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NICOLAE CEAUȘESCU

ieri au început in Capitală

LA INVITAJIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Sub semnul stimei și respectului reciproc, al dorinței

comune de a da dimensiuni și mai ample colaborării

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

multilaterale româno-iordaniene, ieri a început

Vizita de prietenie a Maiestății Sale regele
Hussein Ibn Talal, al Regatului Hașemit al iordaniei
Sosirea

în Capitală
La Invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, joi,
la amiază, a sosit in Capitală,
Intr-o
vizită de prietenie.
Maiestatea Sa regele Hussein
Ibn Talal al Regatului Hașemit
al Iordaniei.
Noul dialog la nivel înalt ro
mâno-iordanian este o expresie
a evoluției pozitive a relațiilor
de prietenie, respect reciproc și
colaborare fructuoasă dintre
cele două țări, a dorinței ambe
lor țări și popoare de a extinde
și mai mult raporturile bilate
rale. precum și conlucrarea pe
arena internațională. Totodată,
vizita se înscrie in cadrul bu
nelor relații pe care România
le întreține cu țările arabe, cu
toate statele ce au pășit pe ca
lea independenței și dezvoltării
"
libere, relații bazate pe încredere. colaborare și stimă reciprocă.
Ceremonia sosirii înaltului
oaspete a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopeni, împo
dobit sărbătorește. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau por
tretele președintelui Nicolae
Ceaușescu și regelui Hussein
Ibn Talal, încadrată dă drape
lele de stat ale celor două țări.
Pe mari pancarte erau înscrise,
în limbile română și arabă,
urările : „Bun venit în Repu
blica Socialistă România Maies
tății Sale Hussein Ibn Talal,
regele Regatului Hașemit al
Iordaniei !“, „Să se dezvolte
continuu relațiile de prietenie și
colaborare dintre Republica So
cialistă România și Regatul Ha
șemit al Iordaniei, spre binele
popoarelor român și iordanian,
al cauzei generale a colaboră
rii, destinderii și păcii
lume !“.
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începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au
Început, joi după-amiază, convorbi
rile oficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa
regele Hussein Ibn Talal al Regatului
Hașemit al Iordaniei.
La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru al
guvernului. Ștefan Andrei, ministrul

Shaker, comandant In exercițiu al
afacerilor externe, general colonel
forțelor armate iordaniene, Marwan
Constantin Olteanu. ministrul apă
rării naționale, Vasile Pungan, mi- • Kassem, ministrul afacerilor externe, Nasir Batayneh, ambasadorul
nistrul comerțului exterior șl coope
Regatului Hașemit al Iordaniei la
rării economice internaționale. Ion
București.
Stănescu. ministru, șeful Departa
Președintele Nicolae Ceaușescu a
mentului pentru construcții în străi
adresat regelui Hussein Ibn Talal
nătate.
un călduros salut, exprimindu-și sa
Din partea iordaniană — Ahmad
tisfacția pentru noua vizită pe care
Lozi. șeful curții regale hașemite,
șeful statului iordanian o efectuează
general locotenent Sharif Zeid Bin

în onoarea Maiestății Sale regele Hussein Ibn îalal
Președintele Republicii Socialiste
Nicolae
România,
tovarășul
Ceaușescu, a oferit, joi, un dineu oficial în onoarea Maiestății Sale
Hussein Ibn Talal, regele Regatului
Hașemit al Iordaniei, la Palatul Con
siliului de Stat.
La dineu au luat parte tovarășii
Iosif Banc, Emil Bobu, Nicolae
Constantin, Ion Dincă, Ludovic
Fazekas. Gheorghe Oprea, Gheorghe
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț,

Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Miu
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere,
Nicolae 'Giosan, Constantin Olteanu,
Ion Ursu, Richard Winter. Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ion M. Nicolae și loan
Totu, viceprim-miniștri ai guvernu
lui, precum și membri ai Consiliului
de Stat, miniștri, conducători ai unor
instituții centrale, organizații de masă
și obștești, reprezentanți ai vieții
noastre științifice și culturale.
Au participat Ahmad Lozi, Sharif

Zeid Bin Shaker, Marwan Kasșem,
Nasir Batayneh, alte persoane ofi
ciale iordaniene.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
regele Hussein Ibn Talal au rostit
toasturi.
Urmărite cu interes și subliniate cu
aplauze, toasturile au fost marcate
de intonarea imnurilor de stat ale
Iordaniei și României.
Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Toastul președintelui

Toastul regelui

Nicolae Ceaușescu

Hussein Ibn Talal

Maiestate și dragă prietene,

Doresc să exprim, și in acest cadru, satisfacția noas
tră pentru noua vizită pe care o faceți în România și
să vă adresez, Maiestate, colaboratorilor care vă înso
țesc, un cordial salut prietenesc, împreună cu tradițio
nala noastră urare de bun venit pe pămîntul românesc.
Apreciem această nouă vizită ca o expresie a bune
lor relații care s-au statornicit între România și Ior
dania, a voinței țărilor noastre de a lărgi și mai mult
cadrul colaborării și conlucrării lor prietenești.
Ne este plăcut să constatăm că întîlnirile noastre
anterioare — atît la București, cît și la Amman — con
vorbirile purtate împreună, înțelegerile la care am
ajuns și documentele pe care le-am semnat au pus ba
zele unor raporturi trainice, care se dezvoltă fructuos,
în spiritul și pe baza deplinei egalități in drepturi,
a stimei și respectului reciproc. Sint încredințat că și
în cursul actualei vizite vom ajunge la noi înțelegeri,
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Prieteni și tovarăși,

milioanelor de cetățeni ai țării. Iau
parte, de asemenea, ca invitați —
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, activiști
de partid și de. stat, personalități ale
vieții științifice și culturale.
Ora 9. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
este întâmpinat, la sosire, cu multa
căldură, cu urale și ovații. Miile de
bucuneșteni aflați pe platoul din fața
Palatului sporturilor și culturii
aclamă Îndelung pe conducătorul
iubit al partidului șl statului nostru.
Grupuri de pionieri, de tineri și
tinere oferă fiori tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.
Cu aceeași însuflețire este salutat
secretarul general al partidului de
participanții la conferință. In marea
sală răsună vii și îndelungi aplau
ze, se scandează cu înflăcărare
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu
— la mulți ani !“. In această primi
re entuziastă iși găsesc o vibrantă
expresie cele mai alese și profunde
ginduri și sentimente de dragoste,
stimă și recunoștință, pe care în
treaga națiune le nutrește față de
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru
nemărginitul devotament și exem
plara dăruire comunistă puse, timp
de cinci decenii, în slujba partidului
și patriei, a ■ bunăstării și fericirii
poporului, a cauzei socialismului și
păcii. Sint reafirmate. în același
timp, unitatea de neclintit a tutu-'
ror fiilor țării în jurul partidului, al
secretarului său general, voința lor
fermă de a milita cu toată energia
pentru progresul neîntrerupt al
României, pentru împlinirea desti
nului ei socialist și comunist.
Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.
Rostind cuvin tul de deschidere a
lucrărilor
conferinței,
tovarășul

Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului, a spus :
„Mult iubite și stimate tovarășe
Nieolae Ceaușescu,
tovarășă
Elena
Mult stimată
Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca, din îm
puternicirea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Guvernului Re
publicii Socialiste România, să de
clar deschise lucrările Conferinței
pe țară a președinților consiliilor
populare.
Cu deplina convingere că exprimăm
sentimentele dumneavoastră, ale tu
turor celor prezenți, salutăm cu deo
sebită căldură, cu nemărginită dra
goste și adincă bucurie, cu stimă și
profund respect participarea la lu
crările conferinței a celui din a cărui
inițiativă a fost instituționalizat
acest reprezentativ forum democra
tic al țării, iubitul nostru conducă
tor, secretarul general al partidului,
președintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze indelungate. Se scandează cu putere
„Ceaușescu șl poporul !“).
Salutăm, de asemenea, cu deosebită stimă și considerație participa
rea la lucrările conferinței a tova
rășei Elena Ceaușescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului. (Aplauze).
Conferința pe țară a președinților
consiliilor populare iși desfășoară
lucrările într-o perioadă de puternic
avînt creator, de intensă activitate
a întregului nostru ponor pentru In-
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Azi, in jurul orei 11,45, posturile de radio și televiziune vor transmite direct ceremonia
plecării Maiestății Sale Hussein Ibn Talal, regele Regatului Hașemit al Iordaniei, care, ia invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o
vizită de prietenie în țara noastră.

(Continuare în pag. a III-a)

E celență, prieten mult stimat Nicolae Ceaușescu,

Este o deosebită plăcere pentru mine și persoanele
care mă însoțesc să vă exprim dumneavoastră cele
mai profunde sentimente de gratitudine și apreciere
pentru călduroasele sentimente cu care ne-ați înconju
rat încă de la sosirea în frumoasa dumneavoastră țară,
pentru primirea deosebită pe care ne-ați făcut-o și
care arată dimensiunile prieteniei trainice dintre po
poarele iordanian și român, ale conlucrării largi și
perspectivelor favorabile care se deschid în fața noas
tră, prin realizarea obiectivelor comune ale fructuoasei
cooperări spre care tindem. Cu această ocazie fericită,
aș dori să vă asigur că dezvoltarea prieteniei și coope
rării dintre țările noastre — tendință pe care ne-am
străduit să o imprimăm încă de la început raporturi
lor bilaterale — reflectă voința noastră fermă de
a sluji interesele ambelor țări, precum și respectul
nostru față de tot ceea ce asigură progresul și prospe
ritatea popoarelor român și iordanian și ale întregii
omeniri.

Stimați oaspeți iordanieni,

în tara noastră, precum și convin
gerea că schimbul de vederi pe care
îl vor avea împreună va impulsiona
extinderea relațiilor" de prietenie și
colaborare dintre cele două țări și
popoare.
Regele Hussein Ibn Talal a mulțu
mit cu căldură tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru invitația de a vi
zita România, pentru primirea prie
tenească de care s-a bucurat încă din
momentul sosirii pe pămîntul româ
nesc, manifestindu-și satisfacția de
a se reintîlni cu șeful statului român
și continua dialogul la nivel înalt
româno-iordanian. Totodată, șeful
statului iordanian și-a exprimat con
vingerea că noua vizită pe care o
face în România va contribui la dez
voltarea în continuare a bunelor
raporturi existente între țările noas-

In. prezența tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, joi,
17 februarie, s-au deschis la Bucu
rești lucrările Conferinței pe țară a
președinților consiliilor populare,
eveniment de seamă in viața poli
tică a patriei noastre.
întrunirea acestui larg șl re
prezentativ forum, instituționalizat
din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu, se Înscrie ca un nou și
semnificativ moment In amplul
proces de adîncire a democrației so
cialiste in România, relevînd rolul
important ce
revine consiliilor
populare — puternică forță politică
șl organizatorică în structura statu
lui nostru — in asigurarea partici
pării efective a tuturor cetățenilor,
fără deosebire de naționalitate, la
conducerea întregii activități econo
mice și sociale din județe, orașe și
comune, in mobilizarea maselor la
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-Iea și
Conferința Națională ale partidului,
a luminosului program de edificare
a socialismului și comunismului pe
pămîntul patriei.
Lucrările conferinței au loc In
Palatul sporturilor și culturii, care
este împodobit sărbătorește. Pe
fundalul sălii se află portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, înca
drat de drapele roșii și tricolore.
La conferință participă președinții
consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale, primvicepreședințil comitetelor executive
ale consiliilor populare județene și
al Capitalei, vicepreședinți ai comi
tetelor și birourilor executive care
răspund de activitatea cultural-educativă și alți reprezentanți ai orga
nelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, purtătorii mandatului

In timpul convorbirilor oficiale romfino-îordsnlene
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE

RAPORT
cu privite la activitatea și sarcinile consiliilor populare pentru îndeplinirea
lutaiirilor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale partidului
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cea de-a IlI-a Conferință pe țară
a președinților consiliilor populare
— larg și reprezentativ forum instituționalizat din inițiativa secretaru
lui general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — constituie
o puternică mărturie a modului
creator în care partidul și statul
nostru asigură adîncirea continuă a
democrației socialiste, participarea
efectivă, directă și nemijlocită a ma
selor de oameni ai muncii, fără deo
sebire de naționalitate, la conducerea
activității economico-sociale, la dez
baterea și adoptarea hotărîrilor pri
vind prezentul socialist și viitorul
comunist al patriei.
Conferința pe țară a președinților
consiliilor populare are loc la puțin
timp de la desfășurarea lucrărilor
Conferinței Naționale a partidului,
eveniment de importanță istorică
pentru întregul partid și popor care
a făcut bilanțul uriașelor înfăptuiri
obținute sub conducerea încercată a
gloriosului nostru partid comunist,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care
comuniștii și întreaga noastră na
țiune l-au omagiat cu sentimente
vibrante de recunoștință și prețuire
cu prilejul aniversării a 50 de ani de
activitate revoluționară și a zilei
■ale de naștere.
Aceste evenimente cu profunde
semnificații politice și istorice au
creat un climat de puternică efer
vescență, de unitate indisolubilă și
coeziune de monolit în jurul parti
dului, al secretarului său general,
stlmulînd activitatea creatoare a în
tregului popor, in vasta operă de
edificare pe pămîntul României a
societății socialiste multilateral dez
voltate.
Este pentru noi un minunat prilej
de a exprima înalta stimă și consi
derație față de omul care a acționat
cu bărbăție și neînfricare, înfruntind
cu deosebit curaj oprimarea și asu
prirea, slujind Încă din fragedă ti
nerețe cauza nobilă a poporului —
libertatea, independența și suverani
tatea națională, Înfăptuirea pe pă
mîntul României a celei mai nobile
și drepte orînduiri — socialismul și
comunismul ; omul de numele căruia
se leagă cele mai mari înfăptuiri din
istoria României, prestigiul ei fără
egal în rindul națiunilor lumii; omul
care a devenit pentru întreaga pla
netă un simbol al prieteniei și cola
borării dintre popoare, al luptei pen
tru pace și progres, unul dintre cei
mai proemineriți conducători de stat
ai lumii contemporane — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Manifestările de profundă prețuire
și atașament nețărmurit față de
gloriosul nostru partid, față de se
cretarul său general sînt mărturii
elocvente ale voinței de neclintit a
națiunii române de a urma cu cre
dință și devotament partidul, ale
convingerii unanime a tuturor fiilor
patriei noastre că, sub conducerea
partidului, în frunte, cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, vor căpăta viață
cele mai cutezătoare programe de
viitor, intărindu-se independența și
suveranitatea patriei, sporind bună■tarea și fericirea întregului popor.
La conferința noastră — larg și
reprezentativ forum al democrației
socialiste și muncitorești — parti
cipă președinții consiliilor popu
lare, care sint și secretari ai
comitetelor de partid, precum și
alte cadre cu răspunderi directe
în organizarea și conducerea vieții
economice, politice și sociale. Putem
afirma că este reunit, aici, activul de
partid și de stat din toate localitățile
tării, căruia îi revin sarcini deosebi
te pentru asigurarea traducerii în
viață a obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xll-lea, a programelor spe
ciale adoptate de Conferința Națio
nală a partidului.
Conferința noastră este chemată să
dezbată într-un spirit de înaltă exi
gentă — așa cum ne cere secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — modul în care
se desfășoară activitatea pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de
partid, să întreprindă măsuri care să
asigure traducerea în viață în tota
litate a Planului național unic
de dezvoltare economico-socială a
României și a planurilor în profil te
ritorial.
In Expunerea la Plenara lărgită a
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, ca
și în Raportul la Conferința Națio
nală a partidului — documente de o
inestimabilă valoare teoretică și
practică
—
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a înfățișat în mod magis
tral stadiul actual al evoluției socie
tății românești, amplele transformări
petrecute în viața economico-socială
a patriei, marile succese obținute sub
conducerea partidului, obiectivele și
căile fundamentale de ridicare con
tinuă a gradului de bunăstare și ci
vilizație ale întregului popor.
In perioada care a trecut de la ul
tima Conferință « președinților can
aliilor populare din 1978, oamenii
muncii din țara noastră, însuflețiți de
obiectivele Congresului al Xll-lea al
partidului, au acționat cu pasiune și
dăruire revoluționară, obținind succe
se remarcabile în toate domeniile
vieții economice și sociale.
Consecvent politicii de industriali
zare a țării — cale sigură pentru în
tărirea independentei și suveranită
ții patriei, a ridicării nivelului de trai
material și spiritual al poporului —
partidul nostru a continuat cu fer
mitate orientarea strategică de dez
voltare armonioasă și echilibrată a
forțelor de producție pe tot cuprin
sul țării, asigurîndu-se pe această
bază înflorirea tuturor localităților,
valorificarea superioară a resurselor
materiale și umane, creșterea gra
dului de civilizație, egalitatea de
plină in drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei, fără deosebire de
naționalitate. Vorbitorul a arătat că,
in comparație cu 1978 — anul celei
de-a II-a Conferințe a președinților
consiliilor populare — fondurile fixe
în economie au crescut în 1982 cu
37,8 la sută, in numeroase județe
avuția reflectată în fondurile fixe
cunosclnd creșteri și mai mari, în
tre 48 și 92 la sută.
Activitatea consiliilor populare,
condusă și îndrumată permanent de
organele și organizațiile de partid, a
fost orientată în direcția mobilizării
maselor largi de oameni ai muncii

prezentat de tovarășul EMIL BOBU,
membru al Comitetului Politic Execuțivz secretar al C.C. al P.C.R.
pentru înfăptuirea obiectivelor fun
damentale aprobate de Congresul al
Xll-lea. Pe harta multor județe —
Bistrița-Năsăud,
Botoșani, Gorj,
Sălaj, Covasna, Tulcea, Vâsliri, Vrancea și altele — care nu de mult se
situau printre zonele slab dez
voltate, au apărut unități economice
reprezentative ale economiei noastre
naționale. Se înfăptuiește cu succes
obiectivul stabilit de Congresul al
Xll-lea ca in actualul cincinal în
toate județele țării să se asigure o
producție de cel puțin 70 000 lei pe
locuitor, care reflectă cu putere
concepția partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu de trecere la dez
voltarea intensivă a economiei, rea
lizarea unei noi calități in toate do
meniile. Dacă în 1980 acest volum
de producție se realiza numai în 14
județe, în 1983 numărul lor va ajun
ge la 29, existînd condiții ca în 1985
toate județele să înfăptuiască acest
important obiectiv stabilit de partid.
In domeniul agriculturii, ca ur
mare a măsurilor luate de conduce
rea partidului și statului pentru do
tarea și înzestrarea acestei ramuri
importante a economiei naționale,
realizarea unui mare volum de lu
crări de irigații și îmbunătățiri fun
ciare, mai buna organizare a pro
ducției și a muncii, precum și creș
terea cointeresării lucrătorilor din
agricultură, producția agricolă a
crescut an de an.
Succesele obținute în actualul cin
cinal în creșterea producției indus
triale și agricole, a avuției naționale
și pe această bază a bunăstării popu
lației demonstrează justețea măsuri
lor luate de conducerea partidului
din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru crearea unui ca
dru organizatoric nou, original de
participare a maselor de oameni ai
muncii la conducerea țării, la elabo
rarea și înfăptuirea politicii partidu
lui și a statului, la perfecționarea
sistemului de autoconducere și a me
canismului economico-financiar, spo
rirea competențelor și atribuțiilor
organelor locale ale puterii de stat
în conducerea Întregii activități din
teritoriu.
Analiza profund științifică înfăți
șată în Raportul tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Conferința Națională a
scos puternic în evidență că dacă în
acești ani s-ar fi muncit peste tot
cu mai multă răspundere, dacă s-ar
fi folosit toate mijloacele de care
dispunem s-ar fl realizat o creștere
mult mai puternică a economiei na
ționale.
Trebuie să spunem că din acest
punct de vedere nici consiliile popu
lare județene, municipale, orășenești
și comunale nu au înțeles pe deplin
rolul și sarcinile mari puse în fața
lor de conducerea partidului privind
răspunderea nemijlocită ce o au în
conducerea activității economice a
unităților indiferent de subordonare.
In continuare, în raport se arată
că, datorită unor deficiențe din acti
vitatea unor întreprinderi și centrale
industriale, lipsei de exigență ma
nifestate de consiliile populare din
multe județe, în ultimii ani nu s-au
realizat prevederile de plan la unele
produse importante pentru economia
națională, la asimilarea de produse
și tehnologii noi, la export, precum
și în ce privește consumurile plani
ficate de materii prime, materiale,
combustibili și energie.
Planul național unic de dezvoltare
pe anul 1983, elaborat sub directa
conducere și îndrumare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu — a arătat vorbi
torul — a stabilit obiective care
să asigure realizarea programelor
speciale adoptate de Conferința
Națională a partidului privind dez
voltarea bazei energetice a țării,
reducerea costurilor și cheltuieli
lor materiale, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii,
diminuarea suplimentară a con
sumurilor materiale și energeti
ce, intensificarea recuperării și va
lorificării resurselor materiale refolosibile.
Pentru înfăptuirea acestor sarcini
prioritare ale dezvoltării țării noas
tre se impune ca organele locale,
conducerile unităților, sub îndruma
rea organizațiilor de partid, să trea
că cu hotărire la aplicarea tuturor
măsurilor aprobate de conducerea
partidului privind creșterea produc
ției de cărbune, țiței și metale nefe
roase, folosirea intr-o măsură tot mai
mare a potențialului hidroenergetic
al țării, construirea cu mijloace lo
cale a unor microhidrocentrale, uti
lizarea apelor geotermale, combate
rea prin toate mijloacele a risipei de
combustibili și energie, condiții de
terminante pentru asigurarea inde
pendenței energetice a țării.
De asemenea, se impune ca în fie
care unitate economică,' cu sprijinul
cadrelor din cercetare și proiectare,
să se adopte măsuri concrete pentru
înlocuirea tuturor produselor mari
consumatoare de metal, combustibil
și energie, introducerea de noi teh
nologii și modernizarea celor exis
tente, care să conducă la micșorarea
consumurilor specifice, valorificarea
superioară a materiilor prime proprii
și reducerea pe această cale a im
porturilor.
în centrul preocupărilor organelor
locale ale puterii de stat, ale tuturor
consiliilor oamenilor muncii din în
treprinderi trebuie să stea, așa cum
a indicat secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
înfăptuirea integrală, la termen, în
cele mai bune condiții de calitate și
competitivitate, a sarcinilor la ex
port. Cu sprijinul organizațiilor de
partid, să fie luate măsuri ferme
pentru înlăturarea tuturor manifes
tărilor de indisciplină, pentru res
pectarea tehnologiilor de fabricație,
a termenelor și clauzelor din con
tracte, pentru realizarea în întregime
a planului și lichidarea oricăror reclamații privitoare la producția ex
portată.
Consiliile populare județene, mu
nicipale, orășenești și comunale tre
buie să nu scape nici un moment
din vedere sarcinile de mare răs
pundere pe care le au în vederea în
lăturării neajunsurilor și lipsurilor
existente în activitatea economică,
să combată cu hotărire fenomenele
de risipă, să analizeze și să stabi
lească, împreună cu consiliile oame
nilor muncii, măsuri corespunzătoare
care să asigure reducerea cheltuieli
lor de producție, meșterea produc

tivității muncii și pe această bază
sporirea continuă a eficienței eco
nomice.
După cum cunoașteți, consiliilor
populare Te revin sarcini deosebite
in domeniul producției mici și arti
zanale, care în actualul cincinal ur
mează să crească de cel puțin două
ori pe baza utilizării depline a ca
pacităților de producție existente și
folosirii unor spații și utilaje dis
ponibile pe plan local, preluate de
la industria republicană. De aceea,
se impune să se acorde acestor ac
tivități o atenție sporită. Consiliile
populare județene, municipale, oră
șenești și comunale trebuie să ma
nifeste mai multă preocupare și ini
țiativă — in cadrul competențelor
conferite de lege — pentru prelua
rea și executarea în unitățile subor
donate a unor produse și piese da
serie mică, să pună mai mult in va
loare resursele locale de materii
prime și materiale, pentru dezvolta
rea și diversificarea producției destihate fondului pieței și exportului.
In această perioadă, consiliile
populare și organele agricole au în
treprins o serie de măsuri pentru
aplicarea programelor speciale, dez
voltarea bazei tehhico-materiale a
agriculturii, folosirea cît mai efi
cientă a fondului funciar și a forței
de muncă, pentru creșterea rolului
consiliilor unice agroindustriale, a
conducerilor tuturor unităților în
valorificarea condițiilor și posibili
tăților de care dispune agricultura
noastră socialistă. Eforturile depuse
au condus la obținerea an de an a
unor producții agricole superioare,
care vă sînt cunoscute.
Succesele obținute s-au datorat în
principal preocupărilor constante ale
conducerii partidului și statului nos
tru, personal ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în elaborarea unor pro
grame pentru îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii în agri
cultură, diversificarea și moderniza
rea sistemei de mașini agricole, în
zestrarea agriculturii cu utilaje de
mare randament.
După cum cunoașteți însă. Raportul
prezentat la Conferința Națională a
partidului a subliniat că — deși s-au
obținut o serie de succese importan
te în agricultură — acestea nu sînt
pe măsura posibilităților de care dis
punem.
După ce a reliefat principalele de
ficiențe manifestate în munca consi
liilor populare, a organelor agricole,
precum și a unităților de producție,
cu deosebire privind folosirea ra
țională a pămîntului, buna pregătiră
și desfășurare a campaniilor agrico
le, dezvoltarea zootehniei, vorbitorul
a prezentat sarcinile ce revin con*
siliilor populare și celor care lucrea
ză în această ramură deosebit de im
portantă a economiei naționale.
Avînd în vedere că pînă în 1985 tre
buie să obținem o producție de cir
ca 27—28 milioane tone cereale, se
arată în continuare în raport — este
necesar ca toți factorii cu răspunderi
în acest sector, și în primul rînd
consiliile populare, să desfășoare o ac
țiune permanentă și temeinic organi
zată, prin folosirea tuturor mijloace
lor mecanice și a forței de muncă,
pentru utilizarea cu cel mai înalt
randament a pămîntului, exercitarea
unui control strict, exigent și per
manent asupra calității lucrărilor de
pregătire a solului, însămînțare, în
treținere a culturilor și strângere a
recoltei. Să luăm astfel de măsuri
încît campania agricolă de primăva
ră să fie temeinic pregătită, atît în
ceea ce privește reparația mașinilor
și utilajelor agricole, asigurarea se
mințelor de cea mai bună calitate, cît
și în organizarea formațiilor de lu
cru, stabilirea responsabilităților ce
revin tuturor cadrelor de conducere
Și specialiștilor.
In continuare, vorbitorul a arătat
că, deși în anul 1982 s-au înregistrat
unele progrese în aplicarea preve
derilor programului de autoconduce
re și autoaprovizionare în profil te
ritorial, în acest domeniu persistă
încă neajunsuri.
S-a reliefat necesitatea ca fiecare
unitate administrativ-teritorială să-și
asigure, din producția proprie, re
sursele necesare autoaprovizionării
și livrării la fondul de stat, luîndu-se măsuri ferme împotriva celor
care încalcă principiile stabilite.
Potrivit orientărilor și indicațiilor
date de secretarul general al parti
dului — se arată în continuare în
raport — consiliile populare au
acordat o atenție mai mare în ulti
ma perioadă activității de sistema
tizare a teritoriului și localităților,
precum și îndeplinirii planului la
construcția de locuințe. In primii doi
ani ai actualului cincinal au fost
date in folosință populației 300 000
locuințe, ajungîndu-se astfel, la sfîrșitul anului 1982, la o suprafață lo
cuibilă medie de 10,3 mp pe locuitor,
cu 28 la sută mai mare față de în
ceputul cincinalului anterior, conco
mitent cu îmbunătățirea gradului de
echipare și dotare a locuințeloi,
creșterea confortului. In construcția
noilor locuințe și a obiectivelor social-culturale s-a realizat o mai
bună corelare cu rețelele edilitare,
de transport in comun și comerciale,
cu necesitatea reducerii în continua
re a perimetrelor construibile, a
dezvoltării complexe și modernizării
tuturor localităților urbane și ru
rale.
Analiza întreprinsă în acest do
meniu scoate însă în evidență că in
activitatea de sistematizare a loca
lităților și în construcția de lo
cuințe se manifestă o serie de
neajunsuri. Se impune, așa cum
a stabilit conducerea partidului, ca
în 1983 să se ia măsuri fer
me pentru îndeplinirea integrală
a planului, inclusiv recuperarea res
tanțelor din anul 1982. Sînt cazuri de
încălcare a Legii sistematizării, se
execută construcții de locuințe și
anexe gospodărești fără autorizație,
s-au amplasat construcții în afara
perimetrului construibil.
Consiliile populare trebuie să ac
ționeze cu exigență pentru a-și în
deplini în totalitate atribuțiile și
sarcinile conferite de lege, să exer
cite un control riguros pentru cu
noașterea și respectarea prevederilor
acestora de către toți cetățenii. Este
necesar ca, pînă la sfîrșitul semes
trului I a.c., consiliile populare ju
dețene să reanalizeze schițele de sis
tematizare ale tuturor comunelor și

