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a 50 de ani de activitate revoluționară 
si al aniversării zilei de naștere•> •>

înscriind un nou și important moment in dezvoltarea relațiilor 

de colaborare prietenească româno-iordaniențjn^nteresuț 

ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei de naștere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit un mare număr de mesaje, telegrame și scrisori prin care oamenii muncii din întreaga țară — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri

și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități — însuflețiți de puternice sentimente de stimă și respect, de profundă dragoste și înaltă recunoștință, i-au adresat calde felicitări și urări de viață îndelungată, de sănătate și fericire, de noi și mari succese în activitatea de supremă răspundere pe care o desfășoară cu neobosită ener

gie în fruntea partidului și a statului, pentru progresul și bunăstarea întregii națiuni, pentru înflorirea multilaterală a României socialiste.Mulțumind călduros pentru aceste manifestări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor celor ce i-au trimis mesaje și telegrame de felicitare și urări următoarea scrisoare :
S-a încheiat vizita de prietenie a Maiestății Saie regele 

Hussein Ihn Talal al Regatului Hasemit al Maniei

„Doresc sâ adresez cele mai calde mulțumiri organelor și organizațiilor de partid, 
de stat și obștești, organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, ministerelor 
și celorlalte organizații și instituții centrale și locale, precum și comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, care mi-au trimis telegrame 
și mesaje de felicitare și urări cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară 
și al aniversării zilei de naștere.

Apreciez toate aceste manifestări ca o expresie a dragostei, atașamentului și profun
dei încrederi in gloriosul nostru partid — al cărui militant sînt și în rindurile căruia am 
slujit și slujesc interesele și aspirațiile fundamentale ale întregii națiuni, cauza socialismului 
și comunismului în România — ca o nouă și puternică afirmare a voinței și hotărîrii una
nime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră de a acționa și in 
viitor în strînsă unitate în jurul forței sale politice conducătoare — Partidul Comunist 
Român — pentru realizarea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru socialist, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea și de Conferința 
Națională în vederea dezvoltării economico-sociale a patriei și ridicării generale a nivelului 
de civilizație și bunăstare a poporului.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a adresa, din toată inima, 
tuturor celor ce mi-au trimis asemenea mesaje și scrisori, întregului nostru popor, cele mai 
calde urări de succese, realizări și satisfacții tot mai mari în muncă și în viață, in activitatea 
consacrată înfăptuirii prevederilor actualului cincinal 1981—1985, a istoricului Program de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate și fericire !“

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe mareșalul V. G. KulikovTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe mareșal al Uniunii Sovietice, V, G. Kulikov, comandant-șef al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

La întrevedere a participat gene- ral-colonel Constantin Olteanu, ministrul apărării naționale.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări de succes în întreaga activitate din partea tovarășului I. V. Andropov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., precum și a tovarășului D. F. Ustinov, mareșal

al Uniunii Sovietice, ministrul apărării al U.R.S.S.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului I. V. Andropov, precum și tovarășului D. F. Ustinov salutul său. călduros și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitate.A avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
În Capitala au continuat ieri

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 

Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn TalalVineri dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei.în cadrul ultimei runde de convorbiri, cei doi șefi de stat au relevat cu satisfacție rezultatele fructuoase ale convorbirilor purtate într-o atmosferă de caldă prietenie și înțele

gere reciprocă, ce caracterizează dialogul la nivel înalt româno-iordanian.S-a exprimat convingerea că noua întilnire dintre cei doi șefi de stat, înțelegerile la care s-a ajuns cu acest prilej vor deschide noi perspective dezvoltării relațiilor dg, prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, în folosul dezvoltării economice

a României și Iordaniei, al progresului și prosperității poporului român și poporului iordanian.în același timp, a fost exprimată hotărîrea României și Iordaniei de a conlucra tot mai activ pe arena internațională, de a contribui, prin eforturi comune, la rezolvarea constructivă a problemelor complexe ce preocupă în prezent omenirea, la înfăptuirea aspirațiilor legitime de li

bertate, independență, de progres și bunăstare ale tuturor popoarelor, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Totodată, -cei doi șefi de stat au stabilit să continue contactele ro- mâno-iordaniene la nivel înalt, subliniind însemnătatea lor pentru continua dezvoltare a raporturilor dintre țările și popoarele noastre, pentru cauza păcii, destinderii și colaborării internaționale.
Plecarea din CapitalăVineri la amiază s-a încheiat vi- Xita de prietenie intreprinsă in țara noastră, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de către Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei.Prin rezultatele sale rodnice, noul dialog la nivel inalt romăno-iorda- nian se inscrie ca un moment deosebit in evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, ca o contribuție de seamă la cauza păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.Ceremonia plecării s-a desfășurat pe aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președintelui Nicolae Ceaușescu și regelui Hussein Ibn Talal, incadrate de drapelele de stat ale României și Iordaniei. Pe mari pancarte erau înscrise, in limbile română și arabă, urările : „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie șl colaborare dintre Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei, spre binele popoarelor român și iordanian, al cauzei generale a colaborării, destinderii și păcii in lume !“, „Trăiască pacea, prietenia și colaborarea dintre toate popoarele lumii !“.Președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal au sosit Împreună la aeroport.Un mare număr de bucureșteni aflați pe aeroport la plecarea înaltului oaspete au făcut președintelui Nicolae Ceaușescu și regelui Hussein o caldă manifestare de prietenie, i-au ovaționat îndelung, exprimin- du-și satisfacția pentru noua întilnire româno-iordaniană la nivel înalt, convingerea că aceasta va da un impuls și mai mare dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările .și popoarele noastre, in avantajul reciproc, al cauzei păcii, destinderii, securității și cooperării internaționale.O gardă militară aflată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Iordaniei și României, in timp ce erau trase 21 salve de artilerie.Cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare.în continuarea ceremoniei, regele Hussein și-a luat rămas bun de la persoanele oficiale române venite la COMUNICAT COMUN
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Vineri, 18 februarie, au continuat în Capitală lucrările Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare.In cursul dimineții au fost reluate dezbaterile în plen, în cadrul cărora s-au examinat, cu înaltă exigență și responsabilitate, într-o pregnantă atmosferă de lucru, aspecte prioritare ale activității pe care o desfășoară organele locale ale puterii și administrației de stat pentru realizarea importantelor sarcini ce le revin în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale partidului, de Congresul al Il-lea al Consiliilor populare, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.La discuția generală, care a avut loc in prima parte a ședinței, condusă de tovarășa Magdalena Siitii, președintele Consiliului popular al orașului Covasna. au luat cuvintul tovarășii Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului. Ileana Giurgiu, președintele Consiliului popular al comunei Chișcani, județul Brăila, Pavel Aron, președintele Consiliului popular al județului Arad. Emilian Mantu, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Miroși, județul Argeș, Petru Moț, președintele Consiliului popular al municipiului Timișoara. Emil Leru, președintele Consiliului popular al orașului Moi- nești, județul Bacău. Ludovic Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Iuliana Dubei, președintele Consiliului popular al comunei Salonta. județul Bihor. Ion Nane, președintele Consiliului popular al comunei Valea Nucarilor. județul Tulcea. Nicolae Mihăilă, președintele Consiliului popular al comunei Gheorghe Doja. județul Ialomița, lolanda Willmann, președintele Consiliului popular al comunei Ozun, județul Covasna. Nicolae Stolojescu, președintele Consiliului popular al orașului Orșova, județul Mehedinți. Paulina Nen- ciu, președintele Consiliului popular al comunei Bran, județul Brașov.în continuarea lucrărilor ședinței, condusă de tovarășul Marin Marini-

că, președintele Consiliului popular al comunei Petrești, județul Dîmbovița. au luat cuvîntul tovarășii Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Maria Vlad, președintele Consiliului popular al comunei Săliștea de Sus, județul Maramureș. Paraschiv Benescu, președintele Consiliului popular al județului Galați, Petru Lăzărescu, președintele Consiliului popular al comunei Mehadia. județul Caraș- Severin, Iulian Ploștinaru, președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Florian Ionescu, președintele Consiliului popular al sectorului 3, municipiul București, Cornelia Șoi- meanu, președintele Consiliului popular al orașului Cărei, județul Satu Mare, Gheorghe Miu, președintele Consiliului popular al comunei Berislăvești, județul Vîlcea. lolanda Pasztor, președintele Consiliului popular al comunei Mugeni, județul Harghita, Mihail Ristea, președintele Consiliului popular al comunei Hotarele, județul Giurgiu, Ioan Pop, președintele Consiliului popular al orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, Petre Ivan, președintele Consiliului popular al comunei Drăgă- nești-Vlașca, județul Teleorman, Va- sile Cornea, președintele Consiliului popular al comunei Iernut, județul Mureș, Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizionării teh- nico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Iuliana Tă- nase, președintele Consiliului popular al orașului Urziceni, județul Ialomița.După-amiază, lucrările au avut loc în cadrul celor 12 secțiuni de lucru ale conferinței, pe grupe de județe.în spiritul înaltei exigențe comuniste, al profundei responsabilități care au caracterizat întreaga desfășurare de pină acum a lucrărilor conferinței, participanții la dezbateri au evidențiat justețea politicii partidului și statului nostru de dezvoltare multilaterală a țării, de ridicare neîntreruptă a bunăstării întregului nostru popor. în mod unanim ei au dat o înaltă apreciere rolului esențial, determinant al tovarășului

Nicolae Ceaușescu în elaborarea șl înfăptuirea politicii de dezvoltare armonioasă, echilibrată și în ritm susținut a tuturor județelor, în perfecționarea și adîncirea democrației socialiste, preocupării statornice pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, o consacră progresului multilateral al patriei, creșterii prestigiului internațional al României socialiste.Pornind de la responsabilitățile sporite ce revin consiliilor populare în conducerea vieții economice și sociale, vorbitorii au analizat temeinic modul în care au acționat organele locale ale puterii și administrației de stat, în perioada 1981—1982, pentru înfăptuirea planului național unic de dezvoltare a țării în profil teritorial, relevind rezultatele pozitive obținute în toate domeniile. Ei au propus, totodată, o serie de măsuri pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor pe întregul cincinal, subliniind necesitatea realizării, in fiecare județ — la nivelul anului 1985 — a unei activități economice de cel puțin 70 000 lei pe locuitor. S-a arătat că, în calitatea lor de titulare de plan în profil teritorial, consiliile populare trebuie să acționeze mai hotărît pentru îndrumarea unitară a activității colectivelor din fiecare întreprindere, astfel ca acestea să-și concentreze atenția în direcția realizării ritmice a producției fizice, a creșterii ei cantitative și calitative. în dezbateri s-a subliniat că, pe baza programelor existente, consiliile populare trebuie să asigure toate condițiile pentru dezvoltarea bazei de materii prima și energetice, prin creșterea prioritară a producției de cărbune, țiței, gaze și de minereuri. S-a insistat, de asemenea, asupra necesității valorificării pe scară mai largă a potențialului hidroenergetic.în lumina hotărîrilor de partid și de stat și a legilor țării, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au analizat pe larg activitatea desfășurată de consiliile populare pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar, bazat pe autoconducere și autogestiune,
(Continuare în pag. a V-a)

LA POSTURILE DE RADIO Publicăm
Șl TELEVIZIUNE în paginile 2-3-4-5

Azi, în jurul orei 9,30, posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct, de la Palatul sportu- CUVINTUL
rilor și culturii, ședința de închidere a lucrărilor 
Conferinței pe țară a președinților consiliilor PARTICIPANȚILOR
populare. LA DEZBATERI

(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Cuvîntul participanților la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION DINCĂAsemenea celorlalte momente politice care au urmat Conferinței Naționale a partidului, Conferința pe tară a președinților consiliilor populare are o semnificație deosebită in viata întregii națiuni, constituindu-se intr-o elocventă expresie a democrației noastre socialiste, promovată cu consecventă revoluționară de partid, de secretarul său general, președintele tării,, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In același timp, prin larga si importanta problematică de pe ordinea de zi, prin hotărîrlle pe care le va adopta, conferința va marca un moment însemnat în activitatea consiliilor populare, jalonînd direcții de acțiune și măsuri decisive pentru ca aceste organisme ale puterii de stat să-și aducă o contribuție sporită la înfăptuirea programelor de dezvoltare economică si socială a patriei.Din ordinea de zi a lucrărilor Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare se reliefează încă o dată importanta și grija deosebită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu personal le acordă agriculturii. Roade concludente ale acestei griji, ale justeții politicii agrare promovate cu consecvență de partidul nostru sînt și rezultatele bune obținute în primii doi ani ai cincinalului și cu deosebire în 1982.întregul nostru popor a luat cunoștință cu satisfacție de faptul că, anul trecut, s-a realizat o producție de circa 1 000 kg cereale boabe pe locuitor, înfăp- tuindu-se astfel unul dintre o- biectivele importante ale programului de dezvoltare si modernizare a agriculturii. Producții bune s-au obținut și la alte culturi, precum și la plante de nutreț, asigurindu-se pe ansamblu o bază furajeră mai bună pentru zootehnie. De asemenea, în 1982 valoarea producției globale agricole a fost mai mare cu7.5 la sută, iar a celei nete cu7.6 la sută decît în 1981. Aceasta este o expresie grăitoare a justeții politicii promovate cu consecventă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind locul agriculturii și modul în care trebuie acționat pentru dezvoltarea acestei ramuri de bază a economiei naționale.Firește, este îmbucurător faptul că am obținut astfel de rezultate. Ele demonstrează potențialul material și uman uriaș de care dispune agricultura, faptul că, printr-o muncă mai bine organizată, printr-un spirit nou, revoluționar - in îndeplinirea sarcinilor putem îmbunătăți rapijj, "actjvțțaiea di^p agricultură, asigurînd înfăptuirea planului, a tuturor programelor pe care ni le-am propus.Cu toată responsabilitatea pe care o incumbă acest moment, trebuie să spunem deschis, în fata conferinței, că rezultatele obținute în agricultură, inclusiv cele din 1982, nu sînt la nivelul posibilităților. Producția anului trecut putea fi și mai mare dacă în activitatea noastră nu s-ar fi manifestat unele lipsuri privind organizarea muncii, ordinea și disciplina în toate sectoarele a- grlculturii, dacă în activitatea de îndrumare și control ar fi existat mai multă exigentă față de modul în care își îndeplinesc îndatoririle organismele colective de conducere, cadrele, specialiștii, toți lucrătorii din agricultură.Sarcinile pe care le avem pentru 1983 și cele din următorii ani ai acestui cincinal ne obligă să eliminăm cu fermitate toate neajunsurile existente, să acționăm neabătut pentru înfăptuirea exemplară a hotărlrilor partidului. a legilor țării, a sarcinilor ce ne revin din planul de stat. Producția de cereale în 1983 trebuie să ajungă la peste 25 milioane de tone, cea de legume urmează să fie mai mare cu 53 la sută, de carne cu 25 Ia sută, iar cea de lapte cu 20 la sută, față de prevederile de plan din 1982.Pentru obținerea acestor creșteri, în general pentru înfăptuirea planului pe 1983, prin grija partidului și a statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, agricultura dispune de o bază materială bună, de cadre bine pregătite, de programe concrete, clare, de largă perspectivă pe domenii de activitate, culturi și specii de animale.Vorbind despre programele prioritare, aș vrea să mă refer In primul rlnd la programele privind creșterea producției de porumb, sfeclă de zahăr și cartofi. Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. va trebui ca. in 1983. să obținem in medie 20 de tone porumb știuleți la hectar de pe cel puțin 500 000 hectare, 40 tone cartofi la hectar de pe 40 000 hectare șl 40 de tone sfeclă de zahăr la hectar de pe întreaga suprafață cultivată. în această perioadă revine consiliilor populare obligația de a acționa susținut pentru intensificarea lucrărilor de fertilizare, îndeosebi cu îngrășăminte organice, folo- 6indu-se in acest scop la maximum toate atelajele existente, inclusiv cele din gospodăriile populației.în legumicultura se impune ca nici un metru pătrat de cultură să nu fie amplasat In terenuri neirigate. Pentru acest sector este necesar să fie temeinic amenajate irigațiile în sisteme locale. Să se foreze fîntîni și să se obțină apa necesară pentru udatul legumelor, local, din pinza freatică.Așa cum ne-a atras atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, în aceeași ordine de priorități se Înscrie și luarea măsurilor pentru executarea întocmai a programelor cu privire la cultura orezului, bumbacului, inului, clnepli, lintel, bobului, năutu- 

lui, cicoarel, ciupercilor, plantelor medicinale și aromatice, plantarea de noi suprafețe cu pomi și viță de vie, modernizarea plantațiilor de pomi existente.Cunoaștem, tovarăși, stăruința cu care secretarul general al partidului ne cere să gospodărim pămintul. Este o datorie de prim ordin a consiliilor populare să răspundă acestei sarcini prin măsuri și acțiuni ferme, în spiritul legilor statului, pentru a se pune capăt cu desavîr- șire risipei, scoaterii din producție și degradării suprafețelor agricole și arabile, indisciplinei în executarea lucrărilor.In sfera preocupărilor de primă importanță a consiliilor populare trebuie să se înscrie și executarea lucrărilor de Îmbunătățiri funciare in conformitate cu prevederile programului unitar. Rezultatele din această iarnă scot în evidență necesitatea unei mobilizări mult mai ample a locuitorilor satelor la executarea lucrărilor respective. în această perioadă, consiliile populare au obligația să organizeze acțiuni de masă pentru amenajarea noilor sisteme locale de irigații, să asigure repararea și punerea în perfectă stare de funcționare a tuturor sistemelor de irigații existente — acțiuni de importanță deosebită in condițiile acestui an sărac, pînă acum, în precipitații.Prin programele prioritare se prevede, de asemenea, sporirea In ritmuri mai înalte a efectivelor de animale, îndeosebi a bovinelor și ovinelor, a numărului de păsări — găini, rațe, giște, curci — dezvoltarea pisciculturii. apiculturii, sericiculturii, a creșterii iepurilor de casă și animalelor pentru blană, în spiritul Indicațiilor conducerii partidului, consiliile populare trebuie să-și sporească substanțial contribuția la promovarea noii concepții cu privire la creșterea animalelor, care are In vedere înlocuirea tehnologiilor costisitoare de producere și folosire a furajelor cu tehnologii simple șl eficiente, în măsură să asigure obținerea unor producții ridicate și ieftine.Vorbitorul a reliefat necesitatea asigurării tuturor condițiilor pentru a se obține întreaga cantitate planificată de furaje, buna întreținere și creșterea randamentului pajiștilor naturale, a păminturilor din fondul silvic. în același timp — a spus el — trebuie să facem totul pentru organizarea creșterii animalelor. infiepind de la desprimă- vărața și pînă în toamnă — în principal pe pășunile cultivate, pe pajiștile naturale și în păduri, pe cele 2,5 milioane hectare repartizate în acest scop pentru anul 1983. Să avem permanent în vedere sarcina trasată de secretarul general al partidului ca, în acest an, să acționăm în așa fel îneît să lichidăm cu desăvîrșire stările de lucruri negative din zootehnie, asigurînd ridicarea acestui sector la nivelul posibilităților si necesităților economiei naționale.Un obiectiv de primă importanță in activitatea consiliilor populare il constituie antrenarea gospodăriilor populației — atit ale membrilor cooperatori, cit și ale țăranilor din zonele necooperativizate — la sporirea producției agricole vegetale și animale. Sectorul respectiv dispune de un important potențial productiv, poate să-și satisfacă în condiții bune nevoile proprii de consum, să contribuie in mai mare măsură la formarea fondului central. Așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, consiliile populare trebuie să determine punerea deplină in valoare a acestor posibilități, înlățurînd cu desăvîrșire tendința, pe drept criticată de secretarul general al partidului, ca unii locuitori ai satelor să se transforme in mod nejustificat din producători în consumatori de bunuri agricole, sâ procure astfel de produse nu din propria gospodărie, ci de la oraș. Acum, important este să se desfășoare o asemenea activitate in rîndul cetățenilor incit toți cei ce dețin teren intr-o formă sau alta să-1 muncească, să-și producă pe loturile in folosință sau pe terenurile în proprietate : cereale, legume, plante tehnice, furaje și fructe.în același timp, prin atribuirea de teren pentru pășunatul animalelor, inclusiv în fondul silvic, de culturi duble, furaje grosiere și prin asigurarea altor Înlesniri, consiliile populare să determine ca In flecare gospodărie să se crească un număr cit mai mare de animale și păsări. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, să nu existe o gospodărie de membri cooperatori care să nu crească o vacă sau cinci oi. sau două capre, un porc, 10 găini, 60 pui de came, 5—8 alte păsări și 10 iepuri.Flecare consiliu popular comunal, orășenesc, județean trebuie să înțeleagă că valorificarea deplină a rezervelor de sporire a producției agricole atit în unitățile socialiste, cît și la gospodăriile populației și, evident, intensificarea preocupărilor în domeniul contractărilor și achizițiilor, al formării fondului de stat de produse agricole și a fondului local de consum reprezintă direcții prioritare de acțiune, fiindcă numai în acest mod se poate asigura înfăptuirea programelor de autoconducere și autoaprovi- zionare teritorială. Este necesar ca președinții consiliilor populare să ia toate măsurile pentru realizarea integrală a planului 

de investiții în agricultură și industria alimentară. O deosebită atenție trebuie să se acorde realizării și punerii in funcțiune a fabricilor de zahăr, amidon și glucoză. silozurilor pentru cereale, sistemelor mari de irigații și terminării modernizării grajdurilor. Potrivit sarcinilor trasate de conducerea partidului, sporirea producției agricole la nivelul sarcinilor de plan, Înfăptuirea programelor pe care le-am elaborat obligă consiliile populare să întărească munca pentru creșterea simțului de răspundere, a ordinii și disciplinei în rîndul specialiștilor, al tuturor cadrelor de conducere din, agricultură. Prin întreaga lor activitate, consiliile populare trebuie să urmărească ca aceste cadre să se constituie deopotrivă in principali organizatori ai producției și promotori ai introducerii tehnologiilor și metodelor de lucru înaintate în producție.Referindu-mă la specialiști, 11 am în vedere și pe cei din cercetare, care, paralel cu pre
CUVlNTUL TOVARĂȘEI 

