind perfectionarea conducerii 
și planificării economico-financiare. precum 
și participarea personalului muncitor la 
beneficiile realizate de întreprinderi. Ei au 
evidențiat grija cu care partidul se ocupă 
în permanentă de pregătirea forței de mun- 
,că în strînsă concordanță cu cerințele dez
voltării impetuoase a industriei, a întregii 
noastre economii naționale, dind o înaltă 
apreciere contribuției de inestimabilă va
loare teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la revoluționarea între
gului sistem de învățămint din țara 
noastră.

Reliefind rezultatele bune obținute în do
meniile care au făcut obiectul dezbaterilor 
în secțiune, vorbitorii s-au referit pe larg la 
modalitățile concrete de traducere în viată 
de către consiliile populare; sub conducerea 

organelor și organizațiilor de partid, a ho- 
tăririlor privind îmbunătățirea conținutului 
procesului de învățămint. integrarea aces
tuia cu cercetarea și producția, perfecționa
rea sistemului de instruire practică a ele
vilor. în concordanță cu necesitățile concrete 
ale dezvoltării economice, ale asigurării for
ței de muncă a județelor, dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a unităților de învățămint.

O atenție deosebită a fost acordată pro
blemelor referitoare la recrutarea și pre
gătirea forței de muncă pentru noile obiec
tive economice. îndeosebi .în județele care 
vor cunoaște un ritm superior de dezvoltare 
în actualul cincinal.

Scoțînd în relief însemnătatea deosebită 
pentru dezvoltarea vieții spirituale a po
porului a Festivalului național „Cintarea 
României" — grganizat din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vorbitorii s-au referit 
pe larg la realizările obținute în activitatea 
cultural-artistică. în dezvoltarea bazei ma
teriale a acesteia, la măsurile ce trebuie 
luate ca această emulație în muncă și artă 
să cunoască noi dimensiuni.

Vorbitorii au scos în evidență grija 
cu care conducerea partidului și sta
tului se preocupă de îmbunătățirea 
sistematică a condițiilor de muncă și 
de viață ale populației. S-a arătat 
că. în ultimii ani. principalii indicatori ai 
stării de sănătate a poporului au înregis
trat o dinamică favorabilă, unii dintre aceș
tia situîndu-se la nivelul existent in țări 
dezvoltate. Au fost relevate lărgirea conti
nuă a bazei materiale si a dotării cu mij
loace moderne a unităților sanitare, dezvol
tarea si modernizarea continuă a industriei 
de medicamente. în aeehlsi, timp, au fost 
crițicate neajunsurile care'1 mai există in 
procesul instructiv-educativ. in pregătirea 
forței de muncă, în activitatea Ministerului 
Educației și învătămîntului. ministerelor 
economice si altor instituții centrale care 
concură la rezolvarea sarcinilor sectoarelor 

discutate în secțiune. S-a arătat că In unele 
unităti școlare instruirea practică a elevilor 
se desfășoară încă defectuos, nu se acordă 
atenția cuvenită întăririi bazei materiale a 
practicii ; conținutul unor discipline in in- 
vâtămintul liceal este încă abstract, iar ni
velul cunoștințelor predate nu reflectă în
totdeauna cuceririle actuale ale științei si 
tehnicii ; unele unităti economice si orga
nisme centrale se preocupă insuficient de 
pregătirea forței de muncă. Vorbitorii au 
arătat că în domeniul asistentei medico- 
sanitare rezultatele nu sînt pe măsura efor
turilor materiale pe care statul. întreaga 
societate le fac. Există rămineri în urmă 
in ce privește asigurarea sporului natural al 
populației, anumite boli înregistrează încă 
indici ridicați de morbiditate, calitatea asis
tentei sanitare în unele localități si unităti 
lasă de dorit, mai există deficiente. în or
ganizarea rețelei sanitare și în asigurarea 
cu cadre medicale a teritoriului.

în cadrul lucrărilor sectiunih au fost fă
cute numeroase propuneri vizind îmbunătă
țirea activității pentru obținerea unor re
zultate mai bune ih toate domeniile ce au 
făcut obiectul dezbaterilor. Astfel, in ceea 
<«-. privește pregătirea forței de muncă si 
invățămintul. a fost subliniată necesitatea 
unei mai bune fundamentări a cifrelor de 
școlarizare pentru diverse profiluri și per
fectionarea rețelei școlare, inițierii, unor ac
țiuni complexe pentru orientarea școlară și 
profesională a tineretului, sporirii contri
buției întreprinderilor si ministerelor la 
construirea de noi laboratoare, ateliere, 
ferme si dotarea acestora cu mijloace teh
nice moderne, precum si asigurarea școlilor 
cu cei mai buni ingineri si maiștri instruc
tori. Alte propuneri s-au referit la necesi
tatea ca la amplasarea teritorială a noilor 
obiective să se țină seama în mai mare mă
sură de utilizarea forței de muncă feminine 
si la necesitatea elaborării si tipăririi din 
timp a unui 'număr mai mare de lucrări pri
vind tehnicile si tehnologiile moderne desti
nate perfecționării pregătirii muncitorilor.

în ceea ce privește domeniul culturii, vor
bitorii au scos in evidentă necesitatea reali
zării de către scriitori, de către ceilalți crea
tori a unui număr sporit de opere de artă 
inspirate din problemele actuale ale con
strucției desfășurate a socialismului la orașe 
si sate, dezvoltării bazei materiale a cultu
rii localităților rurale. îmbunătățirii actua
lelor reglementări legate de functionarea 
bibliotecilor sătesti. îmbunătățirea organi
zării si a calității asistentei medicale pe 
întreg teritoriul țării, asigurarea tuturor 
localităților, cu deosebire a celor mici si 
din mediul rural, cu condiții materiale și 
cadrele sanitare necesare, au fost indicate 
de vorbitori ca necesități stringente care 
trebuie să stea în atentia consiliilor popu
lare, a deputatilor. în același timp, a fost 
evidențiată cerința intensificării eforturilor 
pentru cultivarea in rîndul tineretului, al 
tuturor oamenilor muncii a înaltelor cali
tăți moral-politice. a respectării principii
lor și noianelor eticii si echității socialiste, 
întronarea in unitățile din toate domeniile 
de activitate a ordinii si disciplinei, a spi
ritului revoluționar, pentru creșterea apor
tului consiliilor populare în formarea st 
educarea omului nou. constructor al socia
lismului si comunismului.

Toți vorbitorii, români, maghiari, germani 
Si de alte naționalități, au exprimat deplina 
adeziune la politica externă a partidului și 
statului nostru, subliniind rolul hotăritor al. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea si promovarea consecventă a politicii 
de pace si înțelegere între popoare.

Participanții la dezbateri s-au angajat sâ 
nu precupețească nici un efort pentru a da 
viată hotăririlor care vor fi adoptate de 
conferință, obiectivelor stabilite de Partidul 
Comunist Român, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, să muncească 
cu si mai mult elan pentru rezolvarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin din Pro
gramul P.C.R. de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Secțiunea pentru 
perfectionarea 
activității 
consiliilor populare, 
dezvoltarea 
democrației 
și participarea 
oamenilor muncii 
la conducerea 
întregii vieți 
economico-sociale

în prezidiul secțiunii au luat loc tovarășii 
Vasile Mușat, Adalbert Crișan, Simion Do- 
brovici, loan Foriș, Vasile Bărbuleț, Lau- 
rean Tulai, Stoian Stoian, Marin Dumitru, 
Dumitru Barbu, Gheorghe Cabuz.

Lucrările, secțiunii, la care au luat parte 
375 de președinți de consilii populare și 
invitați, au fost conduse de tovarășii Si-' 
mion Dobrovici, președintele Consiliului 
popular județean Vrancea. si Barbu Dumi
tru. președintele Consiliului popular oră
șenesc Deta, județul Timiș.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : loan Ciorba, Ion Bolea, Ion Tu
dor, Ion Ichim, Maria Hija, Gheorghe Smă- 
rândoiu, Ioan Beju, Ecaterina Bodo, Nicu 
Iosif, Ioan Pop, Vasilica Maholea, Gheor
ghe Dobrițoiu, Saveta Petrchuș, Ion Duțu, 
Gheorghe Rizea, Stan Cincă, Ilie Lazăr, 
Teodor Bar, Gheorghe Tudor, Francisc Be- 
rekmeri. Ștefan Lelenka, Eugen Nechifor, 
Emeric Jakab, Vasile Idriceanu, Sofia An
drei, Vasile Vrînceanu, Dumitru Grădinaru, 
Gheorghe Nicolae, Marian Soare, Ieronim 
Grecu, Cornel Nermezoiu, Barbu Dumitru, 
Petre Ștariciu, Iulian Lecu, Andraș Kurta, 
Dumitru Marin, Ion Aldea, Alexandru Voi* 
culescu, Ștefan Bibicu, Anton Storobănea- 
nu, Vasile Iftimioaia, Ion Grosu, Iuliu 
Bedo, Teodor Lamoș, Gheorghe Cabuz, 
Constantin Rigla, Vasile Roșoiu, Teodor 
Petrila, Petrache Druță, Vasile Lepădatu, 
Nicolae Petre, Mihai Minoiu, David Stan- 
cu. Dinuț Iancu, Ion Batnoș, Ștefan, Tone.

Participanții și-au exprimat deplina ade
ziune la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, subliniind impor
tanta acestui eveniment cu ample și adinei 
semnificații politice in viața tării, expresie 
grăitoare a lărgirii și accentuării 'continue 
a democratismului nostru socialist, a preo
cupării constante a partidului de‘ a perfec
ționa conducerea și organizarea societății, 
în concordanță cu profundele 'transformări 
intervenite in baza materială. în forțele și 
relațiile de producție.

în numele tuturor oamenilor muncii pe 
care-i reprezintă, vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere contribuției decisive a secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la crearea sistemului instituțio
nal al democrației noastre socialiste, cadru 
propice pentru afirmarea tot mai puternică 
a rolului conducător el partidului în diri
jarea și îndrumarea activității economice, 
sociale, a muncii politico-educative, pentru 
formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, 
pentru transpunerea in practică a principii
lor și normelor comuniste de muncă și viată.

în lumina măsurilor adoptate de partidul 
și statul nostru, vorbitorii au analizat cu 

.exigentă și responsabilitate, în spirit critic 
și autocritic, modalitățile de perfecționare a 
activității consiliilor populare — condiție 
esențială a sporirii rolului lor în desfășura
rea întregii activități economico-sociale pe 
plan local, de intărire a legalității socialiste, 
de promovare a. principiilor eticii și echității 
socialiste.* în acbst context, ei au subliniat 
preocuparea constantă a consiliilor populare 
județene, municipale, orășenești și comuna
le pentru cunoașterea temeinică a proble
maticii vaste, /economice și sociale, cu care 
acestea sint confruntate în profil teritorial, 
pentru- atragerea unui număr cit mai mare 
de cetățeni .la activitatea decizională a or
ganelor locâle ale puterii și administrației 
de stat, punindu-se sistematic In dezbaterea 
acestora problemele majore ce privesc dez
voltarea localităților, sarcinile ce le revin 
din planul cincinal și Programul suplimen
tar de dezvoltare economico-socială. Au 
fost evidențiate măsurile întreprinse în di
recția mobilizării resurselor economice, 
recrutării și pregătirii cadrelor muncito
rești și tehnice necesare activității în noile 
unităti economice, amplasării mai judicioa
se a obiectivelor industriale si social-cultu- 
rale, în scopul realizării unor importante 
economii de valori materiale, al unei efi
ciente economice ridicate.

Concomitent cu preocuparea pentru rea
lizarea planului în profil teritorial — s-a 
arătat în cadrul dezbaterilor — consiliile 
populare au acordat o atenție sporită per
fecționării stilului de muncă al membrilor 
comitetelor executive, al deputatilor, în 
sensul unei legături mai trainice cu viața, 
al contactului nemijlocit cu masele de oa

meni ai muncii. Din dezbateri a rezultat 
că perfecționarea activității de conducere 
și realizarea unui salt calitativ în atragerea 
maselor la rezolvarea problemelor de inte
res obștesc impun adoptarea unui stil de 
muncă dinamic și operativ, exigent și res
ponsabil, în finalizarea măsurilor stabilite, 
în soluționarea rapidă și competentă a pro
blemelor ridicate de cetățeni. Un mare 
număr de vorbitori au arătat că, urmărind 
creșterea eficienței activității lor, consi
liile populare au mutat centrul de greutate 
al activității lor în unitățile de producție, 
în instituții, acolo unde se materializează 
efectiv politica economică și social-cultu- 
rală a partidului și statului nostru.

în cadrul dezbaterilor au fost semnalate 
și unele neajunsuri manifestate în activi
tatea, în stilul și metodele de muncă ale 
consiliilor populare. A rezultat, astfel, că 
nu toate consiliile populare se preocupă de 
perfecționarea activității lor, de atragerea 
maselor de cetățeni Ia activitatea de con
ducere a localităților, că se mai înregis
trează cazuri de formalism în activitatea 
decizională, deficiențe pe linia populariză
rii și aplicării hotăririlor de partid și a le
gilor țării, a propriilor hotărîri. A fost 
criticată slaba preocupare a unor consilii 
populare pentru rezolvarea scrisorilor, se
sizărilor. propunerilor și solicitărilor oame
nilor muncii, subliniindu-se cu acest prilej 
necesitatea respectării cu strictețe în acti
vitatea de viitor a prevederilor recentei 
hotărîri în acest sens a plenarei C.C. al 
P.C.R., a legii adoptate de Marea Adunare 
Națională.

Participanții la dezbateri au formulat, 
totodată, un mare număr de propuneri vi- 
zînd, în principal, creșterea contribuției or
ganismelor consiliilor, populare la rezolva
rea sarcinilor complexe ce revin acestora, 
perfecționarea activității organelor locale 
ale puterii și administrației de stat. Astfel, 
a fost subliniată necesitatea constituirii pe 
lîngă comitetele executive ale consiliilor 

populare municipale și orășenești de or
ganisme speciale însărcinate cu soluționa
rea operativă a unor probleme care in 
prezent intră numai în atribuțiile comite
telor, executive. S-a cerut, de asemenea, 
ca aparatul consiliilor populare să fie di
mensionat diferențiat de la un consiliu la 
altul. în funcție de volumul, sarcinile și 
de numărul de locuitori ai localităților.

Vorbitorii au solicitat, totodată, ca orga
nele centrale să studieze posibilitatea ca 
secretarii adjuncți cu problemele ideologice 
ai comitetelor comunale de partid să cu
muleze și funcția de vicepreședinte al con
siliilor populare comunale și orășenești; 
presa centrală să publice mai multe mate
riale privind stilul și metodele de muncă 
ale organelor locale ale puterii de stat; să 
se pregătească o culegere de legi, decrete, 
hotărîri care să vină în ajutorul birourilor 
și comitetelor executive și să se simplifice 
sistemul actual de aprobări și avizări de 
documente. Au fost făcute, de asemenea, 
propuneri privind sancționarea celor care 
nu respectă Legea sistematizării, perfec
ționarea rapoi-turilor dintre consiliile popu
lare și unitățile economice de pe raza lor 
de activitate.

Este esențial — au subliniat vorbitorii — 
să se acționeze cu hotărire pentru folosi
rea deplină a cadrului instituțional creat 
în ultimii ani. astfel ca activitatea tuturor 
organismelor democrației noastre socialiste 
să capete un conținut tot mai bogat, tot mai 
profund, ca ele să devină adevărate tribune 
de dezbatere eficientă și de soluționare de 
către masele largi a problemelor din cele 
mai diverse domenii de activitate. '

Participanții la z lucrările secțiunii s-au 
angajat să militeze cu consecvență pentru 
aplicarea în viață a indicațiilor conducerii 
partidului și statului, să-și sporească con
tribuția la înfăptuirea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței Naționala 
ale partidului.

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

Din prezidiul secțiunii au făcut parte 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Vasile 
Potop, Constantin Matei, Haralambie Ale
xa, Ferdinand Nagy, Florea Ristache, Ște
fan David, Gheorghe Cordea, Gheor
ghe Roman, Ion Paraschiv. Lucrări
le secțiunii au fost conduse în prima parte 
de tovarășul Vasile Potop, președintele 
Consiliului popular județean Buzău, iar in 
a doua parte de tovarășul Gheorghe Ro
man. președintele Consiliului popular mu
nicipal Sighetu Marmației, județul Mara
mureș.

La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii : 
Petre Burlacu, Dumitru Ticu, Alexandru 
Săninoiu, Gheorghe Cordea, Gheorghe Ra- 
rinca, Cseh Zoltan. Cristița Cheche, loan 
Motrea, Helmuth Gutti, Cecilia Hodea, Ion 
Corneanu, Ion Obretin, Stan Bănică, Vasile 
Gheorghe, Simion Pană. Varadi Mihaly, 
Nicolae Cosma, Ilie Iosif, Ion Ungureanu, 
Vasile Gheorghe, Emil Truță, Rafael Cio- 
răscu. Dimitrie Hreciuc, Ion Buriu,. Simion 
Stoichiță, Gheorghe Rotaru, Tudor Vancu, 
Petru Ojog, Nicolae Ionită. Ștefan Neagu, 
Laiu Borea, Mihai Gheorghiță, Radu Pies- 
cu. Vălenaș Arghir, Petru Oprea, Petru 
Barbu. Katona Wilmos, Marin Stoica, 
Gheorghe Mirea, Nicolae Oprea, Gheorghe 
Miloș, Gheorghe Sireteanu, Ion Voicu și 
Eleodor Lungu.

