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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri, pe Habib Chatty, secretar general al Organizației Conferinței islamice, care, la invitația ministrului afacerilor externe, face o Vizită în țara noastră.Au fost de față Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Vasile Pungan, ministru secretar de stat.Oaspetele a exprimat gratitudinea pentru onoarea de a fi primit de șeful statului român și pentru posibilitatea oferită de a vizita România. Secretarul general al Organizației Conferinței Islamice a dat o înaltă apre

ciere activității neobosite desfășurate de președintele Nicolae Ceaușescu in vederea soluționării constructive, pe cale pașnică, a tuturor problemelor litigioase, pentru instaurarea în lume a unui climat de pace și securitate internațională.în timpul convorbirii au fost abordate probleme ale vieții internaționale. în acest cadru, s-a manifestat îngrijorarea față de situația internațională actuală, subliniindu-se necesitatea de a se acționa pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, pace, colaborare și respect al independenței naționale. în acest ca

dru, s-a subliniat necesitatea rezolvt- ril pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii.A fost abordată evoluția din Orientul Mijlociu, reliefîndu-se necesitatea sporirii eforturilor pentru instaurarea unei păci globale, drepte și trainice in această regiune.în centrul convorbirilor s-a situat problema căilor de soluționare politică, prin negocieri, a situației din Asia de Sud-Vest.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate.
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescuț

Dragi tovarăși și prieteni,Cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare constituie un eveniment de mare însemnătate în viața politică a țării, în activitatea de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XII-lea în vederea dezvoltării economico-sociale multilaterale a României. El a dat un nou impuls perfecționării conducerii societății. întăririi democrației socialiste, intensificării participării conștiente a poporului la făurirea propriului său destin liber și fericit, a destinului său comunist. (Aplauze puternice, îndelungate).în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și Guvernului, precum și al meu personal, adresez participanților la acest mare forum al democrației noastre socialiste, tuturor deputaților consiliilor populare, întregului nostru popor un salut călduros, împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze și urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu și poporul!“).Lucrările Congresului și ale conferințelor județene care l-au precedat constituie o manifestare de mare amploare a democratismului orînduirii noastre socialiste, asigurînd dezbaterea aprofundată cu activul de bază din județe — la începutul noului cincinal — a problemelor dezvoltării în profil teritorial a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri economice și creșterii nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii de la orașe și sate, stabilirea celor mai bune căi de înfăptuire în viață a politicii partidului de înflorire continuă a tuturor localităților patriei, de asigurare a întăririi continue a orînduirii noastre socialiste. a independenței și suveranității României. (Aplauze puternice, îndelungate).în timpul celor aproape trei zile de dezbateri, în ședințele plenare și în secțiuni au luat cu- vîntul 632 de tovarăși care au înfățișat pe larg activitatea consiliilor populare, au adus o serie de critici muncii acestora, precum și unor organe centrale, au exprimat, și unele autocritici — deși se putea ceva mai mult — și au formulat numeroase propuneri pentru îmbunătățirea continuă a activității de organizare și înfăptuire a Directivelor Congresului al XII-lea al partidului.Criticile și propunerile exprimate vor trebui 
să facă obiectul unei analize atente a organelor centrale și locale competente, urmînd să se țină seama de ele la definitivarea planurilor pe județe, municipii, orașe și comune, în efortul de perfecționare a muncii consiliilor populare, a activității generale de conducere și organizare a societății noastre. Revine Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare îndatorirea de a centraliza toate aceste analize și, într-un termen de 3—4 luni cel mult, să dea 
răspuns, prin consiliile populare respective.

tuturor propunerilor și sugestiilor făcute — inclusiv celor ce vor fi considerate că nu pot fi acceptate, — pentru ca tovarășii care le-au formulat "să cunoască și ei de ce n-au putut fi acceptate. Aceasta este o necesitate a democrației noastre socialiste ! (Aplauze puternice).Lucrările conferințelor județene și ale Congresului au demonstrat încă o dată profundul democratism al orînduirii noastre, al organelor locale ale puterii de stat, strînsa legătură a consiliilor populare cu masele largi de oameni ai muncii, capacitatea lor de a da expresie aspirațiilor și intereselor tuturor cetățenilor.

voinței întregii națiuni. Cred că în puține țări ale lumii se string într-un asemenea forum toți reprezentanții aleși ai poporului — de la comune, orașe, municipii și județe — pentru a dezbate împreună problemele dezvoltării localităților, ale progresului general ai țării. Aceasta constituie o experiență deosebită și o expresie profundă a noii democrații socialiste pe care o edificăm în România. (Aplauze și urale puternice : se scandează : „Ceaușescu și poporul !“). Toate acestea constituie o garanție(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, vineri după- amiază, pe tovarășul Zdzislaw Ku- rowslci, secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care face o vizită în țara noastră la Invitația C.C. al P.C.R.La primire a luat parte tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față Jerzy Kusiak. ambasadorul Poloniei la București.Oaspetele a exprimat gratitudinea pentru întrevederea acordată și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. un cald salut

din partea Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., a tovarășului Stanislaw Kania, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., împreună cu cele mai bune urări de succes în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită un salut călduros, din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R., tovarășului Stanislaw Kania, Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., precum și cele mai bune urări de succes în construirea societății socialiste dezvoltate.în cadrul Întrevederii »-a procedat la o amplă informare reciprocă privind activitatea șl preocupările Par-

tidului Comunist Român și Muncitoresc Unit Polonez, dentist, de asemenea, cu relațiile de strinsă prietenie, solidaritate șl colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și Polonia șl a fost relevată hotărirea comună de a extinde și adinei conlucrarea pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, In spiritul stimei și respectului reciproc. !n interesul popoarelor român și polonez, al cauzei socialismului, independenței, păcii, securității și cooperării internaționale.întrevederea s-a desfășurat tntr-o atmosferă caldă, tovărășească.
La invitația tovarășului Nicolae Ceausescu,

Partidului 
S-au evi- 
satlsfacție

astăzi soseste in tara noastră tovarășul Samora Moises Machel,

BUN VENIT ÎNALTULUI OASPETE I
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, tovarășul Samora Moises Machel, președintele Partidului FRELIMO; președintele 
Republicii Populare Mozambic, sosește astăzi intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră.cu simpatie realizările poporului prieten mozambican, și-a manifestat deplina solidaritate cu lupta sa pentru abolirea dominației coloniale, iar apoi față de aspirațiile poporului. acestei țâri de consolidare a independenței sale,. față. de eforturile sale privind.

Tovarășul Samora Moises Machel s-a născut la 29 septembrie 1933, în satul Xllembene, din provincia Gaza, intr-o familie de țărani cu tradiții de luptă anticolonialistă. Spre sfirșitul anilor ’50, după absolvirea cursurilor primare și secundare, e! se încadrează în lupta pentru împlinirea aspirațiilor de libertate ale poporului său. Se alătură, în 1962, Frontului de Eliberare Națională a Mo- zambicului — FRELIMO, conducătorul luptei armate Împotriva colonialismului portughez. Iar in perioada următoare participă direct la lupta împotriva trupelor colonialiste, ia parte la organizarea politică și militară a cadrelor revoluției mozambicane. In 1966, Samora Moises Machel devine membru al Comitetului Central al FRELIMO și este desemnat secretar al Departamentului Apărării al acestei organizații. Sub conducerea sa se organizează Forțele Populare de Eliberare .a Mozambicului și se inițiază procesul de transformări politice, economice și sociale in zonele eliberate și semieliberate.In aprilie 1969, tovarășul Samora Moises Machel devine membru al Consiliului Prezidențial, creat de cea de-a treia sesiune a Comitetului Central al FRELIMO. La plenara Comitetului Central din 1970 este ales președinte al FRELIMO. Sub conducerea FRELIMO, în frunte cu tovarășul Samora Moises Machel, lupta de eliberare națională se intensifică transformă in revoluție democratică și populară. Regimul colonialist-imperialist se prăbușește in 1974.Comitetul Central al FRELIMO desemnează, in iunie 1975, pe tovarășul Samora Moises Machel in funcția de președinte al Republicii Populare Mozambic și, sub conducerea sa, la 25 iunie 1975. este proclamată independența națională a Mozambicului.în februarie 1977, la cel de-al III-lea Congres, FRELIMO devine partid de avangardă al clasei muncitoare și țărănimii mozambicane, iar Samora Moises Machel este ales președinte al partidului.România socialistă, care urmărește

și se transpunerea in viață a programelor de dezvoltare stabilite de FRELIMO pe baza opțiunilor socialiste. La 25 iunie 1975, chiar din prima zi de viață, a noului stat independent, țara noastră a stabilit relații diplomatice cu Mozambicul. în acești cinci ani, raporturile bilaterale intre cele două țări au cunoscut o dezvoltare puternică.în evoluția relațiilor româno-mo- zambicane un moment de excepțională însemnătate l-a constituit vizita oficială de prietenie efectuată in Mozambic, în primăvara anului 1979, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii

Socialiste România, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Cu acest prilej a fost semnat Tratatul de prietenie și cooperare Intre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic. La încheierea dialogului la nivel înalt de la Maputo, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Dorim ca relațiile dintre partidele noastre, dintre România și Mozambic să exprime solidaritatea militantă atît tn construcția socialismului, eit și în lupta Împotriva imperialismului și colonialismului, pentru o politică de egalitate, de independență, ’de destindere și pace. Dorim ca solidaritatea și colaborarea noastră să devină o expresie concretă a acestor principii".La rîndul său, tovarășul Samora Moises Machel, ară- tind că in persoana președintelui Nicolae Ceaușescu întregul Mozambic salută pe „tovarășul de arme, prieten al poporului mozambican, conducător revoluționar al unei țări surori", releva că vizita sa este „un moment de mare însemnătate, menit să ducă la întărirea legăturilor de prietenie, a raporturilor frățești între partidele și popoarele noastre".Cele două țări, preocupate de găsirea de soluții problemelor fundamentale ale lumii de azi, soluții care să corespundă intereselor păcii, securității și progresului tuturor statelor, își întemeiază relațiile pe principiilerespectării independenței și suveranității naționale, ale neamestecului In treburile interne, egalității tn drepturi ți avantajului reciproc.Convins că vizita înaltului oaspete mozambican în țara noastră și noul dialog la nivel inalt ce va avea loc pe pămintul românesc se vor înscrie ea o contribuție importantă la adin- cirea bunelor relații statornicite intre cele două țări și, totodată, la cauea păcii și colaborării internaționale, poporul român îl intîmpină pe președintele Samora Moises Machel cu sentimente de deosebită stimă și prietenie, adresîndu-i tradiționalul salut de „Bun venit in România socialistă I"
Astăzi, in Jurul orei 11,30, posturile de radio șl televiziune vor trans

mite direct ceremonia sosirii tovarășului Samora Moises Machel, președin
tele Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, care, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială de prietenie in țara noastră.

HOTĂRÎREA

Congresul adoptă expunerea de o excepțională însemnă
tate teoretică și practică prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, ca program al în
tregii activități viitoare a consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale, a organelor administrației de 
stat, a tuturor deputaților, a întregului nostru popor, in ve
derea înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, a planurilor de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ a României socialiste în profil teritorial, adin- 
cirii democrației socialiste și participării largi a maselor la 
viața socială, la conducerea societății.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)sigură a faptului că hotărîrile adoptate 
de Congresul al XII-lea, Programul partidului, problemele dezbătute în conferințe, în Congres, tot ceea ce cetățenii 
au ridicat cu prilejul alegerilor din pri

MARILE ÎNFĂPTUIRI ALE POPORULUI NOSTRU

măvara acestui an și corespunde necesităților dezvoltării societății noastre, vor fi îndeplinite în bune condiții, că se vor întări și mai mult unitatea și coeziunea întregii noastre națiuni în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân — forța politică conducătoare a societății noastre socialiste, garanția bunăstării poporului, a independenței și suveranității patriei! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează puternic: „Ceaușescu — P.C.R.!“).

NOUL PLAN CINCINAL - ETAPĂ IMPORTANTĂ
ÎN CONSOLIDAREA Șl DEZVOLTAREA PE UN PLAN 

SUPERIOR A MARILOR VICTORII DOBÎNDITE PÎNĂ ACUM
ÎN REALIZAREA PLANULUI CINCINAL 1976-1980, 

ÎN CONSTRUCȚIA SOCIETĂȚII SOCIALISTE ÎN ROMÂNIA
Dragi tovarăți și prieteni,Congresul consiliilor populare are loc în condițiile cînd oamenii muncii din patria noastră, întregul popor își concentrează energiile în vederea încheierii cu succes a cincinalului 1976—1980, prima etapă de înfăptuire a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Realizările remarcabile dobîndite în a- cești ani au asigurat dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, a ramurilor hotărîtoare ale economiei, creșterea susținută a avuției naționale și, pe a- ceastă bază, ridicarea puternică a nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor.In industrie, volumul de producție prevăzut pe întregul cincinal se realizează cu

Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a Republicii Socialiste România 
în perioada 1950—1980

> Pentru indicatorii valorici creșterile «-au

1950 1965 1980
1980

1950

Populația — mii locuitori 16311 19 027 22 420 1,4 ori

Produsul social — miliarde lei 83 344 1 317 15 ori

Venitul național — miliarde lei 35 146 546 15 ori

Producția globala industriala — mi-
liarde lei 27,5 178,4 965 34 ori

— Energia electrica — miliarde kWh 2113 17 215 72 000 34 ori

— Cărbune net — mii tone 3 224 10 291 46100 14,3 ori

— Oțel — mii tone 555 3 426 14 800 27 ori

— Tractoare — mii bucăți 3,5 15,8 80 23 ori

— Fibre și fire chimice — mii tone 2,3 21 243,6 106 ori

— Ciment — mii tone 1 125 5 583 17 800 16 ori

— Țesâturi — mii. mp. 193 435 1 244 6,4 ori

— încâlțăminte — mii perechi 11 212 42 566 116 700 10,4 ori

Producția globală agricolă — mi- 32,4 62,5 147,7 - 3,8 —
liarde lei. 157,2 4,1 ori

Investițiile totale în economie -
miliarde lei i. 6,3 47,0 232,9 36 ori

Fondurile fixe total - miliarde lei
:t.4|

207 j 517 1 950 8,6 ori

Productivitatea muncii (calculată •4>'
)

pe baza producției globale) în
industrie — mii lei/persoană .1 * 30,6 105,0 293,8 9,3 ori

Comerțul exterior — miliarde lei 8,3 43,9 335,8 42 ori

Veniturile din retribuirea muncii 1 ‘V?* ■ . • ■■;V:
personalului muncitor — miliarde
lei 10,1 57,2 211,8 21 ori

Toate aceste date oglindesc în modul cel mai convingător succesele uriașe înregistrate de poporul român pe calea construcției socialiste. Dacă ne-am referi la cîteva date comparative cu unele țări dezvoltate, ar trebui, de asemenea, să arătăm că în toți acești 30 de ani venitul național pe locuitor a crescut în România într-un ritm de 8,4 la sută anual, în timp ce în Statele Unite acest ritm a fost de 2.1 la sută, în Canada de 2,6 la sută, în Italia de 3,8 la sută, în R. F. Germania de 4,4 la sută, în Franța de 3.8 la sută. Aceste date demonstrează că decalajul care despărțea România de țările dezvoltate s-a micșorat de 3—4 ori, deși trebuie să spunem că mai avem încă mult de făcut pentru a lichida acest decalaj. Semnificativă este și comparația la o serie de produse fizice de bază. Astfel, producția de energie electrică pe locuitor s-a dezvoltat în România de 23 de ori, în Statele Unite de 4 ori. Cehoslovacia realiza în 1950 de peste 5 ori mai multă energie pe locuitor, iar acum diferența a mai rămas de numai 20 la sută. Decalajul față de Polonia era de aproape 3 ori, iar in prezent s-a redus la circa 10 la sută. De asemenea, producția de energie electrică pe locuitor în Franța era de peste 6 ori mai mare decît în țara noastră, iar acum diferența a rămas de sub 40 la sută. în ce privește Italia, decalajul de peste 4 ori din 1950 s-a redus la sub 10 la sută.Toate acestea demonstrează că și în domeniul acesta ne-am apropiat mult de o serie de țări dezvoltate. Mai elocventă este comparația la oțel, unde producția pe locuitor a crescut în România de 17 ori ; în prezent realizăm o producție de oțel pe locuitor mai mare decît Statele Unite, Anglia, Italia, Franța și sîntem foarte aproape de R. F. Germania, numărîndu-ne printre primele țări din acest punct de vedere. Aceeași situație este la ciment, țesături, unde, de asemenea, depășim producția pe locuitor din multe țări dezvoltate, precum și la o serie de alte produse. 

o anumită depășire — deși nu la nivelul pe care l-am fi dorit — asigurîndu-se un ritm mediu anual de circa 10 la sută, la limitele superioare ale Directivelor Congresului al Xl-Iea. S-a amplificat procesul de ridicare a nivelului tehnic și de înnoire a producției industriale prin extinderea tehnologiilor modeme de înalt randament și asimilarea de noi tipuri de mașini, utilaje, instalații, materiale și mărfuri de larg consum. O contribuție de seamă la progresul societății noastre aduce agricultura, producția globală a acestei ramuri fiind cu circa 30 la sută mai mare decît în perioada 1971—1975.Ca rezultat ăl dezvoltării producției materiale și sporirii mai accentuate a eficienței economice, pe întregul cincinal se asigură un ritm anual al venitului național de 9 la sută, superior ritmului de

calculat in prețuri comparabile.M-am referit la toate aceste comparații pentru a sublinia faptul că eforturile făcute de poporul român în 30 de ani de construcție socialistă s-au materializat în crearea unei puternice avuții naționale, care a făcut ca țara noastră — în trecut o țară cu o economie înapoiată — să înregistreze progrese uriașe, demonstrînd cu putere forța socialismului, capacitatea noii societăți, în care puterea aparține poporului însuși, în care clasa muncitoare are rolul conducător, faptul că poporul știe să conducă mai bine, să înfăptuiască mai bine dezvoltarea societății, să asigure progresul economic social. (Urale, aplauze, ovații. Se scandează : „Ceaușescu și poporul!“).înfăptuirea consecventă a politicii de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării a determinat reducerea substanțială a decalajelor care existau în trecut în dezvoltarea economico-socială a teritoriului. Este semnificativ faptul că, pînă la sfîrșitul acestui an, economia națională va dispune de peste 180 mari platforme industriale cu profil complex, atît în județele cu tradiții industriale, cît și în județele mai puțin dezvoltate în trecut. Asigurarea punerii în funcțiune a obiectivelor economice în curs de realizare va permite ca. pînă la sfîrșitul cincinalului actual, toate județele să dispună de capacități pentru o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei, (Vii aplauze).în acești ani au fost create noi localități urbane, numărul municipiilor și orașelor sporind de la 148 în 1950, la 365 în acest an, iar populația urbană ajungînd să reprezinte mai mult de jumătate din totalul locuitorilor țării. Satele au fost constituite în comune mai puternice, numărul acestora redueîndu-se de la 4 400 la 2 570, iar ca rezultat al reorganizării administrativ-teritoriale s-au creat condiții pentru dezvoltarea mai rapidă a tuturor localităților, pentru înflorirea întregii țări, pentru asigurarea unui nivel de 

creștere a produsului social. Volumul de investiții — de circa 950 miliarde lei — depășește totalul fondurilor alocate în ultimele două cincinale. S-a amplificat activitatea de comerț exterior, realizîn- du-se un ritm mediu anual de creștere de circa 17 la sută, în condițiile îmbunătățirii continue a cursului de revenire la export.înfăptuirea cu succes a prevederilor actualului cincinal a ridicat pe o treaptă superioară progresul economico-social al României. Acum, la trecerea într-o nouă etapă de dezvoltare a țării, este necesar să facem o succintă retrospectivă asupra schimbărilor care s-au produs în economia românească, în condițiile de viață ale poporului nostru în anii construcției socialiste. Toate acestea sînt reflectate grăitor în următoarele date.

viață mai ridicat constructorilor socialismului din patria noastră.Toate succesele obținute în dezvoltarea economico-socială a țării s-au reflectat nemijlocit în condițiile de muncă și viață ale tuturor oamenilor muncii, în ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al întregului nostru popor.Trebuie să spunem la acest mare forum al consiliilor populare, al democrației noastre socialiste că toate aceste' realizări sînt rodul muncii pline de abnegație al clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care au înfăptuit și înfăptuiesc neabătut politica Partidului Comunist Român de făurire a socialismului, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni. (Aplauze și urale puternice : se scandează : „Ceaușescu și poporul ’.“).La toate aceste mărețe înfăptuiri, consiliile populare, prin activitatea lor multilaterală, au adus o contribuție de seamă, demonstrînd prin practică, prin realitate, că servesc fără preget interesele cetățenilor din fiecare localitate, interesele patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Pentru marile realizări dobîndite în anii actualului cincinal, în anii construcției socialiste în general, adresez cele mai calde felicitări minunatei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care, într-o strînsă unitate, înfăptuiesc neabătut Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, asigurînd înaintarea fermă a României spre noi trepte de pro-, greș și civilizație. (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung: „Ceaușescu și poporul !“).în mod deosebit doresc să adresez felicitări pentru activitatea depusă tuturor consiliilor populare, împreună cu urarea de a munci și mai bine în viitor. (Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,în conformitate cu hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, obiectivul fundamental al cincinalului 1981—1985 este continuarea pe un plan superior a îndeplinirii Programului partidului, creșterea și modernizarea forțelor de producție, pe baza afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate ramurile, realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate. Trebuie să avem în vedere faptul că în deceniul 1970— 1980 am acționat pe un front deosebit de larg, asigurînd o înaintare și o puternică dezvoltare în toate domeniile. Ex- primîndu-mă în termeni militari, aș putea spune că, în această perioadă, ob- ținînd victorii hotărîtoare, am parcurs distanțe mari, cu caracter strategic ; acum este necesar să acționăm pentru consolidarea cuceririlor și victoriilor realizate. Să consolidăm acest spațiu uriaș care ne desparte de perioada din trecut— mă refer la dezvoltarea economico- socială. Am mers înainte ; dacă ne-am compara cu forța României din trecut, putem spune că aceasta este astăzi de cîteva ori mai mare, România este astăzi de cîteva ori mai bogată, mai puternică. Dar este nevoie să consolidăm această înaintare, aceste cuceriri, pentru a crea condiții de a continua ofensiva pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru victoria comunismului în România. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — P.C.R.!“).Pornind de la aceasta, Congresul al XII- lea al partidului a subliniat că trebuie să facem totul pentru a trece la o nouă calitate în întreaga viață economico-so- cială. Să punem accentul nu pe dezvoltarea extensivă, ci pe dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pe valorificarea superioară a întregului nostru potențial material și uman, pentru a putea obține noi succese pe drumul înfloririi continue economico-sociale a României.Pornind de la exigențele actualei etape de dezvoltare economico-socială a țării, partidul nostru a luat măsuri pentru introducerea unui n°u mecanism eeonomi- co-financiar, bazat pe autoconducere și autogestiune, pe creșterea rolului și răspunderii clasei muncitoare, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii în buna administrare a întreprinderilor, în gospodărirea rațională cu maximum de randament a fondurilor materiale și financiare încredințate. Această măsură este deopotrivă valabilă și pentru activitatea consiliilor populare.Așa cum am menționat însă la consfătuirile din vara acestui an, unii tovarăși și unele colective —și trebuie să spun aici că și unele consilii populare— au înțeles din noul mecanism econo- mico-financiar numai partea privitoare la posibilitatea de a cheltui mai ușor, fără a da prea multă socoteală de a- ceste cheltuieli. Ei n-au înțeles esențialul din noul mecanism economic — adică așezarea întregii noastre activități pe principiile autoconducerii și autogestiu- nii, ale eficienței economice, gospodărirea cu grijă a fiecărui gram de material, a fiecărui ban. Ei nu au înțeles că aplicarea noului mecanism economic impune a gospodări cît mai eficient întreprinderile și toată economia națională, toate celelalte sectoare de activitate, a face să crească venitul național, avuția generală a țării, a demonstra în practică faptul că și în acest domeniu socialismul poate și va învinge capitalismul. (Aplauze puternice).Viitorul cincinal trebuie să asigure dezvoltarea proporțională a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei, realizarea unui echilibru optim între toate sectoarele de activitate și, în același timp, continuarea politicii de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriu, dezvoltarea rapidă a tuturor zonelor, apropierea județelor în ceea ce privește nivelul producției globale pe locuitor. Pe această cale urmează ca pînă în anul 1985 să se realizeze în fiecare județ o producție globală de cel puțin 70 mii lei pe locuitor.Rolul hotărîtor în dezvoltarea economică a județelor revine și în viitor industriei. Dar va trebui să dăm o atenție mult mai mare decît pînă acum agriculturii, pentru care avem condiții în fiecare județ. Pe ansamblul țării, industria va înregistra un ritm mediu anual de circa 9 la sută la producția netă și de circa 8 la sută la producția globală, iar în județele cu o producție pe locuitor mai redusă și care dispun de resurse și forță de muncă, se vor realiza indici superiori. Ca urmare, în 1985, în toate județele vom avea capacități pentru o producție industrială de peste 15 miliarde lei.Consiliile populare, acționînd în spiritul autoconducerii muncitorești și auto- gestiunii economico-financiare, trebuie să-și exercite deplin atribuțiile ce le revin în buna desfășurare a activității industriale, atît în unitățile republicane, cît și în cele de subordonare locală. în mica industrie, în mobilizarea maselor de oameni ai muncii la realizarea exemplară a planului, sporindu-și contribuția la soluționarea operativă a problemelor legate de funcționarea optimă a tuturor întreprinderilor.O atenție deosebită trebuie acordată lărgirii bazei proprii de materii prime, intensifieîndu-se activitatea de cercetare și valorificare a rezervelor de substanțe 