ILEANA GIURGIULucrările Conferinței președinților consiliilor populare se desfășoară Ia puțin timp după Conferința Națională a partidului, moment hotărîtor în procesul de dezvoltare multilaterală a României socialiste — precum și de la începutul celui de-al treilea an al actualului cincinal, cînd întregul nostru popor își intensifică eforturile în vederea ridicării întregii activități economico-so- ciale la un nivel superior de calitate și eficientă.în perioada care a trecut de la cel de-al II-lea Congres al consiliilor populare, comuna Chiscani a cunoscut o puternică dezvoltare în toate domeniile vieții economico-sociale, situîn- du-se pe primul loc pe județ în întrecerea socialistă și pe locul IV pe țară. în prezent, comuna noastră se constituie ca o unitate administrativ-teritorială multilateral dezvoltată, armonios Integrată în ansamblul e- țonomlei județului Brăila.Sînt deosebit de elocvente rezultatele obținute în domeniul economic în anul 1982, an In care am înregistrat importante sporuri de producție la hectar față de anul precedent : cu 550 kg gnu mai mult, 3 687 kg porumb boabe, 8 875 kg sfeclă de iaBăfl—s>-‘f«ușlKS’ftBtfe! să depft- ■șțîrii ' planUrile de"producție la toătS culturii^ șl să livrăm la fondul de stat, peste prevederi, circa 2 200 tone de cereale. Totodată, am obținut rezultate bune și în zootehnie, realizind efectivele de animale planificate la toate speciile, precum și producțiile de carne, lapte și ouă.Urmînd neabătut prețioasele indicații ale secretarului general al partidului referitoare la dezvoltarea economică a gospo
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

PAVEL ARONConferința președinților consiliilor populare demonstrează încă o dată că dezvoltarea orînduirii noastre socialiste este puternic și nemijlocit legată de existența unui larg cadru democratic, care asigură participarea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la organizarea și conducerea societății. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, construcția sistemului unitar al democrației noastre socialiste, care reprezintă unul din edificiile monumentale ale gîndirli sale politice și practicii revoluționare șt a cărei funcționalitate conferă societății românești contemporane însemnate dimensiuni umaniste.Consiliile populare din județul nostru, care cuprind peste 1 500 deputați, reprezentind pe toți oamenii muncii de pe meleagurile arădene, au reușit să se afirme, ca organe locale ale puterii de stat, în conducerea, profund democratică, a tuturor domeniilor economice și sociale. Dacă ne referim, bunăoară, la domeniul investițiilor și al sistematizării localităților urbane și rurale, în care răspunderile stabilite pentru consiliile populare ocupă un loc de primă importanță, putem arăta că acestea au desfășurat o activitate necontenită și deosebit de eficientă. Edificator este faptul că, în perioada care s-a scurs de la noua împărțire administrativ-teritorială a țării, în județul nostru s-au construit peste 42 000 apartamente, din care circa 11 500 proprietate personală. De asemenea. Informăm că planul de construcții de locuințe a fost îndeplinit și depășit. Au fost definttivate, in toate localitățile. schițele de sistematizare, acționindu-se cu fermitate pentru ca acestea să primească contur concret prin dezvoltarea orașelor și comunelor. într-o concepție arhitectonică și edilitar-gospodărească modernă, civilizată.Pentru consiliile populare. în- cepind de la județ și pînă la comune, s-a transformat ln- tr-un obiectiv esențial de acțiune adevărul rostit de secretarul general al partidului că folosirea integrală a resurselor naturale constituie unul din izvoarele principale ale dezvoltării noastre economice. Astăzi, în 33 de localități, avem în stare de funcționare cariere de piatră sau balastiere ; realizăm în activități proprii peste 30 milioane cărămizi anual, satisfă- cîndu-ne în întregime necesarul județului cu acest material de construcții. în acest an vom pune în valoare rezervele de marmură și argilă. Am trecut 

ocuparea de a perfecționa continuu tehnologiile, de a crea noi soiuri, hibrizi și, rase, au datoria să participe activ la generalizarea în practică a rezultatelor cercetării științifice. în același timp, dată fiind necesitatea aplicării stricte a tehnologiilor specifice fiecărei culturi și specii de animale, consiliile populare, ca organe locale ale puterii de stat, ca reprezentante ale maselor, trebuie să asigure, potrivit legii, o mobilizare generală a forțelor satului la executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor agricole.în fruntea acțiunii de mobilizare a maselor să fie primarii, deputății, cadrele de conducere și specialiștii agricoli.Să facem totul pentru a înfăptui sarcinile de mare răspundere ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului și ale Conferinței Naționale, din indicațiile deosebit de prețioase pe care ni le-a dat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

dăriilor populației, am acționat cu mai multă responsabilitate, reușind să livrăm la fondul de stat importante cantități de produse agroalimentare.în urma activității politico- educative susținute desfășurate de biroul comitetului comunal de partid și consiliul popular comunal, am reușit să atragem la muncă pe toți locuitorii comunei, inclusiv pe cei care lucrează în industrie —• la Combinatul de celuloză șl hîrtie. Combinatul pentru fibre artificiale, întreprinderea electocentrale, care au preluat importante suprafețe de culturi în acord global, fapt ce ne-a permis să cultivăm întreaga suprafață de teren de care dispunem și să obținem două și chiar trei culturi de pe aceeași suprafață.Totodată, am acordat o mare atenție realizării programului de investiții, de gospodărire si înfrumusețare a comunei. Prin muncă patriotică, locuitorii comunei au efectuat lucrări In valoare de peste 8 milioane lei.Cu toate acestea, sintem con- știenti de faptul că producțiile obținute puteau fi mai mari atit la cereale, plante tehnice, cit și în zootehnie; nu sintem mulțumiți de faptul că gospodăriile populației aduc o , co’ntrjțjuție încă neconcludentă la programul de autoaprovizionare; nu peste tot se cresc suficiente animale și păsări, iar pămintul nu este încă folosit la randamentul maxim scontat. Va trebui să intensificăm muncă politlco-edu- cativă, să discutăm cu fiecare om în parte pentru a-șî asigura toate produsele agroalimentare necesare consumului propriu, să contracteze și să livreze la fondul de stat animale, legume și fructe.

pe un plan larg la punerea în valoare a surselor de energie de efire dispunem. In acest an vor intra în funcțiune instalații de captare a energiei solare pentru încălzirea apei menajere in 450 apartamente, iar in alte 180 apartamente se va face încălzirea cu apă geotermală, concomitent cu introducerea acesteia la serele legumicole și in fermele zootehnice. De asemenea, va începe construcția unor microhidrocentrale. pînă la sfîrșitul actualului cincinal urmind să realizăm un număr de 20 microcentrale, cu o putere instalată de 6 000 kWh.Consiliile populare din județul nostru au acordat o atenție sporită realizării în bune condiții a sarcinilor ce le-au revenit în agricultură, precum și în îndeplinirea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, mobilizind în acest sens toate forțele umane și mijloacele mecanice existente pe plan local. Raportăm că au fost terminate. Ia termenele stabilite, toate arăturile de toamnă și s-au transportat importante cantități de îngrășăminte naturale și chimice pe suprafețele arabile și pe cele destinate bazei furajere. In această iarnă s-au efectuat lucrări de îmbunătățiri funciare pe mii de hectare, la care au fost antrenați, practic, toți locuitorii comunelor și satelor noastre. Am încheiat, de asemenea, lucrările de reparații și revizii la mașinile și utilajele care urmează să fie folosite în campania de primăvară. De asemenea, trebuie spus că consiliile populare au fost puternic implicate în mobilizarea oamenilor muncii din agricultură la creșterea efectivelor de animale și a producțiilor zootehnice.în activitatea consiliilor populare din județul Arad se manifestă unele neajunsuri. Așa cum s-a arătat și Ia recenta conferință județeană a deputa- ților, unele consilii populare, mai ales de Ia nivelul comunelor, nu reușesc să cuprindă cu suficientă competentă problematica complexă a activității economico-sociale pe plan local, limittndu-și sfera de acțiune doar la aspecte edilitar- gospodărești. Unele consilii populare nu urmăresc modul în care se aplică deciziile luate.După cum se știe, printre atribuțiile de seamă conferite de lege consiliilor populare se înscriu Ia loc central și cele care privesc îndrumarea lnvă- țămîntulul, culturii și asistentei sanitare, pentru realizarea cărora acestea dispun de organisme de specialitate și de alte pirghii organizatorice. Trebuie să afirm că și in acest domeniu 

consiliile populare au obtlnut rezultate bune, mai ales după Plenara C.C. al partidului din iunie anul trecut. Totuși, in prezent continuă să se manifeste unele neajunsuri a căror lichidare se impune de urgență. Ne-am propus ca In perioada care urmează să luăm măsuri mult mai ferme pentru îmbunătățirea conținutului invătă- mîntului, Îndeosebi pe linia creșterii procesului de integrare a acestuia cu producția, precum și în direcția sporirii aportului activității culturale la educarea oamenilor muncii în spiritul eticii și echității socialiste. Totodată, In ultimul timp am
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EMILIAN MANTUConferința noastră, una dintre formele de manifestare a democrației socialiste, răspunde necesității de perfecționare continuă a activității consiliilor populare, a creșterii rolului lor, pe baza principiilor autocondu- cerii muncitorești si autogestiu- nîl economico-financiare, in coordonarea activității de dezvoltare economico-socială, de înfrumusețare și modernizare a tuturor localităților. în concordanță cu hotărârile Conferinței Naționale a partidului, cu orientările de mare valoare teoretică și practică date cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.Beneficiind din plin de marile eforturi pe care partidul și statul nostru le fac pentru continua modernizare și dezvoltare a bazei tehnico-materiale din localitățile rurale, raportez conferinței că și locuitorii comunei Miroși, din județul Argeș, au obținut rezultate remarcabile. Conștienți de faptul că trebuie să realizăm o agricultură intensivă și de Înaltă productivitate, așa cum cer obiectivele noii revoluții agrare, am acționat mai ferm pentru creșterea gradului de conștiință a maselor, a nivelului lor de cunoaștere și de pregătire profesională.în acest sens, în învățămtntul politico-ideologic de masă, care cuprinde peste 850 cetățeni, am pus accentul pe cunoașterea temeinică a sarcinilor ce ne revin din Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1982, Trăgind învățăminte din lipsurile manifestate In anii anteriori. am organizat mai bine învățămintul profesional agroindustrial. in ale cărui cursuri sînt cuprinși peste 300 oameni ai muncii, care studiază probleme de agrotehnică modernă, de organizare a producției și a muncii. Pentru -generalizarea experienței înaintate și creșterea răspunderii in muncă â mecanizatorilor, la noi s-a organizat în luna ianuarie a.c. un
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

PETRUEste o mare cinste de a lua euvintul la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare și a exprima, in numele celor peste 300 de mii de locuitori ai municipiului Timișoara — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — aleasa stimă, dragostea și recunoștința pe care le purtăm secretarului general al partidului pentru pllduitoarea dăruire patriotică și revoluționară in cele cinci decenii de cînd slujește idealurile supreme ale poporului și pentru contribuția pe care o aduce la înflorirea patriei noastre, la întărirea independenței și prestigiului internațional al României socialiste.Raportez conferinței că toți cetățenii din municipiul Timișoara, profund atașați politicii interne și externe a partidului, sint angajați plenar în înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărârile de partid și legile țării, din indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul memorabilelor vizite de lucru efectuate in județul Timiș, precum și la Conferința Națională a partidului.în industrie, de exemplu, se acționează cu toate forțele pentru organizarea mai bună a procesului de producție, Întărirea ordinii și disciplinei, folosirea integrală a utilajelor și capacităților de producție, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, reducerea cheltuielilor și a consumurilor de energie electrică și combustibil, ridicarea calității produselor.Mă voi referi în cele ce urmează la experiența pe care a dobîndit-o Consiliul popular al municipiului Timișoara în aplicarea în viață a principiilor autoconducerii și autoaprovizio- nărli teritoriale. încă din anul 1981 am organizat și funcțio-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

EMIL LERUVă rog să-mi permiteți să exprim profunda și deplina aprobare față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, să dau glas hotăririi oamenilor muncii din Moinești de a acționa cu spirit de inițiativă și responsabilitate pentru înfăptuirea neabătută a insufletitoarelor hotă- riri ale Congresului al XII-lea șl ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru aplicarea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru făcute în orașul nostru.Consiliul popular a pus în centru] preocupărilor sale perfecționarea continuă a organizării și conducerii întregii activități economico-sociale, aplicarea principiilor noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii și autogestiunii, sporirea 

luat măsuri mal energice pentru racordarea mult mai calitativă a instituțiilor medicale la nevoile și exigențele cetățenilor in scopul îmbunătățirii generale a stării de sănătate a populației.'Asigurăm conferința că, comitetul județean de partid, cu conștiința deplină a răspunderilor ce-i revin in ceea ce privește perfecționarea in continuare a muncii consiliilor populare, va acționa cu toată energia și cu insistența necesară ca organele locale ale puterii de stat să se ridice la nivelul cerințelor tot mai sporite pe care societatea le pune astăzi in fața lor.

ciclu de manifestări politico- educative cu mecanizatorii din întregul județ, cu care prilej au fost prezentate invenții și inovații în domeniul mecanizării agriculturii, al recondi- ționării unor piese și dispozitive. .Ca urmare a activității politico-educative desfășurate în rindul tuturor categoriilor. de oameni ai muncii din comună, în anul 1982 s-a muncit cu mai multă chibzuință și pricepere pentru buna gospodărire a pă- mîntului, pentru efectuarea la termen și in condiții superioare a lucrărilor agrotehnice. Eforturile făcute au fost răsplătite prin rezultatele obținute în anul care a trecut. Deși avem terenuri podzolice slab productive și neirigate, am obținut, in plus, față de plan, la fiecare hectar 500 kg grîu. 2 260 kg porumb boabe, 1 400 kg orz, peste 600 kg floarea-soarelui. contribuind la fondul de stat, peste sarcina planificată, cu aproape 500 tone griu, 2 000 tone porumb. I 000 tone orz și orzoai- că. 200 tone floarea-soarelui, încasind suplimentar aproape 4 milioane lei.Raportîndu-ne însă activitatea la marile exigente pe care partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie pun în fața consiliilor populare comunale, trebuie să recunoaștem că in munca noastră se manifestă încă multe neajunsuri. Astfel, nu am reușit să-i determinăm pe toți cetățenii să participe in mod efectiv la muncă, să crească animale în număr corespunzător. să cultive pămintul cu maximă eficiență. Deși rezultatele din agricultură sînt în general bune, totuși ele nu stnt pe măsura puternicei baze tehnico-materiale cu care am fost dotați.Asigur conferința că vom lichida aceste lipsuri și că nu vom precupeți nici un efort pentru a da viață hotărlrilor ce vor fi adoptate de actuala conferință, orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru Înfăptuirea cu succes a noii revoluții agrare.
MOȚnează asociații ale cultivatorilor de legume, al căror număr se ridică acum la 20, în acest cadru fiind antrenate peste 18 mii familii deținătoare de terenuri agricole din Timișoara. De asemenea, am identificat însemnat» suprafețe de teren nelucrat din perimetrul construibil al municipiului, care au fost repartizate, in parcele de 100— 150 mp, oamenilor muncii pentru a fi cultivate cu legume și zarzavaturi. Recolta obținută pe terenurile menționate a fost in anul 1982 de peste 16 mii tone legume și cartofi. în acest an, aplicarea principiilor autoconducerii și autoaprovizionării înseamnă pentru noi cultivarea fiecărei palme de pămlnt de către' cetățeni, instituții și întreprinderi, participarea directă a colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții la buna pregătire a campaniei în unitățile agricole de pe teritoriul municipiului și din zonele care aprovizionează Timișoara, asigurarea, prin producție proprie, a necesarului de semințe, unelte, îngrășăminte, purcei, iepuri, pui de o zi, care vor fi puși la dispoziția cetățenilor prin unități comerciale șt puncte de desfacere special amenajate.La nivelul acelorași experiențe și exigente principiale și practice ne-am străduit să acționăm și in domeniul autogos- podăririi și înfrumusețării localității în care trăim și muncim, apelînd cît mai puțin Ia „buzunarul" statului.în continuare, vorbitorul a făcut unele propuneri vizînd îmbunătățirea activității consiliilor populare, exprimind hotă- rirea cetățenilor Timișoarei de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

răspunderii colectivelor de oameni ai muncii in buna organizare a producției și creșterea eficienței economice a întregii activități. Ca urmare, in ultimii doi ani am realizat și depășit prevederile la producția marfă și netă, precum și ceilalți indicatori ai planului in profil teri toriaLPetroliștii din Moinești, răs- punzind chemării partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au angajat cu botărire. cu spirit de inițiativă și răspundere in efortul de a smulge adîncurilor mai mult petrol, contribuind la înfăptuirea în- tr-un timp cît mai scurt a independenței energetice a patriei noastre. în scopul realizării acestui obiectiv prioritar al actualei etape de dezvoltare economico- socială, ei au inclus în programul activității de foraj intensi

ficarea cercetării geologice pentru descoperirea de noi rezerve de hidrocarburi și acționează pentru repunerea in funcțiune a sondelor oprite, prin executarea unor operații tehnico-geolo- gice, în vederea sporirii producției de țiței.Acționind pentru înfăptuirea hotăririi Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din martie 1978 privind dezvoltarea de noi activități in vederea creării condițiilor pentru autofinanțare, consiliul popular al orașului nostru a reușit ca, incepînd cu anul 1982, prin intensificarea eforturilor tuturor unităților socialiste. prin organizarea judicioasă în teritoriu și diversificarea unităților de comerț și prestări servicii, să realizeze un excedent bugetar de peste 4 milioane lei ; estimăm ca în anul acesta să obținem un surplus de venituri la buget de peste 10 milioane lei.în virtutea atribuțiilor sporite pe care le are consiliul popular in anul 1982, am acordat o mai țnare atenție valorificării resurselor de materiale refolosibi- le de care dispun unitățile. Utili zind aceste resurse, textile, material lemnos și altele, am obținut o producție totală de peste 6 milioane lei. Ca urmare a atragerii forței de muncă calificate. au sporit veniturile obținute de unitățile subordonate consiliului popular orășenesc, prin valorificarea produselor noastre pe piața externă.Ne-am îmbunătățit stilul dq muncă, punind un mal mare accent pe întărirea legăturilor cu masele largi de cetățeni. Deosebit de eficiente au fost deplasările frecvente ale membrilor biroului executiv, comisiilor permanente și ale apara
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

LUDOVIC FAZEKASConferința pe țară a președinților consiliilor populare precedată de conferințele județene ale deputaților se inscrie ca un eveniment major în activitatea consiliilor populare pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, constituind o puternică manifestare politică a democratismului orînduirii noastre socialiste, forță indestructibilă de angajare plenară a maselor — sub conducerea Partidului Comunist Român — pentru făurirea unei societăți moderne, capabilă să satisfacă aspirațiile de viață și muncă ale tuturor cetățenilor ei.în plin proces de transformare, România socialistă a cunoscut cea mai dinamică și cea mai fertilă etapă dă dezvoltare economico-socială în ultimii 18 ani, de cind Ia conducerea partidului și a statului se află cel mai strălucit fiu al poporului nostru, piidă de eroism și devotament, eminent militant revoluționar pentru împlinirea năzuințelor de veacuri ale poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Secretarul general al partidului este inițiatorul creării in patria noastră a unei economii moderne, elaborînd o concepție originală privind dezvoltarea armonioasă, proporțională a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, fiind, totodată, arhitectul liniilor directoare ale procesului de organizare a teritoriului și de ridicare a tuturor localităților în scopul creșterii nivelului de viață al cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate.Purtînd pecetea gîndirli revoluționare, a îndrumării permanente și a activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu. amplul proces de sistematizare declanșat pe baza directivelor Conferinței Naționale a partidului din anul 1972, a condus la omogenizarea nivelului de dezvoltare economico-socială a tării, la reducerea diferențelor între județe, la realizarea unor baze de producție judicios repartizate în teritoriu, în concordanță directă cu profilul economic caracteristic fiecărei zone.Analiza șl aprobarea de către conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a schițelor de sistematizare a teritoriului fiecărui județ, a municipiilor, orașelor și a viitoarelor centre urbane a constituit un examen exigent al activității desfășurate de consiliile populare și totodată materializarea unor rezultate deosebite obținute în realizarea Programului național de sistematizare.în primii doi ani ai actualului cincinal, sub conducerea organizațiilor de partid, consiliile populare au acționat pentru adincirea și perfecționarea procesului de sistematizare și dezvoltare a localităților pe baza prevederilor Legii sistematizării șl ale Planului național unic de dezvoltare economico-socială a țării.Au fost puse în funcțiune peste 1 200 noi capacități de producție cu un număr de 280 000 locuri de muncă repartizate judicios pe întregul teritoriu și in special in județele rămase in urmă.Pentru satisfacerea necesităților locative, au fost date în folosință un număr de 300 000 locuințe cu o suprafață locuibilă totală de peste 10 milioane mp.Totodată, au fost puse la dispoziția populației 3 250 săli de clasă, 21000 locuri in creșe și grădinițe, 516 000 mp spații comerciale, 8 000 paturi în unități spitalicești, unități de prestări servicii, săli de cultură, cinematografe șl alte edificii publice.Pe baza sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului, a continuat procesul de dezvoltare a celor 268 comune ce urmează a fi transformate, treptat, în centre urbane.Concomitent s-a acționat șl în celelalte comune, pentru dezvoltarea bazei materiale a uni

tului consiliului popular în circumscripții, cartiere. unități economice și instituții, analizele întreprinse cu deputății și comitetele de cetățeni, consultarea și antrenarea locuitorilor in luarea deciziilor privind soluționarea problemelor edilitar-gos- podăreștl, precum și înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială. Folosim cadrul democratic creat, organizind lunar „Tribuna democrației", In care dezbatem cu cetățenii o multitudine de probleme legate de realizarea sarcinilor și obiectivelor planului in profil teritorial, de buna gospodărire și înfrumusețarea orașului.Cu toate realizările obținute, a spus vorbitorul, trebuie să recunoaștem că, deși orașul nostru dispune de mari posibilități, realizările nu se ridică încă la nivelul exigențelor impuse de creșterea continuă a atribuțiilor și răspunderilor ce revin consiliului popular pentru buna gospodărire a localității. în perioada imediat următoare vom asigura valorificarea superioară a acestor resurse, vom organiza in cadrul orașului unități ale cooperației de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, de împletituri, de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, dezvoltind totodată producția de artă populară și artizanat.Ne angajăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a transpune în practică hotărîrile Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. sarcinile trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. precum și hotărîrile ce vor fi adoptate de actuala conferință, spori ndu-ne contribuția la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.

