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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

IERI AU CONTINUAT LUCRĂRILE
CONGRESULUI Al II-LEA AL CONSILIILOR POPULARE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întilnit cu tovarășul Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului Comunist din Chile

Un amplu și rodnic schimb de experiență, propuneri valoroase, ilustrare 
edificatoare a democrației noastre socialiste, a participării directe a oamenilor 

muncii la activitatea de conducere a vieții economice și sociale

Joi au continuat in Capitală lucrările celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.Sosirea în sala congresului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a fost intimpinată cu vii și îndelungi aplauze și ovații, cei pre- zenți exprimîndu-și sentimentele lor de nețărmurită dragoste și prețuire față de partid, față de secretarul său general. Se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.In ședința de dimineață, ale cărei lucrări in plen au fost conduse de tovarășul Radu Bălan, președintele Consiliului popular al municipiului Timișoara, au luat cuvintul tovarășii: Petre Barb, președintele Consiliului popular al municipiului Petroșani. județul Hunedoara. Lucretia Săbău, muncitoare la întreprinderea

textilă Timișoara, județul Timiș, Marcel Dobra, președintele cooperativei agricole de producție Girbovi, județul Ilfov, Eugenia Baraboi, președintele Consiliului popular al comunei Flămînzi, județul Botoșani, Nicolae Ganea, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Ana Mureșan, ministrul comerțului interior, ,Iosif Szasz, președintele Consiliului popular al județului Harghita, Alexandrina Mo- canu, președintele Consiliului popular al municipiului Focșani. Panteli- mon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Constantin Baltă, maistru la întreprinderea ,.23 August** din Capitală, vicepreședinte al Comitetului Central al Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste, Didina Bulboacă, președintele Consiliului popular al comunei Belești, județul Vaslui, Ion Ciorbă, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Cluj, Mihai Ca

raiman, maistru la întreprinderea metalurgică Bacău, Ion Năstase, directorul Stațiunii de mecanizare a agriculturii Cuza Vodă, județul Ialomița, Mihai Moraru, directorul întreprinderii „Progresul** din Brăila, Vasiie Cornea, președintele Consiliului popular al comunei Iernut, județul Mureș.

In continuarea ședinței, lucrările au fost conduse de tovarășa Maria Muntean, președintele Consiliului popular al comunei Ciugud, județul Alba, Au mai luat cuvintul tovarășii Gheorghe Boțea, președintele Consiliului popular al comunei Drănic,
(Continuare în pag. a VII-a)

ll! paginile II-VII:

• DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERILE 
iN PLEN

• LUCRĂRILE IN SECȚIUNILE CONGRESULUI

A ÎNCEPUT recoltarea porumbului
principala bătălie a culesului de toamnă, care impune o largă participare 

la lucru a oamenilor muncii de la sate

Odată cu începerea din această săptămînă a recoltării porumbului, bătălia strîngerii roadelor toamnei a atins in județul Ialomița intensitatea maximă. Și aceasta deoarece cele 143 000 de hectare cultivate situează acest județ printre cele mai mari producătoare de porumb din țară.Pornind de la experiența anilor trecuți și ținind seama că o bună parte din lanurile cu porumb au o intirziere de 12—15 zile față de stadiul coacerii din toamnele precedente, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit o serie de măsuri pe care consiliile unice agroindustriale le-au și pus imediat în practică. La C.A.P. Munteni Buzău, unitate care în anul 1979 a obținut de pe 1 150 hectare o producție medie de 9 004 kg porumb boabe la hectar în condiții de neirigare, în primele două zile au fost recoltate 200 de hectare. în această unitate,, cooperatorii întîi depănușează știuleții, care timp de 2—3 zile rămîn pe coceni, timp !n care umiditatea boabelor scade simțitor. Apoi trec la recoltarea propriu-zisă. Eroul Muncii Socialiste Gheorghe Ghiță. președintele unității, ne spunea că întreaga activitate 
a fost astfel organizată incit recol

tarea, transportul știuletilor și cocenilor tocați să se facă aproape simultan.Tinînd seama că unele suprafețe cultivate cu porumb vor fi înșămin- țate in curînd cu grîu, la C.A.P. Gheorghe Doja a început recoltarea acestor suprafețe. Este demn de remarcat că întregul volum de transport se realizează numai cu cele 25 de atelaje, care fac zilnic cite 4 drumuri.O concentrare maximă a forțelor umane și mecanice am întilnit la I.A.S. Ograda și Pietroiu, unde combinele prevăzute cu echipamente pentru recoltat știuleți funcționează perfect, combinerii realizind astfel norma zilnică de recoltate. La C.A.P. Dor Mărunt, Săveni. Progresul-Fă- căeni și în consiliile unice agroindustriale Scinteia, Țăndărei. Lehllu, Dragalina, Fetești, Cocora și Slobozia suprafețele recoltate cresc de la o zi la alta, semn că munca este bine organizată, iar lucrătorii ogoarelor își îndeplinesc bine îndatoririle. Aspectele relatate dovedesc că în județul Ialomița recoltarea porumbului a început sub bune auspicii.
Mlhai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii”

în județul Brăila recoltarea porumbului a început incă de săptămina trecută. Intii'doar în ci te va cooperative agricole — Cireșu, Suțești. Bărăganu, Chiseani, Victoria și în Întreprinderile agricole de stat Insula Mare a Brăilei și Dudești — pentru ca acum frontul recoltării să se extindă în 25 de unități. Specialiștii urmăresc îndeaproape stadiul coacerii lanurilor, urmind ca pe măsură ce acestea ajung la maturitate să înceapă culesul cu toate forțele.Consemnăm și o inițiativă lăudabilă : la cooperativa agricolă Surdila- Găiceanca, pe o suprafață de 200 de hectare. 600 de cooperatori au trecut la depănușatul porumbului direct în lan. Expus la razele soarelui, porumbul aflat în faza de lapte-ceară, își va grăbi astfel procesul de coacere cu 2—3 săptămîni. Umiditatea boabelor scade de la 30—40 la sută la 13—20 .«Ia sută. Aplicarea acestei metode prezintă multiple avantaje : creează condiții pentru grăbirea recoltării, permite insilozarea cocenilor în stare suculentă și asigură eliberarea grabnică a terenului în vederea insămînțării griului în perioada optimă.Recoltarea fiind la început, l-am rugat pe tovarășul Marin Ion, director adjunct al direcției agricole județene, să ne prezinte citeva din

măsurile întreprinse pentru buna desfășurare a lucrărilor.— Comandamentul județean pentru agricultură a pregătit din timp recoltarea porumbului, astfel ca in acest an să facem cea mai scurtă campanie de cules. Dispunem de 1 080 de combine cu care vom recolta mecanizat 94 600 de hectare. Pe consilii unice agroindustriale au fost înființate formații specializate de cite 10—12 combine care vor lucra separat la recoltarea în știuleți și în boabe. Totodată, sînt asigurate mijloacele de transport necesare, astfel ca tot ce se recoltează să fie transportat și depozitat în aceeași zi — nimic din recoltă să nu rămină în cîmp. In acest scop au fost stabilite trasee scurte, care nu depășesc 15 km. La recoltarea manuală se va asigura o amplă mobilizare a forțelor umane de la sate : peste 15 000 de țărani cooperatori, la care se vor adăuga alte mii de oameni ai muncii, tineri, elevi.Important este acum ca măsurile luate de comandamentul județean să fie aplicate întocmai, deoarece, în zilele următoare, recoltarea porumbului va cunoaște o intensitate maximă.
Comeliu 1FR1M
corespondentul „Scînteii"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit. joi după-amiază, cu tovarășul Luis Corvalan. secretar general al Partidului Comunist din Chile, care. Ia invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie in țara noastră.La întrevedere a luat parte tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Mulțumind călduros pentru invitația de a vizita din nou România, tovarășul Luis Corvalan a transmis, din partea conducerii Partidului Comunist din Chile și a sa personal, un salut de prietenie tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului, împreună cu cele mai bune urări.Subliniind satisfacția prilejuită de reîntîlnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășul Luis Corvalan a adresat Partidului Comunist Român, secretarului său general, întregului nostru popor calde mulțumiri pentru solidaritatea activă manifestată față de lupta comuniștilor chilieni, a celorlalte forte progresiste, pentru sprijinul politic și moral acordat ace'stora în vederea restabilirii drepturilor vitale și libertăților democratice ale oamenilor muncii din Chile, pentru poziția principială în sprijinul cauzei drepte a poporului chilian, pentru ospitalitatea de care se bucură pa- trioții chilieni — refugiați politici — stabiliți in țara noastră.Tovarășul Luis Corvalan a dat o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., a secretarului său general, in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, activității desfășurate de Partidul Comunist Român, de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, pe arena internațională, pentru triumful cauzei păcii, colaborării și înțelegerii între națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. mulțumind pentru salut și sentimentele exprimate, a adresat tovarășului Luis Corvalan, conducerii Partidului Comunist din Chile un salut prietenesc din partea conducerii partidului nostru și a sa personal, împreună cu cele mai bune urări. Manlfestindu-și satisfacția pentru noua vizită pe care secretarul general al Partidului Comunist din Chile o face în România, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat solidaritatea comuniștilor români, a întregului nostru popor cu lupta dusă de P.C. din Chile, împreună cu celelalte forte progresiste, patriotice, pentru o dezvoltare liberă, independentă și democratică a națiunii chiliene.în cadrul întrevederii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Chile. S-au evidențiat de asemenea relațiile de strînsă prietenie și colaborare existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Chile și a fost relevată hotărîrea comună de a le extinde și adinei, ceea ce corespunde intereselor celor două partide și popoare. slujește cauzei solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, anti- imperialiste.Secretarul general al Partidului Comunist Român și secretarul general al Partidului Comunist din Chile au efectuat un schimb de păreri cu privire la probleme actuale ale vieții internaționale. în acest context, a fost exprimată îngrijorarea față de situația internațională, subliniindu-se necesitatea de a se acționa pentru oprirea înrăutățirii climatului politic mondial, pentru reluarea și continuarea politicii de pace, destindere, colaborare și respect al independentei naționale. ' "In timpul convorbirii s-a apreciat că, în actualele condiții internaționa

le. se impune intensificarea eforturilor pentru soluționarea pe cale politică. prin tratative,, a tuturor problemelor litigioase dintre state, pornin- du-se de la respectarea principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității „naționale, neamestecului în Treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Referitor la situația din Europa, s-a relevat necesitatea pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid, pentru ca ea să impulsioneze transpunerea în fapt a documentelor semnate la Helsinki, să ducă la realizarea unor progrese efective in domeniul cooperării și securității europene, ceea ce ar reprezenta o contribuție însemnată la politica de pace, destindere și colaborare internațională.Totodată, s-a considerat că instaurarea păcii in lume reclamă acțiuni energice pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru oprirea amplasării de noi rachete, pentru trecerea la măsuri practice, concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare, nucleară. A fost reliefată, de asemenea, importanța lichidării subdezvoltării și făuririi unei noi ordini economice internaționale.Relevînd profundele schimbări revoluționare și sociale care au loc In America Latină, tovarășii Nicolae Ceaușescu și'Luis Corvalan au reafirmat solidaritatea Partidului Comunist Român și a Partidului Comunist din Chile cu lupta forțelor revoluționare și democratice de pe acest continent și au reliefat importanța solidarității și colaborării acestor forțe, atît pe plan național, cit și internațional, în lupta pentru independență și suveranitate națională, pentru dreptul popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe soarta lor, pentru pace și progres socihl,întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere tovărășească.
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe Mohamed Husni Mubarak, 
vicepreședintele Republicii Arabe Egipt

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi după-amiază. pe Mohamed Husni Mubarak, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, care face o vizită oficială în țara noastră.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Arabe Egipt. Anwar El Sadat, împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire. Mohamed Husni Mubarak a arătat că președintele R. A. Egipt l-a însărcinat să exprime. în numele său și al poporului egiptean, profunde mulțumiri și înaltă prețuire pentru eforturile constante ale României,1 ale președintelui Nipoiae Ceaușescu îndreptate spre înfăptuirea Unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj și a adresat, la rindul său. președintelui Anwar El Sadat un salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și succes, de pace și prosperitate poporului egiptean.In cadrul întrevederii a fost exprimată satisfacția deosebită față de bunele relații care s-au stabilit și se dezvoltă între țările noastre, în deplină concordantă cu înțelegerile convenite cu prilejul dialogului româno- egiptean la nivel înalt de la București și Cairo. Totodată, a fost manifestată dorința comună de a extinde și aprofunda prietenia și conlucrarea fructuoasă dintre România și Egipt, pe pian politic, economic, tehnico- științific și cultural, precum și pe arena mondială, în interesul ambelor

popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Au fost abordate unele probleme ale vieții internaționale. îndeosebi cele privind Orientul Mijlociu. In acest, cadru, oaspetele a informat despre ultimele evoluții ale situației din această zonă, despre ce a întreprins și întreprinde R.A. Egipt în vederea realizării păcii în regiune.De ambele părți s-a apreciat că actuala situație din Orientul Mijlociu impune intensificarea eforturilor pentru instaurarea unei păci globale. drepte și trainice, care să ducă la retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, la rezolVarfeâ problemei- poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent, in care să-și poată organiza viața in mod liber, potrivit aspirațiilor sale naționale legitime — la asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din regiune. S-a subliniat în acest context că acțiunile unilaterale întreprinse de Israel în teritoriile ocupate, implantările de așezări în aceste teritorii, măsurile restrictive luate împotriva populației palestiniene, precum și hotărîrea de a declara întregul Ierusalim drept capitală a statului Israel sînt contrare dreptului internațional și rezoluțiilor O.N.U., creează noi obstacole în procesul realizării păcii in Orientul Mijlociu.A fost reafirmată convingerea că în ansamblul măsurilor care pot con

tribui la instaurarea păcii în această parte a lumii un pas inainte l-ar constitui convocarea unei conferințe internaționale sub egida și cu participarea activă și eficientă a Organizației ' Națiunilor Unite, la care să ia parte toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, Uniunea Sovietică și Statele Unite și alte state care pot contribui la solutionarea politică a problemelor complexe din Orientul Mijlociu.Președintele Nicolae Ceaușescu șl vicepreședintele Mubarak și-au exprimat îngrijorarea față de tensiunea actuală din relațiile internaționale și au subliniat necesitatea de a se acționa în vederea diminuării încordării, reluării și continuării procesului de destindere, soluționării pe cale politică a tuturor stărilor de conflict din diferite zone ale lumii, a adoptării de măsuri privind dezarmarea, și în primul rînd de dezarmare nucleară, instaurării unei noi ordini economice mondiale.S-a subliniat și cu acest prilej necesitatea imperioasă ca guvernele, parlamentele, organizațiile politice, forțele progresiste din întreaga lume, opinia publică mondială să acționeze hotărit în vederea îmbunătățirii climatului internațional, rezolvării problemelor complexe ce confruntă umanitatea, pentru triumful idealurilor de libertate, independență și progres pe planeta noastră.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Astăzi, în jurul orei 11, posturile de radio și televiziune vor transmite 

direct ședința de închidere a celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare.
................ ' *.........................9----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ————■—-



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 12 septembrie 1980 -

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL ll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
— Din cuvîntul participantilor la dezbaterile in plen —

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE BARB 

președintele Consiliului popular al municipiului
Petroșani, judelui HunedoaraAm bucuria și satisfacția de a vă adresa, inainte de toate, tradiționalul nostru salut mineresc „Noroc bun“, salut atit de familiar primului miner de onoare al Văii Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, salut cu care am avut cinstea și fericirea de a vă întimpina nu o dată in abatajele noastre, in pragurile caselor noastre, in discuțiile purtate de la inimă la inimă, pătrunse de o dragoste plină de grijă pentru destinele oamenilor muncii din acest vechi bazin carbonifer al țării.Pe baza orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, date cu ocazia vizitelor efectuate in Valea Jiului, economia municipiului Petroșani cunoaște un intens proces de dezvoltare și diversificare. Pe prim plan situăm realizarea planului la producția de cărbune. Trebuie să spunem însă că nu sintem satisfăcuți de activitatea depusă și rezultatele obținute, pentru că unele întreprinderi miniere nu și-au realizat sarcinile de plan. Iată de ce sintem preocupați să ridicăm spiritul de combativitate, muncitoresc, al tuturor colectivelor de muncă, să orientăm maț ferm preocupările către folosirea mai bună a personalului muncitor, a utilajelor, creșterea productivității in abataje, ‘perfecționarea organizării muncii, intărirea ordinii și disciplinei, astfel incit să facem din recuperarea rămi- nerilor în urmă și realizarea planului la cărbune o preocupare atit a minerilor, cit și a tu? turor celor care muncesc și activează in Valea Jiului. Am dori ca in acest efort să simțim un ajutor mulț mai activ din partea ministerelor de resort, in primul rînd in ceea ce privește realjzarea programului de mecanizare a extracției și de asigurare a frontului de lucru pentru anul 1981, domeniu in care avem unele rămiperi in urmă.în continuare, vorbitorul a spus :Minerii Văii Jiului vă sint pe deplin recunoscători, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru programul de construire a unor obiective industriale necesare ocupării forței de muncă feminine. Vă raportez că la Lupani s-a extins întreprinderea „Vîsooza** și se află în stadii avansate de execuție țesătoria de mătase. Fabrica de confecții de la Vulcan. întreprinderea de tricotaje de la Petroșani și Fabrica de mobilă Petrila au intrat in producție. în toate aceste unități vor lucra peste o 000 do femei, in majoritate soții și fiice de mineri. De asemenea, o amploare deosebită cunosc în continuare lucrările edilitar- gospodărești, construcția de locuințe, alte activități sociale și culturale., ,La toate acestea adăugăm, cu recunoștință, creșterea substanțială a veniturilor bănești ale oamenilor muncii — minerii fiind cei dinții care au beneficiat de sporirea retribuțiilor — creșterea consumului de produse alimentare, industria|e, de uz general, îmbunătățirea gradului de confort. A rămas de domeniul unei triște amintiri viata grea, mizeră a minerilor din vechea „Vale a plingerii“, cum era denumită în timpul patronilor Valea Jiului. Oameni săraci și obidiți în regimul burghez, minerii trăiesc astăzi o viată demnă, care devine an de an tot mai îmbelșugată odată cu creșterea puterii economice a țării. Iată de ce, dînd glas glodurilor și sentimentelor minerilor din Valea Jiului, ingădui- ți-mi să exprim cele mai alese mulțumiri partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aceste condiții noi de muncă și de viață,

CUVÎNTUL
LUCREȚIA SĂBĂU

muncitoare la Întreprinderea textilă TimișoaraOamenii muncii de la întreprinderea textilă din Timișoara — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — pe care-i reprezint la acest înalt forum m-au împuternicit, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, să vă transmit urarea lor de multă sănătațe și viată lungă, satisfacția și mulțumirile noastre pentru modul strălucit jn care conduceți destinele României socialiste, pentru grija permanentă pe care o manifestați pentru înflorirea națiunii noastre socialiste și creșterea bunăstării sale, grijă relevată și de faptul că in cincinalul pe care îl încheiem a avut loc cea mai mare majorare a retribuțiilor din istoria construcției socialiste din tara noastră, de- pășindu-se cu mult sarcinile stabilita de cel de-al XI-lea Congres al partidului.Posibilitățile mari de care dispunem și-au găsit corespondent în condiții de muncă și de viață mai bune, în îmbogățirea vieții spirituale. Beneficiem de creșe și grădinițe pentri» copii, internate pentru elevi și stu- denți. Se aplică, așa cum a indicat conducerea superioară de partid, săptămina de lucru redusă. Ni se asigură astfel mai mult timp liber pentru familie, pentru creșterea și educarea copiilor, pentru autoinstruire. Dispunem de o varietate mai mare de bunuri de consum, de o alimentație mai bogată și diversificată. Cît de mult contrastează toate acestea cu realitățile din regimul burghez, cind privațiunile, șomajul și exploatarea, lipsa de siguranță pentru ziua de miine erau tot ce puteau oferi patronii.Să audă și domnii de la vocile „binevoitoare" ale unorposturi de radio străine carene poartă de grijă și care,după ce și-au trădat patria, spumegă de furie la fiecare suc
ces pe care-1 obținem. Să ia

Apreciez și eu, ca dealtfel toți oamenii muncii in numele cărora vorbesc, permanența lărgire a cadrului-democrației, normele promovate de partid pentru participarea efectivă a maselor la adoptarea deciziilor, la conducerea societății. Așa cum ne-ați cerut, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă raportăm că acționăm pentru intărirea rolului autoconducerii muncitorești, implicarea mai dinamică a organizațiilor democrației și u- nității socialiste, a deputatilor in soluționarea problemelor e- conomice și sociale, edilitare, pe care le ridică locuitorii cu diferite prilejuri. Dar trebuie să arăt că nu reușim incă să ridicăm peste tot activitatea consiliilor populare la nivelul marilor cerințe actuale.Neajunsurile care există încă in activitatea unor consilii populare din municipiul nostru ne obligă să perseverăm pentru a se înțelege că consiliile populare trebuie să acționeze în etapa actuală într-un spirit nou, revoluționar, să asigure neabătut promovarea principiilor socialismului, edificarea noii orin- duiri in unitățile administrativ- teritoriale în care activează. Pornind tocmai de la aceste cerințe, sînt de părere, muit stimate tovarășe secretar general, să se analizeze chiar schimbarea denumirii consiliilor populare, poate în „consilii populare revoluționare'1 ori „consilii populare socialiste", pentru a răspunde mai bine și prin denumire misiunii lor de organe ale puterii revoluționare a poporului. ale orînduirii noastre' socialiste.în acest context, vorbitorul a spus :Am reținut cu interes prevederile de lege referitoare la ereșterea răspunderii organelor locale în educarea revoluționară, patriotică a populației, in formarea conștiinței socialiste. Trebuie să recunosc autocritic că și noi avem neajunsuri în acest domeniu, nu reușim să asigurăm peste tot o activitate cultural-educativă permanentă, să combatem stările negative, să cultivăm la țoțj cetățenii dragostea de muncă, respectul față de lege, de principiile eticii și echității socialiste. Totodată, cred că și instituțiile centrale de educație, mai ales televiziunea, cinematografia, presa centrală trebuie să nc sprijine' mai bine in această muncă. Or, numai de sprijin nu se poate vorbi din partea unor emisiuni ale televiziunii care inundă ecranele televizoarelor cu fel și fel de filme occidentale de slabă calitate, care fgc uneori, departe de a critica- realitățile capitaliste, apologia modului de viată burghez. Cred că și Consiliul Culturii și Educației Socialiste trebuie să ne sprijine prin trimiterea mai multor filme bune, mai multor formații teatrale im Valea Jiului. cu un repertoriu militant, educativ, revoluționar.Am mandat din partea minerilor, preparatorilor, producătorilor de utilaj minier, constructorilor, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, a Încheiat vorbitorul, de a exprima angajamentul lor muncitoresc, de a face totul pentru sporirea producției de cărbune, pentru ca țara noastră să devină pe deplin independentă din punct de vedere energetic, de a acționa cu toată răspunderea pentru îmbunătățirea și perfecționarea intregii activități economice și sociale, pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, pentru ridicarea patriei pe treptele tot mai înalte ale civilizației și progresului.
TOVARĂȘEI

bine aminte că noi muncim pentru noi, pentru copiii ce vor forma generația societății comuniste, că patria reprezintă leagănul nostru sfint in care făurim și realizăm cele mai îndrăznețe planuri.In cadrul economiei județului Timiș, industria ușoară deține o pondere însemnată. Dealtfel, produsele realizate in întreprinderile industriei ușoare a județului se exportă in peste 70 de țări aie lumii, la finele acestui an producția la export însu- mind aproximativ 365.3 milioane lei-valutâ, din care 232 milioane lei-valută pe relația devize libere. îhtrepripderea noastră și-a îndeplinit sarcinile de plan ale acestui cincinal încă de la 12 iulie, Acum sintem preocupați să încheiem cu succes planul pe anul in curs — ultimul din acest cincinal — și să pregătim cele mai bune condiții pentru a păși, cum se spună in popor, cu dreptul in cincinalul următor.O problemă care ne preocupă, în mod deosebit, o constituie valorificarea materialelor recuperabile. Prin valorificarea superioară a acestora s-au obținut țesături și tricotaje în valoare de 380 milioane lei. De asemenea. prin efort propriu, am reușit, numai în acest an, să producem auxiliari chimici și să reducem în acest fel importul cu aproximativ 3.5 milioane lei.Analizindu-ne activitatea în spirit critic, sub semnul exigențelor comuniste, ne-am propus un amplu program de măsuri privind instituirea unui climat de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă, pentru mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, ridicarea calificării profesionale. Am dori insă ca și ministerul nostru de resort să vină mai activ In întîmpi- narea acestor preocupări, să asigure un sprijin susținut stabilirii tehnologiilor adecvate, organizării mai bune a cooperării 

dintre întreprinderi, mai ales în ceea ce privește producerea întregului sortiment de piese de 6chimb necesare unităților industriei ușoare.O latură a democrației noastre socialiste este participarea directă a cetățenilor la activitatea de stat și obștească. în acest sens, răspunderi deosebite revin consiliilor populare. Din propria noastră experiență cunoaștem că au loc dezbateri cetățenești asupra unor proiecte de decizii și programe de măsuri in județ, in localități. Cred insă că trebuie să se întărească obligația consiliilor populare ca in tot ce fac să se consulte cu oamenii muncii, s,ă acționeze impreună cu ei, să răspundă direct in fața cetățenilor de munca lor. Propun de aceea ca în legea de organizare și funcționare a consiliilor populare să se prevadă că consiliile populare sint obli
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MARCEL DOBRA
președintele cooperativei agricole de producție 

Girbovi, județul lliovFaptul că ne aflăm azi aici, la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, este incă o puternică dovadă a înaltului democratism al orinduirii noastre, confirmarea faptului că la noi totul se face prin oameni și pentru oameni, că ei participă direct la luarea hotăririlor și la infăptuirea lor. Cei care n-au apucat vremurile silnice cind s-a născut și numele comunei noastre, Girbovi, spune generațiilor de acum multe in ce privește trecutul său de obidă și silnicie. Bătrinii noștri își amintesc cu firească ură de vremea cind moșieri ca Gheorghe Ma- nolescu, Mțltiade și alții stăpi- neau țiăminturile pe care se află azi cooperativa noastră a- gricolă, cind minia țăranilor, exploatați la șînge, a aprins flacăra revoluției din 1907.Transformarea socialistă a agriculturii^ inițiată și înfăptuită de partid, ne-a schimbat din temelii destinul. Munca in cooperativa agricolă s-a dovedit a fi izvorul celor mai adinei schimbări petrecute in modul de gin- dire și de viată al foștilor exploatați. Avem documente din acea vreme, le comparăm cu ce este astăzi și mărturisim că uneori nici nouă nu ne vipe sg credem, într-atit de viguros ne-a fost urcușul. în anul 1975. cooperativa agricolă a fost distinsă cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, pentru producția de 6 500 kg griu la hectar in cultură neirigată. în anul următor, pentru o producție de 6 510 kg' porumb la hectar, de. asemenea in condiții neirigate, am primit a doua medalie de aur „Secera și ciocanul". Producțiile record au început să devină un fapt obișnuit in viata cooperativei noastre.Cooperatorii noștri nu pot uita îndemnul pe care ni l-ați dat, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru pe care ați făcut-o in comuna noastră, de a spori neîncetat producțiile, de â ne ridica pe noi trepte calitatea muncii și a vieții, pentru ă putea străbate astfel mai repede drumul spre orașul agroindustrial de miine. Iată de ce socotim că — in lumina atitor mărețe înfăptuiri — numele de Girbovi, pe care il poartă azi comuna, nu mai corespunde realității și vă rugăm să ne sprijiniți în a-i da o denumire pe măsura epocii revoluționare pe caro o trăim.Cooperativa agricolă djn Girbovi a devenit o unitate puternică. Dacă acum 10 ani coope-
CUVlNTUL

EUGENIA
președintele Consiliului popular comunal Flămînzi, 

județul BotoșaniLocuitorii comunei Flămînzi, urmașii celor care în 1907 au aprins flacăra luptei împotriva asupririi moșierești, care avea sâ cuprindă țara, mi-au incredin- țat mandatul să exprim de la tribuna acestui forum al democrației noastre socialiste adjnca recunoștință față de conducerea partidului, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al patriei' noastre, pentru viața bună, pentru fericirea și bunăstarea in care trăim și muncim in anii de lumină ai construcției socialiste. Pentru că de la cei mai tineri pină la cei mai vîr- stnici locuitori ai comunei noastre cu toții știm că marile prefaceri economice și social-cul- turale care au schimbat din temelii destinele țărănimii muncitoare, destinul întregului nostru popor se datoresc politicii revoluționare clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, înțelepciunii cu care secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne conduce de un deceniu și jumătate spre cele mai 103116 culmi ale idealurilor noastre.Viața grea de altădată, umilința, sărăcia și foametea, de unde provine și denumirea de tristă faimă a comunei Flâ- minzi, au rămas doar in amintirea bătrînilor și în cărțile de istorie, ca simbol al asupririi și exploatării. Astăzi, simbolurile vieții noastre sînt altele, ele sint legate de socialism, de statul nostru revoluționar, de munca noastră liberă și este anacronic ca astăzi comuna noastră să se mai numească Flăminzi, purtind parcă stigmatul lumii vechi, de mult înlăturată de popor. V-am ruga, de aceea, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să se analizeze posibilitatea de a da o nouă denumire comunei noastre poate „Victoria socialismului", poate „Socialismul victorios", oricum o denumire care să exprime starea înfloritoare de azi și de miine a localității noastre. Pentru aă, înțr-adevăr, greu le vine copiilor și nepoților bătrînilor noștri să înțeleagă de ce se numește Flămînzi o localitate a 

gate să informeze permanent cetățenii, prin presă, afișaj, stații de radioficare, alte mijloace de informare in masă, asupra activității desfășurate, precum și cu privire la celelalte sarcini ce le revin în buna gospodărire și administrare a localităților, în rezolvarea problemelor legate de viața și activitatea cetățenilor.încredințez conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Timiș nu vor precupeți nici un efort pentru a indeplini în mod exemplar sarcinile ce le revin din documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului, sporindu-ne contribuția Ia ridicarea continuă a patriei noastre pe culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației.