minerale utile existente în toate zonele țării, inclusiv a minereurilor sărace sau situate în condiții mai greu de exploatat.Vor trebui depuse eforturi susținute pentru creșterea substanțială a producției de cărbune, sporirea gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte, lărgirea exploatării minereurilor de fier, plumb, zinc, cupru, mangan, metale rare, resurse bauxitice, substanțe nemetalifere.Așa cum am mai subliniat, în domeniul energiei vom pune accentul pe utilizarea cărbunilor, valorificarea potențialului hidroenergetic, folosirea pe scară tot mai largă a noilor surse de energie, realizarea programului de centrale nu- clearo-eltectrice, aplicarea unui regim sever de economisire a petrolului și gazelor, a tuturor formelor de combustibili și energie electrică.O deosebită atenție trebuie să acordăm restructurării industriei, asigurînd realizarea unor produse de înaltă tehnicitate și calitate, cu un consum redus de energie și materii prime. Pe ansamblul industriei, în viitorul cincinal trebuie să realizăm o creștere de cel puțin 32—34 la sută a gradului de valorificare a materiilor prime și energiei.Consiliile populare au datoria să-și intensifice preocuparea pentru recuperarea și valorificarea integrală a marilor resurse refolosibile existente în toate județele și localitățile țării. Prin activitatea de recuperare trebuie să asigurăm cel puțin 40—50 la sută din necesarul intern de fier, metale neferoase, fibre și fire textile, uleiuri minerale și alte materii prime.în general este necesar ca toate consiliile populare să acorde o atenție deosebită noilor surse de materii prime și energie. Aici s-a vorbit ceva despre aceasta. Consider că insuficient, pentru că în fiecare comună sînt posibilități să găsim o serie de materii prime și materiale pentru industrie, pentru construcții ; nu există aproape comună care să nu-și poată dezvolta surse proprii de energie din biogaz, energia vîntului, apei, soarelui. Aici numai un singur județ a vorbit despre faptul că a pus în funcțiune cîteva microhidrocentrale electrice și intenționează să pună încă 60 sau 70. Practic, circa 30 din județele noastre, dacă riu mai multe, au condiții să facă zeci și sute de microhidrocentrale, prin folosirea cursurilor de apă existente. Iată de ce, tovarăși, problema surselor de materiale și energie trebuie să fie una din problemele principale ale activității tuturor consiliilor populare din fiecare localitate, de la comună pînă la județ. (Aplauze puternice).| Este necesar să se acorde mai multă [atenție folosirii depline a capacităților existente în toate unitățile, creșterii gradului de utilizare a mașinilor și instalațiilor. De asemenea, se impune să se asigure o mai bună conlucrare și cooperare între uzine, între județe, în vederea soluționării problemelor privind buna aprovizionare tehnico-materială și desfășurarea în cele mai bune condiții a întregii activități de producție.Se impun, de asemenea, măsuri deosebite pentru creșterea în ritm accentuat a productivității muncii, aplicarea hotărî tă a programelor de automatizare și mecanizare, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar și neproductiv și creșterea numărului personalului direct productiv, organizarea rațională a producției și a muncii, introducerea unei ordini și discipline ferme în toate unitățile. Consiliile populare, împreună cu ministerele și centralele, trebuie să asigure ca rezultatele obținute în acest an în perfecționarea organizării unor întreprinderi din fiecare ramură industrială să fie generalizate în toate sectoarele pînă la sfîrșitul semestrului I al anului viitor. Pe baza experienței din acest an, trebuie să obținem o reducere a personalului neproductiv în medie cu circa 30 Ia sută, iar în unele ramuri, pînă la 45—50 la sută. Aceasta înseamnă că și în celelalte ramuri, unde pînă acum s-au identificat posibilități mai reduse de diminuare a numărului personalului neproductiv, trebuie să continue eforturile în vederea reducerii forței de muncă neproductive și trecerii ei în sectoarele producției materiale. Este inadmisibil ca, în condițiile României, să ne plîngem de forță de muncă, să ne plîn- gem că nu putem realiza locuințele planificate și o serie de alte activități, da-* torită lipsei de forță de muncă ! Nu lipsa de forță de muncă se pune astăzi în România ! Avem încă suficientă, și problema este de a asigura buna folosire a forței de muncă, toate județele trebuind să acționeze cu toată hotărîrea în această direcție ! (Aplauze puternice).Răspunderi deosebite revin consiliilor populare în dezvoltarea industriei mici, a cărei producție trebuie să crească în mod substanțial. Proiectul de lege dezbătut și aprobat de Congres stabilește principiile dezvoltării în viitor a acestei activități. Este necesar să pornim de la faptul că actualmente această producție este foarte redusă, -de numai 1 800 lei pe locuitor. Trebuie să ne propunem să ajungem într-o perioadă relativ scurtă la o producție pe locuitor de circa 5—6 000 lei. Aceasta ar da posibilitatea ca industria mică să-și îndeplinească rolul pe care noi i-1 prevedem în legea care a fost dezbătută. Probabil că nu vom putea realiza acest obiectiv pînă în 1985, dar trebuie să facem totul pentru a dezvolta cît mai mult acest sector, astfel îneît în 1990 să realizăm în fiecare județ 

o producție la nivelul la care m-am referit.Așa cum am menționat, avem posibilități în fiecare județ să dezvoltăm sursele de materii prime, să dezvoltăm prelucrarea acestora și pe această cale să asigurăm satisfacerea în mai bune condiții a necesităților oamenilor muncii. Să facem astfel îneît mica industrie și serviciile să contribuie la creșterea mal rapidă a venitului național, a avuției generale a patriei și la ridicarea bunăstării generale a întregului nostru popor.Organele locale au datoria de a urmări aplicarea neabătută, în toate unitățile, indiferent de subordonare, a principiilor noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii muncitorești și autoges- tiunii, intensifieîndu-și preocuparea pentru reducerea costurilor de producție, îndeosebi a cheltuielilor materiale, realizarea unei activități rentabile, gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și financiare. Aveți în județe organe speciale de control financiar și organe financiare. Probabil va trebui să le unificăm, să' fie mai bine puse sub controlul consiliilor populare și comitetelor județene de partid, astfel îneît aceste organe județene financiare să-și îndeplinească rolul lor în sistemul financiar. (Vii aplauze).Așa cum se subliniază în hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului, va trebui să acordăm o atenție deosebită dezvoltării agriculturii, realizării unei adevărate revoluții privind dezvoltarea bazei tehnico-materiaie, buna organizare și creșterea producției agricole. Sînt cunoscute prevederile în acest domeniu. Recent, la consfătuirea care a avut loc cu unele cadre din agricultură, s-au discutat din nou pe larg măsurile ce trebuie luate în vederea înfăptuirii neabătute a prevederilor de creștere a producției agricole. Am dezbătut, de asemenea, aceste probleme pe larg în consfătuirea din vară: de aceea, nu vreau să mă opresc acum pe larg la aceste probleme. Doresc, totuși, să atrag atenția că trebuie să facem totul pentru realizarea programului de irigații, pentru folosirea în bune condiții a suprafețelor irigate și obținerea de producții corespunzătoare cheltuielilor și eforturilor pe care le facem.în conformitate cu legile țării, consiliile populare au răspunderi deosebite în organizarea și controlul activității din agricultură, în desfășurarea la timp și în bune condiții a tuturor lucrărilor agricole. Trebuie să spun deschis că nu toate consiliile populare își îndeplinesc răspunderile ce li s-au încredințat. Este inadmisibil ca atunci cînd multe culturi stau pe cîmp, cînd unele produse se strică, să găsești bufetele pline, să găsești Ia primărie și în alte instituții zeci și zeci de oameni, în frunte cu primarul, în loc să se afle pe cîmp la strînsul recoltei sau la realizarea lucrărilor. Aceasta e valabil nu numai pentru comune, ci și pentru orașe și pentru județe.Trebuie să înțelegem că buna desfășurare a lucrărilor agricole, strîngerea la timp și în bune condiții a recoltei sînt obligații pentru toti cei care lucrează în agricultură, pentru toți cei care locuiesc la sate. în această perioadă trebuie închis totul — nu numai șcdala pentru a scoate copiii să lucreze — ci în primul rînd primăria, bufetele, toate instituțiile. (Aplauze îndelungate) — îneît toată lumea să meargă la însămînțat sau strînsul recoltei. Acum fiind toamnă trebuie să meargă și la strînsul recoltei, și la însămînțări. Inclusiv cei ce se ocupă cu comerțul trebuie să meargă la cîmp ! Și contabilul, și milițianul — și chiar și medicul trebuie să fie pe cîmp să dea asistență și, dacă n-are ce face, să pună mîna să strîngă recolta. (Vii aplauze).Fiind la un Congres al consiliilor populare, trebuie să discutăm deschis lucrurile; nu are rost să spunem numai generalități. Avem multe realizări, dar avem și lipsuri — și trebuie să facem în așa fel îneît activitatea consiliilor populare să răspundă cerințelor economiei, cerințelor întregului nostru popor. (Aplauze puternice; se scandează: „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să asigurăm ca fiecare metru de pămînt să fie cultivat. Fiecare cetățean care deține pămînt, sub orice formă, chiar dacă a închiriat locuința și are în curte pămînt, trebuie să-l muncească! Consiliile populare trebuie să ia toate măsurile ca întreaga suprafață agricolă a țării — mă refer nu numai la terenul arabil, ci și la pomicultură, la pășuni și finețe, întregul teren, chiar dacă el nu poate să dea decît iarbă — trebuie cultivat, trebuie să producă ! Aceasta este principala obligație a consiliilor noastre populare ! Acest pămînt este un bun al națiunii, al poporului și trebuie să producă maximum pentru satisfacerea necesităților poporului nostru. (Aplauze și urale îndelungate; se scandează: „Ceaușescu și poporul!“).De asemenea, trebuie să asigurăm ca fiecare gospodărie, inclusiv în comunele cooperativizate, să crească animale. Este inadmisibil, tovarăși, ceea ce se întîm- plă în unele județe agricole care așteaptă să le repartizăm carne, lapte și brîn- zeturi din București. In fiecare județ sînt condiții minunate pentru producția agricolă — cereale, legumicultura, plante tehnice, creșterea animalelor —(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a II-a)nu numai pentru satisfacerea necesităților proprii, dar și pentru o contribuție mult mai mare la fondul de stat, pentru a asigura necesarul către clasa muncitoare și alte cerințe ale economiei naționale, inclusiv exportul. (Vii aplauze).Am făcut și facem eforturi mari pentru a realiza programul de ridicare a bunăstării materiale. Voi. reveni la aceasta, dar trebuie să înțelegem, tovarăși, că pentru aceasta trebuie să producem și trebuie să producem mult ! Agricultura, noastră nu și-a spus încă pe deplirr cuvîntul. Putem ușor să obținem 4 000—4 500 de kg grîu la hectar, 4 500—5 000 și peste 5 000 de kg porumb la hectar în condiții neirigate: putem să obținem 30—35 mii de kg sfeclă la hectar în condiții neirigate, cartofi — 25—30 mii kg și altele. Trebuie să ne așezăm serios, să punem umărul — cum se spune în limbaj popular, nu prin vorbă, pu- nînd mîna pe tractor, pe sapă — dacă e « nevoie, muncind pentru a smulge pă- mîntului tot ceea ce ne poate da. (Aplauze puternice).Trebuie să dezvoltăm mult mai mult creșterea animalelor. M-am referit în vară la toate aceste măsuri, nu vreau să repet, dar trebuie să înțeleagă tovarășii din județe și comune că, dacă nu vom realiza în fiecare localitate fermele necesare de reproducție — atît pentru vaci, cît și pentru ovine, dar mai cu seamă pentru porcine — nu vom soluționa»problema. Noi trebuie să realizăm ferme și maternități speciale de creștere a porcilor în fiecare comună, pentru a putea asigura purceii necesari realizării a cel puțin 5 milioane de porci în gospodăriile oamenilor muncii din sate. în așa fel vor putea să-și satisfacă mai bine necesitățile proprii și să vîndă, totodată, o parte și statului. Pornind de Ia aceasta trebuie revăzut și stabilit programul fiecărui consiliu comunal, orășenesc și pe ansamblu al județelor. Este necesar să aplicăm ferm ceea ce am discutat mai de mult, ca fiecare județ să-și asigure pe deplin necesarul de legume și să livreze, în conformitate cu planul fondului central. ceea ce se stabilește pe bază de contract. Șînt cunoscute prevederile in această privință.. Avem o serie de realizări foarte bune. S-a demonstrat faptul că în toate județele se pot cultiva și legume, și cartofi, că putem — lUcrînd bine —. în cele mai multe județe să obținem două culturi pe an și avem exemple și cu trei culturi de legume Intr-un an, inclusiv cartofi. După strîngerea orzului și griului, în sud. putem însămînța cartofi și scoate 15—20 tone la hectar. Există, deci, posibilitatea ca pe aceeași suprafață să sporim rapid. în cîțiva ani. producția de cereale, de legume și. pe această bază, de carne, ouă, lapte, lînă, asigurînd satisfacerea deplină a necesităților oamenilor muncii, ale întregului nostru popor și să avem și disponibilități. (Aplauze puternice).Trebuie să luăm măsuri hotărîte pentru asigurarea bazei furajere. Avem 4 milioane și 400 de mii de hectare de pășuni și pajiști, dar strîngem foarte puțin de pe ele. S-au stabilit programe de măsuri, le cunoașteți, privind însămînțarea, reinsămînțarea. Realizarea în mod corespunzător a acestor programe va asigura baza furajeră necesară pentru întregul efectiv de animale, inclusiv ale populației, și trebuie să avem grijă de aceasta. Trebuie să pregătim temeinic și să strîngem paiele, cocenii. Celelalte furaje grosiere. E inadmisibil faptul că și în anul acesta sînt încă paie pe cîmp, că în multe județe sau în multe comune nu s-a acționat pentru strîngerea lor și unele au mai fost îngropate sub pămînt. Trebuie să punem capăt cu hotărîre acestei nepă- sări, acestei stări de lucruri inadmisibile în felul în care ne îngrijim de asigurarea bazei furajere pentru creșterea animalelor. (Aplauze prelungite).Sînt multe probleme în agricultură. Avem forța necesară, avem mecanizare, avem un număr mare de oameni ai' muncii care lucrează permanent — mecanizatori. muncitori agricoli, ingineri și tehnicieni — și ceea ce am spus pentru primar și alți reprezentanți ai organelor noastre din comună, este cu atît mai valabil pentru cei care lucrează în agricultură. Inginerul, tehnicianul trebuie să stea nu la sediul întreprinderii de stat sau al cooperativei, nu să-și găsească de lucru întocmind, statistici și hîrtii, ci să se afle in cîmp, împreună cu mecanizatorii și țăranii cooperatori, cu oamenii muncii, supraveghind, îndrumînd și par- ticipînd efectiv la efectuarea lucrărilor agricole. Cine a ales calea agriculturii, a ales calea muncii pentru a realiza produse agricole și nu hîrtii, și trebuie să se înțeleagă acest lucru ! (Aplauze puternice).Nu avem nevoie de nici un fel de hirtie, de nici un fel de statistici care acoperă munca defectuoasă. Avem nevoie de producție agricolă și trebuie să apreciem pe inginer, pe tehnician, pe președinte, pe director, pe mecanizator, pe fiecare, nu după vorbă, nu după cite hîrtii și referate face, ci după ce producție agricolă obține in sectorul său de activitate.Tocmai de aceea am stabilit să trecem întregul personal din agricultură pe ■ principii economice, veniturile să fie legate de producție, în acord global; în raport de producția obținută să aibă și venitul ! (Aplauze puternice).Trebuie să vă spun, tovarăși — nu am discutat cu nimeni, dar vă spun dumneavoastră, aici între noi — mă gîndesc ca și pentru primarii comunali și poate și pentru președinții județeni să condiționăm retribuția întreagă de realizarea producției agricole și bunul mers al întregii activități. (Aplauze puternice).Am încercat ceva, trebuie să vă spun, 
eu miniștrii. După un an au venit și au spus să-l mai păsuim un an, că ne garantează că vor lucra mai bine. (Aplauze 

puternice). Dar, am impresia că am greșit că am revenit, deoarece au lucrat mai bine atunci cînd știau că și venitul lor este legat de realizarea activității în fiecare ramură pe care o conduc. (Aplauze puternice).Cînd vorbim de noul mecanism economic, de așezarea activității pe principii economice, apoi trebuie să înțelegem că aceasta presupune ca și veniturile, nu numai ale muncitorilor, dar și ale a- celora care au diferite funcții în economie sau în statul nostru, să fie legate de rezultatele economice. Nu putem admite ca indiferent de ce se întîmplă, unii să primească retribuția stabilită și să spună, „merge treaba, nu merge, eu am asigurat cîștigul stabilit și sînt sigur că la 2—3 ani statul are grijă să-l majoreze cu 8, cu 10, cu 15 la sută". Nu, în viitor o vom majora în măsura în care crește și producția! (Aplauze puternice).De asemenea, mulți au înțeles. în legătură cu noul mecanism economic, că principalul trebuie să fie participarea la beneficii. S-a exprimat, chiar, cerința, nu de către muncitori, care lucrează în acord și participă mai puțin la beneficii, ci tocmai de către cadrele de conducere și aparatul funcționăresc, ca indiferent de rezultatele producției. fondul de participare să rămînă același ; pentru anul trecut au fost și propuneri de a-1 majora. Or, trebuie să înțelegem că, in- troducînd fondul de participare, ne-am gîndit să asigurăm celor care lucrează bine posibilitatea de a obține o retribuție suplimentară, sub formă de participare la beneficii — pînă la 3 retribuții lunare — dar aceasta cu condiția realizării unei producții suplimentare corespunzătoare. Iată de ce și în agricultură, și în industrie, si în activitatea consiliilor populare, trebuie înțeles că participarea la beneficii presupune participarea la muncă, la buna gospodărire, la creșterea eficienței economice. (Aplauze prelungite).Aveți răspunderi mari, tovarăși, în toate domeniile. Legile, modificările care s-au adus în aceste zile măresc aceste răspunderi. Trebuie însă să le folosiți în mod corespunzător, să vă asumați răspunderea si, împreună cu toate colectivele, în strînsă legătură cu oamenii muncii din fiecare localitate, din fiecare instituție, din întreprinderile noastre, să faceți totul pentru a asigura realizarea în bune condiții a autoconducerii muncitorești. pentru a face din fiecare consiliu popular un organ de înaltă răspundere civică, de apărător al intereselor fiecărui cetățean din localitate, al dezvoltării și înfloririi fiecărei localități. (Vii aplauze).In perioada următoare vom realiza un volum mare de investiții. Am ajuns acum să avem fonduri fixe de aproape 2 000 miliarde lei. Vom investi încă circa 1 300 miliarde în cincinalul următor. Trebuie să facem în așa fel incit fondurile fixe de care dispunem să lucreze la întreaga capacitate, să obținem maximum din fiecare leu investit. Trebuie să luăm toate măsurile pentru reducerea puternică a cheltuielilor materiale, pentru reducerea cheltuielilor în constructii-montai. pentru a folosi mai puțin metal, ciment și alte produse mari consumatoare de energie.în privința aceasta, fiecare județ are răspunderi deosebite. Trebuie să facem totul pentru a aplica neabătut măsurile stabilite privind realizarea investițiilor cu cheltuielile minime, pentru a nu mai începe noi investiții pînă' nu asigurăm intrarea în funcțiune a celor existente. Dealtfel, doresc să repet și aici că, în cadrul Comitetului Politic Executiv, am hotărît de a nu mai începe nici o investiție pînă nu terminăm ceea ce am început.Am arătat că am înaintat pe un front larg, pe distanțe mari. Acum trebuie să terminăm lucrările, să consolidăm, să asigurăm ca noile obiective să producă, și, numai după aceea, să trecem la noi construcții. Avem suficiente forțe de producție ca, lucrînd la întreaga capacitate, să putem să realizăm, aproape fără noi investiții, producția prevăzută pînă în 1985. Și trebuie să facem totul în această privință ! (Aplauze puternice, prelungite).Vom mai avea, fără îndoială, de realizat o serie de obiective. Ele sînt repartizate și cunoscute în toate județele. Dar atrag foarte serios atenția că nu vom putea face aceasta decît în măsura în care sînt puse în producție și lucrează la întreaga capacitate obiectivele existente. Aceasta este una din problemele esențiale ale unei bune gospodăriri, ale aplicării mecanismului economico-fi- nanciar de care am vorbit !O altă problemă, dragi tovarăși, este aceea a comerțului nostru exterior. Am înregistrat creșteri mari ale e>volumului' comerțului exterior, ale importurilor și exporturilor. Am importat foarte mult; am importat o serie de utilaje pentru dotarea industriei noastre socialiste, importăm mari cantități de petrol, de minereu de fier, de cărbune cocsificabil ; importăm în întregime bumbacul; importăm piei și altele; importăm cupru, plumb, zinc și alte materii prime și materiale. Toate acestea sînt necesare și va trebui să le importăm și în viitor pentru a asigura dezvoltarea în bune condiții a economiei noastre naționale. Dar trebuie să înțelegem că ele trebuie plătite, că trebuie să exportăm produse românești pentru a putea importa ceea ce avem nevoie.în ce privește mașinile și utilajele, am stabilit să punem ferm capăt importurilor nejustificate și să mergem pe calea compensațiilor, importînd numai de acolo unde vom putea vinde mașini și utilaje românești în schimbul a ceea ce importăm. Iată de ce trebuie ințeles că este necesar ca întreprinderile noastre să se apuce serios să soluționeze problemele în țară. Să facem totul pentru a nu recurge la importuri decît atunci cînd sînt necesități absolute care nu pot fi
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evitate. Dar și aceste importuri nu vor mai putea fi făcute fără o aprobare prealabilă. Poate unii vor spune : cum sp împacă aceasta cu autoconducerea și au- togestiunea ? Cred că aceasta este o parte componentă a autoconducerii și autogestiunii. tovarăși. Nu putem admite ca fiecare să hotărască să importe mașini și utilaje, cînd putem și trebuie să soluționăm aceste cerințe în țară. Nu putem decît pe plan național să hotărîm dacă mai dezvoltăm sau nu mai dezvoltăm un sector sau altul de activitate. Numai în acest cadru se va putea trece la dezvoltări, la noi importuri de utilaje. Dacă nu vom pune ordine și disciplină în acest sector, ar putea apărea greutăți mari in dezvoltarea economică, în aplicarea principiului autoconducerii și autogestiunii.Este necesar, de asemenea, să acționăm cu hotărire pentru realizarea producției de export. Trebuie să facem totul în unitățile din fiecare județ, pentru realizarea producției de export în condiții de calitate cît mai bună și la timp, corespunzător contractelor. Să facem produse de înaltă calitate. în vederea valorificării superioare a materiilor prime, a muncii poporului nostru ! Dispunem de unități industriale de înaltă tehnicitate în stare să rezolve în mod corespunzător aceste sarcini de care am vorbit. Trebuie să acționăm' în așa fel îneît să reducem substanțial datoria externă pe care o avem pentru importurile de utilaje și de materii prime. Să ajungem acolo. îneît. într-un anumit număr de ani. să nu mai recurgem la credite. Creditele au devenit extrem de scumpe ; ele au devenit, dealtfel, o formă aproape cămătărească, de îmbogățire a unora pe seama celor mai săraci. Iată de ce, tovarăși, fiind prea săraci trebuie să ne gîndim să nu mai luăm credite și să ne soluționăm problemele cu mijloacele noastre. (Aplauze puternice).Va trebui să dezvoltăm larg colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., parti- cipînd activ la realizarea programului complex, la cooperarea pe termen lung, să amplificăm, de asemenea, relațiile cu toate țările socialiste. în același timp, vom face totul pentru dezvoltarea colaborării și cooperării economice cu țările în curs de dezvoltare în formele noi, reciproc avantajoase. De asemenea, în condițiile avantajului reciproc vom continua să extindem legăturile noastre economice cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Ne pronunțăm ferm pentru eliminarea obstacolelor din comerțul internațional, pentru așezarea mai justă a prețurilor, a creditelor și a altor relații internaționale, inclusiv în domeniul tehnologiilor, pe principii de egalitate, de respect reciproc, care să țină seama de necesitățile dezvoltării generale a tuturor națiunilor lumii.Avem deci și în domeniul comerțului exterior un program exact, tovarăși, și trebuie, în fiecare județ. în fiecare localitate, să acționăm în direcția realizării sarcinilor prevăzute în planul de dezvoltare economico-socială.Un rol tot mai important revine în întreaga noastră dezvoltare științei, care trebuie să-și sporească aportul la perfecționarea tuturor sectoarelor de activitate, la promovarea tehnologiilor avansate. De asemenea, trebuie să aplicăm neabătut prevederile legii cu privire la învă- țămînt, să ridicăm nivelul pregătirii profesionale și tehnice, să unim strîns învățămîntul cu știința și producția, să ne creăm cadrele cu o înaltă calificare pentru toate sectoarele, în stare să soluționeze orice problemă ce se ridică în activitatea multilaterală de construcție a societății noastre socialiste.Dispunem de tot ce este necesar în toate domeniile pentru aceasta și doresc să exprim convingerea, de la această înaltă tribună, că oamenii muncii din toate sectoarele de activitate, țărănimea, intelectualitatea, cercetarea, învățămin- tul, vor face totul pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XH-lea al partidului. (Aplauze și urale puternice, îndelungate).

CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI, MATERIAL Șl SPIRITUAL
AL POPORULUI, PROMOVAREA PRINCIPIILOR ETICII

Și ECHITĂȚII SOCIALISTE - SCOPUL SUPREM 
AL POLITICII PARTIDULUI Șl STATULUIîn perioada 1976—1980 s-au, obținut succese, importante în creșterea nivelului de trai al poporului. Prevederile cu privire la creșterea retribuției personalului muncitor și veniturile țărănimii s-au îndeplinit încă din 1978. Pe întregul cincinal retribuția reală crește cu circa 30 la sută față de 18—20 la sută, prevăzută în Directivele Congresului al XI-lea, iar

Principalii indicatori al creșterii nivelului de trai în perioada 1950—1980

- Pentru indicatorii valorici creșterile $-au calculat în prețuri comparabile.