tăților agricole și creșterea numărului de locuințe.Cu toate rezultatele obținute, în acțiunea de sistematizare și dezvoltare economico-socială a localităților, consiliile populare nu âu reușit să asigure îndeplinirea integrală a măsurilor Și programelor stabilite.în multe județe comitetele executive ale consiliilor populare nu au acordat o suficientă atenție valorificării în condiții mai bune a resurselor materiale și umane locale, găsirii unor noi factori și căi de accelerare a dezvoltării economico-sociale pe baza rezervelor existente. De asemenea, realizarea noilor o- biective de investiții economice nu a constituit o preocupare permanentă a tuturor comitetelor executive ale consiliilor populare.Cu toate măsurile luate pentru îmbunătățirea rezolvărilor arhitecturale urbanistice, cartierele noi din unele localități prezintă multe lipsuri în organizarea de ansamblu, in funcționalitate și plastică arhitecturală. Unele comitete executive nu au acționat pentru folosirea la maximum a terenurilor la amplasarea noilor investiții, pentru gruparea obiectivelor economice și folosirea cu prioritate a terenurilor libere din zonele și platformele industriale.Insuficient s-a acționat pentru regruparea gospodăriilor rămase în afara perimetrelor con- struibile, care nu pot beneficia corespunzător de îmbunătățirile aduse in dotarea localităților.în acțiunea de dezvoltare economico-socială și de formare a viitoarelor centre urbane, consiliile populare nu s-au preocupat suficient pentru realizarea de obiective de industrie mică, prestări servicii și artizanat.îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului de ridicare pe o nouă treaptă de dezvoltare economico-socială a întregii țări constituie și pentru toate consiliile populare o sarcină de mare răspundere.Punînd în centrul atenției realizarea planului de investiții, și in primul rînd a celor 1 000 000 locuințe, consiliile populare, cu sprijinul mai activ al Comitetului pentru problemele consiliilor populare, vor acționa pentru folosirea întregii baze materiale create in ac'est scop, pentru pregătirea din timp a tuturor condițiilor de realizare a planului, mai buna organizare a șantierelor și pentru creșterea nivelului calității Întregii activități.La elaborarea proiectelor și realizarea noilor ansambluri de locuințe se va acorda o mai mare atenție creșterii calității soluțiilor de sistematizare, folosirii corespunzătoare a terenurilor, repartizării mai bune a dotărilor și serviciilor, reducerii consumurilor de materiale și energie, alegerii judicioase a regimului de înălțime și a soluțiilor de realizare a clădirilor, construirii unui număr mai mare de locuințe încălzite cu sobe, îmbunătățirii calității locuințelor și trecerea la finisarea din fabrică a panourilor mari.Asigurînd participarea largă a populației la dezbaterea și adoptarea programelor de dezvoltare și modernizare a localităților, consiliile populare vor imprima spiritul de ordine și bună gospodărire cu care trebuie administrate toate localitățile, înalta răspundere civică a populației în fața acestor Îndatoriri.Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom lua toate măsurile pentru aplicarea fermă, neabătută, a liniei politice stabilite de conducerea partidului în sistematizarea și dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților, a Întregii țări, pentru respectarea cu strictețe a legilor statului, pentru realizarea prevederilor planului in toate unitățile administrativ-te- ritoriale și asigurarea creșterii in continuare a nivelului de viață al tuturor cetățenilor patriei noastre.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Cuvîntul participantilor la dezbateri

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
I ULIANA DUBEIEste deosebit de plăcut pentru mine să pot aduce in fata Conferinței pe țară a. președinților consiliilor populare, in fața celui mai stimat fiu al poporului nostru — secretarul general al partidului, președintele Republicii, care timp de 50 de ani și-a consacrat întreaga activitate pentru binele și prosperitatea patriei — citeva din preocupările și gîndurile locuitorilor orașului Salonta și să exprim, în numele lor, hotârîrea de a contribui la Îmbunătățirea activității consiliilor populare, în vederea traducerii neabătute în viață a multiplelor sarcini ce ne revin din Programul elaborat de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului.Astăzi, pe vechea vatră a orașului Salonta, înfrățiți in muncă și idealuri — români și maghiari — trăiesc și muncesc în armonie și înfrățire, fapt care se datoreș- te politicii naționale juste a partidului și statului nostru, a contribuției deosebite aduse in acest scop de ctitorul României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în anii ce au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, ritmul uriașelor transformări petrecute în viața social-economică a țării a cuprins profund și Salonta. așezare ce se înfățișează astăzi ca un modern oraș cu o importantă pondere in economia indus- trial-agrară a județului Bihor. Grăitor este faptul că volumul producției globale industriale ce se realizează în prezent este de 2,2 ori mai mare față de cel realizat în anul 1975. Acestea pun in evidență politica științifică a partidului nostru de repartizare șl dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, politică in elaborarea căreia rolul determinant l-a avut și-I are stimatul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Referindu-se la unele aspecte ale activității din agricultură vorbitoarea a spus: Va trebui să. activăm cu mai multă fermitate, în spiritul exigențelor formulate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, pen

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION NANEActuala Conferință a președinților consiliilor populare constituie un exemplu grăitor aî preocupării partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea necontenită a stilului și metodelor de muncă ale organelor locale ale puterii de stat, pentru promovarea spiritului revoluționar în întreaga activitate economico-socială a patriei.i Județul Tulcea a cunoscut în ultimii ani mari prefaceri înnoitoare. în acest cadru, comuna Valea Nucarilor se înscrie în ritmul dezvoltării intensive a acestei zone, obiectivele econo- mico-edilitare realizate în ultimii ani schimbîndu-i radical înfățișarea. în peisajul ei economic se înscriu nu numai cele trei cooperative agricole de producție, ci și o asociație economică cooperatistă și de stat pentru producerea legumelor, o secție de vinificație, patru secții de mecanizare a agriculturii, o pepinieră piscicolă, mai multe secții prestatoare de servicii ale cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și alte unități care valorifică superior resursele materiale de care dispunem-Mobilizați de istoricele hotă- rîri adoptate de Congresul al XII-lea al partidului, de măsurile stabilite recent de Conferința Națională a partidului, oamenii muncii din comuna noastră au acționat și acționează cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor economico-sociale, ob- ținînd rezultate bune în producția agricolă.Am amplificat acțiunile edi- litar-gospodărești și de înfrumusețare a comunei, construind un dispensar uman, o farmacie și un cabinet stomatologic, un bloc cu 12 apartamente, 5 000 mp trotuare, iar în prezent finalizăm alimentarea cu apă a comunei. Valoarea lucrărilor edi- lltar-gospodărești executate anul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE MIHĂILĂReprezint la acest înalt forum al consiliilor populare pe harnicii locuitori ai unei așezări din inima Bărăganului ialomițean — comuna Gheorghe Doja — unde tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a făcut prima vizită de lucru acum 18 ani, înscriind în istoria localității noastre o emoționantă filă de cronică. Atunci, ca și cu prilejul altor vizite făcute în comuna noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a indemnat să muncim mai bine și mai eficient pentru a spori rodnicia ogoarelor, să făurim prin munca și creația noastră o viată nouă. îmbelșugată, așa cum ne-o dorim, așa cum și-au dorit-o și înaintașii noștri. Imboldul primit atunci ne-a îmbărbătat în muncă și ne-a dat puterea să biruim, de fiecare dată, greutățile. Prin efortul unit al oamenilor. comuna Gheorghe Doja, ca întreaga țară, a parcurs o epocă istorică, de împliniri fără precedent, care au dus faima patriei pe toate meridianele lumii.Drumul agriculturii socialiste pe care mergem cu încredere deplină nu este presărat cu flori, dar îl luminăm cu rezultatele muncii noastre și ne făurim viitorul noi înșine, conduși de partidul comuniștilor, în fruntea căruia se află strălucitul revoluționar și luptătorul neobosit pentru libertatea, inde

tru» îmbunătățirea activității în toate domeniile și în mod prioritar in agricultură, mobilizind în acest scop deputății, comitetele cetățenești, toți locuitorii orașului și, în mod deosebit, gospodăriile populației care pot și trebuie să contribuie mai mult la realizarea fondului centralizat al statului, prin contractarea unor cantități mai mari de produse agricole, vegetale și animaliere.în atenția Consiliului popular al orașului Salonta a stat îmbunătățirea activității de sistematizare a orașului. Drept rezultat al acestei activități. în ultimii 15 ani au fost construite peste 1 500 apartamente din fondurile statului și ale populației cu sprijinul statului. în gospodăria comunală au fost executate lucrări edilitar-gospodă- rești, canalizări, alimentări cu apă, modernizări și semimoder- nizări de drumuri, străzi și trotuare.Mobilizați de hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, de ideile și sarcinile cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, la înaltul forum al comuniștilor, noi, oamenii muncii din orașul Salonta — români și maghiari — sîn- tem hotăriți să facem totul pentru a ne situa printre localitățile fruntașe ale țării, să Îndeplinim în mod ritmic planul în profil teritorial, în toate sectoarele de muncă, să obținem rezultatele pe care ni le-am propus în programele de lucru adoptate și aprobate în sesiunea consiliului popular al orașului nostru. în același timp, vom pune accentul pe perfecționarea in continuare a stilului și metodelor noastre de muncă, pe conlucrarea strînsă intre consiliul popular și locuitorii orașului nostru.Asigur Conferința că vom acționa cu fermitate și pricepere pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru dezvoltarea mal accentuată a economiei naționale, aducîndu-ne contribuția la înflorirea patriei noastre socialiste, la ridicarea ei pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.

trecut prin muncă patriotică se ridică la circa 1 100 lei pe locuitor.Pe deplin conștienți de marea importanță a acțiunii de sprijinire a gospodăriilor membrilor cooperatori și a celorlalți locuitori ai satelor noastre pentru creșterea unui număr cit mai mare de animale și produse de legume și zarzavaturi, vom pune la dispoziția acestora răsaduri, semințe, pui de o zi, purcei, vom sprijini procurarea de vaci și oi, vom asigura asistența tehnică necesară, astfel incit acestea să-și sporească contribuția pentru livrările la fondul de stat. De asemenea, am amenajat pînă în prezent două ciupercării, de la care vom livra anul acesta peste 50 tone produse și am asigurat condiții pentru creșterea iepurilor de casă.întrecerea între consiliile populare consacrată dezvoltării localităților, bunei lor gospodăriri și înfrumusețări ne angajează în vederea îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă, stimulării inițiativei cetățenilor, valorificării experienței înaintate. Această competiție a hărniciei, care se adresează conștiinței și priceperii noastre, ne obligă la o conlucrare continuă cu oamenii, care să se regăsească efectiv în îndeplinirea programului de sistematizare a comunei, la ridicarea prin contribuția cetățenilor și munca lor a unor obiective edilitar-gospodă- rești, amenajarea de străzi și locuri de agrement.în încheiere, permiteți-mi să vă asigur că mă întorc la Valea Nucarilor cu multe învățăminte și cu angajamentul ferm de a contribui la mobilizarea activului de partid, a organizațiilor de masă și obștești, a deputaților, a tuturor locuitorilor pentru transpunerea in viață a hotărî- rilor ce vor fi adoptate de conferința noastră.

pendenta și demnitatea poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Producțiile obținute de cooperativa agricolă Gheorghe Doja au crescut continuu, valoarea averii obștești fiind acum de peste 140 milioane lei. An de an, am alocat la fondul de dezvoltare peste 30 la sută din venituri, iar în prezent cooperativa noastră are în cont la bancă peste 80 milioane lei. Peste 1 500 de oameni s-au mutat în ultimii ani în case noi, peste 1 000 de copii învață în școală nouă, în ateliere noi, peste 450 de mașini proprietate personală circulă zilnic pe străzile asfaltate. asistenta medicală se acordă intr-un dispensar utilat cu tot ce este necesar. Intr-un cuvînt, a crescut permanent calitatea vieții noastre, fapt pentru care mulțumim din inimă partidului, secretarului său general.A crescut continuu contribuția noastră la fondul de stat cu produse agroalimentare. Din gospodăriile personale au fost vîndute, în 1982, pe bază de contract, peste 80 tone carne, 350 hl lapte de vacă, 10 tone lină și altele. Munca noastră a fost răsplătită de conducerea partidului și statului și ne mîn- drim cu faptul că de două ori C.A.P. Gheorghe Doja a fost distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", de 7 ori 

cu „Ordinul Muncii", de 3 ori cu „Meritul agricol", de 7 ani este fruntașă pe țară la cultura florii-soarelui, comuna a primit de 3 ori, pentru rezultatele obținute in întrecerea socialistă pe tară „Ordinul Muncii". Cu toate acestea considerăm că n-am făcut totul pentru obținerea celor mai bune rezultate, că n-am acționat pe măsura dotării tehnico-materiale și a marilor posibilități pe care le oferă pămintul Bărăganului, că mai avem suficiente rezerve pe care să le valorificăm. Nu am muncit suficient pentru atragerea tineretului la munca în unitățile agricole.Sintem hotărîti ca în 1983, printr-o bună organizare, prin efectuarea unor lucrări de caii-
CUVlNTUL 
IOLANDAEste un prilej de bucurie pentru noi să raportăm marelui sfat al președinților consiliilor populare că indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind sporirea contribuției consiliilor populare la dezvoltarea agriculturii, la transpunerea în viată a programelor de autoconducere și auto- aprovizionare se infăptuiesc cu succes și pe plaiurile Covasnei.Consiliul popular al comunei Ozun, unde îmi desfășor activitatea. s-a preocupat îndeaproape — a spus vorbitoarea — de transpunerea în viață a programului de autoconducere și auto- aprovizionare teritorială, de mobilizarea tuturor locuitorilor comunei la sporirea contribuției lor Ia fondul centralizat al statului. Realizarea unei producții mari de grîu, obținerea a 35 000 kg cartofi la hectar. a unor producții sporite în zootehnie au făcut posibilă vînzarea unor cantități însemnate de produse agricole la fondul centralizat al statului.Așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, am acționat cu fermitate pentru ca fiecare familie din comuna noastră să crească animale și păsări, să producă pe terenu- rile în proprietate sau pe loturile în folosință cereale, legume. plante tehnice, furaje și fructe. în această perioadă, cu sprijinul deputatilor. locuitorii comunei noastre au participat în număr mare la acțiunile de curățire și fertilizare a pășunilor și fînetelor, de întreținere a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. De asemenea, ne-am concentrat eforturile pentru pregătirea în cele mai bune condiții a apropiatei campanii agricole de primăvară, încheierea contractelor de lucru în acord global, intensificînd totodată acțiunile de modernizare a fermelor zootehnice.

TOVARĂȘULUI 
STOLOJESCU

CUVlNTUL 
NICOLAEMobilizați de prețioasele idei, teze și orientări cuprinse în magistralul Raport pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, l-a prezentat la Conferința Națională a partidului, Consiliul popular al orașului Orșova, sub conducerea comitetului orășenesc de partid, și-a intensificat activitatea consacrată îndeplinirii sarcinilor economico-sociale în profil teritorial pentru gospodărirea cu maximă eficiență a resurselor de materii prime și energie, recuperarea și reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile, accelerarea promovării progresului tehnic, creșterea productivității muncii sociale și a eficienței economice.După ce a arătat că în anul 1982 sarcinile economice ale consiliului popular au fost îndeplinite cu 10 zile mai devreme, obținîndu-se suplimentar o producție netă în valoare de 20 milioane lei, că s-a pus, de asemenea, un accent deosebit pe îmbunătățirea activității din agricultură, asigurîn- du-se folosirea mai eficientă a fondului funciar pentru producerea de legume și zarzavaturi, creșterea în fiecare gospodărie a populației a unui număr sporit de animale și păsări, vorbitorul a spus în continuare : Cu toate rezultatele bune pe care le-am obținut în realizarea sarcinilor economice, cit și în ceea ce privește buna gospodărire și înfrumusețare a localității, sîntem conștienți că în activitatea noastră s-au manifestat și o serie de lipsuri și neajunsuri. Astfel, nu am reușit să realizăm sarcinile de plan la investiții, nu s-au dat în folosință numărul de apartamente planificate, fapt ce a făcut ca, în anul 1982, orașul nostru să nu ocupe un loc fruntaș în întrecerea socialistă organizată între consiliile populare, cu toate că, numai cu doi ani in urmă, orașului Orșova i s-a conferit „Ordinul Muncii" clasa I.

CUVlNTUL 
PAULINAConferința la care participăm reprezintă încă o dovadă a preocupării permanente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului și președintele republicii, pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste,- pentru exercitarea în condiții tot mai bune de către consiliile populare a atribuțiilor conferite prin lege de a conduce întreaga activitate economico-socială a județelor, a tuturor localităților țării. în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea, al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, Consiliul popular din comuna Bran, județul Brașov, a desfășurat o susținută muncă pentru sporirea producției agri- 

tate superioară să obținem producții agricole mai mari în comparație cu cele din 1982, exis- tind posibilitatea ca sarcinile ce ne revin în această direcție pentru cincinalul 1981—1985 să le realizăm, în condiții normale de climă, în numai patru ani.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din comuna Gheorghe Doja, deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de lupta neobosită pe care o duce cu atîta tenacitate și pasiune, revoluționară tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru pacea lumii, pentru buna înțelegere și colaborare între toate popoarele și țările planetei.
TOVARĂȘEI 
WILLMANNSintem conștienți că în activitatea consiliului popular, a deputatilor din comuna Ozun se mai manifestă incă unele neajunsuri, pentru înlăturarea cărora vom acționa cu toată fermitatea.Asigur Conferința că vom intensifica munca politico-educa- tivă de masă. în spiritul orientărilor cuprinse in Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara din iunie 1982, că vom întări continuu legătura cu masele, punînd in valoare cu operativitate inițiativa cetățenească. că vom privi cu toată seriozitatea propunerile și cri- ticile venite din partea cetățenilor. că vom mobiliza întreaga suflare a comunei pentru executarea la timp optim a lucrărilor agricole, pentru sporirea contribuției la fondul centralizat al statului. împreună cu deputății, cu toti locuitorii comunei. vom acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea activității privind realizarea exemplară a programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială.în continuare, vorbitoarea a făcut unele propuneri privind crearea de soiuri de porumb timpuriu care să asigure producții constant ridicate în zonele colinare și montane.Dind glas adeziunii unanime a tuturor locuitorilor din județul Covasna — români și maghiari — a spus. în încheiere, vorbitoarea, asigur conferința că, acționînd într-o unică voință, nu vom precupeți nici un efort pentru ca sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului să fie îndeplinite exemplar, contribuind astfel prin faptele noastre de muncă la realizarea mărețului program de înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Analizînd cu exigență comunistă felul in care consiliul popular a folosit cadrul organizatoric creat de prevederile Legii cu privire la obligațiile și răspunderile ce-i revin pentru gospodărirea și înfrumusețarea localității, sîntem conștienți că avem încă neajunsuri, că n-am valorificat corespunzător rezervele de care dispunem. N-am acționat totdeauna cu toată responsabilitatea, cu sprijinul tuturor deputaților, pentru a determina locuitorii orașului să participe eficient și la timpul potrivit la acțiunile de întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, la soluționarea propunerilor formulate cu ocazia întil- nirilor cu cetățenii nu a fost antrenată întreaga populație. Avem încă multe de făcut pentru valorificarea corespunzătoare a posibilităților și rezervelor in ceea ce privește realizarea programului de dezvoltare a industriei mici și a prestațiilor de servicii — fapt reflectat în lipsa unor unități prestatoare de servicii necesare populației și, mai ales, a calității activității celor existente, care, în unele situații, lasă de dorit.în continuare, vorbitorul a tăcut o serie de propuneri care urmăresc folosirea mai rațională a combustibililor, valorificarea eficientă a cadrului natural în scopul creșterii potențialului turistic al zonei respective.Asigur conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și președintele tării, a spus în încheiere vorbitorul, că vom acționa cu toată răspunderea pentru înlăturarea neajunsurilor manifestate în activitatea consiliului popular, că vom organiza și mobiliza exemplar toate forțele pentru a determina o participare angajantă, responsabilă, patriotică a tuturor cetățenilor la înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile adoptate de Conferința Națională a partidului, cit și din măsurile ce se vor adopta la actuala conferință.
TOVARĂȘEI 
NENCIUcole animaliere, astfel că în comuna noastră nu avem nici o familie care să nu crească animale și să contribuie, după posibilități, la realizarea planului de contractări și achiziții. Condițiile specifice zonei de munte, departe de a constitui un obstacol în creșterea animalelor, dimpotrivă, favorizează această îndeletnicire străveche și rentabilă. Aceasta ne-a mobilizat și mai mult, reușind să asigurăm an de ; an creșterea numărului de animale și să ne încadrăm în prevederile programului de autoconducere și autoaprovizionare cu produsele stabilite.Convinși că putem obține re

zultate și mai bune, ne preocupăm să înfăptuim sarcinile stabilite la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, să acționăm pentru a mobiliza întreaga suflare a localității, la înfăptuirea indicatorilor de plan, a programului de autoaprovizionare, cu atît mai mult cu cit calculele pe care le-am făcut ne arată, cu toată certitudinea, că fiecare gospodărie are un potențial real de creștere a animalelor cu mult superior realizărilor din prezent. Astăzi, foarte mulți dintre consătenii noștri muncesc în unitățile industriale ale județului, dar părinții lor i-au învățat să nu uite că atunci cînd se întorc de la fabrică să se ocupe și de creșterea animalelor în propriile gospodării.Astfel, am izbutit, deși suprafețele de teren agricol ale comunei noastre sint mici, ca prin hărnicia locuitorilor să asigurăm atît produsele animaliere pentru consumul propriu, cit și o contribuție sporită la realizarea fondului centralizat al statului. Valoarea produselor livrate de cetățenii comunei la fondul de stat va fi în acest an, a arătat vorbitoarea, cu 250 000 lei mai mare decît a produselor asigurate populației prin sistemul comerțului cooperatist. Noi vedem
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRU ENACHEImportant forum național al democrației socialiste, revoluționare, Conferința pe țară a președinților consiliilor populare se desfășoară la puțin timp de la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, în climatul de inaltă exigență și responsabilitate comunistă, patriotică, imprimat întregii activități economico-sociale si educative de partidul nostru, de secretarul său general, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în aceste momente, asemeni întregului popor, exprimăm sentimentele de adîncâ recunoștință și prețuire pentru conducătorul stimat și iubit al partidului și statului, făuritorul inspirat al sistemului democrației socialiste românești, care reprezintă în cel mai înalt grad virtuțile de omenie, muncă, patriotism, aspirațiile de libertate, independență și pace ale națiunii noastre. Dăm glas și cu acest prilej omagiului fierbinte față de cel măi iubit fiu al poporului pe care partidul, țara îl înconjoară la împlinirea unei jumătăți de veac de activitate revoluționară cu înalt devotament, hotărîrii noastre ferme de a milita, sub conducerea sa înțeleaptă, pentru a materializa prin noi împliniri programul de activitate pus în fața, partidului și statului, a î.n- tregiiTui popor, de Congresul al XII-lea. de Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Ne Îndeplinim o îndatorire firească. subliniind și în acest cadru contribuția inestimabilă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la adincirea democrației în toate sectoarele activității economico- sociale. Prin frecventele întîl- niri de lucru și dialogul deschis, fructuos cu toți oamenii muncii, cu lucrătorii din domeniul educației, prin indicațiile date cu aceste prilejuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un rol hotărîtor în dezvoltarea învăță- mîntului, culturii și artei. în cultivarea spiritului militant, revoluționar, în munca de formare a omului nou, constructor competent și activ al socialismului și comunismului în România.Consider o datorie de onoare ca pentru toate acestea, pentru întreaga activitate pe care o desfășoară cu exemplară dăruire, cu înaltă competență și pasiune comunistă revoluționară în fruntea partidului și statului să exprim din partea noastră, a tuturor celor care activăm în frontul ideologic, cele mai alese sentimente de profundă cinstire și vie recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, odată cu angajamentul de Conștiință de a face totul pentru a fi la înălțimea încrederii acordate, pentru a acționa cu hotărîre în vederea perfecționării și ridicării pe o nouă treaptă a întregii activități educative, factor de seamă în progresul și înflorirea multilaterală a României socialiste.După cum este cunoscut, ca urmare a preocupării statornice a conducerii partidului și statului. personal a secretarului general al partidului, s-a asigurat- o bază materială corespunzătoare cerințelor actuale ale învăță- mîntului și culturii, ceea ce permite accesul larg al tineretului, al oamenilor muncii la instrucție și educație, la cunoașterea a tot ceea ce a realizat mai valoros gîndirea umană.în spiritul hotărîrilor de partid și al legilor țării, sub directa îndrumare și cu sprijinul organelor de partid, consiliile populare, comitetele de cultură și educație socialistă, inspectoratele școlare, unitățile de învă- țămint și cultură au acționat cu mai multă consecventă pentru a imprima un caracter militant, revoluționar activității educative. pentru a determina o mai puternică influență a acesteia în unirea eforturilor oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor economice — criteriu fundamental în aprecierea eficienței activității politico-educative.Pe baza hotărîrilor conducerii partidului, învățămîntul de toate gradele a cunoscut un proces de continuă perfecționare, s-a legat mai strîns cu cercetarea științifică, cu practica social-po- litică, s-a acționat în diverse forme pentru creșterea gradului de pregătire profesională a personalului muncitor.De o mare importanță s-au dovedit măsurile de îmbunătățire a conținutului și de extindere a gradului de cuprindere a oamenilor muncii la invăță- mintul politico-ideologic, care este frecventat de aproape 11 milioane cursanți. S-au extins și s-au îmbunătățit calitativ alte acțiuni destinate pregătirii politice, cunoașterii profunde de către toate categoriile de cetă

în schimbul de produse dintre sat și oraș un mijloc important de intărire a unității moral-po- litice a societății noastre socialiste, a unității întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Raportăm conducerii partidului și statului că pină in prezent s-au încheiat contracte pentru 80 la sută din totalul prevederilor planului economic pe acest an, urmînd ca în aceste zile acțiunea de contractare să fie realizată la nivelul planului. în continuare, vorbitoarea a făcut unele propuneri privind folosirea suprafețelor montane de pășunat.însuflețiți de istoricele hotă- rîri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, asigurăm conducerea partidului și statului, a arătat vorbitoarea, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in acest an și pe întregul cincinal, cu convingerea că sporind producțiile agricole și efectivele de animale in gospodăriile proprii, contribuim la mai buna aprovizionare â oamenilor muncii de la orașe cu produse agroalimentare, și, totodată, ne îndeplinim o înaltă îndatorire patriotică.