rativa noastră realiza o producție agricolă globală de 43 milioane lei, acum valoarea acesteia depășește 90 milioane lei. S-au dublat producțiile la hectar la griu și porumb, la floarea- soarelui și sfecla de zahăr, iar, după estimările noastre, anul acesta vom realiza peste 7 500 kg porumb boabe, peste 3 000 kg floarea-soarelui la hectar, pe întreaga suprafață cultivată. Contăm, de asemenea, pe o pro? ducție de sfeclă de 43—45 tone la hectar.Creșterea producțiilor stă la temelia veniturilor sporite ale cooperatorilor și mecanizatorilor. Viața lor a urcat pe noi trepte, chipul comunei, in care atîtea generații au văzut lumina, s-a schimbat mult. în ultima perioadă s-au construit o școală cu 12 săli de clasă, 3 laboratoare și o sală de gimnastică. Se află în construcție o grădiniță pentru copii cu 240 locuri. în localitate au apărut primele blocuri de locuințe cu spații comereiâtS la parter.Comunei Girbovi i se deschid perspective luminoase și in'cincinalul 1981—1985. Valoarea totală a investițiilor va trece in această perioadă de 200 000 000 lei. Din aceste investiții se vor asigura dezvoltarea și modernizarea in continuare a producției agricole vegetale și animale, se vor construi circa 300 apartamente, cu spații comerciale la parter, Si alte obiective.Faptul acesta ne obligă să răspunciem cu producții si mai bune, cu cantități tot mai mari de produse destinate nevoilor de consum. Dar trebuie să recunoaștem că in prezent, cu toate realizările obținute, nici producția zootehnică, nici cea agricolă nu se află la nivelul înzestrării materiale a cooperativei, al potențialului productiv al pămin- tului nostru.Aș dori să fac aici o obser- • vație si la adresa unor organe centrale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Construcțiilor de Mașini ar trebui să so ocune mai rapid de perfecționarea și creșterea randamentului mașinilor de recoltat sfeclă.în încheiere, asigur congresul, pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. că locuitorii comunei Girbovi vor munci cu abnegație și devotament patriotic pentru a smulge pămîntului rodnic al Bărăganului roade tot mai bogate, aducindu-ne astfel contribuția Ia înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socia-, listă Romania. J
TOVARĂȘEI
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unor oameni care trăiesc o viață tot mai bună, imbelșugată, sînt stâpini pe destinele lor. Piinea albă și îndestulătoare nu mai lipsește de pe nici o masă, civilizația și cultura au pătruns in fiecare gospodărie, bucuria și încrederea luminează chipurile țăranilor noștri pentru că nimeni pu știe mai bine ca ei cit de greu a fost jugul ciocoiesc, cit de lung a fost drumul luptei, cit de înalt este saltul pe care l-au făcut in făurirea acestui nou destin. Calea arătată de partid — aceea a marilor cooperative agricole de producție — pe care a fosț chemată s-o urmeze țărănimea, s-a dovedit, de-a lungul a trei decenii și mai bine, a fi singura cale a belșugului, singura cale a marilor recolte din agricultură și. implicit, a ridicării neîncetate a nivelului de viață și civilizație al întregului popor.Acest adevăr arătat de partid este confirmat și de exemplul comunei noastre. Animați de puternice sentimente patriotice, locuitorii comunei Flăminzi au obținut de la un an ia altul realizări însemnate atit în agricultură, cit și in activitatea gospodărească. Producțiile pe care le estimăm în cele două cooperative agricole de producție. respectiv 36 tone sfeclă de zahăr la ha, 3 000 kg porumb boabe la hectar și altele, vor însemna depășirea substanțială a prevederilor, fără a ne declara cituși de puțin mulțumiți, deoarece știm că dispunem de rezerve pentru obținerea unor producții incomparabil mai mari.A rămas vie in memoria și in inimile noastre vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în comuna Flămînzi, cu care prilej s-a jalonat dezvoltarea sa viitoare ca centru urban. Ni s-a alocat prin grija partidului, un volum de investiții de aproape 250 milioane lei, care vor fi materializate în construcția unei filaturi, unei secții de brinze- turi, o moară, o brutărie modernă, 500 de apartamente, un cămin cultural, un liceu agroindustrial, o grădiniță cu 180 de locuri, o creșă cu 100 de locuri șr multe alteie, în realizarea că

rora sintem angajați deja cu toate forțele noastre. Vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general, că prin munca entuziastă a oamenilor s-au construit primele blocuri, Insumind deocamdată 150 de apartamente, că mai bine de jumătate din locuitorii comunei s-au mutat in case noi, dispunem de școli noi, de un spital, de două circumscripții sanitare, se află în fază avansată de construcție un complex de creștere a Vacilor pentru lapte, un complex de îngrășare a mieilor și alte unități care au ridicat și vor ridica an de an puterea economică a comunei, nivelul de viață al cetățenilor.Ințelegîndu-și menirea sa de
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NICOLAE GANEA 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

al municipiului BucureștiAcționînd consecvent pentru traducerea in viață a hotăririlor primului Congres al consiliilor populare, Consiliul popular al Capitalei a pus în centrul preocupărilor perfecționarea organizării și conducerii activității sale. S-a îmbunătății consultarea populației asupra principalelor probleme ale dezvoltării economico-sociale și edilitar- urbanistice a municipiului. Planul consiliului popular al municipiului la principalii indicatori a fost îndeplinit și depășit pe cei 4 ani și 8 luni in proporție de 106 la sută. în aceeași perioadă au fost date în folosință peste 110 000 apartamente, 224 000 mp spații comerciale, precum și numeroase alte obiective social-culturale. A fost pus în funcțiune primul tronson al metroului. S-a extins rețeaua de termoficare, de alimentare cu apă și canalizare, s-au realizat importante lucrări de modernizare a marilor artere de circulație.Prin grija și preocuparea statornică a partidului, a secretarului său general, care pun în centrul activității grija fată de om, și in municipiul București, asemeni intregii țări, a crescut necontenit nivelul de trai al populației. Astfel, ca urmare a sporirii veniturilor oamenilor muncii, îndeosebi pe seama majorării retribuțiilor, volumul vînzări- lor de mărfuri a crescut cu 37 Ia sută, iar cel al prestărilor de servicii cu 35 la sută.Sintem conștienli că rezultatele noastre ar fi fosț și mai bune dacă in munca organelor locale ale puterii și administrației de stat nu s-ar fi manifestat și o serie de neajunsuri și deficiențe. Astfel, avem întârzieri in infăptuirea programului l<ț construcția de locuințe ; rami- neri în urmă se înregistrează in domeniile' prestațiilor de servicii și al valorificării resurselor locale, serviciile nu răspund întocmai cerințelor populației, atit ca diversificare, cît și ca repartiție teritorială. Deși s-au înregistrat însemnate îmbunătățiri ale activității comerciale, in a- provizionarea populației se manifestă neajunsuri, cu deosebire în repartizarea judicioasă a fondului de marfă existent,' precum și in modul de servire a cumpărătorilor ; in transportul in comun trebuie să spunem că se mențin incă o seamă de deficiențe privind asigurarea ritmicității circulației în orele de virf, repararea și întreținerea parcului de mașini, respectarea de către întregul ' personal al I.T.B. a ordinii și disciplinei.Unele neajunsuri continuă să exisțe in stilul si metodele de muncă ale consiliilor populare ale Capitalei șj sectoarelor. Astfel, se înfilnese dese manifestări de formalism, conservatorism și birocrație, lipsă de solicitudine, în unele cazuri, față de cerințele populației.Lipsurile existente in activitatea consiliilor populare sint și o urmare g faptului, că, uneori, aparatul acestora trebuie să se ocupe de întocmirea a numeroase statistici și situații informative, cuprinzînd o sumedenie de date solicitate de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare sau de alte organe
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ANA MUREȘAN
ministrul comerțului interiorȚelul suprem al politicii partidului il constituie ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor, sporirea gradului de civilizație, a calității vieții oamenilor.Pe temelia marilor realizări obținute de oamenii muncii din țara noastră, in toate domeniile activității economico-sociale, Îndeosebi în ultimii 15 ani. de cind in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român. au crescut substanțial veniturile populației, s-a dezvoltat și diversificat producția bunurilor de consum, ceea ce s-a reflectat și în volumul desfacerii de mărfuri. în acest an, vinză- rile prin comerțul socialist sint de 3,2 ori mai mari decit in 1965 și cu pește 50 la sută fată de 1975. Astăzi, prin grija partidului, a secretarului său general, populația tării se hrănește mai bine, se imbracâ mai bine și mai frumos, dispune de o mai mare varietate de produse de folosință îndelungată, destinate Înzestrării căminelor, ușurării muncii în gospodărie, ridicării gradului de confort.Față de anul 1965, consumul mediu anual pe locuitor este de peste două ari mai mare la produse alimentare de bază, cum sint : carne și produse din carne, lapte și produse lactate, zahăr și produse zaharoase, ouă, legume și fructe proaspete și prelucrate, precum și la țesături, confecții, tricotaje și încălțăminte. în același timp, gradul de înzestrare a populației cu bunuri de folosință îndelungată este în prezent de două ori mai 

organ al puterii populare revoluționare — a arătat in incheiere vorbitoarea — consiliul popular comunal va imprima întregii sale activități un caracter combativ, de intransigență față de orice lipsuri, va acționa pentru mobilizarea tuturor locuitorilor comunei la îndeplinirea fermă a sarcinilor de investiții, știind că tot ce construim construim pentru noi. Făurirea socialismului șl comunismului în comuna noastră este cauza oamenilor muncii din comună și consiliul popular revoluționar va răspunde in fața conducerii partidului de îndeplinirea acestei meniri istorice ce ni s-a încredințat.

centrale de planificare și sinteză, in dauna muncii concrete, de zi cu zi, in mijlocul cetățenilor.Recunoscând faptul că ne ocupăm insuficient de-educație, de gospodărirea bazei materiale destinate acestei activități, de organizarea unor ample manifestări cultural-artistice și sportive, trebuie să spunem că la consiliile populare șe Înregistrează numeroase nemulțumiri ale cetățenilor față de programele ce se transmit la radio și televiziune. Sint de acord cu critica adusă de tovarășul Petre Barb cu privire la unele emisiuni de televiziune. Sînt difuzate unele emisiuni neinteresante, rupte de viață, neconvingătoare, se prpgramează prea multe filme occidentale, fără nici un mesaj educativ, dimpotrivă, cu influențe nocive asupra tineretului.Se impune, atit din partea consiliilor populare, cit și din partea organelor de miliție, procuratură și justiție, creșterea exigenței față de oriee abatere de la legile țării. Societatea noastră promovează umanismul, etica și echitatea socialistă, grija față de om, este atentă ca oamenii să nu fie sancționați pe nedrept. Dar nu înțelegem de ce unele organe de stat au devenit blînde, îngăduitoare față de cei care încalcă legea, comit acte antisociale, atentează la bunul public ori personal. Trebuie să acționăm hotărît împotriva orioăror manifestări de huliganism, de furt, de comportare neeivilizată, pentru respectarea întocmai a principiilor, eticii și echității socialiste de către toți cetățenii-Referindu-se in continuare Ia prevederile pianului pe perioada 1981—1985, vorbitorul a spus : în viitorul cincinal, in Capitală se vor realiza 180 000 de apartamente, din care 9 000 in comunele suburbane, precum și alte numeroase obiective sociai-cul- turale.Sarcini importante pe revin în dezvoltarea accentuată a producției industriei mici și artizanale, care va contribui la mai buna utilizare a materialelor recuperabile și «folosibile, ia îmbogățirea gamei sortimentale a bunurilor de consum, sporul acestui sector fiind de 78,5 la sută in 1985 față de 1980.O atenție deosebită vom acorda transpunerii în viață a indicațiilor secretarului general al partidului, date și cu prilejul recentei vizite in Capitală, în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației, extinderii și modernizării piețelor, a spațiilor comerciale, diversificării continue a sortimentelor de mărfuri și introducerii unor noi modalități de prezentare și desfa- cere a acestora.Exprimindu-și acordul față de prevederile proiectelor de lege supuse dezbaterii congresului, vorbitorul a spus în încheiere : Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in numele . cetățenilor Capitalei, că vom face țotul pentru a ne spori contribuția ja infăptuirea hotăririlor de o excepțională însemnătate adoptate de Congresul al XII-lea al partidului, pentru accelerarea . dezvoltării economico-sociale a pairiei.
TOVARĂȘEI

mare la aparate de radio, de șapte ori la televizoare și frigidere, de peste patru ori la mașini de spălat, de 23 de ori la autoturisme.în cadrul vastului program de construcții care se înfăptuiește în toatp zonele țării s-au extins și spațiile comerciale concomitent cu modernizarea unităților existente. în prezent, rețeaua de desfacere a comerțului socialist însumează pește 78 mii de unități, iar suprafața comercială, numai in actualul cincinal, a crescut cu 2 milioane mp. în aproape toate județele țârii s-au construit magazine universale și generale, care asigură promovarea formelor moderne de vin- zare și mai buna prezentare a mărfurilor.Privind însă in mod autocritic munca noastră, a spus în continuare vorbitoarea, trebuie să recunoaștem că, deși avem multe rezultate pozitive, totuși mai persistă și unele neajunsuri în desfășurarea activității comerciale. Ministerul Comerțului Interior, organele comerciale locale nu au urmărit cu suficientă atenție repartizarea corespunzătoare a unor sortimente de mărfuri în profil teritorial, cega ce a creat anumite carențe in aprovizionarea unor localități. Nu s-a acționat cu fermitatea necesară pentru a-i determina pe unii furnizori, ministerele producătoare, care lună de lună înregistrează restant?, să-și respecte obligațiile, contractuale, in cadrul planului de stat. în același timp, în unele întreprinderi comerciale nu există încă o preocupare susținută in gospodări

rea unităților și a fondului de marfă.Insuficienta folosire a unor spații comerciale, amplasarea și dimensionarea nejustificată a unor unități și piețe, in anumite cartiere și localități, au generat efecte negative asupra nivelului de aprovizionare. De asemenea, nu s-a reușit să se creeze în toate unitățile un Climat de ordine și disciplină, de responsabilitate și respect față de cumpărători. în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintem hotărițj să acționăm cu toată energia, in. strinsă colaborare cu consiliile populare, pentru înlăturarea cit mai grabnică a acestor deficiențe, pentru ridicarea activității comerciale la nivelul sarcinilor ce ne revin.Referindu-se apoi la prevederile Programului-directivă de creștere a nivelului de trai in perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții, adoptat de Congresul al XII-lea al partidului, vorbitoarea a arătat că, in următorii cinci ani, volumul desfacerilor de mărfuri va spori intr-un ritm mediu anual de 5 la sută, creșteri mai accentuate fiind prevăzute la vinzările de produse industriale și bunuri de folosință îndelungată. O atenție prioritară se va acorda aprovizionării centrelor muncitorești și orașelor. S-a subliniat că, pentru infăptuirea acestor prevederi, Ministerul Comerțului Interior va acționa mai term, impreună cu consiliile populare, in vederea realizării în fiecare județ a produselor alimentare de bgza necesare populației. în acest sens, vorbitoarea a spus : Apreciem că propunerile de completare a Legii nr. 57. privind organizarea și funcționarea consiliilor populare, prin care se stabilesc acestora atribuții sporite, in legătură cu realizarea producției industriale și agricole, vor contribui la asigurarea aprovizionării in fiecare județ, in condiții tot mai bune. Considerăm, de asemenea, deosebit de oportună punerea in dezbaterea Congresului consiliilor populare a proiectului de Lege privind dezvoltarea industriei mici și artizanale. Prin aceasta se creează condițiile favorabile rea
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOSIF SZASZ 
președintele Consiliului popular al județului

HarghitaDoresc să apreciez faptul că organizarea actualulyi Congres al consiliilor populare reprezintă incă o dovadă a spiritului profund democratic ce caracte- rizeză societatea noastră, a eficienței modalităților originale de atragere nemijlocită a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la dezbaterea și soluționarea problemelor fundamentale puse de Congresul al XII-lea al partidului, clarviziu- nii și concepției revoluționare ce caracterizează gipdirea novatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Județul Harghita, ca dealtfel toate zonele României socialiste. a cunoscut în intreaga etapă ce a urmat anului 1965, anul învestiturii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, cea mai rodnică și densă perioadă de înfăptuiri. în acest sens, doresc să afirm că județul nostru, gg țjnnare a amplului program de investiții, a fondurilor alocate pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economiei, s-a transformat dintr-o z°nă mai puțin dezvoltată intr-un județ înfloritor, cu localități urbane și rijrale în plină modernizare, asi- gurind pe această bază realizarea în fapt a deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate.Edificator este că, numai in perioada care a trecut de la primul Congres al deputaților. producția industrială a crescut de aproape trei ori față de cea a Întregului eincinal 1966—1970, iar media anuală a producției globale agricole pe această perioadă este mai mare eu peste 46 la sută. S-a înregistrat un salt important și în schimbarea Înfățișării localităților urbane și rurale, dezvoltarea învățămîntu- lui, culturii, ocrotirii sănătății, creindu-se posibilități din ce in ce mai bune pentru continua creștere a nivelului de trai, material și spiritual, al celor ce muncesc, pentru care partidul și statul nostru depun eforțurj stăruitoare. Succesele înregistrate în dezvoltarea economică și sociai-culturaiă a județului Harghita reflectă cu pregnanță justețea acestei politici înțelepte, abnegația și devotamentul cu care toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri, in strinsă unitate și frăție, înfăptuiesc neabătut politica partidului nostru. Foipsindu-mă de apest prilej, doresc ca în numele oamenilor muncii din județul nostru, români și maghiari, să “Vă adresez, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din toată inima, cele mai calde mulțumiri-Planul ce revine județului nostru în cincinalul următor este pe deplin realizabil, anga- jjnd, desigur, într-o măsură sporită, forțele umane si materiale de care djspunem. în anul 1985 se va realiza o producție industrială de aproape 20 miliarde de lei, aproape dublu fată de perioada pe egre o încheiem. Paralel. va spori considerabil și producția celorlalte sectoare, astfel incit in 1985 producția totală pe un locuitor va fi de peste 72 mii lei, din care 52 mii lei in industrie, peste 10 mii lei in agricultură si aproape 11 mii Iei în construcții, transporturi, servicii, în alte ramuri.Fondurile de investiții prevăzute pentru viitorul cincinal însumează peste 12,5 miliarde lei, fiind superioare cu 34,5 la sută cincinalului actual, din care urmează să fie puse în funcțiune noi unități industriale și agrozootehnice, 15000 de apartamente. precum și alte obiective social-culturale, Județul se va înzestra cu un nou Centru civic, pare va fi. așa cum ne-ați indicat, mult stimate tovarășe

lizării unei varietăți de produse de uz casnic și gospodăresc J) mult solicitate de populație și care in prezent nu se realizează de către întreprinderile industriei republicane la nivelul cerințelor. k.Printr-o mai strinsă conlucrare cu consiliile populare, a spus vorbitoarea în continuare, ne vom preocupa de dezvoltarea rațională, echilibrată a rețelei comerciale, concomitent cu utilizarea mai eficientă a spațiilor existente. Totodată, vom acorda o atenție sporită îmbunătățirii activității personalului din corneli, educării și pregătirii sale profesionale, în scopul asigurării unei serviri civilizate, corecte șl prompte a cetățenilor. în perfecționarea- propriului stil de muncă, a întregii activități destinate aprovizionării populației, ne vom bizui tot mai mult pe consultarea largă a opiniei cumpărătorilor, prin formele democratice create în acest scop : consiliile reprezentanților consumatorilor, consiliile de coordo- nare și îndrumare a aprovizionării și prestărilor de servicii, comisiile de control ale oamenilor muncii, „Tribuna democrației" și altele.Un obiectiv major al activității noastre îl vor constitui întărirea autoeestiunii economice a fiecărei întreprinderi și unități prin sporirea volumului desfacerii de mărfuri, reducerea cheltuielilor de circulație, creșterea spiritului gospodăresc în administrarea avutului obștesc șl, in final, mărirea rentabilității.în numele oamenilor muncii djn comerț, a încheiat vorbitoarea, asigur congresul, conducerea de partid Și de stat, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărjrea noastră fermă de a realiza exemplar sarcinile de mare răspundere ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului. Pentri noi, lucrătorii și lucrătoarele din comerț, nu poale fl ceva ”> >preț, mai nobil decit dăruirea totală, cu abnegație si devo-a- ment, aplicării neabătute a -politicii partidului de creștere continuă a nivelului de trai ai întregului popor.

secretar general, o mindrie a arhitecturii noastre, o mindrie pentru cei care trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri.în această ordine de idei vă raportăm că pină in prezent un număr de 30 unități din județ au îndeplinit actualul plan cincinal la producția globală industrială, creindu-se condiții ca cincinalul, la acest indicator, să fie reaiizat cu cel puțin două ' lupi mai devreme. Subliniind a- eeste succese, nu vreau șă trecem cu vederea unele lipsuri din munca noastră, a organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare. Nu am făcut totul pentru punerea în valoare a rezervelor de care dispunem, ca noul mecanism ecopomico- financiar să fie pe deplin înțeles și să funcționeze în mod corespunzător, pentru a face ca toate cadrele, conducerile unităților să acționeze cu fermitate pentru creșterea eficienței economice.Acționăm pentru punerea in Valoare a tuturor resurselor e- nergetice de care dispunem, pentru folosirea mai eficientă a apelor termale 0 altele. De asemenea, Vom lua noi măsuri pentru extinderea folosirii bio- gazului in gospodăriile populației rurale și la cooperativele agricole (Je producție, Celor nouă microhidrocentraje puse jn funcțiune in 1980 pe cursul unor ape ii se vor adăuga in perioada următoare incă 62, ii< care vor produce anual o cantitate de energie electrică «- p'rezentind aproape 10 la sută din consumul casnic al județului.în agricultură, eforturile noastre au fost orientate mai stăruitor in direcția gospodăririi cu maximă chibzuință a fondului funciar. creșterii răspunderii conducerilor de unități, a cadrelor de specialitate pentru sporirea producțiilor vegetale si a- r.imaliere, astfel incit fondul de stat să fie realizat in Întregime. Sintem conștienți că în dezvol- m tarea producției agricole dispunem de rezerve însemnate și vom lua măsuri tehnice și organizatorice de natură să pună în valoare toate resursele exis- >n țente.Consider că prevederile proiectului de Lege pentru modifi- •' ■ carea Legii de organizare și func- ționare a consiliilor populare — cu care sint pe deplin de acord uiî — vor asigura perfecționarea ac- tivității organelor locale ale puterii de stat și in acest domeniu. pentru mobilizarea mai bună a oamenilor muncii de la sate la dezvoltarea economico- socială a localităților, mai ales prin sporirea aportului lor la creșterea animalelor și a pro- “ ducției lor destinate fondului - centralizat al statului.De asemenea, susțin cu toată convingerea îmbunătățirile ce rr. se aduc proiectului da Lege pen- .,<■ tru modificarea Legii privind dezvoltarea construcției de locu- inte și vînzarea de locuințe din so fondul de stat către populație. J Totodată, consider că proiectul ic Legii privind obligarea activiștilor de parțid și de sțât, a altor m cadre cu funcții de răspundere, ic de a declara bunurile de valoare proprietate personală va contribui. fără indoială, la prevenirea J- și lichidarea unor tendințe care, il din păcate, șe mențin și in prezent la unele cadre, acelea de căpătuială, trăsături care nu au nimic comun cu profilul actlvis- ’<« tului de partid și de stat. Doresc să subliniez, de asemenea, justețea măsurilor referitoare la reducerea cheltuielilor adminls- n trative.înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor cconomico-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL ll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
— Din cuvîntul participantilor la dezbaterile în plen —

(Urmare din pag. a II-a) sociale ce revin județului nostru in cincinalul viitor ne obligă să acționăm, in continuare, pentru perfecționarea stilului și netodelor <e muncă ale consiliilor populare locale.Permlteți-mi în încheiere ca, in numele tuturor locuitorilor din ju 'c ul Harghita, să asigur 'ol lostr.!, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că
CUVlNTUL TOVARĂȘEI

ALEXANDRINA MOCANU 
președintele Consiliului popular al municipiului 

FocșaniVă rog să-mi permiteți să exprim sentimentele de cea mai adîncă considerație și recunoștință pe care locuitorii municipiului Focșani și ai Vrancei legendare le nutresc față de secretarul general al partidului și președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul căruia ii datorăm dinamismul și profundele prefaceri ale tuturor zonelor, programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate .și înaintare a țării spre comunism.Intr-adevăr, in cei 12 ani- care au trecut de Ia reorganizarea administrativ-teritorială a țării, Focșanii, un orășel destul de neînsemnat pe harta țării, a progresat extraordinar. Producția industrială a crescut de peste 4 ori, intr-un ritm mediu anual de peste 15 la sută. La finele acestui an, județul Vran- cea va dispune de capacități industriale pentru realizarea unei producții de 10 miliarde lei anual.Ce consecințe binefăcătoare au avut toate acestea pentru Foc- șaniul nostru, orașul cu atita rezonanță în istoria României, și totuși tratat cu atîta nepăsare de foștii edili ai burgheziei 1 Abia prezentul socialist a redat fostului tirgușor prăfuit întreaga sa personalitate de oraș modern. Două treimi din populația sa locuiește in blocurile construite in ultimii 15 ani, existind toate condițiile realizării prevederilor stabilite pe întregul cincinal, de 8 000 apartamente. Dispunem de noi spații comerciale, de un centru civic modern, de o aprovizionare tot mai bună, expresie a grijii partidului pentru viața celor ce muncesc.în cincinalul care urmează va trebui să realizăm o producție pe locuitor de peste 100 mii lei, din care peste 70 mii lei in industrie, Îndeosebi pe seama dezvoltării metalurgiei, construcției de mașini și electrotehnicii, să realizăm noi construcții de locuințe, toate acestea obligînd la înlăturarea neajunsurilor pe care le mai avem, la perfecționarea activității consiliilor populare. Trebuie să recunoaștem deschis că acționăm încă sub posibilitățile ce le avem in realizarea programului de investiții, a lucrărilor edilitar-gospodărești, pentru punerea in valoare a resurselor locale și mobilizarea cetățenilor la realizarea obiectivelor economice și social-culturale planificate.Atit Ia consiliul popular municipal, cit și la consiliile comunale subordonate, aparatul nu este utilizat cu eficiența necesară. Avem cadre care se deplasează puțin in unitățile econo- mico-sociale și fac o muncă mai mult constatativă, au o slabă legătură cu cetățenii. Or, se știe că deputatul, omul ales de către cetățeni pentru a le exprima cit mai bine vdința oe progres, trebuie să fie un militant in numele ideilor partidului, pătruns de spirit revoluționar, combătind cu toată vigoarea rutina, blazarea, birocrația.în final, doresc să formulez cîteva observații și propuneri :— aș sublinia mal intii necesitatea ca unele probleme mai mărunte, pentru a căror soluțio
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PANTELIMON GĂVĂNESCU 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 

ministru pentru problemele tineretuluiUrmind cu încredere și devotament Partidul Comunist Român, avînd ca exemplu permanent activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, puternic stimulat de perfecționările aduse procesului de adin- cire continuă a democrației noastre și conducerii științifice a societății, tineretul patriei, a spus vorbitorul, este puternic și responsabil angajat în Întreaga activitate economică, politică și socială a țării. Acționind sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, U.T.C. și U.A.S.C.R. se preocupă intens de creșterea contribuției tuturor tinerilor la realizarea sarcinilor actualului cincinal și pregătirea temeinică a condițiilor pentru trecerea la Înfăptuirea obiectivelor cincinalului viitor. în acest scop, o atenție deosebită este acordată acțiunilor consacrate unirii eforturilor întregului tineret in activitatea entuziastă a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea indicatorilor planului producției fizice și nete, îmbunătățirea calității produselor și creșterea eficienței întregii activității economice. Totodată, organizațiile de tineret desfășoară o intensă activitate de muncă patriotică in sprijinul producției, pentru introducerea in circuitul economic a resurselor de care dispunem, precum și în cadrul șantierelor tineretului, ceea ce a făcut posibilă indeplinirea planului U.T.C. pe acest an în cinstea marii sărbători naționale a poporului nostru de la 23 August.Fiind convinși că programele dezvoltării patriei pot fi îndeplinite numai de către oameni cu temeinice cunoștințe profesionale, Uniunea Tineretului Comunist, împreună cu ceilalți factori, a inițiat multiple forme de pregătire profesională a forței de muncă tinere, in special în sectoarele deficitare ale eco
nomiei naționale, dobindind o 

vom face totul pentru ridicarea rolului consiliilor populare în vasta operă de edificare și înflorire a tuturor localităților județului și patriei, că toți cei ce trăiesc și muncesc în acest județ in plină dezvoltare — români și maghiari — își vor a- duce contribuția, cu dăruire și abnegație, la înfăptuirea programului adoptat de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, 

nare în prezent trebuie să decidă comitetul executiv al consiliului popular județean sau biroul consiliului popular municipal, să intre în comptența președintelui, a prim-vicepreședin- telui sau vicepreședinților ; un nomenclator al competențelor pentru președinți și vicepreședinți ar conduce la o mai mare operativitate in muncă ;— consider, de asemenea, că unele îmbunătățiri pot și trebuie aduse in activitatea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare și a altor organe centrale. Am în vedere prezența mai sistematică in județ a cadrelor acestui comitet, în vederea sprijinirii noastre concrete în clarificarea și soluționarea multor probleme pe care le avem și renunțarea pe această cale la desele convocări la nivel central, in special pe probleme de plan, cote și repartiții, construcții și sistematizare, convocări care de multe ori se fac de pe o zi pe alta și cu solicitarea multor situații scrise, ceea ce duce la birocratism și la folosirea ineficientă a unor cadre din aparatul consiliilor populare.Propunem, totodată. Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare să analizeze problema construcțiilor de locuințe în județul Vrancea, singurul cu gradul 9 de seismicitate. în sensul creării posibilităților de diversificare a proiectelor tio care ne sint puse in prezent la dispoziție. limitate în prezent doar la 3 tinuri.în același timp, propunem realizarea unor proiecte unicate la care să fie antrenați proiec- tanții și constructorii locali, pentru realizarea în mai bune condiții a cerințelor urbanistice moderne, a unui nivel de civilizație tot mai înalt al municipiului Focșani, al întregului nostru județ.Știm prea bine că, în pofida eforturilor făcute de către stat pentru rezolvarea condițiilor de locuit ale populației, mai sînt încă cetățeni a căror problemă locativă nu este rezolvată. Desigur, aceasta se datorează, in parte, și unor neajunsuri in activitatea de construcții. în aceeași ordine de idei, după părerea mea, legislația locativă trebuie Îmbunătățită mai cu seamă cu privire la repartizarea suprafeței locative. Aș propune ca legea să prevadă criterii mai echitabile de stabilire a suprafețelor locative pentru proprietari, ca acele camere care depășesc nevoile de locuit ale proprietarului și familiei sale să fie închiriate de proprietar, prin consiliul popular. De asemenea, să fie obligate prin lege consiliile populare să verifice periodic, eventual trimestrial, situația spațiilor locative excedentare.în încheiere, , asigur conducerea partidului, pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu întreaga energie și fermitate pentru transpunerea in fapte tot mai durabile de muncă și viață a hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, pentru a spori contribuția locuitorilor municipiului Focșani, a întregului nostru județ, la dezvoltarea economică și socială a țării.

experiență pozitivă în organizarea politehnicilor muncitorești. a cursurilor de pregătire intensivă, a concursurilor profesionale și olimpiadelor pe meserii.Cu toate acestea trebuie să menționăm că in activitatea desfășurată de C.C. al U.T.C., de organizațiile noastre s-au înregistrat și unele neajunsuri, în multe unități economice, cu deosebire in cele in care tineretul deține ponderea forței de muncă, sint tineri care nu-si realizează sarcinile de plan, incalcă disciplina de producție, realizează produse de slabă calitate, manifestă dezinteres față de activitatea întreprinderilor respective.Referindu-se la sarcinile ce revin organelor și organizațiilor U.T.C. pentru eliminarea lipsurilor manifestate, vorbitorul a spus :Sintem ferm hotăriți ca în întreaga activitate politico-edu- cativă, de modelare spirituală și morală a tineretului, să acționăm sistematic pentru generalizarea trăsăturilor înaintate ale omului de tip nou, pentru sporirea combativității față de tendințele și manifestările de carierism, astfel incit fiecare tinăr al patriei noastre să se dovedească demn de a trăi in această societate a muncii libere și conștiente, aducindu-și contribuția sa creatoare acolo unde este mai greu, acolo unde țara are nevoie de cunoștințele și priceperea sa. împreună cu școala — principal factor de formare și educare a tinerei generații — vom acționa in vederea pregătirii temeinice a tineretului pentru muncă și viață, pentru însușirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Acționind cu toată fermitatea pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, considerăm, totodată. că o contribuție mult mai însemnată in amplul proces de educație a tineretului 

trebuie să aducă mijloacele de comunicare în , masă : presa, radioul, televiziunea, cinematografia, chemate să abordeze mai concret și mai convingător problematica specifică muncii și vieții tinerilor, prin forme și modalități de expresie calitativ superioare, care să răspundă, într-o manieră mai adecvată intereselor și preferințelor tuturor categoriilor de tineri.Apreciem că noua calitate promovată cu atita fermitate de secretarul general al partidului trebuie să-și găsească o reflectare mai mare în activitatea de creație artistică, in artă și literatură, în cinematografie, care trebuie să-și aprecieze munca nu după cantitate, nu după ceea ce traduc sau copiază din alte țări, ci prin contribuția pe care o aduc procesului de educație a poporului, prin felul in care reușesc să creeze opere durabile, izvorite din munca și viață oamenilor muncii din patria noastră. Tineretul patriei noastre are nevoie de opere care să prezinte istoria plină de glorie a neamului nostru, activitatea neobosită a comuniștilor, a poporului nostru pentru făurirea societății noi, socialiste.Conlucrind mai bine cu consiliile populare, vom participa mai activ la organizarea și desfășurarea în condiții mai bune a activității tuturor localităților țării, asigurînd ca tinerii să fie în primele rinduri ale acțiunilor obștești pentru dezvoltarea, modernizarea și înfrumusețarea satelor și orașelor patriei. Cu- noseîndu-ne propriile neajunsuri și angajîndu-ne la o muncă dinamică pentru a ne face datoria, apreciem că și consiliile populare trebuie să fie mai operative in rezolvarea unor probleme ridicate de tineri, cum ar fi accelerarea ritmului de construire a căminelor pentru ne- familiști, asigurarea unor ser
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN BALTĂ 
maistru la întreprinderea „23 August"-București, 

vicepreședinte al Comitetului Central 
al Organizațiilor Democrației și Unității SocialisteSint împuternicit să raportez Congresului consiliilor’ populare că angajamentul asumat pentru acest cincinal de colectivul întreprinderii ,,23 August" din București a fost realizat încă de la 26 iunie a.c., ceea ce ne-a permis să dăm țării și la export produse suplimentare în valoare de 3 miliarde lei. De asemenea, pe primele 8 luni ale acestui an am obținut rezultate importante in creșterea volumului producției industriale, îmbunătățirea structurii de producție, cît și in ridicarea continuă a parametrilor tehnico-funcționali ai produselor.Ca o necesitate s-a înscris pentru colectivul nostru introducerea noului in procesul de producție. Am reușit, astfel, să reinnoim produsele din uzină intr-un volum care reprezintă 75 la sută, urmind ca din totalul producției, in viitor, pe baza studiilor de prognoză elaborate, să depășim și acest volum. O noutate tehnică, de ultimă oră, o constituie realizarea compresorului cu cilindri cu capete drepte șl infrastructură redusă. Tot în această categorie se înscriu locomotiva diesel electrică de 1 500 CP, precum și presele de vuloanizat de 63,5 țoii.Punind în balanță realizările noastre cu eforturile pe care le-a făcut statul pentru construcția și dotarea acestei puternice unități a industriei noastre socialiste, trebuie să declarăm cu răspundere că întreprinderea noastră nu produce incă la potențialul de care dispune. Trebuie să remediem această neconcordanță, cu atit mai mult cu cit se fac atîtea eforturi pentru ridicarea nivelului de trai al muncitorilor. Ce deosebire mare între muncitorul de astăzi și cel de la uzinele lui Malaxa ! Astăzi, muncitorul nu mai tremură de teamă că poate rămine fără lucru, locuința lui de astăzi este confortabilă, iar în hrana sa, carnea, cu care muncitorul din trecut se întilneă cel mult o dată pe săptămină, se găsește acum in fiecare zi la masă.Toate acestea trebuie să ne determine să fim mai hotăriți în lichidarea lipsurilor, să ne fie mai clar că viața noastră mai bună depinde numai de rezultatele muncii noastre. în acest sena- cred că și sindicatele ar trebui să acționeze măi ferm atit pentru creșterea cantitativă și calitativă a producției, asigurarea de condiții tot mai bune de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale, cit și pentru a cultiva la toți muncitorii sentimentul răspunderii lor de proprietari, producători și beneficiari. Mai activ cred că trebuie să fie comitetul nostru sindical in înfăptuirea prerogativelor democrației muncitorești, ale auto- conducerii muncitorești, in înfăptuirea rolului ce revine adu

