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Intr-o atmosferă de puternică angajare politică pentru îndeplinirea 

exemplară a hotăririlor Congresului al Xll-lea 

și Conferinței Naționale, a orientărilor și indicațiilor secretarului 

general al partidului, dind expresie voinței unanime de a asigura 

dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților patriei, ieri
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S-AU ÎNCHEIAT lucrările conferinței 
PE TARA A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR PUPULARE

în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
simbătă, 19 februarie, s-au în
cheiat, în Capitală, lucrările 
Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare.

Miile de participant au în
tâmpinat și de această dată pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
nețărmurită dragoste și stimă, 
cu însuflețite aplauze, urale 
și ovații. S-a scandat în
delung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !".

împreună cu tovarășul Nicolae
• Ceaușescu au sosit, în sală 

conferinței, t o v a r ă ș a Elenă 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui, fiind salutați cu deosebită 
căldură.

în ultima zi, lucrările au fost 
reluate in plen, continuînd 
dezbaterile asupra importantelor 
probleme înscrise pe ordinea de 
zi a marelui forum, care, prin 
măsurile adoptate, se înscrie ca 
un eveniment de seamă în ac
tivitatea organelor locale ale 
puterii și administrației de stat, 
activitate consacrată unirii efor
turilor oamenilor muncii, ale 
tuturor cetățenilor țării, pen
tru înflorirea și mai puternică 
a tuturor județelor și localități
lor patriei, pentru progresul 
general al societății noastre so
cialiste.

Ședința a fost condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Ștefan Mocuța, președintele 
Consiliului popular al județului 
Cluj, Venera Crăciunescu, pre
ședintele Consiliului popular al 
comunei Cobadin, județul Con
stanța, Ilie Răuțescu, președin
tele Consiliului popular al ora
șului Rovinari, județul Gorj, 
Sita Niță, președintele Consi
liului popular al comunei Dum
brăveni, județul Vrancea, Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, loan 
Drăghici, președintele Consiliu
lui popular al municipiului Bra
șov.

Conferința a fost informată 
că la dezbaterile in plen și in 
cadrul celor 12 secțiuni consti
tuite pe grupe de județe au 
luat cuvîntul 801 tovarăși,' re
prezentând județele și toate ca
tegoriile de unități administra- 
tiv-teritoriale de bază.

Apreciind că, in cele trei zile 
de dezbateri, au fost examinate 
pe larg toate problemele înscri
se pe ordinea de zi a conferin
ței, precum și sarcinile impor
tante ce revin organelor și or
ganizațiilor de partid, consilii
lor populare din hotărîrile Con
gresului al Xll-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului pri
vind continua îmbunătățire a 
activității economico-sociale și 
politico-administrative în profil 
teritorial, prezidiul a propus sis
tarea discuțiilor.

După aprobarea încheierii dis
cuțiilor, participanții au adop
tat. in unanimitate, cele opt do
cumente înscrise pe ordinea de 
zi. A fost adoptată, de aseme
nea, in unanimitate, Rezoluția 
Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare.

în continuare, tovarășul Emil 
Bobu a spus :

„Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Exprimînd dorința fierbinte a 
tuturor participanților la cea 
de-a treia Conferință pe țară a 
președinților consiliilor popu
lare, adresăm, cu cele mai. alese 
sentimente de stimă și .pro
fundă recunoștință, rugămintea 
de a lua cuvîntul secretarul ge
neral al- partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Primit cu multă căldură și pu
ternic entuziasm, a luat cuvîntul, 
în încheierea lucrărilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit inte
res. cu denlină satisfacție și

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Conferința pe țară a președinților consiliilor populare comunale, orășenești și municipale și a secretarilor cu problemele de propagandă ■ și cultură reprezintă o puternică afirmare a autoconducerii teritoriale, a democrației muncitorești revoluționare, demonstrează forța și superioritatea orînduirij socialiste. (Vii aplauze).Dezbaterile din forumul democratic al organelor locale au făcut bilanțul activității din ultimii trei ani a consiliilor populare — organe democratice ale autoconducerii economice și sociale teritoriale — și au stabilit sarcinile de viitor în vederea înfăptuirii hotăririlor Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, pre

lungite).Se poate aprecia că lucrările conferinței — în plen și pe secțiuni pe grupe de județe — s-au desfășurat intr-un spirit, de înaltă răspundere și combativitate, anali- zîndu-se critic și autocritic activitatea de pînă acum a consiliilor populare, felul în care ele au acționat pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în buna organizare și gospodărire a tuturor localităților patriei noastre.în cadrul dezbaterilor s-au evidențiat marile realizări obținute în toate localitățile, în întreaga* țară, s-au formulat numeroase propuneri care sînt menite să contribuie la perfecționarea și îmbunătățirea activității consiliilor populare pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor localităților. Este necesar ca toate aceste propuneri să fie analizate temeinic de Comitetul 

pentru Problemele Consiliilor Populare, de guvern și să se stabilească măsurile corespunzătoare în vederea realizării acelor propuneri care vor fi considerate că trebuie aplicate în întreaga țară. Totodată, este necesar să se analizeze și să se soluționeze problemele ridicate de o serie de tovarăși, care privesc o localitate sau alta, o zonă sau alta, în orice caz, consider. că este ndces&r ca organele centrale, guvernul să răspundă la toate problemele și să asigure soluționarea lor, în așa fel încît să dea posibilitatea înfăptuirii în condiții mai bune a rolului consiliilor populare în toate domeniile de activitate. 
(Aplauze puternice).Pe drept cuvînt s-au subliniat rezultatele obținute de consiliile populare în unirea eforturilor maselor populare, ale tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, din toate localitățile, în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale. An de an, comunele și orașele patriei noastre au cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială, asigurînd condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate.Remarcabilele realizări obținute în dezvoltarea forțelor de producție, politica de amplasare a industriei în toate județele țării, puternica dezvoltare și modernizare a agriculturii, dezvoltarea micii industrii și a serviciilor au creat condițiile necesare ridicării la o viață nouă, înfloritoare a tuturor județelor și regiunilor patriei. O puternică dezvoltare au cunoscut în- vățămîntul, știința șl cultura — factori de importanță hotărîtoare pentru făurirea socialismului și comunismului în patria noastră. (A- 
plauze puternice, prelungite).

O importanță deosebită o are acțiunea de organizare și sistematizare a teritoriului, a orașelor și satelor, care a dat o nouă înfățișare patriei noastre socialiste.Deoarece se împlinesc, în acest an, 15 ani de la această reorganizare, este necesar să facem — chiar succint — un scurt bilanț pentru a vșdea în ce măsură această reorganizare. a corespuns sau nu. «h ce măsură a ajutat ea la dezvoltarea tuturor zonelor, a tuturor regiunilor țării.în anii construcției socialiste, producția industrială a crescut de 50 de ori, producția agricolă de 3.5 ori, iar venitul național de circa 15 ori. Creșterea puternică a produsului social și a venitului național a asigurat mijloacele necesare pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, precum și sporirea de 6.4 ori, în această perioadă, a veniturilor rea
1968 1982— județe cu producția pînă la 5 miliarde lei 22 —— județe cu producția între 5—10 miliarde lei 15 10— județe cu producția între 10—15 miliarde lei 1 6— județe cu producția între 15—20 miliarde lei 2 6— județe cu producția peste 20 miliarde lei 1 19în acești ani s-au creat un număr de peste 6100 noi capacități industriale, odată cu dezvoltarea puternică a celor existente.S-au luat o serie de măsuri pentru o mai bună organizare a comunelor, reducîndu-se numărul lor de la 4 259 la 2 705, creîndu-se puternice unități administrative economico-sociale. A crescut numărul orașelor și municipiilor de la 184 la 237, avînd în prezent 181 orașe și 56 municipii.S-au creat consiliile unice agroindustriale, ca unități de conduce

le ale oamenilor muncii de la orașe și sate.Dezvoltarea puternică a forțelor de producție, ca și aplicarea fermă a politicii de amplasare teritorială a industriei și a altor activități economice pe întregul teritoriu au dus la crearea unor puternice platforme și centre industriale în toate județele patriei noastre. O imPd''tanță-.deoșebit,ă au avut, în această direcție, reorganizarea și noua împărțire administrativă, realizată în 1968, care au dus la formarea județelor, creînd condițiile întăririi legăturilor directe între organele centrale și unitățile ad- ministrativ-teritoriale de bază. în urma reorganizării administrativ- teritoriale și a măsurilor luate ulterior, avem acum 41 de județe.în cei 15 ani de la noua organizare administrativ-teritorială s-a realizat o puternică dezvoltare a județelor, astfel : 

re a agriculturii, dar și ca centre ale dezvoltării economico-sociale a patriei. Astfel, cele 556 centre noi ale consiliilor unice agroindustriale devin tot mai mult orașe agroindustriale sau industriăl-agrafe, căpătînd o dezvoltare armonioasă în toate domeniile.Ca urmare a puternicei dezvoltări a forțelor de producție, a industriei, a altor activități sociale, populația urbană a crescut de la 36 la sută în 1968, la peste 48 la sută în 1982, iar populația rurală s-a redus, în mod corespunzător, 

de la aproape 64 la sută la peste 51 la sută, în aceeași perioadă.Puternica dezvoltare economico- socială a creat condițiile necesare realizării unui măre volum de construcții sociale. S-au construit peste 2 300 000 locuințe, 49 000 locuri în spitale, peste' 36 000 săli de clasă, 21? 000 locuri în grădinițe, circa 114 000 locuri în qreșe, 546 000 locuri în cămine culturale, 46 case de cultură, noi cluburi șî alte așezăminte social-culturale.Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru toți cetățenii patriei. Orice om de bună credință nu poate să nu constate; marile transformări realizate îh- tr-o perioadă istorică foarte scurtă, importantele progrese obținute în dezvoltarea economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor localităților patriei noastre, demne de epoca construcției socialismului și înaintarea spre comunism ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“).Pentru noi a devenit aproape o obișnuință să asistăm la darea în funcțiune de noi întreprinderi, de noi unități industriale și agricole, de noi așezăminte social-culturale. Dar dacă ne gîndim la trecutul nostru și la ceea ce se întâmplă în multe state ale lumii, putem să afirmăm cu îndreptățită mîndrie că numai în anii socialismului și numai socialismul poate asigura o asemenea dezvoltare a economiei, a tuturor sectoarelor de activitate, ridicarea bunăstării generale a poporului ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu și poporul!“).Viața, realitățile demonstrează cu putere justețea reorganizării te

ritoriale și formării județelor, care au asigurat dezvoltarea armonioasă a teritoriului, a tuturor zo- . nelor patriei noastre, creînd condiții egale de muncă și viață pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, constituind un factor important în afirmarea principiilor socialiste, de echitate și dreptate socială-In acești, ani a avut , loc o puternică apropiere a condițiilor de muncă și viață ale țărănimii de cele ale clasei muncitoare, s-a întărit și cimentat alianța muncito- rească-țărănească, baza de granit a orînduirii noastre socialiste, garanția înaintării ferme spre victoria comunismului în România ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Viața, faptele atestă cu putere forța creatoare a poporului nostru, care a lichidat pentru totdeauna exploatarea și asuprirea și a devenit stăpîn deplin pe destinele sale, făurindu-și în mod conștient prezentul și viitorul liber și fericit. 
(Aplauze puternice, prelungite).Toate mărețele realizări obținute în anii construcției socialiste demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru comunist, care aplică în mod creator adevărurile generale, principiile socialismului științific, Ia realitățile din țara noastră, îndeplinindu-și cu cinste rolul de forță politică conducătoare a întregului popor pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite).Remarcabilele înfăptuiri în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea nivelului de trai material și șpiritual al poporului sînt rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare — clasa conducătoare
(Continuare in pag. a II-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) în societatea noastră socialistă — a țărănimii, a intelectualității și a altor categorii sociale, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, care, în deplină unitate, sub conducerea partidului nostru comunist, înfăptuiește neabătut politica internă și externă a statului, asigurînd ridicarea continuă a patriei pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, 
prelungite).Se poate afirma, cu îndreptățită mîndrie, că numai socialismul a descătușat uriașele energii creatoare ale poporului și a determinat, într-o perioadă istorică scurtă, transformarea puternică a patriei noastre într-o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură modernă în plin progres, a asigurat o puternică dezvoltare învățămîn- tului, științei și culturii, ridicarea nivelului de viață și de civilizație al întregului nostru popor.La Conferința Națională a partidului din decembrie 1982 am analizat pe larg stadiul actual al edificării socialismului în România și am adoptat o serie de programe și măsuri în vederea înfăptuirii neabătute a hotăririlor Congresului al XII-lea, a Programului partidului.Așa cum este bine ounoscut. In primii doi ani ai cincinalului 1981—1985 — în condițiile grele determinate de criza economică mondială, cit și de unele lipsuri din activitatea proprie — economia românească a continuat să se dezvolte. Deși într-un ritm mai încet, am continuat să înaintăm și să creăm condițiile necesare depășirii greutăților determinate de criza economică mondială și de unele lipsuri și contradic'ii din societatea noastră, să asigurăm înfăptuirea neabătută a planului cincinal. 
(Aplauze puternice).Pentru rezultatele obținute de oamenii muncii în toate sectoarele, în întreaga activitate, și mai cu seamă in anul 1982, doresc să adresez, de la tribuna Conferinței consiliilor populare, clasei muncitoare. țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului ponor, calde felicitări și urarea de noi și noi succese ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).La toate’ aceste realizări, organele și organizațiile de partid, consiliile populare — comunale, ’orășenești, municipale — au adus o contribuție de mare însemnătate, lată de ce doresc să adresez în mod special, tuturor organelor locale de partid și de stat, calde felicitări pentru activitatea depusă, pentru rezultatele obținute de oamenii muncii din toate județele și localitățile, precum și urarea de noi și tot mai mari succese în buna organizare si desfășurare a întregii activități în viitor. (Aplau
ze și urale puternice; se scan
dează ’"delung „Ceaușescu și 
poporul !•).