1950 1965 1980
1980

1950

— Retribuția medie neta a perso
nalului muncitor — lei lunar 337 1 028 2 256 6,7 ori

— Retribuția minimă — lei lunar 161 613 1 425 8,8 ori
— Retribuția reală — total perso

nal % 100 225,6 422,8 4,2 ori
— Veniturile nominale nete ale ță

ranilor obținute din munca în 
C.A.P. și din gospodăriile perso
nale, pe o persoană activă — lei 
lunar 167 495 1 290 7,7 ori

- Veniturile obținute de populație 
din fondurile sociale de consum 
— miliarde lei 3,5 22,9 82,2 23 ori

- Veniturile obținute de populație 
din fondurile sociale de consum 
ce revin în medie pe un locuitor 
- lei anual

1

215 1 204 3 666 17 ori
— Desfacerile de mărfuri cu amă

nuntul prin comerțul socialist - 
miliarde lei 12,1 63,7 214,9 16 ori

— Consumul mediu anual pe locui
tor :
— carne și produse din carne - 

kg. 16,7 26,6 62 3,7 ori
- lapte și produse din lapte 

(exclusiv untul) - litri 107,6 105 200 1,9 ori
— grăsimi — total — kg. 5,35 11,8 19 3,6 ori
— ouă —bucăți 59 115 270 4,6 ori
— zahăr și produse din zahăr - 

kg. 6,9 15 30 4,3 ori
— legume și produse din legume 
- kg. 65,6 75,3 160 2,4 ori

— fructe și produse din fructe
— kg. 20,7 26,7 63 3 ori

— țesături (inclusiv confecții) mp. 13,19 16,26 29 2,2 ori
— încălțăminte — total — perechi 0,62 1,97 4 6,5 ori

— Prestările de servicii către popu
lație— miliarde iei 2,7 94 42,9 10 ori

- Locuințe din fondurile statului 1951-1965 1966—1980
— mii apartamente 370,3 1 614

Țin însă să menționez faptul că creșterea retribuției s-a realizat în condițiîl>*’ unui control strict al prețurilor care. în general, nu au depășit în această perioadă un procent pe an. Pe întregul cincinal actual, creșterea este de circa 8 la sută. Ca urmare, cu retribuția din 1950 se puteau cumpăra 153 de bucăți pîine albă de 500 grame, iar acum se pot cumpăra 

veniturile reale ale țărănimii cu 30 la sută față de 20—25 la sută. Totodată, veniturile obținute de populație din fondurile sociale de consum sporesc cu peste 40 la sută. Corespunzător creșterii puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerii de mărfuri sporește cu 52 la sută. în cincinalul actual se realizează din fondurile statului circa 800 mii de

1 025 bucăți pîine ; carne de porc, de exemplu, se puteau cumpăra 42 kg, iar acum se cumpără 90; pui de găină. 19 kg, iar acum 94. și așa mai departe. Vom publica unele din aceste date pentru a demonstra că această creștere a retribuției este o creștere reală, că s-a mărit în mod corespunzător puterea de cumpă

apartamente cu îmbunătățirile care s-au adus. Ca urmare a sporirii bogăției naționale a țării, în perioada 1950—1980 s-au obținut realizări cu adevărat istorice în schimbarea condițiilor de viață ale oamenilor muncii. în ridicârea bunăstării generale a poporului. Și aici datele vorbesc poate mal mult decît orice.

rare, exprimată în produse de interes general.Toate acestea, tovarăși, vorbesc de la sine și demonstrează cu putere faptul că tot ceea ce realizăm în patria noastră este destinat dezvoltării generale a țării, precum și ridicării nivelului de trai al
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a III-a)poporului — esența societății socialiste, esența politicii partidului nostru comunist care pune pe prim plan omul cu necesitățile sale, manifestarea plenară a personalității umane, realizarea unei societăți în care omul să se bucure din plin de cuceririle civilizației materiale și spirituale, să fie participant activ la făurirea propriului său destin. (Aplauze și urale; se scandează: „Ceaușescu și poporul !“).Sînt cunoscute prevederile pentru cincinalul viitor și în ce privește creșterea nivelului general de trai al poporului, atît în ce privește retribuția medie, creșterea veniturilor generale ale populației, veniturilor țărănimii, creșterea altor venituri sociale — pensii, ajutoare pentru copii — care vor asigura ridicarea continuă a bunăstării poporului. Pe această bază se vor putea desface mărfuri cu 30—35 la sută mai mult față de 1980, iar prestările de servicii vor crește în cincinal cu circa 50 la sută. Sigur, un accent mai mare se va pune pe îmbunătățirea calității, structurii serviciilor și produselor în așa fel încît să corespundă în cît mai bune condiții cerințelor constructorilor socialismului din patria noastră.Am vorbit despre realizarea unui raport echitabil între veniturile mari și cele mici. în 1950 acest raport era de aproape 23 la 1, în 1965 de circa 10 la 1, actualmente este de 5,5 la 1. Deci am realizat un echilibru corespunzător între veniturile mari și mici în spiritul echității și dreptății sociale, pe calea creșterii mai accentuate și mai rapide a veniturilor mici, crescînd proporțional și corespunzător, însă în limitele acestui raport, și veniturile mai mari. Veniturile tuturor cetățenilor au crescut substanțial, dar, desigur, realizarea acestui diapazon, a acestui raport dintre veniturile mari și cele mici a necesitat o creștere foarte substanțială a veniturilor mici.Dar, tovarăși, ca să nu mi se reproșeze că n-am spus pînă la capăt lucrurile, trebuie să declar aici că de fapt am redus veniturile unora, ale celor care cîști- gau prea mult, inclusiv dintre ca- / drele de conducere de partid și de stat.' Am făcut aceasta în mod conștient, în spiritul principiilor echității socialiste pe care le-am adoptat la Congresul al XI-lea. Exista la noi obiceiul cumulului de funcții care există și acum, dar exista și obiceiul cumulului de retribuții sau de salarii, cum se numeau atunci, și, deci, unii luau două salarii pentru o singură muncă de fapt. Mai exista și obiceiul pentru multe funcții ca, pe lingă retribuție, să mai fie și un fond așa-zis de reprezentare, pe care ministrul, inclusiv șeful de stat, îl putea cheltui cum credeau, fără să dea.soco- teală. Nu era prea mare, dar ceva chiar mai mare decît retribuția, cu cîteva mii. (Aplauze). Existau niște drepturi de indemnizații pentru diferite categorii care nu erau legate de muncă, inclusiv cele legate de decorații, dar erau și altele. De aceea, am spus că, de fapt, la unii am redus retribuția — și vreau să mărturisesc aici că au venit la mine unii tovarăși să-mi reproșeze că le-am redus cu 50 la sută veniturile, nivelul de trai și le-am spus acestor tovarăși : v-am redus prea puțin, mai este încă de unde să se reducă, pentru că nu este echitabil să trăiți cu atît de mult mai bine decît alții ! (Aplauze prelungite, aprobative).Sigur, tovarăși, am adoptat aceste măsuri încă prin 1970, este mult de atunci ! N-am vorbit nici la Congresul partidului despre aceasta, dar aici e un congres mai larg, al reprezentanților tuturor oamenilor muncii, și e bine să se cunoască de poporul nostru că, aplicînd principiile comunismului științific, am acționat și acționăm ferm ca acestora să li se supună toți cei care trăiesc în România, indiferent, de la președinte pînă la țăran, pînă la muncitor. întrucît numai aceasta înseamnă comunism, numai a- ceasta înseamnă echitate și dreptate socială. (Aplauze și urale îndelungate).Desigur, noi înțelegem că trebuie să existe o diferențiere în retribuție, în raport de muncă și de calitate. Această diferențiere există și o vom păstra, dar ea trebuie să fie în spiritul principiilor comuniste, ale eticii, în raport cu munca depusă și să nu depășească anumite limite, deoarece nu s-"ar mai încadra în principiile socialiste și comuniste, ci în principiile care aparțin altei societăți pe care noi am lichidat-o pentru totdeauna în România. (Aplauze îndelungate).Tocmai în acest spirit s-a adoptat și proiectul de lege pe care l-ați discutat cu privire la faptul că în perioada cît dețin anumite funcții de partid și de stat, așa cum prevede legea, activiștii respectivi să nu poată să-și construiască locuințe, tocmai pentru a evita diferite abuzuri, care din păcate, după cum știți, au avut loc într-un șir de județe. S-a întîmplat că unele cadre care au ocupat o funcție sau alta au putut să intervină pentru a-și realiza locuințe care depășeau necesarul, încâlcind totodată și unele norme și reguli financiare, obligatorii pentru toți cetățenii. Apărăm și principiile eticii și echității socialiste, dar apărăm de fapt și pe activiștii de partid care ar putea fi totuși înclinați -să gîn- dească : „hai totuși să încercăm să ne soluționăm unele probleme11. Cred că este și în folosul socialismului, al poporului, dar și al activiștilor noștri pentru a le păstra demnitatea, cinstea, pentru a se bucura în continuare de încrederea poporului. (Aplauze prelungite).Vom face totul, tovarăși, în spiritul principiilor socialismului științific, ale comunismului, să aplicăm neabătut aceste principii în construcția socialismului din țara noastră, să dezvoltăm sentimentul de demnitate, umanismul revoluționar, să sădim în rîndurile poporului, ale tineretului idealul de egalitate, de dreptate, de luptă pentru o societate în care omului să nu-i fie rușine să privească pe semenul său, să nu i se poată nimănui spune : iată, ai realizat cîștiguri fără muncă. Vom asigura ca fiecare revoluționar, fiecare actiyist de partid și de stat, fiecare cetățean să poată fi retribuit în raport cu munca lui. ca să poată să rămînă permanent un luptător revoluționar, care să nu fugă după înavuțire ți după venituri, ci să facă totul pentru 

a servi poporul, pentru a servi cauza comunismului în România. (Aplauze și urale îndelungate; Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).Doresc să mă adresez Congresului, tuturor consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și județene, de fapt întregului nostru activ de partid și de stat, comuniștilor, de a face totul încît prin întreaga activitate de zi cu zi, să justificăm încrederea clasei muncitoare, a poporului și să servim cu abnegație poporul nostru, în tot ceea ce facem. Este necesară mult mai multă atenție pentru soluționarea problemelor în fiecare județ, oraș și comună, privind nivelul de trai al poporului.Am vizitat duminică în București o serie de piețe. Sigur, am constatat luc’ruri bune în aprovizionare, dar și unele deficiențe la care m-am referit, mai cu seamă în aprovizionarea și în distribuția produselor și a unităților comerciale. Nu în suficientă măsură s-a ținut seama că - am creat de fapt orașe noi. Avem trei cartiere în București, fiecare aproape cu cîte 300 mii de locuitori, și n-am creat nici un spațiu corespunzător pentru legume și alte produse necesare bunei aprovizionări. Sînt o serie de magazine, dar nu satisfac și nu pot satisface numărul acesta mare al populației. După cîte știu și în alte localități există această situație. Trebuie să analizăm foarte serios ca, odată cu dezvoltarea cartierelor, să realizăm și spațiile corespunzătoare comerciale, de servicii și tot ce este necesar pentru ca oamenii muncii, toți locuitorii să găsească cît mai aproape toate cele ce au nevoie pentru viața de zi cu zi. (Aplauze prelungite).în general, consiliile populare au răspunderi mari în ce privește întreaga aprovizionare — și trebuie să-și îndeplinească în mai bune condiții aceste răspunderi. La noi, se pare, că această problemă este puțin cam împărțită : de legume și fructe se ocupă un sector, iar comerțul interior se ocupă numai de un a- numit grup de produse. Probabil că va trebui să aducem unele îmbunătățiri; dar, la județe cel puțin, de aceste probleme să se ocupe unul singur. Consiliul popular trebuie să controleze întreaga aprovizionare, indiferent de ce minister aparține. El trebuie să cunoască ce trebuie să i se dea, să urmărească să primească mărfuri de calitate, să răspundă și să organizeze ca aceste mărfuri să ajungă la cetățeni, la timp și în condiții bune.; tot așa, și în alte domenii trebuie să ne ocupăm de tot ceea ce au nevoie cetățenii. (Aplauze puternice).Subliniez încă o dată că trebuie să îmbunătățim radical activitatea de soluționare a problemelor ce privesc viața și condițiile de muncă ale cetățenilor. Sînt încă multe lucruri de îmbunătățit. S-au discutat aici despre acestea,x sînt prevăzute măsuri în acest scop. Depinde însă foarte mult de activitatea fiecărui consiliu popular, de receptivitatea primarului, a președintelui, a membrilor birourilor executive, a comitetelor executive și a fiecărui deputat de a face în așa fel încît să soluționăm la timp și în bune condiții, în conformitate cu prevederile planului, toate problemele care privesc ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Trebuie și mai multă receptivitate la ceea ce ridică oamenii ! Voi mai reveni însă la aceste probleme. Trebuie să se înțeleagă că toate consiliile noastre populare sînt alese de cetățeni, că ele sînt în slujba cetățenilor și trebuie să răspundă, să asculte și să soluționeze problemele cetățenilor ! Aceasta este una din expresiile democrației noastre socialiste ! Este, desigur, foarte importantă o conferință, e important Congresul. Acestea sînt o expresie foarte importantă a democrației ; dar, poate, o expresie și mai importantă este felul în care discutăm și soluționăm problemele oamenilor. Dacă ne vom mulțumi numai să dezbatem și să adoptăm hotărîri, și nu lujrăm cu oamenii, aceasta nu înseamnă că rezolvăm și acționăm în mod democratic. Trebuie să lucrăm cu oamenii, pentru oameni ! Să facem totul ca întregul popor să sprijine activ consiliile noastre populare, întregul stat în făurirea socialismului și comunismului. (Aplauze și urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,Toate mărețele realizări în făurirea noii orînduiri sociale sînt rezultatul muncii clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Tocmai alianța muncitorească și țărănească, unitatea cu tpate categoriile sociale a constituit forță motrice a tuturor transformărilor înfăptuite în țara noastră. Am parcurs mai multe etape istorice, s-au produs puternice transformări în structura socială a țării, a crescut puternic clasa muncitoare, avem o țărănime, o intelectualitate nouă, s-au transformat și celelalte categorii sociale. Avem, am putea spune, o societate socialistă formată din clase și categorii sociale prietene, care. într-o unitate deplină, urmează neabătut și înfăptuiesc în viață politica partidului nostru comunist, edificînd societatea socialistă multilateral dezvoltată, asigurînd întărirea continuă a independenței și suveranității patriei noastre. (Aplauze și urale puternice; se scandează îndelung: „Ceaușescu și poporul !“).Toate acestea demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru comunist, care aplică neabătut principiile generale ale socialismului științific, legitățile generale la condițiile concrete din țara noastră.Acum trebuie să spunem deschis, tovarăși, că fără realizarea unei economii unitare, socialiste nu am fi putut.obține aceste mărețe realizări — atît în industrie, cît și în agricultură. Trebuie să fim pe deplin conștienți că edificarea socialismului poate fi înfăptuită numai în condițiile realizării proprietății întregului popor, sau cooperatiste, a proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție. Nu se poate construi socialismul menținînd în economia națională un sector important capitalist.

Partidul nostru a acționat tocmai în spiritul principiilor comunismului științific înfăptuind o economie socialistă unitară, bazată pe proprietatea întregului popor și cooperatistă, care conlucrează strîns ; pe această bază am realizat mărețele înfăptuiri cu care ne putem mîndri pe drept cuvînt ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).Am vorbit nu o dată despre faptul că în acest proces complex s-au comis și o serie de greșeli, denaturări. Am avut o serie de lipsuri, unele cu caracter obiectiv, altele însă care au însemnat abateri de la principiile socialismului și comunismului și pe care partidul nostru le-a înlăturat "cu toată hotărîrea. Am discutat de multe ori aceste probleme. Le repet acum pentru a înțelege bine că trebuie să facem totul și în viitor, în vederea aplicării neabătute a politicii partidului, a principiilor socialiste și comuniste în toate domeniile de activitate și să păstrăm neabătut principiile revoluționare comuniste, să păstrăm neabătut principiul că tot ceea ce facem să facem cu oamenii și pentru oameni. Tot ceea ce realizăm trebuie să asigure condiții de manifestare plenară, multilaterală a omului, în condițiile înfăptuirii principiilor socialiste.în viață, luptînd neabătut împotriva oricăror denaturări, de orice fel. (Aplauze. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Este de înțeles pentru oricine care judecă în mod rațional că aceste mărețe realizări nu au putut înlătura pe deplin decalajele care ne despart de unele țări, dar trebuie să spun drept, că, probabil, nici nu trebuie să ne propunem să ajungem unele din aceste țări. Și de ce, dragi tovarăși? Pentru că în multe țări dezvoltate s-a realizat acest nivel în anumite condiții istorice, pe seama exploatării și asupririi a zeci de popoare. După cum este știut, însuși poporul român cîteva sute de ani a plătit tribut diferitelor imperii, mai cu seamă imperiului otoman. Mai bine de 70 de ani monopolurile imperialiste au luat din România zeci și zeci de miliarde de dolari. După unele calcule, cu mulț peste 100 miliarde, așa cum au luat de pe întreg cuprinsul globului. Tocmai pe baza asupririi altor popoare au realizat unele state o dezvoltare puternică și nivelul pe care îl au astăzi. De ce să nu o spunem deschis. și astăzi își mențin acest nivel. în parte, și pe seama asupririi, sub diferite forme, a celor săraci, a țărilor în curs de dezvoltare. De aceea, am spus că nu ne vom propune niciodată să ajungem aceste țări, pentru că noi luptăm pentru a lichida" cu desăvîrșire capitalismul, sub orice formă, exploatarea capitalistă și imperialistă sub orice formă! (Aplauze puternice).Unii comentatori de peste graniță, mai cu seamă din Occident — unii probabil nu cunosc situația, dar alții sînt ,rău intenționați — compară România tocmai cu țările care au jefuit la un moment dat poporul nostru și zeci și zeci de popoare, arătînd că nivelul lor de viață este mai ridicat. Este mai ridicat, dar spuneți adevărul, domnilor, și clasei muncitoare din țara voastră, că capitaliștii, imperialiștii din țările voastre au jefuit și jefuiesc și acum zeci de popoare și că este necesar ca și clasa muncitoare din țările respective să se ridice împotriva exploatării altor popoare, pentru egalitatea deplină, pentru lichidarea asupririi unui popor de către altul. (Aplauze și urale puternice; se scandează: „Ceaușesgu— pace !“).Avem sentimente de bună prietenie față de popoarele din țările dezvoltate, dar nu putem să nu punem cu hotărîre problema realizării unor relații noi de egalitate și mai cu seamă să cerem acelor domni care ponegresc în fel și chip socialismul, inclusiv socialismul din România, de a spune adevărul, de a înceta să mai falsifice realitatea, să mai inducă în eroare popoarele lor. Vreți să vedeți cum muncește un popor, cum a construit socialismul ? Da, poporul nostru a muncit din greu, cu sudoare, dar nu pentru îmbogățirea altora, ci pentru propria lui bunăstare. în loc să vă îngrijiți de felul cum muncim noi, ar fi mai bine să arătați cum au muncit și muncesc încă zecile de milioane de oameni din colonii, pentru ca, capitaliștii din țările voastre să poată acumula miliarde. Fiecare bucată de pîine, fiecare pas înainte pe care l-a făcut, poporul nostru l-a făcut prin truda, prin munca sa ! De aceea prețuim socialismul, pentru că numai el ne-a dus la această înaintare uriașă într-o perioadă istorică scurtă ! (Urale și aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Doresc să repet și la acest Congres că tot ceea ce am înfăptuit este rezultatul muncii creatoare a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor. Nimic nu am primit de-a gata și gratuit, nimic nu a picat din cer ! Totul e rezultatul unei munci făț-ă preget, eroice a poporului nostru, care, stăpîn pe destinele sale, și-a propus să lichideze în cel mai scurt timp istoric posibil înapoierea și să-și asigure o viață demnă, fericită, liberă, prin munca sa, și nu pe spatele altora. (Aplauze, urale puternice ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R. !“).Am lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, sub orice formă. Societatea pe care noi o edificăm este o societate a muncii, a omului care muncește pentru el însuși, munca fiind unicul izvor al progresului, al făuririi vieții libere și fericite a poporului. Dealtfel, după cum se spune — și cred că există mult adevăr în aceasta — însuși omul s-a dezvoltat și s-a transformat ca rezultat al muncii, atunci cînd a început să muncească, să gîndească, cînd și-a propus să se deosebească de alte animale— cum se spune generic — să devină o ființă superioară, mai bună, să se deosebească de toate celelalte ființe prin aceea că respectă pe alți oameni, prin aceea că renunță la subjugare și la asuprire. (Aplauze).Știm, și am spus-o nu o dată, mai avem multe de făcut, avem multe lipsuri, multe greutăți de învins dar avem ferma convingere că numai pe calea socialismului și comunismului vom realiza visul de 

aur al înaintașilor noștri care și-au dat viața pentru formarea poporului și națiunii, pentru cucerirea victoriei în lupta de eliberare socială și națională, pentru
Întărirea și perfecționarea activității statului, 

A CONSILIILOR POPULARE, DEZVOLTAREA Șl ADÎNCIREA 
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE, INTENSIFICAREA EDUCAȚIEI

REVOLUȚIONARE A MASELOR
Dragi tovarăți și prieteni,Știm că și în condițiile socialismului continuă să se mai manifeste contradicții sub diferite forme. Dealtfel, trebuie să fim pe deplin conștienți că, atîta timp cît există clase, cu atît mai mult clase antagoniste, se vor manifesta într-o formă sau alta și contradicțiile, inclusiv lupta de clasă. De aceea, rolul partidul.ui comunist ca forță politică conducătoare a societății este de a sesiza la timp aceste contradicții, de a acționa pentru înlăturarea lor, pentru elaborarea măsurilor necesare dezvoltării armonioase a tuturor laturilor activității economico-sociale, pentru dispariția treptată a deosebirilor dintre diferite clase și categorii sociale, păstrînd permanent un strîns contact cu poporul, acționînd în strînsă legătură cu el, făcînd totul pentru participarea directă a clasei muncitoare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregului nostru popor. Numai în aceste condiții pot fi evitate accentuarea unor contradicții și unele manifestări care pot fi determinate de aceasta. Putem spune că tocmai în acest spirit a acționat și acționează partidul nostru. Am făcut și facem totul pentru dezvoltarea continuă a cadrului organizatoric corespunzător participării largi a maselor populare la conducerea statului. Am dezvoltat o largă democrație socialistă, am creat consiliile oamenilor muncii, am institu- ționalizat adunările generale, am creat consiliile naționale ale oamenilor muncii, agriculturii, culturii, învățământului, am creat acest Congres la care participăm astăzi și alte forme democratice care permit participarea directă a maselor populare la dezbaterea și elaborarea politicii generale a partidului, a statului, la .înfăptuirea acestei politici.Trebuie să facem totul pentru a asigura funcționarea în cît mai bune condiții a acestui cadru, pentru perfecționarea lui, pentru a asigura ca în toate domeniile masele populare să fie participante active la tot ceea ce se hotărăște și se înfăptuiește în țara noastră. Aceasta constituie una din problemele esențiale ale socialismului, una din problemele fără de care nu se pot asigura făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism.Desigur, tovarăși, trebuie să fim bine înțeleși. Facem totul să asigurăm participarea maselor largi populare la conducerea tuturor sectoarelor, pentru o dezbatere largă a tuturor problemelor, dar nu putem închide niciodată ochii la încălcarea legilor, a normelor de conviețuire socială în societatea noastră.- Pe drept cuvînt, s-au adus aici critici organelor de miliție, Ministerului de Interne în general, organelor de justiție, de procuratură, pentru felul în care își îndeplinesc îndatoririle în apărarea cuceririlor revoluționare, în apărarea avutului obștesc, în luarea de măsuri hotărîte împotriva acelora care încalcă legile și normele de conviețuire socială. Umanismul socialist, grija față de om nu au nimic comun cu tolerarea încălcării legilor, a actelor de huliganism, cu tolerarea actelor din partea unora, puțini la număr, este adevărat, care cred că pot trăi fără muncă. Organele noastre de miliție, de justiție, de procuratură au rezultate bune, au însă și lipsuri. Noi am criticat la timpul respectiv unele abuzuri ; dar veghind de a nu comite abuzuri, nu trebuie să se cadă pe panta de a nu face nimic de frica abuzurilor. Nu trebuie să" nedreptățim pe nimeni, tovarăși. Trebuie să facem totul pentru ca nimeni în societatea noastră să nu fie pedepsit pe nedrept, dar în același timp cei care încalcă legile, cei care aduc prejudicii construcției socialiste și comuniste, independenței naționale a patriei, sub orice formă, trebuie pedepsiți fără milă, în conformitate cu prevederile legilor statului nostru — aceasta impun umanismul socialist, interesele întregii noastre națiuni! (Aplauze puternice, prelungite).Trebuie să ne preocupăm neabătut de întărirea continuă a capacității de apărare a patriei noastre. Nu putem uita nici un moment că trăim în împrejurări internaționale grele, cursa înarmărilor continuă să se dezvolte. De aceea, sîntem obligați și va trebui și în viitor să alocăm o parte din venitul național pentțu înarmare, pentru întărirea cajMcității de apărare a țării noastre. Măsurne recente de reducere cu 2 miliarde lei a cheltuielilor militare pe acest an au în vedere de a folosi mai bine mijloacele financiare și materiale pe care le alocăm în scopul apărării și de a cheltui mai puțin pentru instruire și pentru alte activități care se pot realiza cu cheltuieli mai mici, în condiții mai bune. Avem nevoie, în continuare, de o armată puternică, disciplinată, în stare să apere întotdeauna cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea patriei. (Aplauze și urale. Se scandează: „Ceaușescu — pace !“).în același timp, vom acționa neabătut pentru întărirea colaborării cu țările participante la Tratatul de la Varșovia atît în perioada cît va exista acest tratat, cît și după ce vom ajunge la desființarea lui, pentru că dorim ca în strînsă colaborare cu vecinii noștri să acționăm întotdeauna în apărarea cuceririlor revoluționare și independenței fiecărei țări, să luptăm pentru o pace trainică în întreaga lume. (Aplauze puternice, îndelungate). 

triumful revoluției socialiste și pentru triumful socialismului. Vom realiza acest vis pentru că aceasta este o necesitate istorică și nimeni în lume nu poate împie