Participanții ia dezbateri au evidențiat 
însemnătatea deosebită a conferinței — 

eveniment cu ample semnificații In viața 
politică a țării, în lărgirea și accentuarea 
continuă a democrației noastre socialiste, 
ilustrare a .preocupării constante a parti
dului și statului nostru pentru perfecțio
narea stilului și metodelor de muncă ale 
consiliilor populare potrivit hotăririlor Con
gresului al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Vorbitorii au subliniat In mod deosebit 
rolul determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele republicii, in crearea sistemu
lui instituționalizat al democrației noastre 
socialiste, care oferă cadrul necesar afir
mării partidului ca factor conducător al 
întregii activități economice, sociale și 
politice în viata societății. în luările 
lor de cuvînt ei au prezentat practica 
proprie în perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale organelor și organiza
țiilor de partid, ale consiliilor populare, 
dezbaterile prilejuind un bogat și rodnic 
schimb de experiență, în măsură să ducă 
la îmbunătățirea activității in această di
recție. A fost relevată necesitatea cunoaș
terii aprofundate, la fața locului, a proble
maticii economice și sociale, a legității 
fenomenelor studiate, precum și a adoptării 
celor mai adecvate măsuri pentru solu
ționarea concretă și operativă a oricăror 
probleme. Prin exemple concrete a fost 
ilustrată dinamica dezvoltării inițiativelor 
în activitatea organelor locale de partid și 
de stat ca rod al antrenării maselor la 
conducerea treburilor obștești, introducerea 
spiritului revoluționar la toate eșaloanele 
organelor puterii și administrației de stat, 
pe plan local. S-a subliniat valoarea deose
bită a practicii inițiate de secretarul ge
neral al partidului ca unele cadre să înde
plinească simultan funcții de partid și de 
stat, această măsură avind ca rezultat di
rect îmbunătățirea substanțială a calității 
muncii politice și organizatorice, ridicarea 
ei la nivelul exigențelor etapei actuale, 
îndeplinindu-și rolul de forță politică con
ducătoare. organele și organizațiile de 
partid au ajutat la aplicarea unor metode 
stimulatoare în producție, care au dus la. 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan 
în industrie și agricultură, la introducerea 
mai largă a tehnicii noi. la creșterea efi
cientei întregii activități economice și so
ciale. Din discuții a reieșit că în atenția 
organelor și organizațiilor de partid a stat 
în permanentă sarcina trasată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului de a transforma cantitatea 
într-o nouă calitate, superioară, care să se 
materializeze în producții cît mai înalte, 
necesare creșterii neîncetate a nivelului 
de trai.

O atenție deosebită a fost acordată în 
timpul dezbaterilor celor mai bune meto
de pentru înfăptuirea hotăririlor adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 mar
tie 1978 in ceea ce privește introducerea 
noului mecanism economic și financiar, 
creșterea rolului fiecărui colectiv de 
muncă in gospodărirea cu maximum de 
eficientă a părții ce-i revine din avuția 

. națională în scopul dezvoltării pe scară tot 
mai largă a forțelor de producție și al creș
terii, pe această bază, a nivelului de trai 
și de civilizație al poporului.

Avind ca exemplu permanent stilul di
namic de muncă al secretarului general al 
partidului, cunoașterea temeinică a reali
tăților, interesul deosebit pentru cunoaște
rea opiniei maselor, vorbitorii au relevat, 
in spirit critic și autocritic, necesitatea apli
cării cu fermitate a prevederilor adoptate 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind 
rezolvarea scrisorilor și sesizărilor oameni
lor muncii, organizarea la un nivel supe
rior a audiențelor, pentru îmbunătățirea în
tregului proces de conducere a vieții po
litice, economice și sociale.

în vederea întăririi tot mai puternice « 
legăturii cu masele de oameni ai muncii, 
participanții la discuții au insistat asupr< 
unui stil de muncă dinamic, novator. de< 
atrage în jurul organelor și organizațiiloi 
de partid a unui cerc larg de activiști cart 
nu sînt membri de partid, spre a fi an
gajați în diverse acțiuni privind soluțio
narea tuturor cerințelor societății.

Numeroși vorbitori au evidențiat însem
nătatea exercitării controlului sistematic 
permanent asupra îndeplinirii sarcinilor dr 
către organizațiile locale de partid, de că
tre organele puterii de stat și administra 
ției locale, de organizațiile de masă ș 
obștești. O atenție specială a fost acordat; 
generalizării experienței pozitive, comba 
terii automulțumirii. a manifestărilor d- 
birocratism, atitudinilor înapoiate fați 
de muncă și avutul obștesc, a lipsei de fi 
nalitate in îndeplinirea acțiunilor proiec 
tate.

Pomindu-se de la lipsurile constatate îi 
prima ediție a Festivalului national „Cin 
tarea României", în secțiune s-a exprima 
hotărîrea ca actuala ediție să se desfășoare 
la. un nivel superior, valorificfndu-se dii 
plin potențialul creator al maselor, inclu 
siv in domeniul tehnico-științific, in strîn 
să legătură cu cerințele producției, ale e 
conomiei naționale.

Pentru îmbunătățirea educației materia 
list-dialectice a maselor, s-a subliniat im 
portanta desfășurării în mod corespunză 
tor a cursurilor invățămintului politico-i 
deologic de masă, a activității universită 
tilor cultural-științifice, căminelor cultu 
rale și altor instituții care conlucrează 1 
educarea socialistă a maselor de oamer 
ai muncii, la îmbogățirea vieții spiritual 
a localităților, în strînsă concordanță c 
prevederile Programului partidului. S- 
arătat, cu acest prilej, că activitățile edu 
cative trebuie să se ridice pretutindeni 1 
nivelul impus de viață, de necesitatea d 
formare a omului nou, evitîndu-se forma 
lismul, superficialitatea, tendințele d 
festivism.

S-a relevat că pentru sporirea eficienți 
activității organelor și organizațiilor ci 
partid un rol esențial il au dezvoltare 
continuă a vieții interne de organizați 
cunoașterea temeinică a realităților, orgi 
nizarea diferențiată a muncii de la om 
om. repartizarea echitabilă a sarcinile 
controlul exigent al îndeplinirii acestora

Vorbitorii au făcut numeroase propune 
vizind, in principal, îmbunătățirea stilul, 
de muncă al organelor și organizațiilor < 
partid, al consiliilor populare, valorificări 
mai deplină a resurselor locale, creșteri 
potențialului industrial al localităților n 
rale. îmbunătățirea aprovizionării tehn 
co-materiale a unitătijor economice, cr 
area unor condiții tot mai bune de odihi 
oamenilor muncii în stațiunile balne 
climaterice, extinderea și diversificarea r 
telei comerciale, sporirea eficientei pr 
pagandei de partid, a muncii politice 
masă și învătămîntului politico-ideolog 
revederea unor reglementări privind d 
tarea așezămintelor culturale cu aparat 
ră de practică culturală, o mai judicioa 
repartizare a absolvenților învățămint 
lui superior de toate categoriile, Iegar 
mai strînsă a Invățămintului cu practii 
acoperirea cu cadre corespunzătoare a < 
feritelor sectoare din domeniul culturii 
educației de masă.

Participanții la dezbateri și-au exprim 
în numele locuitorilor pe care ii repi 
zintă. hotărirea de a-și aduce o contrit 
tie tot mai mare pentru mobilizarea mai 
lor largi de oameni ai muncii la îndep 
nirea exemplară a sarcinilor, pentru cc 
tinua înflorire a patriei noastre socialii
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Ltrirfc Conferinței pe tară a președinților consiliilor populare
Cuvîntul participanților la dezbateri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
POGEA BRINCOVEANU

președintele Consiliului popular 
al municipiului Hunedoara

Ingăduiți-mi mai întîi să ex
prim satisfacția deosebită pe 
care o incerc, participind la lu
crările Conferinței pe tară a 
președinților consiliilor populare
— acest înalt forum de dezba
tere și conducere a vieții econo- 
mico-sociale in profil teritorial
— și să vă transmit, totodată, sa
lutul fierbinte al oamenilor mun
cii hunedoreni, care văd în a- 
ceastă conferință o nouă și im
portantă acțiune in înfăptuirea 
cu consecventă a prevederilor 
Programului partidului adoptat 
de Congresul al XI-lea. a hotă- 
ririlor Conferinței Naționale.

Municipiul Hunedoara, care 
concentrează peste 40 la sută 
din valoarea producției județu
lui. a contribuit la depășirea pro
ducției fizice, in această perioa
dă. cu 37 700 tone cocs metalur
gic. 214 000 tone fontă. 127 000 
tone oțel. 90 000 tone laminate 
finite, importante cantități de 
utilaje pentru siderurgie si alte 
produse, a realizat 239 milioane 
lei beneficii suplimentare, iar la 
export a întrecut prevederile cu 
105 milioane lei valută.

în intervenția mea doresc să 
mă refer la 1 o problemă care 
preocupă in cel mai înalt grad 
nu numai poporul nostru, ci în
treaga omenire : economisirea 
combustibililor și a energiei.

în acest context, vă rog să-mi 
îngăduiți să raportez conferin
ței pe țară că gospodărirea ra
țională a energiei electrice și . 
combustibilului a făcut obiectul’ 
unor ample și exigente analize 
la nivelul organelor de partid 
și de stat județene, municipale 
și orășenești, la nivelul unități
lor economice, cit și al asociații
lor de locatari, al tuturor locui
torilor. Mai mult, aspectele pri
vind economisirea energiei elec
trice, a combustibililor și impli
cațiile pe care le are risipa re
surselor energetice pentru fie
care locuitor in parte s-au dez
bătut în cadrul, cursurilor învă- 
•ămintului politico-ideologic, cit 
ii in cadrul acțiunilor educative 
nițiate de organizațiile de 
jartid, cit și de organizațiile de 
nașă și obștești ale Frontului 
Jnității Socialiste. Aș dori să 
nenționez aici o seamă de ini- 
iative ale colectivelor noastre 
le muncă. Astfel, la Combinatul 
iderurgic Hunedoara s-au ge- 
leralizat inițiativele ..Să reali- 
âm întreaga cantitate de fontă 
ieste plan cu cocs economisit și 
ocs produs peste plan": „în- 
reaga cantitate de oțel produsă 
ieste plan — realizată cu com- 
ustibil economisit" ; ..Să lami* 
ăm trei zile pe an cu energie 
lectrică economisită", iar colec- 
vul autobazei de transporturi 
imbrățișat inițiativa — ..O zi 

e lună — cu carburanți econo- 
tisiți".
Recentele măsuri luate de ple- 

ara C.C. al P.C.R. pentru per- 
:cționarea conducerii și planifi- 
ârii activității economico-finan- 
lare și participarea la beneficii 
oamenilor muncii, măsuri pe 

ire le salutăm din toată inima, 
ar face să crească realizările 
oastre. să se extindă cadrul 
?mocratic de participare a ce- 
r ce muncesc la ridicarea au- 
conducerii muncitorești pe un 
an superior, in așa fel incit 
ecare unitate productivă să im- 
înătățească simțitor calitatea 
oduseior, să sporească renta- 
litatea și prin aceasta să con- 
ibuie la creșterea neîncetată a 
velului de trai al celor ce mun- 
sc. Aceste măsuri vor face să 
ească răspunderea și cointere- 
rea oamenilor muncii in inde- 
inirea și depășirea sarcinilor 

plan, sporind, totodată, rolul 
treprinderilor în procesul pro
feției de bunuri materiale.
Ca urmare a măsurilor intre- 
inse în spiritul orientărilor

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ELISABETA LEONTE
președintele Consiliului popular 

al comunei Gura Teghii, județul Buzău
Conferința președinților con- 
iilor populare are loc la pu- 
e zile după plenara Comite- 
ui Central al partidului, care 
adoptat hotărîri de mare im- 
rtantă pentru perfectionarea 
ntinuă a conducerii si planifi
ci intregii activități econo- 
ce si sociale.
’reocuparea statornică a con
cern partidului, a dumriea- 
istră personal, stimate tova- 
>e secretar general, pentru 
larea unui larg cadru organi- 
;oric democratic, de partici
pe a maselor la elaborarea si 
ăptuirea politicii partidului și 
tului. se reflectă nemijlocit 
creșterea rolului consiliilor 
julare. care au Căpătat noi 
ibutii pe linia infăptuirii pla- 
ui unic în profil teritorial.
un primit din partea locui- 
ilor comunei mandatul ca. de 
această înaltă tribună, să a- 
sez conducerii partidului, 
sonal tovarășului secretar 
erai Nicolae Ceausescu, a- 
ca noastră recunoștință si 
> mai fierbinți mulțumiri 
tru grija permanentă pe care 
toartă dezvoltării fiecărei lo- 
tătl a patriei, astfel incit toti 
itenii tării să poată beneficia 
condiții mereu mai bune de 
ncă si de viată, de roadele 
alismului.
i la nivelul comunei pe care 
șprezint — Gura Teghii. din 
îtul Buzău — planul econo- 
o-social în profil teritorial 
ură îmbinarea armonioasă a 
icipiului dirijării unitare a 
vitătii de făurire a noii so- 
âti cu autonomia conducerii 
linistrativ-teritoriale a co
tei.
i acest context, sub- condu- 
a organizației comunale de 
id. consiliul popular a actio- 
cu răspundere si competen- 
tentru atragerea tuturor ce- 
mlor comunei la înfăptuirea 

date de conducerea partidului, 
af indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu, in primii doi ani ai 
actualului cincinal in municipiul 
nostru au fost economisite 129.9 
milioane kWh energie electrică, 
8 380 tone cocs. 2 230 tone 
benzină. 2 550 tone motorină, 
iar gazele de furnale și de cocs 
produse la nivelul anului 1977 
s-au utilizat in procesele de pro
ducție in procent de 96.6 la sută 
și respectiv de 99,80 la sută. Prin 
recuperarea resurselor energe
tice secundare, in acest an la 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra acoperim aproape 43 la sută 
din necesarul total de combus
tibili energetici.

Doresc însă să arăt conferinței 
că nu sîntem mulțumiți cu ceea 
ce am realizat în acest important 
domeniu al activității noastre, 
că avem încă mari resurse de 
energie nevalorificate, că unele 
unități depășesc cotele de ener
gie alocată, că ne mai întîlnim 
cu aspecte de risipă atît în uni
tățile industriale, cit si în con
sumul casnic, că n-am făcut nici 
pe departe tot ce puteam pentru 
educarea oamenilor muncii in 
spiritul unui strict regim de eco
nomisire a energiei electricb.

Pornind de la necesitatea apli
cării neabătute in viată a Pro
gramului partidului de formare 
și dezvoltare a conștiinței socia
liste, de ridicare necontenită a 
nivelului de pregătire politico- 
ideologică a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii, orga
nele și organizațiile de partid 
desfășoară o rodnică activitat-e. 
Astfel, printr-o seamă de ana
lize. studii, schimburi de expe
riență. consfătuiri etc., am im
pulsionat procesul de însușire și 
aplicare a normelor eticii și e- 
chității socialiste, de respectare 
a legalității socialiste, de parti
cipare activă a maselor la etapa 
de masă a Festivalului național 
„Cintarea României", la adînci- 
rea mișcării de stimulare a crea
ției tehnico-științifice. Desigur, 
în acest important domeniu mai 
avem multe de făcut pentru a 
înlătura fenomenele de festi- 
vism sau de indiferentă.

în încheiere, propun să se acor
de un ajutor mai substantial 
pentru reconsiderarea sistemului 
energetic al Combinatului side
rurgic Hunedoara, sub aspectul 
asigurării unei fiabilități cores
punzătoare, examinarea posibi
lităților de înlocuire a actualelor 
cuptoare de încălzit cu arzător 
central la laminorul bluming 
1 000. prin cuptoare similare ce
lor de la bluming 1 300, care 
realizează un consum specific 
cu aproape 60 la sută mai redus, 
reconsiderarea sistemului de ac
ționare motor-gențrator a cajei 
reversibile de la linia de semi
fabricate numărul 2 și înlocui
rea lui cu un sistem de acțio
nare cu tranzistori. introducerea 
bigazului la toate cuptoarele de 
la laminorul bluming 1 300 și o 
mai bună dotare cu aparataj de 
măsură și control.

în concluzie, asigur conferin
ța. pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii hu
nedoreni. toți locuitorii de pe a- 
ceastă vaitră de metal a patriei 
se vor mobiliza și mai mult, vor 
face tot ce depinde de ei pentru 
a contribui pe măsura hărniciei 
și a posibilităților la aplicarea 
măsurilor adoptate recent de 
plenara C.C. al P.C.R. pentru 
introducerea în circuitul firesc 
al lucrurilor a noilor indicatori 
ai producției fizice și ai produc
ției nete, transformarea acumu
lărilor cantitative intr-o nouă 
calitate și economisirea energiei 
electrice și a combustibililor. 
Prin întreaga noastră activitate 
ne străduim să înfăptuim nea
bătut politica partidului și statu
lui nostru.

sarcinilor economice, la crește
rea producțiilor vegetale si ani
male. atit in cadrul cooperati
vei agricole, cit si în gospodă
riile individuale, sporindu-ne 
astfel contribuția la realizarea 
fondului central al statului.

Pș baza măsurilor politice si 
organizatorice adoptate, noi am 
reușit ca. in primii doi ani ai 
cincinaluiui. să îndeplinim si 
chiar .să depășim principalii in
dicatori de plan. Astfel, in 
anul 1977, cu toate condițiile 
nefavorabile, comuna Gura Te
ghii a livrat statului 1 500 tone 
cereale. 155 tone carne, peste 
3 000 hl lapte și alte, produse 
agroalimentare. Aș dori să pre
cizez că nu dispunem de con
diții naturale deosebit de priel
nice. Gura Teghii este o comu
nă de munte, cu sate răzlețe și 
căi de acces dificile, locuitorii 
săi avînd de înfruntat, mai ales 
in perioadele ploioase, furia 
dezlănțuită a apelor riului Bis- 
ca si pericolul alunecărilor de 
teren. Oamenii însă nu dau, îna
poi din fata greutăților. Cu 
sprijinul neprecupețit al condu
cerii partidului si statului, ei 
găsesc de fiecare dată noi re
surse pentru desfășurarea unei 
activități mereu mai rodnice. 
Un stimulent deosebit în stră
duința noastră de mai bine il 
constituie hotărirea conducerii 
partidului si statului de a se 
construi barajul de la Crasna- 
Surduc. care va asigura regu
larizarea cursului rîului Bisca. 
dind astfel o calitate nouă vieții 
pe această vale de la poalele 
Penteleului.