Stimați tovarăși.Avem tot dreotul să privim cu satisfacție și mîndrie la tot ceea ce am realizat pînă acum, în toate domeniile de activitate. Dar, fiind revoluționari, comuniști, nu putem să nu recunoaștem deschis că în munca noastră s-au manifestat și o serie de lipsuri, s-au comis și unele greșeli. Am vorbit desore aceasta la Conferința Națională și am stabilit măsurile pentru depășirea lor.Doresc acum să menționez faptul că și în activitatea consiliilor populare s-au manifestat, și mai persistă, o serie de lipsuri serioase. Nu toate organele locale de stat își îndeplinesc în cele mai bune condiții sarcinile de mare răspundere ce le au în dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități, în înfăptuirea autoconduce- rii, autoaprovizionării și autoges- tiunii, în buna gospodărire a orașelor și satelor în vederea asigurării unor condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru toți cetățenii.Lipsuri serioase se manifestă și în domeniul organizării și sistematizării teritoriale. In multe localități continuă să se construiască în mod anarhic, neaplicîndu-se în viață schemele de sistematizare stabilite, ceea ce afectează pentru 
o lungă perioadă întreaga dezvoltare a localităților patriei noastre.Se manifestă, de asemenea, o serie de lipsuri în activitatea po- litico-educativă și cultural-artistică de masă, în munca de ridicare a conștiinței revoluționare, patriotice, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.Nu doresc să insist, în această conferință, asupra lipsurilor și neajunsurilor care se mai manifestă în activitatea consiliilor populare. Este necesar însă ca fiecare consiliu popular să analizeze într-un spirit de mai mare responsabilitate și exigență, critic și autocritic, propria-i activitate și să stabilească măsurile necesare în vederea lichidării lipsurilor. Trebuie să fa cehi totul pentru a asigura creșterea rolului consiliilor populare în întreaga activitate economico- socială și politico-educativă, în unirea eforturilor tuturor cetățenilor din fiecare localitate in vederea lichidării in cel mai scurt timp a lipsurilor ce se mai manifestă și a imbunătățirii muncii in 

toate domeniile. Consider că avem toate condițiile ca să obținem, în cel mai scurt timp, o îmbunătățire radicală a activității tuturor consiliilor populare, ca ele să-și îndeplinească în condiții tot mai bune rolul de mare răspundere pe care-1 au în societatea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,In centrul activității organelor de partid și de stat, a tuturor unităților economico-sociale, deci și a consiliilor populare, se află hotărî- rile Conferinței Naționale, munca pentru realizarea în viață a programelor stabilite privind dezvoltarea într-un ritm mai intens a întregii activități, înfăptuirea neabătută a prevederilor planului pe 1983, a obiectivelor celui de-al șaptelea plan cincinal.Conferința Națională a subliniat necesitatea de a se lua toate măsurile în vederea înfăptuirii obiectivului fundamental stabilit de Congresul al XII-lea privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare. Aceasta presupune de a acționa cu toate forțele pentru realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile, de a trece de la dezvoltarea extensivă a industriei la o dezvoltare intensivă. în acest scop trebuie să facem totul pentru creșterea mai puternică a calității și ridicarea nivelului tehnic al produselor, pentru valorificarea superioară a materiilor prime. în mod deosebit, se impun măsuri hotărîte în vederea realizării unei productivități a muncii superioare, corespunzător dotării tehnico-mate- riale, nivelului tot mai înalt de calificare pe care l-am realizat în țara noastră.în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale trebuie să concentrăm forțele pentru dezvoltarea mai puternică a bazei energetice și de materii prime, în vederea asigurării în cel mai scurt timp a independentei energetice și a realizării cu forțele proprii a unei mai bune aprovizionări cu materii prime. Este necesar să se acționeze . cu toată hotărârea în direcția reducerii consumurilor energetice și de materii prime, pentru recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor, a pieselor și subansam- blelor. Totodată, este necesar să se acorde o atenție sporită noilor surse de energie, care se gășesc, într-o măsură sau alta, în toate zonele țării.în toate aceste domenii, consiliilor populare le revin sarcini deosebite — și este necesar ca fiecare să-și întocmească un program propriu de activitate cu privire la dezvoltarea surselor locale de energie, microhidrocentrale, ape termale, biogaz, biomasă, energia solară, precum șl cu privire la reducerea consumurilor și recuperarea unor • surse de energie.în toate localitățile, consiliile populare trebuie să se preocupe de dezvoltarea bazei materiale, valo- rificînd toate substanțele utile care se găsesc pe teritoriul patriei noastre.Un rol însemnat au consiliile populare în recuperarea și refolosirea materialelor, a diferitelor piese și subansamble.Problemele energiei și materiilor prime trebuie să constituie o preocupare a tuturor organelor de partid și de stat, a tuturor organismelor economice, a fiecărui cetățean al patriei noastre !O atenție deosebită trebuie acordată de consiliile populare dezvoltării mai puternice a micii industrii, a artizanatului, precum și a serviciilor, pe baza valorificării superioare a materiilor prime locale, în vederea satisfacerii din plin a cerințelor tuturor cetățenilor.Congresul al XII-lea și Conferința Națională au subliniat necesitatea realizării unei puternice dezvoltări a agriculturii, a înfăptuirii noii revoluții agrare.Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea în vederea realizării programelor privind dezvoltarea tuturor ramurilor agriculturii, acor- dînd o atenție deosebită activității întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție, care au rolul hotărâtor in înfăptuirea prevederilor cincinalului privind creșterea puternică a producției agricole vegetale și animale.în același timp, se impun măsuri hotărîte și acordarea unei atenții corespunzătoare activității gospodăriilor agricole personale și particulare, care au o pondere importantă în realizarea multor produse agricole, mai cu seamă în zootehnie, pomicultură și legumicultură.O atenție deosebită trebuie acordată realizării prevederilor planului privind creșterea animalelor și a producției animaliere. In conferință s-a vorbit mai pe larg despre aceasta. Recensămîn- tul a demonstrat o serie de lipsuri. Se impun măsuri hotărîte pentru a asigura realizarea în întregime a prevederilor de plan privind creșterea efectivelor de animale, îndeosebi la bovine, ovine, la toate speciile. încă in acest an trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura realizarea efectivelor prevăzute in plan. Cred că nu e nevoie să insist mult în legătură cu importanța dezvoltării mai puternice a efectivelor de animale, cit și a ilizării producției de carne, lapte, lină și altor produse animaliere pentru buna aprovizionare, pentru înfăptuirea programului de autoaprovizionare, dar și pen

tru dezvoltarea generală a țării. 
(Aplauze puternice).Consiliile populare trebuie să aibă un rol activ în buna organizare și desfășurare a întregii activități de creștere a producției agricole. Programul de autoaprovizionare are Ia bază creșterea puternică a producției în fiecare unitate agricolă, in fiecare gospodărie țărănească. Aici s-au prezentat multe exemple de rezultate foarte bune obținute în producția agricolă. Este necesar să trecem însă la generalizarea acestor exemple bune în întreaga activitate din fiecare localitate, din fiecare județ, în toată țara. Dispunem de tot ce este necesar pentru a realiza întocmai prevederile programului de autoaprovizionare, în condițiile realizării în întregime a producțiilor stabilite.Este necesar ca fiecare gospodărie țărănească, fiecare locuitor al satelor și orașelor care deține, sub orice formă, o suprafață cit de mică de pămînt, să o cultive și să obțină de pe aceasta maximum de producție.în cadrul conferinței s-au dezbătut pe larg proiectele de programe orientative privind cultivarea pămîntului, dezvoltarea fiecărei gospodării țărănești. Trebuie să facem totul pentru a obține în acest an rezultate cel puțin la nivelul prevederilor din plan.în cadrul diviziunii muncii in societatea noastră socialistă, țărănimea trebuie să asigure dezvoltarea puternică a producției agricole, așa cum minerii trebuie să asigure cărbune și minereuri, petroliștii să mărească producția de petrol, iar muncitorii din metalurgie, din chimie să sporească producția de metal și de produse chimice, constructorii de mașini să producă mai multe mașini și utilaje de înaltă calitate — și așa mai departe. în această diviziune socială a muncii, fiecare categorie de oameni ai muncii trebuie să facă totul pentru a-și îndeplini, în condiții cît mai bune, sarcinile de mare răspundere pe care le au. Trebuie să fie bine înțeles că înfăptuirea hotăririlor Conferinței Naționale, a programelor adoptate este nemijlocit legată de realizarea în toate sectoarele a sarcinilor de plan, de ridicarea nivelului calitativ al întregii activități, de creșterea mai puternică a eficienței economice. (Aplauze puternice).în acest sens, țărănimea are o misiune de înaltă răspundere, de a produce și a asigura produsele agroalimentare necesare pentru buna aprovizionare a întregii țări, de a spori contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a patriei. Alianță muncitoreăscă-țărănească — baza social-politică a orinduirii noastre socialiste — trebuie să se manifeste cu putere, în primul rînd, în domeniul producției, în realizarea schimburilor de produse dintre oraș și sat, în munca comună pentru dezvoltarea armonioasă a societății noastre socialiste 1 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!*).în realizarea programului de autoconducere și autoaprovizionare, o importanță deosebită o are fondul de stat de produse agroalimentare. Este necesar să se înțeleagă bine că realizarea contractelor, a predării către organizațiile economice, comerciale a produselor agricole contractate, a produselor animaliere constituie o necesitate vitală pentru înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare. Nici o localitate, nici o unitate nu poate consuma mai mult decît este stabilit în raport cu programul de autoaprovizionare și cu producția realizată. Trebuie să se asigure predarea necondiționată către fondul de stat a produselor contractate, să se asigure, in raport cu producția realizată, consumul necesar — și numai .pe măsura realizării unor producții superioare față de prevederile planului, în conformitate cu ceea ce am stabilit prin lege, se va putea distribui mai mult pentru , consumul propriu.în această privință, consiliile populare au o mare răspundere. Ele trebuie să acționeze cu toată fermitatea și exigența în realizarea producției, în înfăptuirea programului de autoaprovizionare. pentru a se pune capăt tendinței de auto- consum și pentru a se respecta neabătut prevederile planului, ale legilor cu privire la activitatea agricolă, precum și ale programului de autoconducere și autoaprovizionare.Dispunem de tot ce este necesar pentru ca programele privind dezvoltarea agriculturii și autoapro- vizionarea să fie realizate în bune condiții — și îmi exprim convingerea că toate consiliile populare vor acționa cu întreaga răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest domeniu, adu- cînd o contribuție tot mai însemnată la dezvoltarea generală a patriei noastre socialiste, la ridicarea bunăstării generale a poporului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Este necesar să se acorde o atenție mai mare sistematizării și organizării teritoriale. în conformitate cu programele și schițele de sistematizare stabilite, trebuie să acționăm pentru restrîngerea perimetrului construibil, pentru gruparea construcțiilor de locuințe și soci al-economice, precum și a construcțiilor agricole, industriale sau de altă natură pe un teritoriu cît 

mai restrins, pentru o bună folosire a pămîntului.Trebuie să se înțeleagă bine că suprafața agricolă de care dispune țara noastră trebuie să fie mai bine gospodărită. Să restrîngem suprafețele pentru construcții, pentru drumuri sau altele și să mărim suprafața cultivabilă.Pămîntul constituie principalul factor — sau, mai bine zis — factorul hotărîtor pentru producția agricolă. Nu se poate realiza și cultiva nimic dacă nu dispui de suprafața de pămînt corespunzătoare. De aceea, trebuie să înțelegem că pămîntul constituie o bogăție națională a întregului popor, că suprafața arabilă, agricolă, trebuie apărată, păstrată și dezvoltată. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru creșterea fertilității pămîntului, pentru a reda agriculturii noi suprafețe, pentru combaterea eroziunii solului, pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și irigații.Consiliile populare au marea răspundere de a veghea cu toată exigența Ia înfăptuirea legilor cu privire la sistematizarea, la apărarea și dezvoltarea suprafețelor agricole, în toate localitățile patriei. Trebuie să trecem cu hotărî- re la realizarea de construcții de locuințe sau de alte construcții so- cial-culturale și industriale pe suprafețe cît mai restrînse, reali- zînd construcții cu mai multe niveluri. După cum este cunoscut, am stabilit ca pentru o gospodărie țărănească să se aloce în general circa 200 metri pătrați. Dacă s-ar realiza locuințe cu 2—3 niveluri, aceasta ar permite să se economisească de fiecare gospodărie 50— 60 de metri pătrați de teren, care ar putea fi cultivat cu produse agricole. Voi da, în această privință, un exemplu : dacă trei gospodării țărănești se unesc și realizează o construcție cu parter si două niveluri, pornind de la 80—90 mp construibili de fiecare, poate economisi fiecare gospodărie 50— 60 mp. Pe această suprafață se poate realiza o producție de 400— 500 kg tomate sau de 120—150 kg ceapă sau alte produse, ceea ce ar putea să asigure din plin necesarul unei gospodării de 3—4 persoane, cu aceste produse. Iată de ce, tovarăși, este necesar să înțelegem că, în condițiile României, cind suprafața arabilă pe locuitor este de numai 0,45 hectare, deci mai puțin de un pogon, trebuie să facem totul pentru a reduce suprafața construlbilă, pentru a cultiva fiecare metru pătrat de pămînt. Aceasta constituie o cerință națională a asigurării condițiilor dezvoltării agriculturii, a bunei aprovizionări a populației. (Aplauze 
puternice, prelungite.).în cadrul consfătuirii s-a discutat pe larg cum să fie organizată activitatea într-o gospodărie sau alta, de ce este necesar ca fiecare țăran, ca fiecare cetățean care deține o anumită suprafață de pămînt să-l cultive, in așa fel incit să-și asigure necesarul pentru consumul propriu și o anumită cantitate de produse disponibile pentru a fi vîndute prin organizațiile comerciale sau direct pe piață..Trebuie să realizăm neabătut orientările stabilite de Conferința Națională cu privire la creșterea puternică a numărului de animale în gospodăriile țărănești. Fiecare gospodărie^ țărănească trebuie să crească o vacă, oi sau capre, porci și păsări pentru a-și asigura în întregime necesarul de produse animaliere și sore a putea vinde și pentru nevoile generale ale societății.în general, trebuie să facem totul pentru creșterea mai puternică a producției agricole vegetale și animale, atît in unitățile socialiste de stat și cooperatiste, cît și în gospodăriile personale sau particulare. Să realizăm un belșug de produse agroalimentare, care să asigure din plin necesitățile de consum, dar și alte cerințe ale economiei naționale. Pe această bază să crească veniturile țărănimii, ale oamenilor muncii din agricultură.Așa cum am menționat și la Conferința Națională, nu trebuie să ne temem că unii țărani se vor îmbogăți. Noi dorim să realizăm un socialism al belșugului și bunăstării generale a fiecărui cetățean al patriei ! Prin munca sa și a familiei sale, orice cetățean, de la sat sau oraș, poate avea venituri nelimitate. Noi am lichidat asuprirea și exploatarea omului de către om. în societatea noastră socialistă nu este posibil ca cineva să trăiască și să aibă venituri pe seama altuia — dar poate să-și asigure creșterea puternică a veniturilor prin munca depusă pentru sine, pentru societate. Nimeni, in societatea socialistă, nu poate trăi — și nu trebuie să trăiască — fără muncă ! Trebuie să aplicăm cu fermitate principiul socialist: „nici muncă fără pîine, nici piine fără muncă* 1 Să aplicăm cu toată hotărîrea principiul socialist in legătură cu veniturile, după care fiecare trebuie să depună o muncă utilă, iar veniturile să fie nemijlocit determinate de munca depusă și de rezultatele muncii.Așa cum am subliniat și la Con- ■ ferința Națională, societatea noastră socialistă asigură dreptul la muncă și creează condițiile necesare ca fiecare să aibă asigurat locul de muncă în raport cu pregătirea sa și cu necesitățile dezvoltării societății. Prin muncă cinstită, demnă, veniturile oamenilor muncii pot și trebuie să 

crească continuu. Dar nu este posibil și nu este echitabil să se asigure cuiva venituri garantate, dacă nu depune o muncă utilă, dacă nu muncește. Noi aplicăm ferm principiul retribuției egale la muncă egală, creînd condiții ca, în raport de munca depusă, să se garanteze venituri sigure pentru toți oamenii muncii. Cu cît vor crește producția și productivitatea muncii, cu cît vor spori eficiența și rentabilitatea economică, cu atit vor putea crește și veniturile oamenilor muncii, în acest spirit trebuie să acționăm și în organizarea activității in domeniul agriculturii, și în ce privește creșterea veniturilor țărănimii și ale oamenilor muncii din acest important domeniu al activității sociale. (Aplauze puternice, 
prelungite).M-am oprit mai pe larg la problemele agriculturii și ale organizării activității în toate localitățile, ale gospodăriilor personale sau particulare, avînd în vedere că consiliilor populare le revine uh rol deosebit în realizarea prevederilor programelor în acest sector de activitate.Aș dori să exprim convingerea că toți cei prezenți aici — secretarii de partid și primarii, secretarii adjuncți, celelalte cadre de partid și de stat riin toate județele patriei — vor înțelege că este necesar ca, întorcîndu-se acasă, să treacă cu toată hotărîrea la măsuri concrete, la stabilirea de programe pentru fiecare comună, pentru fiecare localitate, pentru fiecare unitate agricolă, în spiritul hotăririlor Conferinței Naționale, al celor ce am menționat anterior. Trebuie să facem astfel încît fiecare consiliu popular, din fiecare localitate, să devină un bun organizator și conducător al întregii activități agri
cole. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,în aplicarea principiului auto- conducerii este necesar să se acționeze cu toată fermitatea și pentru realizarea autogestiunii, pornind de la necesitatea ca fiecare comună, oraș, municipiu să-și asigure autofinanțarea. Avem, dealtfel, un număr important de comune — circa 1 064 — care își realizează veniturile necesare pentru întreaga activitate. în realizarea autofinanțării trebuie să pornim de la necesitatea ca fiecare comună să asigure întreținerea școlilor, a asistenței sanitare, a căminelor culturale, caselor de cultură și altor activități sociale, să asigure întreținerea și dezvoltarea străzilor, șoselelor, a cursurilor de apă, activitatea edilitară, aprovizionarea cu apă, buna gospodărire 
a orașelor și comunelor.în conformitate cu prevederile legii, toate consiliile populare poartă răspunderea nemijlocită pentru buna gospodărire, pentru buna desfășurare a întregii vieți din localitatea respectivă. Toți cetățenii au răspunderea de a participa Ia activitatea de gospodărire, de întreținere a orașelor și satelor. Participarea fiecărui cetățean la realizarea autoconducerii. a autoaprovizionării și autogestiunii constituie un factor hotărîtor pentru înfăptuirea rolului de mare răspundere pe care îl au consiliile populare, pentru dezvoltarea democrației muncitorești, socialiste.Este necesar ca fiecare localitate să-și aibă bugetele proprii de venituri și cheltuieli, să-și asigure mijloacele necesare dezvoltării economico-sociale, edilitare, în toate domeniile la care m-am referit. Nu se poate vorbi de autoconducere așteptînd finanțarea diferitelor activități din bugetul de stat. Dimpotrivă, trebuie să ajungem, în scurt timp, acolo, încît fiecare localitate să participe la finanțarea unor activități mai generale pe județe și pe întreaga țară. 
(Aplauze puternice).înfăotuirea măsurilor de autoconducere, autoaprovizionare și autogestiune constituie o cerință fundamentală a dezvoltării mai puternice a democrației muncitorești, a participării maselor populare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Aș dori să atrag atenția că, pe lîngă importanța sa economico-socială, întărirea spiritului de autoconducere și autogospodărire, realizarea unei independențe — ca să spun așa — a fiecărei localități în domeniul bunei aprovizionări, în domeniul financiar, al bunei gospodăriri au o importanță deosebită și pentru întărirea capacității de apărare a patriei, pentru realizarea în viață a principiilor politicii noastre în domeniul militar — de a asigura participarea întregului popor la apărarea patriei în cazul unei agresiuni imperialiste. Desigur, noi facem totul pentru pace, dar nu trebuie să uităm nici un moment că, pînă nu se va pune capăt cursei înarmărilor, politicii imperialiste de forță și dictat, se menține pericolul de război. De aceea avem răspunderea — și trebuie să facem totul — pentru întărirea continuă a capacității de apărare a țării. Și, în acest cadru, autoconducerea, auto- aprovizionarea, buna gospodărire cu forțele proprii a fiecărei localități constituie un factor de importanță deosebită în lupta pentru întărirea capacității de apărare a patriei. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu-pace !“).