Vom dezvolta, de asemenea, colaborarea și Cu armatele altor țări socialiste, ale altor țări prietene în spiritul acelorași principii — al luptei pentru independență, pentru pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună ! (Aplauze puternice, îndelungate).După cum vedeți, tovarăși, consiliile populare au răspunderi foarte mari. în problemele justiției, procuraturii, activității de interne aveți, de asemenea, răspunderi mari. Toate aceste organe trebuie să raporteze în fața consiliilor populare și în fața oamenilor muncii cum își îndeplinesc îndatoririle. Organele noastre de stat sînt organe ale puterii oamenilor muncii și forța lor constă în unitatea și în colaborarea strînsă cu oamenii muncii. Ele servesc și vor trebui să servească întotdeauna poporul, cuceririle revoluționare, bunăstarea poporului, trebuie să apere avutul național, să apere avutul fiecărui cetățean, viața fiecărui cetățean, să apere principiile socialiste și comuniste, independența patriei noastre ! (Aplauze și urale ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).Consiliile populare au, de asemenea, răspunderi mari în domeniul învățămîn- tului, culturii — și dispun pentru aceasta de mijloace largi. Trebuie să se asigure un control și o îndrumare corespunzătoare a dezvoltării învățămîntului,. la nivelul cerințelor construcției noastre socialiste, astfel ca întregul învățămînt să contribuie la educarea și formarea tinerelor generații în spirit revoluționar, al patriotismului socialist, în spiritul dragostei de muncă, al hotărîrii de a milita întotdeauna pentru socialism, pentru egalitate între popoare, pentru pace și colaborare, pentru a fi gata întotdeauna să apere cuceririle revoluționare și independența. (Aplauze puternice, îndelungate).Trebuie să dezvoltăm o largă activitate cultural-artistică. Aveți cămine culturale, case de cultură, cluburi, teatre, cinematografe, alte instituții de cultură. Toate trebuie să-și desfășoare activitatea sub conducerea și îndrumarea consiliilor populare, desigur, a comitetelor de partid respective. Ele trebuie să acționeze întotdeauna pentru a asigura desfășurarea unei largi munci politico-educative de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință, înarmat cu cele mai înaintate cuceriri ale cunoașterii umane din toate domeniile. Trebuie întotdeauna să punem la baza muncii noastre de educație concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică, trebuie să desfășurăm o asemenea activitate încît fiecare om ăl muncii să poată, după orele de muncă, să găsească în activitatea culturală, sub diferite forme, posibilitatea și de a-și îmbogăți cunoștințele, ca și de divertisment. Așa cum am mai spus, trebuie să avem în vedere că tineretul nostru, dar și cei mai în vîrstă, mai vor să și danseze, să și joace. Și de acest lucru trebuie să ne îngrijim, tovarăși. Munca politică, cultu- ral-educativă.. nu trebuie să se reducă la jocul pe scenă al unor echipe, ci să antreneze masele largi ; întregul nostru tineret să fie și participant și beneficiar al activității cultural-educative. (Aplauze).Avem Festivalul „Cîntarea României". Trebuie să-i dăm o atenție mai mare. Trebuie ca acest festival să se desfășoare tot timpul și nu numai în perioada unor concursuri. Am avut în vedere ca acesta să creeze un cadru organizatoric în care masele de oameni ai muncii, tineretul nostru să poată participa activ și desfășura o largă activitate politică, educativă și culturală.Pe drept cuvînt s-au adus critici foarte serioase aici Radioteleviziunii, filmului și altor mijloace politico-educative. Sigur, avem o serie de rezultate bune, dar nu putem trece cu vederea că încă se mai prezintă multe filme și se desfășoară multe activități fără un conținut corespunzător, că încă la cinematografele noastre, dar chiar și la televiziune, sînt aduse filme care nu contribuie la educarea tineretului și poporului nostru în spiritul principiilor de care am vorbit : t ale echității și dreptății. în multe din ele se preamăresc tocmai inegalitatea, brutalitatea, furtul, jaful. Ce avem nevoie de asemenea filme în țara noastră ? Noi nu dorim să creăm oameni care să alerge după înavuțire. Dorim să formăm un om, care să fie om cu „O“ mare, în sensul principiilor de dreptate și echitate, un om care să fie mîndru cu acest nume și care niciodată să nu se înjosească, să nu asuprească pe semenii săi ! Or, multe filme care sfe dau la cinematografe și la televiziune nu servesc acestui scop.Este timpul ca organele noastre de stat și de partid care se ocupă de aceste domenii să înțeleagă că poartă răspunderea organizării și desfășurării acestei activități, spre a răspunde pe deplin cerințelor poporului nostru — ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor ! Noi nu avem nevoie să dăm filme numai pentru că sînt — poate — cîțiva care spun că doresc să vadă și ei ce se întîmplă în altă lume. Trebuie să dăm filme care să vorbească despre ceea ce a înfăptuit poporul nostru, despre trecutul său glorios, de luptă de peste 2000 de ani. Trebuie să dăm filme care să 'vorbească despre ce fac constructorii socialismului nostru de azi. Asemenea piese de teatru să dăm, asemenea cîntece trebuie să dăm și desigur asemenea poezii, ase

dica poporul nostru, ca pe nici un alt popor, dealtfel, să făurească socialismul și comunismul. (Aplauze, se scandează: „Ceaușescu și poporul !“).

menea literatură ! Avem și literatură bună, avem și poezii bune ; dar mai avem și unele poezii care te fac cîteo- dată să te întrebi pentru ce au fost scrise ! (Animație).Este adevărat că unii pot zice : acestea sînt scrise pentru niște oameni „elevați", care nu se găsesc în rîndul muncitorilor. (Animație în sală). Desigur, eu nu am nimic împotrivă dacă un poet vrea să scrie pentru o elită, așa-zisă, elevată, să scrie ; dar nu înțeleg de ce să publicăm noi asemenea poezie, de ce să consumări, hîrtia cu ea ? (Aplauze puternice).Sînt unii care spun că poezia populară și patriotică nu are cele mai bune rime, că nu ține seama de niște forme estetice și că ar fi mai bine să renunțăm la ea și să facem o poezie mai inspirată, ruptă de problemele naționale, de problemele socialiste, inspirată din nu știu ce visuri, din cer. Oare de asemenea poezie sau literatură avem nevoie ?! Nu, tovarăși ! Desigur, asemenea lucrări sînt puține, dar fiind aici organele care răspund de această activitate, trebuie să discutăm și aceste probleme. Nu împiedicăm pe nimeni să scrie în ce fel vrea ; dar noi nu putem însă încuraja și nu putem promova decît poezia și literatura, arta care militează pentru principiile socialiste și comuniste, pentru u- manismul revoluționar, pentru egalitate și prietenie între oameni și popoare ! (Anlauze puternice, îndelungate).Oare nu există surse de inspirație în țara noastră ? într-adevăr, bine a spus aici astăzi tovarășul Anghel că clasicii noștri s-au inspirat și au fost mari tocmai pentru că au scris despre poporul nostru, despre ceea ce-1 frămînta în epoca respectivă. Și avem, într-adevăr, opere literare, artistice minunate. Avem poezii minunate, care și astăzi înaripează. Cînd le citești simți că, într-adevăr, ele spun ceva, au un mesaj, constituie Un îndemn de a sluji patria, poporul, de a face totul pentru libertatea și bunăstarea sa. De ce oare, unii — puțini la număr — spun că se pot inspira mai bine pe alte meridiane ? Leonardo da Vinci spunea, legat tocmai de asta, că atunci cînd poți să bei apa din izvor, să nu mergi la ulcior. Oare izvoarele munților noștri, limpezi, nu pot să-i adape și pe aceștia care se uită la Occident ? (Aplauze). Oare strămoșii și părinții lor nu din izvoarele acestea s-au adăpat cînd i-au făcut ? Obligația lor este să bea din același izvor ca părinții, ca strămoșii lor, să nu fugă spre alte izvoare sau la ulcioare chiar dacă sînt poleite. (Aplauze prelungite). Numai o literatură care își trage seva din izvoarele poporului nostru, din forța și vitalitatea poporului nostru, din construcția socialismului va fi o literatură viabilă, va ră- mîne și va deveni o literatură cu adevărat clasică.Este necesar să discutăm deschis aceste probleme. Desigur, la fiecare popor găsești lucruri bune și noi sîntem printre aceia care prețuim mult ceea ce au realizat și realizează alte popoare. Sîntem pentru schimbul de experiență, pentru a lua tot ce e mai bun din aceasta; dar nu putem să admitem această concepție care constituie, de fapt, o rămășiță a societății burgheze pe care am lichidat-o — de a nesocoti creația proprie, forța proprie a poporului și de a fugi întotdeauna spre alții. Literatura altora, oricît de bună ar fi, bgiindește realitățile din țara respectivă. E bine s-o cunoaștem, dar inspirația noastră trebuie să fie poporul, realitatea noastră. De ce oare în multe filme, în loc să ne inspirăm din viața poporului. încep să apară manifestări ca acelea din filmele americane ? Se fac la noi unele filme în care se urmărește cu tot dinadinsul ca cel puțin cîțiva inși să fie împușcați. Asemenea filme nu exprimă specificul dezvoltării, istorice și al vieții poporului nostru, transplantând realități sau obiceiuri din alte părți ale lumii. Munții noștri altfel au educat acest popor, l-au făcut mai blind, mai înțelegător, mai înțelept, de fapt, în judecarea lucrurilor. De ce vrem noi să modificăm felul de a fi și a gîndi al poporului nostru ? Ne e rușine cu el ? Nu ! EI are un fel de a fi și de a gîndi care-i- face cinste, tovarăși ! (Aplauze puternice).Iată de ce, eu rog comitetele județene de partid, consiliile populare, toate organele care se ocupă de cultură să ia mult mai în serios problemele activității politico-educative. Oare ritmul muzicii noastre în care au cîntat străbunii noștri, în care au trăit străbunii noștri, nu e bun? Nu sînt împotriva altei muzici, dar, de ce trebuie să modificăm muzica noastră după muzica străină și să nu o păstrăm, ■ să nu o dezvoltăm în spiritul caracteristic poporului nostru, al domelor noastre, al baladelor noastre ?! Sînt minunate și nu le găsești în multe locuri, tovarăși, tocmai pentru că sînt specifice și sînt creația unui popor care a trăit in luptă, prin muncă cinstită și nu a asuprit niciodată pe alții. (Aplauze prelungite).Avem realizări minunate în acest domeniu. Noi înfăptuim în România principiile socialismului și în domeniul egalității între oamenii muncii de diferite naționalități. Felul în care am rezolvat noi problema națională, asigurînd deplina egalitate între toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, este un model.de felul în care un partid(Continuare în pag. a V-a)

model.de
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a IV-a)comunist își îndeplinește îndatorirea sa și aplică principiile socialismului științific. (Aplauze ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).Este necesar să acționăm cu mai multă fermitate încît toate organismele Frontului Democrației și Unității Socialiste, noua organizație a democrației și unității socialiste să desfășoare o activitate susținută în toate domeniile, inclusiv în domeniul muncii de formare a omului nou, constructor al socialismului, înarmat cu cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane, în acest sens, trebuie să acționeze cu mai multă hotărire toate consiliile noastre populare. în general, se impune îmbunătățirea stilului, a metodelor de muncă, imprimarea unui spirit mai revoluționar, mai militant în munca tuturor organelor noastre județene, orășenești și comunale. Vom reflecta, desigur, la propunerile exprimate aici de a face ca și prin denumire să impulsionăm acest spirit. Sigur, că adăugind cuvîntul revoluționar, sau socialist, subliniem un anumit caracter ; dar esențial, tovarăși, va fi nu atît că vom mai adăuga consiliului popular cuvîntul revoluționar sau socialist — deși nu e ceva rău, sînt
POLITICA INTERNAȚIONALĂ A ROMÂNIEI DE COLABORARE, 

DESTINDERE, PACE Șl INDEPENDENȚĂ NAȚIONALĂ
Dragi tovarăși și prieteni,Acționînd ferm pentru înfăptuirea neabătută a socialismului în patria noastră, noi ne aducem, totodată, o contribuție de seamă la cauza socialismului, a păcii și colaborării internaționale. Știm că prestigiul socialismului în lume este nemijlocit legat de felul în care în fiecare țară, și pe ansamblu, se înfăptuiesc în viață principiile socialismului, se asigură afirmarea în lume a superiorității sale, în fiecare domeniu de activitate. Facem și vom face totul și în viitor în această direcție !Este nevoie să acționăm — și vom acționa cu toată hotărîrea — pentru dezvoltarea neabătută a relațiilor noastre internaționale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Vom milita neabătut pentru o politică de pace, de destindere și independență națională, deoarece numai în asemenea condiții avem garanția înfăptuirii cu succes a socialismului în România, garanția dezvoltării economico-sociale a tuturor popoarelor lumii. (Aplauze puternice, îndelungate).Punem neabătut în centrul activității noastre dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste și, desigur, în primul rînd cu vecinii noștri. Știm că trebuie să facem totul pentru depășirea divergențelor existente între unele țări socialiste, pentru întărirea solidarității și unității acestora, convinși că numai astfel țările socialiste își vor putea aduce contribuția lor tot mai puternică la politica de pace, de destindere și independență. (Aplauze puternice, prelungite).Dezvoltăm, de asemenea, larg relațiile noastre cu țările în curs de dezvoltare. Fiind noi înșine țară socialistă în curs de dezvoltare, sîntem hotărîți să facem totul pentru a întări solidaritatea cu a- ceste țări, pentru a acționa împreună, atît pentru o bună cooperare în vederea dezvoltării economico-sociale, cît și pentru a contribui la realizarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe echitate, care să pună capăt asupririi și inegalității economice între națiuni. (A- plauze puternice, îndelungate).Extindem, de asemenea, relațiile economice și politice cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Punem ferm la baza tuturor relațiilor noastre internaționale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Considerăm că trebuie realizate asemenea relații internaționale în care să fie respectat dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă, așa cum o dorește, fără 

propuneri bune, le vom analiza — ci de a acționa în practică în spiritul principiilor socialiste, ca revoluționari. (Aplauze puternice).Se impune deci ca și în munca organelor și organizațiilor de partid să se țină seama de necesitatea îmbunătățirii întregii activități a consiliilor populare. Desigur, nu am deloc în vedere un amestec și o tutelare a consiliilor populare, dar am în vedere că comitetele județene de partid, orășenești, comunale, municipale, organizațiile de partid trebuie să-și asume și să-și îndeplinească în mai bune condiții răspunderea pe care o au în societatea noastră, de conducere politică, nu administrativă, a întregii activități în toate domeniile.Avem un partid puternic, tovarăși, dispunem astăzi de peste 3 milioane de membri, avem un puternic activ de partid ; în toate consiliile populare și organele economice de stat lucrează mulți membri de partid. Acolo, în această activitate, în strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu țărănimea, cu intelectualii, cu toți oamenii muncii, comuniștii trebuie să acționeze pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru unirea eforturilor întregului nostru popor într-un 

nici un amestec din afară! (Aplauze și urale puternice; se scandează: „Ceaușescu — pace !“).In viața internațională au apărut probleme complexe, s-a ajuns la o încordare extrem de gravă. De aceea, România s-a pronunțat și se pronunță cu ho- tărîre pentru soluționarea politică a tuturor problemelor litigioase, pentru a se face totul în direcția reluării și dezvoltării politicii de destindere, pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii. în mod deosebit, considerăm că trebuie făcut totul pentru reglementarea pe cale politică, prin tratative, a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru o pace globală care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, pentru soluționarea problemei poporului palestinian, inclusiv prin constituirea unui stat palestinian independent, precum și la asigurarea independenței tuturor statelor din zonă. Este timpul să se înțeleagă că trebuie făcut totul pentru ca în această zonă — care este destul de aproape de Europa, deci și de țara noastră — să se instaureze pacea, să se pună capăt oricăror măsuri care pot duce la un nou război, cu consecințe foarte grave. România este ferm hotărîtă să facă totul pentru a-și aduce contribuția la o pace globală, dreaptă și trainică în această zonă, în general la realizarea unor soluții politice pentru toate problemele litigioase, sporindu-și astfel aportul său la cauză păcii, destinderii și colaborării. (Aplauze puternice).Este cunoscut faptul că, în acest an, cheltuielile militare au ajuns la 500 de miliarde de dolari, că s-a dezvoltat continuu cursa înarmărilor, că se acumulează noi armamente — inclusiv nucleare — de distrugere a civilizației și omenirii. De aceea, este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară. România a prezentat o serie de propuneri în această privință. Considerăm că o reducere numai cu 10 la sută a cheltuielilor militare în momentul de față ar disponibiliza sume uriașe atît pentru soluționarea unor probleme din fiecare țară, cît și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să spunem un NU hotărât cursei înarmărilor, trebuie să facem totul pentru ca popoarele să-și asume răspunderea pentru oprirea cursei înarmărilor. Stă în puterea lor și dispun de forța necesară pentru-a determina guvernele să țină seama de interesele omenirii. Să facem totul ca minunatele cuceriri ale civilizației să servească progresului, bunăstării și să lichidăm pentru totdeauna războiul din viața omenirii. Acesta a fost și este unul 

singur șuvoi, să facă totul ca strîns uniți în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea'comuniștilor să crească rolul și activitatea întregului nostru popor în făurirea conștientă a socialismului și comunismului. (Aplauze prelungite).Am spus, nu o dată, doresc să repet și cu acest prilej, că îndeplinirea acestui rol politic conducător presupune îmbunătățirea activității fiecărui comunist, a fiecărei organizații de partid, a fiecărei comitet și organism de partid. Trebuie să nu uităm niciodată că partidul nostru, comuniștii nu au și nu pot avea țel mai măreț .decît servirea devotată a intereselor poporului, ale patriei noastre socialiste. Comuniștii nu se deosebesc de ceilalți oameni ai muncii decît prin faptul că își asumă în fața poporului obligații și răspunderi mai mari în dezvoltarea societății, în transformarea ei revoluționară. Ei nu au și nu pot avea nici un fel de privilegiu, decît acela de a servi cu toate forțele lor patria, poporul, cauza socialismului și comunismului în România, de a fi permanent în strînsă legătură cu poporul, lucrînd împreună cu el pentru binele întregului nostru popor. (Aplauze puternice).

din principiile de bază ale socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu — pace!").M-am referit mai întîi la aceste probleme pentru că ele sînt strîns legate și influențează nemijlocit situația din Europa. România, ca și alte state europene, este profund preocupată de faptul că tocmai în Europa s-au acumulat cele mai mari mijloace de distrugere în masă, că s-a hotărît amplasarea aici de noi rachete, ceea ce mărește pericolul de distrugere și insecuritate. De aceea, considerăm că trebuie să facem totul pentru a opri acest curs periculos și sprijinim pe deplin propunerile Uniunii Sovietice în vederea începerii tratativelor legate de oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete nucleare în Europa. Este în interesul tuturor popoarelor de a' nu mai admite în Europa noi rachete nucleare. Este în interesul popoarelor Europei, care vor fi primele victime ale unui război nuclear, să facă tbtul pentru eliminarea armelor nucleare în general din Europa și din întreaga lume. (Aplauze puternice, urale).Zilele acestea au început la Madrid lucrările pregătitoare ale reuniunii pentru securitate ce urmează să înceapă în noiembrie. Reprezentanții României au mers cu dorința fierbinte de a .conlucra activ cu reprezentanții tuturor statelor în vederea realizării unei înțelegeri depline pentru desfășurarea cu rezultate cît mai bune a reuniunii din noiembrie. Sperăm că se va reuși să se ajungă la înțelegeri corespunzătoare asupra tuturor problemelor legate de pregătirea reuniunii, în așa fel încît reuniunea să înceapă la data prevăzută și să poată să obțină maximum de rezultate în direcția impulsionării politicii de destindere, înfăptuirii documentelor semnate la Helsinki și mai cu seamă pentru trecerea la dezarmare, la dezangajare militară, în acest sens, România va milita neabătut pentru a se convoca, după Conferința de la Madrid, o conferință consacrată întăririi încrederii și dezarmării în Europa. Sperăm că popoarele europene vor înțelege că aceasta constituie o necesitate și vor acționa pentru convocarea acestei conferințe. De asemenea, ne pronunțăm ferm , pentru continuitatea reuniunilor consacrate securității europene, deoarece sîntem conștienți că procesul instaurării unei securității si păci trainice în Europa este de lungă d.urată. Ne-am oferit să găzduim următoarea reuniune în capitala patriei noastre, în București ! (Aplauze și urale puternice; se scandează : „Ceaușescu — pace !“).Acționăm ferm pentru dezvoltarea colaborării și cooperării în Balcani, ca par

te integrantă a securității europene. Milităm pentru ca între toate țările din această zonă să se dezvolte largi relații atît bilaterale, cît și multilaterale, pentru soluționarea pe calea tratativelor a diferitelor probleme existente între țările balcanice, pentru cooperarea ' în cît mai multe domenii. Aceasta răspunde intereselor fiecărui popor, cauzei unei păci trainice în Balcani, a realizării unei regiuni fără armament nuclear, cît. și cauzei destihderii și păcii în Europa și în întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).Știm că aceste probleme complexe ale vieții internaționale nu pot fi soluționate decît cu participarea activă a tuturor țărilor, indiferent de orînduire socială și de mărime. Ne pronunțăm in mod deosebit pentru participarea activă la viața internațională a țărilor mici și mîjlocii, a țărilor nealiniate, a țărilor în curs de dezvoltare, care sînt vital interesate să se găsească căile soluționării politice, democratice, pentru toate problemele care confruntă astăzi omenirea.Susținem ferm perfecționarea și creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme în viața internațională.Ne pronunțăm neabătut pentru întărirea unității și colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești, precum și cu partidele socialiste, social-democra- te, cu mișcările de eliberare națională, alte partide și forțe democratice de pretutindeni, cu toate forțele antiimperia- liste, cu popoarele care se pronunță pentru o politică de destindere, de pace, de independență națională. Avem ferma convingere că unitatea acestor forțe uriașe este singura în stare să asigure soluționarea problemelor în interesul tuturor popoarelor, să elimine războiul, să asigure pacea întregii lumi ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși %jț prieteni,Cel de-al doilea Congres al consiliilor populare a dezbătut problemele fundamentale stabilite de Congresul al XII-Iea privind dezvoltarea României în viitorul cincinal 1981—1985. Avem o orientare clară, de largă perspectivă pentru desfă

șurarea activității economico-sociale. Toate județele și localitățile patriei noastre au în hotărîrile Congresului al XII-Iea un program minunat de înflorire și dezvoltare. Hotărîtoare este acum munca pentru realizarea în viață a prevederilor Congresului al XII-Iea' al partidului. Să trecem la aplicarea în viață a tot ceea ce am discutat aici, să acționăm pentru perfecționarea activității și stilului de muncă, să facem astfel încît fiecare comună, fiecare oraș, fiecare județ să devină o unitate administrativă puternică din punct de vedere economic și social, care să aplice ferm principiile autoconducerii și autogestiu- nii muncitorești ! Să asigurăm ca fiecare cetățean să poată participa nemijlocit — în comună, în oraș, în județ — la soluționarea tuturor problemelor, iar în cadrul mai general, la dezbaterea și aprobarea tuturor problemelor privind dezvoltarea țării noastre, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici de făurire a socialismului și comunismului în România. (Aplauze șl urale puternice, îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu și poporul !“).Avem tot ce ne trebuie pentru aceasta! Avem un partid puternic, minunat, avem o unitate puternică în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, avem organisme de stat puternice. Iată, aceste consilii populare în care sînt cuprinși 61 000 de activiști de partid și de stat, de reprezentanți ai tuturor categoriilor de cetățeni, reprezintă o forță puternică în stare să înfăptuiască orice, să răstoarne munții cum se spune. Și, practic, tovarăși, după cum știți, în multe zone chiar răsturnăm munții pentru a putea scoate bogățiile și asigura dezvoltarea țării noastre. Trebuie să asigurăm înaintarea în ritm și mai înalt a patriei noastre, spre noi culmi de progres și civilizație prin munca, prin eforturile noastre ! Să facem în așa fel încît socialismul pe care îl realizăm în România să corespundă pe deplin năzuințelor poporului nostru, să asigure manifestarea plenară a personalității națiunii noastre, a fiecărui cetățean! Acționînd în strînsă unitate, întărind necontenit unitatea, să asigurăm bunăstarea, independența și suveranitatea patriei noastre socialiste.

(Aplauze și urale îndelungate ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").Sînt pe deplin încredințat că toate consiliile populare — județene, municipale, orășenești și comunale — își vor face pe deplin datoria față de partid, față de popor, față de cauza socialismului și comunismului! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu și poporul!").Cu această încredințare vă urez dumneavoastră, tuturor deputaților consiliilor populare și tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor succese tot mai mari în activitatea viitoare pentru înflorirea patriei noastre socialiste, pentru pace, pentru independentă, pentru a asigura o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră. (Aplauze și urale îndelungate; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. '.“).Trăiască unitatea întregului nostru popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste! Trăiască și înflorească necontenit Republica Socialistă Româ-, nia! (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează puternic : „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre, chezășia victoriei socialismului și comunismului în România ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești eu celelalte partide, socialiste, social-de- mocrate, cu mișcările de eliberare națională și forțele democratice și antiim- perialiste de pretutindeni! Trăiască lupta unită a popoarelor pentru pace, pentru destindere, pentru independență națională! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează îndelung: „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu șî poporul!“, „Ceaușescu — pace !“. Intr-o atmosferă de înălțător entuziasm, toți cei prezenți în marea sală a Congresului, în picioare, aclamă minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru patria noastră socialistă, pentru secretarul general al partidului și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
Vineri s-au încheiat în Capitală lucrările celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, larg și reprezentativ forum de lucru, care, prin caracterul dezbaterilor și prin hotărîrile pe care le-a adoptat, hotăriri de mare însemnătate pentru progresul economic al tării, pentru înflorirea materială și spirituală a tuturor așezărilor patriei, a constituit un eveniment de o deosebită importanță pentru afirmarea și mai puternică a democrației noastre socialiste, pentru ridicarea pe trepte și mai înalte a amplului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.La sosirea in sala congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt salutați cu deosebită căldură și însuflețire de participant» la lucrări. In această atmosferă de puternic entuziasm, caracteristică întîlnirilor conducătorului partidului și statului nostru cu cei ce muncesc, asistenta scandează, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, exprimînd, și de a- ceastă dată, dragostea nețărmurită față de partid și secretarul său general.în sala congresului, alături de delegați se află membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați în Marea Adunare Națională, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat.Sînt prezenți șefi de misiuni 

diplomatice acreditați la București, corespondenți ai presei străine.în prima parte a ședinței, condusă de tovarășul Ludovic Fazekas. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, au continuat dezbaterile în plenul congresului. Au luat cuvîntul tovarășii Vasile Bălan, președintele Consiliului popular al municipiului Piatra Neamț. Emil Bobu, președintele Consiliului Centrai al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, ministrul muncii, Șara Șanta, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Covasna, Eugen Proca, ministrul sănătății, Traian Berbecaș, muncitor lăcătuș la întreprinderea de vagoane din' Arad, George Homoș- tean, ministru de interne, Tudor Dănacu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Cezieni, județul Olt, Maria Ciocan, secretară a Consiliului Național al Femeilor, Paul Anghel, scriitor, și Victor Bordea, președintele Consiliului popular al municipiului Tirgoviște.Congresul a hotărit sistarea discuțiilor, ținînd seama de numărul mare de participanți care- au luat cuvîntul — 52 de vorbitori în plen și 580 în secțiuni.în cadrul dezbaterilor, participant» au exprimat deplinul acord cu conținutul proiectelor de lege și propunerile de modificare a unor legi înscrise pe ordinea de zi, legi menite să contribuie la perfecționarea în continuare a activității consiliilor populare, la aplicarea mai fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și au- togestiunii economico-financiare, să 

asigure participarea nemijlocită a cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare multilaterală a patriei, la întărirea în toate sferele vieții sociale a legalității, a eticii și echității socialiste. în același timp, în cadrul congresului au fost făcute propuneri de îmbunătățire a unor prevederi din proiectele de legi supuse dezbaterii, proiecte care, în con
Ultima zi a lucrărilor Congresului

formitate cu hotărîrile Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului, urmează să fie supuse spre aprobare Marii Adunări Naționale.în continuare a fost constituită Camera legislativă a consiliilor populare, organism alcătuit din 748 deputați, membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. în prima sa ședință. Camera legislativă urmează să-și aleagă biroul și comisiile.A fost desemnat, de asemenea, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, format din 125 de membri.După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășul Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, ministrul muncii.