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
DIDINA BULBOACĂ 

președintele Consiliului popular al comunei Delești, 
județul Vasluiînaltul forum al democrației noastre socialiste își desfășoară lucrările la puțin timp de la aniversarea a 15 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, care a ales in funcția supremă de conducere pe cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată de ce și noi, cei ce trăim și muncim pe strămo- șeștile meleaguri ale Vasluiului, exprimăm deplina noastră recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru activitatea sa neobosită pusă în slujba patriei și poporului.Consiliul popular al comunei Delești, localitate pe care o reprezint la congres, în calitate de primar, a situat în centrul preocupărilor problemele dezvoltării agriculturii, ale creșterii producției vegetale și animaliere în cele 3 cooperative agricole, in fermele agricole de 

vicii specifice tineretului, precum și folosirea optimă a tuturor spațiilor destinate activității cultural-educative. Pentru soluționarea acestor probleme vom antrena mai activ cei peste 1 200 tineri deputați în consiliile populare, care au obligația de a desfășura o activitate mult mai intensă spre a-și spori contribuția lor și a tuturor tinerilor la indeplinirea marilor obiective ce revin colectivelor de oameni ai muncii.Apreciind că recenta hotărîre privind reducerea cheltuielilor militare și folosirea acestor fonduri în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului nostru constituie încă o expresie a grijii permanente a conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru .ca și tinăra generație să se bucure de minunate condiții de viață, vorbitorul a ' spus : Pentru toate acestea, pentru atenția deosebită ce li se acordă și aprecierile adresate muncii si activității lor, generațiile de tineri ale patriei iși exprimă recunoștința lor fierbinte față de partid și popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat prieten și îndrumător apropiat al tineretului.în numele tuturor tinerilor României socialiste, români, maghiari. germani și de alte naționalități. reînnoim legămîntul nostru solemn în fața patriei, partidului si poporului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a face totul, sacrificiul suprem dacă va fi necesar, pentru libertatea, independenta și suveranitatea țării, pentru înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

nărilor generale ale oamenilor muncii, ca forumuri de dezbatere și de afirmare a inițiativei muncitorești. La toate acestea cred câ ar trebui să se gîndească și Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Cred, de asemenea, că și organizațiile democrației și unității socialiste sint datoare să-și sporească contribuția la îmbunătățirea activității în întreprindere și la dezvoltarea economico-so- cială a țării.Ca deputat in circumscripția municipală nr. 59, doresc să informez congresul că ne preocupăm permanent de antrenarea cetățenilor la rezolvarea tiituror problemelor de interes obștesc. Cu ajutorul cetățenilor din a- ceastă circumscripție am contribuit la darea în folosință a noi artere — bd. 1 Decembrie 1918 — modernizarea străzilor ce duc din acest bulevard la întreprinderea „23 August", ia amenajarea spațiilor de recreare pentru copii, pe care le-am dotat cu tobogane și leagăne. Vom acționa cu mai mare perseverență in vederea atragerii unui număr mai mare de cetățeni la acțiunile de întreținere și înfrumusețare a cartierului, a străzilor și zonelor verzi existente.Anul ecesta, in întreaga țară se incheie etapa a doua de majorare a retribuției oamenilor muncii, retribuție care crește în acest cincinal în medie cu peste 30 la sută, față de 20 la sută, cît a fost prevăzut. Aceasta demonstrează grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor.Am aflat cu adîncă satisfacție de măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului cu circa 4 miliarde lei. Aceste fonduri urmează să fie folosite în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului. Aceste măsuri constituie o nouă dovadă a consecvenței conducerii partidului și statului nostru in promovarea unei politici externe de destindere și pace, de bună înțelegere intre toate popoarele lumii.Doresc să închei, asigurînd congresul că și in viitor membrii organizațiilor democrației și unității socialiste vor face totul pentru a-și îndeplini in cele mai bune condiții sarcinile profesionale și obștești, vor acționa pentru mobilizarea cetățenilor la o activitate civică intensă, de realizare a sarcinilor economice, a obiectivelor edilitar-gospodărești, a programului de înălțare economică și culturală a României.

stat de pe teritoriul comunei, ca și în gospodăriile populației. în cincinalul actual, producția agricolă a comunei a crescut cu 54 la sută. Drept urmare, unitățile agricole din comuna noastră au livrat, in acest cincinal, la fondul de stat, cu circa 2 500 tone griu. 3 000 tone porumb, 2 500 tone fructe, 2 000 tone struguri mai mult decit în cincinalul anterior.Dezvoltarea economico-socială și edilitar-gospodărea6Că conferă treptat comunei noastre atributele specifice unei puternice așezări agroindustriale. Prin contribuția unităților agricole și prin participarea cetățenilor la acțiuni edilitar-gospodărești au fost construite importante obiective economice și social-culturale, între care o cără- midărie cu o capacitate anuală de peste 1 milion bucăți, două 

magazine universle, 9 unități de prestări servicii, un bloc de locuințe, o școală cu 8 săli de clasă și laborator, un modern dispensar uman, o moară și alte obiective. Valoarea lucrărilor efectuate prin muncă patriotică depășește, în medie, 1 200 lei pe un locuitor. Toate acestea au creat o bază trainică pentru dezvoltarea comunei in cincinalul 1981—1985, cind producția a- gricolă va spori cu circa 80 la sută față de 1980 și se vor realiza alte capacități de producție pentru a valorifica mai bine resursele locale.Trebuie însă să recunoaștem aici că puternica bază materială pe care partidul și statul au asigurat-o culturii cere stăruitor o activitate mult mai legată de viață, cu un mesaj politico- educativ mult mai combativ, revoluționar. Am aduce aici o critică, in primul rind, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, pentru faptul că nu se preocupă permanent de felul în care sînt folosite atîtea mijloace puse de stat în slujba educării oamenilor, nu organizează deplasarea la sate a unor formații profesioniste cu programe de un ridicat nivel artistic și de mare forță educativă. Așteptăm din partea organizatorilor Festivalului „Cîn- tarea României" să ofere săteanului nu numai folclor, ci și manifestări cu conținut politic- educativ, spectacole de teatru și film, de televiziune legate strins de munca și viața satului românesc contemporan. Multe din lipsurile existente aici se datoresc și consiliilor populare. Cred, de aceea, că Legea pentru organizarea și funcționarea consiliilor populare 'trebuie să specifice mai clar obligativitatea acestora de a-și asuma integral răspunderea muncii politico-educative și cultural-artistice in localități,
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ION CIORBĂ 
prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

al județului ClujLa acest forum. larg și reprezentativ, oamenii muncii de pe străvechile meleaguri românești ale Clujului se prezintă cu un bilanț pozitiv, cu -optimism și Încredere in viitorul luminos prefigurat cu îndrăzneală și clarviziune în carta de aur a zilelor noastre — Programul Partidului Comunist Român.îndeplinind prevederile cincinalului la producția industrială cu peste 4 luni mai devreme, puternic mobilizați de scrisoarea de felicitare adresată cu această ocazie organizației județene de partid și tuturor oamenilor muncii de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintem ferm hotăriți. să acționăm cu toată energia și priceperea noastră pentru a realiza pînă la sfirși- tul anului o producție industrială suplimentară de peste 11 miliarde lei.în actualul cincinal, numărul apartamentelor construite și puse la dispoziția cetățenilor va ajunge la 35 mii, intrecînd suma realizărilor din cele două cincinale precedente ; au fost desfăcute prin comerțul socialist mai multe mărfuri și într-un sortiment mai bogat, iar volumul serviciilor a sporit față de 1975 cu peste 78 la sută in condițiile diversificării lor în funcție de cerințele populației.Raportindu-ne cu exigență și responsabilitate la sarcinile mari care ne stau în față, trebuie să recunoaștem că realizările obținute sint incă sub posibilități, că din cauza unor neajunsuri nu asigurăm peste tot valorificarea potențialului din industrie, agricultură, din construcții, comerț și prestări de servicii, din unitățile social- culturale. Sint comitete și birouri executive, deputați și comitete de cetățeni care nu dovedesc întotdeauna receptivitate față de cerințele locuitorilor, nu asigură în suficientă măsură popularizarea și însușirea unor acte normative, pentru ca toți cetățenii să participe in mod organizat și conștient la aplicarea lor, manifestă îngăduință față de încălcarea reglementărilor legale.Trebuie să recunoaștem deschis în fața congresului că in stilul, de muncă al multor organe ale puterii de stat din județul nostru și-au făcut loc unele tendințe de formalism și birocratism, de inlocuire a muncii vii in rindul maselor cu tot felul de circulare și indicații scrise și telefonice. Din această cauză sînt consilii populare care cunosc slab realitățile din cartiere, comune și sate, starea de spirit din rindul cetățenilor și, mai ales, preocupările și doleanțele acestora, pentru ca deciziile ce le adoptă să corespundă unor necesități stringente.Pornind tocmai de la aseme-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI CARAIMAN 
maistru la întreprinderea metalurgică BacăuSint din Bacău, oraș unde, odinioară, cum scria poetul Ba- covia, viața se scurgea lent, intre ploi și culori sumbre. Astăzi, in județul in care trăiesc și muncesc au fost dezvoltate unele dintre cele mai înfloritoare localități ale patriei, grație politicii de industrializare a patriei și de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriu, «il cărei promotor este secretarul general al partidului nostru, iubitul nostru conducător.Sint de două legislații deputat în consiliul popular județean și pot spune că am căpătat o anumită experiență in această muncă.Mulți dintre cei prezenți aici au trecut, desigur, prin orașul și județul nostru. Sint convins că fiecare a sesizat marile realizări ale oamenilor muncii băcăuani, pe toate planurile activității economico-sociale și, îndeosebi, pe tărimul edilitar-gospo- 

drept care propun să se completeze proiectul de lege cu următorul text :Consiliile populare asigură îndrumarea întregii activități politico-educative și culturale desfășurate în instituțiile de educație și cultură, școli, cămine culturale și alte unități, asigură buna organizare a Festivalului național „Cintarea României" și a altor acțiuni cultural-educative în scopul ridicării permanente a conștiinței socialiste a cetățenilor și al formării omului nou, constructor al societății socialiste și comuniste in România.în activitatea consiliilor populare sint încă destule neajunsuri și cred că modificările aduse Legii de organizare și funcționare a lor pot contribui la perfecționarea muncii. Nu pot să nu arăt, spre exemplu, că biroul executiv al'consiliului popular a! comunei noastre nu a reușit să antreneze întotdeauna întreaga populație a satelor la rezolvarea problemelor de interes obștesc, nu a activizat, în suficientă măsură, comisiile permanente ale consiliului popular comunal și comitetele de cetățeni pentru mobilizarea tuturor cetățenilor la transpunerea în viață a tuturor obiectivelor propuse. Iată de ce. ac- ționind pentru înlăturarea acestor lipsuri, sint convinsă că vom găsi în noua lege, imbu- nătățită, un prețios sprijin în munca noastră, fiind de aceea pe deplin de acord cu ea și cu celelalte legi supuse dezbaterii.Si’ acum, pentru ca să arăt întreaga mea mulțumire, doresc ca, în încheiere, din toată inima mea și în numele tuturor locuitorilor din Vaslui, să spun: Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască întregul Comitet Central, în frunte cu prea stimatul și prea iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu 1 

nea neajunsuri va trebui ca în viitor să folosim mult mai eficient structurile democratice create, situînd centrul de greutate al activității noastre la nivelul unităților de bază, să atragem masele de cetățeni la dezbaterea, adoptarea și aplicarea deciziilor.înțelegind că principala cale de soluționare a problemelor multiple ale dezvoltării economice a județului rezidă in valorificarea la maximum a propriilor forțe, posibilități și rezerve, trebuie să spunem că au existat momente pe care le-am fi putut depăși mai ușor dacă întotdeauna ne-am fi bucurat de înțelegerea și receptivitatea necesară din partea unor ministere și organe centrale de sinteză. De asemenea, comitetul executiv al consiliului popular județean simte nevoia unui ajutor mai direct din partea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, mai ales in ceea ce privește generalizarea unor experiențe valoroase care s-au cristalizat în stilul de lucru al consiliilor populare, ca și pentru rezolvarea mai rapidă a unor probleme care intră nemijlocit in sfera de atribuții a acestui organism.Vom acționa, de asemenea, pentru a spori răspunderea consiliilor populare, a comitetelor de cultură și așezămintelor culturale in educarea revoluționară a maselor, pentru cultivarea respectului față de lege, a opiniei de masă impotriva încălcării normelor de drept, a celor care nu muncesc, care vor să ducă o viață ușoară pe seama altora.în această ordine de idei, cred că si radioteleviziunea, ziarele și revistele centrale, cinematografia și instituțiile culturale ar putea aduce o contribuție sporită la educarea civică a oamenilor muncii, la dezvoltarea combativității față de incălcările ce se produc de la normele de etică socialistă, față de manifestările de parazitism social, fată de cei ce caută să-și asigure fără muncă o viață îndestulată pe căi necinstite, prin speculă, abuzuri și alte forme străine modului nostru socialist de viată.în încheiere, doresc să asigur conducerea . partidului și statului nostru, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Cluj — români, maghiari și de alte naționalități — nu vor precupeți nici un efort, vor munci cu pasiune, dăruire și înalt patriotism pentru traducerea in viață a politicii interne și externe a partidului și statului, aducindu-și astfel contribuția la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a României socialiste.

dăresc și al construcțiilor de locuințe. Pornind de la programul ferm de soluționare a problemei locuințelor trasat de partid am convingerea că modificările aduse Legii privind dezvoltarea construcției de locuințe și Legii privind administrarea fondului locativ vor contribui, deopotrivă, la îmbunătățirea în continuare a condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, la o mai rațională repartizare și gospodărire a fondului locativ existent, la creșterea mai rapidă a zestrei edilitare a fiecărei localități in parte.Ca organe ale puterii politice a poporului, consiliile populare trebuie să situeze întreaga activitate pe baze revoluționare, să acționeze neabătut pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Iată de ce cred că Legea de organizare și funcționare a consiliilor populare trebuie 

să definească de Ia început caracterul lor revoluționar, militant, să arate că sarcina lor principală este de a acționa neabătut, împreună cu masele de cetățeni, pentru înfăptuirea construcției socialiste, pentru afirmarea principiilor . socialismului în toate localitățile țării.O adevărată revoluție industrială a cunoscut în ultimii ani și întreprinderea metalurgică Bacău, unde lucrez. Din cele 12 miliarde lei, cit reprezintă producția industrială a municipiului Bacău, in acest an. circa un miliard va fi realizat de unitatea noastră.Reprezentînd unul din marii consumatori de materii prime și materiale, de energie și metal, am pus și vom pune un accent deosebit pe reducerea acestor consumuri. principala cale de acțiune fiind modificarea tehnologiilor de fabricație, promovarea progresului tehnic, prin mobilizarea largă a întregului colectiv. Urmărim stăruitor aplicarea și funcționarea corespunzătoare a noului mecanism eco- nomico-financiar. afirmarea plenară a principiilor autoconduce- rii muncitorești și autogestiunii, mobilizînd întregul colectiv la valorificarea superioară a resurselor interne de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de producție, de
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION NĂSTASE
directorul Stațiunii de mecanizare a agriculturii 

Cuza Vodă, judelui Ialomițaîn acest an, prin măsurile tehnico-organizatorice pe care le aplicăm, prin efortul comun al cooperatorilor și mecanizatorilor, estimăm să obținem producțiile planificate de 7 000 kg porumb boabe la hectar și 2 500 kg floarea-soarelui. Producția medie de griu a fost de 3 700 kg la hectar pe intreaga suprafață a consiliului unic agroindustrial, fiind superioară celei de anul trecut. Conform indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitei de lucru la I.A.S.-Afumați, am organizat in așa fel activitatea îneît în această toamnă să terminăm recoltarea porumbului, in 25 de zile, iar a florii-soarelui în 10 zile bune de lucru.Sintem preocupați să aplicăm tehnologii noi, moderne de reparare a utilajelor în cadrul unor ateliere ’ specializate. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, la indicația dumneavoastră privind repararea utilajelor, recuperarea unor ansamble și piese prin re- condiționări, uhitatea noastră a realizat un centru de ■ reparat subansamble pentru combina C-12, care a realizat în 1979 o producție globală de 11 milioane lei. La finele semestrului I al acestui an, valoarea reparațiilor și a recondiționărilor a fost de peste 8 milioane lei.Trebuie să spunem însă qă in activitatea S.M.A. Cuza Vodă se fac simțite și unele neajunsuri și deficiențe. Se mențin încă diferențe apreciabile de producție între unitățile agricole, ca și între fermele aceleiași unități, cu toate că pămintul este , peste tot la fel de fertil, iar irigațiile sint extinse pe intreaga suprafață. Trebuie să recunoaștem că aici principala răspundere revine conducerii consiliului unic și implicit și stațiunii noastre. Dar nici noi, deputății, care laolaltă formăm consiliul popular, nu ne-am îndeplinit cu
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI MORARU 
directorul întreprinderii de utilaj greu „Progresul"

Brăilaîn tabloul mărețelor înfăptuiri ale poporului nostru se înscrie cu succese de prestigiu și economia județului Brăila, în ultimii 15 ani, in județul nostru au fost construite noi și importante obiective industriale, s-au modernizat cele existente, au fost puse la dispoziția populației noi edificii social- culturale. Industria județului asigură azi, in ansamblul economiei naționale, întreaga producție de excavatoare hidraulice, 95 la sută din producția de fibre artificiale, ocupă locul doi la producția de plăci aglomerate, locul trei Ia celuloză.Pe temelia solidă a progresului economic, a crescut nivelul de trai al oamenilor muncii. Brăila a încetat de mult să fie o localitate uitată pe malul Dunării, cu oameni săraci și obidiți, cum o caracterizează documentele vremurilor bur- ghezo-moșierești. In ultimii 15 ani, s-au construit circa 30 mii noi apartamente, 353 săli de clasă, 4 200 Jocuri in grădinițe. 40 mii metri pătrați de spații comerciale, un modern complex sanatorial, un spital cu 700 paturi, baze sportive și altele.Am avut, tovarășe Nicolae Ceaușescu, marea cinste ca recent uzina noastră — Întreprinderea de utilaj greu „Progresul" — în care activează peste 12 000 de oameni ai muncii, să primească vizita dumneavoastră. Așa cum v-am raportat, colectivul nostru a îndeplinit, încă de Ia sfirșitul lunii iunie, prevederile actualului cincinal îâ producția industrială, urmind să obținem, pină la finele anului, o producție suplimentară de peste două miliarde lei.Cu toate aceste realizări, nu putem trece cu vederea peste faptul că in activitatea noastră înregistrăm și deficiențe legate de asigurarea integrală a bazei materiale, respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, utilizarea deplină a capacităților de producție și timpului de lucru, că nu am realizat intreaga producție fizică. Așa cum ne-ati indicat recent, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregul colectiv este angajat într-o amplă acțiune de valorificare a rezervelor de care dispunem, în vederea extinderii progresului tehnic și cercetării 

sporire a eficienței întregii activități productive.In activitatea noastră mai există totuși unele neajunsuri îndeosebi în ceea ce privește realizarea ritmică a producției fizice, în utilizarea mijloacelor tehnice, în folosirea forței de muncă. Va trebui, de asemenea, să acționăm cu mai multă hotă- rire pentru mecanizarea unor lucrări grele și cu volum mare de muncă manuală, pentru reducerea la maximum a volumului acestor lucrări. Eliminarea acestor neajunsuri din activitatea noastră se situează in centrul preocupărilor consiliului oamenilor muncii și al comitetului de partid din întreprindere. Aș propune să fim mai mult sprijiniți de forurile tutelare. de celelalte organe centrale.în încheiere, vă rog să-mi permiteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar generai, ca, in numele colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea metalurgică Bacău, să vă asigur că nu vom precupeți nici un efort pentru a încheia ultimul an al actualului cincinal cu rezultate de prestigiu in marea întrecere socialistă, pentru pregătirea temeinică., sub toate aspectele, a viitorului plan cincinal adoptat de cel de-al XII-lea Congres al partidului.

toată fermitatea atribuțiile șt competențele pe care ni ie conferă legea cu privire la folosirea integrală a pămintului din incinta unităților și din vatra satului, pentru cultivarea acestuia in primul rind cu legume. Ba mai mult, mai avem încă mecanizatori care circulă cu tractoarele pe străzile interzise. Nu întotdeauna am efectuat un control exigent asupra modului in care se exploatează și se întrețin tractoarele și mașinile agricole. Mai avem mult de făcut pentru întronarea ordinii, a disciplinei in toate secțiile de mecanizare, așa cum dumneavoastră ați indicat de multe ori.Consider însă neceșar — a arătat, de asemenea, vorbitorul — ca și Ministerul Agriculturii și Ministerul Construcțiilor de Mașini să acorde mult mai multă grijă realizării programului de mecanizare și de introducere a tehnologiilor înaintate in agricultură, asigurării asistenței tehnice a stațiunilor și cooperativelor pe tot parcursul anului. în legătură cu aceasta, propun ca industria constructoare de mașini să ne sprijine cu mașini-unelte specifice unor tehnologii moderne de recondi- ționare, pentru a putea satisface in acest fel toate cerințele de exploatare, iar ministerul de resort să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea parametrilor funcționali ăi tractorului A 1 800 fabricat la Craiova, pentru asigurarea gamei de mașini pentru acest tractor.Consider, de asemenea, că și Comitetul pentru Problemele Consiliilor- Populare ar trebui să acorde mai multă atenție îndrumării consiliilor populare in îmbunătățirea muncii de conducere a agriculturii pe plan local, căci acest comitet este creat nu numai pentru sistematizări și locuințe, dar și pentru îndrumarea consiliilor populare . de a-și in- deplini toate atribuțiile stabilite de lege.

destinate aparaturii hidraulice, mecanizării și modernizării proceselor tehnologice in sectoarele calde, pentru creșterea productivității muncii și îmbunătățirea continuă a calității produselor.în încheiere vă rog să-mi permiteți să fac cîteva propuneri. Socotim că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să dovedească mai multă receptivitate față de cererile noastre privind dezvoltarea fabricației aparaturii hidraulice, domeniu in care am acumulat deja o bună experiență.In vederea reducerii ciclului cercetare-producție, propun ca centrele de cercetare și proiectare să fie trecute in subordi- nea. directă a unităților pe care le servesc.In condițiile noului mecanism economico-linanciar, cind rolul de participare a creditului bancar la finanțarea cheltuielilor de producție a crescut considerabil, depășind uneori nivelul fondurilor proprii, cheltuielile cu dobinzile bancare in costurile de producție au căpătat o pondere însemnată. Propun să se studieze posibilitățile diminuării nivelului actual al dobinzilor la toate categoriile de credite — considerîndu-1 foarte ridicat și nestimulator pentru unități. Propun să se studieze posibilitatea diferențierii nivelurilor de dobinzi aplicate in funcție de rezultatele întreprinderilor. O întreprindere care își indeplinește în bune condiții sarcinile de plan și își achită obligațiile față de bugetul statului să poată beneficia de credite cu un nivel de do- bîndă mai redus. în prezent, această diferențiere se realizează numai in funcție de categoria creditelor la care se apelează, situație ce o consider de asemenea nestimulatorie.In vederea reducerii consumului de metal, institutele de proiectare ale ministerelor beneficiare de utilaje tehnologice (Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Ministerul IndustrieiChimice) să primească suplimentar, ca indicator de plan,încadrarea în sarcina de reducere a consumului de metaL
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL 11 - L EA AL CONS IL11 LOR POPULARE
— Din cuvîntul participanților la dezbaterile în

CUVtNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE CORNEA 

președintele Consiliului popular al comunei Iernut, 
județul MureșReprezint o comună în care rezultatele obținute in unitățile industriale și agricole se dato- resc muncii pline de entuziasm, de devotament a oamenilor muncii — români, maghiari — c -re înfăptuiesc cu fermitate anlitica partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor localităților țării, destinată realizării unui scop minunat in România : înlăturarea treptată a deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre munca fizică și munca intelectuală. Și dacă aș încerca să caracterizez în cîteva cuvinte în ce a constat creșterea calitativă a vieții noastre m-aș referi tocmai la felul în care țăranii noștri, altădată chinuiți de felurite neajunsuri, lipsiți de piine și de carte, au devenit oameni care lucrează pentru a smulge roade bogate pămîntului, pentru a crea industrie in mediul rural.într-adevăr, comuna Iernut este astăzi o așezare in care a- gricultura, practicată cu mijloace dintre cele mai moderne, se îmbină cu industria, o comună cu frumoasă înfățișare edilitară. La noi funcționează o întreprindere pentru producerea nutrețurilor combinate, o termocentrală, o întreprindere de stat agricolă, o stațiune pentru mecanizarea agriculturii, 4 cooperative agricole de producție, aceasta per- mițîndu-ne să dăm economiei naționale peste 1,5 miliarde lei anual. Creșterea potențialului economic al comunei a permis crearea unor noi unități de producție. Astfel, recent au intrat in producție o fermă piscicolă de peste 135 hectare, 6 hectare de sere, complexul de creștere și îngrășare a porcilor (45 000 de capete) și complexul de creștere a oilor. în ultimii ani am fost distinși de două ori cu „Ordinul Muncii" clasa I, comuna noastră ocupînd de mai multi ani locuri fruntașe pe județ la realizarea sarcinilor economice.Datorită sprijinului substanțial primit din partea statului, desfacerile de mărfuri către populație s-au ridicat la un volum de peste 300 000 000 lei pe cincinal, prestările de servicii la 34 456 mii lei. Pentru cei peste

CUVtNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE BOȚEA 

președintele Consiliului popular al comunei Drănic, 
județul DoljDoresc, mai întii, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae portez că Drănic din activez ca

Ceaușescu, să vă ra- locuitorii comunei județul Dolj, unde primar, păstreazămereu vie în memorie intilnireacu dumneavoastră de acum mai bine de douăzeci de ani, cind într-un moment de răscruce în viața satelor noastre le-ați limpezit glodurile și, cu puterea dumneavoastră de convingere, înflăcărarea șl spiritul revoluționar ce vă caracterizează, i-ati făcut să înțeleagă clar că politica Partidului Comunist Român este politica oamenilor muncii, că înscrierea și munca în cooperativa agricolă de producție sînt calea sigură spre belșug și fericire a țăranului român.Astăzi, pe ogoarele cooperativelor noastre lucrate cu mijloace tehnice moderne obținem, ca și multe alte comune ale județului Dolj, producții de peste 6 000 kg porumb la ha, 4 500 kg griu, peste 3 000 kg floarea-soa- relui, 45 tone sfeclă de zahăr.Drumul parcurs este uriaș și el demonstrează justețea politicii partidului nostru in transformarea socialistă a agriculturii și modernizarea ei pentru asigurarea unei vieți îmbelșugate a țărănimii.Deși am obținut producții mari, trebuie să arăt in mod deschis că avem incâ importante rezerve nefolosite. Spre exemplu, statul a alocat investiții mari pentru realizarea sistemului de irigații Nedea-Mă- cieșu, care cuprinde și teritoriul comunei noastre, dar sistemul nu a fost pus in funcțiune in totalitate nici pină in prezent, deși trebuia terminat de mult. Vreau să spun că pentru întîr- zierea punerii în funcțiune avem și noi o răspundere însemnată. Dar trebuie să arăt că serioase deficiențe sint in activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a trustului de îmbunătățiri funciare din județ, care au tărăgănat efectuarea lucrărilor.Sîntem preocupați mai mult de dezvoltarea zootehniei, care asigura la cooperativă peste 47 la sută din venituri. în ultimii patru ani am dublat producția de lapte pe vacă furajată, alungind la 3 000 litri.Hărnicia oamenilor, rezultatele economice se reflectă și in gradul edilitar-gospodăresc, de confort și civilizație realizat in satele comunei noastre. Cele patru școli generale, trei cămine culturale, cinci magazine universale, complexul pentru prestări de servicii, dispensarul medical, creșa, oficiul poștal, locuințele pentru specialiști, centrala termică și alte dotări social-culturale, toate realizate In anii socialismului, sint tot
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN ARSENI 
președintele Biroului Comitetului Central 

al Organizațiilor Democrației și Unității SocialisteSalutind Congresul consiliilor populare în numele celor aproape 3 milioane de cetățeni ai țării care fac parte din Organizația Democrației și Unității Socialiste, organism democratic de esență nouă în viața poli

3 500 de elevi și preșcolari dispunem de 19 unități școlare, din care două licee — unul energetic și celălalt agroindustrial — pregătind cadre în domeniile e- nergetic și îmbunătățirilor funciare.Această imagine înfloritoare a comunei noastre este pentru consiliul popular stimulentul cel mai bun pentru a ne perfecționa continuu activitatea, pentru a imprima un stil revoluționar, de muncă în tot ceea ce facem spre binele întregii noastre colectivități. Cu același spirit revoluționar, care’ trebuie să caracterizeze munca unor aleși ai poporului, mi se pare însă necesar să afirm aici că domeniul în care trebuie să acționăm cu precădere pentru a înfăptui tot ce ne propunem pe viitor este intensificarea educației politico- ideologice a cetățenilor, in vederea creșterii conștiinței lor civice, a întăririi respectului lor față de normele conviețuirii sociale, față de legile țării. De a- ceea, cred că e necesar ca organele de miliție să manifeste o atitudine mult mai combativă decît în prezent pentru aducerea la ordine a celor care încalcă normele eticii socialiste, să adopte o atitudine mai fermă față de toate manifestările care dăunează unui climat de viață civilizat.Nici cu ordinea, disciplina și răspunderea din unitățile noastre economice nu sîntem pe deplin mulțumiți. Mai există chiul, indisciplină, absențe nemotivate, dezinteres pentru introducerea experienței înaintate, care grevează asupra productivității muncii, a calității ei.Conștienți de toate aceste neajunsuri, de resursele încă nevalorificate pe care le avem, vom acționa cu răspundere comunistă. patriotică, pentru înfăptuirea programelor privind dezvoltarea comunei noastre, pentru realizarea sarcinilor ce pe revih din documentele Congresului al XII-lea al partidului, din celelalte documente de partid și de stat, aducind o contribuție și mai mare la dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii.