Pe baza unui program con
cret. elaborat de comitetul co
munal de partid, consiliul popu
lar. deputății antrenează întrea
ga masă de cetățeni la ample 
acțiuni de combatere a eroziu
nii solului, de suoraînsămîntare 
a pășunilor si pajiștilor natura- 

Ie. de plantări de pomi In vede
rea folosirii cit mai eficiente a 
fondului funciar. Astfel, prin 
amenajarea a peste 500 de hec
tare de pășuni si finețe. în pe
rioada care a trecut din acest 
cincinal, am creat condiții opti
me pentru sporirea efectivelor 
de animale, intre care numai la 
ovine cu circa 1 000 de capete, 
precum si de creștere a produc
tivității lor.

Informez conferința că în 
acest an numai de la gospodă
riile populației ne propunem să 
livrăm statului, pe bază de 
contract. Ill tone carne. 400 hi 
lapte, importante cantități de 
lină si alte produse. Totodată, 
în colaborare cu organele silvi
ce. acționăm pe linia dezvoltă
rii fondului forestier, cetățenii 
comunei participind efectiv la 
defrișarea arboretelui si planta
rea de specii repede crescătoare 
pe mai mult de 1 100 de hecta
re. din care 276 hectare în pă
durea comunaltj.

Receptiv la inițiativele cetă
țenilor. consiliul popular antre
nează masele la acțiunile de în
frumusețare si de bună gospo
dărire a comunei.

După inundațiile catastrofale' 
din anul 1975. cînd pe anumite 
porțiuni riul Bisca a distrus pur 
și simplu comuna, iar alunecă
rile de teren au afectat sate în
tregi. toti locuitorii, ca un sin
gur om. au răspuns chemării 
comitetului de partid, a consi
liului popular, participind la 
construirea a 4 poduri trainice, 
la refacerea șoselelor si drumu
rilor forestiere, a caselor și a 
obiectivelor social-culturale. Nu
mai în anul 1977 valoarea con
tribuției prin muncă patriotică 
a cetățenilor s-a ridicat la peste 
7 milioane lei.

în acest an ne-am propus să 
realizăm distribuirea centraliza
tă a apei potabile, să contribuim 
la asfaltarea a 3 km de șosea, 
ăă construim o nouă grădiniță, 
să amenajăm spatiile necesare 
unor activități cu caracter in
dustrial si să folosim mai efi
cient forța de muncă feminină.

Nu as dori să se înțeleagă fap
tul că la noi toate lucrurile 
merg strună si că în activitatea 
noastră nu ne mai confruntăm

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE DOBRESCU 

președintele Consiliului popular 
al orașului Slobozia, județul Ialomița

Marele forum la care partici
păm in aceste zile noi toți, ce 
sîntem reprezentanții oamenilor 
muncii, care ne-au investit cu 
sarcinile conducerii treburilor 
obștești, este încă o dovadă a 
înaltului democratism ce carac
terizează societatea noastră so
cialistă, în care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu, se înfăptuiesc neabă
tut sarcinile Congresului al 
XI-lea si ale Conferinței Națio
nale ale partidului, ce au ca o- 
biectiv ridicarea tării ne noi 
culmi de prosperitate si civili
zație.

Orașul Slobozia a devenit în- 
tr-o perioadă scurtă un centru 
urban, infloritor, purtînd con
vingător însemnele moderniză
rii. în condițiile creșterii rapide 
a numărului de locuitori — in 
ultimii 10 ani numărul acestora 
a sporit de la 13 000 la aproape 
32 000 — asigurarea unor condi
ții cit mai bune de viată si de 
muncă pentru întreaga popu
lație a orașului s-a impus ca o 
constantă preocupare a comite
tului orășenesc de partid, a con
siliului popular orășenesc.. Pe a- 
ceastă linie, dezvoltarea sferei 
prestărilor de servicii către 
populație, diversificarea acestora 
si creșterea lor cantitativă si 
calitativă au devenit un obiec
tiv maior.

Despre eforturile noastre în 
această direcție, despre realiză
rile si slăbiciunile noastre în 
acest domeniu doresc să mă re
fer în cele ce urmează.

în ansamblul dezvoltării edi
litare a orașului nostru am pus 
un accent deosebit ne extinde
rea spatiilor comerciale ampla
sate în zonele cele mai popu
late si — acolo unde a fost po
sibil — situate chiar la parterul 
noilor blocuri. Pentru a satis
face cerințele oamenilor muncii, 
pentru economisirea timpului, 
îndeosebi al femeilor, care sint 
în număr tot mai mare înca
drate în producție. am creat o 
casă de comenzi si două canti- 
n ^-restaurant care pun la dis
poziția gospodinelor seminre- 
parate culinare si am extins in 
întreaga rețea comercială dis
tribuirea nreambalată a produse
lor alimentare. Efectuînd frec
vente sondaje în rindul cetățeni
lor am reușit să îmbogățim 
gama acestor produse, ne-am 
preocupat constant de asigurarea 
unei calități corespunzătoare 
exigentelor consumatorilor.

S-a dezvoltat, de asemenea, 
cooperația meșteșugărească. Nu
mai in perioada 1976—1977. bu
năoară. aceasta si-a extins 
sfera serviciilor prin înființarea 
a încă 11 unităti noi. de diferite 
profiluri. Dispunem astăzi de o 
rețea prestatoare de servicii care 
cuprinde 66 de unităti. fată de 
numai 34 cite funcționau in 1968 
Si vom ajunge în 1980 la 86 de 
unităti.

O dezvoltare permanentă au 
cunoscut-o serviciile de radio, 
televiziune si telefon, orașul Slo
bozia fiind conectat la rețeaua 
telefonică interurbană. Tot
odată. au fost luate o serie de 
măsuri în vederea unei bune 
aprovizionări tehnico-materiale 
a unităților prestatoare de servi
cii si pentru creșterea producti
vității muncii ne baza automati
zării si mecanizării lucrărilor.

Preocunîndu-ne continuu de 
atragerea oamenilor muncii la 
dezbaterea si rezolvarea tuturor 
problemelor de interes general, 
organizăm periodic consfătuiri 
cu locuitorii, la care iau parte 
atît conducerile unităților presta
toare. cit și lucrători din cadrul 
acestora, ceea ce creează posibi
litatea adaptării si readaptării 
rapide a serviciilor în funcție de 
cerințele beneficiarilor.

Dar. cu toate realizările pe 
care le-am obținut, trebuie să 

cu neajunsuri si deficiente. Bi
roul executiv al consiliului 
popular este conștient că nu a 
reușit să antreneze încă pe toti 
deputății la mobilizarea oame
nilor in efectuarea lucrărilor cu 
caracter edilitar-gospodăresc, că. 
mai ales în satele îndepărtate, 
nu s-a acționat cu destulă ho- 
tărîre* pentru respectarea disci
plinei de construcții si încadra
rea strictă in prevederile legii 
sistematizării. De asemenea, 
puteam si trebuie să facem mai 
mult pentru îmbunătățirea rețe
lei de drumuri, asigurind o le
gătură lesnicioasă nu numai cu 
reședința de județ, ci si cu toate 
satele comunei.

Este știut faptul că la baza 
viitoarelbr împliniri edilitar- 
gospodăresti stau rezultatele, ac
tivității economice. în acest 
sens, sub conducerea organiza
ției comunale de partid, consi
liul popular si-a stabilit măsuri 
concrete pentru creșterea conti
nuă a producției vegetale si a- 
nimale. pentru recuperarea res
tantelor din primii doi ani ai 
cincrnalului si sporirea contr.i- 
butiei comunei Gura Teghii. la 
realizarea fondului de stat, la 
mai buna aprovizionare a popu
lației. i

O direcție prioritară de acțiu
ne o constituie realizarea, pînă 
în 1980. Ia nivelul comunei, a 
unui efectiv de cel puțin 10 000 
de ovine, tinînd seama că în 
zona de munte există încă 
imense resurse naturale care pot 
fi valorificate.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să supun atenției fo
rurilor competente rugămintea 
de a se construi în zona noas
tră un releu de televiziune, fapt 
ce ne-ar oferi posibilitatea de 
a viziona si noi emisiunile.

Exprimind deplinul acord cu 
documentele supuse dezbaterii 
conferinței, vă încredințăm, sti
mate tovarășe secretar general, 
că oamfenii muncii din comuna 
noastră, in frunte cu comuniștii, 
sint hotăriti să nu-si precupe
țească eforturile pentru înfăp
tuirea hotârîrilor ce vor fi adop
tate. contribuind astfel la reali
zarea neabătută a obiectivelor 
Programului de înaintare a 
României spre comunism.

recunoaștem deschis că înt.împi- 
năm încă serioase greutăți. în
treprinderea de gospodărire co
munală si locativă n-a reușit 
să-si realizeze planul pe primii 
doi ani ai cincinalului la' indi
catorul prestări-constructii de- 
cit în procent de 58 la sută, da
torită. în parte, lipsei materiaje- 
lor de construcții si a documen
tației. dar mai ales din cauza 
organizării defectuoase a muncii, 
a calității necoresnunzătoare a 
unor lucrări si aceasta din vina 
slabei calificări a unei părți a 
personalului. De asemenea, ora
șul nostru nu este suficient de 
bine gospodărit. întrucit activi
tatea unor unităti din sfera ser
viciilor lasă deseori de dorit : se 
mai practică sistemul preferen
tial. nu se manifestă suficientă 
grijă pentru ca mărfurile să 
aiungă la cumpărători la nivelul 
calitativ dorit. De aceea se im
pune să acționăm mult mai ferm 
pentru perfecționarea stilului 
nostru de muncă. în vederea li
chidării acestor lipsuri.

în altă ordine de idei, vreau 
să arăt că organele si organiza
țiile de partid, de stat, de masă 
si obștești desfășoară o amplă 
activitate pentru perfecționarea 
formelor si mijloacelor muncii 
politico-ideologice si cultural- 
educative în actuala etapă de 
masă a Festivalului național 
..Cintarea României". Aceste 
strădanii se materializează in 
dublarea numărului formațiilor 
cultural-artistice din întreprin
deri si instituții, creșterea frec
ventei spectacolelor cu public, 
promovarea mai activă a cinte- 
cului muncitoresc, poeziei mili
tante. dansului cu temă, lăr
girea mișcării de masă pentru 
creație tehnico-științifică, a- 
tragerea unui număr tot mai 
mare de oameni ai muncii la 
practicarea șportului de masă în 
cadrul ..Daciadei".

Comitetul orășenesc de partid, 
consiliul popular orășenesc acor
dă o deosebită importantă popu
larizării si respectării conștiente 
de către toti oamenii muncii a 
legilor tării. ' aplicării normelor 
eticii si echității socialiste.

Analizind critic rezultatele ob
ținute si în activitatea politico- 
educativă trebuie să subliniez că 
mai avem multe de făcut, in 
mișcarea cultural-artiști că. de 
creație tehnico-stiintifică. pentru 
eliminarea stărilor de indisci
plină. Nu am folosit toate mij
loacele educative pentru a face 
pe fiecare om să înțeleagă mai 
bine calitatea sa de producător, 
proprietar și beneficiar, că ve
nitul lui nu poate fi decît în 
raport cu ceea ce s-a produs în 
unitatea în care lucrează. A- 
ceasta este o condiție esențială 
pentru dezvoltarea venitului na
tional si ridicarea nivelului de 
trai.

Vă rog să-mi permiteți să 
formulez și cîteva propuneri : 
— UCECOM-ul să asigure, con
form clanurilor aprobate de 
conducerea partidului, fondul de 
materii prime si materiale nece
sare unităților din subordine si 
să fie respectate termenele de 
livrare conform graficelor. De 
asemenea, organele competente 
să asigure omologarea mai ope
rativă a diferitelor produse tri
mise de U.J.C.M. care cores
pund cerințelor populației, speci
ficului iudetului Ialomița.

în încheiere, asigur confe
rința că oamenii muncii, toti lo
cuitorii orașului Slobozia, in 
frunte cu comuniștii, vor face 
totul pentru aplicarea ferrpă în. 
viată a hotârîrilor Congresului 
al XI-lea si ale Conferinței Na
ționale. a hotârîrilor recentei 
plenare a Comitetului Central al 
P.C.R.. a sarcinilor stabilite aici, 
aducindu-si astfel contribuția la 
înflorirea județului, a patriei 
noastre.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE MATEI

adjunct de șei de secție la C.C. al P.C.R.
în procesul complex și im

petuos de dezvoltare a forțe
lor de producție, de perfecțio
nare a relațiilor sociale, adîn- 
cirea și dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, creșterea 
rolului clasei muncitoare au 
reprezentat o dominantă a de
venirii comuniste a țării. in 
care se circumscriu și lucrări
le actualei Conferințe pe tară 
a președinților consiliilor popu
lare. Mutațiile structurale și 
funcționale petrecute pe planul 
vieții economice și social-po- 
litice se regăsesc organic și în 
domeniul ideologiei, artei și 
culturii.

în acest sens, Conferința Na
țională a partidului, Congresul 
educației, politice și al culturii 
socialiste, consfătuirile de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din sep
tembrie 1977.. plenarele C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1976 și 
martie a.c. reprezintă momen
te de referință, orientări de o 
deosebită însemnătate pentru 
înfăptuirea Programului parti
dului, a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea în domeniul ac
tivității de propagandă.

Doresc să subliniez și eu ac
tivitatea prodigioasă a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. rolul 
său decisiv, determinant în ela
borarea. organizarea și condu
cerea întregii activități de în
făptuire a Programului parti
dului, în perfecționarea și creș
terea eficienței activității1 ideo
logice și politico-educative. Prin 
opera și activitatea să crea
toare. militantă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personali
tate proeminentă a lumii con
temporane. contribuie in mod 
esențial la dezvoltarea teoriei 
și practicii revoluționare con
temporane. la creșterea presti
giului gîndirii social-politice ro
mânești peste hotare.

Vă rog să-mi îngăduiți. ca 
lucrător in domeniul propagan
dei. să exprim întreaga noas
tră gratitudine, cele mai respec
tuoase și calde mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru grija deosebită pe care o 
acordă permanent frontului i- 
deologic. pentru indicațiile de 
valoare inestimabilă date in 
vederea promovării- noului, cu
tezanței comuniste în munca 
noastră de propagandă, pentru 
exemplul personal strălucit de 
pasiune și dăruire în care con
cepe și acționează ca primul 
propagandist și fiu al țării.

în continuare doresc să relev 
cîteva aspecte semnificative ale 
activității politico-educative des
fășurate de organele și organi
zațiile de partid.

Pornind de la hotărîrile Con
gresului al XI-lea, de la indi
cațiile și orientările secretaru
lui general al partidului, pre
cum și de la cunoașterea ne
mijlocită a cerințelor vieții și 
practicii social-politice, organe
le și organizațiile de partid au 
situat, cu mai multă hotărîre. 
în ultimii ani. în centrul acti
vității politico-ideologice și cul
tural-educative formarea omu
lui nou. cu o conștiință înain
tată. constructor conștient al 
societății socialiste și comu
niste. Munca politico-educativă. 
concepută și realizată in mod 
unitar, a fost orientată cu prio
ritate în direcția mobilizării co
muniștilor. a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate la 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, dezvoltării gin- 
diriijpolitice și economice în 
consens cu cerințele etapei ac
tuale. stimulării spiritului de 
creativitate în toate domeniile 
de activitate.

Organele și organizațiile de 
partid desfășoară o intensă ac
tivitate politico-educativă și or
ganizatorică punînd accent pe 
îmbunătățirea conținutului a- 
dunărilor generale, a invățămîn- 
tului politico-ideologic, a mun
cii politice de la om la om. a 
informării oamenilor muncii cu 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, tot 
mai multe organizații de partid 
acordă atenția cuvenită sporirii 
eficientei propagandei vizuale, 
foilor volante, brigăzilor artis
tice și a altor forme și mijloa
ce politice de influențare a con
științei maselor în scopul mo
bilizării acestora la realizarea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție. cunoașterea și aplicarea 
normelor eticii și echității so
cialiste. promovarea umanismu
lui revoluționar. întărirea uni
tății și frăției tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, in edificarea so
cialismului și comunismului în 
România.

Prin mijloacele specifice ac
tivității politico-educative ne 
preocupăm permanent de pre
gătirea , profesional-politică a 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, de participarea lor e- 
fectivă la întrecerea socialis
tă. la acțiunile voluntar-patrio- 
tice. de gospodărire și înfru
musețare a localităților, de a- 
tragere în circuitul . economic 
national de noi rezerve mate
riale și umane.

Fără îndoială. în obținerea a- 
cestor rezultate o contribuție 
importantă au avut îmbunătă
țirea muncii de îndrumare și 
control, amplificarea legăturii cu 
masele. organizarea sistema
tică a unor consfătuiri de lucru 
cu caracter de schimb de ex
periență. studiile și analizele cu 
cadrele din domeniul propa
gandei. cu activul de partid, ia 
nivel central și județean ne 
probleme ale creșterii influen
ței muncii politico-educative in

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DAN TRIȚOIU 

președintele Consiliului popular 
al comunei Făget, judelui Timiș

Tn primul rînd as dori să 
subliniez importanta si locul ne 
care îl ocupă Conferința noas
tră oe tară in cadrul programu

activitatea economică și soci- 
al-politică. De asemenea. ca 
urmare a sprijinului acordat or
ganelor și organizațiilor de 
partid s-au îmbunătățit stilul și 
metodele de muncă ale acesto
ra în domeniul propagandei, ale 
consiliilor de educație politică 
și culturală socialistă, s-a im
pulsionat procesul de generali
zare a experienței înaintate, 
precum și aplicarea în viată a 
hotârîrilor partidului și a legi
lor tării.