Exprimînd dorința fierbinte a tuturor participanților, tovarășul Emil Bobu a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul în încheierea lucrărilor celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.întîmpinat cu puternice ovații, cu vii și îndelungi urale, a luat cuvîntul, în încheierea lucrărilor celui 

de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, expresie grăitoare a gîn- dirii novatoare a secretarului general al partidului, inestimabil document care evidențiază cu deosebită claritate rolul consiliilor populare și răspunderile mari ce revin acestor organe locale ale puterii revoluționare a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor în vastul proces al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a fost urmărită cu vie satisfacție, cu deplină aprobare, fiind subliniată in repetate rînduri cu îndelungi aplauze, urale și ovații. Iri același timp, prin intermediul micului ecran, expunerea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deo

sebit interes de milioane de oameni ai muncii din întreaga țară.Exprimînd sentimentele tuturor participanților la congres, tovarășul Emil Bobu a spus : Mulțumim din adîncul inimilor conducătorului iubit și stimat al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru strălucita cuvîn- tare pe care a rostit-o la acest impresionant și înalt forum democratic, cuvîntare ce deschide în fața 

noastră, a întregului popor orizonturi largi de activitate susținută pentru înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială a patriei și perfecționarea continuă a democrației noastre socialiste.într-o atmosferă de puternic entuziasm, congresul a aprobat în unanimitate hotărîrea prin care expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, se adoptă ca program al întregii activități viitoare a consiliilor populare.A fost adoptată, de asemenea, în unanimitate Chemarea Congresului al II-leâ al Consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.Ședința de încheiere a lucrărilor 

celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale ia sfirșit într-o atmosferă de vibrantă însuflețire. Sub imensa cupolă răsună acordurile Imnului Frontului Democrației și Unității Socialiste — ,.E scris pe tricolor Unire", în sală domnește din nou puternicul entuziasm care relevă, in mod grăitor, dragostea fierbinte și profunda prețuire nutrite de întregtil nostru popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și prețuit care și-a închinat întreaga sa viață slujirii devotate a partidului, patriei și poporului, cauzei socialismului și păcii.însuflețiți de cele mai profunde sentimente patriotice, participanții la lucrări au exprimat, în numele milioanelor de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități, bărbați și» femei, tineri și vîrstnici — pe care i-au reprezentat la congres, angajamentul ferm de a da viață importantelor sarcini și orientări cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotăririlor adoptate de congres, de a mobiliza întregul potențial material și uman de la orașe și sate, de' a canaliza hărnicia, entuziasmul și elanul revoluționar al tuturor cetățenilor țării în direcția înfăptuirii cu succes a luminoaselor programe stabilite de Congresul al XII-Iea ai P.C.R., pentru edificarea neabătută a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și înaintarea fermă a României spre comunism.Prin amploarea și însemnătatea problemelor dezbătute, prin întreaga desfășurare a lucrărilor, cel 

de-al II-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale s-a constituit într-o pregnantă manifestare a unității moral-politice a întregului nostru popor in jurul partidului, al secretarului său general, ilustrînd cu deosebită forță de convingere hotărîrea nestrămutată a tuturor cetățenilor țării de a transpune în viață orientările cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de a înfăptui cu abnegație mărețele obiective înscrise în Programul partidului, de a ridica România socialistă pe noi culmi de civilizație și progres.
★La plecare, în fața pavilionului central care a găzduit lucrările acestui adevărat forum al democrației românești, mii de bucureș- teni au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o caldă manifestare de stimă, dragoste și recunoștință pentru modul strălucit în care conduce destinele patriei noastre socialiste, pentru grija permanentă pe care o acordă perfecționării continue a democratismului societății noastre, dezvoltării multilaterale a , României, ridicării nivelului de viață material și spiritual al .întregului popor. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“ — cuvinte care sintetizează unitatea de monolit a întregului nostru popor în jurul partidului și al secretarului său general, hotărîrea întregii noastre națiuni de a milita pentru înfăptuirea programelor partidului de ridicare necontenită a patriei noastre pe noi culmi de civilizație și progres. (Agerpres)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IILEA AL CONSILIILOR POPULARE

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VAS I LE BĂLAN

președintele Consiliului 
PiatraDînd glas gîndurilor și sentimentelor oamenilor muncii din județul Neamț și municipiul Piatra Neamț — înfloritoare cetate a prezentului socialist, ridicată pe temelia Petrodavei dacice, vorbitorul a raportat congresului, tovarășului Nicolae Ceaușescu că, pină la această dată, 27 unități industriale din județ, din care 8 din Piatra Neamț, și-au realizat deja sarcinile pe întregul cincinal, reali- zindu-se o producție suplimentară în valoare de peste 5 miliarde lei. Planul la construcții de locuințe a fost îndeplinit încă din octombrie 1979, astfel că pină la finele acestui an se vor da suplimentar în folosință peste 6 000 de apartamente.O contribuție importantă la realizarea însemnatului volum de locuințe ridicate în anii socialismului și-au adus-o cetățenii, care, mobilizați de consiliile populare, de deputați, au prestat în medie cîte 300 de ore muncă patriotică pe fiecare a- partament. Totodată, locuitorii au participat în număr mare la modernizarea a peste 350 000 mp străzi și trotuare, la amenajarea și întreținerea celor peste 140 ha spații verzi, la regularizarea albiilor unor pîraie, la amenajarea și dotarea spatiilor de joacă pentru copii.In legătură cu folosirea și gospodărirea fondului locativ — a spus vorbitorul — consider bine venită propunerea de a se introduce m lege prevederea potrivit căreia consiliul popular este obligat să verifice trimestrial situația spațiilor excedentare și să ia măsuri pentru închirierea acestora persoanelor îndreptățite potrivit prevederilor legii. Cu atît mai mult cu cit și in municipiul nostru sînt familii de 2—3 persoane care dețin spații mari, excedentare, in timp ce familii mai numeroase nu dispun nici de spațiul legal, ceea ce contravine normelor noastre de echitate socialistă. De asemenea, apreciez proiectul de lege privind obligația cadrelor de a declara bunurile de valoare deosebită pe care le dețin, de a nu-și realiza locuințe proprietate personală în perioada cind dețin funcții de conducere, văzînd în aceasta o măsură care să preîntimpine orice abuzuri, cum s-a intîmplat din păcate și în județul nostru, unde unele cadre au comis încălcări ale legii in domeniul locuințelor, o măsură care să contribuie la instaurarea peste

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL BOBU

președintele Consiliului Central
al Uniunii Generale a Sindicatelor, ministrul munciiEveniment cu profunde semnificații politice și sociale. Congresul consiliilor populare se constituie realmente intr-un dialog la scară națională, căpă- tind prin prezența reprezentanților tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități de pe intreg cuprinsul țării — caracterul unui dialog cu întregul popor, în numele căruia, prin mandatul ce li s-a încredințat, sînt chemați să facă bilanțul activității desfășurate pină in prezent, să stabilească obiectivele și sarcinile de viitor, în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al P.C.R.

promovat eminentul tovarășulcapătă o prin mo-

Profundul democratism ce guvernează viața politică, economică și socială a țării, practica originală de a se consulta permanent cu poporul, de a hotărî împreună cu poporul in toate marile probleme ce privesc destinele țării, instituționa- lizarea acestor dezbateri, a acestor dialoguri la nivel național sînt expresii elocvente ale stilului profund novator cu consecvență de nostru conducător, Nicolae Ceaușescu.Actualul congres semnificație aparte meatul de interferență în care are loc ; Încheiem o etapă de profundă rezonanță istorică și trecem, începind cu 1981, la o alta, superioara pe toate planurile, în îndeplinirea programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism.Bilanțul măreț al înfăptuirilor dobindește o și mai profundă semnificație in acest an, in care toțj oamenii muncii, cu sentimente de profundă mindrie și recunoștință, au aniversat 15 ani de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă in care țara, poporul au trăit și parcurs o etapă istorică unică prin dimensiunile și profunzimile realizărilor și transformărilor revoluționare care au avut loc în toate domeniile de activitate și in creșterea fără precedent a prestigiului României in lume.în contextul celor 15 ani istorici, anii actualului cincinal au marcat noi trepte in dezvoltarea și modernizarea in ritmuri înalte a economiei naționale, in prefaceri 'și perfecționări de esență, in afirmarea democrației socialiste și. ca urmare firească a dezvoltării economico- soaiale, o creștere rapidă, cea mai înaltă din istoria țării, a bunăstării poporului, a civilizației sale materiale și spirituale, a calității vieții.Creșterea retribuției reale a oamenilor muncii cu peste 30 la sută, față de 18—20 la sută cit s-a prevăzut inițial, majorarea pensiilor, a alocațiilor pentru copii, a cheltuielilor sociale — care in acest an reprezintă a- proape 12 000 lei pe o familie — numărul crescind de locuințe construite din fondurile statului, bogata rețea de instituții de in- vățămint și cultură, de ocrotire a familiei și asigurare a sănătății celor ce muncesc, toate a- eeste minunate realizări dove

— Din cuvîntul participantilor la dezbaterile in

popular al municipiului 
Neamț

tot a unui climat de cinste și corectitudine, corespunzător normelor eticii și echității societății noastre socialiste.Examinînd cu exigență rezultatele obținute, trebuie să arăt că noi nu ne putem declara mulțumiți, deoarece pe ansamblul județului am înregistrat și unele nerealizări, activitatea economică nu se ridică in toate unitățile la nivelul exigențelor actuale, al posibilităților și rezervelor de care dispunem. Ne angajăm în fața dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — să ne perfecționăm stilul și metodele de muncă, să mobilizăm și mai intens oamenii muncii la înfăptuirea sarcinilor care le au și să asigurăm condițiile necesare pentru îndeplinirea cincinalului următor.Pentru depășirea greutăților cu care ne mai confruntăm, am solicita mai mult sprijin din partea Inspectoratului general de stat pentru investiții și construcții și Comitetului pentru problemele consiliilor populare, mai ales în sensul unei prezențe sistematice a unor cadre investite cu competentele necesare pentru rezolvarea pe loc a problemelor, pentru a nu mai fi nevoie de discuții nesfîrșite, de perpetuarea unui adevărat carusel al adreselor și scrisorilor. Din analizele efectuate vă putem raporta că, în spiritul proiectului de lege supus atenției noastre, avem posibilitatea să dublăm valoarea micii industrii și a producției artizanale, prin folosirea materialelor din resurse locale și reintroducerea in circuitul economic a resurselor secundare, să folosim potențialul energetic al rîurilor de munte și să realizăm mlcro- hidrocentrale, să valorificăm in mai mare măsură experiența a- cumulată în producerea bioga- zului.în încheiere, aș vrea să fac cîteva propuneri : astfel, propun unificarea oficiilor de prețuri și control financiar, care funcționează in paralel la fiecare județ. în organisme unice cu dublă subordonare, respectiv Comitetului de stat pentru prețuri și Ministerului de Finanțe, iar. pe plan local comitetului executiv al consiliului .popular județean. în mod similar s-ar putea proceda la unificarea secțiilor de arhitectură și secțiilor tehnice, ambele in subordinea consiliului popular județean.

desc cu tăria faptelor realitatea de astăzi a României socialiste.Evocmd această perioada de strălucite victorii, gindurile noastre, ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră se Îndreaptă cu profundă stimă și recunoștință către cel mai iubit fiu al acestui popor, strălucit revoluționar, patriot și internaționalist, eminent om de stat, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de numele căruia sint legate toate marile noastre împliniri, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Imaginea nouă, înfloritoare a localităților- și județelor țării, înfățișată atît de elocvent în cadru! lucrărilor congresului, amploarea și dinamismul construcțiilor industriale și social-cultu- rale pînă în cele mai îndepărtate colțuri de țară ilustrează pregnant justețea politicii partidului și statului nostru de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei.Această politică originală, profund umanistă, emanație a inițiativei creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, bazată pe analiza științifică a realităților țării, și-a găsit expresie în obiectivul ca fiecare județ să realizeze în acest cincinal o producție de cel puțin 10 miliarde lei. obiectiv care se îndeplinește cu succes.în viitorul cincinal, dezvoltarea economico-socială a tuturor zonelor țării va dobindi noi dimensiuni prin realizarea in fiecare județ a unei producții in valoare de cel puțin 70 000 lei pe locuitor, aceasta- avind nu numai o importanță economică, ci. și o profundă semnificație politică, asigurmd in fapt baza materială a egalității în drepturi a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate.Politica partidului de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor țării a influențat direct și și-a găsit expresie in creșterea continuă a rindurilor clasei muncitoare, in amplificarea și adincirea rolului ei de clasă conducătoare in societatea noastră socialistă. Aceasta a determinat, in același timp, o sporire considerabilă a atribuțiilor și răspunderilor sindicatelor, ca cea mai largă organizație de masă a clasei muncitoare.în sistemul democrației socialiste. dezvoltarea și perfecționarea democrației muncitorești iși găsesc astăzi expresia profundă in autoconducerea muncitorească, care are, prin noul mecanism economico-financiar, prin autogestiunea întreprinderilor. un cimp larg și, fertil de acțiune, de manifestare concretă a noului statut al omului muncii — acela de proprietar, producător și beneficiar al întregii avuții naționale. în acest sistem original, profund democratic. pe care-1 reprezintă autoconducerea muncitorească, sindicatele nu sint doar implicate, nu-și aduc doar contribuția, ci sînt participante directe, cu responsabilități, cu drepturi și îndatoriri precise, concrete.

Doresc ca și de la acest înalt forum al democrației noastre socialiste să exprim satisfacția și recunoștința sindicatelor pentru condițiile ce li s-au creat spre afirmarea lor ca organizații de masă ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii.Ținind seama de rolul, importanța și atribuțiile crescînde ce revin sindicatelor, in centrul activității lor punem mobilizarea și unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea exemplară a planurilor de dezvoltare economico-socia- lă a țării de care depind progresul neîntrerupt al patriei, creșterea ■ bunăstării celor ce muncesc.Acționind împreună cu masele de oameni ai muncii. în numele intereselor clasei muncitoare, a oamenilor muncii, sindicatele nu uită nici o clipă acea afirmație cu putere de axiomă a secretarului general al partidului-— că nimic nu ne-a căzut gata din cer, nimic nu am primit de-a gata de la alții, ci tot ceea ce s-a făcut în țara noastră este rodul muncii pline de eroism și abnegație a clasei muncitoare, a întregului popor și că numai prin muncă hotărî- tă, disciplinată putem dobîndi ceea ce năzuim, o viață tot mai prosperă, un prestigiu tot mai înalt in rîndurile țărilor și popoarelor lumii.Sîntem conștienți că sindicatele trebuie să facă mai mult pentru ca fiecare om al muncii să înțeleagă semnificația statutului clasei muncitoare de proprietar, producător și beneficiar al Întregii avuții naționale, să contribuim ca acesta să se afirme prin fapte de muncă, în cadrul autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice a întreprinderilor, în modul in care colectivele de muncă gospodăresc partea din avuția națională încredințată, zestrea tehnică, sursele materiale și de forță de muncă ale întreprinderilor.Trebuie să facem mai mult pentru folosirea rațională a forței de muncă, pentru creșterea calificării profesionale a personalului muncitor, să milităm mai ferm pentru reducerea personalului neproductiv, auxiliar, funcționăresc.Trebuie să acționăm mai perseverent în direcția mobilizării tuturor oamenilor muncii pentru asigurarea in toate unitățile a unui sever regim de economii, a folosirii cit mai judicioase a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului, pentru colectarea, recuperarea și refolosirea a tot ceea ce este posibil în procesul de producție.Ne.. propunem să acționăm cu mai multă hoțărire .pentru generalizarea- experienței înaintate, pentru desfășurarea unei susținute activități politico-educative. pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, a
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

ȘARA ȘANTA
vicepreședinte al Consiliului popular județean 

CovasnaNe prezentăm în fața Congresului consiliilor populare cu un bogat bilanț de realizări, în toate domeniile de activitate e- conomico-socială, ilustrare vie a grijii partidului și statului nostru, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de justa repartizare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a concepției revoluționare potrivit căreia adevărata egalitate în drepturi intre toți cetățenii țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități — se realizează in primul rind pe tărimul muncii înfrățite pentru dezvoltarea e- conomico-socială a tuturor localităților. Ceea ce am realizat in județul Covasna este urmarea efortului financiar uriaș al sta- ' tului, a muncii pline de abnegație, a încrederii cu care oamenii muncii — români și maghiari — au urmat cuvîntul partidului, muncind umăr lîngă umăr pentru industrializarea socialistă.Procesul de dezvoltare multilaterală a județului nostru a început în 1968, odată cu reîmpărțirea admini strati v-terito-rială. inițiată de secretarul general al partidului, moment de importanță cardinală în dezvoltarea revoluționară a țării noastre.Au fost descătușate energii șî inițiative, s-a dat un puternic impuls descoperirii și valorificării resurselor de c^re dispune județul, s-au gospodărit mai bine fondurile alocate de la , buget. Ca urmare, astăzi, producția industrială a județului a crescut de aproape 3 ori, rea- lizindu-se în primele 8 luni ale acestui an cit în primii patru ani luați la un loc din cincinalul 1971—1975.Dezvoltarea impetuoasă a industriei a accelerat pulsul vieții în toate localitățile județului Covasna, a contribuit la ridicarea substanțială a nivelului de trai al locuitorilor, la înflorirea orașelor și satelor. Nu există localitate rurală în care să nu se fi construit case noi, blocuri cu apartamente, dispensare, școli și grădinițe, cămine culturale. Unul dintre indiciile incontestabile ale creșterii bunăstării oamenilor muncii din județul nostru este volumul desfacerii de mărfuri, care a crescut de Ia aproape 7 000 lei în 1975, la 9 200 lei în 1979, pe un locuitor. Au crescut consumurile. la principalele produse alimentare. carne, lapte, zahăr, au sporit vînzările la produsele de folosință Îndelungată, destinate căminului.Ridicarea județului Covasna- la nivelul unui județ cu o economie dezvoltată, care oferă fiilor săi — români și maghiari — condiții de viață materiale și spirituale nevisate în- trecut, nu este darul nimănui, nu este rezultatul vreunui ajutor venit de undeva, din afară. Este rodul 

omului nou, constructor devotat al noii orinduiri.în munca noastră politico- educativă trebuie să acționăm cu' mai multă hoțărire pentru combaterea oricăror manifestări negative, a mentalităților retrograde, a atitudinilor în contradicție cu principiile eticii și echității socialiste, cu normele de conviețuire statornicite în societatea noastră.Creșterea timpului liber al oamenilor muncii, prin trecerea la săptămina de. lucru redusă de care beneficiază astăzi milioane de oameni ai muncii, impune să organizăm mai multe și mai variate manifestări cultural- educative și sportive, folosind în această direcție tradițiile bogate ale ’ clasei noastre muncitoare.Răspunderi mari revin sindicatelor în înfăptuirea întregii politici sociale a partidului, politică umanistă, profund generoasă, pătrunsă de grija față de om. Dreptul de control cu care sintem .învestiți în urmărirea modului cum se realizează măsurile luate de conducerea partidului și statului pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă se cere să-l realizăm cu mai multă fermitate.Vom intensifica acțiunile de control asupra modului cum șe asigură protecția muncii, pentru reducerea și lichidarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, pentru creșterea calității asistenței sanitare în întreprinderi, dezvoltarea rețelei de cantine și mi- crocantine.De la înalta tribună a celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare ne manifestăm deplina adeziune la politica externă a partidului și țării, politică ale cărei principii .înalte se bucură de o tot mai largă apreciere și afirmare în lume. Ne exprimăm profunda recunoștință și mîndrie patriotică față de promotorul acestei politici, față de cel cate a dus și duce neobosit pe meridianele lumii chemarea de pace și prietenie a poporului român, de largă cooperare și conlucrare între toate statele lumii, față de cel ale cărui concepții clarvăzătoare și acțiune fermă, cutezătoare, privind făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră a adus României, un strălucit prestigiu, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigur că organele și organizațiile sindicale, toți cei 7 milioane de membri ai sindicatelor din țara noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — vor munci cu avînt și dăruire, cu răspundere muncitorească, patriotică pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor celui de-al XH-lea Congres al partidului.

muncii noastre înfrățite, sub stindardul revoluționai’ al partidului, a! eforturilor depuse umăr la umăr de toți locuitorii județului, români și maghiari.Nu putem spune că am făcut totul, că sîntem pe deplin mulțumiți de munca noastră. Din problemele insuficient rezolvate trebuie să arăt ca. exemplu, neajunsurile în ritmicitatea lucrărilor la întreprinderea de construcții, care din această cauză încă lucrează cu pierderi, precum și gospodărirea necorespunzătoare a apartamentelor de către locatari. De asemenea, la un control efectuat, in ultima perioadă, asupra modului cum se întreține și repară fondul locativ, a rezultat că unele lucrări de reparații ale . apartamentelor au fost executate necorespunzător. Vom intensifica controlul calității lucrărilor pe șantierele de construcții, mai ales in privința instalațiilor și dotărilor tehnico-sanitare din locuințe ; vom dezvolta munca politico- educativă pentru întărirea disciplinei, dezvoltarea spiritului de răspundere al fiecăruia față de îndeplinirea îndatoririlor profesionale ; ne vom preocupa de o mai bună pregătire profesională a tuturor oamenilor muncii din construcții și reparații ; vom acționa cu mai multă ho- tărîre pentru diversificarea prestațiilor de servicii către populație, pentru un sistem mai o- peratlv de soluționare a cerințelor acesteia.în acest context, apreciez ca binevenit proiectul de modificare a Legii privind buna gospodărire a fondului locativ. Noul text precizează atribuțiile consiliilor populare in această direcție, obligațiile pe care le au în verificarea spațiului locativ, în vederea repartizării lui echitabile.Aș dori să mă refer acum la o problemă legată de repartizarea și încadrarea forței de muncă, mai ales a aceleia cu pregătire superioară. După părerea mea, ar trebui să se manifeste mai multă fermitate în a- plicarea legii cu privire la o- bligativitatea absolvenților de a se prezenta acolo unde interesele societății o cer. Este drept că în crearea condițiilor materiale de care acești tineri au nevoie, pentru, a se integra în muncă, consiliile populare au un rol important. Dai' nu putem fi de acord cu sistemul intervențiilor, al așa-ziselor „ne- gații“, cu urmări negative pentru necesarul de cadre din fiecare județ, specialiștii din provincie luînd, prea ușor, drumul Capitalei.în altă ordine de idei, aș face o propunere : să fie revăzut statutul cercetătorilor, în sensul de a-și finaliza, într-un termen a- nume, studiile începute, nu să tot cerceteze pînă ies la pensie, fără nici un rezultat concret.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
EUGEN PROCA

ministrulPunînd în centrul întregii sale politici omul, îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și a sănătății celor ce muncesc, a tuturor cetățenilor patriei, partidul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, a acordat și acordă o atenție deosebită ridicării continue a calității vieții. Astfel, in ultimii 15 ani s-au construit și dat in folosință spitale moderne cuplate cu dispensare-policlinici in aproape toate județele, repartizate judicios în profil teritorial, iar prin sprijinul acordat de stat și prin contribuția cetățenilor au intrat in funcțiune peste 600 dispensare comunale noi. Dispunem de peste 190 000 paturi în spitale, peste 400 dispensare-policlinici, cel puțin cite un dispensar medical în fiecare comună, de un important număr de dispensare urbane de întreprindere și școlare, precum și de numeroase unități de ocrotire și asistență a copilului. In sprijinul sănătății oamenilor muncii activează peste 31 000 de medici, aproape 7 000 medici stomatologi, 6 200 farmaciști, precum și peste 131 000 cadre medii sanitare.Acționind in spiritul și pe baza orientărilor stabilite in Programul partidului, unitățile sanitare, in strînsă colaborare cu organizațiile de masă și obștești, au întreprins o serie de măsuri pentru ocrotirea stării de sănătate a mamei și copilului, a întregii populații, condiția afirmării nestingherite a personalității umane. Ca efect al creșterii continue a nivelului de trai al populației, al marilor eforturi materiale făcute de societatea noastră socialistă s-au obținut rezultate bune in evoluția principalilor indicatori ai stării de sănătate a populației.Un mare număr de boli transmisibile nu mai apar decit sub forma unor cazuri sporadice. Mortalitatea generală s-a redus continuu, cea infantilă a scăzut in mod progresiv. Durata medie de viață este in prezent de aproape 70 ani, față de 42 ani cit era în perioada antebelică.Avînd un excelent exemplu în realizările de prestigiu mondial ale științei românești, in care lucrările tovarășei acad, dr. ing. Elena Ceaușescu se încadrează în fondul de aur, cercetările din domeniul medici- nei, efectuate sub conducerea Academiei de Ș.tiințț Medical?, au fundamentat programe de sănătate la nivel, național,, dezbătute și apțobatțț ..de c4țre Consiliul Sanitar Superior, care sînt introduse în practica asistenței medicale, acțlonindu-se cu bune rezultate pentru prevenirea și combaterea unor boli cronice caracteristice societății moderne.Nu putem trece însă cu vederea faptul că în activitatea noastră, a lucrătorilor din domeniul sanitar, se mențin încă unele neajunsuri, Neglijindu-se rolul metodologic, de asistență tehnică și sprijin în desfășurarea unor acțiuni profilactice de anvergură și de urmărire a aplicării lor nu s-a acordat atenția cuvenită bolilor cronice. Programul național de recuperare — valoros instrument de lucru in acest important domeniu al medicinei actuale — a fost definitivat cu intîrziere. Cu toate că și la noi în țară s-a înregistrat în ultimii ahi o creștere continuă a consumului de medicamente, chiar dacă producția lor s-a diversificat, asigurarea ritmică a întregii game de sorțimente a cunoscut fluctuații, constatîndu-se, de ase-
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TRAIAN BERBECAȘ 
muncitor la Întreprinderea de vagoane din AradExprimind adeziunea deplină a oamenilor muncii arădeni, a tuturor locuitorilor acestor meleaguri, români, maghiari, germani și de alte naționalități, la politica internă și externă a partidului și statului nostru socialist — a spus vorbitorul — raportăm congresului că întreprinderea noastră a realizat peste plan, pe primele 8 luni ale anului, o depășire de aproape 400 vagoane. mărfuri și 200 tone utilaj tehnologic, o economie de 1 575 tone metal, 275 tone combustibil convențional. Realizarea planului fizic, îmbunătățirea calității și diversificarea tipurilor de vagoane fabricate au creat condiții pentru depășirea cu aproape 41 milioane lei valută a planului de export, care are o pondere de 85 la sută din producția noastră. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că indicațiile dumneavoastră de a realiza în acest cincinal cel de-al doilea profil de fabricație in cadrul întreprinderii au început să se înfăptuiască. Am produs deja, printr-o mai bună folosire a capacităților existente. 8 300 tone utilaje metalurgic și chimic.Cu toate rezultatele bune obținute de colectivul nostru — a spus in continuare vorbitorul — observațiile critice făcute la Plenara Consiliului National al Oamenilor Muncii sint valabile și pentru noi și de aceea ne-am preocupat cu mai multă grijă și perseverență de a întări răspunderea tuturor lucrătorilor din întreprindere, pentru realizarea ritmică a producției fizice, deoarece avem încă unele rămîneri în urmă la vagoanele de călători. Vă raportăm, totodată, că am luat toate măsurile pentru Înlăturarea neajunsurilor privind calitatea producției și recuperarea răminerilor în urmă la vagoanele de călători pînă la sfîrșitul anului.Ne vom perfecționa continuu activitatea de conducere, pentru a ridica pe plan superior calitatea și eficiența muncii, pentru afirmarea deplină in viață a indicațiilor dumneavoastră privind autogospodărirea, autocondu