atitea mărturii ale bunăstării, progresului și civilizației statornicite definitiv în comuna noastră, ca dealtfel pe tot cuprinsul patriei.Acordăm atenție sporită realizării unor venituri tot mai mari la bugetul comunei prin dezvoltarea industriei mici și artizanale și, sigur, prin reducerea cheltuielilor inutile, comuna noastră numărindu-se printre localitățile din județ care nu mai primesc dotații, desfășurin- du-și activitatea după principiul just al autofinanțării.Desigur că nivelul realizărilor și al oezvoltării noastre ar fi fost mai mare dacă întreaga noastră muncă, a consiliului popular, a deputaților ar fi fost mai pătrunsă de spiritul revoluționar, dacă am fi fost mai insistent și exigent in infăp- tuirea sarcinilor, dacă nu ne-ar fi scăpat nici un sector de activitate de sub control. Nu ne-am ocupat îndeajuns și de activitatea spirituală, de cunoașterea și aplicarea legilor, de ridicarea conștiinței socialiste a cetățenilor. Nu am folosit în totalitate posibilitățile de care dispunem pentru organizarea activității în cadrul Festivalului „Cintarea României", care și în comuna noastră s-a dovedit de mare eficacitate. Din experiența do- bindită am ■ ajuns la concluzia ca consiliul popular trebuie să se ocupe in egală măsură de toate domeniile de activitate. Mă asociez, de aceea, și eu părerilor exprimate 'în congres că ar fi bine să se analizeze schimbarea denumirii consiliului popular, in sensul de a se numi poate „Consiliul popular revoluționar socialist", astfel ca și prin denumire să orienteze activitatea spre un spirit militant, revoluționar.Ca și ceilalți participanți la congres, am luat cunoștință cu multă bucurie de măsurile recente ale Comitetului Politic E- xecutiv pentru reducerea cheltuielilor militare în acest an cu circa 2 miliarde lei, ca și a celor de administrație. Și aceste măsuri atestă consecvența cu care partidul și statul nostru acționează pentru Întărirea continua a orinduirii noastre socialiste, dezvoltarea econom ico-so- cială in ritm susținut a țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor. .•Sint de acord întru totul cu conținutul documentelor actualului congres și asigur conducerea partidului și statului că oamenii muncii din comuna noastră se angajează ferm. în frunte cu comuniștii, în lupta pentru realizarea actualului cincinal șt transpunerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al P.C.R.

tică a societății noastre, vorbitorul a spus :Acum, cind dezbatem în acest înalt forum democratic socialist activitatea organelor de stat, funcționalitatea organismelor democrației noastre. 

participarea de masă a cetățenilor Ia viața economică și socială, putem aprecia și mai bine cit de juste, de necesare și utile au fost propunerile' tovarășului Nicolae Ceaușescu privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității Socialiste și îmbunătățirea organizării sale. Ca și în înfăptuirea tuturor schimbărilor înnoitoare petrecute în răstimpul ultimului deceniu și jumătate, în ridicarea pe o treaptă superioară, calitativă a rolului F.D.U.S., s-au manifestat cu vigoare aportul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, spiritul său cutezător, originalitatea gîndirii, capacitatea de a sesiza'noile cerințe ale dezvoltării societății noastre și de a le găsi soluții adecvate intereselor legitime ale actualei etape de dezvoltare economică și socială a țării.încă de la crearea sa, Frontul Democrației și Unității Socialiste consfințește, pe plan politic și organizatoric, unitatea poporului nostru. Nu doar o unitate dorită. Nu doar o unitate în perspectiva timpului, ci o unitate care confirmă opțiunea civică generală, o unitate reală, făurită pe plan politic și moral, pe , planul relațiilor sociale, ca rezultat al transformărilor revoluționare petrecute în societatea românească in anii socialismului.Adoptînd Programul Partidului Comunist Român ca pe propriul lor program de luptă și de acțiune, organizațiile democrației și unității socialiste desfășoară o multitudine de activități specifice lor cu participarea directă, efectivă a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor din întreprinderi industriale și agricole, țăranilor, gospodinelor, locuitorilor din toate așezările patriei noastre. Punem in centrul activității noastre concepția profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a atrage în sfera activității politice și obștești, prin organizațiile democrației și unității socialiste, un cît mai mare număr de cetățeni, stimularea lor în efectuarea unor importante lucrări de interes obștesc și edilitar-gospodărești, de înfrumusețare a orașelor și comunelor, de mai bună gospodărire a avuției naționale.„Tribuna democrației", acest forum cetățenesc de larg inte
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

IOSIF ECKENREITER
prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

al județului SibiuSubliniind dezvoltarea industrială fără precedent pe care Sibiul a cunoscut-o în anii construcției socialiste, cu deosebire după reorganizarea adminis- tratlv-teritorială din 1968, precum și perspectivele ce se "deschid în viitorul cincinal, vorbitorul a apreciat ca deosebit de eficientă sarcina trasată recent, la ședința Comitetului Politic E- xecutiv, cu privire la creșterea numărului personalului direct productiv și reducerea personalului auxiliar începînd cu elaborarea planului pe anul viitor, în acest sens, el a amintit că unitățile industriale din această parte a țării se preocupă temeinic de mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, de îmbunătățirea tehnologiilor de raționalizare a fluxurilor de producție.. In cincinalul actual, a arătat în continuare vorbitorul, in județul nostru s-au dat în folosință peste 13 500 apartamente. Numai în 1979 am construit și am repartizat locuitorilo'r județului nostru cu 400 de apartamente mai mult decît prevederile planului, iar in 1980 preliminăm să realizăm circa 1 000 apartamente mai mult decît în 1979. Am creat, de asemenea, pentru tineri 6 937 locuri în cămine de nefamiliști, iar pentru copii — 1 819 locuri în grădinițe, 94 săli de clasă, 1 824 locuri in internate, 20 ateliere-școală. 360 locuri în căminele studențești, •un hotel cu 334 locuri, un magazin universal cu o suprafață comercială de 9 800 mp și altele.întreg acest cadru nou de viată este o dovadă a grijii față de om, caracteristică esențială a politicii partidului nostru, pusă în slujba ridicării nivelului de trai, a creșterii continue a calității vieții tuturor oamenilor muncii din județul nostru. El confirmă, în același timp, că în patfia noastră, toți locuitorii, fără deosebire de naționalitate, români, germani, maghiari, beneficiază de o deplină, egalitate in dreptul la o viață mereu mai bună și mai prosperă. De aceea, mă simt cuprins de indignare cind unii cetățeni de naționalitate germană, nepăsători față de meleagurile unde s-au născut și au crescut ei și strămoșii lor, față de noua frumusețe a pămînturilor natale, față de perspectivele excelente de afirmare ce li se oferă, le părăsesc, orbiți de o iluzorie realizare in străinătate.Din toată inima țin să-mi exprim aici dezaprobarea față de astfel de gesturi, ca și dezgustul față de minciunile la adresa țării noastre rostite de diferite „voci" radiofonice ale unor renegați. Să ne lase in pace 1Este de datoria noastră, a tuturor deputaților, să ne intensi
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

ANETA SPORNIC
ministrul educației și învățămîntuluiSîntem bucuroși să putem raporta și la acest congres că, sub conducerea și cu sprijinul permanent al partidului, datorită concepției novatoare, moderne și clarvăzătoare a secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujitorii școlii românești au dobîndit, în actualul cincinal, rezultate calitativ superioare în transpunerea în viață a complexului de măsuri privind dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămintu- luî, a arătat vorbitoarea.Subliniind că in țara noastră 

res social, manifestare vie a democratismului social direct, se afirmă astăzi tot mai mult in viața țării ca o modalitate concretă și permanentă de in- tilnire și dialog deschis între cetățeni și organele de conducere, devenind o formă largă de manifestare a opiniei publice manifestate, așa cum a fost gîndită și inițiată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să subliniem însă că nu sîntem pe deplin satisfăcuți de modul cum folosim „Tribuna democrației".în întîlnirile care au avut loc intre alegători și candidați in perioada campaniei electorale, cetățenii au făcut numeroase’ propuneri. Majoritatea dintre ele au fost soluționate. Sînt însă unele, fie de competența organelor locale, fie centrale, care deși sînt rezolvabile, nu și-au găsit încă soluționarea.Consider că deputății au obligații față de alegătorii lor, dar și consiliile populare și, mai ales, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare au datoria de a privi cu mai multă răspundere și a acționa mai operativ pentru soluționarea acestor probleme. Mă bucur că asemenea probleme capătă acum un nou conținut prin modificările aduse Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare și vă asigur pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe reprezentanții consiliilor populare întruniți tn acest înalt forum democratic al țării, că vom face totul pentru a ne aduce o cit mai mare contribuție la întocmirea și realizarea planurilor în profil teritorial, că vom stimula continuu inițiativa, hărnicia cetățenilor pentru buna gospodărire a așezărilor țării, a tuturor orașelor și satelor noastre.Deschisă tuturor fiilor acestui pămînt, cu alte cuvinte democrației însăși, Organizația Democrației și Unității Socialiste este implicată direct în problemele și domeniile care privesc construcția socialistă a țării. Aceasta este esența misiunii noastre și nu vom precupeți forțele noastre pentru a conecta, pe o bază organizatorică solidă, energiile celor mai variate categorii sociale la efortul general al țării.

ficăm munca de educare patriotică în rîndul maselor de cetățeni, să le arătăm acelora care vor să-și părăsească patria calea aventuristă pe care o apucă.Relevînd imaginea nouă, înfloritoare a județului nostru, a spus apoi vorbitorul, trebuie totuși să stărui asupra faptului că rezultatele obținute nu sînt încă pe măsura posibilităților și a exigențelor puse în fața organelor locale ale puterii de stat, într-adevăr, nu întotdeauna am reușit să materializăm propriile noastre programe, să fim mai operativi, să acționăm cu fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei.Sîntem ferm conștienți de obligațiile ce revin consiliilor populare pentru adoptarea unor măsuri corespunzătoare în cunoașterea și aplicarea strictă a hotărîrilor de partid și a legilor statului de către toti cetățenii, întărirea ordinii publice și a disciplinei, apărarea avutului obștesc. a liniștii și bunurilor cetățenilor. Consider în acest sens că organele locale de milițieVși celelalte organe care iși desfășoară activitatea în acest domeniu au datoria de a prezenta consiliilor populare rapoarte cu privire la modul în care iși duc Ia Îndeplinire atribuțiile legale ce le revin. în mod special, aș vrea să subliniez faptul că trebuie să manifestăm mult mai multă fermitate în respectarea legalității pe șantierele de construcții. unde nu se gospodăresc încă destul de chibzuit materialele. energia și combustibilul.Oprindu-se asupra prevederilor viitorului plan cincinal in profil teritorial, vorbitorul a spus : zestrea noastră urbană va spori substanțial in perioada 1981—1985, prin redimensiona- rea economică și edilitară a viitoarelor centre urbane prevăzute a se înălța in județul nostru, cum sînt Miercurea Șibiului, Seica Mare. Săliște și Dumbrăveni. Din cele aproape 4 miliarde lei destinați construirii a 22 mii apartamente, a numeroase obiective social-culturale, pentru modernizarea de drumuri și pentru alte obiective — fonduri importante vor fi folosite pentru dezvoltarea noilor noastre centre urbane. Toate acestea vor avea multiple consecințe econo- mico-sociale favorabile, printre care stabilizarea și folosirea mai eficientă a forței de muncă, polarizarea întregii activități economice șl social-culturale din zonele limitrofe. Sîntem convinși că muncind mai bine, mai mult și mai eficiept vom contribui nu numai la dezvoltarea județului Sibiu, ci a întregii noastre patrii, la întărirea independenței și suveranității noastre naționale.

s-a încheiat activitatea de organizare, pe baze moderne, a școlii de toate gradele, aplicîndu-se cu mai multă fermitate măsurile referitoare la politehnizarea învățămîntului, la integrarea organică a acestuia cu producția și cercetarea științifică, cu practica social-politică, vorbitoarea a spus apoi : Eforturile noastre iși găsesc expresia în nivelul tot mai ridicat de pregătire teoretică și practică al elevilor și studenților, în trăsăturile moral- politice inaintate Ce caracterizează tînăra noastră generație.

Totodată, acestea îșî găsesc reflectarea în numărul mare de cadre' pe care instituțiile de în- vățămînt le-au dat tuturor sectoarelor vieții economico-sociale. Numai în actualul cincinal in- vățămintul a asigurat peste 1 280 000 absolvenți calificați sau specializați pentru diferite domenii de activitate. în același timp, prin cursuri de calificare au fost pregătite aproape 1 700 000 persoane. Fiecare om al muncii a parcurs cel puțin o formă organizată de perfecționare. înno- indu-și cunoștințele, ridieîndu-și calificarea, însușindu-și metodele moderne de conducere și gestiune.Participarea învățământului la dezvoltarea economiei naționale are loc nu numai prin cadrele pe care le formează, ci, totodată, prin contribuția acestuia la realizarea directă a planului de producție, cercetare, proiectare și dezvoltare tehnologică. în perioada 1976—1980, valoarea activităților desfășurate în acest scop s-a ridicat la mai bine de 7,8 miliarde lei. în prezent, cadrele didactice și studenții din toate centrele universitare colaborează la realizarea unul număr de peste 160 obiective nominalizate in planul național unic de dezvoltare economico- socială a țării și la aproape 2 000 obiective din planul unitar al cercetării la nivel național sau departamentaliCongresul al XJI-lea al partidului. a pus în fața școlii sarcini deosebite privind pregătirea și perfecționarea forței de muncă, ridicarea generală a nivelului de cultură și civilizație al poporului nostru. Așa cum prevăd Directivele Congresului, va fi asigurată formarea profesională, prin toate căile de pregătire, a circa 3 milioane de persoane, precum și reciclarea, anuală a peste 2 milioane de oameni ai muncii, a arătat vorbitoarea, subliniind, totodată, că, în vederea realizării acestor obiective, învățămîntul dispune de tot ceea ce este necesar. Pentru toate acestea, pentru grija părintească pe care o manifestă față de pregătirea și educarea tinerei generații, aducem cele mai calde și respectuoase mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitorul învățămîntului modern românesc, revoluționarul înflăcărat, care luptă neobosit pentru a asigura un viitor de pace și prosperitate fiilor țării — a spus vorbitoarea.îmi fac o datorie de onoare, a arătat ea în continuare, din a sublinia in fața acestui larg forum contribuția valoroasă, sprijinul și îndrumarea permanente de care se bucură invăță- mîntul din partea tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și eminent. om de știință, care, Cu multă grijă, cu adine umanism și ințelegere, ne ajută să rezolvăm complexele probleme cu care ne confruntăm.Subliniind necesitatea realizării unei structuri corespunzătoare în pregătirea forței de muncă, vorbitoarea a arătat că Ministerul Educației și Învățămîntului. împreună cu celelalte ministere și organe centrale, cu consiliile populare, va analiza, în perioada următoare, necesi
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

FLOREA UNGHEANU 
președintele Consiliului popular al orașului Zimnicea, 

județul Teleorman. Sint primarul celui piai tînăr oraș al României, renăscut din ruinele marelui cataclism de acum trei ani, ca pasărea legendară din propria sa cenușă, a spus vorbitorul, în cuvîntul său. Pe unii dintre dumneavoastră, prezenți la acest mare forum al consiliilor populare, poate să vă surprindă o asemenea afirmație, întrucit, am fost anunțat, ca primar al Zimnicei, care, se știe, este o veche așezare dacică, în- crustînd în vatra neamului o vîrstă de 2 400 de ani. „Orașul reînceput eroic cu sfîrșitul" datează, de fapt, de puțină vreme, noua sa piatră de temelie fiind pusă în momentele atit de grele de după cutremurul din martie 1977. de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. întemeietorul a tot ceea ce a realizat mai durabil si mai măreț tara noastră în ultimii 15 ani de istorie glorioasă.Sint nenumărate in țară înfăptuirile care poartă însemnul gindirii vizionare și ale duralei in timp a ceea ce zidim, proprii epocii numite pe drept cuvint „epoca Ceaușescu". Ceea ce insă s-a petrecut în condiții oarecum normale in alte locuri, la noi situația a impus măsuri și acțiuni de excepție. Ca-ntotdeauna, in momentele decisive, ați fost prezent acolo unde se simțea nevoia bărbăției și cutezanței dumneavoastră revoluționare, a capacității inegalabile de a insufla încredere oamenilor în puterea lor de a birui greutățile, de a face ca viața să-și urmeze cursul său firesc. Ne sînt vii in memorie acele clipe cind. in orașul aproape în ruină, ați venit in mijlocul nostru și ne-ați imbăr- bătat cu exemplul de neînfricare, cu sfatul părintesc plin de omenie, cu îndemnul de a înlătura fără întirziere urmele seismului și de a construi un oraș nou, modern și înfloritor.îndemnurile adresate de dumneavoastră au devenit pentru noi un program de lucru, pentru a cărui înfăptuire ne-am mobilizat toate energiile, deputății, toți cetățenii, în frunte cu comuniștii, depunînd eforturi stăruitoare pentru realizarea o- biectivelor reconstrucției orașului.Am simțit alături de noi sprijinul întregii țări, care, la chemarea dumneavoastră înflăcărată, ne-a oferit ajutorul material și uman neprecupețit, ce se regăsește in împlinirile edilitar-gospodărești, în obiectivele industriale ce conZimnicea de vorba numai mii aparta- cheie meta-
figurează orașul azi. Si nu este de cele cîteva mente date lalurgiștilor, constructorilor, țăranilor cooperatori și intelec

tățile de cadre în perspectivă ale județelor, pe profiluri și meserii, corelînd mai bine rețeaua școlară și cifrele . de școlarizare cu cerințele pregătirii și folosirii forței de muncă, cu prevederile Programului-directi- vă de dezvoltare economico- socială a României în profil teritorial.în cadrul acestor preocupări, o atenție deosebită se va acorda asigurării muncitorilor calificați în meseriile de bază ale industriilor constructoare de mașini, metalurgică, minieră, petrolieră, chimică, construcții- montaj, precum și calificării întregii populații apte de muncă de la sate in meserii de bază din producția vegetală, creșterea animalelor, mecanizarea lucrărilor agricole, îmbunătățiri funciare, precum și în cele necesare prestărilor de servicii în mediul rural.Pentru asigurarea cadrelor in toate aceste profesii, vom organiza, împreună cu dumneavoastră, factorii de conducere pe plan local, cu toți deputății, cu organizațiile de copii și tineret, o intensă și largă activitate de orientare școlară și profesională, desfășurată pe tot parcursul anilor de școală, prin toate formele muncii didactice, la întîlnirile cu comitetele cetățenești de părinți, cît și prin alte activități extrașcolare.Dispunem, în prezent, de un număr suficient de cadre calificate pentru toate gradele de învățămînt. Cu toate acestea, în unele grădinițe și școli continuă să funcționeze cadre fără studiile de specialitate ; este încă mare fluctuația în rîndul cadrelor didactice, determinată, uneori, și de faptul că unii membri ai corpului didactic părăsesc posturile din localitățile rurale, fie din motive familiale, fie din lipsă de preocupare a organelor locale pentru crearea condițiilor minime de muncă și de viață. De aceea, trebuie ca în primul rind cadrele locale să acorde mai multă atenție condițiilor de muncă și viață ale cadrelor didactice, asigurării stabilității lor. în același timp, va trebui să manifestăm mai multă exigență față de modul în care își fac datoria, de ținuta mo- ral-politică, parte componentă a calității lor de educatori.Consiliile județene ale învățămîntului și educației, împreună cu deputății trebuie să mobilizeze părinții la gospodărirea și înfrumusețarea școlilor, a locurilor de joacă destinate copiilor, să inițieze acțiuni de reparare a mobilierului, a materialului didactic, degrevînd, în acest fel, bugetul statului, acționînd și pe această cale la reducerea cheltuielilor în acest domeniu.O atenție deosebită va trebui acordată intensificării activității de îndrumare și control al unităților de învățămînt din partea inspectoratelor școlare județene, creșterii eficienței acestei activități, sporirii rolului ei în prevenirea neajunsurilor și în generalizarea experienței pozitive.Acționînd în strînsă unitate, toți factorii interesați și responsabili in acest domeniu vom realiza, cu adevărat, o calitate superioară și o eficiență sporită a învățămîntului.

tualilor, sau de liceele și școlile generale realizate după proiecte care înfruntă viitorul peste anul 2000, ci de reorganizarea unei vieți economice care înseamnă o producție industrială de 8 ori mai mare decit în 1975, de 70 000 tone anual țevi din oțel sudate, cărora li se va adăuga o nouă etapă cu încă 115 000 tone. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că în decursul a 8 luni din acest an s-a realizat planul producției industriale in proporție de 108,3 la sută, dîndu-se suplimentar 14 100 tone țevi sudate, produse textile, mobilă și covoare pentru export. N-a fost neglijată nici agricultura. Dimpotrivă, cele trei cooperative agricole de producție iși onorează inaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste cu producții medii anuale la hectar de peste 4 000 kg griu și 6 000— 7 000 kg porumb boabe în cultură neirigată.Pentru toate mutațiile petrecute- in orașul nostru, mutații care au transformat radical condițiile de muncă și viață alS oamenilor, vă adresăm aici, in acest mare sfat al țării, din adîncul inimii, cele mai calde mulțumiri, exprimăm sentimentele de aleasă dragoste și vie recunoștință, dumneavoastră, mult .stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul acestui nou oraș al României socialiste, și ne angajăm să înfăptuim punct cu punct întregul program de dezvoltare economlco-socială a orașului, stabilit de partid.In continuare, vorbitorul a spus : Am citit cu viu interes proiectul de modificare a Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, care urmează să fie adoptat. Consiliilor populare li se conferă atribuții sporite, de răspundere în elaborarea și adoptarea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, în înfăptuirea acestora, asigurarea aprovizionării populației, valorificarea resurselor locale și extinderea prestărilor de servicii. De aceea sint întru totul de acord cu propunerea care s-a făcut în congres de a prevedea expres in lege că consiliile populare trebuie să organizeze dezbateri cu oamenii muncii. în cartiere, pe întreprinderi, dezbătind cu ei obiectivele pe care ni le propunem, căutînd împreună cu ei soluții, antrenîndu-i la aplicarea acestora. Viața ne arată cît de important este să trecem hotărit la o rrîuncă practică în rîndul maselor, să punem capăt tendințelor de a înlocui activitatea vie cu hîrtiile, ca să mobilizăm activ toți factorii de răspundere, organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste.

plen —
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ELENA PRODAN
tehnician Ia Combinatul de prelucrare a lemnului 

Drobeta-Turnu Severin, județul MehedințiConsiliile populare sînt organe locale ale puterii de stat, adică ale puterii revoluționare a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, care, prin munca și forța lor unită asigură, sub conducerea partidului, construirea socialismului in țara noastră, a spus vorbitoarea. Această trăsătură revoluționară, care definește esența cuceririi și exercitării puterii de stat, trebuie să fie prezentă în tot ceea ce întreprind consiliile populare în îndeplinirea mandatului lor. Iată de ce consider și eu că, în stadiul actual al dezvoltării noastre so- cial-istorice, denumirea de consilii populare' în conținutul ei nu mai reflectă/realitatea actuală, că ar fi mai bine ca acestea să fie astfel definite îneît să exprime conținutul lor revoluționar, socialist. Sigur, aceasta nu presupune doar o simplă schimbare de denumire, ci o schimbare calitativă, de esență, înțele- gînd prin aceasta o revoluționare a stilului și metodelor de muncă ale tuturor deputaților, ale propriului aparat. Să-mi fie permis s-o spun, acum, că ne-am mulțumit uneori să ne aducem contribuția in rezolvarea unor probleme dintr-un domeniu sau altul, în loc să ne socotim implicați, direct răspunzători de rezolvarea tuturor a- tribuțiilor ce revin organelor locale ale puterii de stat.în continuare, infățișînd rezultatele obținute <3e colectivul de muncă în mijlocul căruia lucrează, vorbitoarea a arătat că Combinatul de prelucrare a lemnului diți Drobeta-Turnu Severin a realizat producția globală în proporție de' 101,3 la sută, producția marfă — 101,4 la sută.Știind cît este de prețios lemnul și țit de greu crește pădurea. ne străduim să-l folosim integral. Din ceea ce altădată lăsam deoparte facem astăzi piese mici necesare mobilierului, ambalaje pentru propriile produse, din resturile de mici dimensiuni fabricăm plăci fibro- lemnoase, iar rumegușul este folosit la furnizarea agentului termic pentru încălzirea unor cartiere.Tinînd seama de sarcinile prezente și de perspectivă care trebuie rezolvate în industria lemnului, propun să se studieze perfecționarea în continuare a reglementărilor în vigoare, pen
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ANGELO M1CULESCU
viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii 

și industriei alimentareBilanțul preliminar al rezultatelor obținute în îndeplinirea actualului cincinal arată că și agricultura și industria alimentară au adus o contribuție importantă la dezvoltarea economică a țării, la sporirea venitului național, au asigurat, in condiții corespunzătoare, aprovizionarea populației cu cantități mai mari de produse agroali- mentare, au contribuit la asigurarea cu materii prime a celorlalte sectoare ale industriei și au participat la livrarea de produse pentru export, a spus vorbitorul în cuvîntul său.Edificator este în acest sens faptul că pentru aprovizionarea populației, in acest an de sfirșit de cincinal, se livrează la fondul pieței mai mult decît în 1975 cu 70 la sută la carne și produse din carne, cu circa 42 la suta la lapte și produse lactate, cu peste 23 la sută la grăsimi și ulei șl cu circa 30 la sută la zahăr.Cu toate acestea, trebuie să arăt că, în agricultură, sarcinile de plan n-au fost realizate an de an, avind importante rămi- neri în urmă în cincinalul care se incheie, ceea ce a influențat negativ dezvoltarea insăși a a- griculturii, realizarea programelor pe ansamblul economiei, in mod deosebit exportul, respectiv balanța de plăți externe,,Totodată, trebuie să spunem deschis că rezultatele noastre nu s-au situat la nivelul bazei tehnico-materia- le, al mijloacelor financiare și, in general, al sprijinului acordat de stat.Nerealizările din producția vegetală, îndeosebi în producția de cereale și furaje, au influențat negativ și dezvoltarea producției animaliere, care, la rîndul ei, a creat greutăți importante in asigurarea in întregime a nevoilor de materii prime pentru industria alimentară și ușoară.Aceste rezultate dovedesc că în activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a consiliilor populare, a organelor agricole și a conducerilor multor unități de producție continuă să se manifeste însemnate neajunsuri în folosirea pămîntului, a mijloacelor de mecanizare și chimizare, în exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în realizarea efectivelor și a producției animale, în mobilizarea și organizarea forței de muncă, ceea ce are ca urmare, în multe unități, neexecutarea la timp și de calitate corespunzătoare a lucrărilor stabilite prin normele tehnologice și, ca urmare directă, obținerea încă a unor producții slabe, sub posibilități și cu consecințe economi- co-financiare nefavorabile.Relevînd în continuare sarcinile importante ce revin agriculturii in viitorul cincinal, precum și faptul că ea beneficiază de un volum important de investiții și în același timp dispune de un cadru organizatoric perfecționat, de o experiență bogată, vorbitorul a spus : Punerea în valoare a acestor condiții necesită ca toți cei ce răspundem în fața conducerii partidului și statului, in fața întregii țări de producția agricolă, în primul rind Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor A- gricole de Producție și consilii

etra găsirea și aplicarea unor forme noi de cercetări experimentale și încercări de laborator la toate întreprinderile producătoare. De la cercetare așteptăm de asemenea elaborarea de studii pentru găsirea unor noi înlocuitori, de calitate și cu eficiență economică ridicată.Ca deputată in consiliul popular județean — a spus apoi vorbitoarea — trebuie să stărui mai mult și mai energic în rezolvarea unor probleme. Bunăoară, în domeniul învățămîntului, in municipiul și județul nostru s-au înființat multe licee cu profil industrial. Cred insă că Ministerul Educației și învățămintului, celelalte ministere economice trebuie să vină mai mult în sprijinul școlilor pentru informarea cadrelor și instruirea practică a elevilor. în același timp, trebuie sporit controlul consiliilor populare județene a- supra inspectoratelor școlare, a cadrelor didactice, pentru a întări răspunderea lor asupra conținutului învățămîntului, a eficientei sale, asupra educării patriotice a elevilor. Consider, de asemenea, că Legea consiliilor populare trebuie să conțină prevederi mai clare în ceea ce privește învățămîntul, în sensul că organele revoluționare ale puterii de stat să exercite îndrumarea, controlul șl coordonarea în- vățămintului în unitățile admi- nistrativ-teritoriale în care sînt alese, asigurind buna organizare și dezvoltare a procesului in- structiv-educativ, dezvoltarea sl folosirea judicioasă a bazei materiale și întărirea răspunderii personalului didactic pentru perfecționarea continuă. în raport cu cerințele societății, a pregătirii pentru muncă și viață a tinerei generații.Experiența din județul nostru — a arătat în încheiere vorbitoarea — unde s-a dezvoltat producția în școli, mă îndeamnă să propun de asemenea ca Legea privind dezvoltarea industriei mici să cuprindă o formulare care să prevadă că consiliile populare. împreună cu organele de învățămînt, vor realiza unele activități specifice micii industrii în cadrul practicii de producție a elevilor din școli și licee, în scopul realizării de produse industriale, îndeosebi bunuri de consum.

le populare, să ne îmbunătățim radical activitatea de conducere a activității, Să acționăm concret pentru realizarea fiecărei sarcini, direct în cadrul consiliilor și al unităților agricole,: în rîndul oamenilor muncii de la sate, pentru îndrumarea și sprijinirea lor în aplicarea tuturor măsurilor de sporire a producției agricole, de îmbunătățire a rezultatelor ecopomice.Realizarea sarcinilor de sporire mai accentuată a producției agricole ne cere să acționăm cu mai multă răspundere pentru folosirea rațională a întregului fond funciar in cadrul asola- mentelor și organizarea teritoriului la solele mari, organizate, să asigurăm executarea lucrărilor de combatere a excesului de umiditate, să aplicăm integra’ măsurile pentru menținerea ș, ridicarea potențialului de producție al pămintului, pentru realizarea programului de irigații.în mod deosebit. în cincinalul viitor va trebui să facem totul pentru obținerea unei producții de 27—28 milioane tone cereale, acest obiectiv stind și la baza sporirii producției animaliere la 45—46 la sută din totalul producției agricole.In continuare, vorbitorul a spus : Programul privind sarcinile ce revin Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și consiliilor populare din planul pe perioada 1981—1985 cu-' prinde totodată măsurile și acțiunile ce se cer înfăptuite pentru creșterea animalelor. în cadrul acestora, asigurarea furajelor, exploatarea cu randamente sporite a celor peste 5 milioane hectare de pajiști și teren arabil destinate producției acestora constituie, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, o problemă centrală a zootehniei, pentru realizarea căreia trebuie să luăm toate măsurile necesare.în concordanță cu cantitățile sporite de materii prime agricole și cu cerințele valorificării lor superioare, industria alimentară se va. dezvolta în perioada 1931—1985 cu un ritm mediu anual de 7.7 la sută, ceea ce va contribui substanțial la realizarea unei diversificări și îmbunătățiri a structurii producției, a alimentației populației, componentă importantă a programului de creștere a nivelului de trai al poporului nostru.în ultima parte a cuvîntului său, vorbitorul s-a referit la sarcinile ce revin Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și consiliilor populare în organizarea și extinderea activităților de mică industrie și a prestărilor de servicii în cadru! fiecărui consiliu unic, în fiecare comună.De asemenea, a spus el, menținerea și dezvoltarea caracterului agricol productiv al gospodăriilor populației reprezintă o sarcină importantă, căreia va trebui să-i dăm o atenție mult mai mare.în incheiere, a spus vorbitorul, vă rog să-mi permiteți să încredințez conducerea partidului și statului, personal pe dumneavoastră. tovarășe secretar general. că oamenii muncii din a- gricultură și industria alimenta-
(Continuarc în pag. a V-a)

t



SClNTEIA — vineri 12 septembrie 1980 PAGINA

LUCRĂRILE CO N G R ESIIL UI AL ll-LEA AL CONSILIILOR POPU LA RE
— Din cuvintul participanților la dezbaterile în plen —

(Urmare din pag. a IV-a) ră vor munci în continuare, cu tot .devotamentul, cu întreaga lor putere, pentru îndeplinirea sarcinilor trasate acestui sector de bază al economiei naționale de
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