stadiul de aplicare a acestora, să sta
bilească măsuri pentru îmbunătăți
rea in continuare a soluțiilor de sis
tematizare, pentru intensificarea ac
țiunii de strămutare a unor gospodă
rii rămase în afara perimetrelor sau
din satele fără perspectivă de dez
voltare. De asemenea, este necesar
să se acționeze energic în vederea
adoptării măsurilor corespunzătoare
pentru redarea în circuitul agricol a
unor suprafețe cit mai mari de teren
arabil, folosirea rațională a fiecărui
metru pătrat de pămînt prevăzut în
perimetrul construibil al orașelor și
comunelor.
Sarcini deosebite revin consiliilor
populare în îmbunătățirea activității
politico-ideologice și instructiv-educative, în perfecționarea stilului și
metodelor lor de muncă, se arată în
raport.
în ultimii ani, statul nostru a
acordat importante fonduri pentru
dezvoltarea continuă a bazei mate
riale a activității cultural-educative,
desfășurată in municipii, orașe și
comune. Dispunem în prezent de
28 657 școli, 7 967 cluburi muncito
rești, case de cultură și cămine cul
turale, 149 teatre și instituții muzi
cale, 5 500 cinematografe, 101 muzee,
17 000 biblioteci și alte edificii cul
turale, care oferă condiții pentru an
trenarea maselor largi de oameni ai
muncii la acțiuni de ridicare a ni
velului politico-ideologic, la forma
rea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste.
Pornind de la aceasta, consiliile
populare, sub directa conducere și
îndrumare a organelor și organizații
lor de partid, trebuie să acționeze
astfel încît întreaga bază materială
și formele muncii politico-educative
să fie subordonate dezvoltării răs
punderii tuturor oamenilor muncii
pentru participarea efectivă, zi de
zi, la activitatea din industrie, agri
cultură, din celelalte domenii și sec
toare, pentru înfăptuirea exemplară
a sarcinilor stabilite de conducerea
partidului și statului nostru.
întreaga activitate politico-ideologică și cultural-educativă de masă
trebuie să urmărească perfecționa
rea continuă a pregătirii profesio
nale, ridicarea cunoștințelor teore
tice și practice în cadrul cursurilor
de instruire, îndeosebi pe noile plat
forme industriale și în întreprinde
rile aparținînd ramurilor de vîrf ale
economiei naționale, în învățămintul
agrozootehnic de masă, cultivînd în
conștiința fiecărui om al muncii din
industrie și agricultură înalte răs
punderi pentru înfăptuirea sarcinilor
profesionale și obștești, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în toate
domeniile de activitate.
Acțiunile politico-educative iniția
te de consiliile populare, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de
partid, trebuie să fie orientate (cu
prioritate spre cunoașterea și res
pectarea de către toți cetățenii a
hotărîrilor de partid, de stat, a le
gilor țării, stimularea unui climat
de înaltă exigență și atitudine re
voluționară față de toți cei care în
calcă prevederile și normele de con
viețuire în societatea noastră socia
listă. Respectarea neabătută, în orice
împrejurare, a legilor statului con
stituie pentru consiliile populare
una din obligațiile lor de seamă, o
condiție a îndeplinirii rolului și sar
cinilor ce le revin.
Potrivit atribuțiilor conferite de
lege, consiliile populare sînt che
mate să desfășoare o activitate mai
susținută pentru aplicarea indica
țiilor date de secretarul general al
partidului la Conferința Națională
vizînd ridicarea conținutului învățămîntului de toate gradele, sporirea
eficientei procesului de integrare cu
producția, educarea tinerei generații
în spirituL dragostei față de patrie
și popor, ăl normelor eticii și echi
tății socialiste.
în consiliile populare activează
aproape 60 000 de deputați, funcțio
nează comisii permanente și comitete
de cetățeni care, la rindul lor, cu
prind sute de mii de oameni. Dispu
nem, in această privință, de un
cadru organizatoric in stare să ofere
consiliilor populare posibilitatea de
a desfășura o activitate susținuta,
sprijinindu-se pe cele mai largi
mase, pentru înfăptuirea neabătută a
hotărîrilor partidului și legilor țării,
a tuturor sarcinilor ce le revin.
Vorbitorul s-a referit apoi la sar
cinile ce revin consiliilor populare
în domeniul activității de gospodă
rire comunală și locativă, In organi
zarea mai bună a transportului în
comun, precum și la necesitatea
participării populației la realizarea
de obiective de interes cetățenesc.
Organele și organizațiile de partid
— a spus vorbitorul — trebuie să
îmbunătățească munca de control și
îndrumare a consiliilor populare,
pentru creșterea răspunderii și ini
țiativei tuturor cadrelor din organele
locale ale puterii de stat, a deputaților, pentru sporirea capacității
organizatorice și politice a consili
ilor populare, în mobilizarea între
gului potențial material și uman din
teritoriu pentru realizarea exemplară
a sarcinilor și creșterea eficienței
întregii activități.
Acționînd pentru unirea eforturi
lor tuturor oamenilor muncii din ju
dețe, municipii, orașe, comune, con
lucrând strâns cu organizațiile de
masă și obștești, cu toate organiza
țiile componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste —
consiliile populare vor trebui să-și
concentreze Întreaga activitate, ba
zată pe autoconducere muncitorească
și autogestiune economico-financiară, pentru transpunerea neabătută
în viață a Programului partidului, a
programelor speciale adoptate de
Conferința Națională, a orientărilor
și indicațiilor secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Avem ferma convingere că toți
participanții la conferință vor ac
ționa cu înaltă răspundere și dăruire
patriotică, neprecupețind nici un
efort pentru a traduce în viață Pro
gramul partidului, istoricele hotărâri
ale Congresului al Xll-lea și
Conferinței Naționale ale partidului,
de înălțare pe culmi tot mal înalte
de progres' și civilizație a României
socialiste, pentru fericirea și bună
starea întregului popor, avînd drept
călăuză permanentă exemplul stră
lucit de viață și muncă revoluționară
al secretarului general al Partidului
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

făptuirea istoricelor hotăriri ale
Congresului al Xll-lea și Conferinței
Naționale ale Partidului Comunist
Român, a orientărilor și sarci
nilor stabilite de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, privind dezvoltarea în
continuare a patriei pe drumul pro
gresului, afirmarea
unei eficiența
maxime și a noii calități în toate
sectoarele construcției noastre socia
liste, in vederea ridicării neconteni
te a nivelului de trai, material și
spiritual, al poporului român.
Forumul național al președinților
consiliilor populare este chemat să
dezbată cu înaltă responsabilitate și
să adopte măsuri de deosebită im
portanță pentru perfecționarea in
continuare a activității organelor lo
cale ale puterii și administrației de
stat în organizarea și conducerea
treburilor obștești, astfel încît ele
să-și îndeplinească la un nivel tot
mai înalt rolul conferit de societatea
noastră, să se afirme ca factori di
namizatori, în toate domeniile, în
vederea mobilizării maselor popu
lare la făurirea societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism.
In spiritul concepției profund
umaniste a secretarului general al
partidului nosțru privind lărgirea , și
adîncirea continuă a democrației
noastre socialiste. Conferința pe
țară a:a președinților consiliilor popu
lare va stabili noi măsuri privind
participarea activă și nemijlocită a
oamenilor muncii, fără deosebire de
naționalitate, la conducerea activită
ții economico-sociale, la gospodărirea
și folosirea eficientă a tuturor mij
loacelor materiale și a potențialului
uman de care dispunem, in spopul
îndeplinirii integrale și la un nivel
calitativ superior a prevederilor pla
nului de stat pe anul 1983 și pe în
tregul cincinal.
Avînd în vedere atribuțiile sub
stanțial sporite conferite consiliilor
populare de către societatea noas
tră, un loc important în cadrul con
ferinței trebuie să-l ocupe dezbate
rea problemelor vizînd dezvoltarea
conștiinței socialiste a maselor, ale
formării omului nou, constructor de
votat al socialismului, care să parti
cipe cu abnegație șl spirit revo
luționar la înfăptuirea neabătută a
politicii partidului și statului nos
tru, consacrată înfloririi necontenite
a patriei, înălțării ei pe cele mai
înalte culmi ale progresului și civi
lizației umane.
A fost ales apoi prezidiul confe
rinței. In prezidiu au luat loc tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii
Iosif Banc, Emil Bobu, Virgll Cazacu,
Lina Ciobanu, Nicolae Constantin,
Ion
Dincă,
Ludovic
Fazekas,
Alexandrina Găinușe, Petre Lupu,
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru
Popescu, Gheorghe Radulescu, Hie
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei,
Leonard Constantin, Miu Dobrescu,
Marin Enache, Petru Enache, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea,
Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena
Nae, Constantin Olteanu, Ion Stoian,
Iosif Szasz, Ioan Ursu, Richard
Winter, Gheorghe Stoica, secretar al
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat,
Ion M. Nicolae, Gheorghe Petrescu.
Ioan Totu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, Pavel Aron, președintele
Consiliului popular al județului
Arad, Haralambie Alexa, președinte
le Consiliului popular al județului
Botoșani, Emilia Andrunache, pre
ședintele Consiliului popular al mu
nicipiului Tecuci, județul Galați,
Radu Bălan, președintele Consiliului
popular al județului Hunedoara,,
loan Bogdan Băluță, președintele
Consiliului popular al județului
Bacău, Vasile Bărbuleț, președintele
Consiliului popular al județului Si
biu, Dumitru Bejan, președintele
Consiliului popular al județului Că
lărași. Paraschiv Benescu, președin
tele Consiliului popular al județului
Galați, Rodica Bogdan, președintele
Consiliului popular al orașului Azuga, județul Prahova, Nicolae Bușui.
președintele , Consiliului popular al
județului Caraș-Severin, Ion Catrinescu,
președintele
Consiliului
popular al județului Brăila, Nicu
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.,
Ilie Cișu, președintele Consiliului
popular al județului Gorj, Maria
Coca, președintele Consiliului popu
lar al comunei Bărbătești, județul
Vilcea, Teodor Coman, președintele
Consiliului popular al județului
Vilcea, Paraschiva Costea, președin
tele Consiliului popular al orașului
Săcele, județul Brașov, Constantin
Crișan, președintele Consiliului popu
lar al municipiului Cluj-Napoca,
Maria Dascăîu, președintele Consi
liului popular al comunei Vadu
Moldovei, județul Suceava, Cornelia
Dumbrăvan, președintele Consiliului
popular al orașului Ineu, județul
Arad, loan Foriș, președintele Con
siliului popular al județului Satu
Mare, Ion Frățilă, președintele Con

siliului popular al județului Vaslui,
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Maria Ghițulică, președintele Consiliului popu
lar al județului Vrancea, Traian
Gîrbă, președintele Consiliului popu
lar al județului Suceava, Grigorina
Hapaleț,
președintele
Consiliului
popular al comunei Dolhești, județul
Iași, Ana Herman, președintele
Consiliului popular al municipiu
lui
Sighișoara,
județul
Mureș,
Nicolae Hurbean, președintele Con
siliului popular al județului Alba,
Letiția Ionaș, președintele Consiliu
lui popular al județului Sălaj, Irina
Lorinez,
președintele
Consiliului
popular al comunei Atid, județul
Harghita, Gheorghe Manta, președin
tele Consiliului popular al județului
Neamț, Virgil Marcoșan, președintele
Consiliului popular al județului Me
hedinți, Mihai Marina, președintele
Consiliului popular al județului Bis
trița-Năsăud, Marin Marinică, pre
ședintele Consiliului popular al co
munei Petrești, județul Dîmbovița,
Sofia Maxim, președintele Consiliu
lui popular al comunei Șimian, ju
dețul Mehedinți, Maria Medrea, pre
ședintele Consiliului popular al ora
șului Hațeg, județul Hunedoara, Va
sile Mușat, președintele Consiliului
popular al județului Giurgiu, Con
stantin Neacșu, președintele Consi
liului popular al comunei Scornicești,
județul Olt, Nicolae Oprea, președin
tele Consiliului popular al orașului
Caransebeș, județul Caraș-Severin,
Cornel Pacoste, președintele Consi
liului popular al județului Timiș. LIII
Sudu Pecaș, președintele Consiliului
popular al orașului Buhuși, județul
Bacău, Iulian Ploștinaru, președinte
le Comitetului pentru problemele
consiliilor populare, Barbu Popescu,
președintele Consiliului popular al
județului Tulcea, Paraschiva Popescu,
președintele Consiliului popular al
comunei Grivița, județul Ialomița,
Ștefan Rab, președintele Consiliului
popular al județului Covasna, Ion
Radu, președintele Consiliului popu
lar al județului Dolj, Raveca Rațiu.
președintele Consiliului popular al
orașului Cîmpeni, județul Alba, FIorea Ristache, președintele Consiliului
popular al județului Dîmbovița,
Teodor Roman, președintele Consi
liului popular al județului Teleor
man, Gheorghița Segîrceanu, pre
ședintele Consiliului popular al co
munei Desa, județul Dolj, Marioara
Siminiuc, președintele Consiliului
popular al comunei Giarmata, jude
țul Timiș, Ion Sîrbu, președintele
Consiliului popular al județului Ar
geș, Magdalena Suto, președintele
Consiliului popular al orașului Co
vasna, Frusîna Tășmău, președintele
Consiliului popular al sectorului 4,
București, Gheorghe Tănase, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Ialomița, Laurean Tulai, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Bihor, George Vaida, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Maramureș, Carolică Vasile,
președintele Consiliului popular al
județului Buzău, Nicolae Vercș, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului Mureș, Maria Vlad, președin
tele Consiliului popular al comunei
Săliștea de Sus, județul Maramureș,
Ana Wegmeth. președintele Consi
liului popular al comunei Apoldu de
Jos, județul Sibiu, Andrei Weinglirtner,
președintele
Consiliului
popular al municipiului Bistrița, ju
dețul Bistrița-Năsăud.
în continuare se trece la alegerea
celorlalte organe de lucru. A fost
aprobată componența Secretariatului
și a Comisiei de redactare a proiectu
lui de Rezoluție a conferinței.
în unanimitate, participanții au
adoptat următoarea ordine de zi :
1. — Raport cu privire Ia modul in
care consiliile populare acționează
pentru îndeplinirea Planului națio
nal unic de dezvoltare economicosocială a Republicii Socialiste Româ
nia, în profil teritorial, în perioada
1981—1985 și măsurile ce se impun
pentru sporirea răspunderii lor In
înfăptuirea integrală a sarcinilor de
plan.
2. — Cu privire la activitatea des
fășurată și rezultatele obținute de
consiliile populare în agricultură în
anul 1982 ; măsurile ce trebuie între
prinse, in lumina hotărîrilor Confe
rinței Naționale a partidului, a pro
gramelor speciale adoptate în do
meniul agriculturii, pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor sarcinilor
de plan in profil teritorial.
3. Sarcinile ce revin consiliilor
populare pentru înfăptuirea progra
melor speciale, adoptate de Confe
rința Națională a partidului din de
cembrie 1982, cu privire la reducerea
suplimentară a consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibili
și energie, precum și la intensifi
carea recuperării și valorificării re
surselor materiale refolosibile, piese
lor și subansamblurilor uzate, a re
surselor energetice secundare, in
anul 1983.
4. Măsurile ce trebuie luate de
consiliile populare pentru Înfăp
tuirea Programului privind autoconducerea și autoaprovizionarea terito

rială și prestările de servicii in pe
rioada 1983—1985 adoptat de Conte
rința Națională a partidului din de
cembrie 1982 ; sarcinile ce revin con
siliilor populare pentru asigurarea
folosirii fiecărei suprafețe de pămint, creșterea în fiecare gospodă
rie a populației a unui număr de
animale și păsări, realizarea inte
grală a obligațiilor ce le revin față
de fondul centralizat al statului de
produse agricole.
5 Cu privire la realizarea progra
melor de urbanizare și de sistema
tizare a teritoriului și localităților și
de îndeplinire a planului de con
strucții de locuințe pe primii doi ani
ai cincinalului ; măsurile ce se im
pun pentru darea in folosință a tu
turor apartamentelor prevăzute a se
realiza în actualul cincinal, precum
și pentru gospodărirea și înfrumu
sețarea tuturor localităților țării.
6. Cu privire la activitatea desfă
șurată de consiliile populare pentru
înfăptuirea sarcinilor ce le revin în
coordonarea activității de industrie
mică, buna Organizare a activității
unităților de producție, în scopul va
lorificării eficiente a resurselor ma
teriale și a forței de muncă pe plan
local, al satisfacerii cerințelor popu
lației.
7. Cu privire la modul în care
consiliile populare asigură organi
zarea și desfășurarea activității cul
tural-educative și dezvoltarea bazei
materiale, în scopul ridicării perma
nente g conștiinței socialiste a cetă
țenilor.
8. Cu privire la perfecționarea ac
tivității și a stilului de lucru al con
siliilor populare, dezvoltarea demo
crației socialiste pentru asigurarea
participării deputaților, comisiilor
permanente, a tuturor cetățenilor la
dezbaterea și rezolvarea pe plan
local a treburilor de stat și obștești,
la aplicarea hotăririlor de partid șl
a legilor statului.
Au fost aprobate, de asemenea,
cele 12 secțiuni de lucru ale confe
rinței, pe grupe de județe. S-au
aprobat, totodată, prezidiile acestor
secțiuni, precum și regulamentul de
desfășurare a lucrărilor conferinței,
Jntrîndu-sg în ordinea de zi, tova-i
rășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
a! C.C. al P.C.R., a prezentat Ra
portul cu privire la activitatea șl
sarcinile consiliilor populare pentru
îndeplinirea hotărârilor Congresului
al Xll-lea și Conferinței Naționale
ale partidului.
I*a dezbaterile în plen au luat euvîntul tovarășii: Leonard Constantin,
președintele Consiliului popular al
județului Iași, Vasile Nicolae, pre
ședintele Consiliului popular al co
munei Gurbănești, județul Călărași,
Maria Mitrică, președintele Consi
liului popular al comunei Ianca, ju
dețul Olt, Viorel Faur, președintele
Consiliului popular al municipiului
Petroșani, județul Hunedoara, Gher
ghina Dușman, președintele Consi
liului popular al comunei Furculești,
județul 'Teleorman, Constantin Radu,
prim-vicepreședinte al Consiliului
popular al municipiului București,
Alexandru
Nedelea,
președintele
Consiliului popular al comunei
Dorna Cândrenilor, județul Suceava,
Maria Lazăr, vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Buzău,
Simon Petru, președintele Consiliu
lui popular al comunei Crăciunești,
județul Mureș.
Cea de-a doua parte a ședinței
plenare a fost condusă de tovarășul
Ion Sirbu, președintele Consiliului
popular al județului Argeș.
Au mai luat cuvîntul tovarășii
Ilie Verdeț, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Cornelia Ciorăneanu, pre
ședintele Consiliului popular al co
munei Drăgănești, județul Prahova,
Ion Radu, președintele Consiliului
popular al județului Dolj, Maria
Borda, președintele Consiliului popu
lar al comunei Horia, județul Neamț,
Vasile Purdea, președintele Consi
liului popular al municipiului Alba
Iulia, județul Alba, Victor Dobre,
președintele Consiliului popular al
comunei Bezdead, județul Dîmbovi
ța. Vasile Sușnea. președintele Con
siliului popular al comunei Tutova,
județul Vaslui. Silvia Ciubotaru,
președintele Consiliului popular al
orașului Cisnădie, județul Sibiu,
Petre Munteanu, secretar adjunct al
Comitetului comunal de partid Flămînzi, județul Botoșani, Andrei
Weingârtner, președintele Consiliu
lui popular al municipiului Bistrița,
județul Bistrița-Năsăud, Ion Cioară,
ministrul silviculturii, Manole Bivol,
președintele Consiliului popular al
municipiului Pitești, județul Argeș,
Constantin Mican, președintele Con
siliului popular al comunei Vinga,
județul Arad, Ion Cazacu, președin
tele Consiliului popular al munici
piului Drobeta-Tumu Severin, jude
țul Mehedinți.
în cursul după-amiezii, lucrările
conferinței s-au desfășurat în ca
drul celor 12 secțiuni de lucru pe
grupe de județe.
Lucrările conferinței continuă.
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VIZITA DE PRIETENIE A MAIESTĂȚII SALE REGELE HUSSEIN IBN TALAL,

AL REGATULUI HASEMIT AL IORDANIEI
■

Convorbiri intre președintele Uae Ceausescu
si Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal
După convorbirile în plen, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și
Maiestatea Sa regele Hussein Ibn
Talal, al Regatului Hașemit al Iorda
niei, au continuat dialogul la nivel
înalt, abordind o sene de probleme
ale vieții internaționale- actuale.
în acest cadru, o atenție deosebită
a fost acordată situației din Orientul
Mijlociu, unde se menține în conti
nuare o stare deosebit de încordată.
De ambele părți s-a relevat însem
nătatea realizării unei păci globale,
juste și durabile, în această zonă,
care să ducă la retragerea Israelului
din teritoriile arabe ocupate in 1967,

la recunoașterea dreptului la auto
determinare al poporului palestinian,
inclusiv la constituirea unui stat pa
lestinian independent, pentru ca ast
fel să se ajungă la garantarea drep
tului la existență liberă, independen
tă, tuturor statelor din zonă. în acest
scop, s-a apreciat că ar fi deosebit
de utilă convocarea unei conferințe
internaționale cu participarea tutu
ror statelor interesate, inclusiv, a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, in calitate de reprezentant unic,
legitim, al poporului palestinian, pre
cum și a altor state, care își pot
aduce o contribuție pozitivă, activă,

la reglementarea problemelor eomplicate din această zonă a lumii. S-a
subliniat, de asemenea, necesitatea
retragerii cit mai rapide a trupelor
Israelului din Liban și respectării
integrității și suveranității acestui
stat. Totodată, a fost relevată impor
tanța deosebită a consolidării solida
rității și unității de acțiune a tutu
ror țărilor arabe, in eforturile lor
comune pentru a se ajunge la o so
luționare corespunzătoare, dreaptă și
trainică în această regiune.
Convorbirile s-au desfășurat într-o
atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și stimă reciprocă.

;
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începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

tre, spre binele popoarelor român șl
iordanian.
în timpul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și Maiesta
tea Sa regele Hussein Ibn Talal și-au
exprimat satisfacția pentru dezvol
tarea continuă a raporturilor de
strinsă prietenie și cooperare rodni
că între România și Iordania pe
plan politic, economic, cultural, ști
ințific și în alte domenii, in con
cordanță cu interesele de dezvolta
re independentă a celor două țări
și popoare. S-a subliniat faptul că
o contribuție deosebită in dezvol-

In timpul convorbirilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
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atît în ce privește dezvoltarea re
lațiilor bilaterale — cît și în pri
vința conlucrării pe plan inter
național.
Noua dumneavoastră vizită are
Ioc intr-o perioadă în care viața
Internațională devine tot mai complexă.
In lume au Ioc profunde prefaceri revoluționare, naționale și
sociale, se produc noi schimbări,
continuă modificarea raportului de
forțe dintre diferite state și grupări de state. Se accentuează criza economică mondială, se dezvoltă tot mai puternic contradicția
dintre țările bogate și țările sărace,
care devine cea mai importantă
contradicție a epocii contempora
ne. Continuă manifestările politicii
de forță și dominație, de amestec în
treburile altor state ; există încă
regiuni unde se desfășoară lupte,
războaie cărora le cad victime vieți
omenești. Se intensifică cursa înar
mărilor — ceea ce duce la o agra
vare considerabilă a situației inter
naționale, la creșterea pericolului
unor conflicte militare, inclusiv al
unui război mondial atomo-nuclear.
Pornind de la aceste realități,
considerăm că sînt mai necesare
ca oricînd unirea și conlucrarea
tot mai strînsă a tuturor popoare
lor pentru oprirea cursului pericu
los al evenimentelor spre confrun
tare și război, pentru reluarea și

afirmarea politicii de destindere,
securitate și pace, pentru soluțio
narea conflictelor și problemelor
dintre state numai și numai pe ca
lea tratativelor pașnice.
Evenimentele din ultimele luni
au demonstrat, încă o dată, cu pu
tere, că nu există decît o singură
cale pentru instaurarea păcii în
Orientul Mijlociu — și aceasta
este calea negocierilor și tratative
lor. Considerăm că este necesar să
se ajungă la retragerea cît mai
rapidă a trupelor israeliene din Li
ban, să se respecte integritatea și
suveranitatea acestui stat. în ace
lași timp, trebuie să se treacă Ia
tratative în cadrul unei conferințe
internaționale, cu participarea tu
turor statelor interesate, inclusiv a
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în vederea soluționării
globale a conflictului din Orientul
Mijlociu, pe baza retragerii tru
pelor israeliene din teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din
1967, a recunoașterii dreptului po
porului palestinian la autodeter
minare — inclusiv de a-și consti
tui un stat propriu, independent
— a asigurării securității și inde
pendenței tuturor statelor din această regiune. Poporului palesti
nian trebuie să i se creeze condi
ții pentru a-și organiza viața așa
cum o dorește el !
în Orientul Mijlociu există loc
și pentru uri stat palestinian in
dependent, și pentru statul israelian — și trebuie să se pornească
de la recunoașterea acestei reali-

tați, de la necesitatea conviețuirii
pașnice a tuturor țărilor din aceas
tă zonă.
Ca țară europeană, România
acordă o atenție deosebită secu
rității și cooperării pe continent,
militează pentru încheierea cu re
zultate cît mai bune a reuniunii de
la Madrid, pentru organizarea unei
conferințe consacrate încrederii și
dezarmării pe continentul euro
pean, pentru continuitatea reuniu
nilor începute la Helsinki.
Considerăm că trebuie să se facă
totul pentru oprirea amplasării ra
chetelor cu rază medie de acțiune,
pentru o Europă fără nici un fel
de rachete nucleare sau alte arme
atomice, o Europă unită, bazată pe
respectarea independenței șl orînduirii sociale din fiecare țară.
Apreciem că problema centrală a
vieții internaționale actuale o con
stituie lupta pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru dezarmare, și
în primul rînd
dezarmare nu
cleară. Popoarele lumii cer cu tot
mai multă hotărîre să se pună ca
păt politicii de înarmări și să se
treacă la măsuri concrete de dezar
mare, sub un control corespunză
tor internațional.
Realitățile lumii de azi arată că
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea noii ordini economice inter
naționale constituie o necesitate
pentru depășirea crizei economice,
pentru stabilitatea economică și
politică mondială.
Soluționarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane cere

Malestatea Sa regele Hussein Ibn
Talal, al Regatului Hașemit al Iorda
niei. a făcut, in cursul dupâ-amiezii
de joi, o vizită protocolară tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele

tarea armonioasă a raporturilor bi
laterale au avut-o acordurile șl în
țelegerile convenite cu ocazia întîlnirilor de Ia București și Amman
dintre președintele Nicolae Ceaușescu
și regele Hussein Ibn Talal, care,
de fiecare dată, au dat noi impulsuri
dezvoltării cu succes a relațiilor din
tre cele două țări.
Cei doi șefi de stat au apreciat,
în același timp, că, avîndu-se in ve
dere posibilitățile existente, trebuie
intensificate eforturile pentru extin
derea cooperării economice românoiordaniene. pornindu-se de la expe
riența ciștigată.
Președintele Nicolae Ceaușescu și

Maiestatea Sa regele Hussein Ibn
Talal au însărcinat pe miniștrii de
resort să examineze căile concrete
de adinei re a colaborării și coope
rării româno-iordaniene într-o serie
de domenii de interes comun.
De ambele părți s-a exprimat hotărirea de a dinamiza conlucrarea româno-iordaniână pe diferite planuri,
spre binele ambelor țări și popoare,
în interesul cauzei generale a păcii,
destinderii și înțelegerii internaționale.
Convorbirile oficiale româno-iordaniene la nivel înalt se desfășoară
într-o atmosferă cordială, de caldă
prietenie.

Republicii Socialiste România, la
Palatul Consiliului de Stat.
Cu acest prilej a avut loc un prim
schimb de păreri, inaintea convorbi
rilor oficiale, care a decurs intr-o

ambianță caldă, prietenească, carac
teristică bunelor relații care s-au sta- ,
tornicit și se dezvoltă între țările și
popoarele noastre.