țeni a politicii partidului, a sarcinilor ce le revin in vederea înfăptuirii obiectivelor destinate dezvoltării economico-sociale în profil teritorial.Merită apreciat faptul că în activitatea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a organizațiilor de sindicat, tineret, femei, ale O.D.U.S., s-au cristalizat numeroase experiențe pozitive privind educația patriotică, formarea oamenilor muncii în spiritul normelor eticii și echității socialiste, cunoașterea și respectarea legilor, combaterea și prevenirea manifestărilor retrograde, a abaterilor de la disciplina muncii.Dovedindu-și deplina viabilitate, Festivalul național „Cîn- tarea României" — strălucită inițiativă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, — a determinat o amplă participare de masă Ia activitatea de creație tehnico- științifică și cultural-artistică, punînd în evidență inepuizabilul izvor de talente și aptitudini, de inițiative novatoare, geniul creator al poporului nostru. Așa cum's-a subliniat la Conferința Națională a partidului, se poate spune cu deplin temei că, odată cu realizările de seamă obținute în dezvoltarea economică a patriei, învățămîntul, arta și cultura au cunoscut o continuă dezvoltare, aducîndu-șî contribuția la formarea omului nou, la progresul general al societății noastre.După ce a scos în evidență o serie de lipsuri ce se mențin în activitatea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a celorlalți factori educaționali în ceea ce privește îndrumarea complexei activități culturale și de învățămînt, vorbitorul a spus :Secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat cu deosebită claritate la Conferința Națională a partidului rolul hotărîtor pe care îl are în etapa și condițiile actuale punerea pe prim plan a factorilor calitativi și de creștere a eficienței în asigurarea dezvoltării în continuare a economiei naționale. Aceasta presupune și o concentrare mai susținută a eforturilor educative spre factorul hotărîtor al producției, al activității în toate domeniile — omul muncii.Trebuie relevat Insă că mai există colective de muncă în care nu se desfășoară o activitate politico-educativă pe măsura cerințelor și exigentelor educative actuale. Se acționează insuficient pentru cunoașterea și însușirea temeinică, de către toți cetățenii, pentru aplicarea în viață a principiilor noului mecanism economico-financiar, a noii revoluții agrare, ale auto- conducerii și autoaprovizionării teritoriale.Dezbaterile din cadrul ln- vățămintului politico-ideologic, propaganda prin conferințe etc. sint marcate uneori de formalism, nu se desprind întotdeauna învățăminte și concluzii pentru activitatea practică. în numeroase case de cultură și cluburi, problematica de fond a activității cultural-educative nu beneficiază in suficientă măsură de sprijinul și îndrumările necesare, iar căminele culturale nu au devenit în toate comunele puternice centre de educare a locuitorilor, de mobilizarea lor la înfăptuirea sarcinilor ce le revin.Iată de ce organele și organizațiile de partid au datoria să ia măsuri ca intreaga activitate politico-educativă a consiliilor populare, a celorlalți factori educaționali să fie orientată spre realizarea neabătută a sarcinilor actualului cincinal, a obiectivelor stabilite de Conferința Națională privind îndeplinirea in condiții optime a sarcinilor de plan la toți indicatorii. După cum este cunoscut, în perioada care a trecut de la precedenta Conferință pe țară a președinților consiliilor populare, din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate și adoptate legi de însemnătate deosebită, care, dînd expresie noilor realități economice, pun ' în fața tuturor oamenilor muncii, a organelor puterii de stat sarcini de mare însemnătate pentru perfecționarea întregii activități, pentru crearea cadrului legal de afirmare a inițiativei și răspunderii cetățenești, pentru exercitarea reală a calității oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale. Va trebui ca prin întreaga muncă politico-educativă să asigurăm cunoașterea temeinică a conținutului acestor legi, a importanței participării cu părți sociale a 

oamenilor muncii la constituirea fondului de dezvoltare economică. Ia înfăptuirea principiilor autoconducerii și autofinanțării în profil teritorial, să dezvoltăm răspunderea față de proprietatea socialistă, obligația tuturor de a veghea la apărarea și sporirea ei.Ținînd seama de cerințele relevate în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii din decembrie 1982, de obiectivele noii revoluții agrare, este necesar ca munca de educație să fie orientată spre asigurarea înțelegerii de către fiecare lucrător din agricultură, de către toți deținătorii de terenuri agricole a necesității de a-și spori eforturile în vederea creșterii producțiilor vegetale și animale, asigurării produselor agroalimentare pentru fondul de stat și acoperirea consumului propriu.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționînd cu mai multă fermitate consiliile populare, ceilalți factori sint chemați să militeze permanent pentru instaurarea unor atitudini înaintate față de muncă și societate, pentru aplicarea neabătută a principiilor și normelor vieții și echității socialiste, a legilor țării. în acest spirit trebuie să asigurăm formarea în fiecare colectiv a unei largi opinii de masă împotriva fenomenelor negative, pentru statornicirea unui climat de muncă și viață propice îndeplinirii cu maximă eficiență a sarcinilor economico-sociale.în centrul activității organelor și organizațiilor de partid, al întregii munci politico-educative, trebuie să punem, în continuare — așa cum ne-a indicat conducerea partidului — educarea în spiritul patriotismului socialist, al răspunderii fiecărui cetățean față de patrie, partid și popor. Va trebui să cultivăm in rîndul fiecăruli colectiv adevărul că principala formă de manifestare a patriotismului azi o constituie angajarea responsabilă în înfăptuirea sarcinilor ce-i revin din hotărîrile de partid și de stat.Un obiectiv de seamă al activității de educare patriotică trebuie să-l constituie dezvoltarea și în viitor în rîndul maselor de oameni ai muncii a spiritului frăției, a unității indestructibile în jurul partidului, al secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in lupta pentru făurirea socialismului și comunismului în România.Prin întreaga muncă politico- educativă va trebui să manifestăm o atitudine mai combativă, să dăm o replică fermă influențelor ideologiei străine, încercărilor cercurilor reacționare de a denigra realizările istorice ale societății noastre.Un accent mai mare va trebui puș în viitor pe educarea mate-
CUVlNTUL

MARIATimpul care s-a scurs de la precedentul for pe țară al președinților consiliilor populare a fost rodnic în înfăptuiri și pentru noi, cei care trăim și muncim în străvechea așezare maramureșeană Săliștea de Sus. A crescut puterea economică a comunei, iar, pe această bază, Săliștea de Sus s-a transformat lntr-o localitate înfloritoare, care asigură locuitorilor săi condiții de muncă, de locuit și de viață tot mai bune.Aplicînd indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am acordat și noi o atenție specială dezvoltării industriei mici și prestărilor de servicii, ceea ce ne-a permis să punem mai bine în valoare resursele locale de materii prime și materiale și să folosim mai eficient forța de muncă de care fiecare dispunem. Ca urmare, numai în cadrul consiliului popular al comunei noastre funcționează un număr de 12 secții de prestări servicii. Datorită muncii bine organizate a celor 150 de oameni încadrați în aceste sectoare, am reușit să satisfacem cerințele populației cu o gamă variată de servicii și chiar cu unele produse necesare gospodăriei țărănești. Ne-am creat, totodată, resurse în vederea autofinanțării. Numai în anul 1982, spre exemplu, am depășit planul de venituri proprii cu 7,5 milioane lei.în lumina sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982, consiliul popular comunal din Săliștea de Sus a acordat o atenție deosebită dezvoltării învățămintului, integrării acestuia cu producția. Este demn de remarcat că personalul didactic existent în comună asigură o bună pregătire pentru munca și viața elevilor și dovada cea mai grăitoare este că în toamna trecută 50 dintre ei au intrat în institute de învățămînt superior, iar ceilalți în producție. Și nu e lipsit de semnificație faptul că toate cele 54 de cadre didactice sînt originare din sat, foști elevi ai școlii noastre, care, după terminarea liceelor pedagogice și a facultăților, s-au întors în comuna natală. Acest fenomen nu este întîmplător pentru că este aproape unanim admis că une
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PARASCHIV BENESCUConferința președinților consiliilor populare, eveniment de seamă, de o deosebită importantă pentru progresul economic și social multilateral al patriei, se înscrie ca un nou și remarcabil moment în afirmarea plenară a democrației noastre socialiste, a dialogului viu și statornic cu masele, pe care conducerea partidului și statului, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, le promovați neobosit, cu consecventă revoluționară, de aproape două decenii de cînd vă aflați la cirma țării.Pentru comuniști, și toți cetățenii județului Galați, obiective

rialist-științifică a oamenilor muncii. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare și ceilalți factori au datoria să se ocupe sistematic de lărgirea orizontului științific al oamenilor muncii, de combaterea influențelor retrograde, mistice.în ansamblul muncii de educație, în spiritul hotărîrilor adoptate la Congresul al Il-lea al educației politice și culturii socialiste va trebui să unim mal strîns forțele de care dispunem, pentru a realiza o calitate nouă, superioară a muncii cultural-ar- tistice, să îmbunătățim conți nur tul manifestărilor din cadrul Festivalului național „Cîntarea României".Vorbitorul a arătat în continuare că pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități educative este necesar ca toți factorii care au răspunderi în acest domeniu — Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, Ministerul Educației și învățămintului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste să acționeze cu toată răspunderea în îndeplinirea atribuțiilor ce le au.Ținînd seama de necesitatea eliminării lipsurilor care s-au manifestat — a spus vorbitorul — organele și organizațiile de partid au datoria să asigure ca toate consiliile populare să fructifice cu maximum de eficiență cadrul organizatoric stabilit de conducerea partidului, care asigură împletirea tot mai accentuată a activității de partid, de stat și sociale, exercitarea simultană de către o serie de cadre din domeniul propagandei și culturii a unor funcții pe linie de partid și de stat. La rîndul lor, consiliile populare trebuie să asigure îndrumarea și controlul permanent, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale inspectoratelor școlare și comitetelor de cultură și educație socialistă, să acționeze pentru ridicarea spiritului de răspundere al acestor organe in înfăptuirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile de partid șl de stat.Punînd în valoare experiența acumulată, concluziile și învățămintele ce se vor desprinde din lucrările actualei conferințe — a spus în încheiere vorbitorul — va trebui să acționăm cu fermitate pentru a transpune în viață orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in vederea îndeplinirii hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale astfel incit activitatea politico-ideologică și cultural- educativă să contribuie într-o măsură sporită la creșterea gradului de civilizație al națiunii noastre, la înflorirea și propășirea scumpei noastre patrii — România socialistă- ;i>
TOVARĂȘEI 
VLADle dintre cele mai vechi urme de cultură românească în limba națională au apărut în istoria noastră pe pămintul străvechiului Maramureș voievodal. Acest fapt glăsuiește pregnant despre setea de cultură a populației românești din acest colț septentrional de țară. Existența unei școli românești în comuna noastră la sfirșitul veacului al XVIII-lea se înscrie pe linia unei vieți culturale proprii, sti- mulînd acțiunile în vederea păstrării ființei naționale și emancipării sociale.Spunînd toate acestea, nu putem trece însă peste o seamă de neajunsuri. Consiliul popular nu a folosit și valorificat în suficientă măsură resursele existente pe plan local, nu a acordat atenția cuvenită ridicării nivelului calitativ al activității desfășurate, întăririi continue a legăturii cu masele de cetățeni pentru rezolvarea multiplelor probleme edilitar- gospodărești.O problemă deosebită căreia i-am acordat o mare importantă este cea a valorificării depline a fiecărei palme de pămint aflate în folosința cetățenilor, care asigură crearea unui flux de produse agricole necesare pentru populație.Comitetul comunal de partid și biroul executiv al consiliului popular comunal s-au preocupat cu toată răspunderea pentru sprijinirea gospodăriilor populației în folosirea intensivă și cit mai eficientă a tuturor terenurilor, inclusiv a celor din curțile cetățenilor. Ca urmare, an de an a crescut numărul animalelor, mai ales la vacile cu lapte, Ia oi și la porcine. Pe baza datelor pe care le deținem în urma recensămîntului recent încheiat, sîntem convinși că putem realiza o bună autoaprovizionare și putem participa cu însemnate cantități de produse animaliere la fondul de stat.Asigurăm Conferința că vom munci cu abnegație și dăruire revoluționară pentru a înfăptui obiectivele istorice stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului, pentru prosperitatea și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

le stabilite de Congresul al XII- lea și Conferința Națională ale partidului, de cel de-al doilea Congres al consiliilor populare, îndemnurile și indicațiile prețioase date de dumneavoastră cu prilejul plenarelor, al consfătuirilor de lucru de la Comitetul Central au constituit direcții fundamentale de acțiune ferme și mobilizatoare pentru îndeplinirea programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.Vă rog să-mi permiteți să raportez că în anul 1982 am rea-
(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Cuvîntul participanților la dezbateri

(Urmare din pag. a III-a)Uzat o producție netă cu 52 la sută mai mare decit in anul anterior, am ajuns la o producție marfă de aproape 40 miliarde lei. sarcina de creștere a productivității muncii- a fost îndeplinită integral; am satisfăcut in totalitate obligațiile contractuale la export, cu o ușoară depășire pe relația devize convertibile.S-au accentuat preocupările pentru promovarea laturilor calitative ale producției; asimilarea de noi produse șl tehnologii, pentru realizarea unor oteluri superioare la combinatul siderurgic. platforme de foraj marin. noi tipuri de nave, utilaje și instalații navale, elice pentru toate tipurile și mărimile de nave, echipamente hidraulice și altele, strict necesare economiei naționale.Un obiectiv de prim ordin al organelor și organizațiilor de partid, al consiliilor populare, al organizațiilor de masă si obștești l-a constituit intensificarea acțiunilor de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, de combustibili și energie, recuperarea și refolo- sirea acestora. în care scop am stabilit în toate unitățile un ansamblu de măsuri politice, tehnice și economice pentru perfectionarea tehnologiilor, reproiec- tarea unor produse, ansamble și subansamble, am declanșat o acțiune de masă pentru asimilarea unor piese de schimb și repere. in vederea reducerii importurilor și ridicării performanțelor tehnico-calitative ale produselor. Urmare acestor măsuri, cheltuielile materiale, la o mie ,de lei producție marfă au fost reduse. cu 7,6 lei. iar plănui de beneficii a fost depășit cu 127 milioane lei, realizările la acest indicator fiind cu 19 la sută mai mari decit în anul precedent.Măsurile întreprinse de consiliile populare pentru mobilizarea oamenilor muncii de la sate au determinat realizarea. în 1982, a unei producții de grîu și porumb mai mare cu peste 140 000 de tone decit în anul anterior; sporuri mări au fost obținute la sfeclă de zahăr și legume, iar la struguri și floarea-soarelui s-a realizat cea mai mare producție de pînă acum in județul nostru. Raportăm că am reușit să realizăm o producție de circa 1.000 kg de cereale boabe pe locuitor.Pe baza programului stabilit de cel de-al doilea Congres al consiliilor populare, în industria mică s-a realizat o producție de 15 miliarde lei. sarcina la export s-a Îndeplinit in proporție de 370 la sută, punindu-se in
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRU LĂZĂRESCUîmi desfășor activitatea in comuna Mehadia, din județul Caraș-Severin, localitate care, asemenea tuturor așezărilor patriei, a cunoscut, mai ales în ultimii ani, profunde transformări economice și sociale. Tocmai de aceea, locuitorii comunei în care activez ca primar mi-au încredințat mandatul să prezint de Ia tribuna acestui înalt forum al democrației cîteva din împlinirile și din proiectele noastre de viitor.Acționlnd in spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am trecut hotărit la valorificarea deplină a tuturor bogățiilor solului și subsolului de care dispune comuna noastră, mai ales că ne-au fost alocate în ultimii ani un volum mare de investiții pentru exploatarea resurselor de cărbune brun și pentru valorificarea potențialului riurilor din zonă, prin amenajarea hidroenergetică „Cerna-Belareca“.Recenta chemare adresată minerilor patriei de a da țării cit mai mult cărbune a avut și in cadrul colectivului nostru de muncă un puternic ecou. Măsurile stabilite in adunarea cu activul de partid și cu reprezentanții oamenilor muncii ne-au asigurat un început bun și am reușit să dăm încă din prima lună a acestui an aproape 1 000 tone de cărbune peste sarcinile planificate. Acordînd atenția cuvenită acestor probleme, ne preocupăm intens de valorificarea cu eficiență economică sporită a pietrei de calcar și a granitului existent in carierele noastre. Anual livrăm pentru siderurgiști și constructori importante cantități de piatră de calcar și granit. In atenția Consiliului popular, a deputațllor stă, de asemenea, mai buna valorificare a bogăției pădurilor. Numai în anul 1982, pe lingă masa lemnoasă exploatată, am livrat la export peste 150 tone fructe de pădure, iar în acest an ne-am prevăzut să producem în cultură ciuperci din care 10 tone să livrăm pe piața internă și la export
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IULIAN PLOȘTINARUConferința pe țară a președinților consiliilor populare, forum democratic reprezentativ al organelor locale ale puterii și administrației de stat, insti- tuționalizat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, își desfășoară lucrările in această perioadă de profundă rezonanță patriotică, în care întregul nostru popor omagiază cu fierbinte dragoste și deosebită min- drie împlinirea a 30 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al poporului român, care și-a consacrat întreaga viață prefacerilor revoluționare In societatea românească, dezvoltării și înfloririi patriei, afirmării ei tot mai puternice în rîndul tuturor națiunilor lumii.Perioada care a trecut de la cel de-al doilea Congres al consiliilor populare a reprezentat o etapă nouă, calitativ superioară, caracterizată prin 

valoare noi resurse și tradiții locale.în cadrul programului de au- toaprovizionare am pereeverat pentru creșterea de animale și păsări în unitățile cu consumuri colective, efectivele realizate in anul trecut depășind 6 700 porci și 47 000 păsări și alte specii de animale. S-au cultivat toate suprafețele din curțile populației și alte terenuri virane, de pe care ș-au obținut peste 17 000 tone legume. Au fost mai bine valorificate condițiile naturale specifice județului nostru, recoltind peste 277 tone plante medicinale din flora spontană., cu 127 tone peste sarcina planificată.Am îndeplinit in întregime planul la construcții de locuințe, dind în folosință 4 950 de apartamente; din contribuția în bani și in muncă a cetățenilor s-au realizat lucrări in valoare de 20 milioane lei, construindu-se unele obiective social-culturale.Sintem conștient! că nu am făcut totul. Avem încă mari ne- împliniri.După ce s-a referit Ia o serie de deficiente din munca consiliilor populare de pe raza județului, vorbitorul a spus : Planul in profil teritorial pe 1983 prevede sarcini sporite îndeosebi la indicatorii calitativi de eficientă.în baza indicațiilor dumneavoastră. tovarășe secretar general. am elaborat programe detaliate. pehtrU fiecare sector și domeniu de activitate menite să asigure înfăptuirea exemplară a planului, valorificarea superioară .a resurselor materiale și de muncă, promovarea mai intensă a principiilor autoconducerii. au- togestiunii și autofinanțării, creșterea eficientei întregii activități economice.Exigentele noii calități, în concordantă cu întreaga dezvoltare economico-sociaiă, impun perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, creșterea răspunderii comisiilor permanente și a deputatilor. adincirea, pe toate planurile, a dialogului viu și permanent cu masele de cetățeni în soluționarea multiplelor sarcini economice, sociale. de Invățămînt și cultură.Vă rog să-mi permiteți. în încheiere. să exprim deplinul a- cord fată de documentele supuse dezbaterii conferinței noastre și să vă asigur, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra toate forțele pentru a uni oamenii muncii gălățeni, alături de întregul popor, la înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român.
Puternica dezvoltare economică a comunei a fost și este însoțită și de o accentuată dezvoltare socială. Vom construi țn comună peste 300 de apartamente pentru mineri, cămine de nefamiliști, noi unități comerciale și prestatoare de servicii, casă de cultură, săli de clasă și alte dotări, care vor da un pregnant aspect urban comunei noastre.Amplasată în zona colinară de deal și de munte a județului. comuna noastră dispune de peste 20 mii de hectare, din care doar o mică parte este teren arabil, celelalte suprafețe fiind ocupate cu păduri, finețe și pășuni. In aceste condiții, ne ocupăm în mod statornic de continuarea bunei tradiții de creștere a animalelor. Efectivele sporesc de la un an la altul, și odată cu aceasta, contribuția noastră la programul de auto- aprovizionare este tot mai mare. La recenta sesiune a consiliului nostru popular am hotărit ca nici o gospodărie care deține teren agricol să nu aibă mai puțin de 3 bovine, 7 oi, 2 porci, 25 de păsări și 10 iepuri — ho- tărîre pe care am transformat-o in chemare către toate gospodăriile populației din comunele județului Caraș-Severin.Desigur, nivelul realizărilor noastre putea fi cu mult mai mare dacă întreaga muncă a consiliului popular, a deputatilor ar fi fost pătrunsă de mai mult spirit revoluționar, dacă am fi fost mai insistenți și exigent! in înfăptuirea propriilor noastre sarcini și hotărîrl, dacă uneori nu ne-ar mai fi scăpat de sub control un sector sau altul de activitate.în încheiere, doresc să-mi exprim acordul cu conținutul tuturor documentelor actualei conferințe pe țară și să asigur conducerea partidului de hotă- rîrea noastră fermă de a îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele hotă- riri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