Declanșarea celei mai presti
gioase și originale manifestări 
a spiritului creator al poporului 
din întreaga sa istorie — Festi
valul național „Cintarea Româ
niei" — inițiativă strălucită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— a impus noi valori in dome
niul artei și literaturii, valori 
care își au originea în izvorul 
viu al vieții și muncii libere a 
oamenilor acestui pămînt. a 
contribuit la afirmarea creati
vității științifice și tehnice a 
maselor.

Rezultatele activității politi
co-educative desfășurate de or
ganizațiile de partid pentru for
marea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste își găsesc reflec
tarea directă în succesele în
registrate de întregul nostru po
por în construcția noii societăți.

Analizind activitatea desfă
șurată prin prisma orientării 
date de secretarul general al 
partidului la Conferința Na
țională de a trece, în toate 
domeniile. Ia o nouă calitate, 
rezultă că propaganda de partid, 
munca politico-educativă ră- 
min încă datoare realității și 
exigențelor actuale, că trebuie 
depuse eforturi mai susținut» 
pentru cuprinderea tuturor pro
blemelor construcției socialis
te. pentru educarea comunistă 
a oamenilor în concordantă cu 
marile exigențe formulate de 
conducerea partidului nostru.

în multe cazuri activitatea po
litico-educativă are un caracter 
abstract, festivist. nu este sufi
cient implicată în realitățile 
concrete de muncă -și de viață 
ale oamenilor, nu are continui
tate, nu este concepută diferen
țiat în funcție de cerințele de 
educație ale fiecărei categorii 
de , oameni ai muncii, ceea ce 
diminuează influența acesteia 
asupra dezvoltării conștiinței 
maselor, asupra participării lor 
la viața economico-socială. Mai 
avem încă mult de făcut pen
tru ca principiile eticii și echi
tății socialiste să fie asimilate 
și trăite de toți cetățenii țării, 
să fie busola conduitei și com
portării lor la locul de muncă, 
în societate, în relațiile cu se
menii. Lipsurile muncii de 
propagandă, de educație poli'i- 
că au consecințe negative in 
viața socială : a căuta neconte
nit să le elimini înseamnă, în 
fapt, a contribui Ia implantarea 
în viață, în conștiința fiecărui 
cetățean al României a convin
gerilor și atitudinilor comunis
te pentru ca prezenta sa în 
societate să fie mai activă, di
namică, o prezență" care pola
rizează și emană noul. Sîntem 
conștienți că activitatea de pro
pagandă. cu toate rezultatele 
pozitive obținute, a acționat încă 
timid in direcția generalizării la 
toate nivelurile societății a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, a educării materia- 
list-știiritifice a maselor, n-a 
găsit întotdeauna cele mai efi
ciente forme de combatere a 
unor secte religioase.

însușindu-ne pe deplin apre
cierile și indicațiile secretaru
lui general al partidului la re
centa plenară a C.C. al P.C.R. 
cu privire la perfecționarea în
tregului organism economicO-so- 
cial și politic, vom acționa cu 
toată energia și pasiunea revo
luționară pentru mobilizarea oa
menilor muncii la găsirea de 
noi posibilități și resurse în 
vederea creșterii eficientei e- 
conomice, realizării producției 
nete și fizice, ridicării pe un 
plan superior a autoconducerii 
muncitorești și întăririi auto- 
gestiunii economico-financiare 
în toate unitățile economice.

Pornind de la lipsurile con
statate în prima ediție a Festi
valului național „Cintarea 
României". în actuala ediție a 
festivalului se impune ca faza 
de masă să fie mai bine în
drumată de organizațiile de 
partid, să se valorifice pe un 
plan superior potențialul crea
tor al maselor. îndeosebi în do
meniul tehnico-științific. in 
strînsă legătură cu cerințele 
producției, ale economiei națio
nale. să fie promovate mai 
eficient valorile, autentice ale 
culturii noastre socialiste și 
universale.

Cerința esențială a acestei 
perioade — transformarea can
tității intr-o nouă calitate — 
constituie și pentru noi un viu 
și mobilizator imperativ poli
tic. De aceea sîntem conștienți 
că trebuie să depunem eforturi 
sporite pentru a fi la înălți
mea lui actionînd ca activiști 
profund conștienți de însemnă
tatea muncii noastre : pentru 
aceasta trebuie să ne perfec
ționăm noi înșine, să ne îm
bogățim cunoștințele, să ne lăr
gim orizontul cunoașterii. Ne 
angajăm în fata conducerii 
partidului. în fața dumneavoas
tră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
ne vom dărui întreaga capaci
tate. că vom acționa cu răspun
dere comunistă pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, ale Conferinței la 
care participăm.

lui de adîncire continuă a de
mocrației socialiste. Ea are loc 
dună o seamă de evenimente 
majore petrecute în viata social- 

politică și economică a tării, in
tr-un interval de timp în care 
au inceput să se materializeze 
Importante hotărîri de partid, să 
se realizeze în practică noi 
obiective la baza cărora se află 
inițiativele însufletitoare ale se
cretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Acționăm. în această 
perioadă, intr-un climat social- 
politic calitativ nou. într-un cli
mat al exigentelor maxime, care 
ne solicită din plin gîndirea 
creatoare, care ne obligă la o 
responsabilitate sporită fată de 
propria noastră muncă, dar si 
fată de a altora.

Munca noastră, a primarilor, 
indiferent de mărimea localități
lor în fruntea cărora am fost aleși 
— spun indiferent pentru că 
pretutindeni trăiesc oameni — 
este în primul rînd o muncă cu 
oamenii pentru oameni. Intr-a- 
devăr. noi ducem o muncă co
lectivă. de tip. aparte, pentru că 
colaboratorii nost.ri sînt toti lo
cuitorii așezărilor pe care le 
conducem. Prin aceasta. Confe
rința noastră ne tară este Con
ferința locuitorilor patriei din 
orașe si sate, de aceea ea expri
mă democratismul profund al 
democrației noastre socialiste.

Comuna Făget din județul Ti
miș. situată intr-o zonă de
luroasă. are în componenta sa 
11 localități, din care 6 coopera- 
tivizate cu o populație de peste 
8 000 locuitori. Pe teritoriul ei 
sînt amnlasate 35 unități econo
mice si instituții de stat. în care 
isi desfășoară activitatea peste 
3 000 de oameni ai muncii ro
mâni. maghiari, germani si de 
alte naționalități, între care 
peste 1 000 de comuniști. Tn ac
tualul cincinal ea este propusă 
să devină localitate urbană.

Propunerile de sistematizare, 
elaborate pe baza unui program 
județean, au fost analizate de 
către Comitetul comunal de 
partid în ședințe comune cu bi
roul executiv si cu comisia co
munală de sistematizare. Tn spi
ritul Legii sistematizării s-a 
tins ca soluțiile de dezvoltare a 
viitorului oraș cu specific indus- 
trial-agrar să se integreze în ac
tualul perimetru construibil. 
Bineinteles s-au luat. în conside
rare studiile de prognoză, pre
cum si invpstitiile ce se vor face 
în acest cincinal si în viitoarele 
cincinale. în funcție de aceste 
orientări de ansamblu, s-au de
limitat centrul civic, amplasarea 
obiectivelor economice si social- 
culturale. noile construcții de 
locuințe în așa fel îneît siste
matizarea să devină un instru
ment principal al modernizării 
localităților, al sporirii confor
tului citadin, al înfloririi vieții 
orașului Făget. (

Acum schitele de sistematizară 
reprezintă un ghid de lucru co
tidian. S-a actiohat. în primul 
rînd. în direcția eliberării unor 
terenuri ocupate de construcții 
degradate, drumuri și canale — 
Intre altele, prin mutarea unor 
gospodării aflate în afara vetrei 
localităților — recuperîndu-se in 
acest fel circa 25 ha. Investițiile 
prevăzute a se efectua în acest 
cincinal — o secție a întreprin
derii pentru materiale de con
strucții „Extraceram". o bază de 
producție a Trustului de con- 
structii-montaj. modernizarea 
fermei zootehnice. internatul 
școlar, o cresă și o grădiniță 
etc — sînt amplasate ne tere
nuri improprii agriculturii ' sau 
se realizează prin îndesirea fon
dului de construcții existent. 
Menționez în această ordine de 
idei că fată de perimetrele sta
bilite în 1973, actualele schițe de 
sistematizare prevăd o redu
cere a spațiului cu 100 ha.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION VLAD

președintele Consiliului popular municipal Roman
Conferința președinților con

siliilor populare la care partici
păm — eveniment de impor
tantă deosebită in procesul dez-. 
voltării și întăririi patriei noas
tre socialiste, al făuririi societă
ții socialiste multilateral dez
voltate — reprezintă o nouă do
vadă a preocupărilor statornice 
ale conducerii partidului si sta
tului. personal ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru creș
terea și afirmarea rolului orga
nelor locale ale puterii si admi
nistrației de stat, pentru dez
voltarea democrației socialiste și 
asigurarea participării active a 
maselor la conducerea conștien
tă a intregii noastre societăți.

Municipiul Roman, asemenea 
tuturor zonelor tării, a înregis
trat in perioada care a trecut 
de la primul Congres al consi
liilor populare succese de sea
mă în toata domeniile vieții 
economico-sociale. Tn primii doi 
ani ai actualului cincinal am 
obtinut un spor la producția in
dustrială de 550 milioane lei. în 
condițiile creșterii suplimentare 
a productivității muncii cu peste 
trei procente, iar in perioada 
care a trecut din acest an am 
depășit planul producției indus
triale cu peste 8 milioane lei 
fată de cea planificată.

Toate aceste depășiri valorice 
se concretizează în livrarea su» 
plimentară către economia na
țională a peste 23 000 tone țevi 
din otel fără sudură. 75 strun
guri carusel în unităti conven
tionale. peste 2 500 mc produse ( 
prefabricate din beton armat si 
alte produse.

Rezultatele de pînă acum și 
modul cum se acționează în 
municipiul nostru ne dau ga
ranția pă vom realiza cu succes 
angajamentul asumat de a con
tribui la realizarea programului 
suplimentar de dezvoltare eco
nomico-socială a tării cu o pro
ducție fizică în valoare de 1.5 
miliarde lei. In lumina sarcini
lor reieșite din documentele 
Congresului al XI-lea. din cele 
adoptate de Conferința Națio
nală a partidului din decembrie 
1977. consiliile populare au avut 
si au de îndeplinit un rol tot 
mai important în solutionarea 
tuturor problemelor privind dez
voltarea economico-socială a

Măsurile organizatorice luate 
de biroul nostru executiv pentru 
popularizarea si cunoașterea 
Legii nr. 58/1974 și a Decretu
lui 144/1958. care reglementează 
problema elaborării autorizații
lor de construcții au avut ea 
efect executarea tuturor con
strucțiilor de locuințe noi în li
mita vetrelor satelor. Din anul 
1975 și pînă în prezent au fost 
eliberate 102 autorizații pentru 
construirea de case familiale, 
s-au construit din fondul de 
stat. în acest interval, alte 40 
apartamente noi : s-a acționat și 
în direcția modernizării rețelei 
stradale, a lărgirii spatiilor 
verzi, a plantării de pomi, o 
mare parte a lucrărilor fiind 
realizate de cetățeni prin muncă 
voluntar-patriotică.

Tn legătură cu modul cum am 
acționat în problema sistematiză
rii. trebuie să arăt că nu întot
deauna ideile . valoroase si-au 
găsit cea mai bună valorificare. 
Mă refer îndeosebi la dotările 
pe care satul de reședință si 
cele componente trebuie să le 
aibă, dotări care atît prin vo
lum. cît si funcționalitate tin in 
mică măsură seama de perspec
tiva dezvoltării localității, de 
faptul că populația din mediul 
rural va fi tot mai mult atrasă 
de munca industrială. Doresc să 
arăt în acest sens că la sfîrsitul 
cincinalului vom avea aproape 
5 000 oameni ai muncii an
gajați în sectorul socialist al 
economiei sau în instituțiile de 
stat.

In practica aplicării Legii sis
tematizării, așa cum rezultă din 
experiența noastră proprie, este 
absolut necesar să ținem seama 
de organizarea teritoriului comu
nal. de condițiile specifice zonei 
de relief, de valorificarea tradi
țiilor locale.

Simțim de mai multă vremd 
nevoia Unui sprijin mai substan
tial din partea specialiștilor, ar- 
hitectilor. în elaborarea unui 
mai mare număr de proiecte de 
construcții de locuințe si de clă
diri social-culturale. care să tină 
seama de specificul arhitectonic 
local.

Este necesar ca la rîndul nos
tru să acordăm o atentie sporită 
realizării corelate a lucrărilor 
tehnico-edilitare. drumurilor si 
străzilor, dat fiind că în mo
mentul de fată persistă unele 
neconcordante care ne obligă să 
revenim asupra unor lucrări 
deia încheiate.

Deși ar părea nefiresc, trebuie 
să spunem deschis că noi. cei 
care lucrăm nemijlocit la consi
liul popular comunal, nu cunoaș
tem întotdeauna așa cum tre
buie toate aspectele concrete ale 
vieții localității. După cum au 
mai spus-o cu sinceritate si alti 
primari, ne mai pierdem destul 
timp prin ședințe, fie organizate 
de noi. fie de alții, ne mai îm
potmolim în tot felul de formu
lare. note telefonice care ne vin 
încă din belșug si ne trezim la 
încheierea zilei de lucru că 
ne-am propus multe si că am 
realizat destul de puțin.

Perspectivele luminoase ce se 
deschid' în fata localității Făget 
constituie un imbold insufletitor 
pentru toti cetățenii ei. sînt 
încă o mărturie a uriașului avint 
economic si social ce caracteri
zează viata României socia
liste. Mă folosesc de acest pri
lej pentru a-mi exprima. în 
numele tuturor locuitorilor ro
mâni. maghiari, germani si de 
alte naționalități. sentimentele 
de gratitudine si devotament 
fată de politica înțeleaptă a 
partidului, fată de contribuția 
esențială la conceperea si reali
zarea acestei politici a secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu.

fiecărei localități. în asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
viată si de muncă pentru toti 
cetățenii, in cadrul acestora un 
loc . însemnat ocupindu-1 proiec
tarea si realizarea construcțiilor. 
Iată de ce as dori să înfățișez 
conferinței citeva din preocupă
rile noastre în acest domeniu.

Potrivit prevederilor actualu
lui cincinal, municipiul Roman 
beneficiază de un volum de in
vestiții de peste 7 miliarde lei, 
adică mai mult decît toate in
vestițiile pe care le-am realizat 
în ultimii 25 de ani. In cadrul 
acestui program, paralel cu 
preocuparea pentru realizarea 
unor noi si importante capacități 
industriale, un loc important îl 
acordăm construcțiilor de locu
ințe. lucrărilor edili tar-gospodă- 
resti si social-culturale. Avem 
de construit pină în 1980 un 
număr de 8 000 de apartamente 
din fondurile statului si din 
fondurile populației, cu spriji
nul statului, ceea ce înseamnă 
o creștere de aproape 3 000 de 
apartamente fată de prevederile 
inițiale ale actualului cincinal.

Prin eforturile depuse. în pri
mii doi ani care au trecut din 
acest cincinal am reușit să rea
lizăm si să depășim planul la 
construcția de locuințe si să 
dăm. totodată. în folosință peste 
40 de săli de clasă, un însem
nat număr de locuri în crese si 
grădinițe și în cămine pentru 
nefamiliști, ateliere școală,1 așe
zăminte de cultură, obiective 
turistice și altele.

Vă rog să-mi permiteți, mult 
iubite si stimate tovarășe secre
tar general, ca în numele tutu
ror cetățenilor din Roman să 
folosesc acest prilej pentru a 
vă mulțumi. încă o dată din 
adîncul inimii, pentru grija pe 
care o manifestați pentru dez
voltarea municipiului nostru si 
să vă raportăm că prețioasele 
dumneavoastră indicații. pe 
care ni le-ati dat cu ocazia vi
zitei făcute la Roman si a exa
minării schiței de sistematizare, t 
se înfăptuiesc cu bune rezultate. 
Asa cum ne-ati indicat, am luat 
măsuri ca încă de la proiecta
rea locuințelor, noile cvartale 
să fie amplasate în apropierea
(Continuare în pag. a VlI-a)
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lucrările Conferinței pe tară a președinților consiliilor populare
(Urmare din pag. a Vl-a) 
zonelor si platformelor indus
triale. cit si pe arterele princi
pale de circulație, asiguri rid 
astfel conturarea centrului civic 
al municipiului. Sîntem preocu
pați să promovăm cu consec
ventă soluții constructive care 
să asigure industrializarea exe
cuției. un grad ridicat de prefa
bricate. folosirea pe scară largă 
a panourilor cu fațade gata fi
nisate, cu o mare varietate de 
modele, care să îmbine armo
nios specificul local cu elemen
tele arhitecturale moderne.