Distins prieten,

Vizita noastră Ia dumneavoastră
are loc în această perioadă în care
Libanul, țară arabă pașnică, este
în continuare confruntată cu agre
siunea israeliană asupra terito
riului său, atît capitala, cît și mul
te dintre orașele și satele libaneze
aflîndu-se încă sub jugul ocupa
ției. In același timp, poporul li
banez continuă să îndure suferin
țele și asprimea agresiunii. Tot
odată, poporul arab palestinian
din teritoriile ocupate, din Ieru
salimul arab, Cisiordania și Gaza,
este supus unor practici cu totul
inumane /"din partea autorităților
israeliene.
în același timp, constatăm că
activitatea de implantare de noi
așezări israeliene în teritoriile
ocupate sporește în permanență, ca
și continuarea confiscării pămînturilor arabe ; sînt, totodată, impu
se sancțiuni colective împotriva
populației nevinovate, împotriva
studenților și corpului didactic
universitar, practici care ating în
prezent o adevărată culme a vio-

lenței. Continuă politica de dezna
ționalizare a arabilor și de modi
ficare a structurii demografice a
comunității din teritoriile ocupate
potrivnică oricăror norme de lega
litate și justiție. Poporul arab pa
lestinian
înfruntă cu dîrzenie
această situație, căutînd să reziste
cu eroism și speranță tuturor for
melor de ocupație și agresiune.
Dragă prietene,

Pornind de la acbste fapte petre
cute în teritoriile arabe palestinie
ne ocupate și în Liban, doresc să
subliniez că popoarele arabe, așa
cum cunoașteți dealtfel, sînt in
teresate în realizarea dreptății și
securității lor și, în același timp,
aspiră la pace atît pentru ele, cît și
pentru celelalte. Țările arabe au
fost de acord, în cadrul Conferin
ței arabe la nivel înalt de la Fes,
să adopte o poziție unitară, elaborînd planul lor pașnic vizînd in
staurarea păcii globale, bazate pe
dreptate și justiție, pe legalitatea
internațională, care impune înlă
turarea prezenței israeliene din
toate teritoriile arabe ocupate în
anul 1967, inclusiv din Ierusalimul

arab, și subliniază
necesitatea
exercitării de către poporul arab
palestinian a drepturilor sale legi
time asupra pămîntului național.
Stimate prieten,

Suferințele, frămîntările și in
stabilitatea la care sîntem martori
astăzi în Orientul Mijlociu confir
mă, fără îndoială, faptul că esența
conflictului din această regiune,
sensibilă și vitală pentru securita
tea, binele și prosperitatea întregii
omeniri, a fost și continuă să fie
cauza palestiniană și că soluționa
rea justă și cuprinzătoare a acestei
probleme este singura în măsură
să pună capăt cu adevărat conflic
tului din regiune.
Dragă prietene,

Orientul Mijlociu, care se con
fruntă în prezent cu această situa
ție încordată, are nevoie, mai mult
decît oricînd, de mobilizarea efor
turilor
tuturor
conducătorilor
onești, a tuturor popoarelor iubi
toare de pace, pentru depășirea ac
tualei stări de lucruri. în acest
sens, apropiata Conferință la nivel

participarea activă la viața inter
națională a tuturor statelor, fără
deosebire de mărime sau de orinduire socială și, în mod deosebit,
a țărilor mici și mijlocii, a țărildr
în curs de dezvoltare, a țărilor
nealiniate, care sînt nemijlocit in
teresate într-o politică de colabora
re, independență și pace.
Doresc să subliniez, cu satisfac
ție, buna colaborare dintre Româ
nia și Iordania pe arena mondială,
în cadrul Organizației Națiuni
lor Unite și altor organisme
internaționale, în „Grupul celor 77“
și al mișcării de nealiniere — și
să-mi exprim convingerea că
această conlucrare se va amplifica
și mai mult în viitor.
încredințat că vizita pe care o
faceți în România se va înscrie ca
un nou moment important în întă
rirea conlucrării româno-iordaniene, atît pe plan bilateral, cît și pe
arena internațională, urez poporu
lui iordanian prieten succese tot
mai mari în dezvoltarea economico-socială independentă, în reali
zarea aspirațiilor sale de progres,
bunăstare și pace.
— Urez să se dezvolte continuu
prietenia și colaborarea dintre ță
rile și popoarele noastre !
— în sănătatea Maiestății
Voastre !
— în sănătatea tuturor oaspeți
lor noștri iordanieni !
— Pentru paie și colaborare în
lume !
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Aplauze).

înalt a țărilor nealiniate, de la New
Delhi, va oferi o șansă reală pen
tru înfăptuirea speranțelor de pace
care ne preocupă pe toți, constitu
ind, din acest punct de vedere, un
adevărat test pentru mișcarea ță
rilor nealiniate, pentru capacitatea
sa de a coopera și de afirmare a
rolului său în făurirea păcii bazate
pe justiție, echitate și egalitate,
pentru a se pune capăt nedreptății
și agresiunii în regiunea noastră,
ca și în toate părțile lumii. Subli
niem voința noastră fermă de a
respecta
principiile
nealinierii,
care reprezintă o speranță a tutu
ror popoarelor ce doresc să tră
iască într-un climat de conlucrare
și libertate, la adăpost de orice
formă de dominație sau opresiune.
în încheiere, vă invit, dragi prie
teni, să toastăm in sănătatea mult
stimatului și marelui nostru prie
ten, președintele Ceaușescu, pentru
fericirea și bunăstarea poporului
român.
Trăiască prietenia îordanianoromână, in interesul cooperării și
ai binelui comun ! (Aplauze).

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)
în lntîmpinarea șefului statului
iordanian a venit tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Erau prezenți tovarășii Gheorghe
Rădulescu. Gheorghe Oprea. Ludovic
Fazekas, Gheorghe Pană, Ion Pățan,
Ștefan
Andrei,
Miu
Dobrescu,
Nicolae Giosan, Constantin Olteanu,
Ion M. Nicolae. viceprim-ministru al
guvernului, precum și miniștri, con
ducători de instituții centrale, gene
rali.
Pe aeroport se afla ambasadorul
Regatului Hașemit al Iordaniei la
București, Nasir Batayneh.
Erau de față șefii unor misiuni di
plomatice arabe acreditați la Bucu
rești, precum și membri ai Repre
zentanței permanente a Organizației
pentru Eliberarea Palestinei în țara

noastră și directorul Centrului de
informare al O.N.U. la București.
La ora 13,45, aeronava specială cu
care călătorește suveranul iordanian
aterizează.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat regelui Hussein un cordial
bun sosit in țara noastră. Cei doi
șefi de stat și-au strins cu căldură
miinile, s-au îmbrățișat.
Suveranul iordanian a prezentat
apoi președintelui Nicolae Ceaușescu
persoanele oficiale care îl însoțesc
in această vizită : Ahmad Lozi, șeful
curții regale hașemite. general lt.
Sharif Zeid Bin Shaker, comandant
in exercițiu al forțelor armate iordaniene, Marwan Kassem, ministrul
afacerilor externe, alte oficialități.
în continuarea ceremoniei, o gardă
militară aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Iordaniei și Romă-

niei, fn timp ce. In semn de salut,
au fost trase 21 salve de artilerie.
împreună cu șeful statului român,
înaltul oaspete a salutat drapelul
Republicii Socialiste România, după
care a fost trecută în revistă garda
de onoare.
Suveranului iordanian l-au fost
prezentate apoi persoanele oficiale
române venite în întîmpinare.
Un grup de pionieri au oferit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și re
gelui Hussein buchete de flori.
în încheierea ceremoniei, cei doi
șefi de stat au primit defilarea găr
zii de onoare.
Numeroși cetățeni aflați pe aero
port au făcut o caldă primire înal
tului oaspete.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
regele Hussein au fost ovaționați
îndelung, dîndu-se astfel expresie
satisfacției față de noua întîlnire

româno-iordaniană la nivel înalt,
menită să contribuie la dezvoltarea
în continuare a prieteniei dintre
România și Iordania, în folosul celor
două țări și popoare, al cauzei păcii,
destinderii și înțelegerii interna
ționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
regele Hussein au răspuns cu cor
dialitate acestor manifestări de prie
tenie.
în aplauzele și ovațiile celor pre
zenți, președintele Nicolae Ceaușescu
și regele Hussein Ibn Talal au pără
sit aeroportul, îndreptindu-se, intr-o
mașină escortată de motocicliști,
spre reședința rezervată înaltului
oaspete.
La reședință, președintele Nicolae
Ceaușescu și Maiestatea Sa regele
Hussein Ibn Talal s-au Întreținut în
tr-o atmosferă cordială.
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Toastul regelui Hussein Ibn Talal
(Urmare din pag. I)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
LEONARD CONSTANTIN
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Desfășurîndu-și lucrările în
climatul înaltelor răspunderi
care revin poporului nostru pen
tru transpunerea in viață a hotăririlor Congresului al XII-lea
și Conferinței Naționale ale
partidului, sub impulsul fertil al
spiritului revoluționar de gindire și acțiune imprimat de dum
neavoastră întregii activități
economico-sociale,
Conferința
președinților consiliilor populare
se inscrie ca un eveniment cu
un conținut nou și original, con
sacrat perfecționării mecanis
mului democrației socialiste,
conștientizării și mobilizării ma
selor de oameni ai muncii la în
făptuirea neabătută a Progra
mului de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltate
pe pămîntul României.
Folosesc și acest prilej pentru
a da glas sentimentelor de
profundă și vie recunoștință ale
comuniștilor, deputaților, ale
tuturor locuitorilor județului
Iași față de politica înțeleaptă
a partidului și statului nostru,
față de grija statornică pe
care dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, o acordați propășirii
economice și sociale a tuturor
zonelor țării, pentru grăitorul exemplu de patriotism revoluțio
nar cu care de cinci decenii,
printr-o excepțională activitate
teoretică și practică, militați
spre afirmarea progresului și
demnității naționale, făurind o
monumentală operă de înălțare
a României pe culmile luminoa
se ale socialismului și comu
nismului.
Ca expresie a prețuirii ce v-o
purtăm și responsabilității cu
care acționăm pentru înfăptui
rea sarcinilor care ne revin din
documentele de partid și de
stat, a inestimabilelor indicații
ce ni le-ați transmis cu prilejul
repetatelor vizite de lucru, vă
raportăm că, în perioada care
s-a scurs de la precedentul
forum, consiliile populare din
județul Iași au determinat o
amplă mobilizare a maselor, pe
baza unei strategii unitare, ge
nerate de calitatea de titular
do plan în profil teritorial, înregistrînd în 1982 față de 1978 o
creștere cu 28 la sută a produc
ției industriale, 36 la sută a
producției nete și peste 13 la
BUtă a productivității muncii.
Amplificarea capacităților pro
ductive a fost însoțită de îmbu
nătățirea structurilor prin spo
rirea ponderii ramurilor de
virf, purtătoare ale progresului
tehnic, de o amplă activitate
consacrată reducerii cheltuieli
lor,
creșterii
productivității
muncii, ridicării calității pro
duselor, aplicării mecanismului
economic.
Acționînd pe linia înfăptuirii
cerințelor noii revoluții agrare,
județul Iași a înregistrat, în ul
timii cinci ani, o creștere a pro
ducțiilor medii cu peste 1 000 kg
la porumb boabe, 7 000 kg la
cartofi și struguri, cit și sporuri
totale de 50 000 tone la legume,
34 000 tone la fructe și la alte
produse.
în continuare, vorbitorul a ci
tat unele realizări in domeniul
investițiilor, creșterii și diversi
ficării serviciilor către popu
lație, a industriei locale. Cu
sprijinul larg al cetățenilor, a
spus vorbitorul, în perioada
1978—1982 au fost realizate nu
meroase obiective de interes
local, intre care 12 dispensare
medicale in mediul rural, 1000
locuri in grădinițe, la care se
adaugă lucrări executate din
contribuția bănească, însumînd
46 de milioane lei, și activități
de înfrumusețare și burtă gos
podărire a localităților. în va
loare de 1 135 milioane lei.
Putem aprecia astăzi, pe baza
faptelor de muncă și de viață,
că, odată cu dezvoltarea bazei
materiale a județului, au cres
cut și s-au format oameni noi,
care participă cu responsabili
tate și maturitate la înfăptuirea
sarcinilor ce ne revin.
în ansamblul vieții spirituale,
al activității ideologice, un plus
de vitalitate a fost determinat
de dezbaterea, însușirea și apli
carea tezelor, ideilor și orientă
rilor noi care se desprind din
documentele Plenarei lărgite a
C.C. al P.C.R. din iunie 1982,
generind o tot mai conștientă
angajare în viața politică și
economică a fiecărei localități.

Creșterile consemnate în pro
ducția materială, in viața spiri
tuală au condus la o sistemati
că imbunătățire a condițiilor de
muncă și de trai, la sporirea
valorilor oferite omului de so
cietatea socialistă, la afirmarea
personalității umane, ceea ce
determină o tot mai responsa
bilă participare a maselor la în
făptuirea programelor de viitor.
Raportînd bilanțul înfăptui
rilor înregistrate la sarcinile
care se degajă din documentele
de partid și de stat, la exigen
țele promovate de dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, trebuie
să recunoaștem că avem încă
neajunsuri și neîndepliniri. Acestea se reflectă în realizările
diferite de la o localitate la alta,
de la o întreprindere la alta, de
la un colectiv la altul, care pun
in evidență diferențierile în ca
pacitatea de concepere, condu
cere și acțiune.
încă mai înregistrăm în stilul
nostru de muncă aspecte de for
malism în urmărirea hotărîri
lor organelor centrale și în a de
termina mobilizarea oamenilor
muncii la înfăptuirea acestora,
ca și a propriilor hotărîri, in
desfășurarea
unei activități
educative sistematice, diferen
țiate, legate organic de sarcini
le curente și de perspectivă.
Avem un număr de consilii
populare, dar mai ales de deputați care manifestă receptivi
tate scăzută față de cererile și
propunerile cetățenilor, nu se
implică în soluționarea proble
melor majore și, de aceea, ob
țin rezultate sub nivelul cerin
țelor. Asemenea deficiențe, îm
preună cu nerealizările din
domeniul ridicării nivelului de
calificare și neajunsurile în or
ganizarea muncii, conduc la
înregistrarea unor manifestări
de indisciplină tehnologică și
civică, ceea ce se reflectă în
nerealizarea în întregime a sar
cinilor de plan, în disponibili
tățile privind
îmbunătățirea
produselor, reducerea consumu
rilor de materii prime și ma
teriale, creșterea productivității
muncii și a eficienței econo
mice. în acest cadru înscriem și
neîndeplinirea parțială a sarci
nilor la export pe anul 1982. Un
număr de unități industriale și
agricole raportează an de an
indici scăzuți de folosire a tim
pului de lucru al personalului
și de utilizare a mașinilor și
utilajelor, a celorlalte mijloace
aflate in dotare, diminuînd ast
fel realizările pe ansamblul ju
dețului. Cauze asemănătoare
explică și faptul că. la această
dată, un număr de consilii
populare nu au îndeplinit inte
gral sarcina de contractare a
produselor de la gospodăriile
populației, ca și obiectivele pla
nului la zi, a lucrărilor sca
dente.
Acționînd în spiritul docu
mentelor adoptate de Confe
rința Națională a partidului,
comitetul județean de partid,
consiliul popular județean au
stabilit un ansamblu de măsuri
capabile să asigure realizarea
integrală a sarcinilor de plan pe
acest an și întregul cincinal.
îndeplinirea și depășirea prin
cipalilor indicatori pe luna ia
nuarie și prima decadă a lunii
februarie ne dau un plus de
garanție în realizarea ritmică
și calitativ superioară a pla
nului pe acest an.
Potrivit măsurilor care vor
fi adoptate de Conferința con
siliilor populare, sîntem hotâriți să acționăm cu întreaga
noastră capacitate de muncă,
militînd pentru perfecționarea
sistematică a stilului și metode
lor de muncă ale tuturor orga
nismelor chemate să dea viață
sarcinilor și răspunderilor care
ne revin din documentele ce
vor fi adoptate în cadrul acestui
forum democratic.
Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, mult
iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că nu vom
precupeți nici un efort pentru a
ne face datoria de aleși ai ma
selor, răspunzind grijii cu care
conduceți destinele
poporului
român prin fapte demne de
muncă, capabile să amplifice
aportul județului Iași la înflo
rirea scumpei noastre patrii, la
înfăptuirea Programului parti
dului de edificare a societății
socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare spre co
munism, la trecerea României
intr-un nou stadiu de dezvol
tare.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE NICOLAE
Mult Iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Locuitorii comunei Gurbănești,
județul Călărași, mi-au încredin
țat mandatul să raportăm con
ducerii de partid, tovarășului
Nicolae Ceaușescu că, acționind
pe baza documentelor Congre
sului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, am
obținut rezultate bune în gos
podărirea localității noastre si
în special în dezvoltarea agri
culturii.
Mobilizînd întreaga suflare a
satelor aparținătoare la efectua
rea la timp și de bună calitate
a lucrărilor agricole, am reușit
ca, pe primii doi ani ai actualu
lui cincinal, să realizăm pe su
prafața arabilă a comunei de
6 250 hectare, in condiții de neiri
gat, producții medii la hectar de
6 300 kg orz, 5 300 kg griu. 2 900
kg floarea-soarelui. 50 000 kg
sfeclă de zahăr, 10 026 kg po
rumb boabe. Rezultate bune
avem și in zootehnie, unde va
loarea producției reprezintă 47
la sută din producția globală agricolă a comunei. Sporurile de
producție obținute peste nive
lul planificat ne-au permis să
înfăptuim programul
stabilit
privind autoaprovizionarea teri
torială. în același timp, am li
vrat fondului de stat 20 200 tone
cereale, cu 9 355 tone mai mult,
precum și 10 400 tone de alte
produse vegetale și animale. Ca
urmare a valorificării prnducției-marfă către stat, la indici
calitativi superiori, în anul 1982

am beneficiat de peste 15 milioa
ne lei venituri suplimentare.
Sintem conștienți de faptul că
dacă noi. cei din conducerea
consiliului popular, am fi acțio
nat mai operativ, nu ne-am fi
complicat într-o serie de acțiuni
secundare, uneori chiar formale,
dacă am fi sprijinit mai intens
deputății și i-am fi atras în
tr-o măsură sporită la buna or
ganizare a muncilor agricole, am
fi valorificat mai bine resursele
comunale, am fi putut înregis
tra surplusuri și mai mari. Nu
putem fi mulțumiți de contri
buția gospodăriilor populației la
asigurarea programului de dez
voltare a agriculturii, nu am
reușit să determinăm pe toți lo
cuitorii satului să crească ani
male. să cultive rațional loturi
le în folosință.
întocmai cum ne-am angajat
și la Conferința Națională a
partidului și în chemarea la în
trecerea socialistă adresată coo
perativelor agricole din întreaga
tară, vom face ca anul 1983 să
devină cu adevărat anul efi
cienței și calității, bazat pe
muncă intensă, pe menține
rea unui climat de ordine
și disciplină în toate sec
toarele de producție, angajîndu-ne să obținem, în medie, de
pe fiecare hectar cultivat 5 500
kg griu, 6 500 kg orz, 3 500 kg
floarea-soarelui, 60 000 kg sfeclă
de zahăr, 2 000 kg fasole, 12 500
kg porumb boabe, iar de pe su
prafața de 500 hectare să reali
zăm în medie pe fiecare hectar
20 tone porumb «știuleți. în zoo
tehnie vom acționa pentru de

Cuvîntul participantilor la dezbateri
pășirea efectivelor cu 300 capete
la taurine, să obținem 4 000 litri
lapte de la fiecare vacă fura
jată.
Pe agenda consiliului popular
comunal am trecut o seamă de
realizări importante. Am început
construirea noului centru civic,
în paralel cu concentrarea gos
podăriilor cetățenilor din satele
componente, dezafectate, ca ur
mare a amenajării lacurilor de
acumulare de pe valea Mostiștei. S-au dat in folosință o școală
modernă cu 8 săli și laboratoa
re, un dispensar medical, o bru
tărie. A fost extinsă rețeaua de
apă potabilă, iar în curînd vor
fi date în folosință 20 de aparta
mente cu noi spații comerciale
și unități de prestări de ser
vicii.

în ce privește sistematizarea
comunelor, trebuie să spun că și
la noi mai sînt o seamă de lip
suri ; nu tot ce clădim se reali
zează în spiritul tradițiilor locu
lui. se mai construiește încă dis
persat, ceea ce face in primul
rînd să se irosească mai mult
pămînt, unele curți se pavează
cu ciment in loc să fie cultivate
cu legume și zarzavaturi. în această problemă nu se simte în
suficientă măsură intervenția
Comitetului pentru problemele
consiliilor populare, care nu asi
gură o documentație diversă co
respunzătoare, înlocuind spriji
nul concret printr-un sistem
greoi de avizări.
în încheiere, vorbitorul a fă
cut unele propuneri privind
sprijinirea satelor de către arhitecți și proiectanți.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
MARIA MITRICĂ
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cei peste 6 000 de locuitori ai
comunei Ianca din județul Olt
mi-au încredințat mandatul de
a aduce un fierbinte și respec
tuos omagiu tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
partidului, ctitorul celei mai
glorioase epoci din istoria tării
și a poporului român, cu pri
lejul aniversării a 50 de ani de
activitate revoluționară.
Acționînd sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de
partid, consiliul popular, depu
tății, toți oamenii muncii din
comuna Ianca, aplicînd în viață
hotărîrile Congresului al XII-lea
al partidului, au muncit cu
abnegație, cu hărnicie pentru
creșterea potențialului produc
tiv al pămîntului, pentru folosi
rea intensivă a fiecărei supra
fețe, conștienți fiind că de
aceasta depinde obținerea unor
recolte tot mai mari. Producțiile
obținute în primii doi ani ai ac
tualului cincinal sînt o confir
mare a faptului că dacă pămintul este lucrat cu pricepere de
către cooperatori, mecanizatori
și specialiști, și roadele sint
bogate. în anul trecut am reali
zat peste 8 000 kg porumb boabe
la hectar, 4 600 kg griu, 2 300 kg
soia.
Preocupîndu-ne în permanen
ță pentru atragerea cetățenilor
din comună la înfăptuirea
programului de autoconducere
și autoaprovizionare teritorială,
consiliul popular a avut în ve
dere, în primul rînd, crearea
condițiilor materiale pentru
realizarea obiectivelor cuprinse
in program. Pentru a veni în
sprijinul crescătorilor de anima
le s-a acordat teren pentru pășunat, finețe în zona indiguită
și furaje obținute prin culturi
succesive. Aceasta a contribuit
substanțial la sporirea efective
lor de animale in gospodăriile
populației, ceea ce a creat posi
bilitatea ca locuitorii comunei
Ianca să dispună de toate pro
dusele agroalimentare necesare
consumului familiilor lor. creind
totodată posibilitatea de a
vinde statului 53 tone carne de
bovine și porcine, însemnate
cantități de lapte, lină, ouă și
alte produse animaliere. Pentru
anul în curs au fost incheiate
contracte la nivelul sarcinilor de
plan și chiar în plus la toatp
produsele, urmînd să asigurăm
livrarea ritmică a acestora la
fondul de stat
Pornind de la imperativele

noii revoluții agrare, consiliul
popular, biroul său executiv,
specialiștii și gospodarii cu ex
periență din comisiile perma
nente au elaborat un plan de
folosire rațională a pămîntului.
Pentru producția agricolă a anu
lui 1983, semănatul cerealelor
păioase a fost realizat in peri
oada optimă și în condiții cali
tative corespunzătoare. în aces
te zile, cooperatorii lucrează
intens la pregătirea răsadurilor
pentru grădina de legume. Se
află in fază finală acțiunea de
fertilizare cu gunoi de grajd a
celor 300 hectare ce vor fi cul
tivate cu porumb, în loturi pe
care ne propunem să realizăm
producții-record, de 20 tone
știuleți la hectar.
în toate împrejurările, consi
liul popular se consultă cu ce
tățenii, ține seama de opiniile,
sugestiile și observațiile lor, de
aceea, locuitorilor comunei li se
pare firesc să participe la ceea
ce, împreună, au hotărit. Rea
lizările obținute ne-au adus un
loc de cinste în întrecerea so
cialistă între localități, în 1981,
comunei Ianca i s-a acordat
Ordinul Muncii clasa I pentru
Ocuparea locului I pe țară. Aceasta a constituit pentru toți
cetățenii comunei, pentru con
siliul popular un motiv de jus
tificată mîndrie, dar și un im
bold in activitatea noastră
ulterioară.
în spiritul hotărîrilor Plenarei
C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie
1982, vom acorda o mult mai
mare atenție muncii politicoeducative în rîndul maselor de
cetățeni, pentru a sădi în con
știința tuturor sentimentul răs
punderii față de progresul con
tinuu al comunei, al îndatoriri
lor față de societate. Dar acti
vitatea consiliului nostru popu
lar, a deputaților trebuie îmbu
nătățită și in alte domenii.
Receptivitatea față de propune
rile oamenilor nu este dublată
de perseverența necesară în
aplicarea lor. De aceea, există
încă importante resurse ce nu
sint pe deplin valorificate. Fap
tul că unele ferme din cadrul
cooperativei obțin producții de
cereale, pomicole, legumicole și
animaliere mult sub media rea
lizată la nivelul unității arată
că nu am făcut totul pentru
generalizarea experienței înain
tate. De aceea, vom pune un
mai mare accent pe perfecțio
narea propriului stil de muncă,
astfel incit să putem răspunde,
la un nivel calitativ superior,
înaltelor comandamente puse în
fața consiliului popular al co
munei, de coordonare a întregii
activități economico-sociale a
localității.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

VIOREL FAUR
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

La acest larg și reprezentativ
forum al democrației socialiste
din patria noastră, am bucuria
de a vă adresa tradiționalul
salut mineresc „noroc bun“ —
salut atît de familiar dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mi
nerul de onoare al țării, salut
cu care am avut marea cinste
să vă întîmpinăm nu o dată în
abatajele din Valea Jiului. în
tabloul mărețelor înfăptuiri so
cialiste ale poporului nostru se
integrează in mod armonios și
economia celui mai vechi și im
portant bazin carbonifer al ță
rii, care a cunoscut prefaceri
structurale, înnoitoare de cînd
în fruntea partidului și statului
nostru vă aflați dumneavoastră,
mult iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, care de 50 de ani
încoace desfășurați o continuă
și multilaterală activitate revo
luționară, pătrunsă de profund
devotament față de scumpa
noastră patrie. Pe baza orien
tărilor și indicațiilor dumnea
voastră, date cu prilejul vizi
telor efectuate în Valea Jiului,
întreaga viață economică și so
cială a municipiului Petroșani
cunoaște un intens proces de
dezvoltare, de modernizare și
diversificare.
în înfăptuirea obiectivelor de
dezvoltare economică și socială
în profil teritorial, consiliul
popular acordă o atenție deose
bită creșterii continue a pro
ducției de cărbune, astfel ca
Valea Jiului sâ contribuie cu
eficiență sporită la îndeplinirea
prevederilor
Congresului
al
XII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, cu privire , la
realizarea independenței ener
getice a țării.
După ce s-a referit la preo
cupările Consiliului popular Pe
troșani pe linia dezvoltării mi
neritului și a ridicării continue
a condițiilor de muncă și de
viață ale tuturor celor ce-și des
fășoară activitatea în această
zonă, vorbitorul a spus : Vă
raportăm,
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că minerii
Văii Jiului au primit cu înaltă
responsabilitate indicațiile date
de dumneavoastră la recenta
consfătuire de lucru de la Co

mitetul Central și au trecut la
o nouă organizare a producției
pe baza programului de lucru
de 8 ore și în „foc continuu",
pregătind generalizarea acordu
lui global. în prima zi de la
aplicarea acestui program am
produs 35 000 tone cărbune în
Valea Jiului, cea mai mare pro
ducție de pină acum, iar pro
ducția medie pe zece zile este
apropiată de cea din ziua ra
portată.
Trebuie să arătăm însă, tova
rășe secretar general, că, așa
cum dumneavoastră, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu,
ați bătut cu piciorul minele Văii
Jiului, așa cum minerii iși fac
pe deplin datoria, dînd țării mai
mult cărbune, la fel trebuie
să-și facă datoria și tovarășii
din ministere, din celelalte or
gane centrale care vin să ne
sprijine. Pentru că, din păcate,
aceștia de multe ori participă
doar la ședințele minerilor și
notează în fugă problemele ri
dicate, și cu aceasta consideră
că s-au achitat de obligații. Or,
noi așteptăm din partea aces
tor organe un sprijin efectiv
privind soluționarea unor nea
junsuri cum sint : asigurarea
unor utilaje, piese de schimb,
diverse materiale, fără de care
nu ne putem îndeplini întocmai
sarcinile de plan.
în Valea Jiului s-a înregistrat
un salt important și in schim
barea înfățișării localităților, în
construirea, la indicația secre
tarului general al partidului, de
întreprinderi de tricotaje, de
confecții, de mobilă, în dezvol
tarea învâțămintului, culturii,
ocrotirii sănătății, creindu-se
posibilități din ce în ce mal
bune pentru creșterea nivelului
de trai material și spiritual al
minerilor, al tuturor oamenilor
muncii. Din anul 1965 și pînă
acum s-au construit în Valea
Jiului peste 30 mii aparta
mente, vechile orașe minerești
— Lupeni, Vulcan, Petrila sau
Petroșani — sînt astăzi locali
tăți urbane cu un ridicat nivel
de civilizație, rod al politicii
profund umaniste a partidului
nostru, al grijii statornice a to
varășului Nicolae Ceaușescu
față de mineri.
Declarindu-mă Intru totul de
acord cu documentele supuse
dezbaterii conferinței, vă rog
să-mi permiteți, mult stimate
și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, ca, în

numele minerilor, preparatori
lor, constructorilor de utilaje
miniere, al tuturor oamenilor
muncii care trăiesc și muncesc
în Valea Jiului, să exprim an
gajamentul nostru comunist,
muncitoresc, de a face totul
pentru sporirea producției de
cărbune, considerând că în acest
fel contribuim direct la înfăp
tuirea hotărârilor Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului, a întregii politici
interne și internaționale a parti
dului și statului nostru.