Stimați tovarăși,în cadrul democrației muncitorești revoluționare, consiliile populare — ca organele cele mai democratice ale puterii locale de stat — au un rol de importanță excepțională. însăși organizarea și compoziția consiliilor populare subliniază cu putere caracterul lor larg reprezentativ și democratic, ca [tarte integrantă a democrației noastre muncitorești revoluționare.în consiliile. populare județene, orășenești, municipale și comunale sînt aleși 62 170 deputați. Compoziția socială, națională, pe sexe și vîrstă este următoarea: aproape 27 la sută muncitori, peste 53 la sută țărani, 16,5 la sută intelectuali. Din aceștia, circa 90 la sută sînt români, 7,5 la sută maghiari, 1,4 la sută germani, 0,9 la sută alte naționalități. Din totalul deputaților, peste 38 la sută sînt femei. Este un lucru bun, dar nu suficient. Trebuie să facem ca femeile să participe, în raport cu ponderea pe care o au în societatea noastră și cu principiul dreptului egal, în toa
te domeniile de activitate. (Aplauze puternice). De asemenea, deputății sînt reprezentați în mod corespunzător din punct de vedere al vîrstei. Astfel, avem aproape 29 la sută deputați în consiliile populare pînă la 35 de ani, peste 49 la sută între 35—50 ani și 22 la sută peste 50 de ani.Analizînd compoziția și structura consiliilor populare, putem declara, cu deplin temei, că deputății consiliilor populare constituie expresia structurii și compoziției sociale actuale a societății noastre, exprimă largul democratism al orinduirii noastre, participarea maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, înfăptuirea neabătută a politicii naționale a partidului de deplină egalitate în drepturi pentru toți cetățenii patriei, de participare la conducere în toate domeniile, a tuturor oamenilor muncii. Putem spune că consiliile noastre populare exprimă largul democratism — care este de necomparat cu orice democrație burgheză — că, și în acest domeniu, socialismul a creat și creează o democrație nouă, unică, în care poporul însuși hotărăște și conduce întreaga țară. însăși conferința noastră demonstrează acest caracter larg democratic, faptul că reprezentanții aleși direct de cetățeni din fiecare localitate dezbat și hotărăsc destinele patriei, înaintarea spre comunism, întărirea independenței și suveranității 
țării ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu și poporul !“).După cum este bine cunoscut, în același timp, am dezvoltat larg noi organisme ale democrației muncitorești — consiliile oamenilor muncii din unitățile economice- sociale, consiliile județene, congrese și consilii naționale ale oamenilor muncii — care, într-o strînsă unitate și colaborare cu organele statului democrației muncitorești revoluționare, constituie sistemul unitar al democrației noastre prin care întregul popor participă nemijlocit la elaborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Vom acționa și în viitor cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea cadrului democratic, pentru asigurarea condițiilor necesare participării la conducere a maselor populare ! Pornim de la faptul că participarea maselor populare, a întregului popor la conducerea societății, dezvoltarea democrației muncitorești revoluționare constituie factorul hotărîtor pentru asigurarea mersului nostru înainte, pentru ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză indelung „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși,Sarcinile de mare răspundere ce revin consiliilor populare în dezvoltarea fiecărei localități impun îmbunătățirea continuă a activității organizatorice și politice, creșterea rolului lor în întreaga viață economico-socială.Se impune în primul rînd o întărire și mai puternică a legăturilor consiliilor populare cu alegătorii, cu masele de oameni ai muncii. Trebuie avut permanent în vedere că consiliile populare au fost alese pe baza unor programe concrete, a unor angajamente ferme — și ele trebuie să facă totul pentru a răspunde încrederii oamenilor muncii și, totodată, pentru a asigura unirea eforturilor tuturor cetățenilor din frecare localitate în buna desfășurare a întregii - activități.Este necesar ca întreaga activitate a consiliilor populare să se bazeze pe legile care stabilesc cadrul de soluționare a fiecărei probleme. Respectarea legilor in munca fiecărui consiliu, de către fiecare cetățean constituie o cerință obligatorie, o necesitate pentru buna funcționare a activității consiliilor populare, a democrației noastre muncitorești revoluționare. Consiliile populare trebuie să asigure controlul bunei funcționări și respectarea legilor de către toate unitățile de pe raza teritoriului lor. Unitățile de stat, industriale, agricole, cooperatiste, orice unitate economico-socială de pe teritoriul unei localități este supusă controlului și răspunde în fața consiliului popular de aplicarea neabătută a legilor țării, în toate domeniile.

în mod deosebit, așa cum am menționat, consiliile populare au o mare răspundere pentru desfășurarea în termenele optime a lucrărilor agricole, executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare in conformitate cu prevederile legilor, asigurarea semințelor, a materialului săditor, a raselor de animale prevăzute de lege. Ele trebuie să vegheze la strîngerea la timp a recoltei, la păstrarea și depozitarea ei fără pierderi, la realizarea fondului de produse agroalimentare pentru autoaprovizionare, precum și pentru necesitățile generale ale statului.Sarcini deosebite revin consiliilor populare și în ce privește organizarea micii industrii, a serviciilor, satisfacerea în cele mai bune condiții a necesităților oamenilor muncii.Consiliile populare trebuie să vegheze permanent ca întreaga activitate să fie organizată pe principiile noului mecanism economic, ale eficienței și rentabilității fiecărei activități.O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării și apărării proprietății socialiste — a proprietății întregului popor sau cooperatiste — cît și proprietății personale și particulare a cetățenilor, împotriva oricăror infracțiuni. Consiliile populare trebuie să acționeze cu toată fermitatea împotriva oricăror încălcări ale normelor de conviețuire socială. De asemenea, ele trebuie să acționeze cu toată hotărîrea în vederea asigurării și păstrării liniștii și ordinii publice. Organele de stat de pe teritoriul fiecărei localități au sarcina și trebuie să răspundă cerințelor consiliilor populare privind realizarea acestor îndatoriri de mare răspundere.Pornind de la răspunderile pe care le au în toate domeniile de activitate, este necesar să se acționeze cu mai multă hotărire pentru creșterea răspunderii și exigenței consiliilor populare in îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă. Președinții consiliilor populare, primarii comunelor și orașelor trebuie să-și îndeplinească în cele mai bune condifri sarcinile de mare răspundere pe care le au, pornind de la faptul că munca ce li s-a încredințat de către partidul și statul nostru, încrederea ce li s-a acordat de masele populare alegîndu-i în consiliile populare, în conducerea acestora, trebuie să-i determine de a nu precupeți nimic pentru a servi neabătut fiitereșele oamenilor muncii, ale poporului, cauza socialismului, interesele generale ale sta- tulul, integritatea și suveranitatea ‘‘ pairi ei’;. ’ (Aplauze 'puternice,' ’ pre
lungite).

Stimați tovarăși,La conferință participă și secretarii cu problemele de prooagandă și cultură din toate localitățile patriei noastre. Avem în vedere ca, în perioada următoare, ei să devină și vicepreședinți ai consiliilbr populare respective, pentru a acționa, împreună cu toate consiliile populare și alte instituții de stat de pe teritoriul fiecărei localități, pentru buna organizare și desfășurare a activității politico-educative și cultural-artistice. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Avem, de asemenea, în vedere — pentru întărirea rolului consiliilor agroindustriale și în buna organizare a activității de colaborare între comunele ce aoarțin acestor consilii agroindustriale — să creăm în viitor un consiliu de coordonare al consiliilor poou’are în cadrul consiliului agroindustrial, tocmai pentru a asigura, în cadrul consiliului, unirea tutu~or forțelor pentru buna desfășurare a întregii activități. (Aplauze puter
nice, prelungite).Avem bune rezultate în activitatea politico-educativă. Avem o tradiție minunată în activitatea căminelor culturale, în munca cultural-artistică de masă. în cadrul Festivalului național „Cînta- rea României* se desfășoară în toate localitățile o puternică activitate politico-educativă și artistică. în cadrul festivalului se asigură participarea a sute și sute de mii de oameni ai muncii, de cetățeni, în formațiile cultural- artistice. Este necesar însă să acordăm o atenție sporită bunei desfășurări a Festivalului național „Cîntarea României*, să asigurăm un conținut mai bun activității cultural-artistice, să punem un accent mai puternic pe educarea maselor în spiritul glorioaselor tradiții de luptă ale poporului nostru, ale mișcării revoluționare, ale partidului nostru comunist. Să combatem cu hotărire concepțiile retrograde, manifestările naționaliste, șoviniste, antisemite, sub orice formă s-ar manifesta ele ! Să punem în centrul activității ridicarea conștiinței revoluționare, dezvoltarea sentimentului patriotic, de dragoste față de patrie, față de popor, sentimentul prieteniei și frăției în lupta și munca comună pentru socialism, pentru comu
nism ! (Aplauze puternice, prelun
gite). Să dezvoltăm continuu sentimentul solidarității și prieteniei cu toate popoarele lumii 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).în activitatea politico-educativă, cultural-artistică trebuie să fie unite toate forțele comunei și orașului respectiv, in așa fel încît fiecare cămin, fiecare casă de cultură, fiecare club să devină un puternic centru de educație politică, de formare a omului n->u,
(Continuare in pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)constructor conștient al socialismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).Dispunem de forțe puternice în toate comunele și orașele, în toate unitățile economico-sociale. Să unim toate aceste forțe și să asigurăm ca toate cadrele și toți oamenii muncii să fie participanți și creatorii noii culturi, ai noii arte revoluționare, să se ridice, și în acest domeniu, la nivelul realizărilor obținute în dezvoltarea economiei naționale ! Să demonstrăm și în domeniul culturii și artei că numai și numai poporul este adevăratul creator a tot ceea ce este mai bun 1 (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“)»Să așezăm neabătut la baza întregii activități politico-educative concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, principiile socialismului științific. Să facem în așa fel încît munca cultural-educativă să devină un factor puternic în întreaga activitate de înfăptuire a hotărîrilor partidului, de participare a maselor la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice și sociale.Organizațiile de partid, comitetele comunale, orășenești și municipale de partid trebuie șă asigure conducerea și îndrumarea per- ' manentă, - a activității consiliilor ; populare în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le revin, să acționeze pentru creșterea rolului organizațiilor de partid, al organelor de partid, al fiecărui comunist în înfăptuirea hotărîrilor de partid, în aplicarea în viață a k igilor țării.Realizarea rolului conducător al partidului în toate domeniile presupune ca fiecare organizație de partid, fiecare organism de partid, fiecare comunist să-și îndeplinească sarcinile cu maximum de exigență și combativitate. Trebuie să avem permanent în vedere că afirmarea rolului conducător al partidului nu constituie o noțiune abstractă, o lozincă ; rolul conducător al partidului trebuie să se materializeze în munca fiecărui activist, a fiecărui membru de partid ; în toate împrejurările, comuniștii trebuie să acționeze permanent împreună cu masele largi populare, cu toți cetățenii, să fie în primele rînduri ale luptei pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a întregii activități. 
(Aplauze puternice, prelungite).Comuniștii nu au și nu pot avea drepturi aparte sau privilegii. Ei au aceleași drepturi, aceleași îndatoriri ; au o răspundere mai mare însă în calitate de revoluționari, în calitate de membri ai unui partid în care au intrat în mod conștient, pentru a participa în mod organizat la transformarea revoluționară a țării, a lumii ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Să facem astfel încît activitatea comuniștilor din consiliile populare, a organelor și organizațiilor de partid să ducă la lichidarea rapidă a lipsurilor care se mai manifestă în munca consiliilor populare, la creșterea rolului lor în toate domeniile !Se impun, de asemenea, măsuri hotărîte pentru o mai bună activitate a Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare în îndrumarea și soluționarea operativă și cu răspundere a problemelor multiple legate de buna desfășurare a activității în toate localitățile patriei noastre. Este, de asemenea, necesar ca și celelalte ministere și organe centrale de stat — în cadrul răspunderilor și atribuțiilor ce le revin — să soluționeze cu mai mare operativitate și răspundere problemele, să acorde un sprijin mai puternic consiliilor populare în întreaga lor activitate. Trebuie să facem astfel încît consiliile populare să primească răspuns și un sprijin efectiv în soluționarea problemelor, pentru a-și putea îndeplini sarcinile. Să mutăm centrul activității Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, a organelor noastre centrale, jos, în comune, în orașe, în unitățile economico-sociale, acolo unde se hotărăște, pînă la urmă, realizarea întregii activități 1 (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Avem cadre foarte bune. Aș dori să menționez că mi-au produs o deosebită satisfacție — și regret că n-am putut participa la toate lucrările conferinței — cuvîntările pe care le-am ascultat aici. Am constatat ce primari minunați avem — și sînt convins că dacă în toate comunele vom avea asemenea oameni, asemenea primari ca aceia pe care i-am auzit vorbind aici — și mi-au produs o deosebită bucurie — atunci putem realiza tot ce ne propunem 1 (Aplauze pu
ternice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).In legătură cu aceasta, aș dori să menționez necesitatea de a se acorda cea mai mare atenție asigurării, pentru toate comunele — și, aș adăuga, pentru toate consiliile agroindustriale, ca, de altfel, pentru toate domeniile, dar mă refer a- cum la unitățile teritorial administrative, la comune, orașe și consilii agroindustriale — a unor secretari de partid și primari, președinți de consilii agroindustriale, la nivelul celor mai buni activiști. Ca să mă exprim așa — și cred că nu greșesc, cred că toți veți fi de acord cu mine — trebuie ca primarul comunal să fie la nivelul unui secretar al comitetului județean. Numai așa el va putea, intr-adevăr, să-și facă datoria. Să punem buni activiști, să-i ajutăm în ridicarea nivelului lor politic, profesional, să cunoască bine problemele, pentru că în comună, în oraș se f hotărăsc și se rezolvă toate problemele dezvoltării întregii activități. Acolo trebuie să avem cadrele cele mai bune! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează indelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).Este necesar să se schimbe, în- tr-un anumit sens, optica în aprecierea cadrelor de la comune și orașe, în recrutarea și asigurarea pregătirii lor la nivelul cerințelor actuale. Desigur, discutăm acum între noi — este adevărat că se transmite la televiziune — dar între noi, înseamnă că discutăm cu poporul. Munca primarilor o simte fiecare cetățean și, de aceea, vrem să discutăm foarte deschis lucrurile ; dacă o să avem un instructor cu o pregătire mai slabă nu va fi un lucru rău — deși trebuie să avem buni instructori. Dar dacă avem un primar care nu poate să rezolve problemele, e un lucru foarțe rău. Pe primul plan trebuie să asigurăm primari, secretari de partid în fiecare comună și oraș la nivelul celor mai înalte cerințe. Aceasta vă impune însă și vouă, tovarăși, sarcina de a învăța, de a vă ridica nivelul de cunoștințe — și politice, și economice — pentru a putea îndeplini bine sarcinile de răspundere, de a întări legăturile și de a lucra continuu cu cetățenii, deoarece numai și numai împreună cu cetățenii veți putea să vă îndepliniți în condiții bune rolul de răspundere pe care îl aveți. Eu consider că această conferință trebuie să determine o îmbunătățire generală a activității consiliilor populare, creșterea răspunderii și rolului lor ca unități de bază, teri- torial-administrative, dar și economico-sociale, în conducerea întregii activități. Pe voi, tovarăși, ne sprijinim ! Comuna, orașul constituie sprijinul de bază al partidului, al Comitetului Central, al statului nostru ! Acolo trebuie să facem unități puternice — și voi trebuie să fiți adevărați conducători politici și organizatori ai acestor localități, avînd încrederea maselor populare, acționînd împreună cu masele populare ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).In legătură cu toate acestea, aș dori să mă refer la necesitatea ca presa, radioul și televiziunea să înscrie în programele lor și să se ocupe mai mult de activitatea orașelor, comunelor, a consiliilor populare. Ele trebuie să oglindească munca ce se desfășoară în comune, în orașe, munca oamenilor muncii, a consiliilor populare, a primarilor și să considere că o bună activitate de presă, o bună emisiune de radio și televiziune va fi numai aceea care va oglindi cît mai bine viața și munca țăra