sănătătiimenea, deficiențe în calitatea unor medicamente. Plantelor medicinale, izvor nesecat de factori terapeutici, resursă de mare importanță pentru asigurarea materiei prime tot mai mult solicitate de către industria chimico-farmaceutică, nu li s-a creat un cadru organizat de exploatare ; pe aceeași linie se inscrie exploatarea neștiin- țifică, fără un cadru metodologic, a factorilor naturali de cură, bogăție inestimabilă a țării noastre.Cercetarea științifică, domeniu important al muncii medicului, cu toate că are la dispoziție o excelentă bază materială, servită de cadre bine pregătite, multe dintre ele personalități de prestigiu, nu a obținut încă rezultate pe măsură să elimine metodologia depășită, rutina, conservatorismul.Totodată, nu s-a întreprins totul pentru sprijinirea repartizării prioritare a apartamentelor de la fondul de stat familiilor cu mulți copii, nu s-a urmărit îndeaproape respectarea riguroasă a legislației privind munca femeii gravide. Nu pot decit să fiu de acord de aceea cu unele priorități prevăzute de modificările propuse la legile nr. 4 și nr. 5 din 1973 in ce privește acordarea de preferințe familiilor cu mulți copii ori cu condiții grele de locuit.Cu toate că Ministerul Sănătății, pe baza sarcinilor trasate de plenara C.C. al partidului nostru, împreună cu alte ministere, a organizat acțiuni pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă la toate nivelurile, nu s-au întreprins totuși acțiuni mai bine organizate care să ducă la eliminarea noxelor chimice și fizice, să impună respectarea legislației antipoluante. De asemenea, se mai constată încă abateri ale personalului sanitar de la normele deontologiei și eticii medicale ; ignorind umanismul profesiei, sint medici care dau dovadă de superficialitate, nu se comportă civilizat in relațiile cu bolnavii, condiționează mercantil actul medical, absentează nemotivat de la locul de muncă.Pentru asigurarea unei generații tinere și viguroase, Ministerul Sănătății și consiliile populare sînt chemate să aplice și să sprijine realizarea măsurilor complexe vizînd protecția femeilor gravide, asigurarea securității depline a actului naș- , terii, supravegherea activă și diferențiată a noului născut, sugarului și copilului, Un factor de o deosebită importanță în prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor il constituie asigurarea condițiilor corespunzătoare de igienă in toate sectoarele de activitate, perfecționarea asistenței medicale ce se acordă In colectivitățile muncitorești.O problemă la fel de importantă pentru sănătate o constituie alimentația rațională, optimă a populației, domeniu în care organele sanitare, consiliile populare au atribuții bine determinate.în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul constituirii Consiliului Sanitar Superior, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, organele de conducere colectivă din unitățile sanitare sint ferm angajate in lupta pentru înlăturarea fenomenelor negative, in întronarea unei ordini și discipline riguroase, a creșterii răspunderii întregului personal sanitar, calități necesare celor chemați să păzim sănătatea publică și viața oamenilor.

cerea muncitorească și. autogestiunea economico-financiarâ.Dacă prin .cadrul organizatoric nou, original, al autoconducerii muncitorești avem dreptul și obligația să ne pronunțăm in toate problemele care privesc realizarea planului, imbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, realizarea bugetului de venituri și cheltuieli al întreprinderii, apoi trebuie să facem de fiecare dată in așa fel incit să determinăm, prin eforturile unite ale întregului colectiv, realizarea exemplară a planului, înlăturarea și prevenirea oricăror dereglări care ar putea afecta bunul mers al producției.Instituționalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii a creat un bun cadru organizatoric de participare a personalului muncitor la conducerea întreprinderii. Consider necesar însă să se găsească noi modalități de a implica direct conducerile centralei și ministerului de resort in rezolvarea unor probleme ce se ridică in adunările generale și pe parcurs. Spun aceasta deoarece se mai întim- plă ca reprezentanții acestor foruri care vin la noi să ne asculte iși notează problemele care se ridică, dar parcă le uită imediat ce părăsesc întreprinderea. Or, nu de un asemenea ajutor avem nevoie. Este necesar, de asemenea, ca ministerele de resort. mijloacele de informare in masă să se ocupe mai mult de generalizarea experienței pozitive din munca președinților, a vicepreședinților comitetului oamenilor muncii, a consilierilor pe domenii pentru a sprijini pe această cale ridicarea funcționalității organelor de conducere colectivă la înălțimea sarcinilor cu care sint investite. Vreau să-mi exprim deplinul acord cu aprecierea făcută aici ca sindicatele să participe și ele în mai mare măsură la munca politică de masă pentru asigurarea realizării sarcinilor de producție, la îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă din întreprinderi, la înfăptuirea programului social al partidului și statului nostru.

plen —Mă asociez, totodată. Ia crî- ticile exprimate în congresul nostru in legătură cu activitatea cultural-educativă. La Arad au fost luate de .către comitetul județean, de partid și de consiliul popular o serie de măsuri pentru întărirea ordinii publice, dar totuși in prezent ne confruntăm cu, unele probleme, cu acte de încălcare a normelor de conduită morală, cu diferite abateri care stirnesc minia îndreptățită a cetățenilor. Față de asemenea manifestări, organele de miliție și justiție nu sînt întotdeauna ferme, ceea ce, de ce să nu spunem, încurajează asemenea elemente certate cu legea, in dauna asigurării ordinii publice. Noi va trebui sâ întărim munca educativă pentru cunoașterea și respectarea
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GEORGE HOMOȘTEAN
ministruVă rog să-ml permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor Ministerului de Interne, să exprim satisfacția deosebită de a participa la lucrările celui de-al II-lea Congres al consiliilor populare — înalt forum al democrației noastre socialiste, organizat și Introdus în practica politică a societății noastre din inițiativa dumneavoastră, tovarășe secretar general, in contextul măsurilor menite să ducă la accelerarea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Acest congres reprezintă un nou și important eveniment in dezvoltarea democrației noastre socialiste și perfecționarea conducerii științifice a societății, in atragerea maselor largi de cetățeni la soluționarea celor mai importante probleme ' care se află in centrul atenției întregului nostru popor.Avind dimensiunile unui înalt și reprezentativ organism, în care sint întruniți reprezentanții desemnați de muncitori, țărani și intelectuali, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, congresul constituie o expresie elocventă a unității de nezdruncinat a întregului popor român în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, conducător de excepție al partidului și statului, neînfricat revoluționar, exponent strălucit al intereselor și năzuințelor vitale ale națiunii noastre socialiste.Ca activiști de partid și de stat sintem ferm hotărîți să milităm neabătut pentru înfăptuirea consecventă a hotărîrilor de partid și legilor țării, a ordinelor și indicațiilor dumneavoastră, a măsurilor care vor fi stabilite de congres, aducin- du-ne întreagă contribuție la apărarea cu . credință nestrămutată a idealurilor și valorilor fundamentale ale scumpei noastre patrii, la aplicarea in viață a politicii interne și externe a partidului și statului.Arătînd că Ministerul de Interne a întreprins o serie de măsuri de natură să ducă la îmbunătățirea muncii de securitate și miliție, a celorlalte compartimente din subordinea ministerului, vorbitorul a spus in continuare : Așa precum ne-ați cerut, tovarășe comandant suprem, milităm cu consecvență ca întreaga noastră activitate să se desfășoare sub conducerea nemijlocită a organelor de partid, cu sprijinul larg al cetățenilor și cu respectarea strictă a legalității socialiste, prin întărirea educației, dezvoltarea discernămîntului politic al cadrelor și creșterea responsabilității lor in muncă.In raport cu rolul pe care îl au in sistemul statului nostru socialist, cu atribuțiile și competențele ce le sint date prin lege, organele Minișterului de Interne situează pe prim plan activitatea de prevenire a infracțiunilor și altor fapte antisociale, a evenimentelor deosebite și stărilor de pericol din obiectivele economice, a manifestărilor de parazitism care se constată din partea unor persoane.Ca rezultat al dezvoltării generale a societății noastre, al creșterii conștiinței politice, al activității educative desfășurate de partid, de organele de stat și obștești, al afirmării cu tot mai mare putere in viața socială . a principiilor eticii și echității socialiste, an de an se constată o reducere a numărului infracțiunilor, a diferitelor manifestări antisociale.Doresc să subliniez că realizările obținute de organele Ministerului de Interne sint rodul conducerii nemijlocite de către partid, al sprijinului tot mai mare pe care-1 primim din partea oamenilor muncii, a colaborării cu gărzile patriotice, detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. a conducerilor organizațiilor socialiste și obștești. Prin grupele de sprijin ale miliției, grupele de ordine și disciplină ale uteciștilor, echipele de ordine și disciplină constituite in acele locuri unde se pot săvîrși infracțiuni, unde se concentrează diferite elemente parazitare, speculanți, traficanți de aur și valută ori. se pot produce tulburări ale ordinii publice, organele Ministerului de Interne primesc un sprijin prețios in prevenirea și combaterea faptelor antisociale.In îndeplinirea sarcinilor ce ne revin, un sprijin important primim, de asemenea, din partea consiliilor populare, care, ne baza prevederilor legale, analizează și îndrumă activitatea desfășurată de organele locale de miliție și pompieri.Analizind în spirit partinic activitatea desfășurată, raportez că ea nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul cerințelor ce ne sînt puse în față de conducerea partidului și statului, personal de către dumneavoastră. într-o serie de cazuri nu s-au cunoscut

legilor, a normelor eticii socialiste, să sporim rolul combativ al opiniei publice muncitorești înaintate. De aceea, cred că sînt binevenite modificările propuse la Legea nr. 57/1968, in sensul că consiliile populare sînt obligate să ia măsuri pentru cunoașterea și aplicare? strică a hotăririlor de partid și a legilor statului de către toți cetățenii, întărirea ordinii publice și a disciplinei, apărarea avutului obștesc, a liniștii si a bunurilor cetățenilor. Apreciez, de asemenea, că este normal ca organele locale de miliție* și celelalte organe care au sarcini în acest domeniu să prezinte periodic, in fața consiliilor populare, rapoarte cu privire la modul cum iși duc la îndeplinire atribuțiile legale ce le revin.

de internedin timp unele acțiuni puse la cale de elementele cu preocupări infracționale și, ca urmare, nu s-au luat măsurile cele mai eficiente pentru prevenirea lor In fază incipientă. De asemenea, nu s-a dat dovadă întotdeauna de combativitate, fermitate și vigilența necesară față de toate a- cele elemente, care, prin acțiunile lor, încalcă legile tării și normele de conviețuire in societate, aducînd prejudicii economiei naționale, avutului personal al cetățenilor, ordinii și liniștii publice. Au fost și situații cînd nu ne-am adus contribuția necesară la prevenirea unor evenimente deosebite din economie ca : incendii și avarii, precum și la înlăturarea manifestărilor de neglijentă, abuzurilor și lipsei de răspundere în gospodărirea și păstrarea în cele mai bune condiții a avutului obștesc. In unele cazuri nu am acționat cu destulă fermitate și hoțărire pentru combaterea manifestărilor de parazitism, speculă, trafic ilegal de valută și metale prețioase.Sintem însă ferm hotărîți să înlăturăm neintirziat aceste neajunsuri din muncă, să sporim eficiența și calitatea întregii noastre activități. Vom acționa permanent pentru însușirea și aplicarea neabătută a hotărîrilor de partid, a legilor țării, a ordinelor dumneavoastră, adu- cîndu-ne astfel contribuția la succesele generale pe care le obține întregul nostru popor. Accentul principal il vom pune pe activitatea de prevenire a infracțiunilor, a acțiunilor antisociale, a actelor de încălcare a legii; pornind de la indicația dumneavoastră potrivit căreia organele Ministerului de Interne trebuie să considere Că și-au făcut datoria numai atunci cînd au reușit să împiedice săvîrșirea de infracțiuni și alte abateri. Vom veghea cu hoțărire la întărirea legalității socialiste, manifestind o exigentă sporită și luind măsuri ferme, operative împotriva tuturor acelora care încearcă să aducă prejudicii construcției noastre socialiste, să producă pagube avutului obștesc și personal, împotriva elementelor parazitare, speculanților, a tuturor celor care, prin faptele lor, caută să vicieze climatul civic, sănătos al societății noastre.In acest scop, considerăm că este necesar ca și organele de procuratură și de justiție să manifeste in toate cazurile mai multă operativitate in judecarea și sancționarea cu fermitate a celor ce săvîrșesc încălcări ale legii, contribuind astfel la întărirea climatului de legalitate socialistă. la împiedicarea producerii de noi infracțiuni.Totodată, în propria noastră activitate, nu vom permite, sub nici o formă, luarea unor măsuri abuzive, pe care partidul nostru, dumneavoastră personal Je-ați criticat in repetate rin- duri. în întreaga activitate vom manifesta înaltă principialitate de partid, spirit de vigilență, vom dezvolta necontenit critica și autocritica față de lipsuri, vom promova neabătut formele și metodele de muncă cele mai corespunzătoare fiecărei etape, vom acționa pentru perfecționarea pregătirii politice și de specialitate a cadrelor, pentru întărirea muncii de educați? in rîndul întregului personal.Sub conducerea organelor de partid, ne vom bizui continuu, in executarea misiunilor, pe sprijinul colectivelor de oameni ai muncii, vom îmbunătăți conlucrarea cu organele de procuratură și justiție, cu celelalte organe de stat și obștești, împreună cu care ne vom aduce o contribuție sporită la educarea cetățenilor in spiritul respectării legilor ; vom acționa pentru reducerea continuă a numărului infracțiunilor ; pentru punerea in dezbatere publică a celor care comit fapte penale, creînd o puternică opinie de masă față de orice încălcare a normelor de conviețuire în societate. Vom lua măsuri ferme pentru combaterea atitudinii nejuste a unor cadre de miliție care, uneori, tolerează săvîrșirea de infracțiuni, nu iau atitudine împotriva acelor persoane care, uzînd de anumite funcții ce le au la unele organe locale, caută să se sustragă de la obligațiile ce le revin prin lege, comițînd diferite abuzuri.Organele Ministerului de Interne, cele de miliție trebuie să aibă o atitudine principială și fermă în toate împrejurările, să nu accepte sub nici o formă intervențiile, indiferent din partea cui ar veni, să aplice legea fără a se lăsa influențate de poziția persoanei care a încălcat-o, in felul acesta făcin- du-și întocmai datoria față de partid și popor.In condițiile cînd crește și mai mult rolul consiliilor populare, ne vom intensifica eforturile pentru a contribui intr-o măsură și mai mare, cu eficiență sporită, la îndeplinirea sarcinilor pe care partidul, dum-
(Continuare in pag. a Vil-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL II-LE AAL CONSILIILOR POPULARE
Din cuvîntul participantilor la dezbaterile în plen —

(Urmare din pag. a Vl-a)neavoastră ,le puneți in fața acestora. Avem în vedere atît mobilizarea mai susținută a cadrelor Ministerului de Interne, care sînt deputați în consiliile populare, pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții mandatul încredințat, cit și participarea mai activă a tuturor organelor noastre la soluționarea multiplelor probleme care stau în fața consiliilor populare.Acordînd o atenție deosebită ridicării la un nivel calitativ superior a întregii noastre activități, vom milita pentru înfăptuirea întocmai a politicii partidului de întărire a capacității de apărare a țării, astfel incit, în condițiile aplicării
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TUDOR DANACU 
președinte al cooperativei agricole de producție

Cezieni, județul OltMarile realizări obținute pînă în prezent, în care cele ce poartă amprenta anilor care au trecut de la Congresul al IX-lea au o strălucire și consistență aparte. ilustrează hărnicia poporului nostru, hotărîrea sa nestrămutată de a înfăptui politica partidului, programul său de înflorire multilaterală a României.Știm și apreciem cu toții fap- ul că la fundamentarea științi- că a politicii partidului și statului nostru contribuția esențială o aduce secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu de dăruire și pasiune revoluționară, omul de mare omenie care ne dovedește de fiecare dată uimitoarea sa capacitate de a gîndi, de a prefigura uriașele transformări ale anilor viitori, ale cărui îndemnuri și indicații constituie pentru noi programe clare de lucru.Așa cum bine au arătat și alți tovarăși care au luat cuvîntul înaintea mea, și pentru noi, cei din Cezieni, cooperativizarea agriculturii ne-a deschis calea spre o viață nouă în care hărnicia oamenilor a fost descătușată de aspra exploatare, creîn- du-se posibilitatea de a lucra pămîntul unit în tarlale și aso- lamente mari cu mijloace dintre cele mai modeme care ne permit Să obținem producții din ce în ce mai mari. Față de 900—1000 kg grîu și porumb la hectar, cit se obțineau pe solurile noastre cu fertilitate scăzută în trecut, realizăm astăzi peste 8 000 kg porumb boabe la hectar pe teren neirigat pentru care cooperativa noastră a fost decorată cu „Meritul Agricol" clasa I. producții de peste 4 400 kg grîu și peste 2 000 kg floarea-soarelui.O atenție deosebită acordăm întăririi și dezvoltării sectorului zootehnic. Ne preocupă îmbunătățirea activității de selecție și reproducție a animalelor. Am înființat o fermă- pentru creșterea vițelelor de prăsilă și avem în construcție o hală de păsări cu capacitate de 250 000 capete anual. Am înființat, de asemenea, în ultimii ani pe terenurile în pantă și slab productive aproape 300 ha plantații de vii șl pomi, iar pe terenurile mlăștinoase am plantat răchită.Ținind seama de unele greutăți cu care ne confruntăm în prezent, consider necesar ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să urgenteze realizarea indicațiilor conducerii partidului cu privire la asigurarea întregii game de mașini pentru pomi și vii. De asemenea, Ministerul Agriculturii și adustriei Alimentare. Uniunea
CUVÎNTUL

MARIA
secretară a Consiliului National al FemeilorPentru noi, milioanele de femei — a spus vorbitoarea — ca dealtfel pentru întregul nostru popor, este un adevăr pe care îl simțim și îl trăim zi de zi, cu deosebire în ultimii 15 ani, de cînd la cîrma partidului și a țării se află cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, faptul că acest ultim deceniu și jumătate ce se caracterizează prin cele mai mari realizări in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate constituie totodată o perioadă de a- firmare fără precedent a femeilor în întreaga viață a țării, de creștere a răspunderilor ce le revin în calitate de oameni ai muncii, de cetățeni, de soții și mame, de educatoare ale copiilor.In concepția partidului nostru, a secretarului său general, participarea plenară a femeilor la dezvoltarea multilaterală a țării constituie o necesitate obiectivă, fără de care nu se poate asigura mersul înainte al societății noastre. Profundele transformări revoluționare care au avut loc au determinat o schimbare radicală și în statutul social al femeii, asigurîn- du-i deplina egalitate în drepturi, constituind una din marile cuceriri ale socialismului în România. Edificator în acest sens este faptul că în prezent, ca urmare a înfăptuirii măsurilor stabilite de conducerea partidului, femeile reprezintă 44 la sută din totalul populației o- cupate în economia națională și aproape 40 la sută din personalul muncitor din industrie, iar în unele ramuri ponderea acestora ajunge pînă la 82 la sută ; în sectorul circulației mărfurilor, femeile reprezintă, în ansamblul personalului muncitor, 57 la sută, în învățămînt, cultură și artă 64,5 la sută, în știință 42, în ocrotirea sănătății aproape 75 la sută ; femeile sînt prezente ca deputați în consiliile populare, în consiliile oamenilor muncii, în alte organisme de conducere colectivă pe plan local și central.Semnificația deosebită a aces

tei evoluții reiese și mai mult 

recentelor hotărîri ale conducerii partidului privind reducerea cheltuielilor militare, să ne aducem o contribuție sporită la apărarea independenței și suveranității naționale a patriei.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune cu fermitate în viață indicațiile și orientările dumneavoastră de covîrșitoare însemnătate teoretică și practică privind căile și modalitățile prin care, în societatea noastră socialistă, trebuie apărate securitatea statului, avuția națională, ordinea și liniștea publică, drepturile și libertățile cetățenești.

Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să urgenteze propunerile pentru a se pune de acord reglementările actuale cu noua formă de organizare a formațiilor de tractoare și mașini agricole în scopul aplicării acordului global la mecanizatori.întrucît în ultimii ani se constată că o serie de soiuri și hibrizi nu corespund condițiilor noastre pedoclimatice, solicităm ca Academia de Științe Agricole și Silvice, împreună cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să revadă zonarea soiurilor si hibrizilor îndeosebi la grîu, orz și porumb. Poate că nu az fi rău dacă s-ar acorda mai multă atenție unor soiuri indigene.Aplicînd în practică indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am trecut la înființarea unor sectoare de prelucrare a materiilor prime obținute în horticultura și a subproduselor din producția vegetală. Dispunem în prezent de o secție de prelucrare a fructelor, a strugurilor din producția proprie, a furajelor uro-proteice, ale căror venituri reprezintă 43 la sută din veniturile totale ale cooperativei. Am reușit astfel să facem ca mai mult de jumătate din numărul de cooperatori să lucreze efectiv 300 de zile pe* an în cooperativă, să fie retri- buiți lunar cu sume între 1 500—3 000 lei în raport de munca prestată și să echilibrăm financiar Cooperativa.Ca rezultat al preocupărilor de a concentra eforturile în cî- teva direcții principale, cooperativa noastră a sporit producția globală de la 14,5 milioane lei în 1975 la aproape 40 de milioane in acest an. Producția netă de la 8,8 milioane lei la peste 22 milioane, productivitatea muncii de la 19 300 lei la peste <70 000 lei în acest an, iar venitul mediu pe cooperator de la circa 6 600 lei la circa 18 000 lei..Cu toate aceste rezultate, noi nu sîntem pe deplin mulțumiți de modul în care ne-am desfășurat activitatea. Nu întotdeauna am acționat cu destulă fermitate și combativitate împotriva unor concepții înapoiate, a conservatorismului manifestat în special de unele cadre de răspundere, nu am intervenit cu operativitate pentru prevenirea și sancționarea încălcărilor legilor statului.Pentru a veni în sprijinul îmbunătățirii muncii noastre aș propune ca organele în drept să acționeze pcr.tru simplificarea evidenței deoarece avem mari necazuri în unități, se scriu grămezi de hirtii din care cu greu putem scoate ci Leva cifre pentru a face o analiză economică.
TOVARĂȘEI 
CIOCAN