Doresc, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să mă fac
încă o dată mesagerul minerilor
din Valea Jiului și să vă urez
multă sănătate și fericire, spre
binele patriei și al poporului
român, și vă adresez din adîncul. sufletului invitația noastră
ca, atunci cînd timpuî vă va
permite, să veniți în mijlocul
nostru, al minerilor din Valea
Jiului, asigurîndu-vă de stima
și respectul pe care vi le
purtăm.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
GHERGHINA DUȘMAN
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Cetățenii din comuna Furculești, județul Teleorman, țin
să-și exprime adeziunea totală
ia politica internă și externă a
partidului și statului nostru, hotărîrea fermă de a urma neabă
tut linia trasată de cel de-al
XII-lea Congres, de Conferința
Națională ale partidului de a
transpune în fapte indica
țiile pe care dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, ni le-ați dat cu ocazia
vizitelor efectuate în județul
nostru.
Vorbitoarea s-a referit pe
larg la realizările bune obținute
de lucrătorii ogoarelor din
această parte a țării, ca și la
posibilitățile de creștere în con
tinuare a producțiilor agricole,
ca urmare a puternicei baze
materiale existente. Desigur, a
arătat în acest sens vorbitoarea,
realizările nu sînt la nivelul ce
rințelor și posibilităților noas
tre. intrucît avem convingerea
că, dacă în calitate de titular
de plan, consiliul popular s-ar
fi ocupat mai îndeaproape de
buna gospodărire a fondului
funciar, astfel incit fiecare uni
tate agricolă, fiecare gospodă
rie țărănească, toți cei care de
țin terenuri agricole sub orice
formă ar fi muncit bine aceste
terenuri, rezultatele ar fi fost
superioare. Avînd permanent în
atenție ideile cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara
lărgită a Consiliului Național al
Agriculturii, vom acționa pen
tru crearea condițiilor necesare
îndeplinirii sarcinilor economi
ce și edilitar-gospodărești care
ne revin in 1983. în acest scop,
biroul executiv al consiliului
popular a trecut Ia materializa
rea prevederilor programelor
speciale. Bunăoară, în elabora
rea programului de autoaprovi
zionare cu produse agroalimen
tare pentru acest an și pe între
gul cincinal am organizat ample
discuții cu cetățenii, trecînd
apoi la aplicarea inițiativelor
formulate cu aceste prilejuri.
Mai mult ca pînă acum, am
implicat în înfăptuirea progra
melor zootehnice pe specialiștii
de la complexele și asociațiile
crescătorilor de vaci din comu
nă, reușind ca in schimbul tău-

rașilor îngrășați de populație
să oferim vițele din rezervele
existente.
Pentru
creșterea
efectivelor de porci avem deja
asigurate 50 de scroafe la popu
lație și la micromaternități. Cu
cei 200 purcei distribuit! prin
cooperativa de producție, achi
ziții și desfacerea mărfurilor
vom ajunge la 1 200 capete, din
care 360 îngrășați și livrați la
fondul de stat. Prin măsurile
luate de consiliul popular ju
dețean, de a se obține numai în
incubatoarele cooperativelor de
producție, achiziții și desface
rea mărfurilor peste 1,5 milioa
ne pui de o zi, boboci de giscă
și rață, precum și prin folosirea
fondului de matcă din gospodă
riile personale, avem posibilita
tea ca anul acesta populația să
sporească efectivele de păsări
la peste 150 000 capete pentru
acoperirea nevoilor proprii de
carne și ouă și pentru preda
rea la fondul de stat. Avem, de
asemenea, un program de dez
voltare a pisciculturii, în baza
căruia, prin popularea sistema
tică a celor 72 hectare luciu de
apă, vom putea obține între 70—
80 tone pește anual, folosind în
același timp lacurile de acumu
lare pentru creșterea de rațe și
giște și pentru irigarea cultu
rilor.
Ca oameni ai locului, legați,
în trecut, de trista imagine a
„desculților" lui Zaharia Stancu. de pe „lunga. îngusta și să
raca, vale a Călmățuiului", avem
satisfacția de a spune că numai
în condițiile socialismului a
fost posibil ca la 1735 de gos
podării să existe 1100 televi
zoare și 1 215 aparate de radio,
că locuitorii comunei și-au con
struit sau și-au renovat în pro
porție de 95 la sută fondul de
locuințe, că numai în anul pre
cedent s-au cumpărat mărfuri
în valoare de 14 milioane lei.
Iată citeva exemple care re
flectă creșterea nivelului de
trai, ca rezultat al muncii tot
mai rodnice.
Acestea și multe altele sînt
argumentele grăitoare pentru
care, dind expresie simțăminte19X consătenilor mei, adresăm
partidului, dumneavoastră, mult
stimate
tovarășe
Nicolae,
Ceaușescu, cele mai calde mul
țumiri, angajîndu-ne să contri
buim cu toate forțele la înfăp
tuirea programului de prospe
ritate a tării și poporului nostru.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN RADU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Problematica supusă analizei
și dezbaterii primarilor din țâra
noastră, a spus vorbitorul, se în
scrie și emană din hotărîrile
Congresului
al
XII-lea
și
Conferinței Naționale ale P.C.R-,
din
indicațiile
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, confirmă
încă o dată și pe deplin grija și
preocuparea statornică a secre
tarului general al partidului
nostru, președintele Republicii
Socialiste România, de dezvolta
re continuă a democrației socia
liste și implicarea tot mai hotărită a tuturor cetățenilor în
adoptarea și înfăptuirea măsuri
lor care vizează îmbunătățirea
continuă a muncii in scopul
neîntreruptei dezvoltări econo
mico-sociale a țării, creșterii
permanente a calității vieții tu
turor locuitorilor.
Realizarea planului în profil
teritorial, la nivelul Capitalei
patriei noastre, cu o depășire la
producția-marfă industrială de
aproape 3 miliarde lei și la pro
ducția netă cu peste 3 miliarde,
îndeplinirea și depășirea de că
tre unitățile consiliului popular
a planului de producție la toți
indicatorii, toate acestea în con
dițiile greîe determinate de cri
za economică mondială, sînt o
dovadă elocventă a participării
cu răspundere, dăruire și abne
gație patriotică a oamenilor
muncii la înfăptuirea politicii
partidului și statului nostru de
edificare a socialismului in
România, a capacității de mobili
zare și acțiune a organizației
municipale de partid, a posibili
tăților de care dispun unitățile
pentru înfăptuirea sarcinilor ce
le revin.
Și în anul 1983, preocuparea
de bază a comitetelor executive
ale consiliilor populare munici
pal, ale sectoarelor, orașelor și
comunelor care aparțin de Ca
pitală o va constitui asigurarea
îndeplinirii planului în profil
teritorial.
O atenție deosebită vom acor
da soluționării la timp și în
bune condiții a problemelor ce
privesc viața și condițiile de
muncă ale cetățenilor Capitalei,
care concură nemijlocit la ri
dicarea nivelului lor de trai. în
acest scop, se vor construi în
municipiul București, în anul
1983, 25 000 apartamente, iar
pentru obiective social-culturaie, îndeosebi din domeniul învățămîntului, sănătății și cultu
rii, valoarea fondurilor alocate
este de aproape 71 milioane lei.
Prin comerțul socialist se va
desface către populație un vo
lum de mărfuri de peste 43 mi
liarde lei. cu 1.6 miliarde lei mai
mult decit în 1982, iar valoarea
prestărilor de servicii însumea
ză 11,6 miliarde lei, cu o creș
tere de 836 milioane față de
realizările anului 1982.

Acestei griji permanente a
partidului și statului nostru, de
a asigura ridicarea necontenită
a bunăstării generale a oameni
lor muncii, consiliile populare,
deputății și aparatul acestora
trebuie să-i răspundem prin
participare activă și responsabi
lă la înfăptuirea sarcinilor, ast
fel ca, prin întreaga noastră
activitate de zi cu zi, să servim
cu abnegație poporul.
în acest context al răspunderii
ce ne revine, am tras învăță
mintele necesare în urma vizi
tei făcute de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu. în
piețele Capitalei. în toamna anului trecut, șl au fost luate
măsuri pentru a nu mai permi
te să ajungă la cumpărător
mărfuri și produse agroalimen
tare de calitate necorespunză
toare ; avem însă obligația să an
trenăm deputății și comisiile
permanente, să dovedim exigen
ță sporită pentru a îmbunătăți
activitatea în domeniile comer
țului și al prestărilor de servi
cii. corespunzător condițiilor pe
care le avem și la nivelul cerin
țelor îndreptățite ale populației,
deoarece mai sînt cazuri de re
partizare neuniformă a mărfu
rilor în rețea și chiar dosire de
mărfuri in scopul de a fi vân
dute cu suprapreț, iar unele ser
vicii către populație mai sînt
încă de calitate necorespunză
toare. Trebuie să acționăm în
continuare mai stăruitor pentru
identificarea de noi posibilități
în vederea dezvoltării cu priori
tate a transportului electric, asigurării unor relații directe de
transport între diferite cartiere
și platforme industriale, spori
rii volumului de încasări și ve
nituri. diminuării pină la redu
cere totală a efortului de la bu
getul statului.
Acționăm pentru înlăturarea
neajunsurilor care s-au mani
festat în asigurarea unei arhi
tecturi cit mai variate, specifice
stilului românesc și să atragem
la această activitate pe cei mai
buni arhitecți din întreaga țară.
Vom întreprinde măsuri pen
tru a ne consulta și lucra mai
bine cu populația municipiului,
comisiile permanente si comite
tele de cetățeni, îndeosebi pen
tru gospodărirea, curățenia și
înfrumusețarea orașului, față de
care în prezent nu putem fi
mulțumiți, convinși fiind că fac
torul determinant în realizarea
sarcinilor ce ne revin este mo
bilizarea și unirea eforturilor
cetățenilor, ale tuturor oame
nilor muncii, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid.
Asigurăm conferința, pe dum
neavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că
vom face totul pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Conferinței
Naționale a P.C.R., contribuind
astfel la accelerarea dezvoltării
economico-sociale
a
patriei
noastre.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU NEDELEA
Mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Hotărîrile Conferinței Națio
nale a partidului, precum și
măsurile adoptate de Plenara
lărgită a Consiliului Național al
Agriculturii
reflectă ' marea
grijă pe care o manifestă
conducerea de partid și de
stat,
dumneavoastră
perso
nal, mult stimate tovarășe
secretar general, pentru dezvol
tarea echilibrată a tuturor ra
murilor economiei naționale,
pentru creșterea necontenită a
nivelului de trai material și
spiritual al oamenilor muncii de
la orașe și sate. Programele
stabilite cu aceste prilejuri au
fost primite cu deosebită satis
facție și interes de cetățenii co
munei Dorna Cândrenilor; de
toți locuitorii județului Sucea
va, întrucit ele mobilizează în
tregul potențial material si
uman al țării în activitatea de
înfăptuire a sarcinilor ce ne re
vin în actualul cincinal.
Pentru
consiliul
popular,
pentru cetățenii comunei Dorna
Cândrenilor, creșterea animale
lor, participarea cu produse la
realizarea fondului de stat și
asigurarea consumului propriu
reprezintă o datorie permanen
tă, pe care ne străduim să o
îndeplinim cit mai bine. Astfel,
pe o suprafață de 4 659 hectare
teren, cit dețin la noi gospodă
riile populației, ceea ce repre
zintă o mică parte din potenția
lul de 140 000 hectare cu pășuni
și finețe cit are zona montană
a județului Suceava — creștem
un efectiv de peste 6 000 bovine,
2 800 ovine, 1 300 porcine și alte
animale. Consiliul popular, cu
larga participare a tuturor lo
cuitorilor comunei, se ocupă cu
stăruință de îngrijirea pămîntu
lui. de sporirea productivității
pajiștilor, ceea ce ne permite să
obținem producții tot mai mari
de masă verde și de fin la hec
tar. asigurindu-ne. pe plan local,
furajele pentru întregul efectiv
de animale existent in comună.
în scopul .creșterii atît a nu
mărului de animale pe măsura
condițiilor de care dispunem,
cit și a eficienței în zootehnie,
pe raza comunei au fost înfiin
țate 6 centre de însămînțări

artificiale, care contribuie Ia
ameliorarea raselor de vaci și
oi, ceea ce, alături de alți fac
tori, a tăcut ca indicatorii de
natalitate să ajungă la 86 la
sută la-taurine și 98 la sută la
ovine.
în primii doi ani ai cincina
lului, locuitorii comunei noas
tre au vîndut statului, pe bază
de contract, 933 tone carne,
46 000 hl lapte, 200 tone cartofi,
iar pentru următorii 3 ani ne
vom spori și mai mult contri
buția la fondul centralizat, ur
mînd a vinde aproape 1 300 tone
carne, 67 000 hl lapte de vacă,
330 tone cartofi și alte produse,
pe măsura posibilităților mari
de care dispunem.
Veniturile tot mai mari obți
nute de cetățeni pe baza con
tractelor cu statul au făcut ca an
de an să sporească nivelul lor
de trai material și spiritual. în
comuna noastră s-au construit,
în ultimii 10 ani, peste 700 case
confortabile, in stilul arhitectu
rii bucovinene, iar în anii
1981—1982, prin magazinele să
tești s-au desfăcut mărfuri în
valoare de peste 22 milioane lei.
Spunînd acestea n-aș vrea să
credeți că în Dorna Cândreni
lor toate merg bine, trebuie să
arăt că la noi mai sint și fa
milii care nu cresc animale.
Consiliul popular. împreună cu
deputății, prin comisiile sale
permanente, n-a făcut totul pen
tru ca, printr-o muncă politicoeducativă susținută, să popu
larizeze și să facă cunoscute le
gile, obligațiile ce le revin tu
turor cetățenilor în înfăptuirea
planului în profil teritorial, a
programului de autoconducere
și autoaprovizionare. De aseme
nea — pentru că și la noi spo
rirea numărului de animale șl
a randamentului acestora sînt
condiționate de asigurarea unei
baze furajere corespunzătoare
— va trebui să acordăm, în con
tinuare. o atenție mult mai
mare folosirii integrale a pă
mîntului, indiferent în proprie
tatea cui se află, creșterii pro
ductivității pășunilor și finețelor.
In încheiere, vorbitorul a
făcut unele propuneri privind
aclimatizarea unor soiuri de po
rumb pentru zona de munte și
construirea de microhidrocentrale.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
MARIA LAZĂR
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Prin complexa problematică
abordată, Conferința pe țară, a
președinților consiliilor popu
lare, larg forum democratic, re
prezintă un important eveni
ment în viața politică și econo
mică a țării. înscrilndu-se în
practica democrației socialiste
statornicită de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a analiza
periodic aspecte fundamentale
ale edificării noii societăți și de
a stabili măsuri corespunzătoare
pentru continua perfecționare a
activității în toate domeniile.
Raportul prezentat, celelalte
documente supuse dezbaterii au
analizat cu exigență revoluțio
nară modul cum acționează or
ganele puterii de stat în profil
teritorial pentru îndeplinirea ro
lului și atribuțiilor ce le revin
din hotărîrile de partid, din le
gile țării privind dezvoltarea pe
multiple planuri a fiecărei lo
calități, față de care îmi exprim
deplinul acord.
în tabloul însuflețitor al ma
rilor realizări obținute de po
porul român
sub conducerea
partidului se regăsesc și efor
turile oamenilor muncii din ju
dețul Buzău, care, asemenea tu
turor zonelor țării, a cunoscut
o puternică dezvoltare industri
ală, o înflorire multilaterală.
Saltul revoluționar petrecut în
economia județului se datorează
politicii înțelepte a partidului,
grijii permanente pe care o
acordă
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu dezvoltării echilibrate
a tuturor zonelor țării. Ritmul
anual de 16 la sută al dezvol
tării industriei județului nostru,
al cărui volum se ridică anul
acesta la peste 20 miliarde lei,
obținerea in 1982 a celor mai
mari producții de cereale din
istoria județului confirmă pe
deplin realismul acestei politici.
Acționind în spiritul Progra
mului partidului, al indicațiilor
date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Plenara C.C. al
P.C.R. din 1—2 iunie 1982 și la
Conferința Națională a partidu
lui, consiliile populare din ju
dețul nostru, sub conducerea
organelor și organizațiilor de
partid, și-au intensificat preo
cupările pentru sporirea și mo
dernizarea producției industri
ale, aplicarea fermă a principi
ilor autoconducerii muncitoBești
și autogestiunii ‘economico-financiare, înfăptuirea noii revo
luții agrare, a programului de
autoconducere și autoaprovizio
nare teritorială, amplificarea

activităților
edilitar-gospodă
rești.
După ce s-a referit pe larg Ia
preocupările Consiliului popular
județean Buzău pe linia mobi
lizării oamenilor muncii la în
deplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan, la
realizările din domeniul socialedilitar, al învățămîntului și
culturii, la bogata participare
din cadrul Festivalului național
„Cintarea României", vorbitoa
rea a spus :
Cu toate acestea, datorită per
sistenței unor neajunsuri politico-organizatorice, trebuie să
arătăm că și în județul nostru
continuă să se manifeste unele
lipsuri, mai ales în ceea ce pri
vește realizarea ritmică a pro
ducției fizice destinate pieței
interne și exportului-, rentabili
zarea fiecărei unități economice
și a fiecărui produs, moderni
zarea și sporirea producției
agricole vegetale și animale,
îmbunătățirea autoconducerii și
autoaprovizionării
teritoriale,
înfrumusețarea și gospodărirea
localităților, în modul de gindire și de comportare al unor
oameni. în unele situații mani
festările politico-educative, cultural-artistice au un caracter
de campanie, festivist șl formal,
cu slabă influență în conștiința
oamenilor muncii, Avînd în ve
dere astfel de lipsuri, sîntem
ferm hotărîți să le înlăturăm,
sâ acționăm în spiritul indica
țiilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu pentru a imprima o
nouă calitate a muncii și a vie
ții in acest domeniu de activi
tate.
Asigurăm conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu personal, că învă
țămintele desprinse din dezba
terile ce au loc în acest cadru,
hotărîrile ce vor fi adoptate
vor constitui pentru consiliile
populare, pentru toți cetățenii
din județul Buzău programe
concrete de acțiune, în vederea
perfecționării continue a activi
tății economico-sociale.
Dînd glas sentimentelor de
adincă stimă și deosebită pre
țuire pe care le nutresc toți buzoienii față de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, ne
exprimăm și cu acest prilej
profunda noastră recunoștință
pentru tot ceea ce ați făcut și
faceți spre înflorirea multilate
rală a acestei zone, a cărei re
naștere economico-socială co
respunde cu „Epoca Ceaușescu",
perioada cea mai fertilă din is
toria României, inaugurată de
Congresul al IX-lea al parti
dului.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
SIMON PETRU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și tovarăși.
Trăiesc un sentiment de pu
ternică emoție pentru că am
cinstea de a exprima, în fața
acestui forum al democrației
noastre
socialiste,
dragostea
nețărmurită și prețuirea aleasă
pe care noi, cei care trăim pe
valea Nirajului, asemenea în
tregii țări, le nutrim față de
mult iubitul și stimatul tovarăș
Nicolae Ceaușescu și de a-i
mulțumi din toată inima pen
tru tot ceea ce face pentru bi
nele și fericirea poporului
nostru.
Consiliul nostru popular iși
desfășoară activitatea din acest
an sub semnul importantelor
cerințe politice și economico-so
ciale stabilite de Conferința

Națională a partidului, îndru
mărilor și indicațiilor desprinse
din expunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în care s-a
pus un accent deosebit pe rolul
determinant al consiliilor popu
lare în înfăptuirea planurilor șl
programelor adoptate. în co
muna Crăciunești, străveche
așezare de pe cursul inferior al
văii Nirajului, împreună cu
populația română, trăiesc și
muncesc în bună unitate și în
țelegere un număr mare de fa
milii de maghiari. Marile drep
turi de care ne bucurăm, dato
rită politicii drepte a partidului
față de toți fiii țării, indiferent
de naționalitate, pot fi întîlnite
și in comuna noastră. Astfel,
chiar la noi avem o școală de
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Cuvîntul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. a IV-a)

10 clase în care predarea se face
in limba maghiară și în care
învață și se pregătesc pentru a
deveni viitoare cadre de nădej
de ale patriei noastre comune
peste 500 de fii ai locuitorilor
localității noastre.
în muncă, în viață sîntem
alături și la bine și la greu cu
populația română și împreună
muncim pentru traducerea in
viată a politicii partidului, care
este propria noastră politică,
Avîndu-i în frunte pe deputați,
prin munca patriotică a cetățe
nilor comunei și cu ajutorul
statului, am înălțat diguri pe.
circa 6 km lungime, ferind ast
fel de revărsările Nirajului
aproape 1 000 de hectare, terenul
cel mai fertil. în același timp,
am efectuat lucrări de evacuare
a excesului de umiditate prin
drenuri cu tuburi de ceramică
de pe alte 200 hectare de teren.
Consiliul nostru popular des
fășoară de mai mulți ani acțiuni
pe linia stimulării creșterii unor
vite de rasă. Dealtfel, locuitorii
comunei Crăciunești sînt recunoscuți ca buni crescători de
animale, în comuna noastră formîhdu-se un nucleu puternic al
rasei de bovine Bălțăta româ
nească, multe exemplare de vaci
fiind înregistrate la centrul ju
dețean de selecție și urmărită
descendența lor, avind o pro
ducție de peste 5 000 litri lapte

pe an. Analizîndu-se activitatea
in acest domeniu a consiliului
popular, a fiecărui deputat in
parte, am stabilit o serie de mă
suri pentru mărirea contribuției
gospodăriilor populației la for
marea fondului de stat. Doresc
să informez conferința că avem
o bună tradiție in acest sens. în
1982 am depășit cu circa 25 la
sută sarcina de contractare la
carne, iar pe 1983 am încheiat
contracte pentru întreaga canti
tate de carne de bovine prevă
zută în planul în profil terito
rial.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la unele neajunsuri în
registrate în activitatea consi
liului popular comunal și a
C.A.P., propunînd măsuri vizînd
mai buna folosire a terenului agricol și a suprafețelor prevăzu
te pentru pășunat. precum și pen
tru stimularea creșterii anima
lelor, in special a vacilor de rasă.
Asigurăm conferința — a spus
vorbitorul — că ne vom pre
ocupa în continuare de creș
terea rolului consiliului popular
în organizarea și conducerea
întregii activități economico-sociale de pe raza comunei pentru
a mări contribuția noastră, a
locuitorilor comunei Crăciunești la înfăptuirea obiectivelor
stabilite de Congresul al XII-lea
al partidului, a sarcinilor ce ne
revin din hotăririle actualei
Conferințe pe țară a președinți
lor consiliilor populare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ILIE VERDEȚ
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare deschi
de o nouă perspectivă întregii
activități a organelor locale ale
puterii de stat, participării lor
tot mai rodnice la înfăptuirea
istoricelor hotăriri adoptate de
cel de-al XII-lea Congres al
partidului.
in dezbaterile din cadrul înal
tului forum democratic la care
participăm, în documentele ce
ne sint prezentate spre adopta
re stăruie puternic .ecourile
însuflețitoare ale Raportului
pe care secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, l-a rostit la Confe
rința Națională din decembrie
1982. Profunzimea ideilor, a te
zelor subliniate în raport, spi
ritul lor înnoitor pun puternic
în lumină gîndirea creatoare a
secretarului general al partidu
lui nostru, capacitatea sa pă
trunzătoare de a caracteriza și
soluționa probleme economice,
| politice și sociale cardinale penI tru dezvoltarea în continuare a
țării noastre pe calea socialis
mului și comunismului.
DesfășurîndU-Se într-o atmos
feră de puternică efervescență
politică, de entuziasm creator,
semnificînd unitatea indestruc
tibilă a întregului nostru popor
în jurul partidului, al secreta
■
rului său general, Conferința
președinților consiliilor popu
lare constituie o expresie eloc
ventă a democrației noastre
muncitorești, socialiste. Parti
dul nostru are o concepție su
perioară, înaintată despre de
mocrația socialistă, menită să
asigure participarea largă a
oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, la condu
cerea societății.
Promovarea tezei statului de
mocrației muncitorești, revolu
ționare, atragerea tuturor oa
menilor muncii la dezbaterea
celor mai importante hotăriri, a
legilor țării, la soluționarea
efectivă a problemelor dezvol
tării economice și sociale, pre
cum și la controlul exercitat
asupra organelor statului sînt
dovezi grăitoare ale superiori
tății democrației noastre socia
liste. Esența democratică a con
ducerii și organizării statului
nostru socialist constă — așa
cum demonstrează și conferința
actuală, la care luăm parte — în
participarea directă a maselor,
a reprezentanților acestora la
dezbaterea, adoptarea și înfăp
tuirea deciziilor.
După cel de-al IX-lea Con
gres, istoria consemnează mari
înfăptuiri ce dau strălucire noii
etape in care România a reușit
să depășească, în multe privințe,
caracteristicile unei țări în curs
de dezvoltare, atit pe plan eco
nomic, științific, cultural, cît și
pe acela al nivelului de trai.
Toate aceste realizări au deter
minat ridicarea patriei noastre
pe noi trepte de progres si civilizație socialistă, asigurînd creșterea bunăstării materiale și
spirituale a tuturor oamenilor
muncii de la orașe și sate, a în
tregului nostru popor.

Din inițiativa secretarului general, partidul a asigurat, in
toți acești ani. într-o. concepție
______ „„
unitară și de perspectivă, am
plasarea și dezvoltarea rațională
a forțelor de producție, in pri
mul rind a industriei, pe între
gul teritoriu al țării. Au fost
astfel create condiții pentru
atragerea . în circuitul economic
a tuturor resurselor naturale, a
forței de muncă, valorificarea
potențialului creativ al poporu
lui, ridicarea tuturor localități
lor la o viață social-economică
activă. Oamenii muncii, fără
deosebire de naționalitate, de
zonele, județele în care locuiesc,
beneficiază, în egală măsură,
atît de rezultatele creșterii po
tențialului economic, cît și de ri
dicarea gradului de civilizație
socialistă.
Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la grija acordată de
conducerea partidului și statu
lui nostru județelor mai puțin
dezvoltate și la rezultatele în
registrate ca urmare a aplicării
acestei strategii economice.
Oricine poate constata, pe
baza realităților, a faptelor — a
arătat vorbitorul — marile . re
alizări ale poporului nostru în
dezvoltarea sa ecnnomico-socială în anii
socialismului.
Aceste realizări dovedesc forța
și capacitatea clasei noastre
muncitoare, adevărata putere
creatoare a întregului popor,
stăpîn pe propriul său destin,
superioritatea societății noastre
socialiste.
După ce a prezentat pe larg
succesele obținute în dezvolta
rea ramurilor industriale. în
creșterea productivității muncii,
a eficienței activității economi
ce și, pe această bază, a venitu
lui național, a nivelului de trai
al oamenilor muncii, vorbitorul
a spus :
în condițiile grele ale crizei
economice internaționale, aces
te realizări subliniază o dată
mai mult justețea hotăririlor și
directivelor partidului. Trans
punerea în viată a obiectivelor
stabilite se înfăptuiește în con
dițiile puternicei manifestări a
spiritului revoluționar al între
gului popor, a voinței ferme a
tuturor oamenilor muncii din
patria noastră de a acționa,
strîns uniți în jurul partidului,
al secretarului său generai,
pentru a îndeplini exemplar
sarcinile ce ne stau în față in
acest al șaptelea cincinal. Aces
tea sînt fapte care atestă atașamentul nemărginit al clasei
muncitoare, al întregului popor,
la politica partidului, la cauza
socialismului, a independenței
și suveranității patriei.
Vorbitorul a prezentat în con
tinuare, pe larg, măsurile ce
trebuie luate pentru îndeplini
rea de către toate întreprinderile
industriei republicane și a celei
în profil teritorial a indicatorilor
de plan, pentru asigurarea unei
strînse conlucrări între unități
le de producție și consiliile
populare, pentru îmbunătățirea
stilului și metodelor de lucru
ale ministerelor economice și
organelor locale ale puterii de
stat.
Este necesar, a spus vorbito
rul, să urmărim permanent

cum se aplică în fiecare ramu
ră, in fiecare domeniu și uni
tate economică programele de
sporire a productivității, de re
ducere a costurilor de produc
ție. Accentuarea laturilor inten
sive ale creșterii economice ne
obligă să acționăm cu hotărîre
pentru aplicarea integrală și
chiar pentru devansarea pro
gramelor prevăzute. Aplicarea
fermă a noului mecanism eco
nomic, a autoconducerii munci
torești trebuie să determine un
adevărat salt calitativ în spori
rea eficienței tuturor domeniilor
de activitate, o creștere a com
petenței și responsabilității tu
turor membrilor societății.
în cadrul general al activității
de dezvoltare a economiei na
ționale, un rol deosebit de im
portant îl au programele refe
ritoare la valorificarea superi
oară și creșterea bazei de ma
terii prime și energetice. Cu
prinse într-un concept unitar,
elaborat intr-o viziune profund
științifică, din inițiativa secre
tarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care are meritul de a fi sesizat
din timp problemele existente
în acest domeniu și de a fi in
dicat căile dezvoltării viitoare,
aceste programe prevăd extin
derea activității de prospecțiuni
geologice pentru evidențierea
unor noi rezerve și asigurarea
creșterii producției de cărbune,
țiței și alte substanțe minerale
utile. Este necesar să urmărim
cu consecvență aplicarea tutu
ror măsurilor privind dezvol
tarea sistemului energetic na
țional, soluționarea probleme-,
lor legate de utilizarea noiior
surse și tehnologii energetice,
în același timp, trebuie să ac
ționăm cu mai multă exigență
pentru utilizarea cu eficiență
sporită a tuturor resurselor de
energie, creșterea randamente
lor și modernizarea instalațiilor
producătoare și consumatoare
de energie.
Fără îndoială că o judicioasă
gospodărire a energiei și mate
riilor prime, dobîndirea. pînă
in anul 1985, a independenței
în acest domeniu presupun atîț
intensificarea preocupărilor pen
tru sporirea resurselor, cît și
acțiuni eficiente in
‘ vederea închiderii tuturor canalelor risipei de energie, combustibil si
materii prime.
Desigur, orice măsură,
____ orice
_____
Inițiativă care vin să pună ca
păt risipei de energie și mate
rii prime sînt binevenite și tre
buie stimulate. Dar acțiunile cu
adevărat eficiente în economi
sirea resurselor sînt acelea care
promovează măsuri de fond și
asigură introducerea unor teh
nologii noi, de mare randament.
Este imperios necesar ca. in exereitarea atribuțiilor ce le
revin, consiliile populare să ac
ționeze cu fermitate pentru a
sprijini toate întreprinderile să
asigure valorificarea superioară
a materiilor prime, eliminarea
pierderilor la eXti'acția și pre
lucrarea metalului, înlocuirea
materiilor prime deficitare, uti
lizarea în mai mare măsură a
materialelor refolosibile, valori
ficarea deplină a tuturor resur
selor energetice.
Adîncirea democrației, ca și
aplicarea noului mecanism economico-financiar implică afir
marea capacității creatoare a
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor. asigurarea unui pro
ces continuu de înnoire și creș
tere a eficientei producției. Nu
trebuie uitat însă că in proce
sul acestor transformări intîlnim și o seamă de obstacole și
greutăți, care își au rădăcinile
in concepțiile vechi, în rutină,
birocrație, comoditate si super
ficialitate. Iată de ce trebuie

4?
promovate cu tărie spiritul re
voluționar. creator, conștiința
muncitorească,
asigurindu-se.
’timp larg de manifestare a
inițiativei maselor.
înfăptuirea consecventă a de
mocrației economice presupune
perfecționarea formelor și me
todelor de conducere ; în acest
cadru, un rol important îl are
activitatea de control, bazată pe
participarea maselor la îndepli
nirea amplului program de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate, la trans
punerea în viață a hotăririlor
de partid, a legilor țării, a in
dicațiilor secretarului general al
partidului. Se impune adoptarea
unor măsuri ferme pentru ridi
carea eficienței controlului, ex
tinderea capacității Sale de cu
prindere, accentuarea caracte
rului preventiv și dezvoltarea
spiritului de răspundere în în
deplinirea atribuțiilor, în îmbu
nătățirea tuturor laturilor acti
vității economice și sociale.
Ferm. convinși de realismul și
juătețea politicii partidului nos
tru, bazați pe realizările celor
2 ani, oamenii muncii, strîns
uniți în jurul partidului, al
secretarului său general, sînt
hotărîți, a spus în încheiere
vorbitorul, să facă totul, așa
cum arată bilanțul lunii ianua
rie din acest an. pentru a în
deplini și depăși sarcinile de
plan pe 1983 și pe întregul cin
cinal. Răspunzînd cu un „pre
zent" angajant la vibranta che
mare a partidului, ei sînt deciși
să transpună in fapte directivele
privind dezvoltarea economicosocială în actualul cincinal —
etapă importantă în realizarea
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României
spre comunism.