N-as putea afirma că am fă
cut totul, că in municipiul Ro
man au fost epuizate posibili
tățile de a spori ritmul de dez
voltare economico-socială a așe
zării hoastre. Mai avem încă 
unele neajunsuri in realizarea 
ritmică a planului si la toți in
dicatorii. în creșterea produc
tivității muncii. în folosirea efi
cientă a resurselor de materii 
prime si materiale, a capacită
ților de producție. în creșterea 
continuă a producției la 1000 
:ei fonduri fixe. în întronarea 
la toate colectivele si la toate 
nivelurile a unei atitudini de 
inaltă răspundere si exigență 
fată de modul cum se realizea
ză sarcinile complexe care ne 
stau în fată. De asemenea, si 
la noi se manifestă unele nea
junsuri sl răpuneri în urmă in 
Executarea lucrărilor de con
strucții. Am în vedere mai ales 
calitatea acestora și. în mod 
deosebit, a finisajelor în con
strucția de locuințe, nivelul de 
calificare a personalului mun
ților. productivitatea muncii în 
construcții. încă sub posibilități, 
folosirea utilajelor, a mijloace
lor de transport, care nu se ri
dică întotdeauna si peste tot la 
nivelul cerințelor, ceea ce in
fluențează negativ si eficienta 
activității de constructii-montaj. 
Totodată. în rindul personalului 
muncitor din întreprinderile de 
construcții se manifestă încă 
unele abateri de la disciplina 
muncii. materializate, cel mai 
frecvent. în întirzieri de la pro
gram. în învoiri și numeroase

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN PANĂ 
președintele Consiliului popular 
al comunei Pecica, județul Arad

Conferința pe tară a președin
ților consiliilor populare consti
tuie un forum reprezentativ, 
profund democratic, un minunat 
prilej de dezbatere și soluțio
nare a problemelor complexe 
cu care se confruntă consiliile 
populare in realizarea multiple
lor sarcini ce le revin din ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului și ale Conferinței 
Naționale, din cuvintările secre
tarului general al. partidului la 
consfătuirea de lucru cu cadrele 
din domeniul agriculturii, la 
plenara comună a consiliilor 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană, la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului.

Datorită activității desfășura
te de organizațiile de partid, de 
consiliul popular si de deputati. 
doresc să menționez faptul că 
Pecica — una din cele mai mari 
comune din județul nostru si 
din întreaga tară — este cunos
cută prin rezultatele ce le-a ob
ținut si le obține în producția 
agricolă. Din cele cinci coope
rative agricole existente în lo
calitatea noastră, două dețin 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste". iar I.A.S. Pecica a fost 
distinsă de mai multe ori cu 
„Ordinul Muncii clasa I". Multi 
dintre dumneavoastră cunoaș
teți. desigur, că în anul 1977 
primele două locuri pe tară la 
producția de grîu au fost ocupa
te de cooperativele agricole „A- 
vintul" si „Ogorul" din comuna 
noastră, care au obtinut o pro
ducție de 7 222 și respectiv 7 102 
kg/ha. pe întreaga suprafață de 
530 și respectiv 460 ha. De ase
menea. întreprinderea agricolă 
de stat Pecica a obtinut de pe 
cele 1518 ha cea mai mare 
producție de grîu. pe departa
mentul I.A.S.. de 6 706 kg/ha.

Este adevărat că rezultatele 
bune pe care le înregistrăm an 
de an la producția agricolă sînt 
favorizate, in bună măsură, - de 
condițiile pedoclimatice ce le 
avem : dar hotărîtoare sînt efor
turile cooperatorilor si mecani
zatorilor comunei noastre, preo
cupările susținute ale consiliu
lui popular, ale consiliilor de 
conducere din aceste unități si 
ale specialiștilor pentru exploa
tarea rațională a potențialului 
funciar șl tehnic de care dis
pun. organizarea temeinică a 

, absente nemotivate. Pentru în
lăturarea unor astfel de neajun
suri va trebui să acționăm cu 
toată hotărîrea. în vederea ridi
cării activității si în acest do
meniu la cotele exigentei actua
le, concentrîndu-ne atenția — 
așa cum ne învață tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în special 
asupra laturilor de ordin cali
tativ. De asemenea, pentru com
baterea manifestărilor de indis
ciplină, pentru întronarea în 
fiecare colectiv de muncă a 
principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste, este 
necesar ca pe lingă anu
mite măsuri cu caracter ad
ministrativ să inițiem — sub 
conducerea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul celor 
de sindicat si de U.T.C. — o 
susținută activitate politică de 
masă, al cărei scop principal să 
constea în dezvoltarea conștiin
ței socialiste a lucrătorilor. în 
formarea unei opinii de masă 
hotărîte față de orice abateri de 
la regulamentele de ordine in
terioară.

în același timp, asigurăm 
conferința, pe dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe 
secretar general, că in cadrul 
preocupărilor pentru realizarea 
olanului de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial 
a municipiului vom avea per
manent în vedere întărirea con
tinuă a legăturii consiliului 
popular cu masele de cetățeni, 
consultarea largă a acestora, 
valorificarea propunerilor și 
sugestiilor venite din rindul 
maselor. stimularea elanului 
constructiv si inițiativa oameni
lor muncii.

în încheiere, vreau să vă asi
gur că. sub conducerea Comite
tului municipal de partid, con
siliul popular, deputății, toti 
oamenii muncii din municipiul 
Roman, ca si din întregul județ 
Neamț, vor acționa cu dăruire 
pentru aplicarea în viată a tu
turor hotărîrilor ce vor fi sta
bilite de conferința noastră, a 
celor ce ne revin din documen
tele adoptate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.. de Conferința 
Națională a partidului din de
cembrie 1977.

muncii si introducerea sistema
tică în producție a cuceririlor 
stiintei agricole, folosirea chib
zuită a sprijinului permanent 
acordat de stat.

In ultimii ani. numai pentru 
lucrările de îmbunătățiri fun
ciare — problemă asupra căreia 
vreau să mă refer mai pe larg 
— am primit fonduri de investi
ții din partea statului în valoa
re de peste 119 milioane lei. 
Din cele 17 400 ha teren arabil, 
cit are comuna, am executat 
amenajări pentru irigații pe 
4 566 ha. iar Pe o suprafață de 
10 700 ha am realizat două mari 
sisteme de desecare. Ce au în
semnat aceste amenajări pentru 
sporirea potențialului productiv 
al pămintului de la Pecica ? în 
numai 10 ani s-a reușit ca pe 
suprafețele irigate să crească 
producția de la circa 4 000 kg 
porumb boabe Ia ha. la peste 
9 000 kg/ha. iar la culturile fu
rajere. de la 15 000—20 000 kg 
porumb siloz la ha. la peste 
65 000 kg.

Comitetul comunal de partid, 
consiliul popular, conducerile 
cooperativelor agricole si a în
treprinderii agricole de stat a- 
cordă o atenție deosebită dez
voltării legumiculturii. sector în 
care se obțin. în medie, peste 
33 000 kg legume pe ha și peste 
35 000 kg cartofi la ha. Prin 
aceasta am îndeplinit întocmai 
indicațiile date de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a asigura 
pe plan local întreaga producție 
de cartofi necesară județului 
nostru.

Dacă efectul irigațiilor, știin
țific corelat cu ceilalți factori 
care favorizează producțiile mari 
la ha, este, credem, edificator, 
nu în mai mică măsură au in
fluențat creșterea producției a- * 
gricole lucrările de desecări pe 
care le-am efectuat. Cu cele 43 
de milioane de lei destinate a- 
cestui scop, am scos de sub in
fluența negativă a pînzei frea
tice și a băltirjlor de pe urma 
precipitațiilor de toamnă și pri
măvară o suprafață de 10 700 ha 
teren arabil. Ca urmare a acestor 
amenajări, în ultimii doi ani, 
sarcinile stabilite prin S.T.E. au 
fost realizate și chiar depășite. 
Astfel, în prezent obținem de pe 
acest sistem peste 4 000 kg po
rumb boabe la ha, peste 3 000 kg 

grîu și peste 24 000 kg sfeclă, 
față de producții cu mult mai 
mici înainte.

în această etapă, cînd toată 
lumea consumă apă și energie 
cu cea mai mare grijă, noi, co
mitetul comunal de partid, con
siliul popular trebuie să ne gîn- 
dim și mai mult la eficiența sis
temelor de irigații. în această 
privință trebuie să facem mai 
mult, deoarece dispunem de o 
rețea hidrografică cu un debit 
suficient de apă. Or, nu s-au 
întreprins încă acțiuni energice 
pentru determinarea fiecărei u- 
nități cooperatiste și de stat de 
a realiza, cu mijloace proprii, 
prin mobilizarea cetățenilor, a 
unor lucrări de ameliorare și 
irigații suplimentare. Și am fost 
in pagubă, pentru că asemenea 
lucrări, integrate în sistemul de 
irigații, ne-ar fi permis să le 
exploatăm cu randament supe
rior și cu cheltuieli materiale 
reduse, să asigurăm o dotare și 
asistență de specialitate la ni
velul cerințelor actuale.

întrucît în prezent în raza 
comunei noastre avem circa 
10 000 ha care se pretează a fi 
irigate, în vederea creșterii pro
ducției agricole, aș propune stu
dierea posibilităților de devan
sare a' termenelor de începere a 
lucrărilor de amenajări pentru 
irigații în bazinul inferior al 
riului Mureș.

Cunoaștem că problema pri
zelor mari pe rîul Mureș eSte in 
studiu și că aceasta va rezolva 
asigurarea cu apă pentru iriga
ții, dar credem că studiile ce se 
efectuează, în acest sens, pot fi 
și trebuie mai bine corelate cu 
sarcinile stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, de extindere 
a irigațiilor, de creștere a pro
ducției agricole.

Totodată, cu aceeași fermitate

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
SUZANA GÂDEA

ministrul educației
Organizată din inițiativa se

cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare con
stituie un reprezentativ și de
mocratic forum de dezbatere, 
în spiritul creator, specific 
Partidului Comunist Român și ' 
conducerii sale, a celor mai 
complexe probleme ale edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, așa cum ele 
au fost jalonate de Programul 
partidului, adoptat de cel de-al 
XI-lea Congres și în același 
timp reprezintă o nouă mani
festare a consecvenței cu care 
partidul nostru, secretarul său 
general, acționează pentru asi
gurarea cadrului organizatoric 
de participare a maselor, fără 
deosebire de naționalitate. la 
conducerea conștientă a tuturor 
domeniilor de activitate, a în
tregii vieți economico-sociale.

Așa cum este cunoscut, știin
ța și cultura constituie azi fac
tori de bază ai progresului mul
tilateral al întregii societăți so
cialiste. De aceea, partidul și 
statul nostru acordă o atenție 
deosebită creșterii rolului în- 
vățămîntului in pregătirea ca
drelor, în accelerarea progresu
lui material și spiritual al 
României, in pregătirea și edu
carea omului nou al societății 
noastre socialiste. O expresie 
elocventă a acestei preocupări 
o constituie și ansamblul de 
măsuri adoptate de conducerea 
partidului și statului nostru, in 
timpul care a trecut de Ia con
gresul consiliilor populare, pen
tru așezarea pe baze noi, revo
luționare, a întregului învăță- 
mînt, integrat cu producția, cer
cetarea și proiectarea. Dispunem 
azi de o rețea școlară bine or
ganizată, care asigură tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de 
naționalitate, accesul larg la 
învățătură. în diferite instituții 
de învățămînt își asigură pre
gătirea pentru muncă și viață 
peste 26 la sută din populația 
țării. Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului s-a acționat 
pentru perfecționarea planurilor 
și programelor de învățămînt, 
care să asigure volumul necesar 
de cunoștințe, potrivit progrese
lor științei și tehnicii contempo
rane și, totodată, o stabilitate 
mai mare a acestora, precum și 
pentru asigurarea cadrelor didac
tice și a bazei materiale necesare. 
Pe baza noilor planuri și progra
me de învățămînt a fost întocmit 
un program de elaborare a ma
nualelor, care să asigure aco
perirea pînă in 1980 a tuturor 
disciplinelor din întregul învă- 
țămînt cu manuale noi, atit în 
limba română, cît și în limbile

și consecvență cu care ne ocu
păm de soluționarea problemelor 
economice, să găsim căile pen
tru realizarea unei eficiente ri
dicate in fiecare sector, trebuie 
să ne ocupăm și de om, de pro
blemele lui personale, familiale, 
deoarece el este acela care pro
duce. Și in această privință aș 
vrea să spun că nu am făcut to
tul. Nu întotdeauna, din cauza 
manifestării unei atitudini biro
cratice, a unor concepții conser
vatoare, din partea unor cadre 

«ale noastre și a unor deputați, 
oamenii nu au găsit la primărie 
o atmosferă de înțelegere, de 
solicitudine, de stimulare a ini
țiativei, de receptivitate față de 
opiniile lor. Au existat cazuri 
cind cetățenii n-au fost întîm- 
pinați și tratați ca stăpîni și be
neficiari ai muncii, ca partici
pant! activi la luarea deciziilor. 
Sigur că, fată de asemenea si
tuații, trebuie să luăm măsurile 
cuvenite. Dar, cred eu că, pentru 
a se pune capăt unor asemenea 
lipsuri, este necesar și un con
trol mai riguros, urmat de mă
suri exigente, din partea consi
liului popular județean. Ar fi 
necesar să se deplaseze mai des 
pe teren și activiștii Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor 
Populare pentru a cunoaște cum 
se aplică hotărîrile și legile sta
tului, cum sînt rezolvate cererile 
și sesizările cetățenilor, cum 
sînt ascultate părerile și valori
ficate propunerile lor.

însușindu-ne pe deplin con
cluziile actualei conferințe, vă 
asigurăm că locuitorii comunei 
Pecica — români, maghiari și de 
alte naționalități — înfrățiți în 
procesul muncii nu își vor pre
cupeți nici un efort în lupta 
pentru înfăptuirea neabătută a 
mărețului program de edificare 
socialistă și comunistă a patriei 
noastre.

si învățămintului
naționalităților conlocuitoare. 
Totodată, în vederea îmbunătă
țirii corespunzătoare a conținu
tului învățămintului a fost ini
țiat un sistem de pregătire și 
perfecționare a tuturor cadrelor 
didactice de pe toate treptele 
de învățămînt. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Conferință a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România : „dispunem 
în prezent de un sistem de în
vățămînt modern, care oferă 
cadrul optim pentru pregătirea 
la cel mai înalt nivel a tinere
tului patriei noastre, a oameni
lor muncii, pentru formarea 
cadrelor de specialitate în toate 
domeniile de activitate".

Dorim să ne folosim de acest 
prilej pentru a exprima în nu
mele personalului didactic, al 
tuturor elevilor și studenților, 
întreaga noastră recunoștință 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care a proiectat și 
clădit eu deosebită cutezanță 
revoluționară sistemul nostru 
nou de învățămînt, jalonind cu 
claritate misiunea ce revine 
școlii in societatea noastră. în 
etapa actuală. De asemenea, țin 
să aduc mulțumirile noastre 
tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru sprijinul permanent dat 
învățămintului de toate gradele 
in domeniul integrării invăță- 
mintului cu cercetarea ș.i pro
ducția. pentru formarea și pro
movarea cadrelor.

în contextul dezvoltării și 
modernizării întregului învăță
mînt. un adine proces de trans
formare și perfecționare a cu
noscut și învățămîntul din me
diul rural. în acest an școlar 
funcționează în sate 10 351 gră
dinițe cu 502 730 copii, ceea ce 
reprezintă peste 60 la sută din 
totalul copiilor cuprinși învîn- 
vătămîntui preșcolar din ) în
treaga tară ; 12 012 școli gene
rale, cu 1 725 076 elevi ; 117 li
cee și peste 1000 filiale ale a- 
cestora, în care sînt școlarizați 
132 755 elevi ; 43 școli profesio
nale cu 5 777 elevi. Un număr 
însemnat de tineri de la sate 
învață în liceele de diferite 
profile din orașe si centre mun
citorești. în școlile din mediul 
rural muncesc peste 130 000 ca
dre didactice din totalul de 
357 000, care aduc totodată o 
contribuție însemnată la viața 
social-polîtică a satelor, la des
fășurarea activității cultural-e- 
dueative cuprinse în Festivalul 
național „Cîntarea României", 
la ridicarea conștiinței socia
liste și a răspunderii civice a 
oamenilor muncii din agricul
tură.

Doresc să menționez că școa
la s-a bucurat și se bucură de 
sprijinul neprecupețit al consi

liilor populare, fapt pentru care 
vă rog să-mi îngăduiți să le 
aduc calde mulțumiri in nume
le i tuturor cadrelor didactice, 
preșcolarilor, elevilor și stu
denților.

în același timp, cohștienți de 
faptul că mai avem încă multe 
de realizat pentru a ridica în
vățămîntul la nivelul exigențe
lor exprimate în. documentele 
partidului, pentru a realiza și 
in acest domeniu o nouă cali
tate. solicităm și pentru viitor 
sprijinul necesar din partea 
consiliilor populare, în vederea 
înlăturării neajunsurilor care 
mai există în activitatea in- 
structiv-educativă. în asigura
rea bazei didactico-materiale și 
pentru perfecționarea continuă 
a activității școlilor.

în mod deosebit va trebui 
să ne ocupăm de ridicarea ca
lității muncii instructiv-educa- 
tive în toate instituțiile de in
vățămînt, pentru a asigura for
marea unor oameni bine pre
gătiți și cu înalt simț de răs
pundere față de destinele pa
triei, ale socialismului, de care 
are nevoie societatea noastră, 
în acest scop, este necesar să 
acționăm pentru realizarea in
tegrală a investițiilor școlare, 
să asigurăm încadrarea tuturor 
școlilor cu cadre didactice avind 
calificarea necesară, să dezvol
tăm atelierele și laboratoarele 
din școli, licee și facultăți în 
concordantă cu cerințele actu
ale ale învățămintului. O aten
ție deosebită va trebui să acor
dăm. de asemenea, cuprinderii 
și menținerii la cursuri a tutu
ror copiilor de vîrstă școlară, 
dezvoltării răspunderii cadrelor 
didactice pentru calitatea mun
cii pe care o prestează, pentru 
pregătirea atentă a fiecărei lec

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ANDREI FODOR

președintele Consiliului popular 
al comunei Moldovenești, județul Cluj

Locuitorii comunei Moldove
nești. județul Cluj. în numele 
cărora vorbesc de la această 
înaltă tribună, mi-au dat man
dat să exprim sentimentele lo’r 
cele mai adînci de dragoste si 
de prețuire fată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a cărui 
grijă permanentă pentru dez
voltarea satului românesc, pen
tru locuitorii din mediul rural 
se materializează, de la un an 
la altui. în înflorirea vieții ma
teriale si spirituale. Si în co
muna noastră simțim din plin 
roadele politicii partidului nos
tru. Laolaltă, noi. toti locuitorii, 
români și maghiari, trăim și 
muncim intr-un climat de înțe
legere si frăție, telul nostru 
fiind bunăstarea obținută prin 
muncă fără răgtfz pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin, 
a obiectivelor Congresului al 
XI-lea al partidului.