nului, ale muncitorilor, ale localităților patriei noastre. (Aplauze 
puternice).In aceeași măsură, uniunile noastre de creație trebuie să-și îndrepte mai mult atenția spre satele și orașele patriei, spre unitățile de bază, să caute și să găsească izvoarele de inspirație în munca poporului, a minunaților constructori ai socialismului, a acelora care secole de-a rîndul au asigurat păstrarea și dezvoltarea națiunii și care acum înalță comunismul în România ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).Să facem astfel încît Conferința pe țară a președinților consiliilor populare și a secretarilor cu probleme de propagandă și cultură să constituie un factor hotărîtor, să dea un nou impuls, să dinamizeze întreaga activitate a consiliilor populare în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le au. Să facem astfel încît consiliile populare din toate localitățile să-și îndeplinească în cele mai bune condiții răspunderile de mare însemnătate, să crească rolul lor în cadrul democrației muncitorești revoluționare, în înfăptuirea politicii interne și externe a țării noastre, în dezvoltarea tot mai puternică a forțelor de producție, în ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, în întărirea independenței și suveranității României ! 
(Aplauze și urale puternice, pre- 

■ lungite; se scandează îndelung 
„Ceaușesțiu — P.C.R.!", „iCțâușescu 
și popOril! !“).

Stimați tovarăși,Preocupîndu-ne de îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea socialistă a patriei noastre, acordăm, în același timp, o atenție deosebită situației internaționale, acționînd cu toate forțele pentru a contribui la soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane în interesul păcii, al progresului economic și social, al independenței popoarelor.în viața internațională se confruntă cu putere două tendințe diametral opuse, continuă să se ascută contradicțiile între diferite state și grupări de state, se intensifică cursa înarmărilor — ceea ce duce la creșterea pericolului de noi războaie, inclusiv al unui război nuclear mondial.Problema fundamentală, în actualele împrejurări internaționale, este oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, înlăturarea pericolului de război și asigurarea păcii. (Aplauze puter
nice, se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).în acest context, considerăm că trebuie să facem totul pentru a opri, în acest an, amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa și pentru trecerea la retragerea și distrugerea celor existente. Dacă se va trece la amplasarea noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune, în Europa se va crea o situație deosebit de gravă, va crește pericolul războiului nuclear, ceea ce ar însemna distrugerea continentului, civilizației, a însăși vieții tuturor oamenilor și popoarelor.Iată de ce considerăm că popoarele europene trebuie să-și unească eforturile și — peste deosebirile de orînduire socială — să acționeze cu toată hotărî rea pentru a opri amplasarea noilor rachete și retragerea celor existente.Să facem totul pentru o Europă unită, fără rachete nucleare de nici un fel, în general, fără arme nucleare !Susținem cu hotărîre propunerile pentru zone fără arme nucleare — și acționăm pentru realizarea unei asemenea zone în Balcani. Salutăm propunerile pentru o zonă fără arme nucleare, care să separe cele două blocuri militare pe o lărgime cît mai mare posibilă.Este necesar să facem totul pentru încheierea cît mai rapidă a reuniunii de la Madrid, prin adoptarea unei hotărîri privind convocarea conferinței de dezarmare și încredere în Europa și continuitatea reuniunilor începute la Helsinki.

Noi, popoarele europene trebuie să facem totul pentru a asigura generațiilor de azi, generațiilor viitoare, copiilor pacea, libertatea, independența 1 Să facem totul pentru dreptul suprem al oamenilor la existență, la viață, la libertate și pace ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — pace !“).Este necesar să se treacă la discuții directe între țările din Tratatul de la Varșovia și țările N.A.T.O., avînd în vedere că aceste țări dispun de peste 80 la sută din armament și de aproape totalitatea armamentului nuclear. Nu poate exista nici un fel de justificare, nici un fel de considerent pentru continuarea politicii de înarmare, pentru creșterea cheltuielilor militare 1 Realizarea unui echilibru al raportului de forțe trebuie să se obțină nu prin acumularea de noi stocuri de armamente pentru distrugerea lumii, ci prin reducerea armamentelor la un nivel cît mai scăzut 1Dăm o înaltă apreciere mișcărilor de pace din Europa și de pe alte continente — și considerăm că este necesar, tocmai în aceste împrejurări, să se intensifice lupta maselor, a popoarelor, să se întărească colaborarea și solidaritatea între diferitele forțe care se pronunță pentru pace, în vederea realizării obiectivului fundamental al opririi cursei înarmărilor, a -înlăturării pericolului de război și asigurării păcii.Poporul român va continua să participe cu întreaga forță șl să întărească colaborarea cu mișcările pentru pace, cu popoarele de pretutindeni 1 Avem deplina convingere că stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, să pună capăt cursei înarmărilor, să determine trecerea la dezarmare, să asigure pacea, dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni 1 (A-
plauze și urale puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu- 
pace !“).Acordăm o mare însemnătate încetării actualelor conflicte militare și trecerii la soluționarea lor pe calea pașhică a tratativelor. Oricît de îndelungate vor fi tratativele, ele sînt incomparabil mai bune și sînt singurele care asigură găsirea căilor de înțelegere, care corespund intereselor fiecărui popor și ale păcii generale.Considerăm, în acest spirit, că este necesar ca popoarele iranian și irakian să înceteze acțiunile militare și să treacă la soluționarea problemelor dintre ele pe calea tratativelor. Este în interesul ambelor popoare, în interesul independenței, suveranității și dezvoltării economico-sociale a țărilor respective să pună cît mai neîn- tîrziat capăt acestui război. Ca prieteni, noi ne exprimăm speranța că se va trece cît mai neîntârziat la încetarea luptelor, la soluționarea pe calea tratativelor a problemelor, la restabilirea relațiilor de bună vecinătate, de prietenie între cele două țări și popoare.în acest spirit considerăm că este necesar să se soluționeze toate problemele litigioase. în mod deosebit ne pronunțăm pentru o soluție globală, politică, în Orientul Mijlociu.Este necesar, în primul rînd, să se retragă neîntârziat trupele is- raeliene din Liban, să se asigure și să se respecte independența, integritatea teritorială și suveranitatea Libanului.în același timp, considerăm că este necesar să se treacă la tratative, în cadrul unei conferințe internaționale, în vederea soluționării tuturor problemelor din Orientul Mijlociu, în primul rînd a problemei palestiniene, pe baza dreptului poporului palestinian la autodeterminare și la făurirea unui stat palestinian independent.Se impune ca în Orientul Mijlociu să se asigure existența independentă a unui stat palestinian, așa cum trebuie să se asigure și existența statului israelian. între aceste două state, între toate țările din Orientul Mijlociu trebuie să se realizeze relații de respect reciproc al independenței, integrității și suveranității. Realizarea unei păci trainice în Orientul Mijlociu constituie o necesitate pentru toate 

popoarele din această zonă, o necesitate pentru pacea în întreaga lume ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

Stimați tovarăși,Ca rezultat al agravării crizei mondiale, al politicii financiare, și în mod deosebit al dobînzilor deosebit de mari, s-a ajuns la o înrăutățire considerabilă a situației țărilor în curs de dezvoltare. Tratativele de pînă acum între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare nu au dus la rezultate.Considerăm că se impun acțiuni hotărîte pentru a se ajunge la soluții realiste privind problemele subdezvoltării, ale realizării noii ordini economice internaționale.Situația actuală nu poate săcontinue mult timp. Fără soluții reale privind lichidarea subdezvoltării, fără un ajutor substanțialpentru țările sărace bilă nici depășirea mice, nici reluarea producție. Măsurile
nu este posi- crizei econo- activității de financiare a-doptate în ultimul timp, sau celecare se au în vedere, nu asigurăo rezolvare radicală a situației țărilor în curs de dezvoltare.De aceea, România consideră că trebuie avute în vedere soluții mai îndrăznețe — ca să mă exprim așa— mai revoluționare, cum ar fi „ jpșJj?, refețitoare la anularea dobînzilor pentru țările cele mai sărace, o anumită reducere a dobînzilor pentru un alt grup de țări, reducerea și stabilirea unui plafon maxim al dobînzilor, precum și acordarea de noi credite pentru desfășurarea activității economice și dezvoltarea țărilor sărace.în același timp, sînt necesare măsuri hotărîte în ce privește prețurile la materiile prime, accesul la tehnologii, în general, realizarea unor relații internaționale mai echitabile, în spiritul egalității între toate statelfe lumii.Ținînd seama de toate acestea, considerăm că este necesar ca țările în curs de dezvoltare să acționeze mai unite, mai solidare, să-și elaboreze o strategie comună, atât în ce privește conlucrarea în viitor, în vederea dezvoltării economico-sociale, cît și în tratativele cu țările dezvoltate. Trebuie să facem totul pentru a se ajunge, în cel mai scurt timp, la tratative și la acorduri corespunzătoare privind problemele subdezvoltării, principiile noilor relații, ale noii ordini economice și politice mondiale. România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, va acționa cu toate forțele sale, împreună cu toate țările în curs de dezvoltare, în direcția aceasta 1Ținînd seama de problemele complexe ale vieții internaționale, este necesar să se asigure condițiile necesare participării cu drepturi egale la soluționarea problemelor, a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau de orînduire socială.Se impune creșterea mai puternică a rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea democratică a problemelor complexe ale lumii de astăzi.în mod deosebit acordăm o mare însemnătate țărilor în curs de dezvoltare, țărilor mici și mijlocii, mișcării țărilor nealiniate. In această privință, aș dori să exprim speranța noastră că reuniunea din martie anul acesta, de la New Delhi, a țărilor nealiniate va duce la depășirea unor divergențe, a unor deosebiri de păreri, la întărirea unității și colaborării țărilor nealiniate în problemele fundamentale de interes comun, care sînt cu mult mai importante decît orice deosebiri de păreri. Trebuie făcut totul pentru ca mișcarea țărilor nealiniate să aibă un rol mai activ în problemele dezarmării și asigurării păcii, în instaurarea noii ordini economice, în soluționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, în asigurarea independenței popoarelor, a progresului .lor economic și social.în conformitate cu hotărîrile Conferinței Naționale, România va face totul pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, acordînd o atenție deosebită relațiilor cu vecinii săi. Vom acționa pentru dezvoltarea colaborării în cadrul C.A.E.R. Ne pregătim să participăm la reuniunea la nivel înalt a țărilor socialiste din 

C.A.E.R., în scopul găsirii în comun a căilor pentru depășirea unor greutăți, în vederea asigurării dezvoltării economico-sociale a fiecărei țări socialiste, a dezvoltării pe ansamblu a țărilor membre ale C.A.E.R., a întăririi colaborării și conlucrării în toate domeniile de activitate.Considerăm că trebuie făcut totul pentru depășirea unor divergențe și neînțelegeri existente între unele țări socialiste, pentru întărirea unității și colaborării lor — ca factor de importanță hotărîtoa- re pentru dezvoltarea economico- socială a fiecărei țări socialiste, cît și pentru creșterea prestigiului socialismului în lume, pentru sporirea rolului țărilor socialiste în lupta pentru dezarmare, pentru pace, pentru noua ordine economică mondială. (Aplauze puter
nice, prelungite).Vom întări continuu relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele care luptă pentru dezvoltarea economico-socială independentă. In același timp, vom acționa în vederea extinderii în continuare a relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, pentru participarea activă la diviziunea internațională a muncii.Considerăm că viața demonstrează cu putere că trebuie făcut totul pentru afirmarea în relațiile dintre staț©. a prtppipiilQjțdeplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Dorim să participăm activ la diviziunea internațională a muncii, să extindem schimburile economice, cooperarea în producție cu toate statele. Pornim de la faptul că depășirea greutăților economice necesită nu o restrîngere, ci o lărgire a colaborării și a schimburilor economice echitabile și reciproc avantajoase.Vom acționa neabătut în direcția întăririi colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-demo- crate, cu alte partide și forțe democratice, pornind de la necesitatea întăririi conlucrării active între toate forțele politice, între toate organizațiile obștești și de masă, în vederea intensificării luptei popoarelor pentru pace, pentru dezarmare, pentru o nouă ordine economică, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — pace !“).Avem ferma convingere că viitorul aparține unei lumi fără războaie, unei lumi în care fiecare națiune să se poată dezvolta liberă, să-și realizeze orînduirea pe care o dorește, să conlucreze în deplină egalitate cu toate popoarele lumii.Partidul și statul nostru, poporul român vor face totul și în viitor pentru dezvoltarea socialistă a României, cît și pentru politica de pace, independență, pentru colaborarea internațională cu toate națiunile lumii. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“).

Stimați tovarăși,în încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare și a secretarilor cu problemele de propagandă și cultură, îmi exprim deplina convingere că lucrările și hotărîrile conferinței vor duce la îmbunătățirea întregii activități a consiliilor populare, la creșterea rolului lor în înfăptuirea neabătută a hotărîrilor partidului, a legilor statului.Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1983. Să asigurăm toate condițiile necesare înfăptuirii planului pe următorii ani ai cincinalului, astfel încît, la alegerile viitoare, toate consiliile populare să poată raporta realizarea cu succes a sarcinilor ce le-au revenit. în mod deosebit trebuie să facem totul pentru realizarea sarcinilor la export, pentru asigurarea unei balanțe comerciale active, pentru a asigura mijloacele necesare atât pentru import, cît și pentru restituirea în cel mai scurt timp a datoriilor externe.