. Vă rog să-mi permiteți să
exprim, de la această Înaltă tri
bună, adeziunea deplină a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc
în comuna Drăgănești, județul
Prahova, la documentele supuse
dezbaterii conferinței, la în
treaga politică internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru.
Acționînd în spiritul orientă
rilor și indicațiilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, organizația
comunală de partid militează
pentru perfecționarea activită
ții consiliului popular, în vede
rea sporirii rolului său în viața
comunei, în atragerea țăranilor
muncitori la conducerea între
gii vieți economico-sociale a
localității. Nu a fost acțiune mai

intre circumscripțiile electorale.
Trebuie să recunoaștem des
chis insă că in activitatea
noastră s-au manifestat și unele
neajunsuri, care s-au reflectat
negativ îp rezultatele obținute.
Pe bază analizei critice, a
orientărilor și indicațiilor date
de secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii, am
trecut la aplicarea unor mă
suri ferme de îmbunătățire
a activității din zootehnie, de
dezvoltare a creșterii animale
lor în gospodăriile populației,
domenii în care ne confruntăm
încă cu unele neajunsuri.
în încheiere, asigurăm cou
ducerea partidului. pe tova
rășul Nicoiae Ceaușescu perso
nal, că vom acționa cu fermita
te revoluționară, cu toate for
țele, pentru înfăptuirea obiecti. velor stabilite de Congresul al •
XII-lea al partidului, a hotări
rilor ce- vor fi adoptate de acest
forum democratic al țării noas’tre, pentru înflorirea continuă
a scumpei noastre patrii.

ION RADU
Mult stimate și Iubite tova
rășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

ră acționăm pentru realizarea
măsurilor stabilite recent de Se
cretariatul Comitetului Central
al partidului pentru județul
nostru.
în numele comuniștilor din
Dolj, al tuturor locuitorilor aces
tei străvechi, dar mereu înflori
toare zone a României socialis
te. unde chiar mult iubitul și
stimatul nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a pus

piatra de temelie la mari și im
portante ctitorii, ne angajăm
să nu precupețim nici un efort
pentru a ne achita în mbd exem
plar de sarcinile ce ne revin din
documentele Congresului al XIIlea și Conferinței Naționale ale
partidului, sporindu-ne astfel
contribuția la uriașa operă de
edificare a socialismului și co
munismului pe pămintul româ
nesc.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA BORDA
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu.
Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi îngăduiți ca,
tncă de la început, să-mi ex
prim totala adeziune și deplina
aprobare față de conținutul do
cumentelor supuse analizei și
dezbaterii Conferinței pe țară a
președinților comitetelor execu
tive ale consiliilor populare.
Programul de ridicare con
tinuă a nivelului de trai al în
tregului popor, stabilit de Con
gresul al XII-lea și Conferința
Națională ale partidului, ne-a
mobilizat pe toți cei ce alcătuim
consiliul
popular din comuna
industrie, construcții, transpor
Horia,
județul Neamț, să luăm
turi și agricultură.
măsuri hotărîte pentru crește
în consens cu indicațiile și
rea mai accentuată a producției
orientările, de inestimabilă va
agricole vegetale și animale,
loare, ale secretarului general al
pentru valorificarea în mai
partidului, cu sarcinile ce de
mare măsură a resurselor agrocurg din documentele Conferin
alimentare
din
gospodăriile
ței Naționale a partidului, la ni
populației. După ce am chibzuit
velul județului și al fiecărei lo
bine în cadrul discuțiilor pe
calități au fost elaborate progra
care le-am avut într-o sesiune
me temeinic fundamentate, prin
a consiliului, am stabilit astfel
care urmărim punerea în valoa
ca la nivelul comunei să sporim
re a marilor rezerve economiefectivele de animale în acest
co-naturale de care dispunem in
cincinal cu 400 taurine. 1 000 de
direcția dezvoltării mai accen
tuate a pisciculturii, sericicultu ■ porci, 300 de oi, 30 000 de păsări
rii. apiculturii, creșterii iepuri
și 500 de iepuri matcă. Am luat,
lor de casă și a animalelor pen
totodată, măsuri pentru crește
tru blănuri, extinderii ciupercărea, in gospodăriile-anexă ale
riilor, a altor ramuri comple
unităților și instituțiilor de pe
mentare, specifice
industriei
raza comunei, a cel puțin 300 de
mici și artizanale, aducătoare
scroafe de prăsilă, de la care se
de venituri, care vor asigura o
vor obține peste 4 000 de purcei,
mai bună ocupare a forței de
a 50 taurine, 150 iepuri matcă.
muncă in tot timpul anului.
Desigur că pentru a realiza
în continuare, vorbitorul s-a
in bune condiții programul pe
referit la unele neajunsuri ma
care l-am stabilit a trebuit să
nifestate in activitatea consilii
luăm și o serie de măsuri or
lor populare, care nu au mobili
ganizatorice in aplicarea cărora
zat in suficientă măsură pe oa
am primit un sprijin substanțial
menii muncii în înfăptuirea sar
din partea deputaților care sînt
cinilor din industrie și agricul
ingineri agronomi. Suprafața de
tură.
2
500 ha teren arabil de care
Am început bine anul 1983 —
dispunem a fost organizată în
a spus în continuare vorbitorul,
tr-o structură mai aproape de
în industrie am reușit să depă
specificul producției noastre
șim planul producției-marfă pe
agricole.
luna ianuarie cu peste 50 mi
în lumina indicațiilor date de
lioane lei. iar la construcții-montovarășul Nicolae Ceaușescu la
tăj cu peste 20 milioane lei, în
Conferința
Națională a partidu
condițiile reducerii cheltuielilor
lui și Plenara lărgită a Consi
materiale, a consumului de
liului Național al Agriculturii, și
energie și combustibil. Avem
în comuna noastră am luat mă
garanția realizării planului și in
suri pentru a ajunge la un con
februarie și pe întregul an 1983.
sum rațional de carne, lapte,
Raportăm conferinței, condu
ouă
pe locuitor șl pentru creșcerii partidului că în agricultu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

Conferinta pe țară a președin
ților consiliilor populare, larg și
reprezentativ forum instituționalizat din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, constituie o
puternică mărturie a modului
creator în care partidul și sta
tul nostru asigură adîncirea de
mocrației socialiste, participarea
'i
efectivă a oamenilor muncii Ia
dezbaterea problemelor majore
privind dezvoltarea economicosocială a tării.
De la tribuna acestui înalt
forum democratic' în numele
importantă, economică sau socomuniștilor și al tuturor locui
cial-culturală, pe care să nu o
torilor județului Dolj, exprimăm
dezbatem cu toți deputății, cu
tovarășului Nicolae Ceaușescu
cetățenii. Dialogul permanent - cele mai alese sentimente de
cu masele, metodă profund de
stimă, prețuire și recunoștință
mocratică promovată zi de zi,
fierbinte pentru rodnica și pilla scara întregii țări, de secre
duitoarea activitate revoluționa
tarul general al partidului, to
ră, teoretică și practică ce o des
varășul
Nicolae
Ceaușescu,
fășoară în fruntea partidului și
ne-a ajutat sâ depășim multe
țării, pentru înțelepciunea, dă
greutăți, să înlăturăm neajun
ruirea și cutezanța cu care con
surile, să găsim soluțiile co
duce poporul român în vasta și
respunzătoare oricărei situații
multilaterala ascensiune socia
apărute. Au fost dezbătute sis
listă și comunistă a patriei.
tematic, în sesiunile consiliului
Raportăm conferinței că, în cei
popular, în adunările cetățenești
doi ani care au trecut din acest
pe circumscripții și sate. în șe
cincinal, în județul Dolj s-au ob
dințele de birou executiv pro
ținut succese de prestigiu ce do
bleme importante ale creșterii
vedesc cu prisosință forța co
producției agricole, respectării
muniștilor.
a oamenilor muncii,
regulilor agrotehnice, întăririi
capacitatea lor de a depăși greu
ordinii și disciplinei în muncă,
tățile generate de conjunctura
ale aplicării legilor țării.
internațională nefavorabilă.
Anul trecut, cooperativa agri
Astfel, au fost obținute spo
colă de producție și întreprin
derea agricolă de stat din co
ruri importante de producție în

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
CORNELIA CIORĂNEANU
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

muna. noastră au obținut pro
ducții mari la principalele cul
turi cerealiere, depășind sub
stanțial prevederile de plan, iar
veniturile realizate de stațiu
nea de mecanizare a agricultu
rii depășesc cu peste 3 mili
oane lei pe cele planificate,
cheltuielile de producție fiind
reduse cu 3,4 milioane lei.
Unitățile agricole din comună
au livrat suplimentar la fon
dul de stat peste 1130 tone de
cereale.
Paralel cu activitatea econo
mică. în comuna Drăgănești se
desfășoară ample lucrări edilitar-gospodărești ; am construit
un nou dispensar uman cu 3
cabinete, o școală cu clasele
I—IV în satul Belciug și o gră
diniță de copii în aceeași loca
litate, am realiza» lucrări de
întreținere pe drumurile pu
blice și comunale. Astăzi satele
noastre sint mai bine gospo
dărite, ca o consecință a . parti
cipării oamenilor muncii la nu
meroasele lucrări ce. le-am re
alizat prin muncă patriotică,
in cadrul întrecerii socialiste

terea ponderii acestor produse
la contractarea cu statul și la
schimbul prin sistemul coopera
ției de consum. După un larg
dialog cu cetățenii s-a stabilit
ca fiecare gospodărie să crească
1—2 porci, 5—15 oi, 10—60 pă
sări și alte animale.
Pentru a materializa în viață
prevederile legii privind dez
voltarea industriei mici, care
trebuie să ajungă într-o perioa
dă relativ scurtă la o producție
pe locuitor de circa 5 000—6 000
lei, comitetul executiv al con
siliului popular a creat unităti
noi și a ajutat pe cele existente
să-și asigure materia primă ne
cesară, să-și diversifice produc
ția și să-și sporească prestările
de servicii către populație. în
prezent, această activitate cu
prinde un număr de 19 profiluri,
care satisfac cerințele populației
locale și pieței prin valorifica
rea resurselor proprii, unde sint
ocupați peste 300 de oameni ai
muncii.
Prin măsurile adoptate în acest an, în sesiunea consiliului
popular, care vizează dezvolta
rea și diversificarea, în conti
nuare, a producțiilor la indus
tria mică, înființarea unui nu
măr de 4 secții noi și a unor noi
profiluri la prestările de servicii
pentru populație, și prin desco
perirea, de noi surse de venituri
și atragerea acestora la bugetul
local sîntem în măsură ca din
acest an să asigurăm autofinan
țarea și autogospodărirea co
munei.
Sîntem conștiențl că în munca
noastră avem încă multe neîmpliniri, că nu am făcut totul
pentru asigurarea populației cu
semințe valoroase, material săditor, cu reproducători de rasă
și cu asistentă tehnică zooveterinară corespunzătoare, ast
fel ca fiecare familie să poată
obține producții agricole spori
te, să crească mai multe ani
male și păsări pentru nevoile
de consum propriu și pentru
vînzarea pe bază de contracte la
fondul de stat. Aceste deficiențe
sint șl un rezultat al faptului
că nu întotdeauna am urmărit
cu consecvență aplicarea în
viață a unor decizii, hotăriri, a
legilor statului.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE PURDEA
Malt stimate șl iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimat! tovarăși.

Oamenii muncii din Alba Iulia,
străveche vatră a nașterii și
dezvoltării poporului român,
cetate de suflet a marii noastre
uniri, sînt angajați, asemenea
Întregului popor, cu răspundere
și fermitate, cu încredere și pa
siune revoluționară in activita
tea de înfăptuire a hotăririlor
Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului,
a indicațiilor și sarcinilor tra
sate de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru continua dez
voltare economică și socială a
patriei, pentru înflorirea civili
zației socialiste în toate satele
și orașele țării.
Tinăra industrie a municipiu
lui Alba Iulia, edificată în anii
rodnici de cînd tovarășul Nicolae
Ceaușescu se află la cîrma des
tinelor națiunii noastre, reali
zează în prezent o producție de
10 ori mai mare decît cea a
anului 1965. în această perioadă
au fost create peste 21 000 noi
locuri de muncă. Destinul nou,
socialist, al acestei așezări isto
rice, în care industria s-a făurit
in armonie cu dezvoltarea ur
banistică, a adus prefaceri ra
dicale în viața cetățenilor săi.
Astăzi, două treimi din popu
lația municipiului trăiesc în
locuințe noi.
Vastul program de dezvoltare
de care beneficiază Alba Iulia
a impus consiliului popular mu
nicipal o continuă perfecționare
a stilului de muncă. Așa cum
ne-a indicat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, accentul principal
l-am pus pe atragerea și impli
carea tot mai puternică a tu
turor cetățenilor — muncitori,
țărani, intelectuali, femei și
bărbați, tineri și vîrștnici, mem

bri și nemembri de partid — în
rezolvarea tuturor problemelor
privind înfăptuirea planului în
profil teritorial. Aceasta explică
participarea tot mai activă a
cetățenilor la buna gospodărire
a municipiului nostru, edifica
tor în acest sens fiind faptul că
în cei doi ani ai cincinalului,
prin muncă patriotică a cetățe
nilor. s-au executat lucrări în
valoare de peste 200 milioane
lei. concretizate în numeroase și
diverse obiective de larg interes
obștesc.
Nu putem trece însă cu ve
derea faptul că în activitatea
noastră se mai manifestă încă
multe neajunsuri, mai ales in
ceea ce privește antrenarea tu
turor cetățenilor în conservarea
și dezvoltarea fondului de lo
cuințe, în valorificarea cu inaltă
eficientă a fiecărei palme de
teren din perimetrul municipiu
lui și a tuturor posibilităților de
creștere a animalelor in gospo
dăriile proprii și întărirea pe
această cale a sistemului de
autoconducere și autoaprovizio
nare.
în scopul înfăptuirii sarcinilor
viitoare, consiliul popular mu
nicipal va acționa cu toată răs
punderea pentru realizarea rit
mică a producției fizice, redu
cerea consumurilor de materii
prime, materiale, combustibili și
energie, pentru onorarea exem
plară a planului la export. în
fiecare unitate economică. în
spiritul hotăririlor Conferinței
Naționale a partidului, vom mi
lita prin toate mijloacele muncii
politice și de educație pentru
dezvoltarea conștiinței și răs
punderii oamenilor muncii față
de îndeplinirea exemplară a
obiectivelor actualului cincinal,
folosind în acest scop puternica
bază materială a culturii de
care dispune municipiul nostru.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VICTOR DOBRE
Stimate și iubite
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

tovarășe

Localitatea Bezdead este o co
mună din nordul județului Dîm
bovița cu o atestare documen
tară de aproape 500 de ani, așe
zată în zona premontană a Bucegilor, cu vechi tradiții în creș
terea animalelor și în pomicul
tură. Ne străduim să păstrăm
această tradiție și să o dezvol
tăm la dimensiunile impuse de
etapa actuală — așa cum sînt
ele prefigurate în viziunea
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Comitetul comunal de parțid și
consiliul popular au acționat
pentru asigurarea condițiilor de
Muncă șl de viață ale cetățeni
lor, astfel incit aceștia să fie
tot mai implicați în prezentul
ți vii torul localității.
Bezdeadul se înfățișează ca o
comună cu oameni gospodari,
preocupați de cultivarea fiecă
rui petic de pămînt și manifestînd o dragoste deosebită
pentru creșterea animalelor, ințelegînd astfel misiunea lor de
a asigura orașul cu produsele
agroalimentare necesare, nu așa
cum fac alții, care cer să le dea
orașul ceea ce le trebuie. Asta
nu se poate concepe pentru un
om gospodar. în lumina măsu
rilor stabilite la Conferința Na
țională a partidului din decem
brie 1982, prin membrii consi
liului popular și deputați, s-a
discutat cu fiecare gospodar din
cadrul localității să crească ani
male și păsări pentru autoaprovizionarea populației și livrarea
de produse agroalimentare la
fondul de stat. După un calcul
făcut in urma acestei acțiuni
reiese că vom ajunge în acest
an la peste 2 000 bovine și la

4 500 oi. în următoarele zile
vom Încheia acțiunea de con
tractare cu toate gospodăriile
populației a cantității prevăzute
la came, lapte, ouă, lină și avem
convingerea că vom depăși ni
velurile planificate.
în adunările cetățenești, con
siliul popular a fost criticat în
dese rînduri că nu s-a mobili
zat suficient pentru a asigura
condițiile necesare de viață
pentru locuitori. Am considerat
îndreptățite criticile, opiniile și
propunerile oamenilor făcute în
legătură cu stilul nostru de
muncă și am luat măsuri nece
sare în acest sens.
Sîntem conștienți că în acti
vitatea noastră avem și unele
neîmpliniri. Nu s-a făcut totul
pentru cunoașterea și aplicarea
cu strictețe a tuturor legilor ță
rii, nu am acționat în perma
nență pentru ridicarea nivelu
lui de conștiință al maselor,
ceea ce a avut uneori repercu
siuni negative asupra rezulta
telor muncii, mai ales în ce
privește folosirea pămîntului și
întreținerea culturilor.
în încheiere, vorbitorul a fă
cut unele propuneri vizînd asi
gurarea zonei necooperativizate
cu tractoare mici pentru exe
cutarea arăturilor pe pante și
curbe de nivel, cu cositori, se
mănători și prășitoare tractate
de animale.
Mă întorc în comună — a spus
vorbitorul — cu angajamentul
ferm de a contribui la mobili
zarea activului de partid, a or
ganizațiilor de masă și obștești,
a deputaților, a tuturor cetățe
nilor pentru însușirea și trans
punerea in viață a sarcinilor ce
decurg din hotărârile ce vor fi
adoptate în cadrul Conferinței
pe țară a președinților consili
ilor populare.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VASILE SUȘNEA
Stimate și Iubite
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

tovarășe

Acest forum al primarilor
țării instituit din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu,
ale cărui lucrări se desfășoară
sub semnul marilor Împliniri
ale socialismului, al minunate
lor perspective deschise dezvol
tării multilaterale a patriei de
Congresul al XII-lea și de Con
ferința Națională ale partidului,
constituie unul dintre cele mai
reprezentative exemple care
ilustrează democratismul orinduirii noastre, participarea efec
tivă a poporului la conducerea
statului.
Ca primar al comunei Tutova, îmi este deosebit de plăcut
să arăt că făuritorii noștri de
piine au încheiat primii doi ani
ai cincinalului calității și efi
cienței cu noi și importante rea
lizări in toate domeniile, ceea
ce se reflectă in viata tot mai
bună a locuitorilor și în înfăți
șarea tot mai înfloritoare a așezării noastre.
înfăptuind prețioasele indica
ții date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cu prilejui vizitei de
lucru efectuate în județul Va
slui, folosind tot maț bine baza
materială de cara dispunem și
aplicind experiența înaintată a
Stațiunii Perieni — deoarece o
treime din suprafața arabilă a
celor două cooperative agricole
de producție din comuna noas
tră este afectată de fenomenul
de eroziune sau inundații — în
anul 1982 am realizat o produc
ție medie de peste 5 000 kg po
rumb la hectar.
Vorbitorul a prezentat o serie
de realizări referitoare la folo
sirea resurselor locale în indus
tria mică, lărgirea rețelei pres
tațiilor de servicii, dezvoltarea
sectorului zootehnic in gospodă
riile țărănești, după care a sub
liniat : Ca secretar al comitetu
lui de partid și ca primar al
comunei, consider însă că rezul
tatele puteau fi mult mai bune
dacă am fi desfășurat o mai bo

gată activitate politică și edu
cativă de masă axată pe pro
blemele cu care ne confruntăm,
antrenind la toate. acțiunile de
putății, organismele democratice,
pe toți cetățenii comunei. La
unele culturi am obținut pro
ducții sub nivelul planificat, în
special la grîu și la floareasoarelui, iar datorită lipsei de
exigență față de lucrătorii din
zootehnie am înregistrat produc
ții slabe de lapte în unitățile
cooperatiste și n-am îndeplinit
sarcinile de plan la o serie de
produse.
Am stabilit, a continuat pri
marul comunei Tutova, progra
me de măsuri concrete care să
asigure o mai bună valorificare
a pămîntului și o tot mai ju
dicioasă folosire a forței de
muncă. Vom desfășura o susți
nută muncă politică și educativă
pentru a determina pe toți ce
tățenii comunei să participe la
realizarea in termenele stabilite
și în condițiile cele mai bune a
tuturor lucrărilor agricole, să
punem capăt oricăror manifes
tări de delăsare, dezordine și
indisciplină in muncă, să apli
căm cu fermitate principiile so
cialiste de retribuție. Vom ac
ționa cu perseverență pentru
ridicarea pregătirii profesionale
a tuturor oamenilor muncii din
comuna noastră. Avem convin
gerea că în acest an comuna
Tutova va obține realizări supe
rioare In toate domeniile de ac
tivitate, că sub conducerea co
mitetului de partid, Împreună cu
organizațiile de masă și ob
ștești, cu toți locuitorii, consiliul
nostru comunal va asigura în
deplinirea cu succes a tuturor
indicatorilor planului In profil
teritorial.
Vorbitorul a propus să se
reînființeze școlile profesionale
agricole, care să asigure cadre
cu pregătire corespunzătoare
cerințelor Înfăptuirii noii revo
luții în agricultură, îndeosebi în
comunele în care se resimte
lipsa forței de muncă calificate.
în Încheiere, a «pus el, do

Cuvîntul participantilor la dezbateri
resc să asigur conducerea par
tidului, pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, că am tras toate în
vățămintele
din
experiența
muncii de pînă acum și că vom
acționa cu spirit de inițiativă și
răspundere pentru înfăptuirea
neabătută a orientărilor stabi

lite de Conferința Națională a
partidului, precum și hotărîrilor ce vor fi adoptate de fo
rumul democratic la care parti
cipăm, fiind deplin conștienți
că de munca noastră, a între
gului popor depind bunăstarea
și prosperitatea patriei.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
SILVIA CIUBOTARU
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Conferința la care participăm,
impresionant forum democratic,
este chemată să dezbată și să ia
hotărîri de cea mai înaltă în
semnătate pentru dezvoltarea
armonioasă a patriei noastre.
îngăduiți-mi să folosesc și acest prilej pentru a exprima, în
numele tuturor locuitorilor din
orașul Cisnădie — români, ma
ghiari și germani — cele mai
alese sentimente de respect, de
caldă recunoștință pentru modul
strălucit în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu conduce des
tinele poporului român.
Am citit cu mare atenție
expunerea pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rostit-o ieri
la adunarea consacrată aniver
sării unei jumătăți de secol de
la eroicele lupte ale muncitori
mii române din februarie 1933,
care a constituit o vibrantă ex
presie a cinstirii memoriei celor
care au luptat și s-au jertfit
pentru dreptate socială și na
țională, împotriva pericolului
fascist.
Cu profundă mîndrie patrioti
că, am reținut că în aceste mari
bătălii de clasă tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a afirmat ca mili
tant înflăcărat, ca fiu devotat
al poporului, pe care, împreună
cu țara întreagă, îl omagiem cu
prilejul împlinirii a 50 de ani
de neîntreruptă activitate revo
luționară.
în calitatea sa de primar
al orașului Cisnădie, vorbi
toarea a înfățișat cîteva din
problemele
mai
importante
care au polarizat activitatea
consiliului popular, subliniind
că un loc important îl ocupă
activitatea unităților economice.
Rezultatele muncii colectivelor
din industria orașului ar fi pu
tut fi mai bune dacă la anumite
capitole nu am fi înregistrat
restanțe, de pildă, la export.
Acționăm cu toată răspunderea
pentru folosirea judicioasă a re
zervelor materiale și umane de
care dispunem, în vederea asi

milării unor noi produse și teh
nologii care să valorifice mai
bine materia primă și materia
lele, să asigure competitivitate
sporită produselor noastre pe
piața externă.
Avînd în vedere lipsurile ma
nifestate anul trecut in ce pri
vește realizarea programului de
investiții, comitetul executiv ac
ționează cu fermitate, în condi
țiile unei bune conlucrări între
constructori, proiectanti și be
neficiari, pentru recuperarea
restanțelor și realizarea la ter
men a obiectivelor de mare im
portanță pentru dezvoltarea
orașului, printre care o nouă
aducțiune de apă care să satis
facă cerințele actuale și de per
spectivă ale Cisnădiei.
Sîntem conștienți, a arătat
vorbitoarea, că înfăptuirea sar
cinilor proprii și ale celor stabi
lite în actuala Conferință pe
țară a președinților consiliilor
populare impune îmbunătățirea
radicală a stilului și metodelor
de muncă ale organului local al
puterii și administrației de stat.
Dispunem de importante mij
loace de acțiune — deputății,
comisiile permanente, organis
mele obștești, colectivele de
specialiști, pe care le-am folosit
doar sporadic, și nu cu acea
continuitate impusă de viață.
Depinde numai de noi ca aceste
mijloace să fie folosite cores
punzător pentru a antrena ma
sele largi de locuitori ai orașu
lui nostru în îndeplinirea exem
plară a obiectivelor din planul
de dezvoltare economico-socială
in profil teritorial pe anul 1983
și pe întregul cincinal, din pro
gramul de autoconducere și
autoaprovizionare.
Asigurăm conducerea partidu
lui și statului că vom acționa
cu responsabilitate și exigență
comunistă pentru înfăptuirea
neabătută a hotăririlor Congre
sului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului, a legi
lor statului nostru, pentru spo
rirea contribuției orașului Cis
nădie la prosperitatea scumpei
noastre patrii, Republica Socia
listă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PETRU MUNTEANU
Mult stimate șl Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Reprezint la acest larg forum,
instituit din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pe cei
15 mii locuitori ai comunei Flă
mînzi, județul Botoșani, locali
tatea înscrisă cu litere de foc in
cronica luptei poporului nostru
pentru libertate și dreptate so
cială. Urmașii neînfricaților eroi
din 1907 mi-au încredințat man
datul de a exprima via lor recu
noștință față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, conducătorul
neobosit al națiunii noastre în
lupta pentru împlinirea aspira
țiilor seculare ale celor mulți,
care în iulie 1982 a foșt oaspete
al localității noastre și de a că
rui activitate neobosită sînt or
ganic legate toate marile rea
lizări care au transformat comu
na al cărei nume, Flămînzi, sin
tetiza crunta soartă a țărănimii
noastre într-o înfloritoare loca
litate ale cărei metamorfoze o în
dreptățesc să aspire la statutul
de așezare urbană agroindus
trială. în anii din urmă, în co
muna Flămînzi au fost con
struite o filatură de bumbac, un
eomplex de îngrășare a mieilor,
precum și alte obiective econo
mice și social-cultural e. Por
nind pe calea industrializării și
urbanizării, locuitorii comunei
Flămînzi nu au uitat însă și nu
vor uita niciodată că au fost și
sint, în primul rînd, țărani și că
vor lucra în continuare cu aceeași pasiune și hărnicie pămîntul strămoșesc udat cu su
doarea și sîngele moșilor și
strămoșilor lor.
în cuvîntul meu doresc să mă
refer la cîteva aspecte ale mun
cii de educație, domeniu în care
consiliul comunal de educație