CONSTANTIN CĂRBUNARU 
președintele Consiliului popular al orașului Motru, 

județul GorjAvînd cinstea să fiu, în acest forum, reprezentantul localității celei mai recent vizitate de dumneavoastră — orașul mineresc Motru din Gorj — îmi îndeplinesc o datorie de conștiință față de oamenii muncii cu care v-ați sfătuit cum să dăm patriei mai mult cărbune, spu- nîndu-vă că în memoria și în inimile noastre sînt încă vii și însuflețitoare toate momentele întilnirii cu dumneavoastră. în fapt, însuși forumul nostru, atît de larg și democratic, continuă acest dialog de zi cu zi purtat cu țara, cu masele de oameni ai muncii.Folosindu-mă de acest prilej, îngăduiți-mi • să vă raportez, mult stimate tovarășe secretar general, că minerii din bazinul carbonifer Motru, înflăcărați de minunatul exemplu personal de muncă și viață pe care îl oferiți ca „Miner de onoare al țării", vor face totul, nu vor precupeți nici un efort, pentru a da patriei cit mai mult cărbune, contribuind astfel prin fapte cu deplină acoperire la îndeplinirea obiectivului de importanță națională stabilit de cel de-al XII-lea Congres al partidului, și anume, asigurarea independenței energetice a României.Așa cum a reieșit și din dezbaterile adunărilor generale ale oamenilor muncii desfășurate recent, planul pe viitorul cincinal, cit și cel pe anul 1981 sint mobilizatoare. Stă în puterea colectivelor noastre muncitorești să le îndeplinim la toți indicatorii. Nu ne ferim de muncă, de efort. Se impune însă o atenție și mai mare din partea tuturor factorilor care răspund de activitatea economică din bazinul carbonifer al Gorjului. Ei au datoria să impulsioneze continuarea și finalizarea studiilor pentru asimilarea de noi utilaje și piese pentru utilaje complexe, practica demonstrind că cele care au fost fabricate in țară dau rezultate bune. La mina Ploștina, de exemplu, a fost introdusă in producție prima combină de abataj de fabricație românească. S-a demonstrat că acest utilaj modern. de mare productivitate, dă aceleași rezultate ca și cele din import. Ba mai muit. folosirea lui se face cu un consum mai redus de energie, carburanți și lubriflanți.Ne preocupă mult problemele muncii, pentru că noi știm că ea este temelia pe care se clădesc toate celelalte. Și dezvoltarea orașului, și bunăstarea fiecărei familii în parte, și viitorul copiilor noștri. Noi știm că fără cărbune, fără strădania noastră cotidiană de a-1 extrage din pă- mînt, orașul nostru nu ar fi existat pe harta țării. Astăzi
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

SUZANA CĂDEA
președintele Consiliului Culturii și Educației SocialisteDezbaterile care au avut loc, criticilc formulate, propunerile și angajamentele luate — a spus vorbitoarea — vor contribui la intensificarea și perfecționarea activității politico-educative, de formare a maselor largi în spiritul dragostei față de patrie și partid, al atitudinii înaintate față de muncă, de consolidare a unității și frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, de promovare în viață a princi- 

către Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, a- dueîndu-și astfel o contribuție susținută la creșterea bunăstării poporului, la realizarea programului de dezvoltare economico- socială a țârii noastre.

minerii din Motru realizează peste 11 milioane tone de cărbune, față de 3 112 000 în 1970. Avem peste 4 000 de apartamente locuite de tot atîtea familii de mineri, un spital modern cu peste 460 de paturi, o policlinică cu 12 cabinete, 3 mari unități școlare, spații comerciale corespunzătoare. Iată numai citeva din reperele sale urbanistice.Avem desigur multe de făcut pentru ridicarea continuă a calității vieții locuitorilor Motrului, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea construcției de locuințe. De asemenea, consider modificările ce se vor aduce' Legii nr. 4/1973, cu care vreau să-mi exprim deplinul acord, ca măsuri de primă importanță și vom acționa cu toată fermitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în acest domeniu.Beneficiind de acest prilej, rețin atenția cu propunerea de a se construi un sediu politico-ad- ministrativ în orașul Motru. S-ar elibera astfel peste 55 a- partamente ocupate in prezent de diverse instituții.Aș dori să ridic în Congresul consiliilor populare și următoarea problemă : și in orașul nostru, ca pretutindeni în țară, se desfășoară o vie activitate cul- tural-artistică, au loc numeroase acțiuni educative, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", competiții sportive de masă, desfășurate sub egida Daciadei, la care participă mii de cetățeni. Ne-am bucurat de vizita unor colective artistice prestigioase, cum ar fi corul Madrigal, formația Song. Minerii, familiile lor ne-au mulțumit pentru astfel de acțiuni, cu puternic caracter patriotic și educativ. Din păcate, în oraș pătrund pe alte canale și reminiscențe ale culturii burgheze, care nu rămin fără efecte. Unele filme de pe marele și micul e- cran, de pildă, abundă în scene de violență, din care ținerii noștri învață cum să se bată, cum se sparge o bancă sau alte acte de huliganism care nu au nimic comun cu modul nostru de viață. Să mai fie oare de mirare că sc mai găsesc și în unele localități de la noi tineri care încearcă să imite spărgătorii din filme 1 De aceea, consider că presa", radioul, televiziunea, cinematografia trebuie să facă e- forturi mai mari, să se implice mai mult în educarea cetățenilor, a tineretului, prin realizarea unor opere artistice cu un puternic mesaj educativ, în care să fie adus pe prim plan eroul zilelor noastre, muncitorul, țăranul, ostașul, intelectualul, omul de știință, care să constituie a- devărate modele de comportare revoluționară în muncă, în viață, in societate.

piilor și normelor eticii și echității socialiste.Sîntem conștienți de faptul că numai un om cu un înalt nivel de pregătire politică și profesională, bun cunoscător al politicii interne și externe a partidului și statului nostru, devotat cu toată ființa sa cauzei edificării socialismului în România, nu-și va precupeți nici un efort pentru a se achita cu succes de înaltele sarcini ce ne revin pe drumul deloc ușor, dar atît de mo

bilizator, al înaintării patriei noastre spre comunism. Realizarea unei noi calități, superioare, în activitate^ politică și cul- tural-educativă constituie un obiectiv fundamental atit pentru organele și instituțiile de cultură, cit și pentru consiliile populare, solicitînd eforturi sporite din partea acestor organe, a comisiilor permanente, a tuturor deputaților, a lucrătorilor din domeniul culturii.Am elaborat — începînd din acest an — programe unitare de activitate la nivelul fiecărui județ, municipiu, oraș și comună, concepute special pentru perioada de iarnă și pentru cea de vară. Va trebui ca, în strînsă colaborare cu consiliile populare, să acționăm ferm pentru ca ele să fie îndeplinite, astfel incit să se asigure permanentizarea vieții politico-educative și cultu- ral-artistice pe întreg parcursul anului, prin desfășurarea unor ample manifestări vizînd cunoașterea aprofundată a documentelor de partid și de stat, a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor ce revin oamenilor muncii în înfăptuirea Programului partidului, a Planului național unic de dezvoltare economico-socială, pentru cultivarea la toți cetățenii a înaltelor calități moral- politice, a respectării principiilor eticii și echității socialiste, a întăririi, în toate domeniile de activitate, a ordinii și disciplinei, a spiritului revoluționar.Exemplu grăitor al grijii și atenției deosebite de care se bucură activitatea politico-edu- cativă și cultural-artistică din partea conducerii partidului și statului, din partea tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu îl constituie Festivalul național „Cîntarea României". Inițiat în urmă cu cîțiva ani de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, festivalul integrează într-o adevărată mișcare politi- co-educativă de masă milioane de cetățeni ai patriei, de- monstrînd, odată cu resursele nesecate de creație și inventivitate ale poporului, unitatea sa de nezdruncinat in jurul partidului, al secretarului său general.După ce a arătat sarcinile organelor și instituțiilor de cultură în cadrul Festivalului „Cintarea României", vorbitoarea a spus : Putem afirma că, în prezent, se înfăptuiește o reală integrare a principalelor direcții ale activității politico-educative și culturale desfășurate în forme specifice de către consiliile populare, comitetele de cultură, de ceilalți factori care au răspunderi in acest domeniu, asigurindu-se astfel o acțiune culturală mai cuprinzătoare, sub conducerea și îndrumarea organelor de partid. Subliniind aceste rezultate, doresc să relev faptul că, in obținerea lor, am primit un sprijin deosebit de prețios și fructuos din partea tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume internațional — care, în această perioadă, a îndrumat nemijlocit întreaga noastră activitate, militînd pentru aplicarea unor înnoiri calitative cu multiple consecințe pozitive pentru viața cultural- artistică din țara noastră, fapt ce ne determină să-i exprimăm cele mai calde și respectuoase mulțumiri.Sîntem, desigur, pe deplin Conștienți de faptul că, în activitatea noastră de zi cu zi, continuă să se manifeste o serie de neajunsuri și neîmpliniri împotriva cărora avem datoria să luptăm cu mai multă hotărîre. Avînd în vedere cerințele formulate de conducerea partidului, tradițiile și posibilitățile culturii noastre naționale, con
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

general-colonei VASELE Mi LE A 
prim-adjunct al ministrului apărării naționale 

și șei al Marelui Stat Major al armateiPreocuparea constantă a parti- dumneavoastră personal. to- dului și statului nostru, a varășe secretar general Nicolae

siderăm că mai avem multe de făcut în privința ridicării calitative a activității cultural- educative de masă, pentru cultivarea în rmdUl tuturor oamenilor muncii a unor temeinice cunoștințe politico-ideologice și tehnico-științifice, pentru combaterea influențelor mistico- religioase retrograde. Se impun măsuri mai exigente pentru creșterea răspunderii consiliilor populare și a comitetelor județene de cultură și educație socialistă față de activitatea ce se desfășoară în toate instituțiile de cultură, față de calitatea și eficiența acesteia.Pornind de la realizările obținute, dar și de la neajunsurile care se mai manifestă în activitatea culturală — a spus in continuare vorbitoarea — solicităm co'nsiliilor populare să se ocupe mai mult de activitatea căminelor culturale, a cluburilor, caselor de cultură, pentru organizarea de manifestări politico-educative și cultural-ar- tistice care să oglindească întreaga activitate ce se /desfășoară la orașe și sate. Pe baza experienței acumulate, a condițiilor create, considerăm că este necesar să extindem și să perfecționăm în primul rînd activitățile cu un bogat conținut de idei, purtătoare ale unui mesaj militant, patriotic, capabile să influențeze conștiințele, să consolideze convingerile comuniste, să potențeze la cel mai înalt nivel patosul revoluționar al contemporanilor noștri.Este necesar să acționăm astfel îneît la nivelul tuturor așezămintelor de cultură și localităților să se organizeze cît mai frecvent manifestări politico- educative și culturale pe probleme de organizări științifice a producției și a realizării producției fizice și nete, creșterii productivității, reducerii importurilor^ a consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil, valorificării superioare a tuturor resurselor materiale locale. De asemenea, avînd în vedere creșterea continuă a disponibilităților de timp liber al oamenilor muncii, interesele și opțiunile acestora, valorificînd pe deplin baza materială a culturii, antrenind participarea celor mai bune formațiuni artistice, consiliile populare, sub conducerea organelor și organizațiilor . de partid, trebuie să se ocupe de organizarea neîntreruptă a vieții cultural-educative și artistice la toate nivelurile.în perioada cate urmează — a spus vorbitoarea — vom acționa mai hotârît pentru a determina pe creatori și scenariști de a realiza filme eu un inalt mesaj patriotic, ne vom îngriji de difuzarea lor în toate localitățile țârii, pentru a contribui și mai eficient la educarea revoluționară a maselor. Ne vom preocupa și mai mult pentru depistarea sistematică și deplasarea mai ales a formațiunilor profesioniste, care să prezinte spectacole cu un bogat conținut in fața oamenilor muncii de la orașe și sate, pe baza programelor prezentate la nivelul fiecărui județ. De asemenea, vom îmbunătăți conlucrarea cu radioul și televiziunea, pentru a asigura filme care să răspundă cerințelor educative ale maselor de cetățeni.Oamenii de artă și cultură din țara noastră — a spus în încheiere vorbitoarea — activul cultural, alături de întregul nostru popor, aprobă în unanimitate hotărîrea luată de Comitetul Politic Executiv de a șe reduce cu circa 2 miliarde lei cheltuielile militare pe anul 1980 și cu circa 4 miliarde lei alte cheltuieli ale statului în vederea accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului!

Ceaușescu, pentru dezvoltarea in ritm susținut a economiei naționale — a spus vorbitorul — este în mod strălucit demonstrată și de recenta hotărîre privitoare la sporirea fondurilor destinate înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului prin reducerea cheltuielilor militare, de administrație și a altor cheltuieli ale statului.Ne exprimăm ferma convingere că această hotărîre slujește intereselor supreme ale națiunii noastțe, deoarece dezvoltarea orinduirii socialiste. creșterea forței economice a țării constituie temelia întăririi capacității de apărare a patriei, sporește voința poporului și hotărîrea sa de a-și apăra cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea națională.Pentru întregul efectiv al armatei noastre, hotărirea luată recent de Comitetul Politic Executiv al partidului reprezintă un mobilizator îndemn la sporirea eforturilor pentru perfecționarea pregătirii de luptă și politice a efectivelor, asigurînd acestora o temeinică pregătire într-un timp mai scurt și cu un consum cit mai redus de carburanți, muniție și alte materiale, îngrijirea și exploatarea cît mai rațională și eficientă a armamentului și tehnicii de luptă din dotare ; evitarea uzurii premature a a- cesteia, eliminarea oricăror premise de avarii și accidente, întărirea ordinii și disciplinei, închiderea oricăror canale de risipă.Sîntem convinși că, prin valorificarea tot mai eficientă a competenței și capacității creatoare a comandamentelor și statelor majore, prin creșterea forței mobilizatoare a organelor și organizațiilor de partid și a celor de U.T.C., armata este în măsură să-și sporească capacitatea și forța combativă, să-și îndeplinească cu cinste, demnitate și înaltă răspundere misiunile ce-i revin, de a apăra împreună cu întregul popor independența și suveranitatea patriei noastre.Pe baza concepției partidului nostru cu privire la apărarea patriei, a doctrinei militare a României socialiste, al cărei strălucit fondator sînteți dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, vom acționa cu toată hotărîrea . pentru executarea întocmai a ordinelor ce ni le-ați dat de a extinde și adinei cooperarea între unitățile militare, subunitățile de gărzi patriotice și detașamantele de tineret, prin aplicații și activități de instruire executate in comun, prin utilizarea cît mai eficientă a bazei' materiale de instrucție de către toate forțele sistemului nostru de apărare.Angajată în efortul general al poporului de edificare a socialismului — operă căreia Congresul al XII-lea al partidului
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ARPAD FAZEKAS 
maistru la întreprinderea de piese de schimb 

din Salonta — județul BihorUnitatea în care îmi desfășor activitatea, Fabrica de piese de schimb auto din Salonta, a spus vorbitorul, reprezintă o realizare a anilor de după Congresul al IX-lea al partidului. Aici, români șl maghiari vorbim a- ceeași limbă — limba muncii înfrățite, a tehnicii avansate și acționăm în strînsă unitate pentru creșterea producției și eficienței economice, conștienți fiind că numai în acest fel ne vom aduce o contribuție cît mai substanțială la sporirea venitului național, că de roadele muncii noastre depind și veniturile și bunăstarea noastră. Tuturor ne este clar că numai munca, mai bine organizată, mai rodnică și eficientă, poate asigura ridicarea nivelului de trai al întregului popor. Altă cale nu există, nimic nu ne pică din cer.Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult iubite și 

i-a fixat noi dimensiuni — armata își aduce'contribuția la dezvoltarea forțelor de producție și creșterea avuției naționale, participă, umăr la umăr cu oamenii muncii, la înălțarea în actualul cincinal a 85 obiective industriale, la construirea Canalului Dunăre — Marea Neagră, a metroului din Capitală, a unui important număr de locuințe, la construirea și modernizarea de drumuri și căi ferate, la realizarea altor lucrări de interes național.însuflețiți de înaltele dumneavoastră aprecieri, militarii care participă la înfăptuirea amplului program de îmbunătățiri funciare și irigații muncesc cu avint pentru depășirea prevederilor planului, astfel ca pînă la sfîrșitul acestui an să realizeze lucrări pe o suprafață de 400 000 ha, cu 50 000 ha mai mult decît prevederile inițiale.Totodată, participarea în a- ceastă toamnă la campania agricolă militarii o consideră ca o misiune de înaltă răspundere și sînt hotărîți să muncească cu aceeași dăruire pentru a asigura strîngerea, transportarea și depozitarea recoltei în timp cît mai scurt și fără pierderi.Și în viitorul cincinal sintem hotărîți să ne onorăm cu inalt simț al datoriei sarcinile ce ni se vor încredința în economia națională, cu convingerea fermă că și pe această cale armata slujește poporul și interesele sale fundamentale.Parte integrantă a societății noastre, oștirea este o prezență vie și în viața social-politică a țării.Creația culturală și științifică din armată, formațiile artistice și ostășești se integrează armonios în manifestările ce au loc în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", în viața spirituală a țării, în peisajul cultural-artistic al localităților.în încheiere, vorbitorul a spus: însuflețit de nobilele idealuri ale făuririi unei lumi mai drepte și mai bune, a unui climat de pace, înțelegere și încredere între popoare, pentru care militează cu pasiune revoluționară secretarul general al partidului nostru, întreaga națiune, personalul armatei susține cu fermitate politica externă a României socialiste de întărire la colaborării și solidarității cu 'toate țările socialiste, de amplificare a relațiilor cu statele în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii.în spiritul principiilor ce stau la baza politicii externe a României, armata noastră dezvoltă relațiile de colaborare cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, ale altor țări prietene, în interesul cauzei înțelegerii între popoare, al păcii și progresului.

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor efectuate în județul Bihor, unitatea noastră s-a profilat pe producția pieselor de schimb auto. Putem afirma cu satisfacție că, înțr-o perioadă relativ scurtă, am reușit să promovăm tehnologii moderne de fabricație, să asigurăm creșterea continuă a producției și eficienței economice, adueîndu-ne o contribuție din ce în ce mai mare la dezvoltarea județului. Astăzi, fabrica noastră realizează 12 la sută din producția industrială a orașului, produsele noastre fiind Solicitate atît în țară, cît și la export. Urmare a unor investiții executate ,în regie proprie, s-au creat condițiile necesare realizării planului pe anul 1980, asigurîndu-se o bază temeinică pentru trecerea la realizarea planului pe anul 1981.Sîntem conștienți însă că în 

activitatea noastră există încă o serie de neajunsuri care diminuează în parte eficiența unor acțiuni bine gindite și concepute. Mă refer, îndeosebi, la o serie de. deficiențe organizatorice, la faptul că mașinile și utilajele din dotare nu sint utilizate corespunzător, cu maximum de randament și la întreaga lor capacitate, iar timpul de lucru al personalului muncitor nu este utilizat integral, în folosul direct al producției. Sînt deficiențe pentru a căror înlăturare va trebui să acționăm în continuare cu înaltă răspundere, cu fermitate și intransigență, antrenînd în acest scop, în spiritul democrației noastre muncitorești, întregul colectiv de oameni ai muncii.Conștienți de importanța uriașă, devenită imperativ național, a refolosirii pieselor de schimb prin recondiționarea lor, consider că guvernul ar fi bine să ajute mai concret efortul de recondiționare a pieselor de schimb. în acest sens, consider necesare dotarea și profilarea unor unități specializate, care să execute asemenea recondiționări pentru toate utilajele și mașinile moderne din dotarea întreprinderilor.în continuare, vorbitorul a subliniat că proiectele de legi supuse dezbaterii congresului au o mare semnificație politică și socială. în aceste legi, a spus el, văd grija pentru perfecționarea activității consiliilor populare, pentru creșterea producției de bunuri materiale, dar și pentru aplicarea fermă a principii
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

NELA GHEBU 
președintele Consiliului popular al comunei Mihăeș 

județul Vîlceaîn context cu ampla și impetuoasa dezvoltare economică și socială a țării, și județul Vîlcea a cunoscut, mai ales în ultimul deceniu și jumătate, prefaceri înnoitoare, care au determinat mutații esențiale in munca și viața locuitorilor comunei noastre.Țăranii din comuna Mihăești, asemeni tuturor oamenilor muncii din țara noastră, au o viață îmbelșugată, se bucură din plin de binefacerile socialismului, de posibilități nelimitate de a se a- firma plenar în muncă și în viață. de a participa la conducerea întregii activități economice și sociale.Dar iată numai câteva dintre realitățile comunei Mihăești : aici, în prezent, funcționează cu bune rezultate o unitate de în- grășare a bovinelor, cu 3 200 capete, o îngrășătorie de berbe- cuți, o asociație economică in- tercooperatistă pentru creșterea păsărilor, un sector unic de mecanizare a agriculturii, o fermă pomicolă a întreprinderii agricole de stat, o cooperativă agricolă de producție cu un însemnat potențial material și uman.Este semnificativ și faptul că în comuna noastră, numai în a- cest cincinal, s-au construit peste 2 500 de case noi, că în majoritatea gospodăriilor există numeroase obiecte de folosință îndelungată care atestă înaltul grad de civilizație al sătenilor. Toate aceste realizări își au izvorul în activitatea creatoare desfășurată cu dăruire și abnegație de locuitorii comunei pentru transpunerea neabătută în viață a politicii înțelepte și clarvăzătoare a partidului.Cunoscînd bine posibilitățile noastre, exigențele etapei pe care o străbatem, realizările obținute pînă în prezent nu sînt pe măsură să ne mulțumească. Mai avem încă multe probleme de soluționat pentru ridicarea potențialului productiv al pământului, pentru punerea în valoare a tuturor resurselor existente în localitate. Faptul că mai avem oameni, ce-i drept puțini la număr, care nu participă la muncă, trăiesc sub influența 

lor eticii și echității social pentru a situa la baza vieții căruia munca și.cinstea în f sul societății.Noi știm că socialismul a tut aduce tuturor cetățenilor triei noastre o viață nouă. 1 ră și Îmbelșugată, prin mi creatoare, entuziastă," plină abnegație și dăruire a între lui nostru popor ; în societi noastră socialistă, unde dre de muncă este garantat i Constituție, este stimulată m ca cinstită, înflorirea vieții ti ror oamenilor muncii numai baza veniturilor provenite munca lor utilă pentru socii te. Pe bună dreptate, statul r tru ocrotește și apără bunu cetățenilor dobindite prin m că și manifestă o permane grijă ca, odată cu ridicarea velului de trai al populației, nu se degradeze profilul mt al oamenilor, al cadrelor funcții de răspundere. în a< sens, apreciez în mod deost măsura cu privire la obligati tatea activiștilor de partid și stat, a altor cadre cu funcții răspundere de a declara bui rile de valoare proprietate p sonală. Am convingerea că ceastă măsură va fi bine prlr tă de oamenii muncii, consti ind un sprijin pentru cadrele funcții de răspundere, elimin: orice suspiciuni în ceea ce p vește proveniența bunurilor personale. în același timp, se sigură respectarea cu fermit: a principiilor eticii și echiti socialiste de către toți oame muncii, indiferent de funcți pe care le dețin.

practicilor religioase, își mai 1 sușesc din avutul obștesc, m nifestă tendințe de nesocotire legilor, de încălcare a normei eticii și echității socialiste, d monstrează că gradul de conș ință nu este încă în pas cu tran formările sociale, că atît n consiliul popular, cît și celei, te organe cu atribuții in act domeniu nu am acționat cu s ficientă fermitate și exigență r voluționară pe linia prețioasei dumneavoastră indicații de face totul ca nivelul de coi știință al oamenilor să fie pas cu dezvoltarea economic socială, dacă nu chiar cu un p înaintea acesteia.înțelegem necesitatea de acționa mai ferm pentru int rirea muncii de educație, pent înlăturarea concepțiilor mistic pentru lărgirea orizontului < cultură al oamenilor. In ace sens, sînt și eu de părere ca : Legea de organizare și funcții nare a consiliilor populare să : prevadă expres că acestea asigi ră îndrumarea întregii activită politico-educative și cultura desfășurate în instituțiile de i ducație și cultură, școli, cămir culturale și alte unități, asigi ră buna organizare a Festivali lui național „Cîntarea Romi niei" și a altor acțiuni cultura educative în scopul ridicării pe: manente a conștiinței socialist a. cetățenilor și al formării c mului nou, constructor al socic tații socialiste șl comuniste î România.Conștienți de lipsurile ce s manifestă în activitatea noastr — a spus în încheiere vorbi toarea — analizînd cu răspun dere cauzele care le-au generr și acționînd cu consecvență pen tru înlăturarea lor, sintem ferr hotărîți să ne ridicăm întreag activitate la nivelul cerințelor ț exigențelor actuale, să facem to tul pentru a imprima munc. noastre o nouă calitate, superi oară, așa cum ne îndemnai dumneavoastră, mult stimate to varășe secretar general, pentri a ne spori contribuția la efor tul creator al poporului de e dificare socialistă și comunist: a patriei.
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CONGRESUL AL ll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
cțiunea pentru
oblemele
Austriei republicane
ale dezvoltării
Austriei micilucrările secțiunii, conduse de tovară- ILIE VEKDEȚ, membru al Comitetului ac Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- ■u al guvernului, au participat 1915 gați și invitați și au luat cuvintul 53 ovarăși.irticipanții au analizat și dezbătut, în- atmosferă de lucru și spirit de, înaltă onsabilitate comunistă, modul în care iliile populare, deputății, toți oamenii icii acționează pentru îndeplinirea sar- lor de plan pe acest an și pe întreaga oadă 1976—1980, a prevederilor viitoru- plan cincinal în profil teritorial.i cadrul dezbaterilor a fost scos cu țnanță in evidență rolul ce revine orelor locale în valorificarea complexă a trselor materiale și de forță de muncă județe, în înfăptuirea politicii partidu- de industrializare socialistă a țării. Ex- nind gindurile și sentimentele cetățeni- patriei — români, maghiari, germani și alte naționalități — vorbitorii au dat : recunoștinței profunde față de partid, secretarul său general, tovarășul Nicolae ușescu, pentru grija permanentă pe î o poartă îmbunătățirii continue a eonilor de trai ale poporului, pentru ridica la o viață nouă, înfloritoare, a tutu-județelor și localităților patriei noas- Pe baza programelor de investiții, a surilor ce au fost adoptate pentru acce- irea ritmului de dezvoltare a județelor lase în urmă, au avut loc, în ultimii 15 . mutații semnificative în creșterea po- tjalulul economic al acestor zone, al inșii țări, în ridicarea nivelului de civili- ie materială și spirituală al tuturor oa- nilor muncii, a sporit rolul orașului și comunei ca unități de bază ale organi-ii administrativ-teritoriale.'orbitorii s-au referit pe larg la măsurile pilite, la modul în care acționează con- ile populare, consiliile oamenilor muncii întreprinderi și centrale pentru soluționa problemelor ce se mai ridică în rea- îrea producției fizice, pentru recuperarea Tinerilor în urmă, în vederea asigurării dulul de marfă destinat exportuiui. a lajelor contractate, precum și a produse- destinate fondului pieței. Ei au arătat se impun a fi luate măsuri eficiente itru folosirea deplină a capacităților de >ducție, sporirea gradului de valorificare uturor resurselor de materii prime, ma- iale, combustibili și energie, încadrarea lctă în normele de consum, gospodărirea grijă a fondurilor materiale și bănești, ;cum și pentru concentrarea pe șantiere tuturor mijloacelor materiale și umane vederea realizării capacităților de preoție cu termene de punere in funcțiune acest an. în același timp s-a menționat este necesar să se acționeze pentru ridi- •ea in continuare a nivelului tehnic și itativ al producției, asimilarea de noi aduse cu parametri tehnici superiori care asigure creșterea competitivității produ- or noastre.Mai mulți vorbitori, arătind unele greutăți care se confruntă întreprinderile, au ■mulat critici Ia adresa activității unor ități, centrale și ministere care nu au rijinit în suficientă măsură soluționarea erativă a unor probleme privind aprovi- marea ritmică cu materii prime și materie. cu utilaje și piese de schimb necesare alizării planului de producție, de investi- . precum și desfășurarea unei bune coo- •rări între întreprinderi.tn cadrul dezbaterilor, un loc important fost rezervat problemelor privind stabi- ea celor mai eficiente măsuri in vederea ibunătățlrii în continuare a activității mete să asigure valorificarea cu randament perior a resurselor materiale și de forță : muncă din județe, sporirea rolului și spunderilor organelor locale față de dez- >ltarea industriei in toate zonele țării pen- u pregătirea temeinică a viitorului ncinal.Participanții au evidențiat necesitatea ncentrării activității consiliilor populare, treprinderilor, centralelor și ministerelor intru transpunerea exemplară în viață a rcinilor stabilite de cel de-al XII-lea Con- ■es al partidului, pentru realizarea in ate județele țării, la nivelul anului 1985, unei producții industriale pe locuitor de il puțin 50 000 lei.S-a subliniat, in cadrul dezbaterilor, că jzvoltarea in profil industrial a tuturor idețelor impune, din partea consiliilor apulare, a consiliilor oamenilor muncii din îtreprinderi, centrale, consiliilor de con- ucere ale ministerelor, asigurarea condiții- ,r pentru realizarea unei structuri moder- e, in principal prin dezvoltarea prioritară ramurilor cu grad superior de valorificare materiilor prime, in vederea obținerii nor produse de valoare economică tot mai îaltă, care să incorporeze, in principal, incepția tehnologică modernă și manoperă e calificare superioară. S-a arătat că pe ceastă cale se va asigura satisfacerea con- umului productiv, a necesităților popu- iției, precum și realizarea unei cantități porite de produse, de înaltă eficiență, pen- *u export, in condițiile creșterii indicelui e valorificare a materiilor prime de bază :i energiei.Un loc de seamă în cadrul dezbaterilor l-a pupat importanța pe care trebuie s-o acor- e consiliile populare transpunerii in viața prevederilor pentru dezvoltarea mai ■apldă a industriei mici și artizanale, ale :ărei producții vor fi in 1985 de cel puțin louă ori mai mare față de anul 1980. In lCest context, vorbitorii au arătat ca orga- lele locale au obligația să asigure^ coor- ionarea unitară a întregii activități din icest domeniu, pe baza unor programe de udețe, orașe și comune, care să permită ealizarea uhor cantități de produse mu.t iporite și intr-o structură sortimentală cit nai diversificată de bunuri de consum.Cei care au luat cuvintul au exprimat hotărîrea oamenilor muncii, a cetățenilor pe -are ii reprezintă, de a acționa în spiritul sarcinilor date de conducerea partidului pentru ridicarea la un nivel superior a activității consiliilor populare, pentru exei citarea drepturilor tot mai largi ce le revin și a obligațiilor legate de elaborarea și înfăptuirea planului economic, de dezvoltare și înflorire a localităților.O atenție deosebită a fost acordată în cadrul dezbaterilor problemelor aplicării noului mecanism economico-financiar, vorbitorii menționind necesitatea creșterii preocupărilor pentru realizarea producției nete, ca indicator de bază al -planului, precum și pentru înfăptuirea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al fiecărei unități economico-sociale. în acest cadru, ei au scos in evidență importanța întăririi auțogesti- unii economico-financiare, a creșterii inițiativei și a spiritului de bun gospodar al organelor locale pentru îmbunătățirea activității și rentabilizarea tuturor unităților.Participanții la dezbateri au formulat numeroase propuneri care se referă, în principal, la : îmbunătățirea laturilor calitative ale întregii activități din întreprinderi, asigurarea tuturor condițiilor pentru dezvoltarea in ritm susținut a industriei mici și artizanale, atragerea in circuitul economic și valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice existente în fiecare județ, îmbunătățirea procesului de aprovizionare tehnico-materială, perfecționarea me