creșterea rolului, competenței șl răspunderilor consiliilor populare în înfăptuirea politicii partidului și statului privind dezvoltarea multilaterală și armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei.Tezele și orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a Comitetului Central din iunie 1982 și în Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului privind rolul sporit al statului democrației muncitorești și concordanța armonioasă ce trebuie să existe între organismele democratice, obștești șl organele statului au o importantă principială și practică deosebită pentru orientarea activității noastre actuale și In perspectivă.Acționind în spiritul hotăriri- lor de partid și al legilor țării, al indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, organele 

locale de stat, sub conducerea organelor de partid, au asigurat o mai bună coordonare a activității de infăptuire a planului național unic de dezvoltare eco- nomico-socială in profil teritorial, aplicarea principiilor noului mecanism economico-finan- ciar, bazat pe autoconducere și autogestiune, au organizat participarea tot mai activă a maselor de cetățeni la conducerea și rezolvarea treburilor de stat și obștești pe plan local.In centrul activității noastre a stat creșterea contribuției consiliilor populare pentru asigurarea condițiilor privind creșterea bazei energetice și de materii prime, dezvoltarea activităților industriale, sporirea producției agricole vegetale și animale în unitățile de stat, cooperatiste și în gospodăriile populației, înfăptuirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, a programului național da sistematizare, realizarea investițiilor și îndeosebi a construcțiilor de locuințe, mai buna gospodărire și înfrumusețare a localităților.Periodic au fost organizate consfătuiri, ședința de lucru și schimburi do experiență la nivel central și pe grupe de județe. în care s-a pus accentul pe generalizarea experiențelor pozitive, pe măsurile necesare înfăptuirii ritmice șl Integrale a planului și programelor speciale adoptate pe diferite domenii de activitate.Analizînd în mod critic sl autocritic, cu exigentă și spirit revoluționar, activitatea desfășurată de comitetul nostru șl de consiliile populare, rezultă că nu am reușit să facem totul pentru ridicarea calității muncii la nivelul exigentelor etapei actuale.Unele dintre carențele mal generale care se întîlnesc în activitatea consiliilor populare este formalismul în muncă, neurmă- rirea îndeaproape a Îndepliniri! unor programe și măsuri, slaba implicare și răspundere în realizarea sarcinilor a unor deputat! și lucrători din aparatul consiliilor populare și din unitățile subordonate. Faptul că in mai toate județele și localitățile au loc numeroase abateri de la spiritul și litera legii, că se produc incendii, sustrageri, avarii și alte fenomene care aduc prejudicii patrimoniului național și avutului cetățenilor trebuie să determine din partea noastră, a tuturor consiliilor populare, o reconsiderare autocritică a activității proprii și adoptarea unei atitudini mai ferme față de manifestările de indisciplină și a abaterilor de orice fel.Este necesar să se acorde o mai mare atenție tinerii cu regularitate a sesiunilor consiliilor populare, asigurării tuturdt condițiilor pentru dezbaterea temeinică șl eficientă a problemelor ce se analizează, adoptării măsurilor optime in vederea realizării sarcinilor și lichidării tuturor neajunsurilor. Trebuie să fie combătută cu hotărîre concepția care mai există la unele cadre din organele locale că sesiunea consiliului popular este o ședință oarecare, ce se poate amina sau tine in orice condiții.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

FLORIAN IONESCUSuccesele dobindite de oamenii muncii din sectorul 3 al Capitalei, asemenea celor obținute de întregul popor, s-au întemeiat pe orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în sector, pe măsurile concrete stabilite la fața locului pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, pentru creșterea eficientei întregii activități economice. Beneficiind de un sprijin atît de prețios, am obținut rezultate deosebite, in pas cu progresul general al țării, volumul producției industriale fiind cu a- proape 10 miliarde mai mare decit în perioada corespunzătoare Conferinței a 2-a a președinților consiliilor populare., O preocupare de primă importanță a întregului activ al consiliului popular și a tuturor deputatilor noștri a fost și este economisirea energiei electrice, a combustibililor și materialelor. Rezultatele obținute pînă acum însumează 13 000 MWh energie electrică și 58 300 tone combustibil convențional, ceea ce, raportat la posibilitățile sectorului nostru, considerăm că reprezintă încă prea puțin. Planul de investiții a fost depășit cu 115 milioane lei, fiind puse în funcțiune 15 noi capacități de producție.Referindu-se la principalele lipsuri în domeniul economic, cum ar fi nerealizarea de către unele unități a producției marfă, a sporurilor de producție sau a eficientei planificate, vorbitorul a arătat că principalele cauze ale acestor rămîneri in urmă le constituie neajunsurile existente în organizarea producției si a muncii, in pregătirea fabricației, utilizarea mașinilor, instalațiilor. suprafețelor de producție și torței de muncă, în aprovizionarea ritmică a producției cu materialele necesare.In legătură cu sarcinile deosebite ce revin activiștilor consiliului popular, deputațllor pentru organizarea activității de reducere a importurilor prin asimilarea de materiale, piese.
CUVlNTUL
CORNELIAReprezint la acest înalt forum democratic pe cetățenii orașului Cărei, veche așezare românească, unde fiecare stradă, piatră, cit și lespezile impresionantului Monument al ostașului român amintesc lupta eroică dusă de oștașii români, cu prețul supremului sacrificiu, pentru eliberarea ultimei brazde a pămintulul scumpei noastre patrii in anul 1944.Prin grija permanentă a con-

Perfecționarea întregii activități a organelor locale ale puterii și administrației de stat este strîns legată de necesitatea îmbunătățirii muncii deputatilor, de creșterea participării acestora la elaborarea hotărîrilor consiliilor populare și la punerea lor in aplicare. îmbunătățirea compoziției deputaților aleși in consiliile populare la 21 noiembrie 1982 va influența, desigur, în mod pozitiv, calitatea muncii consiliilor populare, a deputatilor, capacitatea lor de a asigura îndeplinirea atribuțiilor. de a înfăptui neabătut politica partidului și statului pa plan local.Totodată, este necesar să acționăm mal eficient pentru sprijinirea comisiilor permanente ale consiliilor populare, pentru ca ele să-și realizeze efectiv sarcinile prevăzute de lege, să asigure In mod real cadrul organizatoric prin care deputății contribuie la îndeplinirea atribuțiilor consiliilor populare. Se impune, de asemenea, o răspundere sporită din partea consi-, Iiilor populare și organelor lor executive pentru organizarea temeinică a adunărilor cetățenilor. principala formă de exercitare directă de către mase a conducerii vieții economice și sociale din județe și localități și. în același timp, modalitatea eficientă de control al maselor populare asupra activității organelor locale de stat.Sintem preocupați de a realiza mai mult prin contribuția în bani și în muncă a cetățenilor, pentru crearea unor obiective care să sporească zestrea orașelor și comunelor și care să răspundă satisfacerii unor nevoi de interes obștesc.De importantă majoră pentru înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere ale consiliilor populare in conducerea întregii activități în profil teritorial sint întărirea și dezvoltarea legăturilor. Cu organele locale ale Frontului Democrației si Unității Socialiste, conlucrarea strînsă cu toate organizațiile de masă șt obștești, cu toate organele și unitățile de stat din teritoriu, mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea sarcinilor economice, pentru autogospodărirea municipiilor, orașelor și comunelor.Chezășia realizării obiectivelor insuflețitoare care se află în actuala etapă în fata consiliilor populare ne-o dă așezarea întregii noastre activități pe temeiul orientărilor programatice cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului privind perfecționarea stilului și metodelor de muncă a tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat. întărirea răspunderii si competenței consiliilor populare, a cadrelor în realizarea sarcinilor. atragerea tot mai activă a maselor de oameni ai muncii. la conducerea vieții eco- nomico-sociale, pe plan local, pentru stimularea inițiativei și contribuției directe a fiecărui cetățean la creșterea potențialului economic al tuturor unităților administrativ-teritoriale și, prin aceasta. la ridicarea continuă a calității vieții întregului nostru popor.
utilaje și tehnologii, vorbitorul a subliniat că ritmul acțiunilor este incă nesatisfăcător, propu- tuitd ca programele de asimilare a produselor ce se importă șă fie considerate anexă la hla- nul de stat, asigurindu-se astfel cadrul legal obligatoriu șl cel organizatoric pentru o bună derulare a lor în unitățile de cercetare și producție. Evidențiind preocuparea pentru aplicarea principiilor noului mecanism economico-financiar, bazat pe autoconducere și autogestiune. întărirea autogospodăririi și au- toaprovizionării, pentru dezvoltarea edilitar gospodărească, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al populației, vorbitorul a relevat faptul că s-au stabilit măsuri care au venit în întîmpinarea intereselor și dorințelor cetățenilor și au contribuit la îmbunătățirea aprovizionării și gospodăririi sectorului, la participarea activă a oamenilor muncii la rezolvarea problemelor obștești.Pornind de la Indicația tovarășului secretar general de a nu lăsa nici o palmă de teren necultivată. consiliul popular și fiecare deputat în parte au urmărit valorificarea tuturor posibilităților de care dispunem în acest sens.’ în 1982 s-a reușit să se cultive pe terenurile intravilane. în gospodăriile întreprinderilor și ale cetățenilor peste 199 ha cu legume și zarzavaturi.Planul de dezvoltare economi- co-socială in profil teritorial pentru anul 1983 prevede sarcini sporite în domeniul activității economice și gospodărești. Adunările generale ale oamenilor muncii, adunările cetățenești au relevat hotărîrea cetățenilor din sectorul nostru de a munci cit mai bine, iar programele de măsuri. modul cum am început acest an, rezultatele pe luna ianuarie dau certitudinea că sarcinile ce ne revin se vor realiza, răspunzînd prin fapte investiției de încredere a marelui ctitor al României socialiste moderne — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
TOVARĂȘEI 
ȘOIMEANUducerii partidului și statului nostru privind înfăptuirea politicii de dezvoltare echilibrată a forțelor de producție și înflorirea necontenită a tuturor localităților patriei, dar mai ales ca urmare a celor trei vizite de lucru efectuate in orașul nostru, a indicațiilor date la fața locului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, orașul Cărei a cunoscut o dezvoltare fără precedent, prezentîndu-se astăzi ca 

un vast șantier de construcții industriale și social-culturale.Actualul cincinal pune in fața consiliului popular, a tuturor locuitorilor 6arcini de importanță majoră pentru continua dezvoltare economico-sociaiă a orașului, pentru creșterea calității și eficientei in toate domeniile de activitate. Analizînd însă cu exigență și responsabilitate modul cum ne îndeplinim aceste sarcini, trebuie să recunoaștem deschis că realizările obținute 6int încă sub posibilitățile de care dispunem. Chiar dacă, in anul 1982. am realizat și depășit indicatorii de plan in profil teritorial la producția-marfă și netă, nu am realizat însă planul la export, datorită insuficientei preocupări a consiliului popular orășenesc, a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi în ceea ce privește îmbunătățirea calității produselor, a gradului lor de competitivitate.în momentul de fată. în lumina indicațiilor conducerii partidului, desfășurăm o largă activitate de explicare și organizare a acțiunilor, pentru ca fiecare gospodar din orașul nostru să treacă la creșterea animalelor. la amenajarea de solarii, pentru că in felul acesta să-și aducă contribuția la fondul centralizat al statului.Una din laturile de importantă majoră ale activității consiliului popular orășenesc a constituit-o mobilizarea maselor de cetățeni la continua înfrumusețare a orașului, la realizarea u- nor acțiuni edilitar-gospodăreștt, care, odată cu dezvoltarea eco- nomico-sociălă a orașului, să contribuie la ridicarea calității vieții, a bunăstării și a gradului de civilizație a locuitorilor. Ne simțim puternic mobilizat! în realizarea acestei sarcini, cu atît mai mult cu cit orașul Că
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE MIUBucurindu-mă de marea cinste de a participa la acest înalt forum al democrației noastre socialiste, îngăduiți-mi să exprim, în numele locuitorilor comunei Berislăvești, județul Vîl- cea, atașamentul fierbinte față de politica umanistă, înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului și statului nostru, să dau glas sentimentelor noastre de adincă recunoștință și nețărmurită dragoste față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai ales fiu al poporului, care n-a cunoscut și nu cunoaște un alt tel mai nobil decit slujirea cu credință a patriei, a păcii, a celor mai scumpe idealuri și aspirații care animă omenirea contemporană.Pe deplin conștienți de atribuțiile și competențele mereu sporite ce revin consiliilor populare In actuala etapă de dezvoltare a țării, pătrunzînd in profunzime semnificația tezelor și ideilor reafirmate de tovarășul secretar general la Conferința Națională a partidului, ne străduim să ne perfecționăm continuu stilul și metodele de lucru, să asigurăm valorificarea cit mai deplină a potențialului material și uman de care dispunem, pentru transpunerea neabătută în viață a planului de dezvoltare economică șl sociaiă in profil teritorial, a programelor de autoconducere și auto- aprovlzionare, a tuturor sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Istorice ale celui de-al XII-lea Congres, din Programul de edificare socialistă și comunistă a patriei.în acest sens, punem un accent deosebit pe legătura strîn- să. nemijlocită cu masele largi de cetățeni, pe atragerea tuturor locuitorilor la înfăptuirea treburilor obștești, aducînd de fiecare dată în dezbaterea cetățenilor planurile de dezvoltare in profil teritorial, stabilind și repartizind sarcini concrete pe unități și circumscripții electorale.O experiență bună am dobîn- dit in elaborarea și înfăptuirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare, cetățenii
CUVlNTUL
IOLANDADoresc să exprim satisfacția pentru înalta cinste de a participa ia acest înalt forum al democrației socialiste, să dau gias bucuriei de a avea prilejul să prezint conferinței realizările si preocupările cetățenilor — români și maghiari — din comuna Mugeni. județul Harghita, unde activez ca primar.în fața comitetului comunal de partid, a consiliului popular, a consiliilor de conducere din cadrul unităților agricole existente în comuna noastră au stat permanent aplicarea în viață a măsurilor privind autoconduce- rea șl autoaprovlzionarea teritorială, creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a deputaților. a tuturor locuitorilor comunei față de realizarea sarcinilor de sporire a producției agricole și. pe această bază, de buna aprovizionare a populației și de creare a unui surplus de produse agroalimentare pentru a fi livrate la fondul centralizat al statului. Pentru realizarea acestor obiective, sub îndrumarea comitetului comunal de partid, consiliul popular, cu sprijinul comitetelor de cetățeni, al membrilor organelor colective de conducere din cele patru cooperative agricole, a desfășurat o amplă muncă politică șl organizatorică în rîndul mecanizatorilor, cooperatorilor din fermele vegetale și din zootehnie. în rîndul tuturor locuitorilor din comună pentru ca fiecare să înțeleagă faptul că noua revoluție agrară, programul de autoconducere și autoaprovizionare sint o necesitate obiectivă, care ridică în fața noastră, a celor care locuim la sate, sarcini de onoare, de îndeplinirea cărora este legată bunăstarea întregului popor.Programele întocmite pentru creșterea întregii producții agricole le-am dezbătut în adunările populare pe cele 11 sate. In cadrul adunărilor generale ale cooperatorilor, reușind să le facem cunoscute tuturor lo- 

rei, de două ori fruntaș pe țară in întrecerea patriotică dintre orașe, și-a cîștigat astfel o tradiție în acest domeniu.Considerăm că, în ultimii doi ani. deputății consiliului popular, biroul său executiv nu au făcut totul pentru a depăși nivelul atins anterior. Nu ne putem declara mulțumiți, mai ales in ceea ce privește rezultatele obținute pe tărîmul educației mo- ral-cetățenești a locuitorilor. Sint încă abateri de la principiile elementare de conviețuire, de nesocotire din partea unora a muncii depuse în folosul obștii. Considerăm că se impune, atît din partea consiliului popular, cit și din partea organelor de miliție, procuratură și justiție creșterea exigenței față de oricare abatere de la legile țării. Se mai manifestă uneori îngăduințe față de cei care încalcă legea, comit acte antisociale, au comportare necivilizată. atitudini contrare principiilor eticii și echității socialiste. De aceea, trebuie să acționăm cu mai multă fermitate pentru Înfăptuirea sarcinilor stabilite de Plenara C.C. din iunie 1982, pentru respectarea prevederilor legii cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populare, a unităților socialiste și ale cetățenilor la buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților, păstrarea ordinii șl disciplinei publice.Doresc in încheiere să încredințez conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din Cărei, fără deosebire . de naționalitate, în strinsă unitate și frăție, nu vor precupeți nici un efort pentru a îndeplini in mod exemplar sarcinile ce le revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.

comunel contribuind în anul trecut la constituirea fondului de stat cu peste 125 tone de carne. 2 000 hectolitri lapte de vacă și oaie, 60 000 ouă, importante cantități de fructe, cartofi și alte produse agroalimentare.Acționind pentru ridicarea la un nivel superior a unei îndeletniciri străvechi și cu mari perspective pe meleagurile noastre, am reușit să sporim efectivele de animale la 2 435 bovine, 2 500 ovine și 1 300 porcine, la care se adaugă un număr însemnat de păsări și alte animale mici pentru carne și blană.Raportînd Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare aceste realizări trebuie să spun că nu ne putem declara mulțumiți cu ceea ce am făcut pînă acum. Mai avem în comună oameni care nu cresc animale, care au dat uitării meseria de agricultor, umblînd cu sacoșa prin piețele orașelor pentru aprovizionarea cu bunuri pe care le-ar putea produce în gospodăria proprie. Pentru înlăturarea acestei anomalii, activul consiliului popular, toți deputății desfășoară o intensă muncă de Ia om la om pentru înțelegerea de către fiecare locuitor al comunei că sîntem în primul rînd producători și apoi consumatori de produse agricole. N-am reușit încă să folosim cum se cuvine fondul funciar și nici să stopăm degradarea terenurilor. ceea ce a determinat un nivel încă scăzut al producțiilor vegetale și animale și micșorarea contribuției noastre la constituirea fondului de 6tat.Conștienți fiind de importantele sarcini ce ne revin în acest an și în întregul cincinal 1981—1985, asigurăm conducerea partidului și statului nostru că oamenii muncii din comuna Berislăvești, din întregul județ Vîlcea. asemenea întregului popor, vor acționa cu întreaga energie pentru înfăptuirea întocmai a obiectivelor planului de dezvoltare in profil teritorial, pentru transpunerea neabătută în viață a politicii partidului de făurire pe pămîntul patriei a societății socialiste.
TOVARĂȘEI 
PASZTORcuitorilor comunei. Rezultatele obținute în cursul anului’ precedent, gradul sporit de participare Ia muncile agricole, inițiativele apărute in rîndul locuitorilor dovedesc o mai profundă înțelegere a necesității contribuției oamenilor în îndeplinirea sarcinilor economice.In cele patru cooperative din comuna noastră, ramura de bază este zootehnia. Este adevărat că am obținut unele rezultate. Dar ele nu ne pot mulțumi. Dispunem de condiții care îndreptățesc producții mult mai mari și cu această convingere am și trecut la acțiuni ho- tărite pentru îmbunătățirea pajiștilor naturale, pentru a mări producția de furaje la hectar și a realiza o bază furajeră corespunzătoare, atît cantitativ, cît și calitativ, cu atît mai mult cu cît în curînd ponderea zootehniei va crește la 60 la sută din totalul producției agricole globale.In anul 1982, in sectorul vegetal am realizat și depășit producțiile planificate, ceea ce ne-a permis să vindem statului, suplimentar, importante cantități de produse vegetale și animale. In 1982, cele 2 390 gospodării ale populației au predat 230 tone carne, aproape 10 000 hl lapte, 6 000 kg lină, 100 000 ouă, 1163 tone sfeclă de zahăr și alte produse agricole.In ce privește creșterea animalelor de către cetățeni. în comuna noastră dispunem încă de mari resurse, valorificarea acestora fiind departe de a ne mulțumi. In vederea realizării autoaprovizionării am elaborat programe privitoare la creșterea vacilor, oilor și porcilor, a iepurilor de casă șl la cultivarea ciupercilor. In același timp, pentru economisirea combustibilului am sporit numărul atelajelor cu tracțiune animală, iar terenurile necultivabile mecanic au fost date în folosință populației pentru 3—5 ani, pe bază de contract, în special cooperatorilor fruntași In pre

darea la fondul de stat a produselor obținute în gospodăriile proprii.După ce a prezentat conferinței o serie de propuneri ce vizează creșterea producției agricole, vegețale și animale, vorbitoarea a spus in încheiere:Sini împuternicită de deputății din comuna Mugeni, de toți oamenii muncii — români, maghiari și germani — din jude
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAIL RISTEAPermiteți-mi ca, în numele celor peste 11 mii de locuitori ai comunei Hotarele, județul Giurgiu, să adresez cele mai calde mulțumiri, recunoștința noastră fierbinte conducerii partidului și statului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele condiții de muncă și de viață de care ne bucurăm, pentru perspectivele luminoase pe care le-a deschis dezvoltării libere și independente a patriei noastre socialiste.Asemenea tuturor localităților țării, și comuna Hotarele a cunoscut, in acești ani, Îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, o continuă dezvoltare in toate domeniile de activitate. Agricultura, ca principal sector economic al comunei, s-a bucurat de sprijinul permanent al statului, prin dotarea cu mașini și utilaje agricole, cu cadre de specialiști — 20 ingineri, tehnicieni și cadre medico-veterinare —, care își desfășoară activitatea in cele trei cooperative agricole de producție, în stațiunea de mecanizare și în asociația economică intercooperatistă cu profil viticol. Ca urmare a dezvoltării economice, au crescut bunăstarea oamenilor, nivelul lor de trai. In ultimii ani in comuna noastră au fost construite numeroase case noi, centrul civic se profilează tot mai accentuat prin gruparea construcțiilor social-culturale și ridicarea de locuințe etajate, ținînd seama de principiile și .cerințele planului de sistematizare.înțelegind inalta răspundere ce îi revine în coordonarea și conducerea întregii vieți econo- mico-sociale a comunei, consiliul popular, sub conducerea organizației comunale de partid, a inițiat o seamă de activități politico-educative menite să determine creșterea nivelului de conștiință al oamenilor, să-i facă să înțeleagă că numai prin contribuția cu spirit de inițiativă și răspundere a fiecăruia sînt posibile înfăptuirea planului de dezvoltare economico- sociaiă a comunei, creșterea bunăstării familiilor noastre.Chiar dacă producțiile obținute, atît la unitățile cooperatiste, cît și în gospodăriile populației, nu sint, deocamdată, dintre cele mai mari, am reușit totuși să realizăm și să depășim principalii indicatori de plan, cit și pe cei stabiliți în programul de autoaprovizionare, ceea ce ne-a permis să asigurăm toate nevoile de consum ale locuitorilor și
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN POPMilltlnd pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII- lea al partidului și urmînd neabătut indicațiile tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, Consiliul popular al orașului Șlmleu Silvaniei a acționat cu perseverență și dir- zenie pentru realizarea și depășirea sarcinilor din planul economic In profil teritorial. Raportez Conferinței că drept urmare a aplicării politicii înțelepte a partidului, de dezvoltare a tuturor localităților țării, orașul nostru și-a îmbogățit zestrea cu noi obiective industriale : filatura de bumbac și secția de șampanizare ; s-au dezvoltat și modernizat toate unitățile existente. Activitatea desfășurată a făcut ca majoritatea unităților din oraș să-șl realizeze planul la producția marfă industrială al cărui volum a crescut in 1982 cu 24 la sută fată de 1981.în agricultură, atenția noastră s-a concentrat spre executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor. Aceasta ne-a dat posibilitatea ca la principalele culturi să ne îndeplinim planul și să livrăm la fondul de stat 658 tone cereale față de 570 tone planificate, .150 tone carne, 8.4 tone lînă fină, 10 000 hi lapte și peste 11 mii tone mere. Am acționat ferm pentru repunerea in valoare a unor terenuri nemecanizabile, care începuseră să se degradeze, mobili- zînd populația la replantarea lor cu vie, făcînd ca dealul „Măgura Șimleului", străjuit de vechea cetate Dacidava, să-și recapete vechiul său renume. Printr-o intensă și mai bună organizare a muncii noastre, în zootehnie ne-am propus să obținem efectivele din pră- silă proprie, asigurind. an de an, furaje în cantități și de calitate corespunzătoare.Desigur, avem încă multe de făcut pentru realizarea programului de autoconducere și autoaprovizionare a orașului.După ce a prezentat măsurile ce vor fi luate in actualul an
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRE IVANVă rog să-mî Îngăduiți ca în numele celor peste 6 300 locuitori ai comunei Drăgănești- Vlașca, Județul Teleorman, să exprim și în acest forum al democrației noastre socialiste adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, sentimentele de aleasă prețuire și recunoștință pe care le nutrim față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, de peste 50 de ani, își consacră întreaga capacitate și energie cauzei fericirii poporului nostru, înfăptuirii idealurilor sale de libertate și prosperitate. O expresie elocventă a aces