politică șl cultură socialistă
acționează pentru a găsi cele
mai bune căi și mijloace care să
ridice nivelul de conștiință al
oamenilor, să-i mobilizeze la o
angajare deplină în înfăptuirea
sarcinilor economice.
în comuna noastră am înfăp
tuit multe lucruri frumoase, dar
trebuie să recunosc că mai avem
incă destule probleme de rezol
vat cu privire la participarea
la muncă, la comportamentul
unor cetățeni. De aceea, consi
liul nostru trebuie să organizeze
acțiuni mai eficiente menite să
contribuie la ridicarea conștiin
ței moral-politice a cetățenilor,
și In primul rînd a tineretului.
Avem o solidă bază materială
pentru cultură ; trebuie ca nive
lul vieții spirituale a localității
să fie în concordanță cu condi
țiile create. Aceasta ne obligă
să ne preocupăm mai intens de
combaterea
mentalităților și
practicilor învechite, acționind
pentru revitalizarea unor in
stanțe civice locale, precum
„Sfatul bătrinilor" și a altora de
acest fel care se bucură de o
bună audiență în comună. Ne
vom preocupa, de asemenea, de
întărirea și dezvoltarea forma
țiilor artistice ce au în reperto
riul lor atît aspecte ale vieții
cotidiene locale, cît și unele
datini.
După ce a făcut propuneri
concrete privind îmbunătățirea
organizării de acțiuni cultUraleducative In localitățile rurale,
stimularea participării la Festi
valul național „Cîntarea Româ
niei", vorbitorul a exprimat an
gajamentul locuitorilor comunei
Flămînzi de a munci în conti
nuare cu pasiune și elan revo
luționar pentru traducerea în
viață a hotăririlor ce vor ti adoptate de conferință.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ANDREI WEINGĂRTNER
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în amplul tablou al realizări
lor obținute de întregul nostru
popor în dezvoltarea economicosocială a patriei se înscriu ar
monios . și rezultatele obținute
în anul 1982 de oamenii mun
cii, fără deosebire de naționa
litate, din municipiul Bistrița,
pentru transpunerea în viață a
prețioaselor indicații ale secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, fă
cute cu prilejul vizitei pe care
a întreprins-o în municipiul
nostru în luna noiembrie 1981.
Beneficiind din plin de politica
înțeleaptă a partidului și statu
lui nostru, municipiul Bistrița a
cunoscut ritmuri de dezvoltare
cu mult peste media pe țară.
Printr-o mai bună organizare a
muncii, creșterea răspunderii
cooperatorilor, mecanizatorilor,
specialiștilor, a tuturor lucrăto
rilor din agricultură, în anul
1982 s-au realizat și depășit
producțiile planificate la cere
ale păioase, porumb, cartofi, a
fost o mai bună participare a
municipiului la realizarea fon
dului centralizat al statului de
produse agroalimentare și, pe
această cale, s-a realizat o spo

rire a resurselor de aprovizio
nare a populației în cadrul
programului de autoconducere
și autoaprovizionare.
Analizînd rezultatele obținute
In anul 1982 trebuie să . arătăm
deschis că, deși pe ansamblu
rezultatele sînt bune, nu ne
putem declara mulțumiți, ele
fiind incă sub nivelul posibili
tăților și cerințelor. Astfel, creș
terile la producția industrială
s-au realizat in principal pe
seama punerilor in funcțiune
și a sporirii personalului munci
tor, și mai puțin prin ridicarea
productivității muncii, prin fo
losirea intensivă a utilajelor,
mașinilor și spațiilor existente,
prin folosirea mai eficientă a
timpului de muncă disponibil și
o valorificare superioară a re
surselor materiale și financiare
puse la dispoziție. S-au menții
nut încă o serie de deficiențe
In ceea ce privește calitatea,
au fost înregistrate, și în anul
1982, unele cazuri de abateri de
la disciplina tehnologică și de
producție, nu s-au obținut re
zultatele așteptate în creșterea
eficienței economice in toate
unitățile. Deși consiliul popu
lar, prin atribuțiile sale mult
sporite în ultimii ani, poartă
răspunderea pentru realizarea
integrală a planului economic

în profil teritorial, noi nu ne-am
implicat în suficientă măsură
in controlul și îndrumarea acti
vității din marea industrie.
Activitatea pe acest an a în
ceput bine. în luna ianuarie
1983 au fost obținute rezultate
pozitive în îndeplinirea planu
lui, concretizate în depășirea cu
peste 4 la sută a producției. Re
zultate importante s-au obținut
și în sectorul industriei mici,
planul fiind depășit cu 4,6 la
sută. în agricultură, am între
prins măsuri menite să asigure
desfășurarea în cele mai bune
condiții a lucrărilor de pregă
tire a campaniei agricole de
primăvară pentru realizarea in
dicatorilor prevăzuți în plan.
în lumina ideilor și tezelor
din
Expunerea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu la plenara
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 1—2
iunie 1982, a hotăririlor Confe
rinței Naționale a partidului,

Consiliul popular al municipiu
lui Bistrița, toți deputății, sub
conducerea comitetului munici
pal de partid, sint antrenați in
tr-o susținută muncă politică
de organizare și îndrumare a
activității din învățămint și cul
tură, din domeniul sănătății.
în numele tuturor locuitorilor
din municipiul Bistrița, români,
germani, maghiari și de alte na
ționalități, al deputaților con
siliului nostru popular, asigu
răm pe secretarul general al
partidului
nostru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că ne vom
însuși cu cea mai inaltă răs
pundere
hotărîrile ce vor fi
adoptate la acest forum al de
mocrației noastre socialiste, in
dicațiile și orientările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și vom
munci cu toate puterile noastre
pentru înfăptuirea sarcinilor ce
ne revin in acest an și pe în
tregul cincinal.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION CIOARĂ
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Conținutul politic, semnifica
ția socială și problematica eco
nomică ale Conferinței pe țară a
președinților consiliilor popu
lare, amploarea și complexita
tea problemelor și domeniilor
abordate, obiectivele formulate
din perspectiva îndeplinirii isto
ricelor hotărîri ale Congresului
al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului pun în
fața organelor puterii și admi
nistrației locale de stat, minis
terelor. tuturor celor ce mun
cesc noi sarcini, care se cer a
fi rezolvate la nivelul parame
trilor ceruți de înfăptuirea noii
calități în toate sectoarele vie
ții economice și sociale. în spi
ritul acestor exigențe, vă ra
portăm. mult stimate tovarășe,
secretar general că, aplicind în
viață prețioasele indicații și
sarcini date de dumneavoastră,
oamenii muncii din silvicultu
ră. sub conducerea organelor șl
organizațiilor de partid, înfăp
tuiesc prevederile Programului
național de conservare și dez
voltare a fondului forestier, de
valorificare deplină a pășunilor
din zona montană și din peri
metrul pădurilor, din celelalte
zone, cu sprijinul direct și
nemijlocit al consiliilor popu
lare, al cooperativelor agricole
de producție, al întregii popu
lații sătești. Ministerul Silvicul
turii răspunde, alături de con
siliile populare, pentru îndepli
nirea la timp și in bune condi
ții a lucrărilor de regenerare
a pădurilor, de punere în valoa
re a masei lemnoase cu respec
tarea strictă a regulilor silvice,
de ocrotirea și dezvoltarea fon
dului silvic comunal. Un număr
însemnat de oameni ai muncii
participă anual la executarea
unui complex de lucrări silvice,
cum ar fi : recoltări de semințe,
activitățile din pepiniere și plan
tații, îngrijiri de arborete și
operațiuni de regenerare pe
cale naturală a acestora, recol
tarea și valorificarea fructelor
de pădure și a ciupercilor din
flora spontană. Valoarea pres
tațiilor realizate în 1982 cu coo
perativele agricole de producție
și populația reprezintă peste
135 milioane lei.

Pădurile, „aurul verde" al tă
rii, sînt o mare avuție națională,
o verigă importantă in vastul
sistem ecologic al țării. De să
nătatea și vigoarea lor depind
nu numai aprovizionarea indus
triei cu material lemnos, a
populației cu combustibil, ci
și păstrarea frumuseților pa
triei, menținerea unui climat
sănătos pentru noi toți. Trebuie
să arăt însă că, din păcate, nu
toate consiliile populare, orga
nele noastre silvice acordă aten
ția cuvenită conservării și dez
voltării fondului forestier. Există
încă numeroase dovezi de ne
glijență și nepăsare în întreți
nerea pădurilor, în valorificarea
tuturor resurselor pe care ele le
oferă și care ar putea constitui
o prețioasă materie primă pen
tru mica industrie, pentru dez
voltarea zootehniei. Nu sînt
sancționați cu toată asprimea,
de către toate consiliile popu
lare, cei care degradează pădu
rea și nesocotesc legile care o
ocrotesc. Toate acestea pot fi
tot atîtea obiective ale muncii
de educație civică pe care con
siliile populare o desfășoară.
Consiliile populare pot avea
un substanțial aport Ia gospo
dărirea eficientă a pășunilor șl
fînețelor din zonele montane și
perimetrul forestier, din cele
lalte zone. în acest sens, s-a
întocmit un program privind
ameliorarea pajiștilor naturale
și amenajarea pădurilor pășunabile pentru perioada 1983—
1985. Prin Institutul de cercetări
silvice am trecut la realizarea
amenajărilor
silvo-pastorale,
executarea unor lucrări de în
treținere, asigurarea folosirii
raționale a tuturor categoriilor
de pășuni. Pentru început, cu
sprijinul Ministerului Agricul
turii. vom asigura sămînța ne
cesară pentru însămînțarea și
supraînsămînțarea suprafețelor
respective, lucrările de fertili
zare necesare, amenajînd în
acest fel pășunatul organizat pe
o suprafață anuală de circa 3
milioane hectare. Realizarea
acestor sarcini, ca de altfel a
tuturor lucrărilor cuprinse în
program, nu poate fi asigurată
decît cu sprijinul activ al consi
liilor populare comunale, al coo
perativelor agricole de produc
ție, al întregii populații.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MANOLE BIVOL
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to
varăși,
Conferința președinților con
siliilor populare — expresie
elocventă a largului democra
tism, a dialogului viu pe care
conducerea partidului și statu
lui îl are permanent cu masele
largi de oameni ai muncii —
poartă amprenta gîndiirii cuteză
toare. clarvăzătoare, profund ști
ințifice și realiste a tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
secretar
general al partidului, care de
cinci decenii și-a dedicat în
treaga viață cauzei nobile a
poporului, luptei pentru inde
pendență și suveranitatea pa
triei, pentru triumful idealuri
lor de pace, prosperitate și li
bertate. în cei 18 ani de cind vă
aflați in fruntea partidului și a
țării,.mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pa
tria noastră a cunoscut o dez
voltare fără precedent în isto
ria sa, a promovat o politică
internă și externă, de colabora

re și pace în lume prin care
și-a dobîndit un imens presti
giu pe toate meridianele lumii.
A fost epoca in care toate sa
tele și toate orașele României
au trecut prin profunde trans
formări înnoitoare, în care s-a
făurit o nouă calitate a muncii
și vieții noastre.
După ce a trecut în revistă
realizările oamenilor muncii
din municipiul Pitești în pri
mii doi ani ai cincinalului, atît
în dezvoltarea capacităților de
producție, construcțiilor de lo
cuințe,
sistematizării,
bunei
gospodăriri și înfrumusețării
localității, vorbitorul a prezen
tat experiența dobindită în în
deplinirea programelor de auto
aprovizionare, precum și anga
jamentele de a furniza in
cursul acestui an la fondul
centralizat al statului peste
20 000 tone legume, 10 000 tone
cartofi, 4 600 tone carne, peste
40 000 hl lapte.
Cu toate rezultatele bune ob
ținute în dezvoltarea economi
co-socială a municipiului Pi
tești, trebuie să recunoaștem

că tn munca consiliului popu
lar s-au manifestat destule
neajunsuri legate în special de
neindeplinirea tuturor indicato
rilor de plan în profil teritorial,
neutilizarea în întregime a unor
capacități și utilaje care pu
teau produce mai multe bunuri
materiale, de manifestarea unor
fenomene de risipă și lipsă de
gospodărire a șantierelor, in lu
crările de gospodărire și înfru
musețare a cartierelor. Pentru
aceasta, în spiritul dezbaterilor
din cadrul conferinței noastre,
al indicațiilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu, vom trece neîntîrziat, cu toate forțele noastre, la
măsuri ferme de intărire a or
dinii și disciplinei în toate sec
toarele, pentru ca întreaga
noastră activitate să se desfă

șoare în condiții de Înaltă efi
ciență și responsabilitate, la un
nivel calitativ superior.
Exprimîndu-mi adeziunea de
plină la hotăririle pe care le va
adopta conferința noastră, vă
asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom
acționa în spiritul acestor hotăriri, pentru înfăptuirea în
cele mai bune condiții a sar
cinilor ce ne revin din planul
de dezvoltare in profil terito
rial pe anul 1983 și pe întregul
cincinal, că ne vom călăuzi în
întreaga noastră muncă politică
și organizatorică, in acțiunile
practice de zi cu zi. de a nu
precupeți nici un efort, de a
face totul pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea
și Conferinței Naționale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CONSTANTIN MICAN
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Instituționalizată din iniția
tiva conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu,
conferința la care participăm se
înscrie în ansamblul structuri
lor organizatorice democratice
care s-au consacrat în ultimii
ani ca forme active de partici
pare a reprezentanților aleși ai
cetățenilor la dezbaterea tuturor
problemelor aotuale, de interes
general, la nivel județean și
național. Consiliul popular din
comuna Vinga, județul Arad,
urmărește constant dezbaterea
cu deputății, cu cetățenii a mul
tiplelor probleme pe care le ri
dică dezvoltarea necontenită a
localității, chibzuind și hotărind
împreună, în lumina largilor
prerogative acordate prin lege
organelor locale, a rolului orescînd al consiliilor populare.
Pentru a putea traduce tn
viață principiul autoconducerii
și autoaprovizionării teritoriale
și pentru a ne spori continuu
contribuția la fondul de stat,
avem în oentrul atenției o cit
mai bună gospodărire a pămîn
tului, avuția cea mai, prețioasă
a producătorilor agricoli. Și in
acest an culturile se prezintă
bine, arăturile de toamnă au
fost executate pe toată supra
fața planificată, iar fertilizările
cu îngrășăminte naturale efec
tuate pe mari suprafețe ne în
dreptățesc să așteptăm recolte
superioare altor ani.
Și in zootehnie avem asigu
rate condiții pentru sporirea
efectivelor de animale și creș
terea producției. Urmînd indica
țiile date de conducerea parti
dului, personal de către tovară
șul .Nicolae Ceaușescu, avem In
vedere o serioasă îmbunătățire
a producției animaliere, atît în
sectorul cooperatist, cît și în

gospodăriile populației. Punem
un accent deosebit pe înfăp
tuirea programului de autoapro
vizionare.
Dezvoltarea economică a lo
calității determină, de la un an
la altul, cerințe noi și în dome
niul înfrumusețării comunei, în
cel al structurii edilitar-gospodărești. Am făcut o serie de in
vestiții în acest sens, urmărind
ca obiectiv prioritar participa
rea cetățenilor la executarea
diferitelor lucrări, realizarea
celor mai multe obiective prin
contribuția efectivă a localni
cilor.
Prin această largă participare,
în anul 1982 s-au înălțat în co
mună numeroase dotări socialculturale și sanitare, au fost
amenajate
drumuri,
podețe,
s-au executat lucrări de înfru
musețare prin plantări de ar
bori și flori. De asemenea, prin
contribuția proprie a cetățeni
lor, rețeaua de alimentare cu
apă a fost considerabil extinsă.
Ca primar al comunei, analizind activitatea noastră în spi
ritul exigențelor exprimate de
Conferința Națională a partidu
lui, trebuie să afirm deschis că
în stilul de muncă al consiliului
popular se mai mențin deficien
țe, că se impune să acționăm
mai pe.-severent pentru înlătu
rarea unor neajunsuri, creata
din neurmărirea, pînă Ia finali
zare, a unor hotărîri adoptate,
că trebuie să facem mai mult
pentru a întări ordinea și- disci
plina, competența și responsa
bilitatea comunistă în tot ceea ca
facem, și mai cu seamă pentru
a stimula inițiativa venită din
mase. Este necesar să acționăm
in continuare pentru ridicarea
la un nivel superior a întregii
activități economice, pentru în
deplinirea și depășirea indica
torilor de plan, prin mai buna
mobilizare și valorificare a po
tențialului uman și material.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION CAZACU
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
In epoca cea mai fertilă tn
fapte și transformări revoluțio
nare din istoria patriei deschi
să de cel de-al IX-lea Congres
al partidului, și municipiul
Drobeta-Turnu Severin cunoaș
te o puternică dezvoltare eco
nomico-socială. Repartizarea ju
dicioasă a forțelor de producție
pe întreg teritoriul țării a con
dus la apariția în municipiu a
noi unități industriale, ceea ce
a determinat mutații calitative
in structura socioprofesională
a populației, în nivelul de
muncă și viață al acesteia. în
actualul cincinal, municipiul
Drobeta-Turnu Severin benefi
ciază de un volum de investiții
de peste 3,5 ori mai mare decit
în cincinalul precedent.
Beneficiind de amplasarea
centralei electrotermice in ime
diata apropiere a municipiului,
care utilizează ca materie primă
resursele de cărbune inferior,
noi, activiștii consiliului popu
lar. și deputății
acționăm în
vederea impulsionării lucrărilor
pe șantierele de construcții la
acest obiectiv, pentru devansa
rea termenului de punere în
funcțiune și executarea lucră
rilor de termoficare a localității
în vederea reducerii consumului
de hidrocarburi ce se folosesc
în prezent in actualele centrale
termice de cartier.
Consiliul popular municipal
urmafește. de asemenea, îndea
proape. îndeplinirea integrală a
programului de aprovizionare a
populației cu produse agroin
dustriale și bunuri industriale
de consum in conformitate cu
prevederile
programului
de
autoconducere și autoaprovizio
nare teritorială. Punem un ac
cent mai mare pe folosirea de

către cetățeni a terenurilor din
municipiu, determinîndu-i să
cultive legume, cartofi, să
crească animale și păsări nece
sare atît consumului propriu,
cit și pentru fondul pieței.
în acest scop, vom spori preo
cuparea noastră pentru dezvol
tarea gospodăriilor anexă din
întreprinderi și instituții. Acțio
năm pentru a traduce în viață
sarcinile ce ne revin privitoare
la transformarea milenarei așe
zări drobetane în una din cele
mai frumoase localități rivera
ne ale Dunării. Astfel, în anul
1982 cetățenii au efectuat lu
crări de înfrumusețare, în va
loare de peste 125 milioane lei,
ceea ce reprezintă în medie
peste 1 500 lei de locuitor.
Examinind cu exigență re
zultatele obținute, trebuie să re
cunosc că acestea nu sint de na
tură să ne mulțumească întrucit ele nu reflectă posibilitățile
existente. Se manifestă încă
neajunsuri destul de mari în
organizarea producției și a
muncii, in contractarea produ
selor la export, asigurarea rit
mică a bazei tehnico-materiale
și a documentațiilor de execu
ție, indeosebi pentru navei
*
de
mare capacitate, vagoane marfă
și călători, precum și unele întirzieri in definitivarea soluții
lor constructive și recrutarea și
mai ales folosirea forței de
muncă calificate. Pornind de la
aceste neîmpliniri, am exami
nat, folosind și adunările gene
rale ale oamenilor muncii. îm
preună cu factorii de răspun
dere din centrale industriale și
ministere cauzele care le-au
generat și am stabilit măsurile
necesare pentru înlăturarea lor.
în încheiere, vorbitorul a fă
cut unele propuneri privind
exploatarea și valorificarea re
surselor de ape minerale din
zonă.
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PATRIEI -MAI MULT CĂRBUNE,
MAI MULTE MINEREURI!
LA

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ PETRILA

Tehnologiile moderne și înalta
disciplină muncitorească asigură
depășirea prevederilor planului
Totodată, în timp ce cheltuielile de
producție scad simțitor, crește sigu
ranța în exploatare. Tavanul artificial
asigură o protecție deosebită și la
pușcare. Nu s-a înregistrat nici cea
mai mică surpare de cînd se folo
sește noua tehnologie de lucru. Și
încă ceva : odată cu aplicarea noului
program de lucru, în trei schimburi de
cite 8 ore, munca poate fi și mai
bine organizată, iar planul este de
pășit zilnic.
— Brigada mea aplică metoda cu
tavan artificial de rezistență din
noiembrie anul trecut, și vă spun
sincer că sîntem foarte mulțumiți —
aflăm de la Gavrilă Jurcan, de la
sectorul III. Obținem productivități
înalte, de 9 tone cărbune pe post.
Dacă înainte, cînd aveam tavanul
format din grinzi și plasă se mai
întîmplau surpări, acum n-am avut
nici cea mai mică dereglare de pro
ducție. Tavanul e artificial, dar este
rezistent, și metalul „ține" la pre
siuni. Acum, cînd lucrăm 8 ore pe
schimb, treaba merge și mai bine,
fiecare schimb incheindu-și complet
ciclul. Brigada n-are decît o cerință :
să meargă transportoarele, întregul
flux de transport. Că noi vom da
cărbune !
Drept rezultat al aplicării noii
metode de exploatare, in anul
trecut, față de 1981. s-au obți
nut suplimentar la I. M. Petrila pes
te 40 000 tone cărbune. Productivi
tatea muncii pe fiecare post a fost cu
1 200 tone mai mare in abatajele fron
tale decit după metoda clasică. Față de
alte metode ce s-au aplicat in aba
tajele cameră sau în cele frontale
mecanizate, prețul de cost este mai
redus, iar consumul de energie elec
trică mai mic.
Dacă noua metodă se va introduce
în toate abatajele frontale din stra
tul 3, producția suplimentară pe lună
a minei va ajunge la peste 6 000 tone
cărbune. Conducerea tehnică a minei
studiază și posibilitatea experimen
tării tavanului artificial în stratul 5.
Sînt, așadar, gondiții să se obțină noi
sporuri de producție.
Cei cu care am purtat dialogul la
mina Petrila solicită însă ca în
treprinderea de utilaj minier Pe
troșani să dea dovadă de aceeași în
țelegere șl să livreze grinzile meta
lice necesare extinderii și aplicării
acestei valoroase metode de lucru.
Este o cerință îndreptățită întrucît
aplicarea pe scară 'largă a acestei
metode este în interesul creșterii
producției de cărbune.

în abatajele frontale — se cuplează
intre ele și cind se atacă felia de
cărbune de la capăt se merge cu aba
tajul transversal. Grinzile din vatră
rămîn ca tavan artificial de rezis
tență la exploatarea cărbunelui ; un
tavan foarte rezistent, care creează
o deplină securitate a muncii în aba
taj. Care sînt avantajele 7 In primul
rînd, o producție sporită de cărbune.
Prin folosirea acestei metode de ex
tragere a cărbunelui se asigură o
înaintare pe lună în stratul de căr
bune de 50 metri liniari in abatajul
frontal, cu o producție cuprinsă in
tre 6 000—8 000 tone cărbune, realizîndu-se o productivitate medie de
8—8.5 tone cărbune pe post. După
metoda clasică de exploatare, în aba
tajele frontale se obțin în medie 6—7
tone pe post, cu o producție lunară
de 4 500—5 000 tone pe post.
— In sectorul I al minei aplicăm
această metodă la toate abatajele
frontale, preciza subinginerul Gheorghe Gligor, șeful sectorului. Metoda
este nu numai productivă, dar și
foarte eficientă : dacă după metoda
clasică foloseam 14—16 mc lemn de
mină și 6—7 mc cherestea la 1 000
tone cărbune extras, aceste consu
muri s-au redus la 4—5 mc lemn și
la 2 mc cherestea. Grinzile de metal
ce se recuperează după înaintarea
frontului pot fi folosite la un nou
ciclu. Operația se poate repeta de
circa 100 de ori, utilizind aceleași
grinzi metalice.
De la șefii de brigadă Virgil Dumitrașcu, Alexandru Lazov, Gavrilă
Jurcan și Dinu Panait am aflat alte
amănunte în legătură cu eficiența
acestei noi metode de exploatare a
cărbunelui.
— Avantajele sînt multiple — spu
nea Virgil Dumitrașcu, șef de bri
gadă în sectorul I. Brigada mea
aplică noua metodă din trimestrul IV
1981. După metoda clasică, deși
munceam cu hărnicie, obțineam
maximum 6 tone cărbune pe post.
Ne-am însușit noua metodă în cele
mai bune condiții. Pentru o fîșie
de cărbune lungă de 30—32 metri
folosim 42 de grinzi din metal. Totul
e să respecți tehnologia de lucru. Cu
toate că înainte, cind lucram în
schimburi de 6 ore nu prea izbu
team să efectuăm un ciclu complet,
totuși realizam producții mari, de
8—9 tone cărbune pe post. Cea mai
mică a. fost de 7.2 tone pe post. Nu
mai în, anul trecut brigada noastră
a dat peste plan 6 500 tone cărbune.
A crescut productivitatea muncii, a
crescut și cîștigul minerilor. In
anul trecut nici un miner n-a ră
mas sub 220 lei pe post, realizînd cu
1 000—1 SOO leț mai mult ca înainte.

Aplicarea programului de lucru
continuu in minerit, cu trei schimburi
de 8 ore, se dovedește și la între
prinderea minieră Petrila o cale im
portantă de creștere a producției de
cărbune, bucurîndu-se de adeziunea
întregului colectiv. Inginerul-șef al
întreprinderii, Grigore Grăjdeanu,
ing. Traian Jurca, șeful biroului teh
nic, și loan Penu, președintele comi
tetului sindicatului, mai mulți mineri
și conducători ai unor formații de
lucru din subteran ne-au vorbit de
măsurile și acțiunile ce se întreprind
în unitate pentru sporirea pro
ducției de cărbune energetic, sarcină
de mare răspundere trasată de con
ducerea partidului, personal de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Șt‘m
din experiența proprie, ne-a spus
unul dintre interlocutori, că sporirea
producției de cărbune depinde ne
mijlocit de felul în care este organizată
activitatea, îndeosebi în subteran, de
tehnologiile și metodele de extracte.
Noul program de lucru în minerit
asigură cadrul pentru organizarea su
perioară a muncii în abataje, iar
mecanizarea și noile tehnologii spo
resc randamentul muncii minerilor1'.
Și pentru ca discuția să nu rămînă
doar in planul teoretizărilor — mi
nerii de la Petrila, asemenea tuturor
minerilor țării, fiind în primul rînd
oameni ai faptelor — ei ne-au pre
zentat una din metodele eficiente de
extracție, care asigură o sporire sub
stanțială a productivității muncii.
Este vorba de metoda de exploatare
a cărbunelui cu tavan artificial de
rezistență în abatajele frontale, care,
în condițiile specifice ale stratului
de zăcămint de la această mină, dă
rezultate foarte bune.
— încercări de aplicare a acestei
metode se fac cu bune rezultate și
în alte mine din Valea Jiului, mai
ales la Lonea — ne spunea ing.
Grigore Grăjdeanu. Ne-am convins
că, la condițiile noastre de zăcămint,
însușirea și aplicarea acestei noi teh
nologii de lucru duce la creșterea
productivității în abatajele frontale.
Dacă anul trecut metoda tavanului
artificial de rezistență a fost apli
cată in 7 abataje frontale, in acest
an ne propunem să aplicăm noua
tehnologic de lucru în 15 abataje
frontale. Eficiența se concretizează
în creșterea randămentului pe fie
care post cu 1—2 tone cărbune și în
reducerea consumului de lemn și energie electrică.
Concret, in ce constă metoda ex
ploatării cu tavan artificial de rezis
tență cu grinzi in vatră 7 In vatra
abatajului se podesc grinzi din me
tal in lungime de 1,25 metri — din
tre cele obișnuitei iotoîfp «la armarq

Cronica
La Muzeul tehnic „Prof. ing. Di
mitrie Leonida" din București s-au
desfășurat joi lucrările simpozionu
lui intitulat „100 de ani de telefonie
la București11, manifestare organiza
tă cu prilejul împlinirii unui secol
de la introducerea primului post te
lefonic in Capitală.
Cu acest prilej, cadre didactice
universitare, cercetători din institute
de specialitate, precum și elevi de la
liceul de telecomunicații au prezen
tat comunicări privind evoluția siste
mului de comunicație telefonică din
România, preocupări în direcția mo
dernizării terminalelor telefonice,
alte aspecte ale utilizării telefonului
în cele mai diverse domenii de acti
vitate.
în continuare a avut loc vernisa
jul expoziției cu tema „Din istoria
telefonului" în care sînt prezentate
numeroase modele de telefon pen
tru birou, de perete sau de campanie
de la cele mai vechi pînă la cele
mai noi aparate și minicentrale te

zilei
lefonice realizate de întreprinderea
bucureșteanâ „Electromagnetica".