todologiei de planificare pentru mai buna corelare a sarcinilor de plan fizice și valorice la nivelul întreprinderii, creșterea rolului comisiilor de planificare teritorială.Participanții la lucrările secțiunii au exprimat acordul deplin cu materialele prezentate congresului și cu proiectele de legi supuse dezbaterii și au dat o înaltă apreciere preocupărilor constante ale partidului și statului nostru, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea susținută a economiei țării, ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și spiritual ăl întregului popor, adîncirea democrației so_- cialiste și atragerea tot mai largă a maselor de oameni ai muncii ța conducerea întregii societăți. fS-a exprimat adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului nostru de extindere continuă a relațiilor de colaborare cu alte state și de dezvoltare neîngrădită a comerțului între țări, a cooperării economice și tehnico-științifice, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, politică ce răspunde întru totul intereselor noastre naționale, consolidării păcii și securității în Europa și în întreaga lume. în acest context, participanții au dat o înaltă apreciere recentei hotăriri a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de reducere a cheltuielilor militare, precum și a celor de administrație, urmînd ca fondurile respective să fie folosite în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului.Participanții s-au angajat să militeze neabătut pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, înțe- legînd că prin aceasta se asigură realizarea exemplară a planurilor de dezvoltare economică și socială a tuturor localităților. înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.
Secțiunea pentru 
agricultură, 
silvicultură, 
industrie alimentară 
și gospodărirea apelorLucrările secțiunii, Ia care au luat parte1 442 de delegați și invitați, au fost conduse de tovarășul -CONSTANTIN DASCALESCU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretai- al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Organizării Economico-Sociale.Cei 65 participanți la discuții au exprimat deplina lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, la istoricele documente ale Congresului al XII-lea, dind glas, și cu această ocazie,' puternicului atașament fată de conducerea de partid, în frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participanții la dezbateri ' au exprimat profunda lor satisfacție și recunoștință față de recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de a se reduce cheltuielile militare pe anul 1980 cu circa2 miliarde lei, iar cele de administrație și alte cheltuieli ale statului cu aproximativ 4 miliarde, scotindu-se în evidență că aceasta reconfirmă grija statornică a partidului și statului pentru accelerarea progresului multilateral al țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al maselor. Cu vie aprobare au fost primite și proiectele de legi supuse dezbaterii congresului, care creează premise pentru perfecționarea activității consiliilor populare, sporirea producției industriei mici, servirea in condiții mai bune a populației, întărirea in continuare a spiritului de etică și echitate socialistă.în acest cadru, de afirmare puternică a. democrației socialiste, au fost scoase în evidență activitatea rodnică a oamenilor muncii și rezultatele importante obținute în actualul cincinal in sporirea producției agricole, silvicultură și industria alimentară, in sectorul de gospodărire a apelor, măsurile întreprinse pentru pregătirea in mod corespunzător a realizării obiectivelor pe perioada 1981—1985.în mod autocritic s-a arătat însă că nivelul producției obținute, gradul de eficientă nu se ridică la nivelul condițiilor existente, al eforturilor făcute de stat pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico- materiale, al cadrului organizatoric creat și al capacității cadrelor.Subliniindu-se necesitatea întăririi exigenței și răspunderii consiliilor populare in conducerea agriculturii îh profil teritorial, un accent deosebit s-a pus pe creșterea aportului lor la apărarea, conservarea și creșterea potențialului productiv al pămin- tulul, folosirea intregii suprafețe arabile, inclusiv a loturilor in folosință personală șl a terenului din curți, executarea la timp și în condiții de calitate superioară a lucrărilor agricole, exploatarea eficientă a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, aplicarea cu strictețe a tuturor prevederilor Legii fondului funciar.S-a evidențiat că, pe baza indicațiilor date la Consfătuirea de lucru cu cadrele de conducere din zootehnie, cu privire la dezvoltarea creșterii animalelor, au fost stabilite măsuri in vederea eliminării neajunsurilor care mai persistă in producerea, conservarea și folosirea furajelor, în organizarea proceselor de reproducție și selecție a animalelor, in realizarea producției și livrărilor la fondul de stat, intensificării activităților de creștere și ingrâșare a animalelor în gospodăriile membrilor cooperatori și ale țăranilor din zonele necooperativizate.A rezultat, totodată, necesitatea sporirii preocupării consiliilor populare pentru exercitarea controlului asupra îndeplinirii sarcinilor de plan în profil teritorial, organizarea mai judicioasă a producției și a muncii, mobilizarea și folosirea rațională a tuturor forțelor și mijloacelor existente, întărirea ordinii și disciplinei, cunoașterea și respectarea cu strictețe a legilor țării. Sco- țind în evidență importantele rezerve de sporire a producției existente și in celelalte sectoare de activitate, precum și căile de valorificare a acestora, participanții la discuții au subliniat următoarele sarcini prioritare în viitor :în industria alimentară — valorificarea superioară a materiilor prime, îmbunătățirea calității produselor și diversificarea sortimentală ; în silvicultură — asigurarea tuturor condițiilor materiale și organizatorice pentru dezvoltarea în ritmurile stabilite și exploatarea rațională a patrimoniului forestier ; valorificarea tuturor resurselor și produselor secundare pe care le oferă pădurea ; în domeniul apelor — buna gospodărire ,a resurselor, prevenirea poluării apelor, realizarea și darea la timp în funcțiune a lucrărilor hidrotehnice menite să prevină inundațiile și alte calamități.în cadrul dezbaterilor secțiunii au fost formulate critici la adresa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (pentru lipsa de operativitate în rezolvarea problemelor ridicate de consiliile populare județene), Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini (pentru tergiversarea asimilării și producerii unor mașini și utilaje agricole prevăzute in plan, neasigurarea la timp a tuturor pieselor de schimb necesare), Ministerului Industriei Chimice (pentru neli- vrarea integrală a ingrășămintelor și pesti- cidelor repartizate prin plan), cercetării agricole (pentru ritmul lent în care se acționează in crearea de soiuri și hibrizi mai timpurii, cu potențial productiv ridicat).

Lucrările in secțiuniTotodată, participanții au făcut numeroase propuneri legate de urgentarea punerii în funcțiune a sistemelor de irigații cu termen depășit, asigurarea mijloacelor materiale și bănești pentru efectuarea unor lucrări de regularizare a cursurilor de apă, de îndiguiri, desecări și combatere a eroziunii care depășesc posibilitățile locale, inventarierea tuturor terenurilor improprii pentru agricultură, plantarea și integrarea lor în patrimoniul silvic, acordindu-se agriculturii in echivalență terenuri ce se pot cultiva.^în același timp, vorbitorii au făcut propuneri privind asigurarea, bazei tehnice-ma- teriale în ritmurile prevăzute, dotarea corespunzătoare cu tractoare și mașini agricole pentru legumicultură, viticultură și pomicultură, pentru terenurile in pantă, pentru lucrări de pășuni și finețe, precum și de recoltat furaje, porumb, cartofi, sfeclă, asigurarea unor unelte și mașini mici necesare gospodăriilor populației, aprovizionarea, la nivelul planului, cu piese de schimb, carburanți și lubrifianți, îngrășăminte chimice și pesticide, asigurarea condițiilor materiale necesare realizării Ia timp a noilor capacități de producție din zootehnie și modernizării adăposturilor existente.Alte propuneri se referă la sporirea aportului cercetării, realizarea unei mai bune integrări cu producția, .accelerarea lucrărilor de creare a unor soiuri și hibrizi cu o perioadă mai scurtă de vegetație, asigurarea semințelor și materialului săditor cu valoare biologică ridicată pentru gospodăriile populației, omologarea și producerea în serie a mașinilor agricole numai după proba de producție pe durata unei campanii agricole.Vorbitorii au subliniat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii formelor de pregătire și utilizare a muncitorilor agricoli și a cadrelor de specialiști, înființării unei facultăți de zootehnie la Craiova, creșterii ponderii disciplinelor de conducere și organizare a producției în cadrul programelor de în- vățămint.Participanții.la dezbateri au asigurat conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, că vor acționa cu toată răspunderea pentru aplicarea fermă a hotărîrilor adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R., precum și cele ce se vor adopta de actualul congres, in vederea îmbunătățirii întregii activități din agricultură, silvicultură, industria alimentară și gospodărirea apelor.
Secțiunea pentru 
investiții, construcții 
industriale, agricole, 
locuințe 
și alte obiective 
social-culturale, 
proiectare 
și sistematizareLucrările secțiunii, la care au participat 981) aeputați și invitați, au fost conause de tovarășul ION DINCA, membru al Comitetului Politic Executiv al. C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.Cei 64 de participanți la discuții au dat o înaltă apreciere inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele. Republicii Socialiste România, de a convoca cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, preocupării consecvente a conducerii partidului și statului nostru pentru sistematizarea mai bună a teritoriului, pentru accelerarea procesului de urbanizare, pentru o mai judicioasă amplasare a obiectivelor de investiții și dezvoltarea multilaterală a tuturor localităților țării.S-a reliefat cu tărie faptul, că actualul congres, prin conținutul și modul de desfășurare, constituie un forum larg de afirmare a democrației noastre socialiste, de participare la conducerea vieții economice și sociale a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități.Numeroși deputați au dat glas hotăriri! oamenilor muncii, a tuturor Cetățenilor pe care ii reprezintă de a desfășura o activitate tot mai rodnică in vederea ridicării la un nivel superior a activității consiliilor populare, de a acționa in spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru exercitarea drepturilor și atribuțiilor tot mai largi ce le revin și a obligațiilor legate de elaborarea și înfăptuirea planului economic, in dezvoltarea și înflorirea localităților, în aplicarea programului de sistematizare, în respectarea neabătută a legilor țării, a hotărîrilor de partid și de stat.Vorbitorii și-au exprimat recunoștința față de secretarul general al partidului pentru promovarea fermă a politicii de industrializare socialistă a tării și au reafirmat justețea liniei politice a partidului nostru pentru amplasarea rațională în teritoriu a forțelor de producție,în secțiune s-a analizat cu un înalt spirit de răspundere modul în care consiliile populare, deputății, toți oamenii muncii acționează pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul 1980 și pregătirea viitorului cincinal, manifestindu-și botărirea neclintită de a transpune în viață prevederile Programului partidului, hotăririle celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., pentru înflorirea patriei și înaintarea ei pe noi culmi de civilizație și progres.Apreciind indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirile de lucru din acest an și ia plenara lărgită a Consiliului Național al Oamenilor Muncii din luna iunie a.c., vorbitorii au abordat critic neajunsurile existente in desfășurarea activității de sistematizare, proiectare, pregătire și executare a lucrărilor de investiții, rămînerile in urmă atît in realizarea unor lucrări industriale, cit și a celor de locuințe și social-culturale. De asemenea, s-au referit la unele lipsuri in activitatea de proiectare și execuție care au determinat scăderea calității lucrărilor, precum și depășirea cheltuielilor planificate, a duratei de execuție etc. în cadrul dezbaterilor s-a. pus accentul pe necesitatea folosirii mai bune a mijloacelor de care dispun unitățile de construcții, a creșterii productivității muncii, a reducerii cheltuielilor de producție, și în primul rind a celor materiale, a ridicării pe un plan calitativ superior a întregii activități de investiții.O atenție deosebită a fost acordată adîn- cirii autoconducerii muncitorești, autogesti- unii și aplicării neabătute a noului mecanism economico-financiar in domeniul realizării investițiilor.Numeroși vorbitori s-au referit la proiectul planului de dezvoltare economico-soeială în profil teritorial și la creșterea rolului și răspunderii organelor locale față de activitatea economică și, în mod deosebit, față de dezvoltarea construcției de locuințe.Au fost făcute numeroase propuneri pentru dezvoltarea în continuare a orașelor și comunelor. Un loc central l-au ocupat pro

punerile referitoare la mai buna utilizare a resurselor locale in producția de materiale de construcții, economisirea combustibilului și energiei electrice, înlăturarea risipei pe șantiere, aplicarea prevederilor legale privind sistematizarea teritoriului, dezvoltarea și închegarea urbanistică a viitoarelor centre agroindustriale, precum și a celorlalte localități din țară.O mare parte din propuneri au avut în atenție îmbunătățirea activității în executarea, proiectarea și sistematizarea lucrărilor de investiții, luarea unor măsuri care să ducă la întărirea ordinii și disciplinei în sectorul de transport pentru întreprinderile de construcții. S-a cerut ca unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să realizeze scule, dispozitive și utilaje de mică mecanizare necesare sectorului de construcții.S-au făcut, de asemenea, propuneri pentru realizarea de. construcții edilitare care să folosească îndeosebi elementele specifice arhitecturii tradiționale românești din diferite zone ale țării, pentru eșalonarea mai bună a execuției în construcția de locuințe și a lucrărilor social-culturale.Participanții la discuții și-au exprimat adeziunea deplină față de modificările aduse Legilor nr. 4/1973 și nr. 5/1973, care vor determina o folosire mai rațională a fondului locativ de stat și vor stimula dezvoltarea constnucției de locuințe și vinzarea către populație a locuințelor din fondul de stat, și față de proiectul Legii privind dezvoltarea industriei mici, menită să contribuie la creșterea nivelului de trai al poporului și să asigure folosirea eficientă a forței de muncă.S-a exprimat, de asemenea, totala adeziune față de recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de reducere pe anul 1980 a cheltuielilor militare cu circa 2 miliarde lei și a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului cu 4 miliarde lei, în scopul accelerării progresului multilateral al țării și al ridicării nivelului de trai.Participanții la lucrările secțiunii s-au angajat în numele oamenilor muncii pe care îi reprezintă în organele locale ale puterii de stat să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a prevederilor Programului partidului și a sarcinilor rezultate din lucrările Congresului consiliilor populare, să facă totul pentru a asigura dezvoltarea și înflorirea fiecărei localități din patria noastră.
Secțiunea pentru 
descoperirea 
și dezvoltarea 
de noi surse energetice 
și economisirea 
energiei electrice, 
termice 
și de combustibiliLucrările secțiunii, la care au participat 600 de deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul NILOeaE CONSTANTIN, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării.în unanimitate, participanții Ia dezbateri și-au manifestat deplina adeziune și aprobare fată de documentele ce vor fi adoptate de congres, documente elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția hotări- toare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Subliniind importanța celui de-al doilea Congres al deputaților consiliilor populare județene și președinților consiliilor populare, cei 74 de vorbitori au exprimat angajamentul ferm pentru traducerea în viață a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul ăl XII-lea al P.C.R., a „Programului- directîvă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pînă în anul 2000‘, astfel incit in viitorul apropiat România să devină independentă din punct de vedere energetic.în cadrul lucrărilor secțiunii au fost analizate pe larg problemele dezvoltării în ritm susținut a bazei energetice a țării, au fost evidențiate, intr-un spirit de lucru, cu exigentă, modalitățile de reducere a consumurilor de energie electrică, termică și de combustibili.în ouvintul lor, numeroși vorbitori au insistat asupra necesității de a se aborda cu mai multă responsabilitate elaborarea planurilor energetice pe localități și județe, antrenindu-se în această acțiune un număr cit mai mare de specialiști, deputați și oameni ai muncii, care să aibă ca obiectiv prioritar acoperirea în cit mai mare măsură a necesităților energetice din resurse proprii, prin mobilizarea la maximum a rezervelor energetice existente în zonă și prin utilizarea surselor neconvenționale de energie. Așa cum s-a evidențiat in cadrul dezbaterilor, una dintre cele mai importante sarcini ale consiliilor populare și birourilor executive ale acestora este gospodărirea rațională a combustibilului și energiei puse la dispoziție de economia națională, încadrarea in repartițiile anuale pe localități și pe județe, atît pe total, cit și din punct de vedere al structurii. Vorbitorii au subliniat că un rol important în desfășurarea unei activități eficiente, in măsură să asigure realizarea cu forte proprii a acestor sarcini revine muncii de educare a maselor largi de cetățeni în spiritul unei înalte răspunderi față de utilizarea tuturor formelor de energie, crearea unei opinii de masă pentru combaterea unor deficiențe care mai persistă in acest domeniu. Sarcini importante in această acțiune revin deputaților și organizațiilor locale ale F.D.U.S., care trebuie să militeze cu hotărire’ pentru întărirea spiritului gospodăresc, reducerea consumurilor energetice, termice și de combustibili, combaterea oricăror forme de risipă.Una din principalele căi de reducere a consumurilor de hidrocarburi pentru încălzirea cvartalelor de locuințe, scoasă in evidență de participanții la dezbateri, o reprezintă restructurarea actualului sistem de asigurare a energiei termice prin înlocuirea centralelor termice mici și cu randamente energetice scăzute printr-o rețea cuprinzătoare de centrale de termoficare care să producă și energie electrică, sau prin centrale termice de zonă cu parametri ridicați. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea intensificării eforturilor pentru recuperarea căldurii rezultate din procesele tehnologice industriale, insuficient valorificată în prezent. în acest context, vorbitorii au subliniat că se impune accelerarea procesului de introducere în fluxurile energetice și termice a recuperatoarelor și schimbătoarelor de căldură, utilizarea cu maximă eficientă a unor noi soluții pentru recuperarea și reutilizarea energiei secundare. Tot pe linia încadrării în repartițiile de energie și combustibili, în condițiile păstrării constante a temperaturilor prevăzute în interiorul locuințelor și la locurile de muncă, participanții la discuții au relevat efectele 

favorabile pe care le poate avea mai buna izolare termică a clădirilor. Totodată, s-a subliniat necesitatea colaborării mai strînse cu ministerele de resort, pentru crearea și punerea Ia dispoziția populației a unei variate game de aparate de încălzit cu randamente sporite și parametri tehnico-func- ționali ridicați, care să conducă la reducerea consumurilor energetice.Numeroși deputați și invitați s-au referit, în intervențiile lor, la necesitatea intensificării acțiunii de amenajare a bazinelor hidrografice din județele din care fac parte, ca și la construcția unui număr cit mai mare de microhidrocentrale, la care să-și aducă contribuția și cetățenii din zonele respective.Participanții la dezbateri au făcut un însemnat număr de propuneri pentru introducerea pe scară largă a tehnologiilor de utilizare a noi surse de energie, prezentînd cite,va din acțiunile și inițiativele menite să conducă la înlocuirea unor combustibili pre- țioși cu surse neconvenționale de energie. Astfel, reprezentanții unor județe din partea sudică a țării au informat despre cîteva din acțiunile întreprinse pentru utilizarea energiei solare la prepararea apei calde menajere, precum și programele de extindere pe scară largă, în anii următori, a acestui sistem care permite reducerea și chiar eliminarea, în zilele foarte călduroase, a consumului de combustibil.Reprezentanți ai consiliilor populare din vestul țării, unde au fost descoperite în ultimul timp însemnate resurse de ape geo- termale, au prezentat realizările lor pe linia utilizării acestor forme de energie cu o mare eficiență economică in consumul casnic, pentru încălzirea apartamentelor, clădirilor social-culturale și chiar a unor unități industriale de interes local și au evidențiat preocuparea pentru generalizarea în zonă a acestui sistem. La rîndul lor, numeroși alți vorbitori au subliniat stringența unei mai susținute preocupări din partea consiliilor populare comunale și județene in vederea extinderii în gospodăriile din mediul rural, într-o măsură mai mare decît pînă acum, a utilizării biomasei în producția de biogaz pentru nevoile proprii, creîn- du-se astfel condiții de reducere a cererii crescinde de gaze lichefiate.Mai multi vorbitori au insistat asupra urgentării asimilării în producție și trecerii la fabricația de serie a echipamentelor specifice pentru utilizarea noilor surse de energie, precum și a utilajelor necesare microhidrocentralelor.Din cuvintul particlpanților la dezbateri a reieșit preocuparea susținută a consiliilor populare județene, orășenești și comunale pentru atingerea principalului obiectiv al programului energetic — România să devină în cît mai scurt timp independentă din punct de vedere al energiei.Cu convingerea fermă că acest larg forum reprezentativ va avea o puternică influență asupra activității viitoare a organelor locale ale puterii și administrației de stat, participanții s-au angajat să militeze și in continuare, cu consecvență, pentru aplicarea in viață a istoricelor documente adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R., indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tuturor documentelor ce vor fi adoptate de cel de-al doilea Congres al deputatilor consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, prin aceasta contribuind la dezvoltarea economico-socială in ritm susținut a României socialiste, la ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii din patria noastră.
Secțiunea pentru 
pregătirea 
forței de muncă, 
învățămînt, cultură 
și sănătateLucrările secțiunii — Ia care au participat 526 de deputați și invitați •— au fost conduse de tovarășa ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.în timpul celor două zile de dezbateri din cadrul acestei secțiuni, cei 58 de vorbitori au analizat, într-un spirit de inaltă exigență, pe baza programului prezentat in deschiderea lucrărilor secțiunii privind sarcinile ce revin consiliilor populare in perioada 1981—1985 în aceste domenii, realizările obținute pină in prezent și sarcinile de perspectivă izvorîte din documentele Congresului al XII-lea al P.C.R., din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la pregătirea forței de muncă, la dezvoltarea invătămîntului, culturii și sănătății.în cadrul dezbaterilor s-a evidențiat faptul că Programul privind asigurarea, pregătirea și perfecționarea forței de muncă pentru perioada 1981—1985, elaborat din inițiativa și sub conducerea directă a secretarului general al partidului, stabilește căile, mijloacele și măsurile pentru asigurarea necesarului de cadre în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a patriei noastre în cincinalul următor.Pornind de la obiectivele generale ale politicii P.C.R. și de la sarcinile dezvoltării economico-sociale a țării în perspectivă, s-au analizat cu inalt spirit de răspundere problemele asigurării în fiecare județ, in fiecare localitate a recrutării și calificării forței de muncă, corespunzător noilor obiective economice ce vor fi create, vorbitorii angajindu-se să acționeze mai hotărît pentru utilizarea judicioasă a întregului potențial de muncă existent, pentru orientarea și recuperarea forței de muncă spre domeniile economice prioritare, pențru asigurarea condițiilor necesare creșterii ponderii femeilor în totalul personalului muncitor.A fost scos în evidență cu pregnanță rolul pe care trebuie să-1 aibă consiliile populare în sprijinirea, îndrumarea și controlul elaborării și realizării de către întreprinderi a programelor de asigurare, pregătire și perfecționare a cadrelor. în acest sens s-a subliniat necesitatea asigurării pregătirii forței de muncă la nivelul exigențelor actuale, organizarea perfecționării permanente a pregătirii profesionale a oamenilor muncii.Un loc aparte în cadrul discuțiilor l-au ocupat problemele legate de folosirea deplină și eficientă a forței de muncă existente pe plan local, prin perfecționarea organizării producției și a muncii, promovarea largă a mecanizării, automatizării și eiber- netizării producției, dimensionarea strictă a personalului auxiliar și de servire, generalizarea lucrului la mai multe mașini, întărirea ordinii și disciplinei în toate locurile de muncă. Pentru a se asigura forța de muncă necesară dezvoltării echilibrate a tuturor județelor țării, s-a subliniat necesitatea ca în zonele și localitățile industrializate sporul de producție să se realizeze în principal pe seama creșterii productivității muncii, iar in județele cu sporuri mari de resurse de muncă să se acționeze pentru, stabilizarea acesteia prin amplasarea cu prioritate a noilor obiective în aceste zone.Cu un înalt simț de răspundere au fost relevate problemele legate de folosirea eficientă a populației ocupate în activități agricole, menținerea în această ramură a forței de muncă, intr-o structură de vîrstâ și de calificare capabile să realizeze la timp și în bune condiții lucrările agricole. în același timp, au fost evidențiate sarcinile ce revin consiliilor populare pentru dezvol

tarea mai accentuată a activităților industriei mici și artizanale, a prestărilor de servicii în mediul rural, pe baza valorificării tuturor resurselor locale în vederea satisfacerii mai bune a nevoilor populației și care să conducă la creșterea gradului de ocupare a populației de la sate în tot cursul anului.O altă problemă care a stat in atenția vorbitorilor a fost dezvoltarea învățămîn- tului de toate gradele, corespunzător schimbărilor ce vor avea loc in structura economico-socială a țării, a fiecărui jude', în concordanță cu noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.în cuvintul lor, particinantii au dat o inaltă apreciere contribuției hotăritonre a tovarășului Nicolae Ceaușescu la perfecționarea și modernizarea invățămintului românesc. Vorbitorii au relevat, în același timp, succesele înregistrate în dezvoltarea invățămintului nostru la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, pe baza aportului hotărîtor, de o inestimabilă valoare științifică, teoretică și practică, al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în vederea realizării obiectivelor instruc- tiv-educative, vorbitorii au subliniat necesitatea acționării cu toată fermitatea și exigența pentru înfăptuirea Directivelor Congresului al XII-lea al P.C.R. privind dezvoltarea școlii românești de toate gradele, realizarea unei calități noi, superioare a in- vățămințului in ansamblul său, asigurarea unei strinse corelări a structurii rețelei școlare cu cerințele pregătirii și folosirii forței de muncă.în atenția vorbitorilor au stat, de asemenea, și probleme privind intensificarea activităților de orientare școlară și profesională, a multiplicării formelor de conlucrare a școlii cu familiile, cu organizațiile de copii și tineret pentru sporirea > aportului acestora la o mai reală orientare a elevilor spre meseriile și profesiile solicitate de economia națională, pentru creșterea influenței educative a întregului proces de în- vățămint, pentru educarea prin muncă și pentru muncă a tineretului în spiritul dragostei față de patrie, partid și popor. S-a relevat că integrarea invățămintului cu producția și cercetarea științifică trebuie ridicată pe o treaptă superioară, un accent deosebit punindu-se pe însușirea temeinică a cunoștințelor tehnologice și a deprinderilor practice, a celor de organizare a producției și a muncii, a activității productive a elevilor și studenților, pentru însușirea temeinică a meseriei încă în școală.Totodată, a fost subliniat rolul consiliilor populare și al conducerilor întreprinderilor in asigurarea unei dotări coresDunzătoare cerințelor tehnice actuale a școlilor, atelierelor și laboratoarelor, în. vederea asigurării înfăptuirii sarcinilor ce revin învătă- mîntului in domeniul pregătirii cadrelor necesare cercetării științifice, precum și celorlalte domenii ale activității economico- sociale. Numeroși vorbitori au subliniat necesitatea îmbunătățirii permanente a activității de educare a maselor, asigurării unei noi calități, superioare, în întreaga muncă cultural-educativă, realizării în condiții de înaltă eficiență a sarcinilor ce revin în acest domeniu tuturor factorilor responsabili, sporirii eforturilor consiliilor populare, ale deputaților, pentru diversificarea și permanentizarea activității cultural-educative în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Au fost relevate succesele înregistrate în organizarea și desfășurarea Festivalului national „Cintarea României", inițiat de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniindu-se, in același timp, sarcinile ce revin consiliilor populare și instituțiilor de cultură în vederea creșterii eficienței educative a acestei mari manifestări naționale, astfel incit să se integreze pe deblin în ansamblul preocupărilor economice si sociale, să contribuie la creșterea sniritnlpi de răspundere în realizarea sarcinilor, dezvoltarea cîndirii e- conomice a maselor, ridicarea permanentă a pregătirii lor profesionale și culturale.Referindu-se la faptul că o popula+ie sănătoasă, viguroasă reprezintă premisa esențială pentru o participare activă și eficientă a acesteia în procesul dezvoltării economico- sociale, vorbitorii au relevat că istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului pun în fața consiliilor populare sarcini deosebite în domeniul ocrotirii sănătății.S-a subliniat că asigurarea unui spor demografic corespunzător și a unei proporții optime in structura populației impune măsuri ferme economico-sociale, sanitare și educative pentru stimularea natalității, îndeosebi în județele deficitare, măsuri pentru apărarea sănătății mamei și copilului, pentru^creșterea capacității maternităților și a calității actului medical atît pentru mame, pentru copii, cit și pentru femeile și tinerii care lucrează direct in producție.Un_accent deosebit s-a pus pe combaterea fermă a factorilor care influențează negativ sănătatea publică — poluarea mediului ambiant și noxele profesionale. De asemenea, s-a insistat pe asigurarea și menținerea de condiții corespunzătoare in unitățile de copii și școlari, prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, aplicarea riguroasă a programelor de sănătate pe termen lung, diversificarea acțiunilor de educație și cultură sanitară, atragerea populației la apărarea propriei sănătăți, cu accent pe alimentație rațională și combaterea deprinderilor nesănătoase (alcoolism, abuz de medicamente și automedicație, sedentarism, fumat), aprovizionarea ritmică, în tot timpul anului, cu legume, fructe și zarzavaturi.S-a evidențiat faptul că se impun o urmărire exigentă a calității asistentei medicale la locul de muncă, respectarea prescripțiilor pentru preintimpinarea îmbolnăvirilor și a programelor complexe de recuperare medicală și socio-profesională. în același timp, s-a subliniat necesitatea dezvoltării asistenței ambulatorii cu program neîntrerupt la toate unitățile sanitare, dotârea corespunzătoare a acestora cu aparatură și mijloacele necesare de urgență.O atenție deosebită s-a acordat gospodăririi unităților sanitare, utilizării judicioase a bazei materiale și a cadrelor, actionin- du-se ferm pentru un climat de muncă sănătos, etic, pentru combaterea abuzurilor și lipsurilor care mai persistă. Vorbitorii au propus organizarea de spitale și secții pentru bolnavii cronici și de asistență socială și analiza cu discernămint a destinației pe care o au spațiile existente.în cuvintul lor, participanții la discuții au accentuat faptul că trebuie să se acorde o atenfie deosebită protecției și valorificării în practica medicală a marilor bogății de factori naturali de care dispune tara noastră și respectarea cu strictețe a prevederilor legii in acest domeniu.Referindu-se la proiectele de legi supuse dezbaterii congresului, vorbitorii au evidențiat justețea acestora, faptul că prin adoptarea,, lor se va perfecționa cadrul de înfăptuire a prevederilor Congresului al XII-lea, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu în direcția înfloririi continue a patriei noastre, a creșterii bunăstării și fericirii poporului. în unanimitate, participanții s-au declarat de acord cu aceste proiecte de legi.O înaltă apreciere au dat vorbitorii politicii internaționale a partidului și statului nostru, hotărîrilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C:R. in ședința din 9 septembrie a.c. cu privire la reducerea in acest an cu 2 miliarde lei a cheltuielilor militare și cu 4 miliarde lei a cheltuielilor de administrație. Participanții au subliniat consecvența cu care partidul nostru, secretarul său general, acționează pentru soluționarea in interesul popoarelor a problemelor lumii contemporane, pentru dezarmare generală și totală, pentru o lume a păcii și înțelegerii intre popoare.
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CONGRESUL AL II-LEA AL CONSILIILOR POPULARE
Secțiunea pentru 
finanțe și buget local

i

i

i

i

Lucrările secțiunii, la care au participat 491 deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.Dind glas sentimentelor care animă întregul nostru popor, cei 71 de participanți la discuții au exprimat totala lor adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, inalta prețuire față de gin- direa și activitatea creatoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de grija permanentă ce o poartă perfecționării întregii activități economice și sociale a patriei, lărgirii și adin- cirii democrației noastre socialiste, înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism,Jn cadrul dezbaterilor, care au avut un pronunțat caracter de lucru, vorbitorii au trecut in revistă o serie de realizări obținute in perioada care a trecut de la primul Congres al consiliilor populare privind dezvoltarea economiei locale — prin atragerea maselor largi de oameni ai muncii la realizarea sarcinilor de plan in profil teritorial. asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării județelor și sporirii zestrei edilitare a localităților, aplicarea noului mecanism economico-financiar, întărirea autofinanțării in fiecare comună, oraș, municipiu și județ, prin dezvoltarea continuă a unităților de interes local, sporirea rolului beneficiului și al creditului bancar.După ce âu analizat in spirit critic și autocritic unele lipsuri și neimpliniri din activitatea financiară a consiliilor populare, participanții au pus in cuvintul lor un accent deosebit pe măsurile ce se cer luate in vederea perfecționării activității econo- mico-finaneiare, subliniind necesitatea întăririi, în continuare, a bazei proprii de venituri a consiliilor populare, acoperirea pe această cale a cheltuielilor prevăzute in bugetele locale și eliminarea intr-un termen cit mai scurt a subvențiilor ce se acordă de la bugetul de stat.Evidențiind grija permanentă a conducerii partidului și statului pentru înfăptuirea politicii de continuă dezvoltare a forțelor de producție in profil teritorial și înflorirea necontenită a tuturor localităților, vorbitorii au arătat că. pentru realizarea sarcinilor stabilite de Congresul al Xfl-jea al partidului, un rol deosebit revine îndeplinirii Pro- gramului-directivă de dezvoltare economică și socială a României în profil teritorial in viitorul cincinal, care asigură valorificarea deplină a resurselor din fiecare zonă și dezvoltarea armonioasă a industriei, agriculturii, transporturilor și a celorlalte ramuri, astfel incit în anul 1985 șă se realizeze în fiecare județ o producție globală anuală de cel puțin 70 mii lei pe locuitor, consolidîndu-se astfel fundamentul creșterii potențialului economie pe întreg teritoriul țării-Participanții Ia dezbateri au subliniat că îndeplinirea acestor obiective este strîns legată de preocuparea consiliilor populare pentru dezvoltarea în ritm susținut a activității productive, în condițiile sporirii mai accentuate a eficienței economice. întăririi autogestiunii și autoconducerii muncitorești. In acest sens, vorbitorii s-au referit la por sibilitățile de valorificare a bogatelor resurse locale de care dispun județele, apreciind că Legea privind dezvoltarea industriei mici, supusă dezbaterii in cadrul actualului Congres al consiliilor populare, va impulsiona înființarea de noi unități, mai multe și mai diverse, care să permită punerea in valoare a tuturor resurselor disponibile în fiecare zonă a țării, diversificarea și sporirea sortimentului de bunuri de larg consum puse la dispoziția populației.Subliniindu-se necesitatea aplicării mai ferme a prevederilor noului mecanism eeo- nomico-financiar și în activitatea consiliilor populare, vorbitorii au evidențiat căile și mijloacele de sporire a veniturilor proprii ale primăriilor, în vederea acoperirii pe plan local a cheltuielilor prevăzute. S-a arătat că prin realizarea de investiții direct productive, prin creșterea mai accentuată a eficienței economice în unitățile deja existente, prin efectuarea de. cheltuieli judicios dimensionate este posibil și necesar să se asigure echilibrarea bugetelor locale în toate localitățile și județele țării. în afară de aceste căi, vorbitorii au arătat că în atenția consiliilor populare trebuie să se afle în permanență reducerea costurilor de producție, a consumurilor de materiale și e- nergie, utilizarea pe scară mai largă a materialelor refolosibile și recuperabile. In cuvintul lor, participanții au subliniat importanța deosebită a recentelor măsuri adoptate de Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R. privind reducerea pe anul 1980 a cheltuielilor militare cu circa 2 miliarde lei și diminuarea pentru acest an cu circa 4 miliarde lei a cheltuielilor de administrație și a altor cheltuieli ale statului, arătînd că folosirea lor la accelerarea progresului multilateral al tării și înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al oamenijor muncii reflectă 