Sîntem la începutul lucrărilor de primăvară. Este necesar să se ia toate măsurile în vederea bunei îngrijiri a culturilor de toamnă, a realizării la timp și în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor de primăvară.Trebuie să facem totul pentru a obține în acest an o recoltă cît mai bună, spre a asigura tot ce este necesar în vederea înfăptuirii programului de autoaprovizionare, dar și pentru creșterea contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării.Dispunem de tot ce este nece- sa»— și în industrie, și în agricultură, în toate domeniile — pentru a realiza în bune condiții prevederile planului pe acest an. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea, cu toată exigența pentru îndeplinirea neabătută de către fiecare unitate, de către toți oamenii muncii a sarcinilor de mare răspundere ce le revin.Trebuie să avem în vedere că a fi conducător al unei comune sau oraș înseamnă a acționa în așa fel încît această localitate — deci toate localitățile — să poată să devină unități economico-sociale puternice, să contribuie la dezvoltarea generală a țării și să asigure condiții bune, demne, de muncă, de viață pentru toți cetățenii. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 

, România -r- stima noastră și 
mîndria!“). j .. .., ..Să facem totul pentru dezvoltâ- rea economico-socială tot mai puternică a patriei noastre, pentru asigurarea condițiilor necesare ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului, a mijloacelor necesare progresului continuu și ridicării pe noi culmi a României socialiste ! Să acționăm cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea programului de înaintare fermă a patriei noastre spre culmile înalte ale civilizației comuniste ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Așa cum am mai spus, avem de străbătut un drum greu, urcăm multe, căi nestrăbătute pînă acum; dar avem deplina convingere că dispunem de forța și capacitatea necesară pentru a învinge orice greutăți și a asigura poporului nostru o viață tot mai demnă, tot mai bună, pentru a asigura triumful socialismului și comunismului în România, întărirea continuă a independenței și suveranității țării ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite). Să facem totul pentru a răspunde încrederii poporului, pentru a servi întotdeauna cauza socialismului, cauza independenței patriei, a bunăstării poporului, a păcii și colaborării internaționale! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).Am deplina convingere că toate consiliile populare, toți participan- ții la conferința pe țară, întorcîn- du-se la locul lor de muncă, vor acționa cu întreaga hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce ie revin, vor demonstra prin munca lor de zi cu zi că știu să răspundă prin fapte încrederii acordate de popor, de partid, că vor servi în orice împrejurări poporul, partidul, cauza socialismului și comunismului ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!"; „Ceaușescu și poporul!").Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, participanților la conferință, consiliilor populare Și tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor succese tot mai mari în îndeplinirea planului în acest an, în întreaga activitate ! Multă sănătate și multă fericire ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu să trăias
că, România să înflorească!". In
tr-o atmosferă de mare însuflețire 
și puternică unitate in jurul parti
dului, toți cei prezenți in sala 
conferinței se ridică in picioare și 
ovaționează minute in șir pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a întregii 
națiuni — pentru secretarul gene
ral al partidului și președintele ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI PE TARĂ A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE
Cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

ȘTEFAN MOCUȚA
Mult stimate tovarășe secre

tar general Niciaae Ceaușescu.
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,

Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare are loc 
intr-un moment de intensă mo
bilizare a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră pentru 
înfăptuirea neabătută a hotări- 
rilor celui de-al XII-lea Con
gres și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

In concordanță deplină cu vo
ința tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc pe plaiurile clujene, 
exprim totala adeziune față de 
politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru, 
sentimentele de înalță prețuire 
și recunoștință pentru activita
tea neobosită pe care secretarul 
general al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o desfășoară cu 
neasemuit patos revoluționar 
spre binele poporului și țării 
noastre, pentru contribuția ines
timabilă pe care o aduce la 
elucidarea problemelor teoretice 
ale făuririi noii societăți, la so
luționarea constructivă a pro
blemelor cardinale cu care se 
confruntă astăzi omenirea, la 
edificarea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale, Ia 
triumful cauzei păcii și coope
rării între națiuni și popoare.

Văzînd în politica partidului 
r.ostru propria lor politică, oa
menii muncii din județul Cluj, 
uniți in cuget și fapte, aseme
nea întregului nostru popor, au 
acționat cu responsabilitate co
munistă pentru îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale ce 
le-au revenit și le revin din, 
prevederile celui de-al șaptelea 
cincinal. In primii doi ani al 
cincinalului actual, producția- 
marfă industrială a județului a 
fost de peste 57 miliarde lei. 
iar producția netă de 23,5 mi
liarde lei, niveluri superioare 
prevederilor stabilite prin plan. 
Aceste volume de producție au 
fost realizate în condițiile spo
ririi continue a eficienței eco
nomice, depășirii sarcinilor de 
creștere a productivității mun
cii, diminuării consumurilor de 
materii prime, materiale, ener
gie și combustibil și, pe aceas
tă cale, a costurilor de pro
ducție.

La bilanțul pozitiv al județu
lui o contribuție importantă au 
adus și unitățile economiei lo
cale, care au încheiat primii doi 
ani ai actualului cincinal, in 
Activitatea industrială, cu depă
șiri de 8,8 la sută la producția 
netă, cu 14,2 lă sută la pfodtic- 
ția-mărfă și cu 31 rnilfoane lei 
ț>e ansamblul’ prestărilor de ser
vicii.

In perioada la care ne refe
rim, dar mai ales în anul 11’82, 
c' nsiliile populare și organele 
de specialitate din județ au ac
ționat mai intens pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare, pentru folosirea mai 
rațională a bazei tehnico-mate- 
riale de care dispunem, pentru 
mobilizarea locuitorilor satelor 
la o muncă susținută și respon
sabilă în vederea creșterii pro
ducției în toate sectoarele, ur
mărind îndeplinirea prevederi
lor de plan și a programului de 
autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială.

Dezvoltarea economică a ju
dețului s-a bazat pe un impor
tant program de investiții ; in 
cei doi ani din actualul cinci
nal au fost date în folosință 
112 capacități de producție in
dustriale și agrozootehnice,

CUVlNTUL

11 650 apartamente, 1 370 locuri 
in cămine de nefamiliști, 34 400 
mp spații comerciale și alte obi
ective social-culturale.

Rezultate pozitive au fost ob
ținute in dezvoltarea și moder
nizarea invățămintului de toate 
gradele, in cercetarea științifică 
și tehnologică, in domeniul cre
ației literare și artistice, al cul
turii spirituale.

Analizind activitatea in spiri
tul indicațiilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, sintem conștienți că 
realizările obținute in ultimii 
doi ani sint sub nivelul posibi
lităților existente in județul 
nostru și al exigențelor formu
late de dumneavoastră. Insufi
cienta preocupare pentru per
fecționarea tehnicii și tehnolo
giei, folosirea rațională a între
gii capacități de producție, ri
dicarea nivelului de pregătire 
profesională și dezvoltare a con
științei Oamenilor muncii, insu
ficienta angajare a unor depu- 
tați, neajunsurile existente in 
stilul și metodele de muncă afe 
consiliului popular județean, 
ale unor comitete și birouri 
executive ale consiliilor popu
lare sint cauzele principale care 
au făcut ca unele întreprinderi 
și unități agricole să nu-și reali
zeze integral sarcinile de plan, 
să nu. aplice cu toată, fermita
tea principiile noului mecanism 
economico-financiar, ale auto- 
conducerii și autoaprovizionării 
în profil teritorial.

Examinind cu responsabilitate 
cauzele care au creat neconcor- 
danță intre realizări și posibili
tăți, forumul județean al de
putaților a stabilit măsuri con
crete pentru înlăturarea grab
nică a neajunsurilor existente, 
pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale organe
lor locale de stat și ale celor
lalte foruri de conducere locală, 
în vederea îndeplinirii exem
plare a tuturor sarcinilor ce ne 
revin in 1983 și în întregul cin
cinal.

Pe baza indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia 
Conferința Națională a partidu
lui și la plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii, 
vom acționa cu toată răspun
derea pentru folosirea integrală 
a fondului funciar și creșterea 
substanțială a potențialului pro
ductiv al pămintului, pentru 
crearea de noi soiuri de plante, 
cu-randament sporit.

Recensămîntul recent încheiat 
a *scos în evidență faptul că nu
mărul animalelor în județul 
nostru, In special jn gosțțâdă-' 
riile din zona de munte, a În
registrat unele scăderi, in spe
cial la bpvine. De aici am tras 

, cqjncluziarcă trebuie-să acțro-' 
năm cu mai multă hotărîre 
pentru a determina pe fiecare 
locuitor al satului să înțeleagă 
bine obligația ce-i revine de a 
crește animale pentru asigura
rea nevoilor proprii și a con
tracta cu statul cantități cit mai 
mari de carne, lapte, lină1 și 
alte produse agroalimentare.

Trăgind toate învățămintele 
dîn lucrările conferinței noas
tre — elocventă manifestare a 
democrației socialiste în acțiu
ne — vă încredințez, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că deputății, toți oamenii 
muncii clujeni, fără deosebire 
de naționalitate, nu vor precu
peți nici un efort pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărârilor 
Congresului al XII-lea, a poli
ticii partidului, a luminoaselor 
idei și orientări cuprinse in Ra
portul prezentat la Conferința 
Națională.

TOVARĂȘEI

ha cultură intensivă peste 20 000 
kg la hectar. Totodată, vot 
crește producțiile la griu, la 
floarea-soarelui, sfecla de zahăr, 
precum și în zootehnie.

Toate acestea cer consiliului

popular o mai mare răspundere, 
o largă mobilizare a deputaților, 
a tuturor locuitorilor, a specia
liștilor, astfel incit să conferim 
o nouă calitate, superioară, în
tregii noastre activități.

rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că locuitorii comunei 
Dumbrăveni sint ferm hotăriți 
să urmeze neabătut îndemnuri
le și prețioasele dumneavoastră

indicații, să muncească mai bine 
și mai eficient, convinși că nu
mai prin muncă vor face comu
na mai frumoasă și mai prospe
ră, traiul mai îmbelșugat.

VENERA CRĂCIUNESCU
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.

Reprezint aici, ca primar, una 
dintre cele mai mari localități 
rurale din județul Constanta — 
comuna Cobadin — cu peste 11 
mii de locuitori, a căror ocupa
ție de căpetenie este agricul
tura. Ca și în alte așezări ale 
Dobrogei de altădată, la Coba
din, pînă în urmă cu 4 decenii, 
producțiile de grîu nu treceau 
de o tonă la hectar, iar oamenii 
trăiau în case modeste din chir
pici și chiar in bordeie.

Amintesc aceste lucruri spre 
a face mai bine înțeleasă min- 
dria patriotică a locuitorilor 
pentru viața de azi, pe care o 
trăiesc, pentru cotitura radi
cală pe care istoria Cobadinului 
a ințegistrat-o pășind pe calea 
cooperativizării și mai cu sea
mă în ultimii 18 ani, de cînd 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
vă aflaft în fruntea partidului 
și a țării.

Am avut nespusa bucurie și 
onoare de a vă avea oaspete în 
comună și pe ogoare, in mai 
multi ani la rind. îndemnurile 
dumneavoastră, indicațiile pe 
care ni le-ați dat au devenit 
obiectivele prioritare ale între
gii activități a consiliului popu
lar, ale unităților agricole de 
stat și cooperatiste, ale tuturor 
locuitorilor. în înfăptuirea sar
cinilor de mare răspundere ce 
revin agriculturii.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, prin mobili
zarea tuturor locuitorilor, con
siliul popular a acționat cu 
toată răspunderea pentru înfăp
tuirea planului de dezvoltare 
economico-socială în profil teri
torial. a programelor de dez
voltare a agriculturii, onorin- 
du-ne angaiamentele asumate 
cu o depășire substanțială. In 
1982, in cele 4 cooperative agri
cole din comună, lă porumb, 
producția medie la hectar a fost 
de peste 6 800 kg, iar la griu de 
aproape 4 200 kg. Aceasta ne-a

permis să vindem statului peste 
17 mii tone grîu, 40 mii tone po
rumb, 8 mii tone legume, peste 
6 mii tone sfeclă de zahăr, a- 
proape 3 mii tone floarea-soa- 
relui, 3 700 tone carne, 40 000 
hl lapte și alte produse agroali
mentare. obtinînd importante 
venituri suplimentare pentru 
unități și oameni.

Printr-o muncă susținută, prin 
puterea exemplului personal pe 
care l-au oferit. în primul rind, 
deputății, in calitate de buni 
crescători de animale, am reu
șit ca toate cefe peste 2 800 gos
podării ale populației să-și asi
gure atît consumul propriu, cît 
și însemnate cantități de carne, 
lapte, ouă, legume și fructe, 
care au fost vindute statului.

Știm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că producțiile 
pe care le-am obținut sint de
parte de potențialul productiv 
al pămintului nostru, de înzes
trarea tehnică de care dispu
nem. Aceasta o demonstrează 
însuși faptul că unele unități 
au obținut producții mult supe
rioare altora, care au condiții 
asemănătoare. Consiliul popular 
nu a acționat cu destulă fermi
tate pentru valorificarea com
pletă a suprafețelor din curțile 
și grădinile oamenilor. Putem 
afirma că in momentul de fată 
toți cetățenii comunei sint pe 
deplin convinși că este în inte
resul lor să folosească mai bine 
fiecare palmă de pămînt, să 
realizeze producții mai mari de 
cereale, legume și fructe, să 
crească un număr sporit de ani
male în fiecare gospodărie. Sin
tem convinși că în acest mod 
vom reuși să realizăm produc
ții sporite, atît vegetale, cit și 
animale, că gospodăriile popu
lației iși vor onora obligațiile 
contractuale de a vinde statu
lui in acest an 90 tone carne, 30 
tone lină. 350 tone legume, 70 
tone fructe și alte importante 
cantități de produse agroali
mentare.

Vă asigurăm că sarcinile ce 
revin unităților agricole de pe 
raza comunei noastre în acest 
an vor fi realizate integral. 
De pe o suprafață de 6 000 ha 
vom recolta 10 000 kg porumb 
boabe la hectar, iar de pe 500

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE RĂUȚESCU

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GIGEAPETRE

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general.

Stimate tovarășe.
Stimați tovarășj,

Avind cinstea să particip la 
acest înalt forum democratic, ca 
reprezentant al celei mai tinere 
localități urbane din țara noas
tră — orașul Rovinari — imi în
deplinesc o datorie de conștiință 
față de mineri, energeticieni și 
constructori, față de ceilalți oa
meni ai muncii din zonă, de a 
exprima, de la această tribună, 
sentimentele noastre de pro
fundă dragoste și prețuire fată 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
adîncă recunoștință pentru tot 
ceea ce întreprindeți, în vede
rea înfloririi fiecărui colț de 
țară, a bunăstării și fericirii în
tregului popor. Vă rugăm să 
primiți și cu acest prilej oma
giul nostru fierbinte la aniver
sarea a 50 de ani de eroică acti
vitate revoluționară, odată eu 
urarea sinceră, pornită din 
adîncul inimilor acestor fii al 
Gorjului, de multă sănătate și 
„Noroc bun**, spre înălțarea pa
triei spre noi culmi de progres 
și civilizație.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că în
suflețiți de minunatul exemplu 
personal de muncă și viață pe 
care îl oferiți, de îndemnurile 
și indicațiile pe care ni le dați 
cu prilejul vizitelor de lucru în 
bazinul nostru carbonifer, nu 
precupețim nici un efort pentru 
a da patriei cit mai mult cărbu
ne. contribuind astfel prin fapte 
de muncă la îndeplinirea obiecti
vului de importanță națională 
stabilit de cel de-al XII-lea 
Congres și Conferința Națională 
ale partidului, privind asigura
rea independenței energetice a 
României chiar pînă la sfirșitul 
acestui cincinal. Noi știm că 
fără cărbune, fără energie, ora
șul nostru nu s-ar fi născut. 
Astăzi, minerii din Rovinari dau 
economiei naționale peste 28 la 
sută din producția de cărbune 
a tării, iar oamenii muncii de 
la întreprinderea Electrocentra- 
le Rovinari pulsează în sistemul 
național aproape 20 la sută din 
producția de energie produsă 
pe bază de cărbune. Avem un 
oraș tinăr, la început de drum, 
așa cum tineri sint și locuitorii 
săi, un oraș, se poate spune, fără 
arhivei Numărul apartamentelor 
abia depășiește 2 000, locuite de, 
familii de > mineri, de alți oa- 
rtiieni ăi njuncii, dar, în acest 
cincinal, numărul lor va ajun
ge la 7 000. Construim un spital 
cu 240 paturi, un grup școlar 
modern, iar în perspectivă sint 
prevăzute și alte lucrări de im
portantă social-culturală. cum 
sint Casa de cultură, cinema
tograful. unități școlare, spa
ții comerciale, alte obiective 
urbanistice, al căror ctitor 
sînteti dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ca și al întregii,țări.

Odată cu actul de naștere al 
orașului s-a constituit și noua 
formă de organizare — Centrul

CUVlNTUL 
SIȚA

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

In numele tuturor locuitorilor 
comunei Dumbrăveni, județul 
Vrancea, vă rog să-mi permiteți 
să exprim adeziunea, noastră de
plină la politica internă și in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, al cărui strălucit 
exponent sinteti -dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
cele mai alese sentimente de 
prețuire pentru devotamentul și 
pasiunea revoluționară cu care, 
de 50 de ani, slujiți cauza parti
dului, interesele supreme ale 
patriei și poporului român, adîn- 
ca recunoștință pentru consec
vența cu care militați neobosit 
pentru dezarmare, pace și înțe
legere între popoarele lumii.

Vă rog să-mi îngăduiți ca în 
cuvîntul meu să mă refer la 
unele preocupări ale consiliu
lui populăr, ale cetățenilor din 
comuna noastră, pentru îmbună
tățirea activității economice și 
sociale, pentru continua dezvol
tare edilitar-gospodărească a 
localității.