Principala atenție o acordăm 
dezvoltării agriculturii. crește
rii producției vegetale si ani
male. Organizîndu-ne din ce in 
ce mai bine forțele în acest 
sens. în anul care a trecut pro
ducțiile obținute au fost superi
oare celor din anii anteriori. 
Astfel, la grîu am obtinut o 
producție medie de 3132 kg la 
hectar, pe o suprafață de 917 
hectare ; la porumb 3 633 kg pe 
o suprafață de 900 hectare ; ia 
sfeclă 32 485 kg pe o supra
față de 170 hectare. Ia cartofi 
peste 12 000 kg pe o suprafață 
de 80 hectare si la legume 
18 566 kg de pe 150 hectare. Ac
ționăm cu fermitate pentru ca 
în acest an să avem rezultate si 
mai bune.

Consiliul popular, conducerile 
unităților agricole acordă o 
atenție deosebită mobilizării 
cetățenilor la Creșterea si dez
voltarea sectorului zootehnic, 
sector cu o veche tradiție în ju
dețul nostru. In acest sens, ne 
preocupăm de sporirea efecti
velor de animale. în vederea 
creșterii producțiilor si a livră
rilor la fondul de stat conform 
sarcinilor stabilite prin planul 
unic de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial. Pe 
raza comunei dispunem acum 
de un efectiv de animale de 
peste 3 500 bovine, 6 700 ovine. 
2 700 porcine, ceea ce ne va 
permite ca numai în acest an 
să livrăm fondului centralizat 
al statului cel puțin 18 400 hec
tolitri lapte. 287 tone came si 
10 tone lină. Ca buni gospodari, 
ne pregătim cu răspundere 
pentru a face fată sarcinilor 
importante ce ne vor reveni in 
anii viitori.

De aceea, prima sesiune a 
Consiliului popular comunal din 
actuala legislatură si adunările 

ții și activități desfășurate cu 
preșcolarii, elevii și studenții, 
pentru ridicarea rolului lor in 
pregătirea și educarea noilor 
generații, pentru adîncirea in
tegrării cu producția și cerce
tarea științifică la nivelul sar
cinilor trasate de conducerea 
partidului. în același timp, ne 
folosim de acest prilej pentru 
a adresa președinților consilii
lor populare rugămintea de a 
manifesta mai multă grijă pen
tru asigurarea condițiilor nece
sare de muncă și de trai ca
drelor didactice, îndeosebi ce
lor nou repartizate. în vederea 
stabilizării lor în localitățile 
respective, de care depinde in 
bună măsură eficienta muncii 
acestora atît în școală, cit și in 
afara ei.

Am reținut problemele ridi
cate în cadrul Conferinței și 
vom acționa, împreună cu or
ganele locale, cu ministerele și 
celelalte organe centrale în ve
derea soluționării lor, a asigu
rării condițiilor necesare pentru 
continua perfecționare a activi
tății in învățămînt.

Vă încredințăm, mult stima
te tovarășe secretar general, 
că vom depune toate eforturile 
pentru a traduce exemplar în 
viată indicațiile dumneavoastră. 
Vom munci fără preget pentru 
îmbunătățirea conținutului în
tregului învățămînt, pentru ca 
școala românească să-și înde
plinească în cele mai bune con
diții sarcinile de mare răspun
dere pe care i le-ați trasat in 
vederea pregătirii și educării 
tineretului țării, a formării 
unor oameni noi, temeinic pre
gătiți și cu o înaltă conștiință 
revoluționară, capabili să con
tribuie la continua înflorire și 
înălțare a scumpei noastre pa
trii.

generale ale cooperativei agri
cole au fost dedicate acestor 
probleme, stabilindu-se o serie 
de măsuri în ce privește creș
terea septelului atît în sectorul 
cooperatist cit si în gospodăriile 
populației. Astfel, s-a hotărît 
ca în anul în curs să fertilizăm 
peste 1 100 hectare de pășune, 
să executăm lucrări de desecare 
pe 70 de hectare, să combatem 
eroziunea solului pe 15 hectare, 
să curățim cel puțin 1 700 hec
tare pășune, iar plantele de nu
treț cultivate să fie amplasate 
pe suprafețele cu o fertilitate 
naturală, bună. Prin măsurile 
stabilite ne-am propus ca în- 
freaaa.- cantitate de furaje, de 
peste 46 000 tone masă verde, 
4 000 tone fînuri, 17 000 tone su
culente. 5 000 tone grosiere și 
2 000 tone concentrate să fie 
produse pe terenurile coopera
tivei agricole si pe loturile aju
tătoare ale membrilor coope
ratori.

Pentru traducerea în fapt a 
măsurilor ce le-am luat. Biroul 
executiv al Consiliului popular 
comunal a stabilit sarcini 
concrete pentru fiecare deputat, 
precum si pentru conducerea 
cooperativei agricole si pentru 
specialiști. în intilnirile deputa- 
tilor cu alegătorii, in adunările 
populare organizate în acest 
scop, s-au dezbătut măsurile ce 
urmează a fi luate de către po
sesorii de animale, pentru con
struirea unei baze furajere care 
să favorizeze creșterea număru
lui sporit de vite.

Sîntem în măsură să infor
măm Conferința că o parte din 
aceste măsuri au și prins viață. 
Pină in prezent am reușit să 
transportăm pe cîmp aproape în
treaga cantitate de îngrășămin
te naturale din curțile membrilor 
cooperatori. S-au curățat 700 hec
tare pășune, iar ingrășămintele 
minerale de care am dispus pen
tru pajiști au fost aplicate în 
întregime. Aș face cu acest pri
lej un apel către industria chi
mică pentru a ne furniza întrea
ga cantitate de îngrășăminte 
chimice cu care sîntem prevăzuti 
în această perioadă în ’ scopul. 
fertilizării tuturor suprafețelor, 
reușind prin aceasta să punem 
baze sigure unei producții ridi
cate de furaje.

Vorbind despre ceea ce am 
realizat, n-aș vrea să se creadă 
ori că nu avem lipsuri, ori că 
am uitat de ele tocmai cu acest 
prilej. Lipsuri avem. Nici puți
ne și nici neînsemnate. Aș a- 
minti. în primul rînd. de faptul 
că n-am acordat suficientă a- 
tenție calității muncii noastre, 
cu alte cuvinte creșterii pe baze 
riguros științifice a animalelor, 
pregătirii unei baze furajere 
care să asigure o cantitate spo

rită de nutrețuri pentru vite și 
de calitate superioară.

Apreciem, de asemenea. că 
am făcut incă puțin pentru-creș
terea de animale selecționate, 
cu potential productiv ridicat, că 
n-am organizat după cerințele 
științei furajarea și reproducția. 
De asemenea, nu am exercitat 
un control mai intens pentru ca 
asemenea lipsuri să nu mai per
siste.

Intenționăm să cerem un spri
jin calificat — și cred că solici
tarea noastră nu va rămine fără 
ecou — specialiștilor din aceste 
domenii din Cluj-Napoca și mă 
gîndesc la cei ce lucrează in ca
drul Institutului Agronomic. 
Cred că sprijinul ce ni-1 vor a- 
corda ilustrează foarte bine ideea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE PETRACHE 
președintele Consiliului popular 

al comunei Sascut, judelui Bacău
înaltul forum al consiliilor 

populare constituie pentru noi 
toți un bun prilej de generalizare 
a experienței bune pe care am 
acumulat-o în înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

Folosesc acest minunat prilej 
pentru a vă reține atenția cu 
citeva dintre preocupările noas
tre. ale deputaților. ale tuturor 
cetățenilor din Sascut, județul 
Bacău, privind continua dezvol
tare economico-socială și pen
tru o mai bună gospodărire a 
tuturor satelor aparținind co
munei noastre care se află în 
plin proces de urbanizare.

Raportez conferinței noastre că 
în unitățile economice ale comu
nei Sascut. ca urmare a muncii 
comuniștilor și a celorlalți oa
meni ai muncii, sub conducerea 
Comitetului comunal de partid, 
am reușit să realizăm anual o 
producție de mai bine de 
360 000 000 lei. din care aproape 
jumătate se obține în agricul
tură. Toți cetățenii apti de mun
că din cei peste 12 000 de locui
tori sînt ocupați în producție, 
majoritatea lucrînd în unități e- 
conomice existente în comună. 
Astfel, numeroși locuitori ai co
munei lucrează la'fabrica • de 
zahăr, la fabrica de produse lac
tate. la uzina de vinificatie. in 
unitățile I.A.S. și ale cooperației. 
O bună parte a forței de muncă 
este folosită pentru cultivarea 
celor 7 800 ha de teren ale coo
perativelor agricole de producție 
din care 700 de ha sint destinate 
culturii viței de vie.

Printre realizările comunei, pe 
plan economic, din anul trecut, 
subliniez faptul, că am obtinut o 
producție de mai bine de 30 000 
kg sfeclă de zahăr la ha și 
3 200. kg grîu la ha. Totodată 
crescătorii de animale din fer
mele si sectoarele zootehnice au 
realizat în anul trecut un rulaj 
de 30 000 bovine și 15 000 ovine. 
Raportez Conferinței că am reu
șit să vindem statului, pe bază 
de contract. 1 500 tone grîu, 2 500 
tone porumb. 5 000 tone stru
guri, 7 800 tone carne. 45 000 hl 
lapte de vacă și 20 tone lînă.

Ne mîndrim cu faptul că, ur
mare a muncii depuse de toți 
cetățenii, puterea economică a 
comunei noastre crește an de an. 
iar pe măsură ce ne apropiem 
de sfîrșitul actualului cincinal, 
comuna Sascut iși schimbă înfă
țișarea. dobîndind un pregnant 
profil urbanistic, modern. Prin 
construirea a 136 apartamente, 
situate in noile blocuri, la par
terul cărora se află spatii co
merciale, am reușit să oferim 
condiții de viată dintre cele mai 
bune familiilor de oameni ai 
muncii ce locuiesc în comuna 
noastră. Am reușit, de asemenea, 
să modernizăm o bună parte din 
rețeaua de străzi a comunei, să 
construim un liceu agro-indus- 
trial, prin organizarea unor ac
țiuni de muncă patriotică, de 
gospodărire șl înfrumusețare, la 
care au fost antrenați toti cetă
țenii în fruntea cărora s-au aflat 
de fiecare dată deputății consi
liului popular.

Tabloul viitorului oraș Sascut 
se întregește cu căminele cul
turale și clubul muncitoresc, 
care fac viața oamenilor mai 
bogată și pe plan spiritual. .

împreună cu locuitorii comu
nei Sascut am trăit clipele mi
nunate, prilejuite de vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu. Cu 
acest prilej am arătat tot ce 
am înfăptuit sub conducerea 
partidului și am expus planurile 
noastre de viitor. Raportez de 
la această înaltă tribună că 
prețioasele indicații pe care ni 
le-a dat cu acel prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au transfor
mat astăzi în înfăptuiri de sea
mă. Am acordat o mare atenție 

apropierii învățămintului de pro
ducție.

In încheiere. în numele comu
niștilor. al tuturor locuitorilor 
— români și maghiari — din co
muna Moldovenești, vă asigur, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că facem tot 
ce depinde de noi pentru rea
lizarea exemplară a indicațiilor 
de excepțională însemnătate cu
prinse in cuvintarea rostită de 
dumneavoastră cu ocazia Con
sfătuirii de lycru’consacrată pro
blemelor agriculturii, pentru’ în
deplinirea și depășirea sarcini
lor ce ne revin, livrind tării tot 
mai multe produce agricole ve
getale și animale, contribuind 
astfel la. creșterea bunăstării 
materiale a celor ce muncesc.

dezvoltării ramurii creșterii ani
malelor. pentru care avem con
diții foarte bune, am redat agri
culturii mai bine de 70 ha de 
teren. am diversificat gama 
prestațiilor în unitățile coope
rației de consum, am asigurat <5 
mai bună aprovizionare a 
populației in toate satele care 
alcătuiesc comuna.

în cadrul unor acțiuni de in
teres obștesc. în fruntea cărora 
s-au aflat cu exemplul lor de 
muncă, deputății . am reușit să 
construim o rețea de alimentare 
cu apă potabilă în lungime de 
16 km, am înălțat școli generale 
cu 2 și chiar 3 niveluri, am dat 
în folosință un internat si o can
tină școlară, am introdus încăl
zire centrală in unele scoli, in
stituții. unilăti economice. Nu 
peste mult timp, ca urmare a 
contribuției cetățenilor, vom da 
în folosință baia comunală si 
încă 16 apartamente. Ne îngrijim 
în continuare, foarte mult. de 
aspectul edilitar al localității. Ti-, 
neretul. îndeosebi, răspunde che
mărilor noastre la acțiuni de 
muncă patriotică. în cadrul că
rora sînt plantați pomi, sînt în
treținute spatiile verzi din 
parcuri, de pe străzi. din 
jurul blocurilor. Numai în anul 
trecut, cetățenii din Sascut au 
efectuat 80 000 ore de muncă pa
triotică. realizind lucrări de în
frumusețare și bună gospodărire 
în valoare de mai bine de 
3 000 000 lei.

Faptul că pină la sfîrșitul ac
tualului cincinal, comuna Sascut 
va trece în rîndul localităților 
urbane ne obligă la sporirea 
eforturilor, la antrenarea unui 
număr și mai mare de cetățeni 
în acțiunile pe care le întreprin
de Consiliul popular. Dorim ca 
viitorul oraș Sascut să fie nu nu
mai un important centru econo
mic. ci și o localitate frumoasă, 
cu case trainice, elegante, cu 
străzi largi, bine gospodărite, cu 
locuitori harnici, neîntrecut! în 
muncă, civilizați si primitori, ca 
moldovenii din toate timpurile.

Sîntem conștient! de faptul că 
nu este deloc ușor ca intr-un 
timp relativ scurt să schimbăm 
nu numai înfățișarea comunei, 
ci modul de viață, de comporta
ment al oamenilor — tineri și 
virstnici. Ne bizuim însă pe fap
tul că avem un comitet comunal 
de partid puternic si. îndeosebi, 
pe faptul că cetățenii din Sascut 
au răspuns de fiecare dată che
mărilor Consiliului popular, în
demnurilor deputatilor. Ei sînt 
hotăriți să răspundă întotdeauna 
prin fapte demne de laudă ma
rilor comandamente ale zilelor 
pe care le trăim.

în ceea ce mă privește, as 
vrea să arăt aici că deseori 
m-am lăsat copleșit de prea 
multe ședințe și hîrtii. lipsind 
uneori din mijlocul oamenilor, 
în viitor voi antrena mai mult în 
rezolvarea unor probleme pe vi
cepreședintele Consiliului popu
lar. pe ceilalți factori cu munci 
de răspundere, pentru a face 
din ei ajutoare de nădejde ale 
primarului si pentru ca eu. la 
rîndul meu. să mă pot afla 
mal mult în mijlocul oamenilor, 
la locurile lor de muncă; lucrînd 
cot la cot cu ei. acolo unde de 
fapt este viata localității.

Constituind pentru mine per
sonal un bun priitei de acumula
re a unor noi si valoroase cu
noștințe, înaltul forum la care 
particip mă determină ca întor- 
cindu-mă în comună, să-mi în
zecesc eforturile pentru a putea 
să mă situez în fruntea acelora 
care transformă, zi de zi. locali
tatea noastră într-un nou Si în
floritor oraș al patriei socialiste.

în numele comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din 
comuna Sascut ne exprimăm 
totala adeziune la politica inter
nă și externă a partidului nos
tru.

În fiecare comună, în fiecare unitate agricolă — maximă mobilizare a forțelor mecanice și umane pentru ȘTIRI SPORTIVE«I

GRĂBIREA
A recupera rapid rămînerea în urmă la 

cooperatorilor și specialiștilor, a

BOX; Măsuri contra indisciplinei

După multe zile de ploaie, soarele 
• reapărut din nou și în cîmpia de 
vest. Pămîntul este însă umed. îneît 
nu se putea vorbi despre o zi „bună 
de lucru" în agricultură. Dar cîte 
zile bune de lucru au avut oa
menii ogoarelor în această primă
vară ? „Noi am putea să le nu
mărăm pe degetele unei singure 
mîini — ne spunea tovarășul Vasile 
Marcu, directorul adjunct al direcției 
agricole Satu Mare. Dar adevăra- 
ții gospodari știu că agricultura 
se face pe orice vreme. Dova
dă este faptul că, în cooperati
vele agricole din județ, au fost însă- 
mîntate printre „ferestrele" ploilor 
peste 9 600 hectare, s-au pregătit alte 
aproape 9 000 hectare și grăpat 10 000 
hectare. Au rămas însă multe lucrări 
de făcut, toate la fel de urgente".