grija permanentă pe care partidul nostru o acordă utilizării judicioase a mijloacelor materiale, in vederea creșterii bunăstării întregului popor.Ținînd seama de sarcinile deosebite ce revin consiliilor populare în finanțarea lucrărilor de investiții și sporirea forțelor de producție pe plan local, în cadrul secțiunii au fost evidențiate măsurile ce se cer luate pentru realizarea de către fiecare unitate din subordinea primăriilor a beneficiilor planificate, a valorii amortizărilor și altor surse proprii de investiții, precum și utilizarea eficientă a fondurilor existente.Dezbătind pe larg sarcinile stabilite privind organizarea pe principiul autogestiunii economico-financiare, cu bugete proprii de venituri și cheltuieli, a instituțiilor de in- vățămînt. cultură și artă, sănătate, asistență socială și din alte domenii de activitate, vorbitorii au subliniat cerința ca aceste instituții' să organizeze, in funcție de specific. o serie de activități anexe, care să contribuie la acoperirea cheltuielilor și diminuarea alocațiilor de la bugetul de stat.în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor ce revin consiliilor populare in domeniul financiar și al bugetelor locale, participanții la discuții au făcut o serie de propuneri care se referă la sporirea surselor de venituri ale primăriilor prin dezvoltarea mai accentuată a economiei în profil teritorial și îndeosebi a micii industrii și a prestărilor de servicii, lărgirea competențelor consiliilor populare, comunale, orășenești și municipale în executarea bugetelor locale, cu respectarea legislației din acest domeniu ; perfecționarea in continuare a metodologiei de întocmire și urmărire a bugetelor locale ; îmbunătățirea legislației privind construirea și vinzarea de locuințe ; organizarea de noi acțiuni de natură să asigure echilibrarea bugetelor locale. mai buna utilizare a fondurilor alocate primăriilor sau constituite din contribuția bănească a populației, din premiile anuale acordate consiliilor populare fruntașe : perfecționarea activității compartimentelor financiare din cadrul primăriilor.în încheiere, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat ca, prin mijloacele specifice activității consiliilor populare, să asigure stimularea inițiativelor și capacităților creatoare ale oamenilor muncii, antrenarea mai largă a maselor lg înlănțuirea exemplară a sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de al II-lea Congres al consiliilor populare, în vederea dezvoltării tot mai accentuate a economiei naționale, a înfloririi fiecărui județ, a fiecărei localități.
Secțiunea pentru 
gospodărie comunală 
și gospodărie locativăLucrările secțiunii, la care au participat peste 500 deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul LUDOVIC FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.într-o atmosferă însuflețitoare, cei 62 de vorbitori au analizat modul in care s-a acționat pentru dezvoltarea și sistematizarea localităților urbane și rurale, pentru creșterea fondului de locuințe, a dotărilor social-culturale, pentru dezvoltarea rețelelor de alimentare eu apă, de canalizare, modernizarea străzilor din orașe și gate, îmbunătățirea activității de prestări și servicii pentru populație, precum și pentru înfrumusețarea, localităților prin antrenarea intr-o tot mai mare măsură a locuitorilor la acțiuni gospodărești. S-au evidențiat realizările obținute in ultimii 5 hni, subliniin- du-s'e preocuparea permanentă pe care au avut-o* 1 consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale pentru Îmbunătățirea și perfecționarea activității de gospodărie comunală și locativă.

Lucrările secțiunii, la care au participat 851 de deputați și invitați, au fost conduse de tovarășul IOSIF BANC, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.în numele celor pe care-i reprezintă, cei 65 de vorbitori au dat o înaltă apreciere activității laborioase desfășurate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cei 15 ani de cind se aflu in fruntea partidului și statului, dind glas recunoștinței și prețuirii unanime pe care comuniștii, toți oamenii muncii din Romania socialistă o poaftă celui mai iubit fiu al națiunii noastre, pentru contribuția sa inestimabilă la progresul și prosperitatea patriei, pentru întărirea ei continuă, în deplină independență și suveranitate.în lumina măsurilor adoptate de Congresul al XII-lea, a indicațiilor i tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au analizat cu responsabilitate și exigență modalitățile perfecționării continue a activității consiliilor populare, a stilului și metodelor lor de

In cadrul dezbaterilor din secțiune referitoare la proiectele de modificare a Legii nr. 57/1968 privind organizarea și funcționarea consiliilor populare, a Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe și vinzarea de locuințe din fondul de stat către populație și a Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, precum și la proiectul de Lege cu privire la dezvoltarea industriei mici, s-au făcut o serie de propuneri de îmbunătățire a acestor legi. In acest sens s-a propus instituirea dublei subordonări a activităților de gospodărie comunală și la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor, a- cordarea celui de-âl doilea credit pentru cumpărarea de locuințe pentru familiile al căror număr s-a modificat, introducerea in proiectul Legii pentru dezvoltarea industriei mici a unei prevederi referitoare la asigurarea aprovizionării cu materiale la nivelul sarcinilor de plan, delimitarea prin lege a activităților ce intră in sfera industriei de cele din sfera serviciilor.în cadrul dezbaterilor s-au prezentat măsurile ce s-au întreprins pe plan local in vederea realizării planului de producție și

Lucrărileprestații în gospodăria comunală și gospodăria locativă, pentru sporirea productivității muncii, valorificarea superioară a potențialului local de materii prime, materiale, recuperarea și refolosirea resurselor secundare, extinderea cantitativă și calitativă a rețelei de servicii specifice de gospodărie comunală și locativă.Totodată s-a subliniat in mod autocritic necesitatea acordării unei atenții sporite dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor de gospodărie comunală și locativă. calității acestora, valorificării tuturor posibilităților existente în scopul satisfacerii in mai mare măsură a cerințelor populației, al eliminării pierderilor in rețelele de alimentare cu apă și energie termică, creșterii gradului de mecanizare a operațiunilor de salubrizare in localități, ritmicității transportului in comun, întreținerii corespunzătoare și reparării fondului locativ de stat.în cadrul dezbaterilor, vorbitorii au făcut numeroase propuneri in vederea satisfacerii într-o măsură mai mare a cerințelor oamenilor muncii, prin apropierea serviciilor de populație, pentru ca cetățenii să poată beneficia de ele în condiții civilizate și la timp, creșterii gradului de utilizare a capacităților și. dotărilor tehnico-edilitare existente, a fondului locativ și a întregii rețele de prestări servicii. Multe dintre propuneri privesc dezvoltarea activităților de gospodărie comunală și gospodărie locativă în fiecare județ, pe baza valorificării superioare a resurselor locale de materii prime și energie.S-a solicitat, totodată, un sprijin mai larg din partea unor ministere și organe centrale pentru producerea si livrarea Ia timp a gamei de utilaje de salubritate, de scule, dispozitive și aparate specifice prestărilor în construcții și de gospodărie comunală, pentru dotarea centralelor termice cu arzătoare și cazane cu randamente energetice ridicate, cu aparatură de măsură, control si reglaj. Tot în scopul economisirii de combustibili s-a propus introducerea în fabricația de șerje a cazanelor de apă caldă pe lignit și într-o gamă de tipodimensiuni adecvată.Pentru mărirea eficienței activității de producție, numeroși participanți la dezbateri au făcut propuneri privind îmbunătățirea în continuare a organizării producției și a muncii, înființarea de noi unități de prestări de servicii, încadrarea corespunzătoare a personalului muncitor din activitatea de întreținere.Participanții la dezbateri și-au exprimat totala adeziune Ia recenta hotărîre a Comitetului Politic Executiv privind reducerea cu circa 2 miliarde lei a cheltuielilor militare pe anul 1980 și cu circa 4 miliarde Iei a cheltuielilor de adminstrație și a altor cheltuieli ale statului pe acest an, manifes- tindu-și deplinul lor acord ca fondurile respective să fie folosite în scopul accelerării progresului multilateral al țării și înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai al poporului. Participanții Ia lucrările sesiunii s-au angajat să traducă în viață, neabătut, sarcinile trasate de Congresul al XII-lea a! partidului, să aulice cu fermitate în activitatea lor de fiecare zi măsurile și hoțărlriie ce vor fi adoptate de cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare.
Secțiunea pentru 
activitatea în comerț 
și în domeniul 
dezvoltării serviciilor 
pentru populațieLucrările secțiunii, la care au participat 782 de deputați și invitați, au fost conduse de tovarășa CORNELIA FILIPAȘ, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului.Cei 63 de vorbitori au dat o înaltă apreciere activității strălucite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele republicii, pusă in slujba dezvoltării și înfloririi patriei, ridicării ei pe noi trepte de civilizație și progres.Dezbaterile din secțiune au evidențiat realizările obținute in acest cincinal în sectorul comercial și rețeaua serviciilor către populație, în ridicarea continuă a nivelului de trai. Participanții s-au angajat să depună toate eforturile pentru a antrena oamenii muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, in lumina documentelor Congresului al XII-lea al partidului, a prețioaselor indicații ale secretarului general al partidului și a hotărîrilor celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare. în cadrul dezbaterilor s-a exprimat deplina a- deziune față de documentele prezentate in plenul congresului. Din cuvintul vorbitorilor a reieșit grija partidului și a statului, personal a secretarului general al partidu

în secțiunilui. pentru continua sporire a bunăstării întregului popor, reliefată în realizările obținute in actualul cincinal privind creșterea consumului de bunuri, îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri a populației și a serviciilor.Participanții la dezbateri și-au exprimat adeziunea față de hotărirea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R. cu privire la reducerea cheltuielilor militare și diminuarea cheltuielilor administrative. angajîndu-se să gospodărească cu mai mult simț de răspundere avuția națională, să traducă în viață Programul-di- rectivă de creștere a nivelului de trai in perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții, adoptat de Congresul al XII-lea al P.C.R.Relevind cu deosebită satisfacție faptul că asigurarea aprovizionării cu mărfuri a populației, dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de consum și a serviciilor constituie preocupări permanente ale conducerii de partid și de stat, vorbitorii s-au referit, în același timp, Ia problemele concrete ale activităților lor și au formulat numeroase propuneri menite să determine îmbunătățirea și perfecționarea activității desfășurate de consiliile populare în domeniul aprovizionării populației, a organizării rețelei comerciale de prestări de servicii și turism.în cadrul discuțiilor s-a evidențiat necesitatea realizării în fiecare județ a producției de bunuri de consum stabilite prin plah, a resurselor de produse agroalimenta- re, a produselor de uz casnic și gospodăresc din industria mică și artizanală, activități cu importante implicații asupra auto- aprovizionării la nivel județean. S-a insistat asupra asigurării unei cit mai judicioase repartizări a fondului de mărfuri pe localități, a respectării riguroase de către toți furnizorii a Legii contractelor și, in paralel, a stabilirii unui sistem ferm de penalizări pentru cei care nu-și onorează contractele. De asemenea, s-a subliniat necesitatea de a se acorda prioritate aprovizionării orașelor, centrelor muncitorești, consumurilor colective și unităților de turism.Numeroși participanți la discuții au arătat importanța afirmării principiilor democrației socialiste și în acest domeniu, participării maselor de oameni ai muncii la acțiunile de studiere a cererii populației, acțiuni care să furnizeze informațiile necesare orientării producției de bunuri de consum și prestărilor de servicii.în intervențiile lor vorbitorii s-au referit la necesitatea asigurării unei circulații operative a mărfurilor și a ambalajelor, la creșterea ponderii livrărilor de mărfuri pream- balate, Ia preluarea integrală a ambalajelor de la populație și transmiterea rapidă a acestora la beneficiari. In legătură cu dezvoltarea și diversificarea alimentației publice, numeroși vorbitori au subliniat necesitatea promovării principiilor unei alimentații raționale bazate pe norme științifice de consum, un rol deosebit revenind in această direcție activității cantinelor restaurant și celorlalte consumuri colective.In cuvintul lor, participanții la discuții au formulat, o serie de propuneri care vizează dezvoltarea mal rațională și echilibrată, la orașe și sate, a rețelei comerciale, concomitent cu folosirea intensivă a spațiilor comerciale existente și a mijloacelor de transport, cu revitalizarea vadurilor comerciale tradiționale. Au fost făcute propuneri pri- vind necesitatea întăririi autogestiunii fiecărei întreprinderi comerciale prin sporirea desfacerilor de mărfuri și reducerea cheltuielilor de circulație, creșterea beneficiilor și mai buna gospodărire a avutului obștesc.O atenție deosebită a fost acordată calității muncii prestate de lucrătorii din comerț, majoritatea vorbitorilor referindu-se la pregătirea profesională a acestora, Ia ridicarea nivelului lor educațional, in spiritul eticii și echității socialiste, la îndrumarea și controlul activității de comerț, inclusiv la controlul oamenilor muncii. In acest spirit, .s-au subliniat sarcinile ce revin consiliilor populare, sindicatelor, organizațiilor U.T.C., comitetelor și comisiilor de temei, organizațiilor democrației și unității socialiste, care trebuie să-și aducă o contribuție sporită la pregătirea politică și profesională a lucrătorilor din comerț în vederea întăririi ordinii și disciplinei, creșterii calitative a servirii populației, in concordanță cu exigențele civilizației socialiste.Cu privire la dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație, lucrările secțiunii au evidențiat direcțiile prioritare de acțiune pe baza Programului de dezvoltare în profil teritorial al localităților, necesitatea dezvoltării rețelei prestatoare' de servicii, în mod deosebit în mediul rural, prin înființarea de unități mici, realizate din construcții ușoare, care să aibă ca obiectiv lucrările de reparare și întreținere a bunurilor de folosință Îndelungată, precum și pentru execuția unor produse și lucrări pe bază de comandă individuală ; de asemenea, s-a formulat propunerea organizării de cursuri de scurtă durată pentru o mai bună pregătire a meseriașilor din mediul rural, in scopul ridicării calității 

serviciilor prestate. în legătură cu realizarea lucrărilor de investiții prevăzute pentru activitățile de prestări de' servicii, s-a propus ca acestea să se asigure într-o permanentă concordanță cu nevoile populației.In cadrul discuțiilor s-au făcut propuneri utile cu privire la extinderea serviciilor de gospodărie comunală, a lucrărilor de alimentare cu apă, de canalizare, salubrizare, distribuție a energiei termice, de modernizare a rețelei stradale, urmărindu-se folosirea in mai mare măsură a materialelor locale, precum și a forței de muncă existente pe plan local. Numeroși vorbitori au subliniat necesitatea dezvoltării transportului urban în sensul modernizării lui și al extinderii celui electric, concomitent cu folosirea rațională a parcului de vehicule, perfecționarea fluxurilor de transport spre platformele industriale, spre unitățile care deservesc populația cu bunuri de larg consum, mai buna supraveghere și dirijare a circulației, îmbunătățirea fluenței și ritmicității mijloacelor de transport.Referitor la dezvoltarea activității de turism și agrement, vorbitorii au propus realizarea unor noi capacități de cazare șî alimentație, precum și mai buna utilizare a tuturor spațiilor existente. în același timp, s-a cerut extinderea zonelor de agrement din apropierea localităților prin soluții constructive, simple ți economicoase, în primul rînd folosirea resurselor materiale locale.Analizînd în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată în domeniul comerțului și al dezvoltării serviciilor către populație, toți cei care au luat cuvintul au făcut numeroase alte propuneri în vederea înlăturării neajunsurilor existente. în această direcție, vorbitorii au arătat că un rol major revine consiliilor populare, subliniin- du-se necesitatea antrenării sistematice a tuturor deputaților, a maselor de cetățeni la valorificarea posibilităților de îmbunătățire a activității de comerț și prestări de servicii către populație.în intervențiile lor, vorbitorii au formulat critici la adresa activității unor consilii populare, a unor organe centrale cum ar fi Ministerul Comerțului Interior. Ministerul Turismului, UCECOM, CENTROCOOP și altele, recomandînd să se acționeze cu toată fermitatea pentru Înlăturarea neajunsurilor existente, pentru asigurarea unul comerț cit mai civilizat, în conformitate cu cerințele comerțului modern, care să contribuie la creșterea nivelului de trai al populației,Participanții Ia dezbateri au exprimat angajamentul lor, al tuturor colectivelor de oameni ai muncii pe care le reprezintă de a înfăptui neabătut hotăririle de partid cu privire la îmbunătățirea continuă a activității de comerț și prestări de servicii, de a asigura pieței un fond de mărfuri superior calitativ și cantitativ, care să satisfacă exigențele și nevoile sporite ale oamenilor muncii, să contribuie la înfăptuirea scopului suprem al politicii partidului nostru —- fericirea și bunăstarea întregului popor.
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muncă, subliniind necesitatea întăririi ro- lului acestora în desfășurarea întregii vieți > economice și sociale pe plan local, asigu- rindu-se astfel îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor actualului cin- ; cinai, cit și trecerea la înfăptuirea cu succes a obiectivelor viitoarei perioade de dez- , voltare a țării.Vorbitorii au apreciat in mod deosebit preocuparea permanentă a conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru adîncirea neîntreruptă av democratismului societății noastre, pentru crearea cadrului organizatoric cel mai propice atragerii plenare a maselor la condu- ‘ cerea treburilor de stat și obștești. S-a subliniat, în acest sens, rolul deosebit ce revine organelor locale ale puterii de stat în mobilizarea tuturor cetățenilor la înfăp- -■ tuirea politicii partidului, necesitatea intă- ; ririi continue a legăturii deputaților, con- , siliilor populare cu masele, urmărirea exi- găntă a modului in care se acționează pentru transpunerea în practică a propunerilor oamenilor muncii, soluționarea problemelor ridicate de aceștia.în cadrul dezbaterilor s-a relevat că una dintre cele mai importante sarcini ce revin consiliilor populare este sporirea contribuției acestora la elaborarea și realizarea planului în profil teritorial — parte integrantă a planului național unic de dezvoltare a țării. De asemenea, vorbitorii au subliniat efectele pozitive pe care le-a avut noua împărțire teritorial-administrativă pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor județelor, precum și pentru sistematizarea și urbanizarea localităților patriei. Politica de investiții, construirea unui număr mare de obiective industriale și șocial- culturale în localitățile urbane și rurale — s-a arătat în cadrul dezbaterilor — a dc- . terminat mutații profunde în viata mate- ' rială și spirituală a oamenilor muncii din , localitățile respective, toate aceste realizări, creșterea continuă a bunăstării cetățenilor.In spirit autocritic, participanții la dezbateri au evidențiat totodată necesitatea ; unei preocupări mai ’ susținute din partea consiliilor populare pentru dezvoltarea și diversificarea industriei mici, extinderea, diversificarea și îmbunătățirea calității prestărilor de servicii pentru populație, prin punerea in valoare în mai mare măsură a tuturor resurselor materiale și umane existente pe plan local, folosirea mai judicioasă a pămintului, sporirea producției ' agricole la hectar, creșterea electivelor de animale și păsări la unitățile socialiste și Ia . populație, asigurarea ritmică a fondului de - stat la carne, lapte, păsări, ouă, legume, fructe etc. S-a arătat, de asemenea; că este ; necesar să se manifeste mai multă grijă'- pentru antrenarea tuturor cetățenilor la elaborarea și adoptarea hotăririlor, precum și la înfăptuirea măsurilor stabilite.Perfecționarea în continuare a activității consiliilor populare a constituit una din problemele abordate prioritar, vorbitorii in- sistînd in acest sens asupra necesității unei mai bdne planificări și organizări a muncii, a creșterii rolului acestor organe in buna gospodărire a comunelor, orașelor și județelor, a respectării principiului muncii și conducerii colective, repartizării mai judi- " cioase și pregătirii sistematice a cadrelor, cunoașterii mai temeinice a realităților din teritoriu și stabilirii unor măsuri concrete și eficiente a căror aplicare să fie Urmărită pină la qapăt. In același scop, s-a arătat că este necesar să se organizeze cu mai multă grijă sesiunile consiliilor populare, ședințele de comitet și birou executiv. Comisiile permanente, deputății vor trebui să manifeste mai multă inițiativă și să aducă o mai mare contribuție la elaborarea, adoptarea și aplicarea hotărîrilor. Ia realizarea sarcinilor ce revin organelor locale ale puterii și administrației de statDiscuțiile au pus in evidență, totodată, rolul educativ important deținut de activitățile de popularizare șj însușire a hotărîri- “ lor de partid și a legilor țării âtît de către aparatul consiliilor populare, cit și de către cetățeni în vederea prevenirii oricăror încălcări ale legalității socialiste, pentru creș- . terea neîntreruptă a. conștiinței socialiste a - maselor. S-a dat, totodată, o înaltă apreciere măsurilor cuprinse in proiectele de ■ logi supuse dezbaterii congresului, care vor ■ contribui la transpunerea mai fermă in practică a principiilor eticii și echității socialiste, la întărirea controlului maselor asupra activității organelor de stat, la sporirea rolului acestor organe în conducerea pe plan local a întregii activități..Participanții la discuții au relevat, de asemenea, însemnătatea pe care o are îmbinarea principiului centralismului democratic cu autonomia organelor locale ale puterii și I administrației de stat și'au formulat, numeroase propuneri privind perfecționarea activității acestor organe in luarea deciziilor ” și în soluționarea problemelor economico- ; sociale ale localităților.în unanimitate, vorbitorii și-au exprimat . adeziunea deplină la politica, internă și externă a partidului și statului nostru. Ei atrj apreciat că lucrările acestui forum larg re- - prezentativ vor avea o puternică influență ' asupra activității organelor locale ale pu- terii și administrației de stat, angajîndu-se să militeze cu hotărire pentru aplicarea în viață a documentelor Congresului al XII-lea ~ al Partidului Comunist Român. <.
(Urmare din pag. I)județul Dolj, Constantin Arseni, președintele Biroului Comitetului Central al Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste. Iosif E- ckenreiter, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Sibiu. Aneta Spornic, ministrul educației și invățămintuiui. Fierea Un- gheanu, președintele Consiliului popular al orașului Zimnicea, județul Teleorman, Elena Prodan, tehnician la Combinatul pentru prelucrarea lemnului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, Angelo Miculeseu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Constantin Cărbunaru, președintele Consiliului popular al orașului Motru, județul Gorj, Suzana Gâdca, președinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, general-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major al armatei, Arpad Fazekas. maistru la întreprinderea de piese de schimb Salonta, județul Bihor, Nela Ghebu, președintele Consiliului popular al comunei Mihăești, județul Vîlcea.Și în cea de-a doua zi a lucrărilor marelui forum cetățenesc, parti- cipanții, împuterniciți ai oamenilor muncii de Ia orașe și sate >— români, maghiari, germani și de alte naționalități — au dezbătut într-un puternic climat de lucru importantele probleme înscrise pe ordinea de zi.în cuvintul lor, vorbitorii au înfățișat pe larg, in spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de consiliile populare, de deputați, de toți cei ce muncesc pentru realizarea prevederilor actualului cincinal și au dezbătut temeinic măsurile care se impun pentru transpunerea in fapt a sarcinilor înscrise în proiectul viitorului plan cincinal în profil teritorial. în același timp, vorbitorii au făcut numeroase propuneri de natură să ducă la perfecționarea în continuare a activității economico-sociale, la îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale 

consiliilor populare, pentru atragerea maselor largi de oameni ai muncii la înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de civilizație și progres.După-amiază, dezbaterile au continuat pe secțiuni.In SECȚIUNEA PENTRU PROBLEMELE INDUSTRIEI REPUBLICANE SI ALE DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI MICI, dezbaterile au fost conduse, in prima parte a ședinței, de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., președintele consiliului popular municipal. In cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii Ion Ciucu, Hoața Virginica, Ioan Drăghici, Sei- ca Florența, Ștefan Nicolae, loan Hincu, Gheorghe Th'la, Maria Ciobo- ta. Ion Doldor, Angela Botioc, Kassa Adalbert, Adriana Petrie. Vasile Sava, Margareta Taune, Steluța Pa- deanu.în continuare, lucrările au fost conduse de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Au luat cuvintul tovarășii : Ioan Giura, Irina Doroftei, Ion Constantinescu, Elena Ardeoan, Nistoț Palcu, Maria Gligor. Tiberiu Marian. Ion Popa, Paraschiva Lăzărescu, Doina Boariu, Emil Ciuntii. Coralla Săndulescu și Valeriu Nicolescu.In SECȚIUNEA PENTRU AGRICULTURA, SILVICULTURA. INDUSTRIE ALIMENTARA ȘI GOSPODĂRIREA APELOR, ale cărei dezbateri au fost conduse, în prima parte, de tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, au luat cuvintul tovarășii : Dumitru Cristea, Ecaterina Brisc, Nicolae Doggendorf, Ion Da- masenin, Petru Plăcintă, Emeric Incze, Leonița Dănescu, Cristian He

ra, Vasile Axinte, Teodor Maghiar, Ladislau Vereș, Gheorghe Jiga. Maria Suchov, Vasile Donea. Mihail Butnaru, Pantilimon Zorilescu și Ion Iliescu.în cea, de-a doua parte a ședinței, condusă de tovarășa Alexandrina Găinușe, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., președintele consiliului popular județean, au luat cuvintul tovarășii : Teodor Roman, Virgil Chi- țoiu. Meienti Tuduce, Dumitru Res- tantia, Horia Marian. Eugenia Radu, Virgil Boboc, Vasilica Figioiu, Petru
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Lauer, Sofia Maxim. Ilie Tărășan, Alexandrina Bostan, Neli Bratu, Ion Toma, Marioara Siminiuc, Teodor Țe- leuan, Nineța Ianopol, Emil Silvaș, Maria Dude, Traian Corduban, Nicolae Balosin și Valeria Olaru.în SECȚIUNEA PENTRU INVESTIȚII, CONSTRUCȚII INDUSTRIALE, AGRICOLE, LOCUINȚE ȘI ALTE OBIECTIVE SOCIAL-CULTU- RALE, PROIECTARE ȘI SISTEMATIZARE, ale cărei dezbateri au fost conduse de tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, au luat cuvintul tovarășii : Letiția lonaș, Miu Dobrescu, Aurel Costea, Aurel Dă- măroiu, Elena Lucău, Viorel Bulgă- reanu, Lorincz Andrei, Vasile Martin, Maria Rimbu, Corneliu Graur, Petru Barna, Alexandru Ciobanu, Șerban Teodor Antonescu, Gheorghe Topîr- ceanu, Paul Popa, Lucia Mălăcea, ștefan Mocuța, Ana-Maria Nicoară, Vasile Dascăiu, Mircea Ioan Popa, Dan Gheorghe Vasu, Gheorghe Nea- gu, Constantin Nițulescu, Nicolae Io- nescu, Tiberiu Turcuș, Alexandru Daia, Gheorghe Chirilă, Ion Anghe- leanu, Gheorghe Mocanu, Letiția Tu- 

rean. Nicolae Mitroi, Eugen Macovei, Constantin Șalanti, Vasile Rotar și Stelian Popescu.în SECȚIUNEA PENTRU DESCOPERIREA ȘI DEZVOLTAREA DE NOI SURSE ENERGETICE ȘI ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE, TERMICE ȘI DE COMBUSTIBIL, ale cărei dezbateri au fost conduse de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic- Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, au luat cuvintul tovară

șii : Gheorghe Manta, Ion Antonică, Adela Vasllcan, Iulian Temelie, Gheorghe Buie, Teodor Spinean, Radu Scutelnlcu, Aurel Rădulescu, Gheorghe Trif, Gavril Hosu, Gerda Ștefănescu, Viliam Heinz, Marin Nițu, Maria Nicolaescu, Aurel Bourceanu, Gheorghe Alelei, Marin Stoica, Alexandru Secheli, Gheorghe Honciuc, Ileana Radu, Stan Nicolae, Mircea Sirbu, Eugen Dăscălache, Tudor Voi- neagu, Farcaș Ludovic, Victor Murea, Vasilica Vilcu, Marius Cojoca- ru, Mircea Repec, Maria Subțirelu, Constantin Plăvițu, Vasile Dumitrescu, Virgil Ghindă, Ieronim Rusan, ștefan Sipoș, Tudor Gheorghe, Ion Mlhăilescu, Adina Suhan. Zora Tama?, luliu Huszar, Nicolae Tetelea și Octavian Feneșan.în SECȚIUNEA PENTRU PREGĂTIREA FORȚEI DF. MUNCA, INVAȚAMÎNT, CULTURA ȘI SĂNĂTATE, ale cărei dezbateri au fost conduse, în prima parte, de tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului de conducere, rector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", au luat cuvintul tovarășii : Nicolae Vereș, Maria 

Rusu, Constantin Carata, Atena Vi- șoiu, Ion Schmit, Maria Stela Ghi- țescu, Ileana Bârțan, Eleodor Popescu, luliu Furo, Oliver Silviu Bărbos. Alexandru Vasile, Tudor Mohora, Georgeta .Triponescu, Maria Elena Bădilă, Constanța Zamfira și Ghiță Floarea.în continuare, dezbaterile au fost conduse de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politie Executiv al C.C al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.. președintele consiliului popular județean. Au mai luat cuvintul tovarășii : Elisabeta Trăistaru,