țul Harghita să asigur condu- • cerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că harghiienii, împreună cu întregul nostru popor, se vor situa la înălțimea marilor îndatoriri ce le revin, aducîndu-și contribuția lor sporită la traducerea în viață a istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XII-lea Congres și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.

să vindem statului, peste prevederile contractuale, 350 tone cereale, 28 tone carne și peste 20 tone struguri.Din păcate însă, participarea unităților agricole și a gospodăriilor personale la realizarea sarcinilor ce ne revin este inegală. Faptul că în condiții similare, de sol și climă, de mecanizare și de fertilizare, de posibilități reale, atit în cooperativele agricole, cit și în gospodăriile populației, producțiile și rezultatele diferă foarte mult reflectă lipsa de consecvență a noastră, a consiliului popular, a deputaților, care n-am acționat cu hotărîre și fermitate pentru a determina cadrele din unitățile agricole, pe toți cetățenii comunei să aplice cele mai avansate tehnologii de cultură, să folosească eficient fiecare palmă de pă- mînt.De aceea, consiliul popular desfășoară în prezent o susținută muncă politico-educativă pentru ca toți locuitorii comunei să cunoască și să treacă la înfăptuirea obiectivelor programului de autoconducere șl aprovizionare teritorială, pentru încheierea și realizarea contractelor de vînzare către stat a unor cantități cît mai mari de produse agroalimentare.Trebuie să arăt, de asemenea, că datorită lipsei de preocupare pentru diversificarea și extinderea culturilor intensive, cele trei cooperative din cadrul comunei noastre n-au creat posibilitatea participării cooperatorilor la muncă în tot timpul anului, la efectuarea unui număr mai mare de norme. De aceea, pentru acest an, extin- zind suprafața cultivată cu legume, plantații de vii, mărind numărul de animale ș. a., se va crea posibilitatea tuturor cooperatorilor să efectueze un număr mai mare de norme.Declarîndu-mă întru totul de acord cu hotărîrile pe care le va adopta conferința noastră, asigur conducerea partidului, pe tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii, toți lucrătorii comunei Hotarele, județul Giurgiu, nu vor precupeți nici un efort și vor acționa cu , toată energia pentru ă înfăptui în mod exemplar planul de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial, considerind că în acest fel contribuim direct la creșterea bunăstării noastre, la prosperitatea patriei.

agricol pentru valorificarea mal eficientă a condițiilor de care dispune agricultura din această zonă a țării, vorbitorul a spus : O latură importantă a muncii noastre a fost activitatea edilitar-gospodăreascâ. de ridicare a aspectului urbanistic al orașului. Pe această linie am obținut în anii trecuți unele rezultate bune. Astfel, am încheiat aducțiunea apei de la barajul Crasna, am extins rețelele 'de alimentare cu apă și canalizare, este în curs de construcție stația de epurare a apelor menajere, am modernizat în bună parte rețeaua stradală. Au fost executate lucrări de regularizare și consolidare a digurilor riului Crasna pe distanta de 5 km. Prin activitatea deputaților și a comitetelor de cetățeni din circumscripțiile electorale, am mobilizat populația orașului să participe la aceste lucrări. Numai în 1982, valoarea lucrărilor executate în cadrul întrecerii patriotice se ridică la peste 23 milioane lei. în 1983 ne-am propus să ne sporim eforturile, să muncim mai bine și mai eficient, să realizăm lucrări în valoare de peste 24 milioane lei. să ne reluăm locul de organizație fruntașă în Întrecerea socialistă. Așadar, va trebui să dăm dovadă de multă chibzuință ■ in tot ceea ce avem de împlinit.în numele locuitorilor orașului Șlmleu Silvaniei — a spus el în Încheiere — asigur conferința de hotărîrea noastră de a munci fără preget pentru realizarea sarcinilor ce ne revin din documentele Conferinței Naționale a partidului, de a face din orașul nostru o localitate mereu mai înfloritoare, mai curată și mai bine gospodărită. să ne situăm printre orașele fruntașe în marea întrecere pentru înfăptuirea hotă- ririlor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă.

tui sentiment de totală angajare sint producțiile medii pe care țăranii cooperatori din comuna noastră le-au realizat în 1932, situate la un nivel superior celor planificate : peste 11 000 kg porumb boabe la hectar, 54 tone sfeclă de zahăr, 3 300 kg floarea-soarelui, 30 tone legume, iar de la fiecare oaie au obținut 9,4 kg lînă. Aceasta ne-a permis să vindem statului 11 600 tone cereale, 12 600 tone plante tehnice, 10 000 tone legume, 19 725 hl lapte, 27 milioane ouă, 800 tone carne șl 21 tone lînă, cooperativele agricole de producție primind drept premii.
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE ȚARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Cuvîntul

(Urmare din pag. a IV-a)pentru depășiri Ia contracte, peste 11 milioane lei. In aceste condiții a fost posibil ca încă din anul trecut să asigurăm din surse proprii cantitățile necesare aprovizionării populației și consumurilor colective din comună necesarul de carne de pasărâ și porc, ouă și lapte.Analiza temeinică pe care consiliul popular al comunei a Intreprins-o cu cetățenii, cu specialiștii a scos in relief faptul că producțiile obținute, deși mari, nu exprimă adevărata putere a pămîntului și a oamenilor. Dacă la C.A.P. Drăgănești Vlașca anul 1982 so Încheie cu 26 milioane lei rezervă de producție, cu 19 milioane lei beneficii și 15 milioane lei in cont la 31 decembrie, la cealaltă cooperativă agricolă din satul Comoara rezultatele sint incă modeste. De aceea, consiliul popular va acționa cu toată răspunderea pentru extinderea experienței bune In toate formațiile de lucru, pentru ca în toate cooperativele rezultatele șă fie la nivelul celor fruntașe. în acest an, in concordanță cu programele dezbătute la Conferința Națională a partidului, vom executa lucrări de amenajare pe toate suprafețele, pentru prevenirea fenomenelor de băltiri și infiltrare a apei, vom continua scarificările și aplicarea amendamentelor, vom fertiliza cu îngrășăminte naturale supra- ' țe tot mai mari.

participantilor la dezbateriExperiența acumulată, rezultatele de pină acum constituie un suport temeinic pentru angajamentul nostru de a cultiva porumb intensiv pe 600 hectare cu o producție planificată de 20 tone știuleți ii hectar, sarcină pe deplin posibilă. în anii următori, consiliul popular din comuna noastră va întreprinde noi măsuri pentru generalizarea acestei experiențe pe toate suprafețele irigate.Sîntem conștienți că, în calitatea pe care o avem, de organe locale ale puterii de stat, ne revin sarcini și răspunderi mari in ce privește înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare în profil teritorial, valorificînd mai deplin și posibilitățile de producție din gospodăriile populației, care, trebuie s-o recunoaștem deschis, au fost neglijate. Ținînd seama de experiența anului trecut, avînd în vedere măsurile pe care le-am luat, ne-am propus ca în 1983 gospodăriile cetățenilor să crească 46 000 păsări ouătoare, 2 600 porci, peste 1 000 iepuri de casă.Asigurăm conferința că vom acționa neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor pe care le avem, că ne vom Îmbogăți programele de activitate cu sarcinile și măsurile care decurg din hotărîrilș Pe. care le va adopta conferința noastră, spprindu-ne contribuția la propășirea patriei noastre socialiste. Ia fericirea și bunăstarea întregului popor.

și mai mult gospodăriile populației in îndeplinirea programului de autoaprovizionare, in sporirea producției agricole și creșterea numărului de animale. Rezultatele recensămintului animalier, încheiat nu demult, evidențiază o creștere a efectivelor de animale din gospodăriile populației. Totuși nu am ajuns ca toate gospodăriile să dispună de cel puțin o vacă, oi Si alte animale pentru a-și asigura laptele și produsele animaliere necesare consumului pro-

priu și să aibă disponibil pentru contractare și vinzare către stat.Avem multe Împliniri in muncă, dar sîntem conștient! că există încă numeroase rezerve pentru a ridica activitatea consiliului popular la nivelul cerințelor și al sarcinilor actuale, pentru a-i spori.rolul In tot ce privește organizarea și conducerea întregii activități econo- mico-sociale de pe raza comunei. implicîndu-ne direct in tot ce se înfăptuiește.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION PĂȚAN

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE CORNEAConferința pe tară a președinților consiliilor populare, la lucrările căreia am deosebita cinste de a participa in calitate de primar al comunei Iernut, județul Mureș, se înscrie ca un eveniment politic cu puternică rezonanță și inriurlre pe planul perfecționării și adîncirii democrației socialiste din țara noastră.Asemenea tuturor cetățenilor patriei, și noi, cei din județul Mureș — romani, maghiari, germani și de alte naționalități — mulțumim din toată inima secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru întreaga activitate dedicată, cu neasemuit devotament, asigurării prosperității României, ridicării ei pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație socialistă.în contextul profundelor transformări ale țării se înscriu și înfăptuirile care au schimbat din temelii înfățișarea și viața locuitorilor străvechii noastre așesărt românești, comună care a devenit un centru de producție industrială și agricolă â județului Mureș. Termocentrala Iernut și întreprinderea de nutrețuri combinate sint unități economice cu care ne mîndrim. Zestrea comunei noastre este întregită de cele patru cooperative agricole, ingrășătoria de 10 000 bovine, complexul de 58 000 porcine capete, complexul de sere pe 24 ha, stațiunea de cercetare șl producere. a legumelor.Pe agenda de lucru a consiliului popular comunal sînt înscrise și numeroase obiective privind buna gospodărire șl înfrumusețare a comunei. Secto- ul de construcții de pe lingă jnsiliul popular comunal a înălțat blocuri cu pește 100 apartamente ; prin contribuția in bani și muncă a cetățenilor

s-a dat în folosință, recent, un dispensar uman modern, o brutărie și alte obiective edilitar- gospodârești realizate prin, conlucrarea consiliului popular comunal cu cetățenii.Făcind bilanțul activității noastre in lumina exigențelor fpanulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului și la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, ne-am dat seama că avem încă multe de făcut, în primul rind in ceea ce privește folosirea rațională a pămîntului și creșterea potențialului productiv al acestuia. Potrivit unui program dezbătut și adoptat în sesiunea consiliului popular comunal și în adunările cetățenești, se acționează pentru redarea in circuitul arabil a unei suprafețe de aproape 40 de hectare de teren situat în incinta fermelor unităților agricole socialiste și in curțile gospodăriilor populației. Trebuie să recunoaștem deschis că, deși rolul și atribuțiile conciliului popular în conducerea șl îndrumarea agriculturii au crescut considerabil în ultima vreme, nu am acționat suficient de energic și de consecvent pentru întronarea, în toațe formațiile de lucru din unitățile agricole, a unui spirit de ordine și disciplină fermă, fapt pentru care in unele perioade de vțrf ale muncilor agricole nu ne-am putut încadra în epoca optimă pentru executarea lucrărilor respective.Aceste neajunsuri și altele care diminuează eficienta muncii noastre au fost temeinic dezbătute in adunările generale ale oamenilor muncii, ale membrilor cooperatori, adoptindu-so in fiecare unitate măsuri eficiente pentru eliminarea lipsurilor. Ne preocupă in mod deosebit înfăptuirea indicației tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu de a atrage

Pe ordinea de zi a Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare sînt înscrise sarcinile de o deosebită importantă ce revin consiliilor populare pentru înfăptuirea programelor speciale adoptate de Conferința Națională a partidului din decembrie 1982, cu privire la reducerea suplimentară a consumurilor de materii prime, materiale. combustibili și energie, precum și la intensificarea recuperării și valorificării resurselor materiale refolosibile, pieselor și subansamblelor uzate, a resurselor energetice secundare, în anul 1983.Așa cum s-a subliniat și în raportul prezentat, în primii doi ani ai actualului cincinal, ca urmare a măsurilor întreprinse din inițiativa directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a extins baza proprie de materii prime și de purtători de energie, s-au stabilit și finalizat noi tehnologii acționindu-se totodată pentru reducerea mai accentuată a normelor și normativelor de consum.De asemenea, a sporit volumul resurselor materiale recuperate, au fost atrase in procesul de recirculare noi materiale refolosibile și s-a extins rețeaua de colectare. Astfel, în anul 1982 volumul total al resurselor recuperate și valorificate a crescut cu aproape 13 la sută față de realizările din anul 1981. asi- gurindu-se sporuri insemnate de resurse din oțel, piese de schimb, energie, metale neferoase. lurtii-cartoane, cauciuc uzat, materiale textile și altele.La toate aceste realizări și-au adus contribuția și consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale, care atît in unitățile proprii, cit și în profil teritorial s-au preocupat de realizarea și depășirea sarcini-, lor de plan în aceste domenii de importantă vitală.în vederea acoperirii în mai mare măsură a necesarului de materii prime, materiale, combustibili șl energie din producția internă a fost elaborat din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii. programul de reducere suplimentară a consumurilor materiale și energetice, aprobat de recenta Conferință Națională a P.C.R.. care are ca obiectiv central mobilizarea rezervelor existente în acest domeniu și gospodărirea cit mai judicioasă a tuturor resurselor,Principalele prevederi ale a- ceștui program iau in considerare măsuri pentru reducerea suplimentară a consumului de materii prime și materiale în industrie. îndeosebi prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație. creșterea coeficientului de utilizare a materialelor, repro- iectarea produselor, reducerea

pierderilor de fabricație, un accent deosebit urmînd să fie pus pe reducerea greutății produselor. Pe aceste căi se estimează să fie economisite suplimentar in acest an, printre altele. 100 mii tone minereu de fier. 189 mii tone cocs, insemnate cantități de feroaliaje, peste 800 mii tone metal feros. 4 300 tone cauciuc, aproape 20 mii tone lacuri și vopsele, circa 70 mii tone produse sodice, peste 1,3 mii. mc masă lemnoasă. 12,6 mii tone fibre și fire textile etc.Pentru înfăptuirea acestor sarcini va trebui să ne mobilizăm, antrenind toate forțele existente în economie, în stabilirea soluțiilor concrete de diminuare a consumurilor șl valorificarea în mai mare măsură a tuturor resurselor interne de materii prime și materiale, inclusiv cele refolosibile și cele existente pe plan local.Pornind de la sarcinile stabilite de conducerea partidului. o atenție deosebită va trebui să o acordăm reducerii mai accentuate a consumurilor energetice, prin revederea normelor de consum de combustibili, carburanți, energie electrică și termică și economisirea resurselor energetice în toate sectoarele de activitate. Pe această cale și prin dezvoltarea mai puternică a surselor e- nergetice din tară, in 1983 să se acopere din resurse interne peste 90 la sută din necesarul de combustibili și energie.în acest cadru, împreună cu consiliile populare județene, municipale și orășenești avem sarcina să luăm toate măsurile pentru realizarea trecerii centralelor termice de pe combustibil lichid la funcționarea pe combustibil solid, astfel încît întreaga acțiune să fie încheiată' cît mai curind posibil, a arătat, de asemenea, vorbitorul, subliniind, totodată, importanta pe care o prezintă valorificarea surselor noi și refolosibile de energie, ca și realizarea obiectivelor din programul de punere în . funcțiune a microjiidrocen- tralelor in 16 județe cu o putere totală instalată de 5 777 kW.Pentru înfăptuirea acestor sarcini de importanță deosebită pentru asigurarea independenței energetice a țării va trebui, a relevat el, să acționăm în fiecare unitate, comună, oraș și județ pentru echilibrarea balanței energetice, utilizînd întregul potential de resurse locale și refolosibile. concomitent cu reducerea continuă a consumurilor și pierderilor.Programul aprobat de Conferința Națională ia în considerare organizarea de către toate ministerele și celelalte organe centrale și locale a recondițio- nării pieselor, subansamblelor și materialelor rezultate din procesele de reparații și din dezmembrarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor scoase din uz.

în acest fel. începînd cu anul 1983, se prevede ca piesele refolosibile. recondiționate și materialele reutilizate ca atare să reprezinte cel puțin 30 la sută din valoarea de inventar a mașinilor, utilajelor și instalațiilor scoase din uz, care se dezmembrează.Ținînd seama de zestrea existentă in dotarea populației și de scoaterile din uz, se estimează că în 1983 pot fi valorificate produse in valoare de 600 mii. lei, repre- zentind in principal aparate de radio, televizoare, frigidere, mașini de spălat, aspiratoare, autoturisme, biciclete, mobilă, îmbrăcăminte, încălțăminte etc.Prin recuperarea și recondi- ționarea unor astfel de bunuri se are in vedere asigurarea unei calități și. fiabilități corespunzătoare, apropiate de aceea a produselor noi similare.O sarcină care revine aproape în exclusivitate consiliilor populare se referă la organizarea activității de recuperare și refolosire ca atare a materialelor și produselor rezultate din demolarea construcțiilor civile șl industriale, ce urmează a fi scoase din uz.Cantitățile de materiale care urmează să fie recuperate pe această cale vor fi repartizate cu prioritate pentru reparații la clădirile existente, realizarea de construcții și amenajări în agricultură, precum și pentru livrări la fondul pieței.
CUVlNTUL

IULIANAReprezint la Conferința pe țară a primarilor locuitorii orașului Urziceni, localitate care, deși va împlini anul viitor cinci secole de atestare documentară, își datorează renașterea și actuala înfățișare înfăptuirilor din ultimii 18 ani. marcind, alături de întregul Bărăgan ialo- mițean, perioada cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie a României, perioadă pe care întreaga națiune cu îndreptățită mindrie o denumește epoca Ceaușescu. Dacă în 1965 două mici fabrici — de cărămidă și de fermentare a tutunului — realizau o producție de 120 milioane lei, azi cele șapte întreprinderi republicane de pe cuprinsul orașului dau o producție anuală de peste 2,5 miliarde lei.Prin grija permanentă a partidului și statului nostru, oamenii muncii au beneficiat, în ultimii ani. de peste 3 000 apartamente, rețeaua comercială dispune de peste 12 000 mp spații comerciale, s-au construit în oraș 3 licee, școli generale, grădinițe, s-a extins rețeaua de canalizare, străzile și trotuarele au fost asfaltate, asigurind astfel orașului ,o linie nouă, modernă, condiții ’ noi de muncă și viață tuturor locuitorilor orașului.De asemenea, agricultura dispune de însemnate resurse, cooperativele agricole de producție au obținut peste 5 200 kg griu la hectar, 48 000 kg sfeclă de zahăr. 1 800 kg fasola și altele.Așa cum se știe, la Congresul al II-lea al consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne atrăgea atenția asupra uneia dintre importantele sarcini ce revin consiliilor populare —' sporirea eforturilor pentru mai buna valorificare a tuturor resurselor locale, umane și materiale, de care dispunem. Vă pot spune că în această privință consiliul popular al orașului nostru a obținut rezultate bune, ceea ce a contribuit la realiza-

O sarcină care revine de asemenea în exclusivitate consiliilor populare este legată de pre- sortarea și prelucrarea reziduurilor stradale, din care se prevede să se obțină 15 mii mc materiale de construcții ușoare, 5 100 tone metal, 200 tone hîrtie și altele.Cunoscind că, prin concepția de plan, resursele de materiale refolosibile constituie principala sursă de acoperire a necesarului de materii prime și materiale, va trebui ca, ținînd seama de bilanțul folosirii materialelor și produselor in industrie, construcții și de către populație, să acționăm în toate unitățile economice. în comune și orașe pentru extinderea rețelei și np- menclatorului de colectare, pentru sortarea și pregătirea materialelor, precum și pentru realizarea cu prioritate a obiectivelor de investiții pentru valorificarea superioară a acestora.Conștienți de deficientele care se mai manifestă incă în domeniul utilizării și valorificării bazei de materii prime, materiale, combustibili și energie, vă asigurăm că oamenii muncii din. ministerul nostru își vor aduce întreaga contribuție la înfăptuirea programelor aprobate de Conferința Națională a partidului in legătură cu reducerea suplimentară a consumurilor și intensificarea recunerării și valorificării materialelor refolosibile.
TOVARĂȘEI 
TĂNASErea cu succes a tuturor indicatorilor planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, Consiliul nostru popular, pe baza unei largi consultări a cetățenilor, prin mobilizarea factorilor de decizie și cu sprijinul nemijlocit al deputățiilor, a valorificat inițiativele privind dezvoltarea industriei mici, prestările de servicii. înființarea de gospodării anexe. în ■prezent ne ocupăm de extinderea creșterii in gospodăriile personale ale cetățenilor a mai multor animale, a iepurilor de casă, a porumbeilor. Am studiat. totodată, cu deputății și cetățenii, posibilitatea creșterii viermilor de mătase, acțiune cu largi și serioase implicații economice care, alături de cele enunțate mai sus, sint în măsură să contribuie la realizarea și chiar depășirea sarcinilor de plan asumate in cadrul programului de autogospodări- re și autoaprovizionare teritorială. Vom livra în acest an peste 75 tone de carne, peste 250 hectolitri lapte, importante cantități de lină, ouă și legume.Cu toate succesele obținute în acțiunea de’ valorificare a , resurselor locale, mărturisesc că nu sîntem mulțumiți de rezultatele înregistrate pină in prezent. în activitatea noastră s-au manifestat o serie de lipsuri. Acționăm însă cu toată hotărfrea pentru înlăturarea lor.Vă rog să-mi permiteți — a spus vorbitoarea in încheiere — să-mi exprim deplinul acord cu materialele prezentate conferinței noastre, iar sarcinile și orientările ce vor fi adoptate în acest larg cadru democratic vor constitui și pentru Consiliul popular al orașului Urziceni un prețios îndreptar în munca și activitatea consacrată sporirii continue a aportului nostru la realizarea planului național unic de dezvoltare economico- socială, la înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație.