Cum anume ? Un prim răspuns 
îl primim la Petrești — coopera
tivă agricolă cunoscută pentru recol
tele bogate obținute în ultimii ani. 
Dată fiind starea solului, locul trac
toarelor l-au luat atelaiele care pre
gătesc terenul sau chiar ară a două 
oară. în urma lor, oamenii plantează 

cartofii. „La cîmp nu sint nici jumă
tate din cei cîțî se prezentaseră în 
zori în fata sediului — precizează 
președintele cooperativei, tovarășul 
Ștefan Vilany. Pentru astăzi nu am 
putut asigura mai mult front de lu
cru. Avem însă 20 de hectare gata

SATU MARE: „Vom încheia însămînțările în perioada optimă"
bilonate și, dacă nu plouă, mîi- 
ne vor putea lucra acolo circa 200 de 
oameni. Lucrările s-au aglomerat si 
trebuie să ne pregătim în așa fel in
cit, în 4—5 zile, să terminăm semă
natul sfeclei și plantatul legumelor 
timpurii". _

Fiecare oră de lucru în cîmp — fo
losită din plin I Aceasta este acum 
deviza de muncă în. fiecare localitate. 
La Foeni, Craidorolț, Căuaș, Cehal, 
Sanislău sau Tiream această devi
ză s-a concretizat în numeroase 
acțiuni întreprinse care au adus 
satisfacția unor prime bătălii cîsti- 
gate în lupta cu condițiile climatice

tNSĂMÎNTĂRILOR
semănat - aceasta este sarcina primordială a 
organizațiilor de partid și consiliilor populare

mai puțin favorabile din această pri
măvară. La Craidorolț. bunăoară, re
gulile agrotehnice stabilite initial au 
„căzut", una după alta, sub incidența 
celor impuse de starea terenului. Dar 
în același timp a crescut răs
punderea pentru calitatea lucrări

lor. Semănatul orzului și borceagului 
s-a făcut în „mustul lapovitei" pe 
solele mai reci. în timp ce pentru 
sfecla de zahăr au fost pregătite te
renurile cu expunere sudică.

Identificarea solelor zvîntate. pre
gătirea și însămințarea lor urgen
tă constituie în aceste zile cuvân
tul de ordine în toate comunele, 
dar mai ales în cele situate în zona 
„nisipoasă" a județului. Un asemenea 
mod de a acționa a făcut ca în 
multe unități — Foeni, Sanislău. Ciu- 
meșli. Resighea. etc. — să poată ti 
însămințate, printre ploi, între 60 și 
70 la sută din suprafețele prevăzute a 

se cultiva cu plante furajere, sfeclă de 
zahăr și cartofi. La Foeni. de exem
plu, președintele cooperativei, Fran- 
cisc Orosz, trăia de acum satisfacția 
unui bilanț cu totul deosebit : se în
sămânțaseră 60 hectare cu sfeclă, în
tr-un teren pregătit ireproșabil, lu

crare executată după cele mai exi
gente cerințe agrotehnice. Pen
tru primarul comunei Căuaș, to
varășul Ion Buteanu, această satis
facție a lucrului împlinit este doar 
parțială. Și nu atît pentru că nu s-a 
încheiat încă plantatul cartofilor tim
purii sau semănatul celor 150 hecta
re cu sfeclă de zahăr, pentru că în 
orele de lucru în cîmp oamenii au 
muncit fără preget. Altul era oful lui : 
lipsa îngrășămintelor chimice- pentru 
mai bine de jumătate din suprafețe
le planificate a fi fertilizate.

Situația este similară și în alte coo
perative agricole din județ. Din dis- 

mecanizatorilor, 
comunale
cuția cu factori de răspundere ai or
ganelor agricole județene am aflat că 
unitățile furnizoare de îngrășăminte 
chimice au livrat doar jumătate din 
cantitățile repartizate județului Satu 
Mare pe trimestrul I. Furnizorii res- 
tanțieri sînt combinatele de îngrășă
minte chimice din Valea Călugăreas
că. Tg. Mureș, Turnu Măgurele 
și Arad. Nu este cazul să de
monstrăm aici influența pe care în- 
grășămintele o au asupra sporirii re
coltelor. In condițiile județului Satu 
Mare. în care podzolurile dețin o 
bună parte di>n terenurile arabile, lip
sa de îngrășăminte poate diminua 
efortul mare făcut pentru sporirea 
potențialului productiv al acestor te
renuri. Iată de ce aducem în atenția 
Ministerului Industriei Chimice a- 
ceastă stare de fapt acum cind se 
mai poate interveni pentru redre
sarea ei, cu convingerea că va adop
ta acele măsuri care să asigure li
vrarea de urgență a cantităților res
tante.

Octav GRUMEZA 
Iosif POP

După cum am fost informați, bi
roul Federației române de box. ana- 
lizind pregătirea lotului reprezenta
tiv. a discutat, citeva cazuri de indis
ciplină. hotârind sanctionarea pugi- 
Iiștilor vinovați. Astfel N. Robu (B.C. 
Brăila). C. Dafinoiu (B.C. Brăila). R. 
Cosrna (Dinamo București) si D. Bur
di hoi (Metalul București) au fostscosi 
definitiv din lotul reprezentativ lăr
git pentru T.O. din 1980 și suspen
dați din orice activitate comnetitio- 
nală internă si internațională nînă la 
sfîrsitul anului 1978. Secțiile de box 
si antrenorii responsabili de la unele 
cluburi au fost avertizat! pentru fap
tul că sportivii anartinînd de aceste 
unități s-au prezentat cu întîrziere la 
pregătirile lotului reprezentativ, con
vocat. în vederea apropiatelor camnio- 
nate mondiale. Este vorba de secțiile

FOTBAL

Ieri seară, la Rouen, echipa repre
zentativă a României a fost învin
să de selecționata secundă a Fran
ței cu 1—0. prin golul înscris de 
Tusseau în minutul 56.

Miercuri, 5 aprilie, echipa noastră 
va juca la Buenos Aires cu repre
zentativa Argentinei. 

de box ale cluburilor Farul. Rapid. 
C.S.M. Cluj-Napoca. Steaua. Dacia si 
de pugiliștli Ibraim Faredin, Săli 
Adem. Cornel Hodut. Ion Miron. Ca
rol Haina] si Gheorghe Otelea.

Repetate abateri de la disciplină a 
săvîrsit în cadrul lotului si cunoscu
tul boxer Simion Cutov. fapt pentru 
care biroul federal a hotărît să-i dea 
un ultim avertisment public, urmind 
ca la un eventual nou act de indis
ciplină în pregătirea pentru campio
natele mondiale să fie exclus din via
ta sportivă. Totodată, s-a cerut con
ducerii lotului reprezentativ să asi
gure cu maî multă răspundere si exi
gentă respectarea programului zilnic 
de pregătire. îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de antrenament stabilite 
fiecărui boxer.

NATAȚIE
Vineri, la bazinul acoperit al ora

șului Hunedoara au început campio
natele naționale de înot ale senio
rilor. Două frumoase victorii a repur
tat tînăra înotătoare din Ploiești, 
Trinel Pănulescu. care a terminat în
vingătoare în cursele de 100 m liber 
- 59"33/100 Șî 800 m liber - 9’00” 
5/10 (record național).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central' al Partidului Comunist Chinez, al 

Consiliului de Stat și al poporului chinez, precum și al meu personal, va 
adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, precum și 
poporului frate român, cordiale salutări și cele mai sincere mulțumiri 
pentru telegrama de felicitare pe care ați binevoit a mi-o adresa cu prilejul 
numirii mele in funcția de premier al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

Profunda prietenie revoluționară și colaborarea multilaterală dintre 
partidele, țările și popoarele Chinei și României se dezvoltă dintotdeauna 
foarte bine. Sîntem convinși că aceste relații întemeiate pe baza 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar se vor consolida și 
dezvolta în mod sigur și pe mai departe. Urez poporului român ca, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, să 
obțină necontenit noi realizări în toate domeniile construcției socialiste ! 
Fie ca România să. devină tot mai prosperă și puternică !

HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a 

Reprezentanților Populari, al poporului chinez și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, poporului român cordiale salutări și sincere 
mulțumiri pentru telegrama de felicitare pe care ați binevoit a mi-o adresa 
cu prilejul alegerii mele ca președinte al Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze.

Fie ca prietenia revoluționară dintre partidele, țările și popoarele Chinei 
și României să înflorească veșnic 1

IE CIEN-IN
Președintele Comitetului Permanent

al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, al întregului popor 
cehoslovac și al nostru personal vă mulțumim sincer pentru salutările și 
felicitările tovărășești adresate cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a , 
victoriei din februarie.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și 
colaborare frățească dintre partidele și țȘrile noastre se vor întări și se vor 
dezvolta in continuare în interesul popoarelor cehoslovac și român, al 
unității comunității țărilor socialiste, socialismului și păcii în întreaga lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu. a primit, 
vineri după-amiază. pe ministrul 
agriculturii si industriei alimentare 
al Republicii Populare Bulgaria, to
varășul Gancio Cirstev, care efec
tuează o vizită in tara noastră.

în cadrul convorbirii au fost discu
tate aspecte ale colaborării si coope
rării economice dintre cele două

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară din 

31 martie 1978
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1 35453 36 50 000
1 55357 13 50 000
1 25774 124 40 000
1 25310 58 40 000
1 81665 . 11 40 000
1 16583 18 30 000
1 90756 35 30 000
1 62752 02 3(1 000
1 82360 . 121 30 0001 86164 65 25 000
1 21089 35 25 000
1 49477 103 25 000
1 48417 99 25 000
1 99674 99 25 000
1 21611 06 20 0001 03986 37 20 000
1 41479 42 20 000
1 72163 85 20 000
1 02206 30 20 0001 30901 13 20 0001 24698 52 15 0001 27324 109 15 000
1 87868 82 15 000
1 01402 70 15 000
1 03645

Termi
nația 
serici 
obli
gațiu
nilor

88 15 000

100 236 10 5 000
100 304 102 3 000
100 900 83 1 000
100 866 125 1 000
100 222 36 1000
100 459 52 1 000
100 974 96 1 000
100 708 95 1 000

1000 00 110 800
1000 84 • 102 800
1000 27 81 800
1 000 27 45 800
1000 77 27 800
1000 58 73 800
1 000 45 88 800
1 000 56 36 800
1000 34 110 800

9 825 TOTAL: 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cistigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele / si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 91—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 31 MARTIE 1978
Extragerea I : 29 42 19 4 17 57 48 

21 87.
Extragerea a II-a : 12 6 77 8 3 67 

34 61 81. 

țări si cu deosebire în domeniul agri
culturii și industriei alimentare.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, a 
participat tovarășul Angelo Micu- 
lescu. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul agriculturii si indus
triei alimentare.

A fost prezent Petar Danailov, am
basadorul Bulgariei la București.

Cronica zilei
Vineri a avut loc la București o 

întilnire de lucru între tovarășii An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, și Gancio 
Cîrstev, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare al Republicii 
Populare Bulgaria. Cei doi miniștri 
au semnat, cu acest prilej, protocolul 
de colaborare științifică, tehnică și 
economică între cele două ministere, 
în agricultură și industria alimentară 
pe anul 1978.

La convorbiri și semnare a fost 
prezent ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

In cursul după-amiezii ministrul 
bulgar a părăsit Capitala.

★
Vineri a părăsit Capitala Paulo 

Braz Pinto da Silva, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Federative a Braziliei, care 
și-a încheiat misiunea in Republica 
Socialistă România.

t V
PROGRAMUL 1

12.00 Telex
12.05 Curs de limbă spaniolă
12.30 Roman foileton : Familia Palllser
13.20 Concert distractiv
14.10 Un fapt văzut de aproape
14.30 Agenda cultural-artistică
15,00 Stadion • Meciul de atletism Eu

ropa — S.U.A. Campionatele mon
diale de patinaj artistic. Selectiuni 
înregistrate de la Milano și Ottawa.

16.35 Clubul tineretului
17.35 Cîntare omului
18.10 Martie 1978 — cronica evenimen

telor Interne și internaționale
18.30 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret. Ciclul Charles Chaplin
19.30 Telejurnal
19,50 Teleenciclopedia
20.20 Mari filme western : „Rlo Bravo". 

Producție a studiourilor americane
22.35 întilnire cu satira și umorul
23,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Desene animaje

,20.15 Tinerii șl muzica lor
20,35 La ordinea zilei în economie
20.50 Bijuterii muzicale
21,30 Echipaje salvamont In Carpațl — 

reportaj
21,45 Mikis Teodorakls și orchestra sa
22,10 Dicționar cinematografic. Holly

wood — anii de glorie al filmului 
sonor

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 

3 și 4 aprilie. în țară : Vreme relativ 
caldă, dar ușor instabilă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de 
averse. Vint slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se intre 2 și 12 grade, iar valorile 
maxime intre 8 și 18 grade, local mai 
ridicate in sud. in zona de munte, la 
altitudinea de peste 1 800 metri, la- 
poviță și ninsoare. In București : 
Vreme relativ caldă și ușor instabilă. 
Cer t.emporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vint moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

România se pronunță 
ferm pentru înlăturarea 

ultimelor rămășițe 
ale colonialismului

Intervenții ale reprezentanților 
țării noastre la sesiunea 
Uniunii Interparlamentare 

de la Lisabona
LISABONA 31 (Agerpres). — Luind 

cuvintul în Comisia pentru proble
mele parlamentare, juridice și ale 
drepturilor omului a Uniunii Inter
parlamentare, șeful delegației româ
ne, Tudor Drăganu, a prezentat 
poziția tării noastre de condamnare 
fermă a oricăror acțiuni teroriste și 
mai ales a celor îndreptate împotri
va populației civile, pașnice. El a 
subliniat necesitatea ca în abordarea 
problemei terorismului internațional 
să se ia în considerare cauzele pro
funde si reale care generează acest 
fenomen, pornindu-se. totodată, de la 
distincția, netă care există între lupta 
de eliberare națională și asemenea 
acte.

în comisia pentru teritorii neauto
nome. deputata Margareta Hauser, 
referindu-se la activitatea susținută 
desfășurată de România în diferite 
organisme internaționale pentru în
lăturarea ultimelor rămășițe ale co
lonialismului. a arătat că opinia pu
blică din tara noastră a condamnat 
actele de violentă si represiunile co
mise de regimul rasist din Africa de 
Sud, precum și acțiunile agresive în
dreptate împotriva Zambici. Mozam- 
bicului — grave amenințări pentru 
pace în zonă si în întreaga lume.

Totodată. în intervenția sa în Co
misia pentru educație, deputata ro
mână a relevat necesitatea ca pro
blema eradicării analfabetismului să 
fie privită in contextul edificării unei 
noi ordini economice internaționale.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. 
a primit pe ambasadorul 

României
MOSCOVA 31 (Agerpres). — Am

basadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a fost primit, la cererea sa, 
de A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu a- 
cest prilej, a avut loc o convorbire 
prietenească.

RHODESIA

Puternice ciocniri 
intre forțele patriotice 

și unități ale regimului rasist
MAPUTO 31 (Agerpres). — în 

districtele Umtalî și Fort Victoria 
de pe teritoriul Rhodesiei au loc în 
prezent ciocniri puternice între lup
tători ai forțelor de eliberare Zim
babwe și unități ale regimului rasist 
minoritar de la Salisbury, a anunțat 
postul de radio Maputo.

Totodată, postul de radio a anun
țat că unitățile patriotice au dobo- 
rit în ultimele zile 11 avioane mili
tare âparținînd regimului rasist 
rhodesian.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al P.C. 

Italian, Enrico Berlinguer, a primit. 
delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Dușan Po- 
povici, membru al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. A 
fost subliniată importanța pe care 
P.C.I. și U.C.I. o acordă dezvoltării 
pe mai departe a relațiilor priete
nești dintre cele două țări și popoa
re. dintre comuniștii italieni și iu
goslavi.

Dezbaterile asupra pro
iectului noii Constituții a 
R. S. Vietnamau încePut Sncon- 
formitate cu directivele Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Vietnam, în 
cadrul aparatului de partid și de 
stat, al consiliilor populare ale pro
vinciilor și orașelor de subordonare 
republicană. După această primă e- 
tapă, proiectul legii fundamentale 
va fi supus dezbaterii întregului po
por.

Ministrul de externe81 R S- 
Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek, s-a 
întilnit la Karlovy Vary cu ministrul 
de externe al R.D. Germane, Oskar. 
Fischer. Au fost abordate unele pro
bleme referitoare la modul de înde
plinire a prevederilor Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală semnat de cele două țări în oc
tombrie 1977. S-au discutat, de ase
menea, unele probleme internaționale 
actuale.

Confederația Sindicatelor 
din Finlanda,cea mai mare cen* 
trală sindicală a țării, a acceptat pro
gramul de măsuri propus de guvern 
in vederea compensării pierderilor 
suferite de consumatori prin devalo
rizarea mărcii finlandeze și a stimu
lării economiei. Acceptînd propunerea 
guvernului, sindicatele au revocat 
chemarea la grevă generală.

Guvernul spaniol 8 hotărit 
înființarea unui corp de poliție spe
cial. însărcinat cu combaterea tero
rismului, s-a anunțat la Madrid. Ho- 
tărirea a fost luată ca răspuns la ce
rerile formulate de toate partidele 
reprezentate în parlament de a se lua 
măsuri drastice împotriva terorismu
lui, în urma înmulțirii actelor de vio
lență și, in special, după asasinarea, 
la 22 martie, a directorului peniten
ciarelor spaniole, Jesus Haddad.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul activității de planificare

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist Italian

MOSCOVA 31 (Agerpres). — în 
zilele de 29 și 30 martie a avut loc 
la Moscova ședința a 16-a a Comi
tetului C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ilie Verdeț, prim- vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

Comitetul C.A.E.R. a examinat 
proiectele programelor speciale de 
colaborare pe termen lung în dome
niile : combustibililor,' energiei și ma
teriilor prime ; produselor agroali- 
mentare ; construcțiilor de mașini, 
precum și probleme ale organizării

ORIENTUL MIJLOCIU
• în sudul Libanului, situația se menține calmă • Yasser 
Arafat : „O.E.P. va face totul pentru a facilita misiunea Forței 
interimare a O.N.U." • Președintele Egiptului a continuat 

dialogul cu ministrul israelian al apărării
BEIRUT 31 (Agerpres). — Starea 

de calm care s-a menținut în cursul 
zilei de joi asupra sudului Libanului 
a permis ..căștilor albastre" aparti- 
nînd Forței interimare a O.N.U. să-si 
continue amplasarea în regiune. 
După cum a anuntat un purtător de 
cuvînt al Națiunilor Unite, efectivele 
UNIFIL. prezente în acest mo
ment în sudul Libanuluț. se ridică 
la un total de 1100 ofițeri si soldați.