A apărut ERA SOCIALISTĂ nr. 3/1983
Sub genericul : „Caldă și Unanimă
omagiere a tovarășului Nicolae.
Ceaușescu, revoluționar patriot, emi
nent ginditor social-politic al epocii
noastre11, revista cuprinde următoa
rele articole : Concepție dinamică,
politică realistă privind dezvoltarea
economico-socială a României ; Rolul
activ al consiliilor populare în siste
mul democrației .noastre socialiste ;
Afirmarea învățămîntului în strînsă
legătură cu practica socială ; Exi
gențe fundamentale ale aplicării nou
lui mecanism economico-financiar,
ale autoconducerii muncitorești. La

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18
februarie, ora 20 — 21 februarie, ora 20.
In țara : Vremea va fi rece, geroasă
noaptea și dimineața, îndeosebi în pri
ma parte a intervalului. Cerul va fi
temporar noros. Vor cădea ninsori lo
cale, la început în Moldova, estul Tran
silvaniei, Dobrogea și Muntenia, apoi
în Maramureș și Crișana. Tn celelalte
regiuni ninsorile vot fi izolate. Vîntul
va sufla slab pînă la moderat, îndeosebi
la începutul intervalului, în estul țării
și la munte viscolind zăpada. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
minus 15 și minus 5 grade, mai coborîte
în primele nopți în centrul țării, iar cele
maxime între minus 7 și plus 3 grade.
Pe. alocuri se va produce ceață însoți
tă de depuneri de chiciură. în Bucu
rești : Vreme rece.
Cer schimbător.
Temporar va ninge slab. Vîntul va pre

rubrica „Dezbateri" este publicat
materialul: Concepția P.C.R.. a se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, despre statul de
mocrației muncitorești, revoluționare,
în „Pagini de istorie" sînt inserate
articolele : Semnificația istorică a
unității politice și organizatorice a
mișcării muncitorești din România
(35 de' ani de la făurirea partidului
unic) ; Un episod eroic al luptei re
voluționare a muncitorilor (50 de ani
de la luptele muncitorești din fe
bruarie 1933).
zenta intensificări de scurtă durată în
primele zile. Temperaturile minime vor
oscila între minus 10 și minus 7 grade,
iar cele maxime între minus 2 și plus
un grad. (Liana Cazacioc, meteorolog
de serviciu).'

De la Centrul de fizica
pămintului și seismologie
în ziua de 17 februarie 1983, la ora
1,44 minute șl 5 secunde s-a produs
în regiunea Vrancea, la adîncimea
de 12(1 kilometri, un cutremur cu
magnitudinea 4,2 (scara Richter).
Intensitatea cutremurului în zona
epicentrală a fost de V grade (scara
Mercalli).
Cutremurul a fost simțit la Bucu
rești (IV grade).
Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale.

ODIHNĂ SI CURĂ BALNEARĂ
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

DE PRIMĂVARĂ
au preluat toată sămînța repartiza
tă, Acțiunea, care este în curs de
desfășurare în restul unităților agricole. ca și in gospodăriile popu
lației, urmărește ca pînă cel tirziu
pe 1 martie întreaga cantitate de sămintă de ovăz, trifoliene și sfeclă
furajeră să ajungă în cooperativele
agricole, astfel îneît însămințările
de primăvară să se execute in
epoca optimă. (Gheorghe Giurgiu).
LUCRĂRI IN LEGUMICULTU
RA. în aceste zile, în județul Iași
se muncește intens la revizuirea și
repararea solariilor și construirea
altora noi. De asemenea, se pre
gătesc răsadnițele pentru asigura
rea materialului săditor. în com
plexul de sere de la Dancu. aparținînd Trustului horticol Iași, s-au
și făcut însămînțări și plantări de
legume timpurii pe o suprafață de
peste 30 000 mp. De asemenea. în
cooperativele agricole și fermele
legumicole ale unităților de stat se
pregătesc răsadnițe pe 120 000 mp,
unde se vor produce răsaduri de
roșii, varză, vinete, ardei și alte
legume pentru cele 1 300 hectare
grădini din județ. Pregătirea viitoa
rei recolte de legume este avansată
în unitățile 'din consiliile agroin
dustriale Movileni, Mircești. Tg.
Frumos. Răducăneni, Belcești, Holboca. Vlădeni și altele. (Manole
Corcaci).
PIESE DE SCHIMB PENTRU
TRACTOARE. Venind în sprijinul
mecanizatorilor pentru ca aceștia
să poată repara la timp și de bună
calitate întregul parc de tractoare
și mașini agricole, peste 20 de

unități industriale din județul Pra
hova au executat, în atelierele lor,
mii de piese de schimb care n-au
putut fi procurate de la bazele de
aprovizionare și nici realizate in
S.M.A.-uri. De asemenea, sudori,
strungari, frezori din unitățile in
dustriale din Ploiești au fost re
partizați să lucreze, în această
perioadă, la centrul de reparații
S.M.A, Bărcănești, unitate care nu
are suficiente cadre calificate.
Unele unități industriale ploieștene
sprijină sectorul agricol în procu
rarea operativă a electrozilor, car
bidului, a altor materiale absolut
necesare pentru lucrările de repa
rații. (Constantin Căpraru).
IMPORTANTE LUCRĂRI DE ÎM
BUNĂTĂȚIRI FUNCIARE. Pen
tru asigurarea condițiilor necesare
cultivării fiecărui metru pătrat de
pămînt, în unitățile agricole de
stat și cooperatiste din județul
Mureș se execută, în aceste zile,
ample lucrări de îmbunătățiri
funciare. în cooperativele agricole
Livezeni, Valea Izvoarelor. Vinători și Sîngeorgiu de Mureș, ală
turi de utilaje terasiere de mare
productivitate, un mare număr de
cooperatori participă la lucrări de
desecări, drenări, nivelări și defri
șări pe o suprafață de peste 200
hectare. Pentru folosirea superioa
ră a terenurilor degradate, cu
exces de umiditate. în aceste zile
se acționează la amenajarea unor
lacuri piscicole la ferma din Iernut
(pe 100 hectare), precum și a salbei
de lacuri pe Valea Șarului — zona
Glodeni. (Gheorghe Giurgiu).

PROGRAMUL 1

tV
PROGRAMELE 1 șl 1

In Jurul orei 11,« — Transmisiune
directă : Ceremonia plecării Ma
iestății Sale Hussein Ibn Talal. re
gele Regatului Hașemlt al Iorda
niei, care, la invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele
Republicii Socialiste Romania,
a
efectuat o vizită de prietenie in
tara noastră

• IN CONSTRUCȚIE:
CEL MAI MARE FAR DIN
LUME. în sud-estul insulei
Ouessant, situată în dreptul li
toralului breton, pe una din cele
mal frecventate rute navale, ur
mează a fi instalat la 100 de
metri deasupra nivelului mării
cel mai mare far din lume in
măsură să reziste, așa cum a
fost conceput de constructorii
francezi, unui vînt de 200 km/h
și unor valuri de 30 m inâlțime.
Lucrarea, ce va fl definitivată
în 1985, s-a impus pentru pre
venirea unor catastrofe navale
de genul celor din 1967 („Tor
rey"), 1976 („Bochlem"), 1978
(„Amoco Cadiz"), 1979 („Gino"),
1980 („Tanio11), soldate cu de
riva devastatoarei maree negre.
Farul, vizibil de la 40 de mile

13.00 Telex
15,05 Consultații pentru elevii clasei a
vin-a
15,30 Emisiune in limba germană
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
17,50 1001 de seri
10,00 închiderea programului
30.00 Telejurnal
20,20 Cadran mondial
20,40 Film artistic : „Destinația Mahmudia“. Premieră TV. Producție a
Casei de filme Trei.
22,00 Telejurnal

marine și echipat cu un radar
capabil să acopere o suprafață
cu raza de 100 mile, va îndeplini
și funcția complementară de cu
legere de informații meteorolo
gice și oceanologice.

• UN ROBOT „VI
ZUAL" a fost creat de spe
cialiștii japonezi pentru monta
rea unor aparate casnice. Dotat
cu două dispozitive de lucru, el
folosește ca mijloc vizual
o cameră de televiziune co
nectată la zece microcomputere. Tocmai acestea îndeplinesc
rolul de dirijare a dispozitivu
lui, care alege piesele și le așază in poziția necesară. Intră
atunci în funcțiune cel de-al doi
lea dispozitiv care execută ope
rații mecanice.

15,00
15,05
15,33
16,00
16,30
17,00
18.00
20,00
20,20

21,46
32.00

PROGRAMUL 2
Telex
Ansamblul folcloric „Doina Mol
dovei11 din Iași
Flacăra vie a științei ;
Dimitrie
Grecescu
Varietăți... varietăți
Viata economică
Stadion
închiderea programului
Telejurnal
Concertul
filarmonicii
„George
Enescu". Transmisiune directă de
ia Ateneul Român.
Generația deceniului IX.
Tinere
destine împlinite In satul natal
Telejurnal

• ACUPUNCTURA
ÎMPOTRIVA INSOMNI
EI Un interesant experiment
de tratare a insomniei cu aju

care motoare, cilindri de frine,
pompe de injecții.
■ Specialiștii de la I.R.E. Bacău
au realizat un stand mobil de ve
rificare și reglare a dispozitivelor de
acționare a întrerupătoarelor din
stațiile de transformore. Utilizarea
lui permite depistarea și repararea
operativă a dispozitivelor defecte,
pieintimpinîndu-se astfel pierderea
timpului și cheltuielile necesitate de
transportul acestora lo atelierele și
laboratoarele specializate.
■ Zestrea locativă o județului
Teleorman se va îmbogăți in acest
an cu încă 1 350 apartamente mo
derne în Alexandria, Turnu Măgu
rele, Roșiorii de Vede, Videle.
■ in cadrul U.J.C.M. Botoșani au
intrat in funcțiune patru unități care
vor prelucra numai materiale refolosibile rezultate din procesul de
fabricație de la întreprinderile din
localitate.
■ întreprinderea Laminorul de
tablă Galați a realizat primele can
tități de tablă subțire din oțel pen
tru industria electrotehnică. Tehno
logia de laminare a fost concepută
în unitate.
■ în cadrul acțiunii de autodotare, la Întreprinderea de vagoane
din Drobeta-Turnu Severin s-a
trecut la realizarea unor noi dispo
zitive cu ajutorul cărora se va face
asamblarea pneumatică a acoperi
șurilor, pereților și a altor repere de
la vagoanele de marfă. Eficiența :
reducerea substanțială a consumu
lui de metal, o calitate superioară
a lucrărilor executate și creșterea
productivității muncii.
■ La filiala Institutului de cer
cetări și proiectări materiale de
construcții din Cluj-Napoca au fost
realizate plăci de ipsos cartonate
sau acoperite cu tapet, in relief,
care înlocuiesc cu succes tencuielile. Acestea sînt mai ușoare, asigură
o izolație termică și fonică mai
bună.
J

■ De Io punerea în funcțiune a
primului grup energetic la Termo
centrala Mintia — Deva în rvoiembile 1969 și pînă în prezent s-au
obținut peste 70 miliarde kWh ener
gie electrică. Colectivul de aici se
situează în fruntea energeticienilor
din țară.
■ La întreprinderea de produse
ceramice din Jimbolia a fost pusă
în funcțiune o instalație pentru uti
lizarea in procesul de producție a
opelor geotermale existente în sub
solul din această zonă. Nouo sursă
de energie neconvențională va con
tribui la reducerea consumului de
combustibil intrebuințat la uscarea
produselor ceramice, lată cum ini
țiativa face cosă bună cu spiritul
gospodăresc.
■ Uno din noile instalații con
struite și puse în funcțiune Io în
treprinderea chimică Mărășești lu
crează .în prezent la parametrii prevăzuți în proiect. Produsul fabricat
aici, destinat industriei celulozei și
hîrtiei, este realizat pentru prima
dotă în tară și încă la parometri
calitativ superiori celui adus pină
acum din import.
■ Lo Negrești, județul Vaslui, o
început construcția unui nou obiec
tiv industrial : filatura de vigonie.
Noua întreprindere va utiliza ma
teriale textile recuperate din pro
cesul de producție din filaturi și din
alte întreprinderi din țară.
■ Pe platforma industrială din
Oradea s-a dat în folosință un nou
dispensar policlinic. El asigură asis
tență medicală pentru oamenii
muncii din unitățile economice din
zona de vest o municipiului și pen
tru unele dispensare teritoriale li
mitrofe.
■ Recondițlonareo pieselor și
stibansamblelor a devenit, la între
prinderea județeană de transporturi
locale Brăila, o preocupare de
. bazo. In prezent, aici sint recondi\ ționate circa 150 de repere, intre

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Deschiderea Universiadei de iarnă ’83
animat tineretul lumii — ai cărui
reprezentanți s-au întîlnit aici, la
Sofia, pentru a se întrece în arenele
și pe pirtiile Universiadei.
Ia cea de-a 10-a ediție a Univer
siadei de iarnă participă peste 1000
de sportivi și sportive din 33 de
țări, printre care și România. In
programul întrecerii figurează con
cursuri de schi fond și alpin, biatlon.
combinată nordjcă, sărituri cu șclțiițrile. hochei pe. gheață și pătiiiij’
■artistic.
Competiția, debutează astăzi.. ,cu
proba masculină de schi fond 30 km,
în care tara noastră va fi reprezen
tată de Ion Lungociu, Gyula Kiss și
Vasile Bejenaru. Pîrtia de concurs,
denumită „Universiada", este situată
pe muntele Vitoșa. Zăpada căzută în
ultimele două zile în orașul Univer
siadei ’83 este binevenită, pirtiile
oferind acum condiții optime de în
trecere,

în cîtev
Poiana Brașov ’83

La agențiile și filialele de turism
din întreaga țară continuă vinzarea biletelor în cele mai renumite
stațiuni :
Călimănești—Căciulata,
Herculane, Tușnad, Sovata, Govora,
Felix, Sinaia, Borsec, Predeal, Semenic, Lacu Roșu. Durău, Poiana
Brașov, Eforie Nord, Mangalia.
în această perioadă, în unele uni
tăți hoteliere, case de odihnă, pre
cum și la vile se practică tarife
reduse. Se beneficiază de o redu
cere pe transportul la C.F.R. de 25
la sută. Copiii pînă la 7 ani, în
soțiți, beneficiază de cazare gra
tuită dacă nu se solicită pat sepa

cinema
• Ochi de urs : SCALA (11 03 72) —
9; 11,15; 13,30: 15.45: 18: 20,15. GRIVTȚA (17 08 38) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, CULTURAL (83 50 13) —
9;
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20,15.
• Facerea lumii : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30:
• Partidul, inima tării :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 8: 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Zile fierbinți : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15.30; 17,30; 19.31).
• Proprietarii : CIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 29.
• Comoara : ARTA (21 31 88) — 9;
11: 13;
13;
17,15; 19,30,
MUNCA
(2150 97) — 15; 17,15; 19.30.
• Acel minut, acea secunda : UNION
(13 49 04) — 8.30: 11,30; 13,30; 15,43; 18;
20.
• Omul cate ne trebuie : CENTRAL
114 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Competiția : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,30; 14,15; 17; 19,45,
MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Pirații secolului XX t VICTORIA
(16 28 79) — 8,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Raidul vărgat : DACIA
(50 35 94)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20, LIRA
(31 71 71) — 15,30; 17,30 ; 19,30.

torul acupuncturii a fost efec
tuat la Institutul din
Kazan
pentru perfecționarea medicilor.
Tratamentul s-a aplicat unui
număr de 50 de persoane — 20
de bărbați și 30 de femei — asu
pra cărora preparatele farma
ceutice nu aveau nici un efect.
Bolnavii au fost împărțiți în
trei grupe : primei grupe i s-a
aplicat acupunctura în punc
tele stabilite pe corp ;
celei
de-a doua in punctele de pe
pavilionul urechii ; iar celei
de-a treia atît în punctele de
pe corp, cit și în cele de pe
ureche. După încheierea
pe
rioadei de tratament, insomnia

Foto : Gh. Vințilă

rat, Potrivit aprecierii medicilor,
factorii naturali de cură au aceeași
valoare terapeutică pe tot parcursul
anului. în plus, aerul este mai pur,
lipsește aglomerația specifică verii,
iar serviciile oferite de gazdele din
stațiuni sînt mai prompte și de mai
bună calitate. Multe din bazele de
tratament fac corp comun cu locul
de cazare și servire a mesei.
în stațiuni se organizează nu
meroase acțiuni de divertisment și
agrement, excursii in cele mai pito
rești locuri din țară, precum și
excursii de cîte 1—2 zile peste ho
tare.

• Orașul văzut de sus :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30: 13,30.
• Călăuză : COTROCENI (49 48 48) —
15,30; 18,30.
• Agonia : PATRIA (11 86 25) — 8,15;
12,30; 16,15; 19,30.
• Soarta Aurei și Argentinei : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30: 19,30.
• Avalanșa : VIITORUL (11 48 03) —
15,30; 18,30.
• Explozia : PROGRESUL
(23 M 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pe căi
nelegale :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, VOLGA (79 71 28) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pe aripile vlntutal : LUCEAFĂRUL
(15 87 87) — 9; 13,30; 18.
• Despărțire
temporară :
BUCU
REȘTI (15 81 54) — 8,15; 11; 14: 17;
19,45; FAVORIT (43 31 70) — 8,45: 11,30:
14,15; 17; 19,45, MELODIA (12 06 88) —
9; 12,15; 15.30; 19.
• Expresul colonelului Von Ryan :
FESTIVAL (15 6Ș 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 48 75) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 9;
10.45; 12,30; 17, Anna celor o mie de
zile — 14; 18,45 : DOINA (16 35 38).
•
Marea
evadare :
FEROVIAR
(50 5140) — 9; 12,15; 16; 19,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9: 12,15; 15,30; 19.
• Șeriful din Tennessee : FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11,30; 14; 16,45;
19,30.

• UN NOU TIP DE
ACUMULATOR. Ralph Zito,
un inventator american care de
ține peste 20 de brevete privind
procesele electrochimice, a con
ceput un acumulator care ar
putea funcționa zeci și zeci de
ani fără a se descărca, așa cum
se intîmplă cu acumulatorii sau
bateriile convenționale la care
elemenții de plumb trebuie înlocuiți atunci cînd își pierd ca
pacitatea de redresare. în plus,
la dimensiuni egale, noul tip de
acumulator are o capacitate du
blă de înmagazinare a energiei.

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

SOFIA 17 (de la trimisul Agerpres,
Lucian Oprea) : Ceremonia de des
chidere a Universiadei de iarnă 1983
a avut Ioc, joi, in prezența președin
telui Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria. Todor Jivkov, sub al
cărui înalt patronaj se desfă
șoară competiția, la Palatul na
țional al culturii „Ludniila Tivkova“ din Sofia. După alocuțiunile
rostite de Primo Nebiolo, președin-:
tele Federației internaționale a spor
tului universitar și ds Andrei Lukaitev, vicepreședinte al Consiliului
de Miniștri al R.P. Bulgaria, pre
ședintele Comitetului de organizare
a Universiadei, a urmat un spectacol
prezentat de studenții Institutului de
educație fizică „Gheorghi DimitroV".
Spectacolul, desfășurat sub deviza
„Sport pentru o lume a păcii11, s-a
constituit într-o manifestare a tine
reții și prieteniei, ilustrînd dorința
de pace și înțelegere — de care este

PREGĂTIRI PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ
S-A ÎNCHEIAT REPARAREA
TRACTOARELOR. In județul Har
ghita după ninsorile abundente din
ultimele zile au fost intensificate
pregătirile pentru recolta acestui
an. în secțiile și stațiunile pentru
mecanizarea agriculturii s-a în
cheiat repararea mașinilor și uti
lajelor agricole. De la tovarășul
Lukăcs Lorinez. directorul Trustu
lui S.M.A. Harghita, reținem că în
cheierea la 15 februarie a acestei
importante acțiuni se datorează. în
bună măsură, bunei organizări a
muncii în ateliere, recondiționării
unui mare număr de piese de
schimb și repere, a căror valoare
se cifrează la' peste 4 milioane lei.
In zilele următoare se va trece la
ccnstituirea agregatelor complexe
de mașini și utilaje cu ajutorul
cărora se vor putea realiza lucrări
de calitate superioară, reducindu-se
substanțial atit consumul de carbu
ranți. cit și necesarul de forță de
muncă. (I.D. Kiss).
ASIGURAREA ȘI CONDITIONA
REA SEMINȚELOR. In vederea
desfășurării apropiatei campanii de
însămînțări, în județul Mureș a
fost asigurată întreaga cantitate de
sâmintă necesară culturilor din
prima urgență. în acest scop, toată
sămînța de ovăz (circa 300 tone) a
fost recondiționată, iar pentru creș
terea producției la hectar, la dis
poziția unităților a fost pusă, in
principal, sămință elită, din care
bună parte a .și fost repartizată și
transportată in unitățile agricole.
Coooerativele
agricole
Goean,
Breaza. Iernut. Chețani, Șincai,
Sintana de Mureș. Sinpaul și altele

COTIDIAN.

★

Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a Armatei și Flotei maritime mi
litare sovietice, joi, la Muzeul mili
tar central a avut loc vernisajul
unei expoziții de fotografii care în
fățișează aspecte din viața și acti
vitatea militarilor sovietici.
Au rostit alocuțiuni general-maior
Constantin Antip și căpitan de ran
gul I D. M. Terentiev, atașatul mi
litar, aero și naval al U.R.S.S. in
țara noastră.
La manifestare au luat parte ge
nerali și ofițeri superiori din garni
zoana București.
Au fost prezenți Evgheni Mihailovici Tiajelnikov, ambasador al Uni
unii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.
De asemenea, au participat atașați
militari ai unor țări socialiste, acre
ditați la București.
(Agerpres)

a dispărut. Se știe că somnul
are două faze : o fază de somn
adine și una de somn superfi
cial. La grupul căruia i s-a aplicat acupunctura pe corp s-a
prelungit faza de somn adînc,
iar la cel de-al doilea grup s-a
prelungit faza de somn super
ficial ; la cel de-al treilea grup
s-au prelungit ambele faze.

• UN GIGANT AL
EPOCILOR
PREISTO
RICE. Pe teritoriul fostului
parc național din nord-estul
statului american Arizona, ar

rînduri

• Campionatele internaționale de
gimnastică ale României vor avea
Ioc la Rm. Vîlcea, în zilele de 22, 23
și 24 aprilie. $i-au anunțat partici
parea, alături de reprezentanții țării
noastre, sportivi și sportive din
U.R.S.S.. R.D. Germană. Cehoslova
cia. Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cuba.
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană.

nescu a cîștigat Ia Bușu, Ștefanov
l-a învins pe Nicolaide, Ott pe Orev,
iar partidele Biriescu—Ungureanu și
Forgacs—Vaisman s-au terminat re
miză.
In turneul feminin conduce Edit
Cosma-Ștefanov cu 5,5 puncte (1),
urmată de Baumstark, Chiș și Milivojevici cu cîte 5,5 puncte.

• Cu două runde înainte de în
cheierea turneului masculin din ca
drul Festivalului șahist „Hercu
les ’83“ de la Băile Herculane, în
clasament se menține lider Constan
tin Ionescu — 6 puncte și.o partidă
întreruptă, urmat de Patrik Stefa
nov — 6 puncte, Ungureanu și Ott
cîte 5,5 puncte. în runda a 9-a Io-

• Peste 60 000 de spectatori au ur
mărit, la Sevilla, meciul de fotbal
dintre echipele Spaniei și Olandei
contînd pentru preliminariile cam
pionatului european (grupa a 7-a).
Gazdele au terminat victorioase cu
scorul de 1—0 (1—0). Unicul punct
a fost marcat de Senor în minutul
44 dintr-o lovitură de la 11 m.

•
Domnul
miliard :
AURORA
(35 04 66): — 8; 11,13; 13,30: 15,43: 18:
20.
• Imperiul contraatacă: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11JI0;. 14; 16,30;
19:
COSMOS (27 34 95) — 9; 11,30:
14;
18,43; 19,30.
•
Războiul
stelelor s
POPULAR
(35 15 17) — 10; 13; 16: 19.
• Sindromul : TOMIS (21 49 46) — 9:
11,30: 14; 16,45; 19,30.
• Bunul meu vecin Sam : FLACĂRA
(20 33 40) — 13,30 ;1G: 19.

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Inocentul — 19.
•
Filarmonica
„George
Enescu”
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Constantin Eugeanu. Soliști : Peter ROsel (R.D.G.) —.
pian, Pompei Hârășteanu — 19; (sala.
Studio) : „Treptele afirmării
artis
tice*. Constantin Bordej — violă, Gabriel-George Tănăsescu — violoncel
— 17.
• Opera Româna (13 18 57, la Sala
Palatului) : Aida — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Tara
furișului — 19.

heologii au descoperit
fosila
unei reptile care a trăit în urmă
cu aproximativ 200 de milioane
de ani. Craniul măsoară 1,8 me
tri, iar părțile care s-au păstrat
din scheletul ei indică o lungi
me a corpului de aproximativ
13 metri. După cum a declarat
paleontologul
Robert
Long,
greutatea uriașei reptile era de
aproape 10 tone, ceea ce ar in
dica faptul că este vorba de cea
mai mare viețuitoare care a
fost descoperită, pină în pre
zent, pe planetă. A fost emisă
ipoteza că reptila își petrecea
cea mai mare parte din timp
sub apă, hrănindu-se cu pești,
în zona respectivă au fost gă
site, de asemenea, fosile
de
dinozauri cu înălțimea de șase
metri.

• PICTURA PE... BAN

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala
Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbră
căm pe cei goi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de
comedie
(16 64 60) :
N-am timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03,
sala
Studio) : Copiii soarelui — 19.
< Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : ...Eseu — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo
al
îl-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română":
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Un bărbat și mai multe femei — 19.
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55) :
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10;
Pinocchio — 19.
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77) : întilniri muzicale — 18,30; (la Tehnic
club) : Anotimpurile minzului — 10;
13.
• Circul București (110120) : Mup
pets... la circ — 19,30.
• Studioul
de teatru al
I.A.T.C.
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici —
19.30.

DĂ. Danezul Karl Arling, de
67 de am, a pictat în zece ore
76 de „tablouri", depășind ve
chiul record de 57 de acuarele
realizate, tot în același inter
val, de un pictor suedez. Presa
daneză subliniază că posesorul
noului record este și cel mai
productiv pictor din lume, avind
la activ 125 000 de tablouri, rea
lizate din 1947. Neputînd vedea
pînzele lui Arling, nu ne rămîne decit posibilitatea de a ne
imagina cum ar putea arăta
acele opere... de artă efectuate
în aproximativ zece
minute
„bucata".

mare acuitate, scrie ziarul bra
zilian „Ultima Hora", care pre
cizează că, la fiecare șase ore,
în acest oraș o persoană este
ucisă. în cursul anului 1982, scrie
„Ultima Hora", la Rio de Ja
neiro au fost asasinate 1 447 de
persoane,. între care si 37 da
agenți de poliție.

• AURUL DE PE FUN
DUL OCEANULUI. Un «'

pert în arheologia subma
rină din Noua Zeelandă a
încheiat un contract cu gu
vernul, angajîndu-se să ridice
la suprafață nava britanică
„General Grant", scufundată în
• STATISTICILE VIO 1886. Presa din Wellington rele
vă
că vasul britanic are la bord
LENTEI. Rio de Janeito este '
o încărcătură de aur evaluată,
unul din orașele lumii unde la preturile actuale, la 185 mi
violența se manifestă cu cea mai lioane dolari.