Tovarășului GEORGE HAWI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

Am aflat cu tristețe despre încetarea din viață a președintelui Partidului Comunist Libanez, tovarășul Nicolas Chaoui, personalitate marcantă a vieții politice libaneze.Vă exprim dumneavoastră, conducerii partidului, întregului Partid Comunist Libanez, precum și familiei Îndoliate cele mai profunde condoleanțe pentru greaua pierdere suferită.,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Primire la Consiliul de MiniștriVineri după-amiază, tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim- ministru al guvernului, a primit pe Ahmed Muhammad Al-Anisi, ministrul transporturilor și comunicațiilor, trimis personal al președintelui Republicii Arabe Yemen, Aii Abdullah Saleh, comandant suprem al forțelor armate.Oaspetele a inminat un mesaj adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, din partea președintelui R. A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, și a transmis cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului român.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost exprimate mulțumiri pentru mesaj și urările adresate și s-au transmis președintelui Aii Abdullah Saleh cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și bunăstare poporului R. A. Yemen.

în cadrul convorbirii care » avut loc cu acest prilej, oaspetele a reliefat aprecierea deosebită pe care președintele R. A. Yemen și poporul țării sale o au față de activitatea neobosită pe care o desfășoară președintele României in slujba păcii și lichidării încordării în lume, pentru perseverența cu care acționează in vederea soluționării situației din Orientul Mijlociu, in primul rind pentru realizarea drepturilor legitime ale poporului palestinian. De asemenea, au fost abordate unele probleme de interes comun șt a fost exprimată hotâ- rirea celor două țări de a dezvolta raporturile dintre ele atit pe plan bilateral, cît și în sfera relațiilor internaționale.La întrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, a participat tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.
CronicaVineri s-au desfășurat lucrările sesiunii științifice intitulate „Revoluțiile și știința", organizată de Academia Republicii Socialiste România și Academia de științe sociale și politice, la care au participat academicieni, cadre didactice, specialiști din institutele centrale de cercetări.Comunicările prezentate au dezbătut tema revoluțiilor moderne în științe, aspecte specifice, implicațiile actuale și de perspectivă ale revoluției teh- niqp-științifice contemporane, rolul chimiei, fizicii, biologiei in lărgirea orizontului de cunoaștere și creștere a posibilității de acțiune a omului asupra naturii, funcțiile culturii, științei și tehnicii în modelarea profilului civilizației modeme. In desăvlrșirea personalității umane.în cuvîntul lor, vorbitorii au exprimat preocuparea constantă a oamenilor de știință din tara noastră de a răspunde importantelor sarcini puse în fața activității științifice de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Cbrnurlist Român, pentru găsirea de soluții noi, revoluționare problemelor tehnice și economice complexe ale dezvoltării continue și multilaterale a tării, pentru a contribui prin aplicarea cuceririlor științei la progresul general al națiunii într-o lume a păcii șl colaborării între toate popoarele.

t V

A DOUA
(Urmare din pag. I)

ZI A LUCRĂRILOR

zileiSub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, vineri s-a deschis, Ia sala „Arghezi" din Capitală, o expoziție cu lucrări semnate de pictorul turc Râmi Uluer.în semn de omagiu adus personalității președintelui României socialiste, relațiilor de prietenie și bună vecinătate ro- mâno-turcești, pictorul expune cîteva tablouri înfățișindu-i pe președinții Nicolae Ceaușescu și Kenan Evren in timpul unei convorbiri oficiale, precum șl aspecte din timpul vizitei de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Turcia.Sînt expuse, de asemenea, o serie de peisaje și alte lucrări reprezentative ale pictorului turc, prezent la vernisaj. Particularitățile creației sale, legăturile de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre România și Turcia au fost relevate în alocuțiunile rostite de criticul de artă Constantin Prut și însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Turciei la București, 'Vefik Fenmen.La vernisaj au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, Uniunii artiștilor plastici, oameni de artă șl cultură, numeroși iubitori ai artelor plastice.(Agerpres)

arătind că inițiativa acestor organe trebuie să-și găsească expresie concretă în valorificarea, intr-o mai mare măsură, a materiilor prime și resurselor locale, in Utilizarea cu maximum de randament a materialelor recuperabile, în folosirea judicioasă a tuturor mijloacelor materiale și financiare, in reducerea suplimentară a cheltuielilor materiale și înlăturarea risipei sub orice formă, in rentabilizarea tuturor activităților, produselor și serviciilor, in vederea sporirii beneficiilor, a creșterii eficienței economice.Apreciindu-se rezultatele pozitive obținute in fiecare localitate urbană și rurală, ca urmare a promovării cu consecvență a politicii de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, in ridicarea nivelului de dezvoltare economico- socială, cei ce au luat cuvîntul au arătat că, în această etapă, consiliile populare au datoria să acționeze cu toată răspunderea pentru realizarea programului de investiții, cu deosebire a investițiilor legate de asigurarea bazei de materii prime și de îndeplinirea planului la construcția de locuințe.în sfera acestor probleme economice majore s-a insistat, de asemenea, asupra reducerii tot mai accentuate a importurilor și a sporirii volumului și calității producției destinate exportului, a îndeplinirii integrale și la timp a obligațiilor asumate față de beneficiarii externi — condiție deosebit de importantă pentru dezvoltarea economiei românești în actuala conjunctură mondială, pentru asigurarea unei balanțe financiare echilibrate.Pe baza orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea noii revoluții agrare, realizarea unei proporții corespunzătoare intre industrie și agricultură, a programelor speciale adoptate de Conferința Națională a partidului, participanții la dezbateri au subliniat răspunderea ce revine organelor locale ale puterii de stat, in conducerea unitară a agriculturii, in mat buna folosire 
a fondului funciar, astfel incit fiecare unitate agricolă, fiecare gospodărie țărănească, toți cetățenii care dețin teren agricol, sub o formă sau alta, să-1 muncească, să realizeze producții vegetale și efectivele de animale stabilite. Totodată, s-a apreciat că se impune să fie luate toate măsurile pentru înfăptuirea Progra

mului de autoconducere și autoaprovizionare, in scopul asigurării fiecărei unități administratlv-teritoriale cu produsele agroalimentare nhcesare consumului populației din producție proprie și livrării la fondul de stat a cantităților prevăzute, atît pe seama creșterii producției in unitățile agricole socialiste, cît și prin sporirea aportului gospodăriilor populației.Referindu-se la apropiata campanie agricolă, vorbitorii au subliniat că trebuie să se acționeze mai susținut in direcția îmbunătățirii structurii culturilor, respectării riguroase a tehnologiilor, asigurării densităților prevăzute și efectuării lucrărilor agricole in perioadele optime. în legătură cu sarcinile sporite ce revin unităților agricole de stat și cooperatiste în domeniul zootehniei, s-a menționat necesitatea sporirii efectivelor de animale, ameliorării raselor, creșterii natalității, eliminării mortalităților, livrării animalelor la greutățile medii stabilite.S-au relevat bunele rezultate obținute în dezvoltarea industriei mici și artizanale, cît și a prestărilor de servicii către populație. Totodată, vorbitorii au arătat că, prin folosirea mai judicioasă a forței de muncă, prin atragerea în circuitul economic a tuturor resurselor de materii prime și materiale locale, utilizarea intr-un grad mai ridicat a resurselor recuperate, acest sector poate să-și aducă o contribuție mult sporită la dezvoltarea generală a economiei naționale. la satisfacerea in condiții mai bune a cerințelor populației, la sporirea disponibilităților valutare ale tării.O atentle deosebită a fost acordată problemelor privind înfăptuirea programului de urbanizare $1 sistematizare a teritoriilor și localităților.în acest cadru, reliefîndu-se realizările înregistrate pină acum, s-a cerut consiliilor populare să se preocupe mai intens de reducerea peri- metrelor construibile, cu deosebire la sate, de folosirea mal judicioasă a terenurilor, repartizarea echilibrată a dotărilor social-culturale. comerciale și edilitare, organizarea rațională șl economicoasă a transportului. Înfăptuirea tuturor măsurilor de protecție a mediului înconjurător. O atenție sporită trebuie să se acorde realizării programelor de mutare în perimetrele construibile a gospodăriilor rămase în afara acestora. sau din satele fără perspectivă

de dezvoltare. Ținînd seama de specificul fiecărei.. zone, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare trebuie să asigure o gamă largă de proiecte care să răspundă într-o mai mare măsură cerințelor de ordin edi- ‘ lltar-gospodăresc la sate.Au fost dezbătute pe larg sarcinile consiliilor populare în domeniul activității de gospodărie comunală, gospodărie locativă și de înfrumusețare a tuturor localităților patriei, propunindu-se măsuri pentru ridicarea acestei importante activități la nivelul cerințelor și exigentelor actualei etape de dezvoltare a țării.Reafirmindu-și adeziunea totală la tezele și orientările privind activitatea politică, ideologică și cultural- educativă. cuprinse in documentele Conferinței Naționale a partidului și în Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara din iunie 1982 a C.C. al P.C.R., par- ticipanții la dezbateri au subliniat că Întreaga activitate politico-educa- tivft. desfășurată de consiliile • populare sub îndrumarea și conducerea organelor și organizațiilor de partid trebuie să fie îndreptată spre rezolvarea problemelor dezvoltării social- economice. să contribuie in mai mare măsură la formarea unei conștiințe înaintate, la . promovarea.. în toate domeniile, a unei noi calități, superioare.Un loc important în cadrul dezbaterilor l-au ocupat problemele referitoare la perfectionarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, subllniindu-se că ele trebuie să acționeze cu fermitate pentru a imprima, în întreaga lor activitate, precum și în cea a organelor șl unităților subordonate răspundere și operativitate in îndeplinirea sarcinilor ce le revin.în numele milioanelor de cetățeni pe care îi reprezintă în acest larg forum democratic, participantii s-au angajat ca. strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general. să muncească cu dăruire și abnegație revoluționară, cu toată energia pentru realizarea importantelor hotărîri ce vor fi adoptate de Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-!ea șl Conferința Națională ale partidului, a Programului de edificare a socialismului pe pămintul patriei noastre, de înaintare a României spre comunism.Lucrările conferinței continuă.

La tribună-
l-am. ascultat vor

bind. Zeci și zeci; La 
tribuna impunătoarei 
săli a plenului șl la 
tribunele secțiunilor 
pe grupe de județe.

Și am auzit glasul 
gospodarilor țării. Gla
sul răspunderii, tn cu- 
vintul primarilor — 
de comune, orașe, mu
nicipii, din nord și 
sud, din est și vest, de 
la șes ori de la mun
te, de la deal ori din
spre mare, din așezări 
cu tradiție de secole 
ori din altele, abia de 
curind înscrise pe har
ta țării — a răsunat, 
de fapt, spiritul de 
înaltă responsabilitate 
al unui întreg popor 
pentru ziua de miine 
a patriei. Pentru o zi 
mai bună, mai îmbel
șugată.

Șl am văzut relevin- 
du-se, uneori poate 
cu prea multă modes
tie, acel grăunte de 
neprețuit, de inesti
mabilă valoare, care 
este experiența. Expe
riența de muncă a oa
menilor. Experiența, 
bunăoară, de harnici 
gospodari ai pămîntu
lui, care învață să fo
losească fiecare petic, 
să-i smulgă recolte 
mereu mai bogate; ex
periența de buni or
ganizatori ai producți
ei industriale, coloana 
de susținere a progre
sului economic și so
cial al fiecărei așe
zări ; experiența de 
pricepuți crescători de 
animale, de la care tre
buie, și se poate, ob
ține mai mult ; expe
riența de căutători ai 
resurselor fiecărei 
zone — care ne ajută 
să cheltuim mai puțin 
și să cișttgăm mai 
bine ; experiența de 
conducători ai trebu
rilor obștii — pentru 
care viața mai fru
moasă, mai conforta
bilă a oamenilor, a tu
turor concetățenilor, 
este o preocupare de 
fiecare zi.

Șl am putut aprecia 
cu toții mai bine ceea 
ce unii nu au izbutit

experiența gospodărească
încă să facă pe mă
sura putinței și a exi
gențelor. Lumina ex
perienței nu a estom
pat neimplinirile. Ba 
chiar le-a scos mai 
puternic in evidență. 
Așa cum le stă bine 
oamenilor noștri, care 
au învățat in toți 
acești ani de la con
ducătorul partidului și 
al țării să arate des
chis, să analizeze cu 
răspundere, și ceea ce 
încă nu ie-a reușit. 
De ce ? De ce ? Între
barea — firească — a 
revenit mereu. Cu fo
los imediat ; conștiin-

Insemnări 
din sala 

conferinței

ța cauzelor unui nea
juns, a unei rămâneri 
in urmă jalonează 
drumul sigur pentru 
înlăturarea sa. Deci — 
cum trebuie acționat, 
concret ce trebuie fă
cut ? Și din nou, din 
aceste căi și modali
tăți expuse la tribună, 
s-a conturat experi
ența.

— Nu a existat nici o 
luare de cuvlnt din 
care să nu avem ceva 
de învățat — ne spu
nea, ca o confirmare, 
parcă, a gândurilor de 
mai sus, Aneta Sliv- 
neanu, președinta Con
siliului popular al ora
șului Huși. Mai ales 
că noi, cei care ne 
aflăm in fruntea or
ganelor locale ale ad
ministrației de stat, 
avem de recuperat, 
fiecare, o restanță mai 
mare sau mai mică in 
ceea ce privește im
plicarea noastră in 
problemele economice 
De aceea, totul este 
important — fie că se 
referă la căile reali
zării șl depășirii pla
nului in industrie, la 
îmbunătățirea rezulta
telor In agricultură, la 
sporirea contractărilor 
și achizițiilor, la dez

voltarea industriei mici 
și a serviciilor, la sis
tematizare sau la con
strucția de locuințe, la 
ceea ce se întreprinde 
pentru ridicarea gra
dului de confort și ci
vilizație a localități
lor. Sau, cum adăuga 
Ion Drăghici, primarul 
comunei Putineiu de 
Giurgiu, „un dialog de 
o asemenea sinceritate 
intre noi și conducerea 
de partid și de stat, 
de fapt un dialog des
pre competență și răs
pundere in conducerea 
treburilor locale, este 
prin el însuși un în
drumar de neprețutt in marțea noastră". 
Sau. cum demonstrau 
practic, prin măsurile 
adoptate ori propuse 
conferinței. Ileana 
Csobi, primărița co
munei Fintinele-Mu- 
reș, loan Paiu, pri
marul din Tanacu- 
V.aslui, Stelian Ciula 
cy, primarul comunei 
Izvoarele-Giurgiu, și 
mulți, mulți alții, con
sfătuirea primarilor 
se constituie intr-un 
deosebit de cuprinză
tor schimb de experi
ență, care se cere va 
lorificată din plin, ca 
un mijloc de creștere 
a eficienței în tot ceea 
ce gîndesc și între
prind consiliile popu
lare.

Și am avut, asemeni 
tuturor celor prezenți. 
sentimentul tonic al 
încrederii, al certitu
dinii că ideile rostite, 
tot ceea ce se spune 
la acest larg forum 
democratic al socie
tății noastre are o 
bază reală, puternică. 
O bază care constă in 
capacitatea acestor oa
meni aleși in fruntea 
Obștii de a recepționa 
noul, experiența avan
sată și de a o aplica, 
in dorința de per fee 
ționare și efortul ne 
întrerupt de a înlătu
ra lipsuri și piedici, în 
strădania de a munci 
mai responsabil și efi
cient.

Maria BABOIAN

PROGRAMELE 1 șl 2
9,18 Clntece patriotice si revolu

ționare
In Jurul orei 9,30 Transmisiu
ne directă : ședința de închi
dere a lucrărilor Conferinței 
pe țară a președinților con
siliilor populare • Clntece 
patriotice șl revoluționare

PROGRAMUL 1
11,20 Film artistic : Mindrie. Pro

ducție a studioului cinemato
grafic „București"

12.15 pra de muzică
13.15 Noi în anul 2000
13,30 La sfîrșit de săptămînă (I)
18,35 Săptămlna politică
18,50 1004 de seri

19.00 Telejurnal
19,40 La sflrșit da săptămînă (IO 

• releenciclopedia • 20,13 
Mondovision • 20,35 Film se
rial „Enola Gay" — ultimul 
episod • 21,15 Brașovul cîn- 
tă. Brașovul ride. Brașovul 
dansează. Spectacol de va
rietăți cu public, Înregistrat 
In Sala sporturilor din Bra
șov

22.10 Telejurnal
22.25 Clntece Îndrăgite

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,40 Cîntarea României. De pe 

marea scenă a țării pe micul 
ecran. Imnurile muncii

20.10 Oaspeți pe scenele de cqncert
21.25 Dialogul faptelor
21,45 Lucrări românești de mare 

popularitate
22.10 Telejurnal
22.25 Jaz In nocturnă

vremea
Timpul probabil pentru Interva

lul 19 februarie, ora 20 — 22 fe
bruarie ora 20. In țară : Vremea 
va fi rece, geroasă In primele 
nopți In cea mai mare parte a ță
rii. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ninsori locale mal ales

In a doua parte a Intervalului. 
Vintul va sufla slab pină la mo
derat cu Intensificări predominind 
din sectorul nordic, tn estul țării 
și la munte spulberind local ză
pada. Temperatura In creștere 
ușoară Începînd din regiunile nor
dice. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre minus 14 șt minus 
4 grade local mai coborlte. tem
peraturile maxime vor oscila in
tre minus 6 și plus 4 grade. Se 
va produce ceață cu depunere de 
chiciură.

ȘTIRI SPORTIVE
UniversiadaSOFIA 18. (De la trimisul 

Agerpres, Lucian Oprea) : Vineri au debutat pe pîrtia „Universiada" de pe muntele Vitoșa din Bulgaria intrecerile sportive ale Jocurilor mondiale universitare de iarnă, prima probă fiind cea de 30 km masculin din cadrul concursului de schi fond. Victoria a revenit sportivului sovietic Mihail Devetlarov, care a dominat cursa, trecînd primul Ia 10 km și la 20 km. Pe locurile următoare s-au situat Vladimir Mazalov (U.R.S.S.) și campionul ediției trecute, bulgarul Ivan Lebanoy. Mihail Devetlarov este proaspăt absolvent al Facultății de științe pedagogice din orașul Perm, are 24 de ani șl își înscrie pentru prima oară numele pe lista câștigătorilor unei mari competiții.întrecerea, dificilă datorită pirtiei cu multe pante și diferente de nivel, a fost de foarte

de iarnă ’S3bun nivel, așa cum ne-a confirmat Fred Rossner (Austria), delegatul Federației internaționale de schi, iar vremea a favorizat desfășurarea cursei : pe Vitoșa au fost ieri minus 20 de grade, temperatura zăpezii fiind de minus 16 grade.Iată clasamentul final al probei : I. Mihail Devetlarov (U.R.S.S.) — lh 24’28”8/10 ; 2.Vladimir Mazalov (U.R.S.S.) — lh 26’08”4/10 ; 3. Ivan Lebanov (Bulgaria) — lh 27’51’T/IO ; 4. Mihai Georgiev (Cehoslovacia)— lh 28’17”8/10 ; 5. Iuri Borodavko (U.R.S.S.) — lh 28'36”l/10: 6. Antti Leppavuori (Finlanda)— lh 28’49”2/10. Primul dintre schiorii români a fost Ion Lun- gociu, cronometrat cu timpul de lh 32’59”4/10 (locul 23). La cursă au participat 57 de concurenti.Astăzi intră in concurs schioa- rele fondiște Elena Reit. Iuliana Popolu și Elena Onciolu, care vor lua startul in proba de 10 km.
Azi, „Astăzi. în sala complexului sportiv „23 August" din Capitală, încep intrecerile tradiționalei competiții atletice pentru „Cupa de cristal". în centrul atenției spectatorilor se situează proba feminină de săritură in lungime care are ca protagoniste pe Vali Ionescu, recordmană

Cupa de cristal" la atletismmondială în aer liber, cu 7,20 m, și Anișoara Cușmir, recordmană a lumii pe teren acoperit, cu 6,92 m. în programul zilei de astăzi, care începe la ora 14,30, mai figurează probele de înălțime (f), greutate (b), 60 m garduri (f) și 60 m plat (b). Concursul continuă duminică de la ora 15,00.
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încheierea vizitei de prietenie a Maiestății Sale regele 
Hussein Ibn îalal al Regatului Hasenit al Maniei LONDRA

Adunare festivă consacrată omagierii 
a 50 de ani de activitate revoluționară 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu
LONDRA 18 (Agerpres). - In cadrul acțiunilor de omagiere a 50 de 

ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, sub egida Uniunii naționale a mun

Plecarea din Capitala
(Urmare din pag. I)aeroport. Erau prezenți tovarășii Gheorghe Rădulescu, Gheorghe Oprea, Ludovic Fazekas, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Constantin Olteanu, Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, precum și miniștri, conducători de instituții centrale, generali.Era de față ambasadorul Regatu