In cei 15 ani care au trecut 
de la reorganizarea administra- 
tiv-teritorială a țării, perioadă 
în care, prin măsurile luate de 
partidul nostru, au crescut rolul 
și răspunderile organelor locale 
ale puterii de stat, și comuna 
noastră, ca toate așezările țării» 
a cunoscut o puternică și multi
laterală înflorire. S-au înființat 
18 secții de prestări de servicii, 
s-au construit un dispensar 
uman, școli cu laboratoare și 
ateliere in toate satele, un că
min cultural, apartamente pen
tru specialiști, o moară modern 
utilată, rețea de alimentare cu 
apă și alte obiective social-cul
turale, iar mai mult de jumăta
te din numărul caselor sint noi 
sau reconstruite.

Desigur, toate acestea au fost 
posibile ca urmare a creșterii 
producțiilor agricole și, pe a- 
ceastă cale, a dezvoltării și în
tăririi continue a puterii econo
mice a comunei, a fiecărui lo- 
cu'tbr in parte. In anul 1932 am 
obținut rezultate mai bune față 
de anii precedenți, reușind, prin 
mai buna organizare și folosire 
a forței de muncă, prin efectua
rea lucrărilor de întreținere la 
timpii de calitate corespunză
toare, ca două ferme ale coope
rativei agricole de producție și 
o fermă a I.A.S. să înregistreze 
o producție de peste 11 000 kg 
struguri la hectar.

industrial-agrar Rovinari, care 
are in subordinea sa orașul cu 
cele patru comune suburbane, 
unde trăiesc și muncesc- peste 
27 mii de oameni. Se asigură 
astfel o conducere mai directa, 
mai legată de producția mate
rială. a întregii activități econo
mico-sociale, atit din punct de 
vedere politic, cit și administra
tiv. Pe baza unei ample activi
tăți politico-educative, cultura
le și civice, desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid, 
de consiliile populare, am mo
bilizat cetățenii, chiar din pri
mul an de la constituire, reu
șind astfel să ne situăm pe lo
cul 1 în întrecerea socialistă pe 
județ privind gospodărirea ora
șului. iar întreprinderea noastră 
de comerț să ocupe un loc frun
taș pe tară. Am realizat în în
tregime producția la cereale, 
iar Ia fondul de stat am predat 
peste plan 450 tone. Trei din 
cele cinci unități agricole din 
centrul nostru au ocupat pri
mele locuri ia producția de ce
reale, pe județ.

Conștienți de răspunderea 
mare pe care o avem, ca prin
cipală zonă energetică a țării 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
și mult iubite secretar general, 
că vom acționa cu toate forțele 
pentru a da patriei mai mult 
cărbune, recuperînd și o parte 
din restantele anilor trecuți, 
pentru a produce energie elec
trică la nivelul programului de 
dezvoltare energetică stabilit. Pe 
baza sarcinilor trasate de dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, în minerit, in Rovinari, 
ca și in întregul județ, s-a tre
cut la programul de lucru in 
flux continuu. Rezultatele în 
producție au și început să se 
vadă. în acest an, Gorjul va da 
tării o producție de 34 milioane 
tone cărbune și vom crea pre
misele creșterii acesteia la 55 
milioane tone în anul 1935.

Avind în vedere faptul că o 
problemă hotâritoare pentru 
creșterea producțiilor de cărbu
ne, petrol și energie in județul 
nostru o constituie buna pregă
tire a cadrelor și permanenti
zarea lor, considerăm ca foarte 
necesare continuarea și ampli
ficarea ajutorului primit, pe 
baza indicațiilor date de dum
neavoastră, stimate tovarășe 
secretar general.

în continuare, vorbitorul a 
făcut unele propuneri" * vizînd 
exploatarea prin cariere a căr
bunelui, amenajarea și reda
rea .în .eircilitul airitol a unor 
suprafețe de teren.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
asigur conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
de hotărîrea neclintită a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc 
în Rovinari de a acționa cu 
devotament și abnegație comu
nistă pentru înfăptuirea exem
plară a marilor obiective ce ne 
revin, în vederea creșterii con
tribuției noastre la mersul acce
lerat al patriei spre comunism. 

Noroc bun !

Mult stimate șl Iubite tovară
șe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, 
adevărat forum al primilor gos
podari ai comunelor, orașelor și 
județelor patriei, care se ține 
la scurt timp după marele eve
niment din viata partidului și 
a tării — Conferința Națională 
a partidului — se înscrie ca un 
eveniment de seamă în viața 
social-politică a patriei, repre
zintă o expresie elocventă a 
înaltului nostru democratism, 
caracterizat prin participarea 
largă a maselor de oameni 
ai muncii la conducerea tre
burilor obștești. Ea este che
mată să dezbată sarcinile ce 
revin consiliilor populare. în în
făptuirea obiectivelor actualei 
etape de dezvoltare economico- 
socială a patriei noastre, în spi
ritul importantelor hotărîri ale 
Conferinței Naționale a parti
dului, al indicațiilor și orientă
rilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii noastre, 
creator și inspirator al econo
miei moderne a României so
cialiste.

în acest context, un Ioc de 
primă importanță îl ocupă pro-, 
blemele și responsabilitățile ce 
decurg pentru organele locale 
ale puterii și administrației de 
stat din aplicarea, la nivelul 
fiecărei unități administrativ- 
teritoriale. în toate întreprinde
rile și instituțiile, a conceptului 
de autoconducere, autogestiune 
și autofinanțare, din necesitatea 
desfășurării întregii 
pe principiile noului 
economico-financiar.

Rezultatele obținute 
volțarea economică și .. 
județelor și localităților patriei 
noastre s-au reflectat in crește
rea beneficiilor, în sporirea re
surselor proprii de care dispun 
consiliile populare pentru fi
nanțarea acțiunilor economice, 
de gospodărire și înfrumusețare 
a localităților, a acțiunilor de 
învățămint, sănătate, cultură, 
sport, administrația de stat și 
altele.

în anul trecut, veniturile bu
getului de stat au fost realizate 
și depășite, iar la cheltuieli 
s-au obținut importante econo
mii, înregistrindu-se astfel un 
excedent bugetar de peste 19 
miliarde lei. b ț ‘ •

Pentru 1983 veniturile proprii 
ale bugetelor locale sint prevă-

activități 
mecanism

în dez- 
socială a

In-

TOVARĂȘEI 
NIȚĂ

După cum știți, prin părțile 
noastre viticultura are vechi 
tradiții. Dar pentru a ridica a- 
ceste tradiții la nivelul cerințe
lor unei agriculturi moderne 
am creat o nouă bază viticultu
rii din comună : am refăcut 
plantațiile de vie, am construit 
un modern centru de vinificație.

La temelia tuturor acestor 
realizări pe care le înfățișăm 
astăzi conferinței se află, deo
potrivă, sprijinul statuiui, munca 
locuitorilor comunei, hărnicia și 
priceperea lor. Manifestînd re
ceptivitate față de inițiativele 
celor mai buni gospodari, am 
pus mai bine in valoare resur
sele de care dispunem, am 
chibzuit mai mult pentru a in
vesti cu folos fiecare leu și a 
închide porțile oricărei risipe.

Trebuie să recunoaștem insă că 
rezu.tate.e obținute nu sint încă 
pe măsura posibilităților și con
dițiilor de care dispune comuna. 
Analiza muncii de pînă acum a 
evidențiat necesitatea ca in vii
tor consiliul popular să acțione
ze cu hotărîre și perseverență, 
să desfășoare o mai susținută 
activitate politico-educativă in 
rîndul locuitorilor pentru a asi
gura ca baza tehnico-materială 
de care dispunem, forța umană 
existentă in comună să fie fo
los.te cu maximum de randa- 
teent. Trebuie să arăt că dato
rită unui mod greșit de a înțe
lege specializarea, consiliul 
popular nu s-a ocupat cu ace
eași grijă de celelalte sectoare 
agricole, ceea ce se reflectă în 
menținerea unui efectiv scăzut 
de animale, în producții anima
liere necorespunzătoare. Toate 
acestea au dus Ja neindeplinirea 
unor obiective din programul de 
autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială, situație ce a 
fost supusă spre dezbatere și 
analiză in adunarea generală a 
C.A.P., în adunarea cetățeneas
că și în sesiunea consiliului 
popular. Pe baza numeroaselor 
observații și propuneri formula
te in aceste foruri, am stabilit 
măsuri practice care să asigure 
realizarea și chiar depășirea 
producțiilor agricole planificate, 
îndeplinirea tuturor indicatori
lor din planul in profil teritori
al. Pentru anul 1983 ne-am pro
pus ca in toate gospodăriile 
populației din comuna noastră 
să se crească animale și păsări, 
atît pentru consumul propriu, 
cît și pentru a vinde statului 
cantități sporite de came, lap
te, ouă și alte produse animalie
re.

Asigur conferința, pe dumnea
voastră, mult stimate tova-

zute să crease^ tntr-So proporție' 
rriai -mare declt cheltuielile, >■ 
fiind cu 19,7 la sută superioare 
celor din anul 1980. spor dato
rat, în principal, măsurilor lua
te în legătură cu dezvoltarea 
industriei mici, a prestărilor de 
servicii, a desfacerilor de măr
furi către populației

Creșterea continuă a venitu
rilor proprii, sarcină de impOr- . 
tanță majoră a organelor locale 
ale administrației de stat, nece
sită din partea acestora măsuri 
concrete și eficiente care să ași-'- 
gure realizarea integrală a be
neficiilor planificate și rentabi
lizarea tuturor unităților, a tu
turor produselor, a lucrărilor și 
se~viciilor.

In atenția organelor locale 
ale administrației de stat tre-

bule să stea, de asemenea, 
casarea Integrală și Ia termen a 
sumelor datorate de unitățile 
agricole cooperatiste, urmărin- 
du-se întărirea economico-fi- 
nanciară a cooperativelor care 
încă mai au obligații neonorate 
către buget, cit și aplicarea fer
mă. în spiritul eticii și echității 
socialiste, a legislației privind 
impozitele și taxele datorate de 
populație, combaterea evaziunii 
fiscale.

Pentru anul 1983. in bugetele 
locale sint aprobate fonduri in 
sumă totală de 53,4 miliarde lei 
destinate finanțării acțiunilor 
economice, social-culturale și 
altor activități. In utilizarea 
acestora, organele locale ale pu
terii și administrației de stat, 
de la comună și pină la județ, 
trebuie să ia măsuri ferme 
care să asigure reducerea con
sumului de energie și combus
tibil, introducerea unui regim 
sever de economii Ia toate ca
tegoriile de cheltuieli, și cu deo
sebire la cele administrativ- 
goșpodărești, extinderea regi
mului de autogospodărire în 
școli, utilizarea mai bună și cu 
cheltuieli mai mici a bazei ma
teriale de care dispune fiecare 
unitate.

Ținînd seama de faptul că 
toate consiliile populare răs
pund de planul de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial. se impune ca în activi
tatea acestora un loc prioritar 
să-l aibă și producția pentru 
export și, pe această bază, spo
rirea încasărilor valutare. în 
realizarea acestei sarcini avem 
în vedere indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ia 
Conferința Națională a partidu
lui ca. pînă la sfirșitul anului 
1985, șă reducem c 1 .. 
jumătate nivelul datoriei 
ne, iar în următorii 2—3 
cincinalului 1986—1990 să 
chidăm comolet.

Pornind de la faptul , ... 
anul care a trecut, în activitatea 
unor unități locale au fost con
statate cheltuieli efectuate peste 
prevederile bugetare, aprovi
zionări cu utilaje și alte bunuri 
materiale peste nevoile unități
lor, plăti de retribuții necuve
nite, cazuri de risipă: și degra
dări de bunuri, precum și pa
gube in avutul obștesc, credite 
restante, sint necesare măsuri 
pentru întărirea controlului, și 
in special a celui preventiv, 
asupra cheltuirii fondurilor in
diferent de sursa și proveniența 
lor, introducerea unui regim 
sever de „economii, eliminarea 
oricăror fenomene de risipă.

Lipsurile din activitatea eco
nomico-financiară ă' unităților 

„ consiliilor, populare reflectă șl 
neajunsuri în munca aparatului 
financiar-bancar, care nu a 
controlat. îndrumat și sprijinit 
în suficientă măsură aceste 
unități și nu a manifestat în 
toate cazurile fermitate față de 
cei care nu respectă disciplina 
financiară.

O sarcină de importanță ma
joră ce revine atit consiliilor 
populare, cît și sistemului fi
nanciar-bancar pe linia aplică
rii noului mecanism economico- 
financiar. promovării consec
vente a autogestiunii și auto- 
conducerii subliniată în repeta
te rinduri de către 
partidului se referă 
nanțarea unităților 
tiv-teritoriale, la

echilibrării bugetelor locale pe 
seama veniturilor proprii.

în anul 1983, gradul de aco
perire cu venituri proprii a 
cheltuielilor bugetelor locale 
este de peste 60 la sută, față de 
51 la sută în anul 1930. La co
mune, proporția de acoperire a 
cheltuielilor cu venituri proprii 
este de peste 90 la sută. La 
unele județe insă, numărul co
munelor care se autofinantează 
este mic față de numărul total 
al comunelor și de posibilități
le existente.

în încheiere, vă rog să-mi

permiteți să exprim hotărîrea 
noastră, a întregului aparat fi- 
nanciar-bancar, de a acționa 
prin toate mijloacele pentru 
înfăptuirea exemplară a indica
țiilor secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicol? •• 
Ceaușescu, privind întărirea o 
dinii și disciplinei financia 
aplicarea cu fermitate a nou 
mecanism economic în toa 
unitățile locale. îndeplinirea 
xemplară a sarcinilor ce revin 
organelor locale din planul na
țional unic și bugetul de st? 
pe acest an.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN DRĂGHICI

Mult stimate și iubite 
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,

tova-

Elena

cel puțin la 
exter- 
ani 
o

că,

ai 
li-

in

conducerea 
la autofi- 
administra- 
asigurarea

îmi revine deosebita 
ca, de Ia inalta tribună 
tui larg forum democratic, 
dau glas simtăminteior de alea
să prețuire, stimă și profund 
respect pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii din municipiul 
și județul Brașov le nutresc fată 
de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului român, pentru 
pilduitoarea activitate revolu
ționară pe care o desfășurări, 
cu un neasemuit eroism și to
tală dăruire, consacrată idealu
rilor de dreptate și 
cială, propășirii 
continue a patriei, 
dependentei și 
sale, triumfului păcii și colabo
rării în întreaga lume,

Acționind în spiritul indica
țiilor ce ni le-ați dat cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate 
în municipiul și județul Bra
șov, beneficiind de sprijinul 
dumneavoastră permanent — 
pentru care vă exprimăm, și in 
acest cadru, întreaga noastră re
cunoștință — consiliul popular 
municipal a desfășurat o largă 
activitate pentru mobilizarea 
tuturor forțelor la realizarea șl 
depășirea planului de dezvol
tare economico-socială In pro
fil teritorial. Vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că, prin eforturile oameni
lor muncii brașoveni, prevede
rile planului pe 1982 au fost în
deplinite și depășite cu 430 mi
lioane lei la producția netă, 252 
milioane lei la producția-marfă 
vîndută și încasată și 358 mi
lioane lei la beneficii.

în mod autocritic, trebuie să 
arătăm că rezultatele obținute 
în 1982 nu sint pe măsura po
tențialului tehnic și a capacită
ții profesionale a muncitorilor 
și specialiștilor din municipiul 
Brașov. Ca urmare a unor defi
ciente în organizarea producției 
și a muncii, in folosirea capaci
tăților de producție și a forței 
de muncă, precum și ' datorită 
insuficientei mobilizări a resur
selor existente pentru depășirea 
dificultăților intîmpinate în a- 
prOvizionarea tehnico-materială 
și in asigurarea cooperărilor, 
s-au înregistrat restante față 
de plan la o serie de produse 
fizice și mai ales la producția 
pentru export.

Comitetul municipal de par
tid și consiliul popular muni
cipal acționează cu hotărîre, în 
lumina indicațiilor date de 
dumneavoastră, pentru îmbună
tățirea activității economico-so
ciale în toate sectoarele, astfel 
incit sarcinile de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal să fie 
îndeplinite în cele mai bune 
condiții.