în evidență dacă facem o simplă comparație cu perioada dinaintea eliberării patriei, cînd muncitoarele constituiau numai 6 la sută, intelectualele numai 2 la sută din totalul femeilor apte de muncă, cînd numai 2 Ia sută din copii vedeau lumina zilei într-o casă de naștere, iar aspirațiile femeilor spre egalitate în drepturi erau înăbușite cu brutalitate de opresiunile regimului burghezo-moșieresc.Astăzi, datorită grijii deosebite a partidului, a secretarului său general, peste 98 la sută dintre copii se nasc în maternități moderne, asistați de cadre medicale calificate, beneficiind de peste 100 000 locuri in leagăne și creșe, de peste 900 000 locuri în cămine și grădinițe, de gratuitatea învățămîntului și asistenței medicale.Este o deosebită cinste pentru mine ca. in numele femeilor, să dau expresie, și cu acest prilej, sentimentelor de stimă, de aleasă prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului, savant de prestigiu mondial, care, în cadrul multiplelor activități în conducerea de partid și de stat, acordă o atenție deosebită înfăptuirii politicii partidului, de afirmare tot mai puternică a femeilor în viața economico-socială, în conducerea societății, manifestînd permanent o caldă grijă pentru creșterea și educarea copiilor, a tinerei generații în spiritul idealurilor partidului nostru.îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial in cincinalul 1981—1985, obiectiv prioritar al activității consiliilor populare — a spus în continuare vorbitoarea — impune o preocupare mai intensă și din partea Consiliului Național al Femeilor, a comitetelor și comisiilor femeilor pentru atragerea în mai mare măsură a forței de muncă feminine, pentru educarea muncitorească, dezvoltarea spiritului de ordine și disciplină, paralel cu stimularea lor pentru ridicarea continuă a calificării și perfecționării profesionale, în acest sens, considerăm că 

trebuie să manifeste o preocupare sporită și unele ministere cum sînt cele ale chimiei, energiei electrice, transporturilor și telecomunicațiilor, agriculturii și industriei alimentare, turismului, care continuă să rămî- nă sub' posibilitățile reale de încadrare a femeilor.Apreciem că, alături de factorii care au răspunderi în agricultură, Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor vor trebui să-și intensifice eforturile pentru mobilizarea maselor de femei de la sate la creșterea producției agricole, vegetale și animaliere, valorificarea intensivă a fondului funciar, cultivarea tuturor terenurilor din unitățile de stat și cooperatiste, din grădinile și curțile proprii, creșterea unui număr mai mare de animale și păsări de către toți locuitorii satelor în vederea asigurării unei puternice baze de aprovizionare cu produse agroalimentare în toate județele țării.Trebuie să recunoaștem, în mod autocritic, că nu am făcut tot ce trebuia pentru dezvoltarea inițiativei, a spiritului gospodăresc al femeilor în realizarea de economii, atît la locul de muncă, cit și în propriile cămine. pentru participarea lor mai activă la acțiunile consiliilor populare de înfrumusețare a localităților, de colectare a materialelor recuperabile și reintroducere a lor în circuitul economic, reducerea cheltuielilor administrative.Mișcarea de femei, femeile au datoria să contribuie în mai mare măsură la dezvoltarea industriei mici, a producției de artizanat, care vor avea o importanță deosebită, prin crearea de noi locuri de muncă, în principal pentru femei, dar și pentru îmbunătățirea aprovizionării și a serviciilor destinate populației, pentru ridicarea calității vieții cetățenilor.Sîntem conștiente că pentru creșterea eficienței acțiunilor noastre, Consiliul Național, co-
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scriitorîngăduiți-mi să vă spun cîte- va cuvinte despre cuvînt, despre cauza literaturii, care nu este și n-a fost altceva decît cauza acestui pămint, cauza acestui popor. Literaturii i-a mers bine cînd țării i-a mers bine, momentele de maximă înflorire ale literaturii coincid în chip norocos cu epocile de mare avînt național. Astfel este epoca marilor clasici, cuprinsă între Unire și Războiul Independenței, așțfel este epoca de după realizarea statului român național unitar' și independent, astfel este această epocă inaugurată prin Congresul al IX-lea și pînă în prezent.Unii istorici literari pot spune că 15 ani reprezintă poate prea puțin pentru a defini o epocă literară, că o epocă nouă e legată de epocile mai vechi, le continuă și le dezvoltă. E adevărat, dar aceasta e valabil pentru toate epocile mari. Scriitorii din vremea Unirii se născuseră în epoca Regulamentului Organic, cei din vremea realizării statului național unitar se născuseră in țara mică, cei ce trăiesc azi s-au născut — în marea lor majoritate — în socialism și-și leagă opera de acești ani de biruință de după Congresul al IX-lea al partidului nostru. Da, e o epocă nouă, așa va intra în istoria națională, așa va intra și în istoria literară. E o epocă de demnitate pentru țară, de demnitate și pentru cuvîntul scris. De avînt temerar pentru țară, de îndrăzneală creatoare pentru literatură. Cărțile care au apărut în această perioadă nu puteau apărea înainte, nici atit de multe și nici atit de bune, iar aceasta. spune totul despre climatul de dezvoltare a literaturii, a artei și culturii în România de azi.Ce înseamnă climat știm cu toții, o știu mai ales agricultorii, iar în această sală sînt mulți, pe mulți i-am ascultat. Nu cred că a văzut cineva iarna albine culegînd nectar și păsări cîntînd prin pomii negri și goi. De ce ? Fiindcă e frig, fiindcă nu permite climatul. Un climat de frig polar usucă viața și face aerul irespirabil. Ca să se dezvolte, literatura — și nu numai ea — are nevoie de un climat bun, de căldură, iar căldura ne-a adus-o această epocă, căldura e a omului care o poartă, iată-1 !V-aș da un singur exemplu privind imbunătățirea climatului din literatură : desființarea cenzurii. Cite necazuri ne-a adus cenzura se știe, prima victimă a cenzurii, oriunde, e cuvintul scris. Dar cenzura a oprimat nu numai cuvîntul scris, ci și cuvîntul gindit. Inițiativa desființării acestei instituții anacronice, importată de pe alte meleaguri și reprezen- tînd o eră de frig, a avut-o tovarășul Nicolae Ceaușescu. Lui îi datorăm faptul că lucrările noastre literare apar azi așa cum sînt scrise, așa cum le gindim, ajungînd mai repede la dumneavoastră, la cititorii noștri. Dar sînt multe motivele pentru care noi, scriitorii, ii purtăm recunoștință secretarului general al partidului, iar din recunoștința noastră decurg niște obligații : la o epocă mare să răspundem cu o literatură mare.Cum să facem ? Aceasta se și face, această literatură există, se creează sub ochii noștri. E o literatură bogată în idei, bogată în formule stilistice, peste toate este o literatură angajată și militantă, militind hotărit pentru patria noastră socialistă și pentru oamenii ei, proclamînd idealul înalt umanist al acestei epoci noi și înnoitoare. Literatura noastră de azi e parte integrantă a marelui șantier de construcție și creație care e România. încă o trăsătură : literatura de azi a preluat în chip fericit marea și 

mitetele și comisiile femeilor trebuie să-și perfecționeze permanent stilul și metodele de muncă, să-și intensifice activitatea de educație politico-ideolo- gică, pentru a cultiva în rindul maselor de femei o înaltă conștiință cetățenească, socialistă, spiritul revoluționar, patriotic, dragostea față de locul unde trăiesc și muncesc, față de scumpa noastră patrie. Va trebui, de asemenea, să îmbunătățim conlucrarea noastră cu consiliile populare, cu ceilalți factori, pentru ca acțiunile pe care le organizăm să se ridice la nivelul cerințelor și exigențelor actuale.Ca soții și mame, femeile sînt profund interesate în menținerea și apărarea păcii. De aceea, ele adresează mulțumirea lor fierbinte conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru recentele măsuri luate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului. Central al partidului privind reducerea cheltuielilor militare pe anul acesta cu circa 2 miliarde lei și a celor de administrație cu 4 miliarde lei, sume importante, care vor contribui la accelerarea înfăptuirii programului de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, țelul fundamental al politicii partidului nostru. Aceste măsuri — a spus in încheiere vorbitoarea — constituie o nouă și elocventă dovadă a politicii de pace, de dezarmare, de colaborare între popoare pe care o promovează cu fermitate și consecvență secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărei neobosită activitate se leagă cea mai rodnică perioadă din istoria țării, speranțele și aspirațiile noastre de progres, pace, libertate și fericire, de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte, in care fiecare popor Să-și poată hotărî soarta fără nici un amestec din afară, să se poată dezvolta liber și independent.

glorioasa tradiție a epocilor de aur ale literaturii române. Dureroasa ruptură cu trecutul, o ruptură nenorocită care a dăinuit un șir de ani negri și reci, a fost înlăturată în chip hotărit. Marii clasici sînt azi contemporanii noștri, ei nu mai sint niște străini în țara lor, iar ei, cei mai mari — Eminescu, Sa- doveanu, Arghezi, Blaga, Câli- nescu — ne vot ajuta prin modelul lor să facem o nouă epocă clasică a literaturii române, pe care o dorim și de referință universală. Nu se poate, sintem convinși, ca literatura României de azi să nu aibă în lume destinul României de azi. In același timp, avem o literatură receptivă la nou, deschisă la noutatea unor tehnici și procedee literare care țin de contemporaneitate, de limbajul și sensibilitatea omului contemporan, de gîndirea și filozofia constructorilor socialismului.Iată și un motiv de nemulțumire, nu la noi, ci aiurea, pe la
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președintele Consiliului popular municipal Tîrgovișteînainte de toate, în calitate, de deputat al Consiliului popular județean Dîmbovița și de primar al municipiului Tîrgoviște, îngă- duiți-mi ca de la această înaltă tribună să aduc conducerii de partid și de stat, personal dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumirile oamenilor muncii de pe aceste meleaguri străbune românești pentru sprijinul neprețuit acordat dezvoltării impetuoase a județului Dîmbovița și a municipiului Tîrgoviște.Pe drept cuvînt, cetățenii Tîrgoviștei se mîndtesc nu numai cu vechea Cetate de scaun, ci și cu marea și moderna ctitorie de azi. care printre zidurile ei mărețe cuprinde cartiere cu blocuri dotate cu tot confortul, impunătoare lăcașuri spirituale între care se distinge frumoasa casă de cultură, ca să nu mai vorbim de noile citadele industriale care se măsoară in semeție cu istoricul Turn al Chindiei. Șirul multor ctitori întrerupt cu secole în urmă s-a reluat astfel în acești ani cu cel mai strălucit și vizionar dintre ei, bărbatul cel mai de seamă al istoriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia toți oamenii muncii îi sint și îi vor fi mereu recunoscători cu gindul, cu inima și cu fapta.în epoca cea mai glorioasă din istoria patriei noastre, deschisă de cel de-ăl IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, orașul Tîrgoviște se înscrie, asemenea tuturor localităților țării, pe coordonatele unei puternice emancipări economico-sociale. în această perioadă, producția industrială a crescut de la un miliard la peste 12 miliarde lei, iar populația municipiului a sporit de peste 3 ori. Au fost construite peste 18 mii apartamente, de care beneficiâză 3/4 din locuitorii municipiului nostru. Numai în ultimul cincinal, ritmul mediu anual ăl dezvoltării industriale depășește 23 la sută, ceea ce va permite ca Tîrgoviște să devină un mare centru industrial al țării.Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea desfășurată de consiliul popular, de deputați pentru buna gospodărire a orașului, pentru educarea revoluționară a tuturor cetățenilor printr-o organizare superioară a Festivalului național „Cîntarea României".De aceea, pentru cuprinderea și desfășurarea în condiții cit mai bune a Unor asemenea manifestări — a spus vorbitorul — 

niște posturi de radio. Niște domni de aiurea ne învață cum să scriem românește și cum să simțim omenește, ei fiind întorși cu spatele și la limba și la simțirea acestui pămînt. Hai să spunem că pe scriitorii de azi nu i-ar iubi fiindcă sînt comuniști. fiindcă fac o literatura angajată, dar ei ii hulesc și pe clasicii noștri — pe Sadoveanu, pe Arghezi, pe Călinescu — care n-au alt păcat, ei și alții, decît acela de a ține literatura română pe umerii lor, ca pe niște umeri de uriași. Acești hulitori de profesie resping deci nu numai literatura de azi, dar tot ce-i valoare românească. Lor nu le place nici cînd scriem despre răzeșii lui Ștefan cel Mare, nici cînd scriem despre eroii de la Plevna, nici cînd scriem despre oamenii de azi, îneît îți vine să-i întrebi : domnilor, nu cumva nu vă place poporul român ? După ei. bine-ar fi dacă acest neam și-ar părăsi țara plecînd cu mic cu mare aiurea, să se reîntregească cu marțienii, dacă s-ar putea, lăsînd aici un spațiu gol. Ei bine, să-și pună dumnealor pofta-n cui !Sarcina noastră esențială ră- mîne aceea de a ridica pe noi trepte de progres țara, de a ridica la strălucire cultura, știința, arta și' literatura României de azi. Cine să facă însă această ispravă dacă nu noi, cei de aici, de pe acest pămint ? Cit privește literatura, avem încă multe de făcut pentru a o ridica pe o nouă treaptă. Pe bună dreptate, aici, la congres, s-au adus critici unor creații slabe, nesatisfăcătoare ideologic și artistic, pe bună dreptate s-a exprimat dezideratul ca operele de artă și cultură să exprime mai hotărit și mai viguros adevărul epocii noastre. Deși, să fiu sincer, ne așteptam la critici cu mult mai severe. Trebuie, mi se pare mie, tocmai în acest sens, să accentuăm conținutul militant al literaturii, angajarea literaturii față de marile teme ale actualității, față de problematica vieții, a construcției socialiste din România de azi. E părerea mea, pot fi și alte păreri, eu îmi afirm opțiunea, crezul meu literar. Trebuie, mi se pare mie, să sporim altitudinea meditației din cărțile noastre, calitatea gîndirii ideologice și artistice, o gîndire care tine de o ideologie nouă, științifică și u- manistă, ideologia partidului. Trebuie să multiplicăm contactele noastre cu viața constructorilor socialismului. Să mergem, adică, mai des și să stăm mai mult pe locurile de unde am plecat, viața fiind singura rațiune a operei de artă, pe cunoașterea realităților noastre de acum, de aici bizuindu-se temeinicia operelor noastre. Cum altfel să înfruntăm viitorul" decît sprijinindu-ne puternic pe. trecut și pe prezent ?Toate acestea țin de noi, de munca noastră, a scriitorilor. Orice putem cere societății noastre, minus talent. Prețui- ți-ne deci după talent și după felul cum ne facem datoria. Literatura noastră este în măsură să-și facă datoria și mai bine față de patrie, față de limbă, față de partid și popor, și nu ne îndoim că partidul, poporul, societatea noastră ne vor ajuta să ne facem datoria. Noi ne simțim angajați în aceste țeluri.

a activităților politico-educative, în genere, consider că in modificările ce se propun să se aducă Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare atribuțiile culturale ale acestora să fie mal bine și mai complex precizate pentru ca adoptarea lor să conducă la creșterea rolului organelor puterii de stat locale în domeniul formării omului nou, al conștiinței sale revoluționare.Sîntem conștienți că în activitatea noastră stăruie încă o seamă de neajunsuri scoase la iveală tot mai curajos în confruntările sistematice pe care le avem eu cetățenii in cadrul acestei forme de dialog civic care este „Tribuna democrației", inițiativă pe care o datorăm secretarului general al partidului, grijii sale neslăbite ca tot omul din această țară să se pronunțe în soluționarea tuturor problemelor înaintării pe calea progresului economico-social multilateral. Sintem hotârîți să ne îmbunătățim stilul de muncă, făcînd din fiecare acțiune pe care o întreprindem cauza de fiecare zi a tuturor cetățenilor, antrenînd în mobilizarea lor întregul nostru activ, în frunte cu comuniștii. Ne vom preocupa mult mai temeinic de asigurarea unei baze materiale Corespunzătoare pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan de către toate întreprinderile, vom depune eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor privind transportul în comun, aprovizionarea cu apă. crearea tuturor condițiilor de agrement. Unele necesități pot fi mat bine satisfăcute, după părerea noastră, așa cum a reieșit și din dialogul cu cetățenii, dacă forurile in drept ar analiza cu solicitudine propunerile pe care îmi fac o datorie din a le formula și în cadrul forumului nostru : Avînd în vedere faptul că la numai 10 km de municipiul Tîrgoviște se află Termocentrala Doicești, solicităm ca Ministerul Energiei Electrice să grăbească lucrările necesare în Vederea trecerii la amenajările pentru termoficarea de la această sursă ; pentru asigurarea forței de muncă cu calificare superioară, necesară unităților industriale din municipiu și județul Dîmbovița, propun să se analizeze oportunitatea înființării la Tîrgoviște a unei secții a Institutului politehnic București — curs seral — pentru pregătirea de subingineri în ramurile metalurgiei și construcțiilor de mașini.
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cuci, județul Galați ; Cornel Boca, maistru principal la Uzina furnale aglomerare, Combinatul siderurgic Galați, deputat în consiliul popular județean, Erou al Muncii Socialiste, membru al Biroului executiv al Consiliului oamenilor muncii ; Ionel Dicu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Gorj ; Ion Iorga, maistru la întreprinderea minieră Motru, județul Gorj, secretar al comitetului de partid pe mină, membru al Consiliului Național al Oamenilor Muncii ; Emeric Pataki, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Harghita ; Emeric Szabo, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita ; Teodor Bendriș, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular orășenesc Toplița, județul Harghita ; Alexandru Voiculescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Hunedoara ; Constantin Lupulescu, miner, șef de brigadă, la întreprinderea minieră Lupeni, deputat în Consiliul popular județean Hunedoara ; Andrei Voileanu, prim- vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ialomița ; Maria Călin, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Lehliu-Sat, județul Ialomița ; Neculai Ibă- nescu, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Iași ; Eugen Nechifor-Moraru, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Iași, membru supleant al C.C. al P.C.R. ; Alexandrina Babeș, șef de formație la întreprinderea „Tehnoton" Iași, deputat în consiliul popular județean ; Nicolae Matei, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Ilfov, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R. ; Iuliana Tănase, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular orășenesc Urziceni, județul Ilfov ; Dumitra Dragomir, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Minăstirea, județul Ilfov ; Dumitru Ciuclea, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Maramureș ; Rafila Han, sudor la Trustul de construcții județene Maramureș, membru al Comitetului municipal de partid Baia Mare ; Marius Cojocaru, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mehedinți ; Aurel Cerga, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Gîrla Mare, județul Mehedinți ; Ernest Szotyori, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Mureș, membru al C.C. al P.C.R. ; Ana Herman, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Sighișoara, județul Mureș ; Ileana-Maria Csilla-Fulop, tehnician la Trustul județean Mureș de construcții, membru al Comitetului O.D.U.S. pe trust ; Valerian Găină, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Neamț ; Maria Morariu, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Brusturi — Drăgănești, județul Neamț ; Dumitru Cris- tea. prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Olt ; Ștefan Fugaciu, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular orășenesc Caracal, județul Olt ; Maria Nițu, inginer la întreprinderea de utilaj alimentar Slatina, membru al Biroului C.C. al O.D.U.S., vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Olt ; Ion Vîlsan, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Prahova, membru supleant al C.C. al P.C.R. ; Aurelia Ciufu, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular orășenesc Băicoi, județul Prahova ; Floarea Nedelcu, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Poiana Cîmpjna, județul Prahova ; Elena Nițu, laborantă la Combinatul petrochimic Brazi, deputat în Consiliul popular municipal Ploiești ; loan Caița, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Satu Mare ; Iuliana Haidu, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Berveni, județul Satu Mare : Ilarie Girjoabă, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Sălaj ; Aurel Creț, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Năpradea, județul Sălaj ; Iosif Eckenreiter, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Sibiu, membru supleant al C.C. al P.C.R. ; Ana Cărpini- șan, muncitor marochiner la întreprinderea de încălțăminte „13 Decembrie" Sibiu, vicepreședinte al Comitetului O.D.U.S., deputat in consiliul popular municipal ; loan Simiceanu. prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava, deputat in M.A.N. ; loan Otărniceriu, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular orășenesc Cîmpulung Moldovenesc, județul Suceava ; Eusebie Lateș, directorul Centrului județean Suceava de proiectare, deputat in consiliul popular județean ; Za-

Romeo Dragomireseu, Gheorghe Matei, Maria Nițu.Membrii : Nicolae Ganea, Maria Fluxă, Constantin Marin, 

haria Cărbunaru, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Teleorman ; Maria Bernea, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Gringeni, județul Teleorman ; Liviu Minda, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Timiș, membru supleant al C.C. al P.C.R. ; Radu Bălan, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Timișoara ; Elena Toth, bobinatoare la Trustul județean Timiș de construcții-montaj ; Constantin Amariei, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Tulcea ; Ion Bădilaș, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Lunca- Vița, județul Tulcea ; Eugen Tarhon, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Vaslui ; Veronica Harnagea, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Muntenii de Jos, județul Vaslui, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R. ; Gheorghe Stoica, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Vîlcea ; Vasile Sueiu, președinte al Biroului e- xecutiv al Consiliului popular orășenesc Drăgășani, județul Vîlcea ; Ion Cioară, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Vrancea ; Sița Niță, președinte al Biroului executiv al Consiliului popular comunal Dumbrăveni, județul Vrancea ; Nicolae Ganca, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, membru al C.C. al P.C.R., deputat în M.A.N. ; Maria Gheorghe, președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 4 București, membru al C.C. al P.C.R., deputat în M.A.N. ; Constantin Baltă, maistru lăcătuș la întreprinderea „23 August". vicepreședinte al Comitetului municipal București alO. D.U.S. și al C.C. al O.D.U.S. ; Georgeta Popa, maistru con- fecționer la întreprinderea de confecții și tricotaje București, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 6 București ; Ion Neacșu, mecanic de locomotivă la Depoul București-câ- lători, Erou al Muncii Socialiste ; Gabriela Ene Raeiu, laborant chimist la întreprinderea „Nufărul", membru al Comitetului O.D.U.S. al sectorului 6 și membru al Consiliului F.D.U.S, al municipiului București ; Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. alP. C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, deputat în M.A.N. ; Cornel Oneseu, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, membru al C.C. al P.C.R., deputat in M.A.N. ; Ion Gheorghe, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R. ; Ștefan Romeo Dragomireseu, vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare ; Constantin Voinescu, director al Direcției organizare, control și administrația locală de stat din cadrul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare ; Paul Sfetcu, director adjunct, secretar al Comitetului de partid la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare ; Ion Ciobotaru, director adjunct al Direcției de sistematizare-pro- iectare și construcții din cadrul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare ; Paula Prioteasa, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, deputat in M.A.N. ; Gheorghe Brehuiescu, adjunct al ministrului finanțelor, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R. ; Mircea Georgescu, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții ; Alexandru Heinrich, adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R. ; Marin Constantin, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, vicepreședinte al U.N.C.A.P., membru supleant al C.C. al P.C.R. ; Rada Mocanii, adjunct al ministrului educației și învățămîntului ; Maria Fluxă, adjunct al ministrului comerțului interior, deputat în M.A.N., membru al Biroului Consiliului Național al Femeilor; Lidia Orădean, secretar de stat la Ministerul Sănătății, membru supleant al C.C. al P.C.R. ; Ion Rădulescu, vicepreședinte al CENTROCOOP ; Ștcfan-AurcI Baciu, director in Comitetul de Stat al Planificării; Virgil Hampu, secretar al C.C. al U.T.C. ; Mihail Goran, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din instituțiile administrației de stat și consiliile populare ; Adrian Alexandrescu, director al Institutului de cercetări și proiectări pentru sistematizări locuințe și gospodărie comunală București ; Valeriu Dumitru Cristescu, director general al Institutului central de proiectare și directivare în construcții, membru supleant al C.C. al P.C.R., deputat în M.A.N. ; Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților ; Maria Marițescu, secretar al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 6 București.

Rada Mocanu, Virgil Hampu, Iosif Eckenreiter. Lidia Orădean, Mihail Goran. Magdalena Silto, Gheorghe Brehuescu, Ștefan-Au- rel Baciu.
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Excelentei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Am onoarea să confirm primirea mesajului dumneavoastră de felicitări adresat cu prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Botswana.La rindul meu, împărtășesc sentimentele Excelenței Voastre și îmi exprim încrederea in dezvoltarea în continuare a bunelor relații care, în mod fericit, există între cele două țări ale noastre.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

Q. K- J. MASIRE
' Președintele Republicii Botswana

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- tru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe Soliman Metwalgi, ministrul transporturilor, comunicațiilor și navigației maritime din Republica Arabă Egipt, care face o vizită in țara noastră.în cadpul întrevederii, a fost exprimată satisfacția față de evoluția raporturilor de colaborare româno- egiptene, raporturi care se dezvoltă

în spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul intîlnirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat și au fost abordate unele probleme privind lărgirea cooperării economice bilaterale, îndeosebi în domeniul materialului țulant, naval și auto.La întrevedere, desfășurată !ntr-o ambianță de cordialitate, a participat tovarășul Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.
Plecarea tovarășului Luis CorvalanTovarășul Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile,. care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a efectuat o vizită de prietenie în țara noastră, a părăsit vineri după-amiază Capitala.

’ La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
Primiri la Consiliul de MiniștriVineri după-amiază, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, a primit pe Milton Cevallos Rodriguez, subsecretar în Ministerul Industriei, Comerțului și Integrării, președintele părții țării sale la lucrările sesiunii Comisiei mixte interguvernamentale româno- ecuadoriene de colaborare economică, ce se desfășoară la București.Au fost abordate probleme privind colaborarea dintre cele două țări in domenii economice de interes reciproc.în aceeași zi, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-mjnistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe Milton Cevallos Rodriguez cu care a discutat probleme legate de dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de colaborare economică intre România și Ecuador.La primiri au participat Cornel Pin-

zaru, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Gonzalo Paredes Crespo, ministru, însărcinat cu afaceri a.l. al Republicii Ecuador la București.
★Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- rrtihistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, vineri după-amiază, pe ministrul transporturilor, comunicațiilor și navigației maritime din Republica Arabă Egipt, Soliman Metwalgi, care face o vizită in țara noastră.în cadrul întrevederii au fost abordate probleme privitoare la dezvoltarea pe mai departe a colaborării economice dintre România și Egipt.A luat parte tovarășul Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. (Agerpres)

Cronica zileiDelegația Frontului Popular Patriotic din Republica Populară Ungară, condusă de Istvan Sarlos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Național al F.P.P., care in perioada 8—12 septembrie a.c. a efectuat o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a părăsit Capitala, intorcîn- du-se în patrie.în cursul vizitei, delegația ungară a avut convorbiri la conducerea Consiliului Național al F.D.U.S., la Comitetul pentrti problemele consiliilor populare, a vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și județul Constanta.Delegația ungară a fost primită de Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor a fost realizat un schimb de experiență privind activitatea F.D.U.S. și F.P.P., sub!iniindu-se rolul acestora pentru promovarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul ungar.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Botswana, Archie Mogwe. care se află în vizită în țara noastră, a fost vineri oaspetele județului Prahova. Au fost vizitate, cu această ocazie. Combinatul petrochimie de la Brazi și întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești.în cursul după-amiezii. oaspetele a avut o întrevedere cu Ion Sțoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
★Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Republicii Costa Rica, vineri după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală, in cadrul căreia ziaristul Leonard Mehedinți a împărtășiț impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Luis Alberto Bolanos Gutierrez. însărcinat cu afaceri a.i. ai Republicii Costa Rica la București.
★Vineri au avut loc la sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale — A.D.I.R.I. — lucrările mesei roțunde consacrate Conferinței Asociației de Drept Internațional — I.L.A. — desfășurată Ia Belgrad, in perioada 17—23 august a.c.(Agerpres)

România în lume
• Contact» Internaționale • Convorbiri • Prezența

Convorbiri economice româno-sovieticeMOSCOVA 12 (Agerpres). - Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, care a făcut o vizită in Uniunea Sovietică, a avut convorbiri cu S. A. Skacikov, președintele Comitetului de stat pentru relații economice externe, B. F. Bratcenko, ministrul industriei cărbunelui, M. V. Egorov, ministrul industriei construcțiilor navale, N. A. Malțev, ministrul industriei petrolului, V. A. Kazakov, ministrul industriei aeronautice, A. K. Antonov, ministrul industriei

electrotehnice, V. N. Poliakov, ministrul industriei de automobile, K. L Brehov, ministrul construcțiilor de mașini pentru industria chimică și a petrolului.Au fost discutate probleme legate de dezvoltarea pe mai departe a cooperării și a livrărilor reciproce între industria construcțiilor de mașini din România și partenerii sovietici. S-a exprimat de ambele părți dorința de a spori șl diversifica schimburile, de a intensifica colaborarea reciproc avantajoasă pe plan industrial și tehnico-științific.
Pavilionul românesc la Tirgul internațional de la Zagreb

vizitat de președintele Consiliului Executiv Federal

al R.S.F.I.