La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, Maiestatea Sa' regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei a efectuat o vizită de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 17—18 februarie 1983.în cursul vizitei, înaltul oaspete Iordanian și persoanele care l-au însoțit s-au bucurat de o primire cordială, expresie a bunelor relații de colaborare și cooperare pe multiple planuri statornicite intre România și Iordania și a sentimentelor de prietenie, stimă și respect pe care și le nutresc reciproc popoarele celor două țări.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei au purtat convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă cordială, de deplină înțelegere și respect reciproc.în cursul convorbirilor a fost exprimată satisfacția ambelor părți pentru noua intîlnire româno-iorda- niană la nivel înalt, ceea ce permite continuarea dialogului fructuos dintre președintele României și regele Iordaniei. Cei doi șefi de stat au exprimat hotărîrea lor de a menține 

lui Hașemit al Iordaniei la București, Nasir Batayneh.De asemenea, se aflau de față șefi de misiuni diplomatice ai unor țâri arabe acreditați la București, membri ai Reprezentanței, permanente a Organizației pentru Eliberarea Palestinei in țara noastră, precum și directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.
COMUNICAT COMUNcontacte strînse între ei, cu scopul promovării dezvoltării raporturilor dintre cele două țări.Președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal au relevat satisfacția lor față de intensificarea și diversificarea raporturilor de prietenie și cooperare reciproc avantajoase dintre România și Iordania pe plan politic, economic, cultural și tehnico-științific și în alte domenii de interes reciproc și au considerat necesar să se acționeze- și în viitor, cu toată fermitatea, pentru a se ajunge la creșterea accentuată a acestor raporturi, îndeosebi pe planul schimburilor comerciale și al cooperării economice. Cei doi șefi de stat au indicat ca atenția să se concentreze în viitor, in special, în domeniile petrolului, chimiei, energiei, mineritului, transporturilor și agriculturii, atit prin lărgirea participării la proiectele și programele realizate în comun pînă acum, cit și prin abordarea unor proiecte noi, prioritare. Ei au subliniat importanța activității Comisiei mixte guvernamentale româno-iordaniene de cooperare economică și tehnică și au fost de acord ca la viitoarea sesiune a acesteia, care urmează să aibă loc la Amman, în martie 1983, să se stabi

Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat la despărțire, la scara avionului, personalitățile iordaniene care l-au însoțit pe suveranul hașemit in vizita în țara noastră : Ahmad Lozi, șeful curții regale hașemite, general It. Sharif Zeid Bin Shaker, comandant în exercițiu al forțelor armate iordaniene, Marwan Kassem, ministrul afacerilor externe, alte oficialități.
lească un program comun de acțiune care să permită realizarea sarcinilor și obiectivelor de deosebită importanță stabilite de președintele României și regele Iordaniei cu prilejul ințilnirii de la Amman, din iunie 1982. Această sesiune va examina, de asemenea, posibilitățile de extindere a cadrului juridic al relațiilor bilaterale.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și regele Regatului Hașemit al Iordaniei, Hussein Ibn Talal, au făcut un amplu schimb de păreri cu privire la problemele majore actuale ale vieții internaționale, îndeosebi în legătură cu cele referitoare la pacea și securitatea mondială, la reglementarea disputelor dintre state pe cale pașnică, la situația din Orientul Mijlociu și eforturile care se fac pentru realizarea unei soluții globale, a unei păci juste și durabile în această regiune, la edificarea securității și cooperării în Europa, la lichidarea decalajelor dintre statele sărace și cele bogate și instaurarea noii ordini economice internaționale, la necesitatea trecerii la măsuri urgente de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, la necesitatea ca țările mici și mijlocii,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a luat un călduros rămas bun de la Maiestatea Sa regele Hussein Ibn Talal. Cei doi șefi de stat și-au strips cu căldură miinile, s-au îmbrățișat.Un grup de pionieri a oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și regelui Hussein buchete de flori.La ora 12,15, aeronava specială cu care a călătorit suveranul iordanian a decolat.
țările in curs de dezvoltare, statele nealiniate să joace un rol tot mai mare și mai eficace în reglementarea problemelor internaționale.Cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei, pentru cbnvorbirile avute cu acest prilej, exprimînd convingerea că această nouă întilnire la nivel înalt româno-iordaniană reprezintă o importantă contribuție și dă un impuls puternic extinderii și intensificării conlucrării prietenești și adîncirii colaborării dintre cele două țări, atît pe plan bilateral, cit și în viața internațională.Regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei, exprimînd, în numele său și al celorlalte persoane care l-au însoțit, vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, pentru primirea călduroasă și ospitalitatea deosebită de care s-au bucurat în timpul vizitei de prietenie efectuate la București, a adresat șefului statului român invitația cordială de a efectua o vizită oficială, de prietenie, în Iordania. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd să fie stabilită ulterior.

București, 18 februarie 1983

citorilor feroviari din Marea Britan 
festivă.

Despre personalitatea și activi
tatea internațională a șefului sta
tului român a vorbit Tom Ham, 
președintele uniunii, care a evocat 
îndelungata activitate desfășurată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
pe linia edificării noii societăți in 
România și a promovării unei po
litici active de pace și colaborare 
internațională. In acest context, 
s-ou prezentat pe larg recentele 
propuneri avansate de țara noastră 
in domeniul dezarmării, subliniin- 
du-se că „România a prezentat cu 
curaj propuneri de reducere efec
tivă a cursei și producției de arma
mente, oferind un exemplu practic 
prin luarea de măsuri unilaterale pe 
linia reducerii, in mai multe etape, 
a propriilor cheltuieli militare".

Vorbitorul a arătat, in continua
re, că relațiile româno-britanice cu
nosc un ritm ascendent, mai ales 
după vizita de stat efectuată in

ALGER

întilnire a șefului delegației române 

cu președintele Consiliului Național PalestinianALGER 18 (Agerpres). — Tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Khaled Al-Fahoum, președintele Consiliului Național Palestinian.în numele Consiliului Național Palestinian, al poporului palestinian și al său personal, Khaled Al-Fahoum a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu vii și profunde mulțumiri pentru poziția fermă și constantă, pentru sprijinul eficient și consecvent acordat poporului palestinian și cauzei sale drepte.Cu prilejul convorbirii care a avut loc, Khaled Al-Fahoum a subliniat însemnătatea deosebită a actualei sesiuni a Consiliului Național Palestinian, chemată să stabilească liniile
Lucrările reuniunii 

de laMADRID 18 (Agerpres). — Lucrările reuniunii general-europene de la Madrid s-au concentrat, in ultimele zile, în principal. în cele șase grupuri neoficiale de redactare, treeîn- du-se astfel de la dezbaterile generale din plenară la un proces complex de consultări și negocieri concrete. Acestea au ca obiectiv lărgirea ariei de acord in legătură cu problemele deschise din proiectul Documentului final al reuniunii. în actuala etapă a reuniunii de la Madrid se face simțit un efort de a- propiere a punctelor de vedere ale statelor participante în legătură cu o serie de chestiuni în suspensie, în alte probleme importante însă.

ie, la Londra a avut loc o adunare 

Marea Britanie de președintele 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la invi
tația reginei Elisabeta a ll-a și a 
ducelui de Edinburgh, în iunie 1978. 
S-a subliniat că în acest cadru 
s-au dezvoltat și relațiile dintre 
uniunile sindicale din cele două 
țări.

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție documentară de foto
grafii și de carte românească, la 
loc de frunte fiind prezentate lu
crări de autori britanici dedicate 
vieții și activității președintelui 
României, precum și operele sale 
alese. întregul set de lucrări ex
puse — peste 70 de volume — au 
fost donate bibliotecii organiza
torilor.

A participat un numeros public 
- membri din conducerea uniunii 
sindicale, deputați, reprezentanți ai 
autorităților londoneze, ziariști.

viitoare de acțiune ale mișcării pa- • lestiniene și care va demonstra o dată în plus unitatea politică și de , acțiune în jurul Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și a președintelui Yasser Arafat, unitatea națională a poporului palestinian. El a adresat mulțumiri pentru prezența delegației țării noastre la lucrările Consiliului Național Palestinian, relevînd că aceasta constituie o nouă expresie a relațiilor de prietenie și solidaritate militantă statornicite între Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Partidul Comunist Român și România.La întilnire a participat ambasadorul Republicii Socialiste România la Alger, Marin Rădoi.
general-europene 

Madridcare rămîn a fi soluționate pentru încheierea cu rezultate pozitive a reuniunii, pozițiile continuă să fie substanțial diferite.Majoritatea delegațiilor apreciază, de aceea, că în actualele împrejurări sînt mai necesare ca oricînd sporirea eforturilor tuturor statelor participante, manifestarea în practică — printr-o atitudine constructivă, flexibilă și realistă în negocierile în curs — a voinței politice de a se ajunge cit mai curînd posibil la finalizarea și adoptarea unui document substanțial și echilibrat, care să contribuie la întărirea destinderii, securității și cooperării pe continentul european.

Sporirea producției 
industriale in R. P. PolonăVARȘOVIA 18 (Agerpres). — După cum informează agenția P.A.P., producția industriei socialiste din R.P. Polonă a fost, in cursul lunii ianuarie, cu 18 la sută mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. Volumul producției industriei extractive â sporit cu 5 la sută, iar cel al industriei de preluorare a crescut cu 19 la sută față de ianuarie 1982. Sporuri însemnate au fost realizate la producția de oțel, laminate, zinc, cositor, mașini de spălat, automobile, tractoare agricole, acumulatori. mase plastice, fibre chimice. hirtie, țesături de lină și bumbac.In domeniul comerțului exterior — subliniază agenția P.A.P. — exporturile poloneze au crescut, în luna ianuarie, cu 57,1 la sută în prețuri curente, iar importurile — cu 28,1 la sută în comparație cu ianuarie 1982.

încetarea din viață 
a președintelui Partidului 

Comunist LibanezBEIRUT 18 (Agerpres). — Președintele Partidului Comunist Libanez, Nicolas Chaoui, a încetat din viață, joi seara, la Beirut, ca urmare a unei crize cardiace — anunță un comunicat al Partidului Comunist Libanez.Născut la Tripoli, in Liban, în 1912, Nicolas Chaoui a intrat în partidul comunist în anul 1934. A devenit cretar general al partidului in lr post pe care l-a ocupat pină in Îs 9, cind a fost ales președinte al partidului.
|------------------------ 1

Agențiile de presă 
transmit ■■. NEGOCIERILE SOVIETO-AME-, RICANE DE LA GENEVA, La Ge-I neva a avut Ioc o nouă reuniune' plenară a delegațiilor U.R.S.S. și

I S.U.A. participante Ia tratativele I privind limitarea armamentelor nu- | cleare in Europa — informeazăI agenția T.A.S.S. iI CANDIDATURA. Senatorul ame- * rican Gary Hart (democrat, repre- izentind statul Colorado) a anunțatoficial, într-o declarație făcută la I Denver, candidatura sa la obține-I cea învestiturii din partea Parti- II dului Democrat pentru alegerile | prezidențiale din 1984 — infor-
Imează agenția France Presse, , menționînd că, după senatorul Alan Oranston. Hart este al doilea can- ■ didat democrat ce se lansează ofi- | cial în cursa pentru Casa Albă. | SEISM IN INSULA JAPONEZAI HOKKAIDO. Un cutremur avind . intensitatea 3 pe scara niponă, care1 numără 7 grade, s-a produs vi- 1 neri dimineața în sudul insulei ja-| poneze Hokkaido. Seismul a fost I | resimțit în zona Kushiro și in re- I giunile învecinate. Serviciul seis-
Imologic nipon a precizat că epi- I centrul cutremurului a fost locali- | zat intr-un punct aflat la 40 km adincime în largul coastelor regiu- j nii Kushiro.TEST NUCLEAR SUBTERAN ÎN| NEVADA. Ministerul Energiei al I S.U.A. a anunțat că Statele Unite | au efectuat joi, in deșertul Nevada, un test nuclear subteran, în cadrul i I căruia a fost detonat un dispozitiv I cu o forță mai mică decit echiva- 1 lentul a 20 kilotone de trinitrotcI luen — informează agențiile FrancI Presse și Reuter, precizînd că este « vorba despre al doilea experiment■ de acest fel efectuat în S.U.A. în anul curent.

Sintetizind trăsăturile etapei istorice pe care o parcurgem in prezent — etapă al cărei început este marcat de Congresul al IX-lea și a cărei desfășurare este jalonată de hotăririle a- doptate la Congresele al X-lea, al XI-lea și al XII-lea și la Conferințele Naționale ale Partidului Comunist Român — consemnăm cu adincă satisfacție și mindrie patriotică faptul că ERA CEAUȘESCU, imprimind dezvoltării economico- sociale a României un dinamism fără precedent, un nemaiintilnit avint creator al maselor, constituie etapa cea mai rodnică din întreaga istorie a patriei, că în ultimii 18 ani de cind se află in fruntea partidului și statului puternica personalitate, omul de excepție care este tovarășul Nicolae Ceaușescu, gîndirea prospectivă și acțiunea sa revoluționară și-au pus din plin amprenta asupra cursului ascendent, novator al edificării societății socialiste românești contemporane.Experiența construirii socialismului în România exprimă cu forța de netăgăduit a faptelor modul în care Partidul Comunist Român a reușit să soluționeze probleme vitale ale țării noastre : lichidarea înapoierii economice și realizarea unei noi civilizații materiale ; crearea unei vieți mai bune pentru masele largi muncitoare : lichidarea oricărei exploatări și discriminări sociale și naționale ; realizarea egalității depline în drepturi pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, creind condiții pentru participarea lor directă și efectivă la conducerea societății ; făurirea unității de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, a unității depline de interese, aspirații și țeluri a tuturor claselor și categoriilor sociale.Societatea în care trăim este o societate liberă și demnă, prosperă și unită. Toate realitățile prezentului, toate marile împliniri și aspirații sînt indisolubil legate de activitatea Partidului Comunist Român, de gîndirea novatoare și activitatea prodigioasă a excepționalei personalități politice și de stat a președinteluiDin volumul omagial „ROMÂ
NIA CEAUȘESCU PACE", apărut 
in Editura politică.

României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin acțiunea sa- revoluționară, prin fapta creatoare, prin identificarea permanentă cu năzuințele și cauzele celor multi, partidul a do- bîndit un imens prestigiu în rîndul maselor largi de oameni ai muncii, a devenit — cu deplină legitimitate istorică — centrul vital al națiunii noastre, forța dinamizatoare a tuturor elanurilor și energiilor creatoare ale poporului. Astăzi, unitatea de nezdruncinat a întregului popor in jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă o puternică forță a progresului multilateral al patriei. „Unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie factorul hotărîtor al marilor biruințe dobîndite de poporul nostru, întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului nostru înainte pe drumul socialismului".Realizarea marilor idealuri de libertate și independență, ca și dorința de pace constituie, dealtfel, visul de aur al tuturor fiilor acestui pămint încă din cele mai îndepărtate timpuri. Poporului român, format în spațiul carpato-dunăreano- pontic și statornicit pe ambii versanți ai munților, îi sînt definitorii dintot- deauna trăsăturile originii comune și, de aici, năzuința fierbinte de a se uni intr-un singur corp politic, dorința sinceră de a trăi în pace cu vecinii, precum și cu toate neamurile pe care le-a așezat soarta alături de el. Dovada : în decurs de două milenii acest popor nu a dus decit războaie de apărare, și acestea împotriva voinței sale, pentru salvarea și supraviețuirea neamului. Iar ideea de unitate stă la obîrșia lui. încă din adincul istoriei lor, românii s-au simțit, în felul de a fi. de a munci, de a vorbi și de a gindi, unii și același. Înfruntînd vicisitudinile istoriei, ei se simțeau frați, răsăriți din aceeași rădăcină daco-romană. De aceea, gindul de a se uni intr-un stat închegat între granițele lui firești i-a urmărit pe strămoșii generațiilor de astăzi ca o umbră a propriei istorii.

Astăzi îi este dat României socialiste, Partidului Comunist Român, care a conferit o nouă strălucire și un conținut nou ideii de unitate, să împlinească idealuri și năzuințe rămase atunci înscrise ca deziderate. Dezvoltarea economico-socială a patriei, creșterea viguroasă în acești ani a potențialului material și spiritual al societății noastre oferă o imagine concludentă, materializată în fapte de muncă, a uriașelor energii creatoare pe care socialismul le-a 
Unitatea întregului popor

- fundament al politicii de pace 
a României socialiste

descătușat, a capacităților nelimitate de înnoire și progres pe care le are noua societate. Socialismul a devenit idealul nou de viață al întregului popor, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care înfăptuiesc cu abnegație Programul partidului, pentru că văd în prevederile acestuia nu idealuri abstracte și îndepărtate, ci valori înfăptuite în practică, un program realist, confirmat de viață. în aceasta rezidă și superioritatea cadrului democratic de participare a oamenilor muncii la conducerea noii societăți.Toate marile împliniri dobîndite de poporul nostru in anii construcției socialiste a patriei, mai cu seamă în anii EPOCII NICOLAE CEAUȘESCU, sînt organic legate de existența și activitatea partidului. Prin politica sa realistă și clarvăzătoare, prin abnegația și devotamentul cu care a slujit și slujește cauza poporului, partidul a contribuit in moți decisiv la întărirea continuă a 

unității de gînd, de voință și de faptă a întregii națiuni, mobilizind masele largi de oameni ai muncii la înfăptuirea mărețelor obiective de progres și dezvoltare care jalonează noua istorie a României socialiste.Această unitate, generată de transformările pe care le-au cunoscut in anii edificării noii orînduiri forțele de producție, relațiile sociale și structura societății noastre, de creșterea nivelului general de cunoaștere și de dezvoltare a conștiinței

Eduard EISENBURGER 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Democrației șl Unității 

Socialiste

socialiste a maselor, constituie garanția drumului spre noi șl mărețe împliniri, a transpunerii în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație. Pe acest fundament de granit se întemeiază nu numai politica internă, ci și politica externă a partidului și statului român, laturi între care există o strînsă unitate dialectică, ele imbinîndu-se în mod armonios și condiționîndu-se reciproc.în cadrul acestei corelații lorganice, politica internă reprezintă un suport tot mai puternic pentru afirmarea politicii externe a țării, în timp ce, la rindul său, politica internațională a Republicii Socialiste Rorrțânia, în

temeiată ferm pe respectul principiilor egalității depline în drepturi, suveranității și independenței naționale, dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, se constituie într-o condiție esențială a înfăptuirii aspirațiilor pașnice ale poporului nostru, a ridicării necontenite a nivelului său de viață, a prosperității națiunii române socialiste și, totodată, constituie o contribuție de seamă, activă, la afirmarea în lume a unor relații inter

naționale noi. cu adevărat democratice, la triumful cauzei socialismului, progresului și păcii.Partidul Comunist Român, România socialistă, întregul nostru popor pleacă de la faptul că pacea constituie bunul suprem al omenirii, dreptul fundamental al fiecărui om și al tuturor popoarelor și că nu există țel mai nobil decit ăcela de a face totul pentru salvgardarea și consolidarea păcii. „Iată de ce — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — obiectivul central al politicii noastre externe îl constituie lupta neabătută împotriva oricăror pregătiri pentru război, împotriva cursei înarmărilor, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi pe cale pașnică, prin tratative, pentru instaurarea unei reale securități și a unei păci trainice în lume".Slujind cu fermitate interesele supreme ale poporului român, acțio- nind cu înaltă răspundere pentru soarta întregii omeniri, tovarășul Nicolae Ceaușescu se afirmă ca un înflăcărat promotor al ideilor nobile 

ale păcii, colaborării între popoare, ca un luptător neobosit pentru destindere și securitate internațională, pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru soluționarea constructivă a marilor și complexelor probleme ale timpurilor noastre. întregul nostru popor apreciază aportul său deosebit la întărirea prieteniei și colaborării României cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, la elaborarea și infăptuirea întregii politici externe, de pace și colaborare, a statului nostru.Expresie a sentimentelor de dragoste fierbinte și de înaltă prețuire pe care întregul nostru popor le poartă secretarului general al partidului, modul în care toți fiii națiunii noastre socialiste îi urmează îndemnurile și chemările reprezintă, totodată, o dovadă supremă a unității de monolit care caracterizează societatea noastră de azi, a faptului că această unitate, făurită in jurul unor mari idealuri și al unei mari personalități a lumii contemporane — tovarășul Nicolae Ceaușescu — constituie pentru noi toți o strălucită identitate in timp și in istorie.Activitatea pe tărîm internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu este puternic marcată de continuitatea și consecvența eforturilor consacrate înfăptuirii securității și păcii în Europa și în întreaga lume, trecerii la măsuri practice, concrete de dezarmare, îndeosebi de dezarmare nucleară, lichidării subdezvoltării și realizării noii ordini economice mondiale, creării tuturor condițiilor pentru participarea tuturor statelor, fără nici o discriminare, la viața internațională, la clădirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Partidul Comunist Român, România socialistă, poporul nostru au adresat în repetate rînduri, prin vocea celui mai autorizat reprezentant al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, chemarea către toate popoarele lumii de a face totul, pînă nu este prea tîrziu, pentru unirea eforturilor în lupta pentru dezarmare, pace și colaborare egală în drepturi între națiuni. Numeroasele și mai ales recentele inițiative de pace, curajoasele demersuri internaționale întreprinse de conducătorul Româ

niei socialiste în vederea înlăturării gravului pericol al războiului care planează asupra Europei și lumii întregi reprezintă o nouă treaptă, superioară, a concepției și acțiunilor de politică externă ale partidujui și statului nostru.Apelul pentru dezarmare șl pace lansat de Frontul Democrației și Unității Socialiste, amplele acțiuni de masă, mitinguri, demonstrații, marșuri, care au culminat cu marea adunare populară din București, suita de manifestări care continuă și care se bucură de un larg ecou internațional demonstrează fermitatea cu care intregul nostru popor militează in spiritul politicii de pace, dezarmare și colaborare internațională a României promovate neobosit de conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în același timp, devine evident faptul că Întreaga politică a partidului nostru de promovare a păcii și colaborării, de făurire a unei lumi mai bune și mai drepte, strălucitele idei și inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu sint puternic fundamentate pe voința unică a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pe dorința arzătoare a poporului român de a trăi și de a munci in libertate, liniște și fericire.Politica externă a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România, al cărei arhitect și inspirator este tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezența activă la dezbaterea și soluționarea tuturor marilor probleme mondiale, pozițiile realiste, pr.pfund constructive adoptate în toate împrejurările l-au impus pe conducătorul partidului și statului nostru ca o personalitate de înaltă autoritate și prestigiu a vieții politice contemporane, stimată și în- tîmpinată cu respect pe toate meridianele planetei, pretutindeni unde duce mesajul profund umanist de pace și prietenie al poporului român, al României socialiste.Sintem mîndri că avem în fruntea partidului și a țării un asemenea strălucit conducător, în a cărui gîn- dire și acțiune își regăsesc Întruchiparea nobilele idealuri de pace, progres și colaborare între popoarele lumii și, totodată, năzuințele și interesele supreme ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, din scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.
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