în toate întreprinderile bra
șovene. la fiecare loc de muncă 
se desfășoară acțiuni complexe 
pentru realizarea programelor

cinste 
a aces- 

să

libertate so- 
și înfloririi 
Întăririi in- 
suveranității

speciale adoptate la Conferința 
Națională a partidului pentru 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii — pe sea
ma căreia trebuie să obținem 
anul acesta întregul spor al 
producției industriale in valoare 
de peste 3 miliarde lei — pe.r- 
tru reducerea continuă a consu
murilor, mai ales la metal, 
combustibili și energie electrică, 
recuperarea, recondiționarea șl 
refolosirea pieselor și suban- 
samblelor. fiind hotărîti ca in 
acest an să ridicăm cu circa 
20—25 la sută indicele de utili
zare a metalului la o 
produse importante.

Extindem în toate 
economice experiența 1 
bindită de comitetele i 
și consiliile oamenilor 
de la întreprinderile de trac
toare și autocamioane in întă
rirea spiritului de răspundere 
și creșterea exigentei fată de 
bunul mers al producției, asimi
larea de produse noi și ridicarea 
performantelor tehnico-econo- 
mice ale produselor aflate în 
fabricație. Vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că planul la producția-mar- 
fă pe luna ianuarie a fost reali
zat și depășit atît la întreprin
derea „Tractorul", cit și la între
prinderea de autocamioane, ceea 
ce ne-a permis să obținem pe 
ansamblul municipiului o pro
ducție suplimentară de peste 46 
milioane lei. Ne ocupăm cu 
toată răspunderea de contrac
tarea producției, îndeosebi la 
exoort.

In domeniul investițiilor am 
luat măsuri pe plan local, astfel 
Incit in 1933 să fie realizate 
toate cele 3 969 apartamente pre
văzute în plan și să se recupe
reze restantele inregistrate la 
sfirșitul anului trecut. Ne-am 
propus să valorificăm mai bine 
experiența și priceperea arhi- 
tecților și constructorilor pentru 
proiectarea și realizarea unor 
ansambluri de locuințe care să 
îmbine elementele arhitectonice 
tradiționale cu cele moderne 
și să aducă un plus de persona
litate și de frumusețe Brașovu
lui, oraș cunoscut șl îndrăgit de 
numeroși turiști din tară și stră- 
inătate. ’

în baza Legii recent adoptate 
privind buna gospodărire. între- 

™ ținere și curățenie a localităti- 
■ ldr. am stabilit să realizăm.-în 

acest an. prin acțiuni cetățe
nești cu caracter patriotic, ur 
volum de lucrări in valoare f 
peste 200 milioane lei.

Ne angajăm, inlpreună cu toți 
oamenii muncii din municipiul 
și județul Brașov — români, 
maghiari, germani — să acțio
năm cu toată energia și întreaga 
noastră capacitate pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin din istoricele hotă
rîri ale Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului. înțelegind să aducem 
în acest fel omagiul nostru plin 
de recunoștință, profundă ad
mirație și fierbinte dragoste 
față de eminentul conducător al 
partidului și statului nostru.

serie de

unitățile 
bună do- 
de partid 

■ muncii

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)
aprobare, fiind subliniată cu vii 
și repetate aplauze, urale și 
ovații.

Dînd glas sentimentelor trăite 
cu intensitate in aceste momen
te deosebite, toți cei prezenți 
aclamă indelung pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
pentru patria noastră liberă, 
demnă . și înfloritoare, pentru 
minunatul popor român, con
structor destoinic al socialismu
lui și comunismului. Răsună, 
minute în șir, scandate cu 
fierbinte dragoste și înaltă pre
țuire, cuvintele atit de scumpe 
tuturor, cu profunde rezonanțe 
in inima și conștiința na
țiunii : „Ceaușescu — P.C.R. !“,

„Ceaușescu și poporul!", „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu 
— România!", „Ceaușescu — 
pace !“.

în același timp, însuflețiți de 
îndemnurile secretarului gehe- 
ral al partidului, participants la 
conferința pe țară — președin
ții consiliilor populare județe
ne, municipale, orășenești și 
comunale și secretarii adjunct! 
cu probleme de propagandă ai 
comitetelor de partid — reafir
mă hotărîrea unanimă de a face 
din orientările și indicațiile cu
prinse in magistrala cuvintare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu un mobilizator pro
gram de muncă și luptă, care 
să stea la baza activității vii
toare a organelor și organizații
lor de partid, a organelor loca

le ale puterii și administrației 
de stat, a deputaților, a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, in vederea 
dezvoltării și mai susținute a 
tuturor localităților țării, a ri
dicării continue a bunăstării 
materiale și spiritua’e, a gradu
lui de civilizație a întregului 
ponor.

în această atmosferă înălță
toare, de fermă angajare, se 
incheie lucrările marelui forum, 
punînd pregnant in lumină 
voința fermă a tuturor fiilor 
României socialiste de a urma 
și înfăptui, strins uniți, in cuget 
și fapte, politica internă și ex
ternă a partidului și statului, de 
a inălța patria noastră pe cul
mile luminoase ale socialismu
lui și comunismului.

S-a intonat Imnul Frontului 
Democrației și Unității Socialis
te, „E scris pe tricolor unire I*

Unitatea strinsă, indestructi 
bilă a națiunii în jurul partidu 
lui, al secretarului său genera,; 
și-a găsit o nouă și pregnan 
expresie in manifestarea em 
ționantă pe care mii de bu< 
reșteni, prezenți în fața Palat 
lui s orturilor și culturii, ce 
găzduit lucrările conferinței 
făcut-o tovarășului Nico 
Ceaușescu la ieșirea din s 
Ei au aclamat din inimă, 
multă căldură, pe secretarul 
neral al partidului, președin 
republicii, sub a cărui ințelea 
conducere poporul nostru 
făotuiește cu abnegație și fe 
mitate revoluționară destinu 
socialist și comunist al patrie*
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I
Astăzi este „Ziua ceferiștilor". Sărbătorirea acestei 

zile are loc in condițiile in care întregul nostru popor 
a adus o înaltă cinstire eroicelor lupte revoluționare 
din 1933 ale muncitorimii române, organizate și con
duse de Partidul Comunist Român, care, prin am
ploarea și intensitatea lor, cuprinztnd mase largi 
de oameni ai muncii — ceferiști, petroliști, metalur- 
giști, textiliști și din alte ramuri industriale — au 
ilustrat cu putere forța și unitatea de acțiune a cla

mei noastre muncitoare.
Prețuirea de care se bucură ceferiștii din țara noas

tră, înalta apreciere pe care partidul, secretarul său 
I general o acordă transporturilor, sint ilustrate de 

preocuparea permanentă pentru modernizarea căilor 
; ferate, îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă 

și viață ale tuturor lucrătorilor din acest sector de 
activitate.

De ziua lor, ceferiștii de pe întreg cuprinsul patriei 
raportează importante succese in îndeplinirea sarci
nilor ce le revin din hotăririle Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, din planul pe 
acest al treilea an al actualului cincinal. Astfel, in 
prima lună a anului, harnicul detașament al ceferiș
tilor a îndeplinit prevederile de plan la toți indica

torii. Intre altele, prevederile planulut au fost depă
șite cu peste 1.3 milioane tone expediate la transpor
tul de mărfuri și cu peste 20 la sută la transportul 
de călători; rulajul programat al vagonului de marfă 
a fost îmbunătățit cu 6,7 la sută; , viteza comercială a 
crescut cu 9 la sută. Totodată, s-au economisit 121000 
kWh energie electrică și 920 tone combustibil conven
țional.

Acționind în spiritul exigențelor și orientărilor sub
liniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, oamenii muncii din acest im
portant sector al economiei naționale iși concentrează 
eforturile pentru optimizarea in continuare a trans
porturilor, mai buna folosire a mijloacelor tehnice din 
dotare, pentru reducerea mai accentuată a consumu
rilor de energie electrică și combustibil, creșterea efi
cienței economice, pentru asigurarea deplinei sigu
ranțe și ritmicități a activității de transport pe calea 
ferată.

Felicitindu-i de ziua lor, intregul popor ii încon
joară cu dragoste și căldură pe bravii ceferiști ai țării, 
urindu-le noi și însemnate izbinzi in munca lor dedi
cată progresului susținut și multilateral al economiei 
naționale, înfloririi patriei socialiste.

în cadrul competiției internaționale de atletism „Cupa de cristal" l
FAPTUL'
------------------ 1

Un nou succes de prestigiu al atletelor românce
• Vali lonescu a egalat recordul mondial de 6,92 m al Ani- 
șoarei Cușmir • In replică, Anișoara Cușmir a stabilit un 

nou record mondial : 6,94 m

I

Pe magistralele feroviare ale țârii

— libera trecere progresului tehnic

La dispeceratul central 
al Ministerului Trans
porturilor și Teleco^ 

municațiilor. direcția miș
care și comercial, cineva 
ia pulsul" economiei na
ționale, minpt cu minut. 
Fiindcă aici, țn funcție de 
ceea ce indică acest puls, 
se adoptă decizii operative, 
eficiente, privind mersul 
trenurilor pe) magistralele 
de oțel ale țării. Cititorul 
va fi tentat, desigur, să se 
gindească Ia cărticica „cea 
mai citită". Ia „Mersul 
trenurilor" pe anul in 
curs ; dar nu la atît se li
mitează mersul trenurilor ; 
am putea spune chiar că 
aceasta reprezintă doar o 
părticică din mersul tutu
ror trenurilor, de fapt cam 
a treia parte ; zilnic, cir
culă pină la 1 800 de tre
nuri de călători și 3 400— 
3 500 de trenuri de marfă; 
mersul trenurilor de mar
fă, tipărit separat, este cu
prins in nu mai puțin de 
8 volume 1

— Urgent. 7 navete în 
plus la Rovinari — sună 
o comandă.

— Raportați din minut 
in minut cum decurge 
transportul cărbunelui din 
Valea Jiului spre termo
centrala Oradea. Dați.cale 
liberă trenului suplimen
tar...

Căutam să prindem în
țelesul acestor fraze care 
porneau, clipă de clipă, pe 
calea undelor, sore „punc
tele fierbinți" ale tării — 

-bazinele carbonifere. Im
plicațiile nu s-au lăsat aș- 

. teptate :
— Să nu credeți că sar

cinile ce revin celor din 
minerit în urma recentei 
Consfătuiri de la, C.C. al 
P.C.R. au presupus mobi
lizare numai din partea 
minerilor ; ele au consti
tuit, pentru transportul fe
roviar, un prilej de a do
vedi. o dată in plus, capa
citatea de mobilizare ra
pidă a ceferiștilor, de a 
răspunde prompt cerințe
lor în creștere ale econo
miei naționale.

Spusele interlocutorului 
nostru, directorul direcției 
mișcare și comercial, ingi
nerul Mihai Munteanu, 
aveau să fie întărite de 
dispecerul central de ser
viciu din timpul nopții, 
Gheorghe Rezler, „minis
trul de tură", curn ne-a 
fost prezentat, mai in glu
mă, mai în serios.

— Am avut o noapte 
obișnuită, fără „evenimen
te" (fără evenimente, adi
că fără accidente, pertur
bări de trafic și alte sur
prize de acest gen — n.n.l. 
Puncte fierbinți ? In con
tinuare — băzinele mi
niere. Si exportul. în Con
stanța au intrat 21 de tre
nuri si erau planificate 

- numai 20.
— Firește, și transpor- 

. tul intern de mărfuri tre- 
, buie să meargă „ceas", ne4 -—

spunea șeful serviciului 
tehnic, inginerul Sergiu 
Fotea. în această privință 
ne ajută in permanență 
prietenul nostru... calcu
latorul. Fiindcă, să știți, 
dacă un ceferist lucrează
12 ore și apoi e liber 
locomotiva 
continuu", 
din toate
„desfac'

24, 
„foc 
vin 
se

lucrează 
trenurile 
direcțiile.

pentru triaje și 
se recompun, apoi pleacă 
în toate direcțiile. Și, 
odată descărcat un vagon, 
el trebuie să rămină 
cit mai puțin timp, 
această privință, și nu 
mai în aceasta, nu ne . 
tem permite nici un fel de 
rabat.

gol 
în 

nu- 
pu-

Ar mai trebui să preci
zăm că. zilnic, se incarcă 
în vagoane aproape un 
milion tone de marfă. Că,
de la an la an. traficul de 
marfă și de călători spo
rește vizibil. Facem apel la 
citevâ cifre. în 1938 se 
transportau pe căile fera
te românești 26,2 milioane 
tone de marfă ; în 1965 — 
114 milioane ; anul trecut 
— 275 milioane. Și numă
rul călătorilor a crescut 
substanțial. De la 72 mi
lioane în 1938. la 262 mi
lioane în 1965. 378 milioa
ne în 1981, urmind ca in 
acest an să atingă cifra de 
400 milioane.

— Fără tehnică de vîrf 
n-ar fi fost posibil să fa
cem față acestor cerințe 
de la un an la altul mai 
mari — spunea inginerul 
Sergiu Fotea. Și. bineîn
țeles, nici fără o pregătire 
corespunzătoare a forței 
de muncă din transportul 
feroviar. Dealtfel, avem o 
lege foarte fermă în pri
vința pregătirii profesio
nale. Inginerul venit din 
facultate, de exemplu, nu 
este... inginer de la veni
re. își face stagiu prin 
toate meseriile, ierarhic, 
întâi este acar. Pe urmă
manevrant. Apoi casier. 
Trei-pătru luni este im
piegat de mișcare. Apoi 
operator la regulatorul de 
circulație. Apoi șef de 
stație cu activitate mică. 
Apoi dă examen pentru 
funcția de șef de gară. 
Examinarea se face la 13
discipline ! Apoi devine 
inginer de stație. Aooi șef 
de stație mare. Si abia 
după ce și-a însușit spe
cificul muncii. trecind 
prin principalele sectoare 
de activitate. își urmează 
drumul lui ca specialist în 
transportul feroviar.

Cu gindul la miile de 
ceferiști de pe dru
murile de fier ale ță

rii. aceste drumuri atît de 
intens folosite. aceste 
drumuri în permanență 
modernizare, am urcat, in 
Depoul Bucuresti-Triai. pe 
locomotiva electrică 303 de 
7 100 C.P.. imoreună cu 
Gheorghe Sandu — de 20 
de ani mecanic de loco

motivă — și ajutorul său 
Petre Vechiu. Mecanicul 
Sandu a parcurs de mult 
milionul de kilometri pe 
calea ferată.

— Mă întrebați pe unde 
am umblat ? Dar pe unde 
n-am umblat ? Prin toată 
țara : București — Brașov, 
București — Tecuci. Bucu
rești . — Constanta, sau 
Craiova, sau Pitești. sau 
Giurgiu, sau Videle, sau 
Petroșița... Acum tocmai 
am sosit de la Fetești, cu 
trenul 42 112.

— Vă place meseria de 
mecanic de locomotivă ?

— Dacă-mi place ? Să 
știți că mi s-au oferit 
destule posibilități s-o 
schimb cu una mai como
dă. tot in cadrul C.F.R. 
Dar n-aș putea renunța 
la ea. Am pornit ca uce
nic. apoi am fost fochist, 
iar cind am devenit mese
riaș. mecanic pentru toa
te tipurile de locomotivă, 
mi-am zis : „Băiete, ți-ai 
luat doctoratul 1“ Dar de 
învățat, nu încetezi nici
odată să înveți. Fiecare 
om de la calea ferată este 
cuprins intr-un curs de 
pregătire sau perfecționa
re. Eu merg la școală de 
două ori pe lună. îmi zic 
feciorii — că am doi. unul 
de 12 ani și unul de 8 — 
„Tată, pină Ia urmă o să 
fim colegi 1" Și. zău că nu 
mi-ar displace 1 Știți, noi 
avem locuință de serviciu 
chiar în incinta depoului 
și copiii, de cind au des
chis ochii, pe locomotive 
i-au deschis, și pe ceferiști, 
pe munca și viața aceasta. 
De locomotivă sint de-a 
dreptul îndrăgostiți 1

— Parcă dumneavoas
tră...