Probleme stringente
pe agenda viitoarei reuniuni
la nivel înalt a statelor
cu președintele Comitetului Executiv al O.f.P.
nealiniate
actualei sesiuni a Consiliului Națio
ALGER 17 (Agerpres). — Tovară

întilnire a șefului delegației române
„România acordă prioritate absolută
prevenirii riscului unui război nuclear" la sesiunea Consiliului Național Palestinian
Cuvîntul șefului delegației țârii noastre în Comitetul
pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 17 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor Comitetului pentru
dezarmare de la Geneva, poziția
României, concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu in problemele de
fond ce fac obiectul negocierilor din
comitet au fost prezentate, joi, de
șeful delegației române, ambasadorul
Ion Datcu, care a subliniat că în
treaga activitate a delegației țării
noastre la actuala sesiune a acestui
organism este bazată pe propunerile
de pace și dezarmare făcute de
secretarul general al Partidului Co
munist Român la Conferința Na
țională a P.C.R.
Aceste importante și clarvăzătoa
re inițiative de pace ale României
socialiste, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, prezentate de delegația
română sub forma unui document de
lucru al Comitetului pentru dezar
mare care s-a bucurat de atenție și
interes, cuprind un ansamblu de mă
suri concrete, practice, de dezarmare,
a căror adoptare ar permite oprirea
cursului periculos al înarmărilor, ce
împing omenirea spre o catastrofă
termonucleară. Ca țară europeană —
a subliniat vorbitorul — România
este profund îngrijorată de situația
actuală existentă pe continent și
consideră că adoptarea de măsuri hotărite pentru oprirea amplasării dc
rachete nucleare cu rază medie de
acțiune în Europa, impreună cu retra
gerea și distrugerea celor existente
constituie un imperativ de o extremă
urgență.
O importanță majoră a fost acor

dată în intervenția delegației româ
ne propunerilor țării noastre privind
înghețarea bugetelor militare la ni
velul anului 1983 și reducerea lor
prin negocieri, crearea unei zone de
prietenie, cooperare, bună vecinătate
și colaborare pașnică in Balcani.
în legătură cu problemele concrete
ce fac anul acesta obiectul preocu
părilor Comitetului pentru dezarma
re, s-a insistat asupra priorității ab
solute și incontestabile ce trebuie
acordată — mai ales in condițiile ac
tuale — adoptării unor măsuri ur
gente și concrete de prevenire a
riscului unui război nuclear, de întă
rire a securității statelor neposesoare de artne nucleare, de apărare
a păcii și independenței tuturor
țărilor.
Marile mișcări de masă care au loc
In lume, în cadrul cărora este tot
mai prezent tineretul, trebuie să se
facă auzite și in sala lucrărilor comi
tetului, căci ele subliniază sentimen
tul larg împărtășit al popoarelor că
este imperios necesar să se acționeze,
pină nu va fi prea tîrziu, pentru
oprirea escaladării iraționale, imora
le și periculoase a Înarmărilor — a
subliniat vorbitorul. în acest context
un rol și o răspundere specială re
vin oamenilor de știință. Validitatea
și importanța propunerilor avansate
de Comitetul Național Român „Oa
menii de Știință și Pacea
**
privind
asocierea oamenilor de știință la ne
gocierile de dezarmare au fost amplu
prezentate
de .șeful
delegației
române.

ÎN ȚĂRILE NORDICE

Ample mișcări împotriva instalării
de noi rachete nucleare în Europa
COPENHAGA — Liderii partide
lor social-democrate și laburiste
din Suedia, Norvegia, Finlanda și
Danemarca au lansat un apel la
oprirea pregătirilor pentru ampla
sarea de noi rachete nucleare cu
rază medie de acțiune pe continen
tul european, atît timp cit la Ge
neva se desfășoară negocierile din
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind limi
tarea armamentelor nucleare în
Europa.
Apelul este conținut într-o rezo
luție adoptată la Copenhaga, la
sfirșltul unei conferințe de două
zile a reprezentanților partidelor
sus-menționate — precizează agen
ția Associated Press. „Confrunta
rea nucleară este mai periculoasă
In Europa decît în oricare altă

parte a lumii. Un război nuclear în
Europa nu poate fi limitat
**
— se
afirmă în rezoluție. Partidul So
cial-Democrat al lui Joergensen a
determinat deja guvernul danez de
centru-dreapta să stopeze alocații
le destinate construirii elementelor
de infrastructură în vederea am
plasării noilor rachete nucleare cu
rază medie de acțiune, in confor
mitate cu planurile N.A.T.O. din
decembrie 1979, și să se disocieze
de așa-zisa „opțiune zero
**
a Ad
ministrației Reagan.
Primul ministru al Suediei,
Olof Palme, a evidențiat una
nimitatea fără precedent a acestor
partide în ceea ce privește proble
mele dezarmării nucleare în Eu
ropa și în lume, în general.

R.F.G. 3,7 milioane semnături pentru pace
pe Apelul de la Krefeld
Apelul de la Krefeld, inițiat de cunoscuți militanți pentru pace ca
pastorul Martin Niemoller și fostul general al Bundeswehrului, Gert Bastian,
a fost semnat pină in prezent de 3,7 milioane cetățeni vest-germani,
Avertizînd împotrivă marilor primejdii ce decurg din sporirea arsenalelor
nucleare, apelul se pronunță pentru o Europă în care să nu existe nici
o rachetă atomică („Keine Atomraketen in Europa I").

șul Ion Coman, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, șeful delegației ro
mâne invitate să asiste la lucrările
sesiunii Consiliului Național Palesti
nian, a avut o întilnire cu tovarășul
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise un cald salut de pri
etenie președintelui Yasser Arafat,
conducerii Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, precum și urări
de succes deplin lucrărilor sesiunii
Consiliului
Național
Palestinian.
Mulțumind pentru salutul și urările
adresate de președintele Nicolae
Ceaușescu, tovarășul Yasser Arafat
a relevat însemnătatea deosebită a

nal Palestinian pentru întărirea uni
tății naționale, pentru victoria cauzei
drepte a poporului palestinian.
Yasser Arafat, subliniind aprecie
rea deosebită pe care poporul pales
tinian o acordă sprijinului primit
din partea României, personal din
partea conducătorului partidului si
statului nostru, care se bucură de
un mare prestigiu în lume, a rugat
să se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu salutul conducerii Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
și al său personal.
Yasser Arafat a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu mulțumiri
pentru invitația adresată de a vizita
România și satisfacția sa de a se reîntîlni cu conducătorul partidului și
statului nostru.
La întrevedere a participat Marin
Rădoi, ambasadorul României la
Alger.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate privind practicile
ilegale ale Israelului in teritoriile ocupate • O nouă rundă
a negocierilor tripartite libanezo-israeliano americane

NAȚIUNILE UNITȚ 17 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al O.N.U.
au continuat dezbaterile cu privire
la politica Israelului în teritoriile
arabe ocupate.
Reprezentantul R.P.D. Yemen a
condamnat practicile autorităților israeliene în teritoriile arabe ocupate.
Potrivit aprecierii delegatului Ku
weitului, politica Israelului de creare
a unor așezări tn teritoriile arabe
ocupate reprezintă „o bombă cu ex
plozie întirziată
,
**
a cărei deflagrație
amenință întreaga regiune a Orien
tului Mijlociu.
„Uniunea Sovietică a sprijinit și va
sprijini cauza dreaptă a poporului
palestinian, lupta curajoasă a pales
tinienilor pentru drepturile lor legi
time — a spus reprezentantul sovie
tic. Uniunea Sovietică pornește de
la faptul că o soluționare autentică
a problemei palestiniene poate fi
obținută doar in cadrul unei regle
mentări de pace atotcuprinzătoare in
Orientul Mijlociu, care trebuie să se
bazeze pe hotăririle O.N.U. in pro
blemele din această regiune
.
**

phenian:

Reprezentanții Marii Britanii și
Olandei au sprijinit cererea ca Is
raelul să sisteze acțiunea de creare
a unor așezări în teritoriile arabe
ocupate. Delegatul Franței a con
damnat politica israeliană de im
plantări în teritoriile arabe ocupate.
Lucrările consiliului au fost ami
nate sine die.
TEL AVIV 17 (Agerpres). — în lo
calitatea israeliană Nathaniya a avut
loc, joi, cea de-a 16-a rundă a nego
cierilor tripartite libanezo-israelianoamericane, privind retragerea trupe
lor Israelului din Liban., Tratativele
s-au desfășurat în cadrul unei șe
dințe plenare și au continuat apoi
în subcomitetele de lucru.
Șeful delegației libaneze. Antoine
Fattal, a declarat, după ședința ple
nară, potrivit agențiilor Reuter și
France Presse, ca există două aspecte
asupra cărora țara sa nu va accepta
un compromis: prezența unor posturi
israeliene în sudul Libanului și pre
zența UNIFIL și a Forței multina
ționale de menținere a păcii la Bei
rut, ca și în alte puncte din Liban.

Apel pentru reunificarea pașnică a Coreei

PHENIAN 17 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că, la Phe
nian, a avut loc o ședință extraordi
nară lărgită a Comitetului Central al
Frontului Democratic pentru Reuni
ficarea Patriei. Ho Jong Suk, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea și președinte al frontului, a
prezentat un raport în care, referindu-se la marile manevre „Team Spi
rit ’83“ care au loc în Coreea de Sud,
se subliniază că situația este de așa
natură incit „in orice moment poate
izbucni un război
.
**
A fost adoptat, în unanimitate, un
apel către populația din partea de

sud a țării și compatrioții coreeni
din străinătate, in care se sublinia
ză îndeosebi dorința R.P.D. Coreene
de a discuta cu orice persoană — din
Coreea de Sud sau din străinătate —
care se pronunță în favoarea retra
gerii trupelor americane din C6reea
de Sud și, în primul rînd, cu cei care
doresc găsirea „unei căi de reunificare șl salvare națională
.
**
Un al doilea apel, adresat popoare
lor din Întreaga lume, atrage atenția
asupra pericolului de război existent
în Peninsula coreeană, cu posibile
consecințe asupra întregii lumi.

Un interviu al primului
ministru indian
DELHI 17 (Agerpres) — Apă
rarea păcii, slăbirea încordării in
ternaționale, dezarmarea, înlăturarea
ultimelor rămășițe ale colonialis
mului și progresul ecpnomico-social
al țărilor în curs de dezvoltare con
stituie problemele cele mai actuale
care stau în fața celei de-a 7-a Con
ferințe la nivel înalt a țărilor neali
niate, care va avea loc la Delhi. în
tre 7 și 11 martie — a declarat pri
mul ministru al Indiei, Indira Gan
dhi, intr-un interviu acordat publi
cației indiene „The National Herald
.
**
Subliniind că țările nealiniate pot
să-și aducă o contribuție importantă
la stăvilirea cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, premierul
indian a evidențiat necesitatea ca
participanții la conferință să-și con
centreze atenția asupra problemelor
lor comune — dezvoltarea econo
mică și eforturile pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale. în context, apreciind ca in
dispensabilă începerea neîntirziată a
negocierilor Nord-Sud, premierul
Indira Gandhi ă relevat importanța
strîngerii relațiilor de cooperare în
tre țările in curs de dezvoltare.

Acțiuni in întîmpinarea anului
internațional al tineretului
Adoptarea unei rezoluții românești la sesiunea
Comisiei dezvoltârii sociale a E.C.O.S.O.C. de la Viena
VIENA 17 (Agerpres). — La cen
trul O.N.U. din Viena s-au desfășu
rat, timp de zece zile, lucrările.
sesiunii Comisiei dezvoltării sociale
a Consiliului Economic și Social al
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.).
Un loc important, în cadrul dezba
terilor, l-a ocupat raportul secreta
rului general al O.N.U. intitulat „Ti
neretul în lumea contemporană'
*.
O atenție deosebită a fost acordată
acțiunilor și măsurilor legate de
Anul internațional al tineretului
(A.I.T.), recunoscîndu-se în mod
unanim că, pentru pregătirea și
marcarea acestui eveniment major,
rolul hotărîtor revine Comitetului
Consultativ al O.N.U. pentru Anul
internațional al țineretului, al cărui
președinte este reprezentantul țării
noastre, tovarășul Nicu Ceaușescu,
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Național Român
pentru A.I.T.
în legătură cu tineretul, comisia
a adoptat, prin consens, un proiect
de rezoluție prezentat de România,
împreună cu un număr de țări de
pe toate continentele. Documentul
subliniază importanța pe care Adu
narea Generală și alte organisme
ale O.N.U. o acordă problemelor ce
preocupă tineretul. Se evidențiază
că Declarația O.N.U. privind promo
varea in rindu’ tineretului a idealu
rilor de pace, .re vt reciproc și în
țelegere între popoare — adoptată

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
SB

ADUNARE DEDICATA ROMÂNIEI LA PRAGA. — La Școala supe
rioară de partid din Praga a fost organizată o adunare dedicată Româ
niei. Cu acest prilej, ambasadorul țării noastre, Cornel Pânzaru, a pre
zentat o expunere in care a înfățișat pe larg realizările poporului român,
sub conducerea partidului, in edificarea socialismului in patria noastră.
Au fost evidențiate in mod deosebit succesele însemnate obținute in pe
rioada de cind in fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu. A fost subliniată importanța deosebită a intilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și
tovarășul Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia,
președintele R.S. Cehoslovace, pentru extinderea și diversificarea rela
țiilor de colaborare româno-cehoslovace.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN
COLUMBIA, desfășurată la Bogo
ta, a examinat problemele actuale
ale. situației politice interne și in
ternaționale, sarcinile luptei oame
nilor muncii columbieni in apăra
rea drepturilor lor vitale. în rezo
luția adoptată de plenară se arată
că actualele schimbări pozitive din
domeniul politicii interne au fost
obținute datorită luptei susținute a
maselor de oameni ai muncii in ve
derea efectuării unor ample refor
me democratice în Columbia.

UN VIITOR RAPORT PRIVIND
„RĂZBOIUL MALVINELOR
.
**
La
Buenos Aires a fost constituită o
comisie guvernamentală însărcina
tă cu elaborarea unui raport pri
vind responsabilitățile factorilor de

decizie din administrația de stat
și armată in evenimentele din vara
anului trecut din Atlanticul de sud
— așa-numitul „război al Malvinelor“ (Falkland) — transmite agen
ția I.P.S. Raportul va fi dat publi
cității la 15 aprilie, s-a anunțat la
Buenos Aires.

MILIOANE DE ȘOMERI ÎN
ANGLIA ȘI FRANȚA. — în Ma
rea Britanie există, în prezent,
peste 3,3 milioane șomeri — relevă
presa engleză. Potrivit datelor Di
recției de statistică și recensămînt,
anul trecut au părăsit Marea Brita
nie, in căutare de lucru, aproxima
tiv 260 000 de englezi. Pe de altă
parte, după cum s-a anunțat la Pa
ris, numărul șomerilor înregistrați
oficial în Franța era la sfîrșitul
lunii ianuarie de 2 130 000, ceea ce

la inițiativa țării noastre — consti
tuie un sprijin util pentru realizarea
de acțiuni în domeniul tineretului,
la nivel național și internațional.
în rezoluție se relevă că de
salvgardarea păcii șl întărirea secu
rității internaționale depind viitorul
și fericirea tineretului din toate ță
rile, adăugîndu-se că este necesară
integrarea tinerilor în viața de an
samblu a societății, prin luarea în
considerare a necesităților lor speci
fice în procesul de elaborare a pro
gramelor naționale. Documentul pre
conizează intensificarea și consolida
rea eforturilor O.N.U. pentru reali
zarea de acțiuni și programe dedi
cate tineretului, ca expresie a preo
cupării pentru buna pregătire a
A.I.T. Secretarul general al O.N.U.
este invitat să prezinte viitoarei se
siuni a Adunării Generale șl sesiunii
din 1984 a Comitetului Consultativ
documentele discutate în Comisia
dezvoltării sociale.
în intervenția delegației româna
pe marginea acestei teme șl în dis
cutarea proiectului de rezoluție a
fost prezentată concepția țării noas
tre privind rolul tineretului în pro
cesul de dezvoltare economică și so
cială a statelor, pregătirea acestuia
pentru muncă și viață, căile și mij
loacele de participare a tineretului
la soluționarea problemelor majora
ale contemporaneității.

reprezintă 8,5 la sută din, . totalul
populației active, informează agenția France Presse.
LV AUSTRALIA, PUTERNICE
INCENDII s-au declanșat in ulti
mele zile, in diferite state din sud,
ca urmare a temperaturilor deose
bit de ridicate, atingind peste 40 de
grade, și a viaturilor violente. Incendiile izbucnite miercuri in circa
80 de puncte din statele Melbourne,
Adelaida, South Australia și Victorta au cuprins mii de hectare de
păduri, terenuri de stepă și așezările umane.
ALEGERI ANTICIPATE ÎN IS
LANDA ?. Guvernul Islandei a
pierdut sprijinul în parlament din
partea a doi deputați ai Partidului
Independenței, nemaidispunînd de
majoritate în camera inferioară,
transmite agenția U.P.I. în aceste
condiții, a declarat premierul Gun
nar Thoroddsen, este foarte pro
babil că parlamentul va fi dizolvat
în următoarele săptămîni și că vor
fi convocate alegeri generale pentru 23 aprilie.

RECORDURI LA CARNAVALUL
DE LA RîO. Renumitul Carnaval
de la Rio a făcut și in acest an 132
de victime, se arată intr-un bilanț
dat publicității de oficialitățile din
capitala braziliană. Totuși, față de
anul trecut, se precizează, numărul
celor ce și-au pierdut viața a fost
mat redus. In timpul serbărilor
s-au înregistrat 2174 de intervenții ale poliției, arată France Presse,
adăugind că la încheierea festivalului serviciul de salubritate a avut
de îndepărtat 1 376 tone de gunoaie.

r

Dezvăluirile săptămînalului „L’Express“ privind situația muncitorilor străini din lumea capitalistă

„IMIGRANȚII - UN DOSAR EXPLOZIV"

Sub titlul „Imigranții - un
dosar exploziv", săptăminalul
francez „L'Express" consacră un
număr special cuprinzind o suită
de articole, reportaje ți anchete
in care sint dezvăluite aspecte
ale situației grave a imigranților,
cel mai puternic afectați de criza
economică, de ascuțirea concu
renței pe piața muncii, de re
crudescența xenofobiei in rindul
populației autohtone. Primiți „cu
brațele deschise" in perioada de
„boom" economic, ei au devenit
victimele predilecte ale măsurilor
de austeritate adoptate in țările
occidentale. Lipsiți de cele mai
elementare drepturi, muncitorii
străini, adevărați „paria" ai so
cietății capitaliste contemporane,
trăiesc momentele dureroase ale
destrămării tuturor iluziilor. In
cele ce urmează, redăm unele
din aspectele revelatoare ale
acestui „Dosar exploziv".

Viață ca în gheto
„în perioada creșterii economice,
i-am făcut pe Imigranți să vină, dar
acum, in fața salariaților occiden
tali — confruntați cu șomajul, cu
reducerea veniturilor și cu nesigu
ranța în ce privește posibilitățile
de angajare — se pune cu o acută
neliniște problema competiției pen
tru locurile de muncă. Pentru a fi
sinceri și a spune chiar lucrurile
cele mai neplăcute, nu trebuie să
ascundem existența unof stări de
spirit vizînd să arunce aproape ex
clusiv in spatele imigranților vina
pentru dificultățile prezentului" —
relevă revista.

După ce se referă la unele as
pecte privind categoriile de imi
granți și drama cotidiană a aces
tora, revista franceză citează exem
plul unui local din Vânissieux,
unde imigranții și localnicii sint
despărțiți de o barieră nevăzută —
de o parte și de alta a sălii. „Două
comunități care se ignoră" — con
stată reporterul revistei, care, ci
tind și alte cazuri similare, adau
gă : „îți trebuie curaj — mai cu
seamă in provincie, unde diferite
comunități trăiesc izolate, pentru
a întinde mina unui imigrant".
„Vedeți dumneavoastră, “spunea o
învățătoare de la o școală primară
din Croix-Rousse, din 177 elevi, 76
sint fii de imigranți. Noi ne stră
duim să facem ca acești străini să
fie acceptați in cercul colegilor lor
francezi,, dar multe familii evită
această școală, care riscă să se
transforme intr-un gheto". Conta
minați de ambianță, copiii învață
pe viu spiritul rasist : „Mama mi-a
interzis să beau apă de la robinet
după străini", spunea o fetiță de
șase ani.
lua Nantărre, cartierul Guten
berg oferă un alt exemplu con
cludent. Cele zece clădiri, înălțate
pe un fost teren viran și împrejmu
ite cu un grilaj, evocă mai curînd
un lagăr de refugiați : 100 de Lo
cuințe cu 1 200 locatari 1
La sfîrșitul anilor ’60, Parisul
urma să se întindă către vest. Se
construia o universitate, se înălțau
zgîrie-norii din cartierul Defense.
Pe acele locuri avea să se „des
copere" un „bidonville", ceea ce a
provocat scandal. Locuințele mi
zere, de tablă și carton au fost
imediat demolate spre a face loc
noii prefecturi. Locatarilor, in ma
rea lor majoritate imigranți, li s-au
oferit, in 1972, locuințe provizorii,
cate urmau să fie distruse în 1975.
în 1982, barăcile precare se găseau
tot acolo.
Recesiunea și șomajul, scrie re
vista, dezvoltă în marile centre ur
bane și în zonele industriale resen
timente față de muncitorii străini,
în asemenea zone cu mare concen
trare de imigranți, numeroși fran
cezi își stăpinesc cu greu iritarea.
Situația devine uneori Încordată.
Primii acuzați sint tinerii maghrebieni : Ei „fură munca altora" ;
„fac să domnească teama" ; „nu
sint la fel ca noi". Asemenea acu
zații pot fi auzite la fiecare pas,
uneori degenerind în violență. Ast
fel, în octombrie 1982, M. Depitout,
care locuiește in fața barăcilor
amintite din Gutenberg, scos din
fire de țipetele copiilor ce se ju
cau, a luat pușca calibrul 22 și

a tras patru focuri In grămada de
copii. Consecința : Abdennbi Guemiah, în vîrstă de 20 de ani, aflat
acolo din întîmplare, avea să moa
ră la spital de pe urma rănilor.

Orizonturi închise
Ca și in alte părți, în Franța
imigranții îndeplinesc muncile cele
mai grele și umilitoare, cum ar fi
cele de gunoieri, măturători de
stradă etc. 85 la sută dintre imi
granți sint muncitori, alcătuind 40

ană, lși dezvăluie soarta tristă.
„Eram singura străină din clasă.
Nimeni nu se interesa de mineLa sfîrșitul anului, consiliul profe
soral, in ciuda rezultatelor foarte
bune la învățătură, m-a orientat
spre o ocupație minoră. Doar cu
mari sacrificii am reușit să-mi în
chei, totuși, studiile". La o între
bare a reporterului revistei, ea de
clară : „Drumul a fost atît de as
pru, incit nu aș mai avea curajul
să-l mai parcurg o dată astăzi. în
țeleg de ce mulți alții eșuează".

de patria părinților, ei nu sint asi
milați de țara unde trăiesc, consti
tuind un hibrid social și cultural,
cu mari și permanente greutăți de
adaptare.

Clandestinii
din Vaucluse
Dispozitivul de control al intrării
străinilor în Franța este în prezent
draconic. Autoritățile nu numai că
refuză să mai elibereze imigranți

• Localnicii și imigranții: două comunități care se ignoră • De la animozi
tăți și resentimente, la forme directe de violență contra muncitorilor străini
• Cînd angajarea de muncitori imigranți se transformă într-un „tîrg al scla
vilor" • O concluzie — laitmotiv în declarațiile oficiale: „Este necesar să se
reducă drastic numărul imigranților"
la sută din efectivele celor din ra
mura construcțiilor și a lucrărilor
publice. Efortul lor aduce Franței
bogăție și patronilor profit. în 1980,
de fiecare dată cînd se apela la
serviciile unui imigrant, în defa
voarea unui muncitor autohton, se
economiseau 30 000 de franci. De
ce ? Din simplul motiv că pregăti
rea profesională revine mult mai
ieftin în cazul muncitorilor imi
granți, opt din 10 efectuînd lucrări
care solicită sub trei săptămîni de
pregătire.
Unul din cele mai dureroase as
pecte ale dramei imigranților este
lipsa de perspectivă, nesiguranța
cotidiană. Samia, o tinără algeri

Abdelkrim Latrâche își descria
astfel calvarul încercărilor de an
gajare : „Cu rezultate bune la în
vățătură și cu aprecieri elogioase
din partea profesorilor, am dorit
să mă calific in informatică. La
cele 18 cereri pe care le-am depus
am primit 18 răspunsuri negative.
Nu e oare acesta rasism ?". Revista
citează exemple de copii ai imi
granților care, pentru a-și cîștiga
existența, îngroașă rîndurile delincvenților.
O soartă similară o împărtășește
astăzi o întreagă „generație de
schimb", numărînd circa 500 000 de
suflete, crescute Ia periferia mari
lor orașe și numite „imigranții
din a doua generație". înstrăinați

„Arabi, vaporul sau mormintul I" (adică : imbarcați-vă ți plecați acasă, sau
vă așteaptă mormintul) - asemenea inscripții apar tot mai des pe zidurile
caselor din cartierele locuite de imigranți

lor cărți de muncă, dar, în același
timp, au multiplicat numărul do
cumentelor cerute la intrarea în
țară. Și totuși...
Dimineața, la ora 7,30, Ia intrarea
In localitatea Carpentraș (departa
mentul Vaucluse), un grup de oa
meni cu fețe măslinii așteptau ne
răbdători. în împrejurimi se întindeau plantații cu viță de vie, spre
care grupul de imigranți privea ca
la singura speranță a unui ipotetic
loc de muncă. După o așteptare în
delungată și-a făcut apariția auto
mobilul unui fermier. Doi-trei
muncitori s-au apropiat cu fețele
îngrijorate. O scurtă convorbire,
după care cițiva din ei aveau să
urce într-o furgonetă. „Aleșii" vor
face tăieri în vie, primind pentru
aceasta o sumă mai mică decit ju
mătatea salariului minim. Neavînd
nici carte de muncă, nici contract
sezonier, acești muncitori clandes
tini sint supuși bunului plac al ce
lui care i-a angajat, fiind siliți,
între altele, să presteze ore supli
mentare și să locuiască în condiții
din cele mai vitrege.
Reporterul revistei amintește ca
zul unor asemenea muncitori „ca
zați" într-o remorcă sau, pur și
simplu, pe stive de carton sub ce
rul liber. „Aici, la Vaucluse, îm
părăție a livezilor și podgoriilor,
se angajează In fiecare an „la ne
gru" mii de imigranți. în perioada
de vîrf a lucrărilor, în afara celor
10 500 de muncitori sezonieri recru
tați legal, un contingent conside
rabil de lucrători imigranți sint
folosiți fără contract, ceea ce în
seamnă pentru fermieri un mijloc
de cîștig suplimentar — prin plata
unor salarii mai mici și economi

sirea cotizațiilor la fondul social.
Potrivit statisticilor sindicale lo
cale, numărul orelor lucrate, dar
nedeclarate de fermieri, se ridică
la circa 10 milioane. De acest tip
de angajare, denumită „piața scla
vilor", au parte în fiecare an, nu
mai la Vaucluse, între 2 000 și 3 000
de imigranți. Ei aduc însemnate
profituri suplimentare atît fermie
rilor din zonă, cit și intermediari
lor care asigură transportul acestei
forțe de muncă prin excelență ief
tine. Recenta campanie de regula
rizare a situației imigranților clan
destini nu a avut darul, să amelio
reze situația acestei nefericite ca
tegorii.

„Este normal
ca un străin
să trăiască
la el acasă”
în legătură cu problema imigran
ților, revista publică, de asemenea,
considerații ale unor persoane ofi
ciale. Iată cîteva din opiniile lor.
• FRANCOIS AUTAIN. secretar
de stat la Ministerul Afacerilor
Sociale, Însărcinat cu problemele
imigranților : „Dosarul imigranților
a devenit exploziv. Există riscuri
de neînțelegeri care pot genera o
situație periculoasă. Cazuri ca
acela al tinărului maghrebian ucis
la Gutenberg arată că populația,
mai ales in regiunile cu procente
însemnate de imigranți, devine din
ce în ce mai sensibilă la această
problemă. Situația s-a creaf de-a
lungul timpului, incepînd cu anii
’60, cînd imigrația a fost înlesnită
de oficialități din rațiuni de creș
tere economică. Acum, in condiții
de recesiune, conviețuirea, și așa
dificilă, între populația franceză și
imigranți, nu face decit să se agra
veze. Atîta vreme cit imigranții se
mulțumeau să muncească, ei erau
acceptați. Din momentul cind au
început să aspire la o Piață ca a
celorlalți, să-și întemeieze familii,
să-și petreacă timpul liber in afara
perimetrelor rezidențiale, au în
ceput problemele. Poate fiindcă nu
ne-am pregătit societatea pentru o
asemenea situație".
• FRANCOISE GASPARD, pri
mar al localității Dreux : „Fără în
doială, există foarte vii reacții xe
nofobe, cel mai adesea în cartie
rele paupere. Sporirea contingen
telor de imigranți constituie o
cauză a dezechilibrelor în diverse
sfere ale vieții sociale. De pildă,
in invățămint. Cînd ai în aceeași

Pentru imigranți — muncile cele mai
necalificate și slab plătite

clasă 35 de elevi de opt naționali
tăți, acest lucru creează serioase
dificultăți tuturor: francezilor și
imigranților".
• MAURICE ARRECKX, prima
rul orașului Toulon : „Francezii
sint șocați de două cifre. Cea a șo
merilor, care depășește 2 000 000, și
cea a muncitorilor străini, care
atinge 4 200 000. E prea mult. Tre
buie să reacționăm. Cu atît mai
mult, cu cit problema este agrava
tă de creșterea demografică și de
concentrarea geografică a imigran
ților. Cred că o pondere de peste
10—12 la sută a imigranților în to
talul populației unei localități ge
nerează sentimentul de respingere
a străinilor. Dacă nu se întreprinde
nimic in fața actualei situații, s-ar
putea ajunge la rasism. De aceea,
trebuie să micșorăm numărul imi
granților. Este mai normal ca un
străin să trăiască la el acasă. Tre
buie să controlăm imigranții care
au reușit să intre în țară in pofida
regulilor de supraveghere a fron
tierelor. Ei sosesc cu vize turistice
și apoi se instalează aici pentru
vreme îndelungată, fără a fi pena
lizați. Trebuie lăsați numai cei ce
răspund unor stricte nevoi econo
mice. Locurile de muncă trebuie
acordate cu prioritate francezilor,
paralel cu revalorizarea profesiilor
pe care francezii nu mai vor să le
exercite. Să împiedicăm ca imi
granții, care au dobindît o califi
care, să-i concureze pe francezi".
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