Dumitru Suciu, lulțang Bucur, Vasile Bolog, Ion Hobana, Maria Cebuc, Francise Jeszenszky, Nicolae Cio- bota, Cristea Chelaru, Constantin Stanca, Aurora Stavarache și Paul Erdds,în SECȚIUNEA PENTRU FINANȚE ȘI BUGET LOCAL, dezbaterile au fost conduse, în prima parte, de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Au luat cuvintul tovarășii : Gheorghe Stoica, Aurelia Adamacho, Vasile Dănău, Horia Tatu, Ion Iagăru, Victoria Văcăruș, Andrei Voileanu, Marin Lazăr, Constantin Maracu, Ileana Leordean. Matei Floricu, Ferdinand Nagy, Anghel Ștefănescu și Ion Hihn.în continuarea dezbaterilor, conduse de tovarășul Marin Rădoi, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului educației și învățămin- tului, au luat cuvintul tovarășii : Felicia Pleșu, Andrei Cristea, Varvara Ciuciuc, Nicolae Petrache, Szasz Irina, Constantin Dima, Marilena Dăn- 

dărău. Mircea Popovici, Ileana Sfn- giorzan, Constantin Sirbu, Emilia Ignat, Ion Foriș, Constanța Bănuță, Stan Jirlâianu, Ion Brandibur, Elisabeta Draghinov, Ioan .Pop, Dumitru Dumitrescu, Steluța lscru, Emil Tă- nase, Constantin Tudoran, Pica Baciu, Magyar! Tiberiu, Petre Popescu, Constanta Mihail și Gheorghe Constantin.în SECȚIUNEA PENTRU GOSPODĂRIE COMUNALA ȘI GOSPODĂRIE LOCATIVĂ, ale cărei dezbateri au fost conduse, în prima parte, de tovarășul Vasile Bărbuleț, prim- secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele consiliului popular județean, au luat cuvintul tovarășii : Viorel Șerban, Emilia An- drunache, Petre Lungu, loan Jianu, Viorel Răceanu, Nicolae J'ranț, Ion Mija, Ion Neculai, Șerban Valeria. Ion Zamfir, Gal Ferenc, Gheorghe Cristina. Elena Georgescu, Attila Csatlos și Ion Popescu.în continuarea ședinței, condusă de tovarășul Gheorghe Cilibiu, prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., președintele consiliului popular județean, au luat cuvintul tovarășii : Dumitru Bălan. Ana Piștea, Gheorghe Săclăuș, Gabriela Grecu, Gheorghe Avram, Nicolae Constantinescu, Constantin Natu, Flo- rica Nițescu, Gheorghe Cabuz, Axi- nia Ion, Ion Bejenariu, Gheorghe Pi- coș, Virgil Grigorescu, Filimon Gheorghe, Alexandru Heinrich, Vasile Petrache și Constantin Ionescu.în SECȚIUNEA PENTRU ACTIVITATEA ÎN COMERȚ ȘI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII SERVICIILOR PENTRU POPULAȚIE, ale cărei dezbateri au fost conduse, în prima parte a ședinței, de tovarășa Ana Mureșan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul comerțului interior, au luat cuvintul tovarășii: Maria Chi- riac, Ion Floare, Constantin Pleșa, Mihai Bunika, Elena Stănescu, Ion Ioanovici, Ion Gătejoiu, Aurica Zău- leț, Vasile Vieru, Ecaterina Popene- ciu, Ioan Martin, Angelica Manole, 

loan Plugaru, Ion Mergea. Constantin Zmeu ?i Nicolae Bălan.în continuare, dezbaterile au fost conduse de tovarășul Petre Dănică, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele consiliului popular județean. Au luat cuvintul tovarășii : Aurelia Dănilă, loan Rob, Valeria Marinescu, Ioan Laslău, Viorel Ștefănescu, Elena Gică, Marin Adam, Maria Ghebosu, Fota Bitolea- nu, Eleonora Nilca, Gheorghe Cazan, Ilia Silviu Oprin, Aurelia Șașca, Ion Constantin, Susana Saivan și Ion Chiorescu.În SECȚIUNEA PENTRU PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII CONSILIILOR POPULARE, DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE ȘI PARTICIPAREA OAMENILOR MUNCII LA CONDUCEREA VIEȚII ECONOMICO-SOCIALE, ale cărei dezbateri au fost conduse, in prima parte, dc tovarășul Iosif Szasz, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., . președintele consiliului popular județean, au luat cuvintul tovarășii : Ion Albulețu, Maria Bobu, Elena Cojocaru, Aurelian Vlad, Maria Tănase, Alexandru Cris- nic, Mihai Kovacs, Letitia Florișan, Maria Vesmaș, Ileana Bucurescu, Zinia Costea, Ion Apostol, Gheorghe Sandu, Zoica Ionescu, Maria Baică, Maria Poroșnicu și Elena Popescu.În continuare, lucrările au fost conduse de tovarășul Petre Lupu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului central de partid. Au luat cuvintul tovarășii Vasile Potop, Constantin Crișan, Elena Catrina, Cornel Hărșan, Ion Argintaru, Maria Turca?, Iuliana Tănase, Niculina Becea, Vasile Șuciu, Elinca Miloșevici, Livia Busuioc, Floarea Teodorescu, Nicolae Socaci, Alexandra Militant, Alexandru Szabo, Elena Olteanu șl loan Mitică.Lucrările congresului continuă.(Aggrpres)
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu reală plăcere mesajul pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu ocazia festivităților prilejuite de cea de-a 20-a aniversare a dobîndirii. independenței Gabonului.Acest mesaj reprezintă o mărturie a legăturilor de prietenie care leagă atit de fericit cele două țări ale noastre. La rindul meu, adresez Excelenței Voastre cele mai vii mulțurrțtri.Cu cea mai inaltă considerație,
EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

TELEGRAMATovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- nistru al guvernului, a trimis o telegramă tovarășului Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, cu .prilejul numirii in această inaltă funcție, prin care îi adresează, in numele Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal, cele mai calde felicitări și urări de succes deplin in
Convorbiri româno - egipteneJoi dimineață au avut loc la București, la Palatul Victoriei, convorbiri Intre tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Mohamed Husny Mubarak, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, consacrate stadiului actual și perspectivelor de dezvoltare a raporturilor româno-egip- ter.e, îndeosebi in domeniul economy.în timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția pentru amplificarea și diversificarea raporturilor dintre România și Egipt, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul in- t'lnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România, și Anwar El Sadat. președintele Republicii Arabe EgiptAu fost analizate, cu această ocazie. noi căi și modalități pentru dezvoltarea relațiilor româno-egiptene, ribliniindu-se, de ambele părți, ho- tărirea de a se continua procesul de întărire a colaborării pe multiple planuri dintre România și Egipt.La convorbiri au participat din pa-tea română tovarășii Gheorghe Rădnlescu. vicepreședinte al Consiliului de Stat, Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării

Cronica zileiTovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit joi după-amiază delegați^ de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Gian Xiaoguang, membru al C.C. al P. C. Chinez, prim- secretar al Comitetului regiunii autonome Guangxi — Zhuang al P.C.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită de prietenie si schimb de experiență în țara noastră.în cadrul convorbirii au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre, care, în spiritul înțelegerilor, convenite cu prilejul întilnirilor si convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, si tovarășul Hua Guofeng, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, al stimei și respectului reciproc, se dezvoltă continuu pe plan politic, economic și cultural-științific. in interesul cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării internaționale. Au fost abordate și unele aspecte ale vieții Internaționale.La convorbire, desfășurată într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, a participat Dumitru Tur- cuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de fată Chen Shuliang, ambasadorul R. P. Chineze la București.în timpul vizitei în țara noastră, delegația de activiști ai P.C. Chinez a avut întilniri și discuții la comitetele județene de partid Vîlcea. Sibiu, Brașov și Constanța, a vizitat întreprinderi industriale, unități a- gricole, obiective social-culturale și turistice din Capitală și județe.
irJoi s-au Încheiat lucrările Reuniunii consultative a conducătorilor societăților de Cruce Roșie din unele țări socialiste. La lucrări au participat delegații ale societăților de Cruce Roșie din : Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, R.D.P. Laos, R. P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S., R. S. Vietnam, precum și din partea Ligii Societăților de Cruce Roșie.Participanții au realizat un schimb de vederi în domeniul activității so- cial-umanitare, re!evindu-se noi căi și posibilități de lărgire a colaborării bi și multilaterale. în acest context s-a considerat că Anul internațional al persoanelor handicapate, anul 1981, inițiat de Adunarea Generală a O.N.U., va constitui și pentru societățile naționale de Cruce Roșie un prilej de lărgire a activității lor sociale.în cadrul dezbaterilor privind contribuția .Crucii Roșii la cauza păcii, delegații au subliniat faptul că situația internațională actuală deosebit de complexă reclamă intensificarea activităților umanitare ale Crucii Roșii, care, fidelă principiilor sale fundamentale. poate reprezenta o forță importantă in efortul general pentru apărarea și întărirea păcii. Totodată, s-a evidențiat necesitatea

tv
PROGRAMELE 1 51 2

10.30 Cîntece patriotice și revoluționare In jurul orei 11,09 — Transmisiune directă : Ședința de închidere a celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare.
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Emisiune tn limba germană
18,60 Campionatul balcanic de baschet 

masculin ; Grecia — Turcia. Re
priza a Il-a184» La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

U.S) IfXn de seri 

munca de inaltă răspundere ce î-a fost încredințată, consacrată propășirii Republicii Populare Chineze.în telegramă se exprimă convingerea că prietenia frățească, solidaritatea și colaborarea multilaterală dintre România și China se vor dezvolta. și aprofunda continuu, in interesul popoarelor român și chinez, al cauzei socialismului și păcii.
Economice Internaționale, și Gheor- ghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe.Din partea egipteană au luat parte Ossama El-Baz, prim-subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor. Externe, și Mohamed Wafik Hosny, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă prietenească, de lucru.

★în cursul dimineții, Mohamed Husny Mubarak, vicepreședinte al Republicii Arabe Egipt, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.După depunerea coroanei de flori, s-a păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.
★în aceeași zi, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România a oferit un dineu in onoarea vicepreședintelui Republicii Arabe Egipt.Tovarășul Ilie Verdeț și Mohamed Husny Mubarak au toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, pentru dezvoltarea in continuare a colaborării ro- mâno-egiptene. (Agerpres) 

creșterii cooperării societăților naționale pentru o contribuție tot mai sporită la cauza păcii.Au fost dezbătute, de asemenea, aspecte ale activității, societăților respective in perspectiva Conferinței europene a societăților de Cruce Roșie de la Budapesta și celdi de-a , XXIV-a Conferințe internaționale a Crucii Roșii de la Manila.Reuniunea s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere și respect reciproc.
♦Delegația Frontului Popular Patriotic din R. P. Ungară, condusă de Istvan Sarlos, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului . Muncitoresc Socialist Ungar, secretar general al Consiliului Național al F.P.P., a vizitat întreprinderea de calculatoare electronice, cartiere de locuințe și obiective social-culturale din București.Joi după-amiază au continuat convorbirile intre delegația română, condusă de tovarășa Tamara Maria Do- brin, președinte executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., și delegația ungară, condusă de tovarășul Istvan Sarlos.Ambasadorul R. P. Ungare la București, Rajnai Sandor, a oferit, cu prilejul vizitei, un cocteil.
★La Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Ștefan Andrei, joi după- amiază a sosit în Capitală, intr-o vizită in țara noastră, Habib Chatti, secretar general al Organizației Conferinței Islamice.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de ministrul român al afacerilor externe, de alte persoane oficiale.în aceeași zi, tovarășii Ștefan Andrei și Vasile Pungan, ministru secretar de stat, s-au întîlnit cu Habib Chatti.Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi in legătură cu unele probleme actuale ale situației internaționale.Ministrul afacerilor externe a oferit un dineu în onoarea secretarului generai al Organizației Conferinței Islamice.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Botswana, Archie Mogwe, a avut joi o intilnire cu Ion Popescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.Oaspetele a vizitat, de asemenea, întreprinderea „Semănătoarea" și întreprinderea agricolă de stat „30 Decembrie".
★în aula Universității din Brașov s-au deschis -joi lucrările celei de-a IlI-a Conferințe naționale de chimia și tehnologia silicaților și compușilor oxidici. Participă specialiști, cercetători, cadre didactice din învățămintul superior, personal tehnic din unități economice din țară, precum și invitați de peste hotare.(Agerpres)

19,00 Telejurnal • Congresul consilii
lor populare

20,00 ..Slăvim această țară" — program 
de cintece patriotice

20.15 Film artistic : ..Orașul văzut de 
sus". Producție a Casei de filme 
unu

21.50 Melodii populare
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL î
16.00 Festivalul de folclor al țărilor bal

canice
16.30 O viață pentru o Idee. Gb. K. Con- 

stantinescu (1686—1960). Creatorul 
școlii românești de zootehnie

17.00 Arii șl scene din operete
17.30 Blocnotes. Informații utilitare
17..50 Dicționar cinematografic
18.50 1601 de seri
19.00 Telejurnal • Congresul consilii

lor populare
20.00 Concert simfonic
22.15 Telejurnal

PREZENȚE ROMÂNEȘTIîntilnirea pregătitoare a reuniunii 
de la Madrid

A fost adoptată ordinea de ziMADRID 11 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Delegațiile celor 35 de state reprezentate la intilnirea pregătitoare a reuniunii de la Madrid a statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa au adoptat, prin consens, ordinea de zi a actualei întilniri pe baza unui document de lucru prezentat de delegația statului Liechtenstein, care a fost sprijinit în dez.bateri de numeroase delegații, între care și a României.în baza agendei adoptate, întilnirea pregătitoare va examina și va elabora în perioada următoare ordinea de zi a reuniunii propriu-zise de la Madrid, va stabili programul lucrărilor, precum și alte modalități de desfășurare a acesteia și va adopta
Să se pună capăt reprimării forțelor democratice 

și patriotice din Coreea de sud!PHENIAN 11 (Agerpres). — Secretariatul Comitetului pentru reu- nificarea pașnică a patriei, din R.P.D. Coreeană, a dat publicității la Phenian ■ un document in care denunță inscenările judiciare organizate de regimul actual de la Seul, condus de generalul Chun Du Hwan, cu scopul de a reprima și reduce la tăcere forțele democratice și patriotice, de a lichida fizic pe conducătorii opoziției democratice din Coreea de sud — transmite agenția A.C.T.C. Șefii regimului sud-coreean se folosesc de tribunalele militare și de acuzații false pentru a condamna la moarte sau la închisoare pe diferite termene un mare număr de persoane participante la amplele demonstrații antidictatoriale de la Kwangju și pe principalii lideri ai opoziției — se arată în document. Procesul care are loc la Seul împotriva lui Kim Dae Jung și a altor 23 de persoane din opoziție reprezintă încă o expresie a acestor acțiuni represive, prin care se recurge la me
r

AGENȚIILE DE PRESA
- V „—5

CONVORBIRI IRAKIANO-ZAM- • BIENE. Președintele Irakului, Saddam Hussein, și președintele Re- I publicii Zambia, Kenneth David | Kaunda, aflat in vizită oficială in capitala irakiană, au examinat căile Ide dezvoltare și adincire a relațiilor de colaborare dintre Irak și Zambia in diverse sfere de activitate și . principalele aspecte ale situației internaționale, acordind o atenție de- I osebită evoluțiilor din Orientul Mijlociu și situației din Africa australă.PLENARA C.C. AL P.C. PORTU- 1 GHEZ, care a . avut loc la Lisabona, I a analizat situația politică din Portugalia in legătură cu alegerile ge- I nerale programate la 5' octombrie.I NOI REPRESIUNI ÎN AFRICA | DE SUD. în orașul-satelit al Cape- townului, Guguletu, locuit de ne- I gri, au avut loc miercuri incidente I între tinerii demonstranți și poliție, ' care a încercat să Împiedice desfășurarea unei manifestații de pro- I test împotriva practicilor discrimi- I natorii din școli. Poliția a deschis focul împotriva manifestanților, o I persoană fiind ucisă, iar alte patru rănite — menționează A.F.P.. PRELUNGIREA STĂRII DE URGENȚA. Guvernul militar chilian

0 nouă și importantă contribuție 
la întărirea relațiilor de prietenie 

si colaborare româno-zambieneExpresie elocventă a bunelor relații de colaborare și strînsă prietenie romăno-zambiene, relații care, ca o urmare directă a dialogurilor la nivel înalt, au cunoscut in ultimii ani o puternică dezvoltate, vizita in țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, a președintelui Kenneth David Kaunda a constituit, totodată, o nouă și semnificativă confirmare a consecvenței cu care partidul și statul nostru acționează pentru continua întărire a legăturilor de prietenie și solidaritate cu tinerele state africane care se afirmă pe calea dezvoltării de sine stătătoare.Desfășurate, intr-o atmosferă de caldă prietenie, de prețuire și respect reciproc, convorbirile la nivel inalt româno-zambiene au pus în evidență dorința României și Zambiei de a adinei și diversifica conlucrarea dintre ele atit pe plan bilateral, cit și internațional, cu convingerea că aceasta corespunde intereselor popoarelor român și zambian, contribuie la progresul lor economic și social, la întărirea păcii și înțelegerii în lume. O sinteză edificatoare a convorbirilor de la București dintre cei doi șefi de stat o reprezintă Declarația comună, document de deosebită importanță pentru impulsionarea raporturilor multilaterale româno- zambiene.Reliefind progresele înregistrate in evoluția raporturilor de colaborare dintre cele două țări și popoare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Constatăm cu satisfacție că, in spiritul tratatului, ai înțelegerilor convenite impreună la Lusaka și București, s-au intensificat legăturile pe linie de partid și guvernamentală, s-a dezvoltat continuu colaborarea economică, tehnico-șiiințifică și culturală dintre țările noastre. Putem afirma, cu deplin temei, că relațiile dintre România și Zambia, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Unit al Independenței Naționale constituie un exemplu de relații înte

în acest scop documentul final al actualei întilniri pregătitoare.în intervențiile lor, în plenara întilnirii pregătitoare, majoritatea delegațiilor au evidențiat necesitatea creării unui climat de lucru constructiv, care să permită pregătirea în cele mai bune condiții a reuniunii principale, ce va începe la 11 noiembrie, și au exprimat voința lor de a colabora pentru îndeplinirea mandatului întilnirii pregătitoare.în dezbateri s-a subliniat că asigurarea unui climat pozitiv întilnirii pregătitoare ar constitui un preludiu favorabil pentru desfășurarea corespunzătoare și încheierea cu rezultate concrete substanțiale a reuniunii de la Madrid.

todele dictatoriale și antipopulare ale regimului lui Pak Cijan Hi.în încheiere se .cere să se pună capăt imediat acestui val de represalii, să fie puși în libertate toți cei arestați și condamnați pentru simpia vină de a fi luptat pentru drepturi democratice și reunificarea pașnică a patriei.
★Procurorul militar a cerut pentru Kim Dae Jung — cunoscută personalitate democratică, cel mai reprezentativ lider al opoziției — pedeapsa cu moartea, sub acuzația falsă de a fi incitat studenții la organizarea de demonstrații, la încălcarea legii marțiale și la încercarea de răsturnare a guvernului. Toate aceste acuzații au fost respinse in cursul procesului, demonstrindu-se netemeinicia lor.Pentru ceilalți 23 de acuzați — profesori universitari, studenți, membri ai parlamentului, preoți, muncitori — s-au cerut pedepse cu Închisoarea pe termene variind între 20 de ani și trei ani.

PESTE HOTARE
Pavilionul 

țării noastre 
la Tîrgul de la Viena 

vizitat de președintele 
Austriei

VIENA 11 (Agerpres). — Președin
tele federal al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlăger, a vizitat joi 
pavilionul României la Tîrgul inter
național de la Viena. Consilierul eco
nomic’ Marin Ceaușescu. șeful Agen
ției comerciale a României la Viena, 
și directorul pavilionului, Pavel 
Chirica, au prezentat șefului statu
lui austriac noile realizări din di
verse ramuri ale economiei româ
nești. Președintele federal a eviden
țiat modul de organizare a pavilionu
lui românesc și a adus elogii la adre
sa calității și formei estetice a pro
duselor expuse. El a urat poporului 
român noi succese in dezvoltarea 
multilaterală a economiei, exprimin- 
du-și in același timp convingerea că 
participarea României la actuala edi
ție a Tirgului de la Viena va servi 
dezvoltării continue a relațiilor din
tre cele două țări.

„Ziua României" 
la Tîrgul de la AlgerALGER II (Agerpres). — Cu oca

zia „Zilei României" la cea de-a 
XVII-a ediție a Tirgului internațio
nal de la Alger, standul românesc a 
fost vizitat de ministrul comerțului 
al țării gazdă, Abdelaziz Khelef, și 
de secretarul de stat Aii Oubouzar, 
împreună cu cadre de conducere din 
ministere și societăți naționale alge
riene. Oaspeții au apreciat expona
tele prezentate și au subliniat posi
bilitățile de dezvoltare, in continuare, 
a schimburilor comerciale și a coope
rării economice intre cele două țări. 
Demnitarii algerieni au fost salutați 
de Alexandru. Mărgăritescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, șeful delegației 
economice române prezente la tirg, 
și de Ioan Lăzărescu, ambasadorul 
României la Alger.

Dezvoltarea colaborării 
economice româno-danezeCOPENHAGA 11 (Agerpres). — O misiune economică română, condusă de Ion Constantinescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, a avut la Copenhaga întilniri cu Aage Rask-Pedersen, președintele Camerei de Comerț din Danemarca, Niels Ersboll, subsecretar de stat la M.A.E. danez, șeful Departamentului relații economice externe, și Otto Miiller, adjunct al ministrului industriei. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice bilaterale, precum și posibilitățile de lărgire a cooperării economice, tehnice și industriale în domeniile construcțiilor de mașini, industriei navale, chimiei și în alte domenii de interes reciproc.A fost prezent ambasadorul României in Danemarca, Stana Drăgoi.La Camera de Comerț a Danemarcei a avut loc un simpozion româno-danez privind dezvoltarea economiei românești și a relațiilor economice și de cooperare dintre întreprinderile românești și firmele daneze.

Evidențiind mutațiile și prefacerile revoluționare ce au loc în lume, ca urmare a afirmării tot mai puternice a luptei popoarelor pentru libertate și progres, cei doi președinți au relevat preocuparea României si Zam- biei față de deteriorarea climatului politic mondial, apreciind că este imperios necesar ca popoarele, forțele înaintate din lume să întărească unitatea pe plan național și internațional și sâ acționeze pentru a pune capăt vechii politici de dominație și inegalitate, pentru oprirea creșterii tensiunii in viața internațională, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, colaborare și pace, de respect ai independenței naționale. în acest sens, Declarația comună proclamă necesitatea respectării de către toate statele a principiilor egalității depline în drepturi, respectului independenței și suveranității, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, neamestecului in treburile interne ale statelor, a dreptului fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării sale.Exprimînd convergența pozițiilor României și Zambiei în probleme fundamentale ale lumii contemporane, Declarația comună se pronunță pentru rezolvarea pe cale politică a stărilor de încordare șl conflict existente în diferite regiuni ale globului, pentru oprirea cursei înarmărilor și adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, ceea ce ar elibera uriașe mijloace materiale și financiare spre a fi utilizate în folosul popoarelor, în special al țărilor în curs de dezvoltare. Subliniind că pacea, stabilitatea internațională, ca și reluarea creșterii economice pe baze sănătoase sînt indisolubil legate de lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, cei doi președinți au reafirmat sprijinul României și Zambiei pentru aprobarea de către actuala sesiune specială a O.N.U. a strategiei internaționale pentru dez

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

al Comisiei pentru organizarea Partidului celor ce Muncesc din Etiopia 
și Comandant suprem al Armatei revoluționare a Etiopiei SocialisteCu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a revoluției populare etiopiene, In numele poporului român și al meu personal, vă transmit dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului și poporului etiopian cele mai calde felicitări și urări de deplin succes in lupta pentru dezvoltarea independentă a țării pe calea progresului economic, social și cultural.îmi exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor și al acordurilor convenite impreună la București, bunele relații de prietenie și colaborare existente intre România și Etiopia se vor extinde și diversifica continuu, In interesul ambelor noastre popoare, al cauzei destinderii, păcii, securității și cooperării internaționale.Vă adresez sincere urări de fericire personală, de progres și pTosperitate poporului etiopian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Etiopia — unul din cele mai mari state ale Africii, păstrătoare a numeroase vestigii ale unor străvechi civilizații și avind o istorie bogată în momente de luptă pentru libertate și independență — este angajată în prezent intr-un amplu efort pentru asigurarea progresului economic și social. Această etapă istorică din existența sa milenară a fost deschisă de Revoluția de Ia 12 septembrie 1974, care a pus capăt feudalismului, structurilor so- cial-politice anacronice.în procesul transformărilor social- economice o atenție deosebită se acordă lichidării stării de subdezvoltare, moștenite din trecut, și creării premiselor materiale pentru construirea unei societăți noi, socialiste, pe pămintul etiopian. După naționalizarea marilor întreprinderi industriale, a instituțiilor bancare, transporturilor și comunicațiilor, s-a trecut la identificarea surselor de energie și materii prime ale țării. pentru a asigura premisele realizării proiectelor de reconstrucție a economiei etiopiene. O amplă campanie se desfășoară pentru a preîn- tîmpina eroziunea solului prin plan
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAPULUI VERDE

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general ai Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissatusi Insulele Capului Verde, 
Președintele Republicii Capului VerdeAniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări.Urez poporului prieten al Republicii Capului Verde prosperitate și noi succese pe calea dezvoltării economice și sociale independente a patriei sale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul Republicii Capului Verde sărbătorește la 12 septembrie ziua sa națională.încununare a unei lupte îndelungate împotriva asupririi străine, proclamarea independenței in arhipelagul Capului Verde (suprafața 4 033 kmp și o populație de 234 000 locuitori) a deschis noi perspective de dezvoltare poporului acestei țări. în anii care au trecut de la acest eveniment au avut loc, sub conducerea Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), importante prefaceri revoluționare. A fost înfăptuită reforma agrară, care a permis valorificarea cu mai mare eficiență și în interesul maselor de oameni ai muncii a terenurilor arabile. în același timp, o atenție deosebită se acordă explorării resurselor subsolului.în spiritul politicii sale consec-Tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare tovarășului Pedro Verona Pires, primul ministru al 
voltare în deceniul ’80 și pentru lansarea negocierilor globale in vederea edificării noii ordini economice. S-a subliniat, de asemenea, însemnătatea deosebită a realizării securității șl dezvoltării cooperării in Europa, ca una din cerințele fundamentale ale păcii și destinderii în lume.Vizita președintelui Kenneth David Kaunda a constituit, totodată, prilejul reafirmării sentimentelor de solidaritate ale poporului român, ale României socialiste cu poporul Zambiei, țară din „prima linie" a luptei împotriva rasismului, colonialismului și neocolonialismului și care a avut de înfruntat în repetate rînduri acțiunile agresive ale regimului de apartheid sud-african. Această politică statornică a partidului și statului nostru se bucură de deosebită apreciere, de înaltă prețuire și stimă din partea poporului zambian, a popoarelor africane independente sau aflate incâ sub dominație' și opresiune străină. Președintele Zambiei a apreciat în termeni elogioși solidaritatea și sprijinul României față de forțele patriotice și statele din prima linie, care luptă împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, rasismului, fascismului și apartheidului din Africa australă.Salutind cu satisfacție victoria obținută de poporul Zimbabwe și crearea statului său independent, România și Zambia și-au reafirmat sprijinul deplin cu lupta de eliberare și independență a poporului namibian. cu lupta populației majoritare din Africa de Sud, pronunțîndu-se cu fermitate pentru lichidarea politicii de apartheid, care reprezintă o violare gravă a normelor fundamentale ale relațiilor internaționale și demnității umane. în același timp, convorbirile la nivel înalt au subliniat importanța întăririi unității și solidarității africane, necesitatea rezolvării problemelor continentului fără imixtiuni din afară.Prin rezultatele sale fructuoase, noul dialog româno-zambian la nivel înalt se înscrie ca un moment deosebit de important in evoluția relațiilor dintre cele două țări și popoare, ca o contribuție de seamă la amplificarea și adîncirea raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate militantă dintre poporul român și poporul zambian, in deplină concordanță cu interesele ambelor țări, cu cauza înțelegerii și cooperării internaționale.

Valentin PAUNESCU 

tări masive de arbori și amenajări de terenuri. Populația de la orașe și sate participă, de asemenea, la lucrările de extindere a căilor de comunicații, spre a îmbunătăți circulația și schimburile de produse între diferite localități ale Etiopiei.Dind expresie sentimentelor sale de solidaritate cu lupta popoarelor africane pentru consolidarea independenței, pentru progres economic și social, poporul român a urmărit cu simpatie realizările poporului etiopian și a dezvoltat cu acesta relații do prietenie și colaborare. Evoluția raporturilor româno-etio- piene a căpătat un nou și puternic impuls în urma convorbirilor de la București, din decembrie 1978. dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei Socialiste, Mengistu Haile Mariam, care, prin rezultatele lor, prin documentele și înțelegerile realizate, au pus bazele unei conlucrări bilaterale rodnice. în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii în lume.

vente de solidaritate cu eforturile tinerelor state pentru consolidarea independenței, România socialistă, care a acordat mișcării de eliberare conduse de P.A.I.G.C. întregul său sprijin — material, politic și diplomatic — urmărește cu simpatie eforturile poporului din arhipfelagul Capului Verde in vederea depășirii grelei moșteniri din perioada colonialismului, ' pentru făurirea unei vieți noi, libere și prospere. între țara noastră și tinăra Republică a Capului Verde se dezvoltă astăzi, în noile condiții, relații de strînsă prietenie și colaborare, o contribuție de cea mai mare importanță in acest sens avind întîlnirlle dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și conducătorii P.A.I.G.C.. documentele semnate cu aceste prilejuri deschi- zind ample perspective conlucrării prietenești dintre partidele și țările noastre.Republicii Capului Verde, in care îi urează noi succese în activtatea consacrată dezvoltării economice și sociale independente a țării sale.
Conferința internațională 
de solidaritate cu lupta 

poporului namibianPARIS 11 (Agerpres). — La sediul UNESCO din Paris au început joi lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului namibian, organizată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia.La lucrări participă delegați din diverse țări, între care și România, reprezentanți ai mișcărilor antiapart- heid, precum și ai O.N.U. și Organizației Unității Africane.
Comunicat comun 

siriano-libian 
privind realizarea unității 

dintre cele două țăriDAMASC 11 (Agerpres). — Un comunicat comun siriano-libian a proclamat simultan, la Damasc șl Tripoli, unitatea deplină a Republicii Arabe Siriene și Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Comunicatul comun siriano-libian a fost dat publicității in urma convorbirilor purtate la Tripoli de președintele Siriei. Hafez Al-Assad, și conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 1989 din Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, Moammer El Geddafi.Potrivit comunicatului, informează agenția siriană de știri Sana, unitatea dintre cele două țări se va realiza. pe plan politic, economic, militar, cultural și în alte domenii. Statul unic, care cuprinde Siria și Jamahiria Libiană, se bucură de suveranitate totală și de personalitate internațională unică. Noul stat unificat, condus de un singur comandament revoluționar unificat, va avea o singură putere executivă.Comandamentul revoluționar din fiecare din cele două țări, precizează totodată comunicatul, se va reuni în termen de o lună pentru a defini hotăririle și măsurile necesare punerii în aplicare a modalităților de creare a statului unificat siriano- libian.Documentul menționează că orice stat arab va putea să adere la unitatea siriano-libiană.
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a prelungit cu incă șase luni starea j de urgență decretată la preluarea • puterii, cu șapte ani in urmă, cind, printr-o lovitură de stat militară, a fost răsturnat guvernul civil al | președintelui Salvador Allende.LA CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE CANTO, desfășurat in 1 
orașul olandez Hertogenbosch, 
mezzosoprana Mariana Cioromila 
prlm-solistă la Teatrul de operă și | 
balet din Iași, a obținut premiul l 
al concursului.ALEGERI ANTICIPATE. Primul 1 ministru al Australiei, Malcolm t Fraser, a anunțat, joi. în parlament organizarea de alegeri generale an- I ticipate — la 18 octombrie, cu două luni înainte de expirarea termenu- I lui de trei ani al actualei legisla- | turi.

SATELIT METEOROLOGIC. De 
la baza Cape Kennedy a fost lan- ' 
sat. un satelit meteorologic care va 
furniza informații detaliate privind 
formarea și deplasarea uraganelor, I 
a anunțat Agenția spațială america
nă, N.A.S.A. Satelitul va evolua pe 
o orbită geostaționară, la o altitu- I 
dine de 35 811 kilometri deasupra 
ecuatorului.

meiate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc".La rindul șău, președintele KENNETH DAVID KAUNDA declara : „Republica Socialistă România și Zambia sini de mult timp prieteni apropiați. Noi cooperăm în numeroase domenii. Aceste eforturi de a dezvolta cooperarea reciprocă subliniază profunzimea tovărășiei care unește cele două popoare ale noastre. Ele demonstrează hotărirea noastră comună de a continua să acționăm pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor noastre excelente".în acest spirit, cei doi președinți, reafirmind solemn atașamentul ambelor țări față de principiile și prevederile înscrise în Tratatul de prietenie și cooperare din 17 aprilie 1979, ca fundament trainic al raporturilor reciproce, au exprimat voința comună de a dezvolta și intensifica legăturile dintre România și Zambia pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific, cultural și în alte domenii. O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării relațiilor economice și indeo- sebi cooperării in producție — important factor al aprofundării raporturilor dintre cele două țări, în acest sens, un rol deosebit va reveni Comisiei interguvernamen- tale româno-zambiene de cooperare economică pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite, atit în ce privește reluarea activității societății mixte „Mokambo", cit și extinderea acțiunilor de cooperare în explorarea și exploatarea zăcămintelor de cărbuni, nichel, plumb, fosfați, molibden, hidrocarburi și uraniu. Cadrul juridic creat în ultimii ani, așa cum s-a relevat în cursul convorbirilor, oferă largi posibilități de amplificare a cooperării economice și a schimburilor comerciale.în cadrul convorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kenneth David Kaunda au avut un amplu schimb de vederi asupra problemelor esențiale ale vieții politice internaționale.