Intr-un interviu acordat agenției 
United Press International, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), Yasser Arafat, a declarat : 
„Noi nu sîntem împotriva păcii și 
nu luptăm pentru că ne nlace răz
boiul ; luptăm pentru că aceasta 
este singura cale care ne-a mai ră
mas". Președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. a declarat, pe de altă 
parte, că va face tot ce este posibil 
pentru a facilita misiunea Forței 
interimare a O.N.U. în Liban. El a 
apreciat că propunerile copreședinți
lor Conferinței de ia Geneva pen

Convorbiri cu privire la căile de normalizare 
a situației din Cornul Africii

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile T.A.S.S. 
și France Presse. citind surse din 
Addis Abeba, ministrul de externe 
al Etiopiei, Feleke Gedle Giorgis, a 
expus. în cadrul recentelor sale con
vorbiri din capitala Etiopiei cu mi
nistrul de externe al Kenyei, Mu- 
nyua Waiyaki, punctele de vedere ale 
guvernului etiopian privind instaura
rea păcii și stabilității în regiunea Cor
nului Africii. El a subliniat. între 
altele, necesitatea respectării princi
piilor Cartei O.N.U. și ale O.U.A., în

A ÎNCEPUT EDITAREA NOII PUBLICAȚII 
„Pentru o singură Coree, reunificată 

și independentă"
PHENIAN 31 (Agerpres). — 

Comitetul internațional de le
gătură pentru reunificarea in
dependentă și pașnică a Coreei 
a început editarea unui buletin 
intitulat „Pentru o singură 
Coree, reunificată și indepen
dentă", informează agenția 
A.C.T.C. Sînt inserate infor
mații, relatări și articole cu 
privire la activitatea comitetu
lui, precum și a comitetelor de

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Hua ' Kuo-fen, 
l-a primit, vineri, pe Kriangsak Cha- 
manand, prim-ministru al Tailandei, 
aflat în vizită oficială la Pekin. Au 
fost abordate aspecte ale dezvoltării 
în continuare a relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre China și Tailanda 
și alte probleme de interes reciproc. 
Cu prilejul vizitei la Pekin a premie
rului tailandez, între guvernele R.P. 
Chineze și Tailandei au fost sem
nate un acord comercial și un acord 
de cooperare științifică și tehnică.

Anchetă. Președintele Repu
blicii Sri Lanka, J. R. Jayawardene, 
a desemnat o comisie, formată din 
trei judecători, pentru anchetarea a- 
buzurilor care ar fi fost comise de 
guvernul fostului premier, Sirimavo 
Bandaranaike, în perioada mai 1970- 
iulie 1977.

Cele cinci țări occidenta- 
Jg membre ale Consiliului de Secu
ritate — Anglia, Canada, Franța, 
R.F.G. și Statele Unite — au remis 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, un document în care pre
zintă ultimele lor propuneri în vede
rea soluționării politice a situației 
din Namibia. Textul a fost remis tot
odată, S.W.A.P.O., Africii de Sud, 
Gabonului (în calitate de președinte 
al Organizației Unității Africane), 
precum și statelor aflate in apropie
rea R.S.A. și Rhodesiei — Zambia, 
Tanzania, Botswana, Mozambic și An
gola.

La Pekin, Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, a primit delegația bel
giană condusă de Van Eynde Theo- 
phiie, ministru de stat, care efec
tuează o vizită în R.P. Chineză — 
informează agenția China Nouă.

Inundații în Mozambic. 
Agenția mozambicană A.I.M. a anun
țat că 44 de persoane și-au pierdut 
viața, iar peste 200 000 au rămas fără 
adăpost în urma inundațiilor, care au 
fost apreciate drept cele mai puter
nice produse în Mozambic în ultimele 
decenii.

Incendiu. In orașuI lranian 
Baboi, de pe maiul Mării Caspice, 
s-a produs un puternic incendiu 
care a distrus zeci de clădiri. Pa
gubele sînt evaluate la 3 milioane 
dolari. 

colaborării pe termen lung în dome
niul bunurilor de larg consum.

A fost analizat stadiul realizării 
convențiilor încheiate de țările mem
bre ale C.A.E.R. privind colaborarea 
multilaterală în construirea dnor o- 
biective de interes reciproc, coopera
rea și specializarea în producție.

La ședință au fost examinate pro
bleme ale coordonării planurilor pe 
1981—1985, precum și alte probleme 
importante ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
activității de planificare.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
lucru.

tru pace în Orientul Mijlociu, făcute 
în octombrie 1977, ar putea consti
tui baza pentru instaurarea păcii în 
regiune.

CAIRO 31 (Agerpres); — Președin
tele Egiptului, Anwar El Sadat, a 
avut, vineri, o nouă convorbire cu 
ministrul apărării al Israelului, Ezer 
Weizman, înaintea plecării acestuia 
spre Tel Aviv.

AMMAN 31 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a declarat, în 
cadrul unei întilniri cu un grup de 
oameni de afaceri americani, că țara 
sa va continua eforturile pentru în
tărirea unității țărilor arabe. In acest 
sens, el a spus că Iordania pune Ia 
punct un plan de lucru pentru o re
uniune arabă la nivel înalt.

Suveranul hașemit a reafirmat că 
pacea in Orientul Mijlociu nu poate 
fi realizată fără retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate și 
fără asigurarea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv 
dreptul Ia autodeterminare.

primul rind a acelora referitoare la 
neamestecul în treburile interne ale 
statelor vecine, angajamentul solemn 
de a nu folosi forța pentru rezolvarea 
litigiilor internaționale și. in sfirsit, 
plata imediată a despăgubirilor pen
tru pagubele pricinuite Etiopiei.

La rindul său. ministrul de externe 
al Kenyei a reafirmat hotărîrea țării 
sale de a apăra principiul integrită
ții teritoriale a'statelor Africii si de 
a acționa împotriva oricăror încer
cări de modificare a situației pe con
tinent prin forța armelor.

sprijin din diverse țări care 
susțin politica, de reunificare a 
Coreei. Se publică, de aseme
nea, informații și relatări de 
denunțare a manevrelor de 
perpetuare a divizării țării de 
către autoritățile de la Seul, a 
provocărilor militare și repri
mărilor la adresa persoanelor 
progresiste care se pronunță 
pentru reunificarea independen
tă și pașnică a patriei.

Vizita cancelarului Aus
triei în R.D.G. Erich Hcmccker- 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, l-a 
primit, vineri, la Berlin, pe Bruno 
Kreisky, cancelarul federal al Aus
triei, informează agenția A.D.N., Tot
odată, agenția precizează că au în
ceput convorbirile dintre Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane, și Bruno Kreisky. 
In centrul discuțiilor se află posibi
litățile de extindere a cooperării din
tre R.D.G. și Austria, precum și pro
bleme internaționale actuale.

Comunicatul comun ame- 
ricano-brazilian,dat publicită- 
ții la Brasilia, după încheierea con
vorbirilor oficiale dintre președinții 
Statelor Unite, Jimmy Carter, ' și 
Braziliei, Ernesto Geisel, precizează, 
între altele, că „vizita in Brazilia a 
președintelui S.U.A. reflectă impor
tanța crescindă și complexitatea re
lațiilor dintre cele două țări și ne
cesitatea de a reduce la minimum 
divergențele".

Curtea federală supremă 
a R.F.G. a comutat in închisoare 
pe viață sentința de condamnare la 
12 ani închisoare, de către un tribu
nal din Hamburg, a criminalului de 
război nazist Wilhelm Eickhoff, 
acuzat de a fi ucis 'peste 50 de de
ținuți intr-un lagăr de concentrare. 
„Nemulțumit", acesta făcuse recurs 
impotriva primei condamnări. Instan
ța judiciară supremă a R.F.G. a casat 
însă verdictul tribunalului din Ham
burg și, la cererea procuraturii din 
acest oraș, a comutat precedenta sen
tință in închisoare pe viață.

Operațiunea „Amoco Ca
diz". Elicoptere franceze și-au în
cheiat „bombardamentele* asupra 
epavei petrolierului „Amoco Cadiz", 
eșuat în vecinătatea litoralului nord- 
vestic al Franței. Scopul acțiunii a 
fost golirea rezervoarelor de țițeiul 
rămas după scurgerea treptată a ce
lei mai mari părți din 'cele peste 
200 000 de tone de petrol existente 
la bord în momentul producerii ac
cidentului maritim. Specialiștii a- 
preciază că se va putea trece la e- 
tapa finală a acțiunilor de combate
re a poluării masive provocate în 
acest sector al litoralului francez.

Mesajul de salut al P. C. R.
ROMA 31. (De la trimisul nos

tru) : La Torino continuă lucrările 
celui de-al 41-lea Congres al Parti
dului Socialist Italian, in prezent 
avind loc discuții pe marginea rapor
tului prezentat de Bettino Craxi, se
cretar general al partidului.

Congresul a fost salutat de repre
zentanți ai' Partidului Comunist Ita
lian, Partidului Socialist Democratic, 
Partidului Democrat-Creștin și ai 
altor organizații politice italiene.

In ședința de vineri, in numele 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al tuturor comu
niștilor români, participanților la 
congres le-a fost adresat un mesaj 
de solidaritate și un salut cordial de 
către tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Comuniștii români — se spune în 
mesaj — nutresc sentimente de stimă 
și prețuire față de socialiștii italierfi, 
față de contribuția valoroasă pe care 
ei o aduc, alături de comuniști, de 
alte partide democratice italiene Ia 
soluționarea problemelor complexe 
cu care este confruntată Italia, in 
lupta pentru satisfacerea intereselor 
și drepturilor legitime ale maselor 
muncitoare, pentru un curs nou, pro
gresist în viața politică a țării. Ne 
exprimăm speranța că unitatea de 
acțiune și solidaritatea dintre toate 
forțele democratice, progresiste, pa
triotice vor fi tot mai puternice, spre 
binele poporului italian, al propășirii 
Italiei.

Ne exprimăm profunda satisfacție 
pentru raporturile statornicite de 
mulți ani între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Italian și 
care se bazează pe egalitate, stimă și 
respect reciproc. Aceste relații de 
prietenie și colaborare — care au cu
noscut o evoluție ascendentă în urma 
întîlnirii și convorbirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Bettino Craxi, precum și cu alți con
ducători ai Partidului Socialist — 
slujesc amplificării legăturilor tradi
ționale de prietenie dintre România 
și Italia, dintre popoarele italian și 
român, legate prin afinități de ori
gine, limbă și cultură, prin aspirații 
comune de libertate, independență și 
progres social. Dezvoltarea relațiilor 
dintre partidele noastre contribuie, 
fără îndoială, și la cauza unității for
țelor revoluționare, progresiste și de
mocratice din întreaga lume, la în
făptuirea idealurilor de pace, pro
gres și bunăstare ale tuturor po
poarelor.

în mesaj sînt prezentate apoi efor
turile in care este angajat poporul 
nostru în vederea transpunerii in 
viată a istoricelor hotăriri ale Con-; 
greșului al XI-lea și ale recentei 
Conferințe Naționale a P.C.R.

Pe plan mondial — se arată în 
mesaj — traversăm în prezent o e- 
tapă foarte complexă. în lume se a- 
dincesc contradicțiile dintre tendin
țele de reîmpărțire a lumii în sfere 
de influentă și dominație, inclusiv 
nrin forță, si voința popoarelor de a 
rupe cu vechea politică imperialistă, 
de a-si impune dreptul la libertate, 
independentă, ia dezvoltarea dc sine 
stătătoare, de a instaura conlucrarea 
pașnică între națiuni.

Evenimentele arată că cursul des
tinderii se află abia la început, este 
fragil, nu a devenit încă ireversibil, 
că există forte ce pot pune în pericol 
pacea lumii, bot imprima o evoluție 
nefastă vieții internaționale. Un e- 
xemplu și în același timp un serios 
semnal de alarmă îl reprezintă reu
niunea de la Belgrad, care nu s-a

Convorbiri cehoslovaco— 
vest-germane. Gustav Husak> 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, l-a primit pe Heinz Kiihn, 
primul ministru al landului Renania 
de Nord-Westfalia (R.F.G.), care se 
află în vizită la Praga. Au fost exa
minate posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor reciproce, probleme ale ac
tualității internaționale.

In perspectiva reuniunii 
economice la nivel înalt 8 
unor țări industrializate occidentale, 
programată să aibă loc la Bonn in 
luna iulie a acestui an, cancelarul 
R. F. Germania, Helmut Schmidt, a 
avut vineri o Întrevedere cu Warren 
Christopher, secretar de stat adjunct 
al S.U.A. Au fost abordate, de aseme
nea, probleme privind situația din 
Orientul Mijlociu, Africa australă și 
Cornul Africii.

Comunicat oficial în legătură 
cu „cazul Moro"

ROMA 31 (Agerpres). — După o 
lungă reuniune a principalilor lideri 
ai Partidului Democrat-Crestin, a 
fost dat publicității un comunicat în 
care se afirmă că „nu este posibil 
să se accepte șantajul ..Brigăzilor 
Roșii". Problema esențială — relevă 
comunicatul — rămine salvgardarea 
statului democratic si a instituțiilor 
sale legale. 

TORINO. La reluarea procesului celor 15 conducători ai „Brigăzilor Roșii", 
acuzați de numeroase acte de terorism, au fost luate măsuri speciale de 
securitate, inclusiv separarea băncii acuzaților cu gratii, pentru a preveni 
un eventual atac și, totodată, ca urmare a comportării scandaloase a 

inculpaților. Fotografia înfățișează o imagine din sala procesului

soldat cu pași efectivi pe calea tra
ducerii concrete în viață a marilor 
obiective ale documentelor semnate 
la Helsinki. Aceasta se datorește u- 
nor tendințe negative manifestate și 
în cadrul reuniunii, dar si atmosfe
rei de euforie create după Conferin
ța general-europeană, cînd mulți 
și-au închipuit că, odată cu sem
narea documentului, problemele au 
si fost rezolvate.

Apare evident că singura cale pen
tru realizarea securității pe conti
nentul nostru este mobilizarea acti
vă a tuturor forțelor înaintate, a po
poarelor pentru trecerea Ia măsuri 
concrete de colaborare, de normaliza
re a relațiilor internaționale, pentru 
dezangajare militară, fără de care nu 
se poate vorbi de o adevărată pace 
pe continentul nostru. România este 
hotărită să-si intensifice eforturile în 
această direcție.

Desfășurarea evenimentelor de
monstrează. totodată, necesitatea li
chidării stărilor conflictuale. în spe
cial a conflictelor armate din dife
rite zone ale lumii, pe calea trata
tivelor între părțile interesate. In a- 
cest sens vedem și reglementarea si
tuației din Orientul Mijlociu, deve
nită deosebit de gravă. Se im
pune intensificarea eforturilor pen
tru instaurarea pe calea negocierilor 
politice a unei păci juste si trainice, 
plecindu-se de la imperativul ca 
Israelul să-si retragă neîntîrziât tru
pele din sudul Libanului si din toa
te teritoriile arabe ocupate, de Ia so
lutionarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat independent, de la 
garantarea independentei. suvera
nității si integrității teritoriale a 
tuturor statelor din zonă.

în momentul de fată capătă o im
portantă tot mai mare pregătirea 
sesiunii speciale a Organizației Na
țiunilor Unite consacrată proble
melor dezarmării, in vederea valori
ficării posibilităților ce se oferă pen
tru trecerea la măsuri ferme de dez
armare și, în primul rînd, de dez
armare nucleară, la înghețarea și 
apoi reducerea cheltuielilor si efec
tivelor militare, desființarea baze
lor și retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, la desfiin
țarea pactelor militare.

Considerăm, de asemenea, că tre
buie depuse eforturi mai mari pen
tru lichidarea subdezvoltării si in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru democratizarea 
relațiilor dintre state. Toate aceste 
obiective arzătoare ale omenirii re
clamă acțiuni unitare, convergente și 
neobosite ale tuturor forțelor mun
citorești, progresiste și democratice, 
care reprezintă azi un potential gi
gantic. precumpănitor în raportul de 
forte pe plan mondial.

Iată de ce aplaudăm programele 
si platformele de acțiuni comune în
tre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate si alte forte progre
siste din Italia, ca și din alte țări 
vest-europene. atit pentru schimbări 
democratice cu caracter social, cit si 
pentru obținerea victoriei în marea 
bătălie a lumii contemporane, con
sacrată destinderii și înțelegerii in
ternaționale. Iată de ce partidul nos
tru amplifică solidaritatea si colabn- 
rarea cu toate forțele democratice si 
progresiste din lume.

Mesajul se încheie cu urări de 
succes adresate socialiștilor italieni 
în lupta pe care o desfășoară spre 
binele si fericirea maselor muncitoa
re din Italia, pentru cauza progresu
lui si păcii generale.

Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, l-a însărcinat 
pe Raymond Barre cu formarea unui 
nou guvern.

Val de căldură la Budapesta
In Ungaria, timpul a devenit in 

ultimele zile deosebit de călduros. 
Temperatura aerului a fost joi cu 
6—8 grade mai ridicată decit media 
ultimilor ani pentru perioada res
pectivă a anului.

După cum relatează agenția M.T.I., 
această schimbare in condițiile, me
teorologice a provocat o intensificare 
bruscă a circulației rutiere și impli
cit o creștere a accidentelor rutiere. 
De asemenea, joi, serviciile de sal
vare au trebuit să intervină la Bu
dapesta de 70 de ori pentru cazuri 
de infarct al miocardului.

Comunicatul constituie prima reac
ție oficială la cel de-al treilea mesaj 
al „Brigăzilor Roșii" si lă scrisoarea 
atribuită lui Aldo Moro și difuzată, 
joi. în mai multe orașe din Italia, 
care sugera eliberarea unor deținuți 
în schimbul liderului democrat- 
creștin.
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