Din partea Ministerului Educației și învățămîntuluiPentru a veni in sprijinul oamenilor muncii care doresc să-și completeze studiile în invățămintul liceal, treapta a doua, se va organiza in perioada 17—20 septembrie a.c. o nouă sesiune de admitere in clasa a Xl-a pentru invățămintul liceal seral.De asemenea, in aceeași perioadă se organizează un nou concurs de admitere pentru invățămintul profesional și de maiștri.Unitățile de Invățămînt la care Urmează să se organizeze concursul de admitere sînt stabilite de inspectoratele școlare județene și al municipiului București, pe baza planului de

școlarizare aprobat pentru anul școlar 1980/1981.înscrierile pentru aceste examene se fac in zilele de 15—18 septembrie, pînă la ora 20,00,. iar probele scrise se susțin in zilele de 19 și 20 septembrie, începlnd cu ora 17,00.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA LOTO DIN 1» SEPTEMBRIE 1980
EXTRAGEREA I : 47 2 M 16 81 85 <3 

26 29.
EXTRAGEREA a n-a : 1 11 S3 41 31 Ț 1 ft ȘR
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

724 106 LEI.„ZIUA POMPIERILOR11
Veghind cu grijă 
la avutul tuturorA intrat in tradiția poporului nostim ca, in fiecare an, la 13 septembrie. să fie sărbătorită „Ziua pompierilor din Republica Socialistă România". Această manifestare constituie un prilej de evocare a luptelor eroice purtate de detașamentul pompierilor bucu- reșteni in bătălia de pe Dealul Spirii. din 13 septembrie 1848, împotriva invadatorilor otomani, pentru apărarea pămintulu! strămoșesc și a cauzei revoluției; este, totodată, un prilej de apreciere a celor care veghează astăzi la apărarea împotriva incendiilor a avuției naționale, a vieții si bunurilor cetățenilor. Anul acesta, sărbătorirea are o semnificație a- parte in climatul de efervescență revoluționară șf de vieemulație creatoare în care întreaga națiune socialistă, strins unită in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. depune eforturi susținute pentru îndeplinirea prevederilor actualului plan cincinal și trecerea cu succes la realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.Dezvoltarea economico-socială fără precedent din anii socialismului, creșterea de la an la an a avuției naționale, respectiv a numărului și importanței obiectivelor industriale și agricole, dotarea a- cestora cu mașini și Instalații de mare complexitate, la nivelul teh-, nicii mondiale, diversificarea tehnologiilor de fabricație au impus și impun o atenție specială în preocupările de combatere și, îndeosebi, de prevenire a incendiilor.Pregătiți temeinic, gata in orice moment șl condiții să înfrunte cu bărbăție pericolele, pompierii au intervenit, ori de cite ori a fost nevoie, cu înalt spirit de dăruire patriotică și competență profesională, lichidînd incendiile izbucnite și salvînd de la distrugere importante valori materiale. Adevărate fapte de curaj, dîrzenie, iar cind a fost nevoie — de eroism, au dovedit In acțiunile de intervenție militarii unităților de pompieri din Turceni, Tîrgu Jiu, companiile I și a ll-a — Ploiești, din Bacău, Tîr- goviște, Orăștie ș.a.Punînd accentul pe activitatea de prevenire, se acordă o atenție deosebită controalelor tehnice, executate de reorezentanții unităților de pompieri la toate obiectivele economice și social-culturale, in primul rînd la cele cu un grad ridicat de vulnerabilitate la incendii.în vederea apărării împotriva Incendiilor s-a organizat și desfășurat o intensă șl diversă activitate in- structiv-educativă in rindul maselor. De asemenea, s-a realizat o colaborare tot mai strinsă cu specialiști

General-maior 
Gheorghe BRICEAG, comandantul pompierilor

din ministerele economice și din instituțiile centrale și cu membrii comisiilor tehnice din obiective și localități pentru înlăturarea cauzelor care pot genera incendii. Totuși, în unele obiective economice și socflal-culturale se mai întîlnesc aspecte de neglijență sau imprudență, de ignorare a normelor tehnice de utilizare sau întreținere a agregatelor și instalațiilor, cu riscurile decurgind din aceasta.O contribuție importantă la desfășurarea unei susținute și eficiente activități de prevenire _sau stingere a incendiilor o aduc* membrii comisiilor tehnice și ai formațiilor civile de pompieri. Dintre ele., s-au evidențiat comisiile tehnice de la combinatele chimic din Craiova, petrochimic Teleajen, de prelucrare a lemnului Blaj, siderurgic Galați, din Șantierul naval Constanta ș.a., precum și formațiile civile de pompieri din localitățile Buhuși, Săveni. Cruset, Călățele, Masloc, Hida și Cisnădioara — clasate pe primele locuri in Întrecerea patriotică organizată pe acest profil.Datorită creșterii nivelului de conștiință și a spiritului de răspundere al oamenilor muncii; au fost frecvente situațiile in care cetățenii au intervenit direct sau au sesizat prompt organele de pompieri pentru înlăturarea cauzelor sau neregulilor de natură să provoace incendii. Dar cel mai prețios ajutor pe care pompierii îl pot primi din partea populației este respectarea de către toți cetățenii a normelor de prevenire a incendiilor, înlătu- rind prin aceasta cauzele ce Ie produc.Mîndri de succesele obținute, cu sentimentul datoriei împlinite, pompierii militari și civili sîrit, în același timp, conștienți de neîmpli- nirile ce încă se 'mai manifestă in activitatea pe care o desfășoară, de faptul că, nu întotdeauna, calitatea acțiunilor executate s-a ridicat la înălțimea condițiilor create. Conștienți de aceasta, vor face totul pentru continua perfecționare a pregătirii lor.Urmind exemplul viu, modelul strălucit de muncă și viață, de devotament și profund patriotism pe care ii constituie personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. devotați trup și suflet patriei, poporului și partidului, de ziua lor, pompierii se angajează să acționeze cu dăruire și pasiune, cu spirit revoluționar și vigilență sporită, pentru a cinsti prin fapte nobila misiune încredințată de partid și de stat, de a fi permanent Ia datorie, pentru apărarea vieții oamenilor șl avuției naționale a poporului român.

Aplicație a Forțelor Anuale Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșoviaîn perioada 4—12 septembrie 1980, pe teritoriul Republicii Democrate Germane și în aCvatoriul adiacent acestuia din Marea Baltică s-a desfășurat o aplicație a Forțelor Armate Unite ale statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia — „Frăția de arme — 80".La aplicație au participat state majore, mari unități și unități ale Armatei populare bulgare, Armatei populare cehoslovace, ale Armatei populare naționale a R.D.G., ale Armatei poloneze. Armatei populare ungare și Forțelor armate ale U.R.S.S., state majore ale Armatei Republicii Socialiste România, precum și o parte din forțele amfibii ale flotei maritime militare populare a R.D.G., flotei maritime militare a R.P.P. și fio- tei maritime militare a U.R.S.S. din Marea Baltică, destinate în compunerea Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Aplicația a fost condusă de ministrul apărării naționale al Republicii Democrate Germane, general de armată Heinz Hoffmann.Scopurile stabilite pentru aplicație au fost realizate. Trupele, forțele flotelor și statele majore care au participat la aplicație se reîntorc la locurile de dislocare permanentă.
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, PROGRAMELE 1 »l !
8,45 Ecran de vacantă : . Toate pîn- 

zele sus“. Ultimul episod : 
„Aventura nu s-a sfirșlt"

8.43 Film artistic ; Orașul văzut de 
sus (reluare)

11,13 Muzică populară
in jurul orei 11,30 — Transmisiu
ne directă : Ceremonia sosirii to
varășului Samora Moises Machel, 
președintele Partidului ERELIMO, 
președintele Republicii Populare 
Mozambic
PROGRAMUL 1

12. ® Concert educativ
13, ® Mozaic cultural-artistlc-sportiv

• Ora 15,® — Fotbal : Sportul 
studențesc — Jiul Petroșani. 
Transmisiune directă de la Bucu
rești.

18,® Campionatul balcanic de baschet 
masculin: România — Grecia. Re
priza a Il-a

18, ÎS Săptămtna politică
18.50 de seri
19. ® Telejurnal
19.30 Largă și fermă aprobare orientă

rilor și hotărîrilor adoptate de 
Congresul consiliilor populare

19.50 Teleenclclopedia
2O.S5 Film artistic : „Recoltă amară”. 

Producție a studiourilor engleze
22.10 Telejurnal
22.30 Varietăți muzicale

PROGRAMUL 2
18, ® Telejurnal
19, ® Maeștrii artei Interpretative con

temporane
20,40 Documentar științific
21,20 Muzică de jazz
22.10 Telejurnal
22.30 Varietăți muzicale

De la Centrul de fizica 
pămintului și seismologieCentrul de fizica pămintului și seismologie anunță : în ziua de 12 septembrie 1980, la ora 2,24 minute, 25 secunde, s-a produs, în vecinătatea orașului Galați, la adîncimea de circa 15 km, un cutremur cu magnitudinea de 4,7 (scara Richter). Intensitatea cutremurului in zona epi- centrală a fost de 5 grade (scara Mer- cali).Cutremurul a fost simțit la Galați, Brăila. Măcin, Tulcea, Focșani. Rim- nicu Sărat, Tecuci, Bacău, Bîrlad, cu intensitatea de II—IV grade.Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.

PARIS Conferința internațională de solidaritate 

cu lupta poporului namibianPARIS 12 (Agerpres). — La sediul UNESCO din Paris se desfășoară lucrările Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului namibian de eliberare de sub ocupația regimului rasist din Africa de Sud, pentru decolonizare și independență națională. Inițiată de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest — S.W.A.P.O. și Consiliul Mondial al Păcii, conferința întrunește o largă participare, fiind prezenți delegați din numeroase țări, între care și România, reprezentantul personal al secretarului general al O.N.U., reprezentanți ai O.U.A., ai unor partide și organizații politice, sindicate, mișcări de eliberare națională.Luind cu vin tul in ședința inaugurală, Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O., a subliniat că această

conferință se ține într-un moment în care evenimentele politice din Namibia iau dimensiuni din ce în ce mai grave. Regimul rasist de la Pretoria — în timp ce refuză să se conformeze rezoluțiilor Națiunilor Unite privind Namibia — își intensifică opresiunea și violența împotriva poporului namibian, ca și actele de a- gresiune Împotriva statelor vecine.Așa cum se subliniază într-o declarație difuzată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, conferința de la Paris constituie un nou exemplu al solidarității, ajutorului și cooperării pe care forțele democratice și progresiste din lumea întreagă le aduc S.W.A.P.O. și O.N.U. în înfăptuirea idealurilor de autodeterminare, libertate și independență într-o Namibie unită.
Belgia amină amplasarea de rachete pe teritoriul său

Un interviu ai primului ministru, W. MartensBELGRAD 12 (Agerpres). — La 12 septembrie s-a deschis cea de-a 33-a ediție a Tirgului internațional de la Zagreb, la care iau parte 5 000 firme și întreprinderi din 59 de țări.România, participantă tradițională la acest tîrg, este prezentă cu o expoziție generală de mărfuri, ctiprin- zînd produse ale industriei constructoare de mașini, industriei chimice, industriei siderurgice, economiei forestiere, industriei ușoare și alimentare.LAGOS 12 (Agerpres). — Tovarășul Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și-a încheiat vizita în Nigeria, în cursul căreia a avut întîlniri cu miniștrii federali ai comerțului, industriilor, agriculturii, cu guvernatorul statului Oyo, cu conducerea Corpo-
★ROMA 12 (Agerpres). — La Roma a avut loc ședința consiliului de administrație al Băncii italo-române, care a analizat activitatea abesteia de la înființare și a stabilit măsuri pentru dezvoltarea în continuare a operațiunilor in scopul amplificării

Pavilionul românesc a țost vizitat de Veselin Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Iosip Vîrhoveț, secretarul federal pentru afacerile externe, Milka Planinț, președintele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Croația, și alte oficialități iugoslave. Oaspeții, intîmpinați de ambasadorul României la Belgrad, Nicolae Mihai, au făcut aprecieri pozitive privind modul de participare, amenajarea expoziției și varietatea exponatelor prezentate. \*rației naționale a petrolului, precum și cu alte personalități și reprezentanți ai conducerilor unor firme din Nigeria. AU fost încheiate contracte pentru anii 1980—1981 între întreprinderile românești și firmele nigerie- ne și au fost analizate noi posibilități de cooperare economică între cele două țâri.
★raporturilor economice și de cooperare româno-italiene. La ședință au participat prof. Parravicini Giamino, președintele consiliului de administrație, și Vasile Voloșeniuc, președintele consiliului de administrație al Băncii române de comerț exterior.

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Belgia amină pentru o dată ulterioară adoptarea deciziei privind amplasarea pe teritoriul său, în conformitate cu planul N.A.T.O., a unor rachete nucleare, a declarat primul ministru Wilfried Martens, intr-un interviu acordat cotidianului „Le Soiri*. Guvernul belgian a cerut inițial o aminare de șase luni pentru

a lua o decizie în această problemă, termen care a expirat in luna iunie.După cum relatează agenția France Presse, cabinetul este în continuare în imposibilitate de a lua o decizie „din rațiuni de politică internă", partidele socialiste, flamand și valon, membre ale coaliției guvernamentale, pronunțîndu-se in mod ferm împotriva planului N.A.T.O. ,

Agențiile de presă

LA STOCKHOLM A AVUT LOC SEMNAREA PROTOCOLULUI re- 
'e- 
1U1

feritor la modificarea unor p: deri ale Acordului între Gtiv Republicii Socialiste România și Guvernul regal al Suediei privind transporturile rutiere internaționale de mărfuri. Protocolul stabilește noi modalități de facilitare a transporturilor rutiere de mărfuri între cele două țări, contribuind la dezvoltarea in continuare a relațiilor economice bilaterale.

CONVORBIRI ECONOMICE SO- VIETO-POLONEZE. Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe Mieczyslaw Jagielski, membru al Biroului Politic al C. C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, care se află la Moscova în fruntea unei delegații economice poloneze. în cursul convorbirilor s-a subliniat necesitatea creșterii eficienței colaborării economice înțre cele două țări, atit pe baze bilaterale, cit și in cadrul Con- . siliului de ' Ajutor Economic Reciproc, transmite agenția P.A.P. în urma convorbirilor purtate de delegația poloneză, a fost semnat un acord economic între cele două țâri.LA REUNIUNEA TARILOR DIN AFRICA AUSTRALA, care se desfășoară la Salisbury, primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, s-a pronunțat pentru o sporire a eforturilor proprii ale statelor africane in vederea realizării proiectelor de dezvoltare. Trebuie să acționăm de urgență pentru a ne consolida situația prin adoptarea de programe în ecopul realizării suveranității noastre economice, a subliniat el.

I

I

Plenara C.C. alBRUXELLES 12 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc plenara C.C. al P.C. din Belgia, care a dezbătut probleme privind situația din țară, a stabilit sarcinile partidului pentru următoarea perioadă și a analizat unele probleme ale situației internaționale actuale.Luind cuvintul în cadrul plenarei, președintele partidului, Louis Van Geyt, a relevat că viața econo- mico-sociălă belgiană este carfecteri-

P.C. din Belgiazată de creșterea șomajului șl a inflației, de intensificarea luptei oamenilor muncii împotriva ofensivei capitalului asupra intereselor vitale ale celor ce muncesc. Exprimind poziția partidului comunist în problemele internaționale, vorbitorul a relevat necesitatea ca Belgia — în pofida presiunilor la care este supusă — să nu adopte acum o hotărîre în privința amplasării pe teritoriul ei a unor noi rachete nucleare americane.
EVENIMENTELE DIN TURCIA

• Forțele armate turce au înlăturat guvernul S. Demirel si au 
Instituirea stării de asediu

! FESTIVITĂȚILE DE LA ADDISI ABEBA. Cu prilejul celei de-a Vl-a aniversări a revoluției popu- I lare etiopiene, la Addis Abeba a I avut. loc . o , paradă militară, urmată de o demonstrație a oamenilorI muncii din capitala țării. într-un I mesaj adresat națiunii cu această ocazie, Mengistu Haile Mariam, I președintele Consiliului Militar I Administrativ Provizoriu șl al Comisiei de organizare a Partidului j celor ce Muncesc din - Etiopia, a I reafirmat hotărirea de a continua drumul ț>e care s-a Înscris revolu- I ția etiopiana, de edificare a so- I cietății socialiste, transmite agenția etiopiană de presă E.N.A.MIȘCAREA PROTESTATARA ASUD. Agențiile internaționale de presă continuă să relateze despre ampla . mișcare protestatară a tinerilor de culoare din Africa de Sud împotriva sistemului discriminatoriu din invățămint, sute de mii de elevi și studenți I boicotind cursurile sau organizind manifestații in diferite localități. După incidentele de la Guguletu. poliția a tras din nou împotriva manifestan- ! ților la VVhittelesea, in bantustanul Ciskel, omorind un student.

preluat puterea în țară •ANKARA 12 (Agerpres). — în primele ore ale zilei de 12 septembrie, forțele armate turce au preluat puterea în 'țară, inlăturind guvernul condus de Suleyman Demirel — anunță agențiile internaționale de presă, citind postul de radio Ankara. Constituția țării a fost suspendată. Parlamentul a fost dizolvat, iar membrii acestuia și-au pierdut imunitatea parlamentară — precizează postul de radio Ankara — adăugind câ frontierele Turciei au fost închise. iar legăturile telefonice și telegrafice întrerupte. Autoritatea este exercitată de Consiliul Național al Securității, in fruntea căruia se află generalul Kenan Evren. șeful Statului Major al Forțelor Armate Turce, si din care fac parte comandanții forțelor terestre, aviației, marinei, jandarmeriei și cel al forțelor turcești din Marea Egee.Pe întreg teritoriul Turciei a fost Instituită starea de asediu. Tancuri ■ și care blindate ocupă poziții in punctele principale și la clădirile-cheie din Ankara. Elicoptere militare survolează orașul. Au fost introduse

interdicții de circulație in timpul nopții. Activitatea partidelor politice, a sindicatelor și asociațiilor a fost suspendată.Postul de radio Ankara a informat. de asemenea, că 118 inalte oficialități guvernamentale au fost arestate și transportate la Istanbul. Primul ministru, Suleyman Dețnirel; șl liderul opoziției, Biilent Ecevit, au fost „puși sub protecția armatei", indică un comunicat radiodifuzat al Comandamentului stării de asediu din Ankara.într-un discurs radiodifuzat, generalul Kenan Evren a anunțat că un consiliu de miniștri civil va fi format în Turcia in scurt timp. Pină la formarea acestui consiliu, a precizat el, Consiliul Național al Securității iși va asuma toate puterile guvernamentale. Generalul Kenan Evren a declarat că Turcia va ră- mîne fidelă N.A.T.O., va respecta acordurile internaționale și va continua să aibă relații de bunăvecinătate cu țările din regiune „pe baza egalității, respectului reciproc și neamestecului in treburile interne".
„Cartă a colaborării" între țările andine

TINERETULUI DIN AFRICA DE

QUITO 12 (Agerpres). — în localitatea ecuadoriană Riobamba a avut loc o reuniune la nivel inalt a Pactului Andin, la care au luat parte președinții statelor din zonă sau reprezentanții acestora, șefi de stat din alte țări latino-americane, precum și reprezentantul guvernului spaniol. Participant» au definitivat și adoptat o „Cartă a colaborării" între țările andine, care stabilește principii in domeniul politicii interne și internaționale. între acestea sint evidențiate necesitatea promovării unei noi ordini politice și economice regionale și internaționale, a unor noi programe de dezvoltare economică independentă a statelor și de intensificare a cooperării regionale și internaționale pe principii noi, echita

bile și juste. Sint consemnate, de asemenea, necesitatea soluționării tuturor diferendelor existente sau care ar putea surveni in viitor intre state numai prin mijloace și căi pașnice, necesitatea depunerii de eforturi susținute pentru favorizarea procesului destinderii și dezangajării militare, imperativul sporirii contribuției țărilor andine la efortul gen» ral de soluționare a problemelor m jore cu care este confruntată omenirea. Este subliniată, de asemenea, importanța promovării pe plan intern a unor măsuri adecvate pentru democratizarea vieții Bocial-politice și economice naționale, pentru o repartizare echitabilă a veniturilor în rindul tuturor categoriilor sociale.
FRONTURI ALE RECONSTRUCȚIEI 

ÎN SAVANA MOZAMBICANĂPrin iarba uscată și înaltă cit un stat de om, drumul de savană se întinde cind drept, cind șerpuit. ca o panglică de coral, pe care roțile mașinilor răvășesc in răstimpuri pulberea fină a lateritului. De la cafeniu închis la roșu, culoarea drumurilor de țară mozambicane se răsfringe in cea a arborilor și a ierbii ; zone întregi capătă o nuanță purpurie precum lumina amurgului austral. Cind încep ploile musonice, aceste drumuri devin uneori matcă de riuri provizorii. Acum. Încă mai dăinuie sezonul uscat. în valea rîului Metuissa, singurul rămas „in funcțiune" pe mulți kilometri în jur, apa îi atrage pe oameni ca un magnet. Pe cărările ce duc spre așezări apropiate, șiruri de femei cară apă în ulcioare mari purtate pe cap și mai toate au cite o năframă legată la spate în care-și duc copiii mici.în valea fluviului Zambezi și a afluenților săi nordici peisajul ciști- gă în prospețime, etalind un verde mâi persistent, întreținut de parcelele irigate și de pădure. Dacă în sud domină culturile de orez, trestie de zahăr, citrice și banane, în provinciile Zambezia și Tete se întîlnesc holde de porumb, plantații de iută, copra și bumbac. Poate mai mult decit alte provincii mozambicane, Zambezia are o legătură cu istoria îndepărtată a țării, căci, cu multe veacuri în urmă, în văile regiunii se stringea aur ; despre acest meșteșug, ca și in genere despre viața strămoșilor mozambicanilor păstrindu-se mărturii sub formă de imagini desenate pe piatră. Aceste creații le-au fost de folos nu numai arheologilor, ci și geologilor de astăzi, căci in cî- teva imagini mina artistului a înfățișat scene ale comerțului cu aur și aramă. Mergind pe firul cercetărilor și asocierilor, specialiștii au ajuns la

filoane minerale de anvergură, mai ales in provincia Tete, considerată acum un fel de „miracol geologic".Colonizarea Mozambicului a cuprins mult timp doar o fișie de-a lungul litoralului spre Oceanul Indian, căci rezistența mozambicanilor a impie- dicat pătrunderea colonialiștilor f spre interiorul țării, pină pe la sfirșitul secolului trecut. Etapa decisivă a luptei pentru neatirnare a început odată cu crearea Frontului de Eliberare a Mozambicului (FRELIMO).
ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIE

Mă aflam în capitala mozambicană în acea noapte memorabilă de 25 iunie 1975, cind intreaga suflare a țării trăia momentul unic al istoriei sale : proclamarea independenței. Cuvintele „Agora somos um povo livre" (acum sintem un popor liber), pornite din zecile de mii de piepturi ale celor adunați pe stadionul central al orașului, dădeau glas bucuriei și entuziasmului nestăvilit ale unui popor ce-și vedea împlinit visul secular de a fi stăpîn pe propria soartă.Lupta pașnică, dar deloc ușoară pentru edificarea unui Mozambic nou mobilizează astăzi energiile descătușate ale maselor „De la Rovuma la Maputo — un singur popor, o singură națiune", glăsuiește una din cele mai frecvente lozinci ale mozambicanilor. între rîul Rovuma, marcind frontiera cu Tanzania, tn nord, și rîul Maputo, din extremitatea sudică, la granița cu Republica Sud- Africană. Mozambicul se întinde pe 783 030 kmp. Grație reliefului său

variat, resurselor solului și subsolului, țara întrunește condiții favorabile pentru asigurarea avansului său economic și social, a prosperității celor peste zece milioane de locuitori ai săi.Tocmai în această direcție converg eforturile desfășurate de poporul mozambican, devenit stăpin pe bogățiile sale naționale. Prin esența revoluționară a primei Constituții, prin hotâririle Congresului al III-lea al partidului FRELIMO, referitoare la liniile generale ale edificării în Mo- zambic a unei noi societăți, prin măsurile vizind instaurarea unui stat democratic popular, pornind de Ia formele embrionare ale puterii instituite mai de mult în zonele eliberate, s-au creat premise pentru edificarea unei societăți bazate pe dreptate și echitate. Prin directivele care definesc sarcinile dezvoltării economice a țării în etapa revoluției democrat- populare, precum și in perspectivă s-a stabilit că. paralel cu întărirea sectorului agricol care și în următorii ctțiva ani va constitui baza dezvoltării, trebuie creată o industrie grea, dat fiind rolul decisiv ce revine acestui sector atit in realizarea sarcinilor economice, cit și in ridicarea conștiinței de clasă a oamenilor muncii.Eforturile de dezvoltare economică au dus la obținerea unor importante sporuri lntr-o serie de domenii, îndeosebi in industrie, unde anul trecut producția a crescut cu peste 15 la sută tn comparație cu nivelul dinaintea proclamării independentei. Pași însemnați s-au făcut și în privința dezvoltării agriculturii. îndeosebi prin sporirea producției de trestie de zahăr și bumbac. între proiectele economice pe anii 1980—1981 figurează barajul de la Mapai, care va permite punerea în valoare a tere

nurilor agricole din bazinul fluviului Limpopo.Pornind de la cerințele asigurării unei dezvoltări accelerate, autoritățile mozambicane acordă o atenție deosebită educației și invățămintu- lui. Se află in curs de desfășurare un amplu program de lichidare a analfabetismului ; pretutindeni se construiesc școli, mai cu seamă in mediul rural. Este semnificativ că în patru ani numărul elevilor s-a triplat.Animat de sentimente de prietenie și solidaritate față de tinerele state independente ale Africii, poporul român urmărește cu caldă simpatie eforturile depuse de poporul mozambican pe calea consolidării independenței, a dezvoltării economico- sociale. Sentimentele de prietenie ale poporului nostru și-au găsit în decursul anilor expresie în sprijinul multilateral acordat luptei poporului mozambican pentru dobîndirea independenței. în noile condiții, relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic cunosc o continuă amplificare și diversificare. Cresc constant schimburile comerciale, se lărgește cooperarea economică ; numeroși tineri mozambicani se pregătesc in institutele de invătămint superior din România, în timp ce specialiști români lucrează pe pămintul Mozambicului, contribuind nemijlocit la progresul țării prietene.La dezvoltarea raporturilor ro- mâno-mozambicane o contribuție de cea mai mare însemnătate au adus-o întîlnirile și convorbirile de la București și de pe pămintul african ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Samora Machel. ureședin- tele FRELIMO și al Renublicil Populare Mozambic. Declarația solemnă comună, celelalte documente semnate cu aceste prilejuri au dat expresie hotărîrii ambelor țări de a lărgi și adinei conlucrarea lor prietenească pe multiple planuri, cu convingerea că acest lucru slujește interesele celor două popoare, cauza progresului, păcii și cooperării internaționale.
Vasile GROS
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