— Și eu, bineînțeles. 
Dar poți să n-o îndră
gești ? E tot ce poate fi 
mai modern și mai bine 
întreținut ; e. de fapt, o 
uzină pe roate și o casă pe 
roate in același timp, cu 
tot confortul : aer condi
ționat. frigider, reșou, în
călzirea pe trepte a cabi
nei... Panoul ăsta din fața 
noastră — îl vedeți ? îmi 
semnalizează orice defec
țiune care apare la vreu
nul dintre agregate. E o 
plăcere să lucrezi pe ast
fel de locomotive. făcute 
la „Electroputere“-Craiova.

— Aveți amintiri, să zi
cem așa. dramatice, din 
călătoriile dumneavoastră ?

— Ce să vă spun ? Acu’ 
o să par lăudăros dacă vă 
spun că eu, în 20 de ani, 
n-am avut „evenimente". 
E drept că am evitat cîte- 
va. cam cinci, dacă mă 
gindesc bine. Pentru trei 
am fost și premiat. La Dor 
Mărunt, la un moment dat. 
mi s-a dat liberă trecere 
pe o linie 'ocupată. Am 
oprit la 10 metri de un 
convoi de vagoane... Acum, 
cu tehnica asta nouă, elec
tronică. este exclusă o 
astfej de situație. .

Interlocutorul nostru 
nu este singurul om 
care ne-a vorbit des

pre avantajele aplicării pe 
scară largă a cuceririlor 
progresului tehnic în trans
portul feroviar. Și în 
acest domeniu, vital pen
tru, economia națională. 
Congresul al IX-lea al 
partidului a inaugurat o 
adevărată revoluție. C.F.R. 
se numără printre prime
le unități care au făcut 
apel la serviciile calcula
torului ; astfel, beneficia
rii formulează cereri de 
transport, acestea sînt in
troduse într-un program la 
centrul de calcul, se opti
mizează. eliminîndu-se ce
rerile neraționale, cum ar 
fi încrucișările de același 
fel de marfă ; apoi cu- 
renții de marfă optimizați 
sint „transformați" în nu
măr de vagoane, vagoa
nele — în număr de tre
nuri. care. apoi, se intro
duc în graficul de circu
lație. Nimic inutil, totul 
„gîndit" de creierul elec
tronic prin prisma efi
cienței și operativității 
maxime.

Ca o trăsătură definito
rie a acestei perioade — și 
în concordanță, firește, cu 
cerințele de progres multi
lateral al țării — se impu
ne în peisajul ceferist ac
țiunea de automatizare. Un 
exemplu. în această pri
vință. îl constituie înzes
trarea unor stații impor
tante (București. Brașov, 
sectorul Fetești-Cernavo- 
dă ș.a.) cu instalații de 
centralizare electrodinami- 
că a macazelor. Anul aces
ta; prin punerea în funcr 
țiune a unor importante 
obiective de investiții, poa
te fi socotit, fără exagera
re. anul automatizării. 
Practic, în 1983 urmează să 
intre în funcțiune centre 
de calcul la toate regiona
lele. Totodată, se află in 
curs de construire sistemul 
de urmărire in timo real al 
vagoanelor (SISTRAM). 
care se și aplică, experi
mental. în regionalele Ga
lați și Iași. urmind ca, 
pină la sfîrșitul cincinalu
lui. să se generalizeze. Cu 
aceasta, țara noastră se va 
înscrie printre puținele țări 
din lume care utilizează 
un sistem atît de modern, 
raoid și eficient de urmă
rire a transportului.

Sînt doar cîteva coordo
nate ale preocupărilor ac
tuale ale ceferiștilor. Prin 
materializarea lor disoar 
unele meserii (acarul „cla
sic". de exemplu' și i«i fac 
loc altele noi : de electro- 
niști, de informaticieni. ȘI 
este normal să se intîmole 
așa ; pe magistralele fero
viare ale tării prezentul dă 
semnal de liberă trecere 
progresului tehnic.

Anlca FLORESCU

A fost aseară, în sala de atletism 
a complexului sportiv „23 August" 
din Capitală, o atmosferă extraor
dinară, generată de perspectiva unui 
nou primat mondial la săritura in 
lungime femei. Cele două atlete 
românce de renume internațional — 
Vali lonescu, recordmana lumii în 
aer liber, cu 7,20 m. și Anișoara 
Cușmir, recordmana lumii în sală, 
cu 6,92 m — se aflau iarăși față în 
față intr-o întrecere directă pentru 
noi înalte performante spre onoarea 
sportului românesc.

înainte de concurs am cules cîteva 
păreri. Viorica Viscopoleanu — fostă 
recordmană mondială și campioană 
olimpică in aceeași probă : „Deși 
Anișoara se află abia la începutul 
unei cariere excepționale, ea va bate 
și azi recordul mondial". Ion Moroiu 
— antrenorul Anișoarei Cușmir : 
„Am presimțirea grozavă a unui nou 
record. Vrem să încheiem sezonul 
de sală cu un rezultat apropiat de 
7 m, astfel ca la vară Anișoara să 
sară 7,25—7,30 m". Mihai Zaharia — 
antrenorul lui Vali lonescu : „Nu 
ne-am propus un vîrf de formă în 
sală. Experiența noastră de anul tre
cut o folosim pentru obiectivele ce 
ni le-am fixat la Universiadă și la 
campionatele mondiale din vara 
viitoare."

La momentul concursului, toată 
lumea (atleți și oficiali) s-a retras 
printre spectatori, lăsind liberă în

• SOFIA 19 (de la trimisul Ager- 
pres. Lucian Oprea) : Proba femini
nă de 10 km din cadrul concursului 
de schi-fond al Universiadei de iar
nă a fost cîștigată de sportiva sovie
tică Liubov Zabolotskaia, cronome
trată cu timpul de 30’39”8/10. Pe lo
curile următoare s-au clasat Lilia 
Vasilenko (U.R.S.S.) — 30-57"3/10,
Faina Smirnova (U.R.S.S.) — 32’13"9/ 
10, Natalia Fokina (U.R.S.S.) —
33'03”7/10, Zora Kepenova (Ceho
slovacia) — 33T0’’3/10, Zuzani Ma- 
tousova (Cehoslovacia) — 33'll”3/10 și 
Chrissy Lewis (S.U.A.) — 33’16’’3/10.

Schioara româncă Elena Reit a 
ocupat locul 12, cu timpul de 
33’51 ”6/10.

La întrecerea disputată pe munte
le Vitoșa au luat parte 44 de concu
rente din 12 țări.

Astăzi debutează și concursul de 
patinaj artistic, întreaga zi fiind con-

PROGRAMUL 1
8,00 Consultații pentru bacalaureat (tn- 

vățămintul seral)
8.30 Almanahul familiei
9.00 De strajă patriei >
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viata satului
11.45 Lumea cap ilor
13,00 Album duminical. Din sumar : te

legrame de presă, informații cul- 
tural-artistice. umor și muzică, de
sene animate, reportaje, cintece de 
voie bună; la ora 14.30, în trans
misiune directă de Ia Craiova, me
ciul de fotbal dintre Universitatea 
și C.S. Tirgoviște. meci restantă 
din turul campionatului național 
— divizia A

18.40 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal
19.20 Călătorie prin tara mea. Puncte 

fierbinți pe drumul de fier
19.40 Cîntarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Vllcea

20.20 Telecinemateca. Ciclul : Mari ac

tori, mari regizori. „Albă ca ză
pada și cet șapte saltimbanci". Cu: 
Caterina Valente. Walter Giller, 
Hanne Wieder. Georg Thomalia,
Rudolf Shomberg. Giinther 
Schramm. Regia : Kurt Hoffmann 

22,00 Intilnire cu opera, opereta și ba
letul

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL 2

13.00 Concert de prtnz
14,15 Teatru TV : „Serenadă pentru 

două vlrste" de Paul Everac. Re
gia artistică : Constantin Dicu 

18,00 Clubul t'neretului
18,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV. Vă place

Puccini ?
19.00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Concert popular duminical
21.30 Din marea carte a patriei
21.55 Romanțe
22,25 Telejurnal
22.30 închiderea programului

LUNI, 21 FEBRUARIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex

15.05 Emisiune in limba maghiară
17.50 tool de seri
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.15 Panoramic economic
20,45 Teatru in serial : „Poveste de iar

nă" de William Shakespeare. Pre
mieră pe tară. Producție a tele
viziunii engleze BBC. Regia : Jane 
Howell. Prezintă Dan Grigorescu. 
Prima parte

21.50 Ritm și melodie
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15.00 Telex
15.05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Treptele afirmării
16,00 La început de săptămînă
18.00 închiderea programului
20.00 Telejurnal
20.15 Moștenire pentru viitor — Tudor 

Mușatescu
21,00 Prime audiții din muzica româ

nească tn interpretarea formației 
„Musica Nova"

21.30 Meridianele cînteculul
22,00 Telejurnal

treaga scenă pentru cele 11 săritoare 
in lungime, printre care Vali Iones- 
cți (nr. 2) și Anișoara Cușmir (nr. 4). 
Contrar circumspecției antrenorului 
ei, Vali are o formidabilă serie de 
sărituri, cele patru reușite ale ei mă- 
surînd în ordine : 6,92 m (record 
mondial egalat), 6,82 m., 6,90 m, 6,91 
m ! Se părea că ea va ciștiga „Cupa 
de cristal" în această probă, devenind 
corecordmană mondială în sală. Iată 
însă că. la ultima încercare. Anișoa
ra, care pină atunci se dovedise mai 
emotivă decît marea ei rivală (rata.se 
trei încercări și avea două sărituri

în cîteva rînduri
sacrată acestei disciplina. Primii vor 
intra in concurs participanții in pro
bele de dansuri și perechi. Sportivii 
români Adrian Vasile și Bogdan 
Kruti vor evolua miine în proba in
dividuală masculină.
• Ieri, la Dublin, în competiția in

ternațională de rugby „Turneul celor 
cinci națiuni",, selecționata. Irlandei 
a învins cu scorul de 22—16 (15—3) 
reprezentativa Franței. în aceeâși 
Competiție, la Edinburgh, formația 
Tării Galilor a dispus cu 19—15 
(15—6) de echipa Scoției.

în clasament conduce Irlanda, cu 
4 puncte din 2 partide, urmată de 
Franța — 4 puncte din 3 jocuri. Țara 
Galilor — 3 puncte din 2 meciuri.

• Astăzi la Craiova. într-un meci 
restantă contînd pentru campionatul 
de fotbal al diviziei A. echipa locală 
Universitatea va întîlni formația 
C.S. Tirgoviște. Jocul va începe la

UN ARGUMENT CONCRET AL HĂRNICIEI 

MINERILOR DIN BAZINUL GORJULUI;

In ziua de 18 februarie—peste 90000 tone cărbune
Prin traducerea în viață a sar

cinilor și măsurilor indicate de se
cretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de la Comi
tetul Central, unitățile miniere 
din bazinul carbonifer al Gorjului 
obțin rezultate tot mai bune in am
plul efort patriotic de a da țării 
tot mai mult cărbune. Un succes 
deosebit a fost realizat în ziuă de 
18 februarie, cind din minele și 
carierele Gorjului a fost extrasă o 
cantitate totală de 90 800 tone lig

nit, cu 4160 tone mai mult decît 
sarcina de plan a zilei respective. 
De menționat că atît Combinatul 
minier Motru, cit și Combinatul 
minier Rovinari au deoășit nivelul 
producției zilnice planificate. Cele 
mai bune realizări s-au consemnat 
la carierele Girla. Jilț-Sud, Roșia- 
Jiu și minele Leurda, Roșiuța, Mo- 
tru-Vest, care înregistrează con
stant producții zilnice suplimentare. 
(Dumitru Prună).

9 MONOCRISTALE
i URIAȘE din metale care 8S 

topesc cu greu au reușit să 
„crească" specialiștii sovietici 
din pulberi metalice. Noua me- 

, todă permite obținerea unor 
t monocristale de 10 kg și chiar 

mai mari, de forma dorită, fără 
fisuri și fără goluri interne, cu 
o inaltă rezistență. Dacă odată 
cu pulberile metalice se pun in 
.instalație și diferite adaosuri, 
se pot obține monocristale cu 
'proprietăți extrem de greu sau 
chiar imposibil de obținut prin 
alte metode.

• O PREȚIOASA MA
TERIE PRIMĂ. Zambila-de 

' apă, plantă cu o înmulțire rapi- 
. dă, socotită o adevărată cala

mitate pentru poluarea lacu
rilor. rîurilor și canalelor din 
zonele calde și temperate, a 
fost „reabilitată" de către sa- 
vanți japonezi care, studiind-o 
cu atenție, au stabilit că este 
deosebit de bogată in albumine. 
grăsimi și hidrați de carbon. 
Deci, uscată, este utilizabilă in 
chip de furaj pentru animale, 
ca biomasă pentru producerea 
de gaz metan (dintr-o tonă de 
zambilă de apă se pot obține 80 
de litri de gaz) și, în fine, con- 
ținind și mult azot, poate fi fo
losită și ca ingrășâmint.

• IMAGINI TRIDI
MENSIONALE IN MIȘ
CARE. Specialiștii caută de 
multă vreme modalitatea teh
nică de obținere a imaginii tri

dimensionale. Holografia con
stituie o soluție, dar numai 
pentru imagini statice și. în 
plus, este foarte costisitoare. 
Recent, ingineri americani au 
găsit o rezolvare și pentru re
darea tridimensională a imagi
nilor in mișcare. Este vorba 
despre un computer grafic ra
pid care proiectează imaginile 
pe un ecran in timp ce obser
vatorul privește intr-o oglindă 
unde vede reflectarea ecranu
lui. Oglinda vibrează cu o frec
vență de 30 de herți. iar com
puterul schimbă imaginile de 
pe ecran sincronic cu vibrația. 
In răstimpul unei vibrații com
puterul poate proiecta 32 768 de 
imagini diferite, iar intrucit 
ochiul are inerție, observatorul 
vede imagini tridimensionale. 
Ecranul are 128 de niveluri de 
luminozitate, fapt ce ii extinde

de 6,74 m și 6,90 m), sare cu doi cen
timetri peste propriul record : 6,94 
m, nou record mondial în sală. Este 
imediat felicitată și îmbrățișată de 
rivala și prietena ei Vali lonescu.

S-o felicitam și noi pe această ex
cepțională și inepuizabilă atletă care 
se numește Anișoara Cușmir, s-o 
felicităm la fel de călduros și pe Vali 
lonescu. care sare cu o ușurință 
ieșită din comun chiar cind nu e in 
„formă". Să-i felicităm totodată și 
pe cei doi antrenori ai lor. și ei teh
nicieni de renume la fel ca elevele 
lor.

Felicitîndu-le pe cete două excep
ționale atlete, să le așteptăm in se
zonul de vară cu noi performanțe și 
recorduri mondiale, pentru că, din 
cele zece atlete care au sărit vreo
dată peste 7 metri în aer liber, nu
mai patru mai sînt în activitate, două 
dintre ele fiind Vali lonescu și Ani
șoara Cușmir, minunatele atlete ale 
României.

★
Tot în competiția internațională de 

atletism dotată cu „Cupa de cri6tal“ 
au fost înregistrate și următoarele 
rezultate :

în proba feminină de 60 m gar
duri. Mihaela Stoica — un nou 
record național, cu timpul de 
8”05/100.

Rezultate din concursul masculin : 
triplusalt : Bedros Bedrosian — 
16,65 m ; 60 m plat : Johan Schromm 
— 6”73/l00 ; aruncarea greutății : 
Gheorghe Crăciunescu — 17,64 m.

Competiția continuă astăzi, de la 
ora 15,00

Valeriu MIRONESCU

ora 14,30 și va fi arbitrat de 
M. Axente (Arad).
• La Belgrad va avea Ioc astăzi 

meciul retur din cadrul finalei 
„Cupei Balcanice" la volei masculin 
în care se intilnesc echipele Partizan 
și Silvania Șimleu Silvaniei. In 
primul joc voleibaliștii români au 
repurtat victoria cu scorul de 3—0 
(10, 10. 6).
• în sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Memphis (S.U.A.) australianul 
McNamara l-a eliminat cu 6—3. 3—6. 
7—6 pe francezul Noah. iar Gottfried 
(S.U.A.) a ciștigat cu 7—6, 6—3 în
tâlnirea cu McNamee (Australia). 
Gene Mayer (S.U.A.) l-a întrecut cu 
6—4. 6—2 pe Teacher (S.U.A.) în 
timp ce Jimmy Connors (S.U.A.) a 
ciștigat cu 4—6. 6—1, 7—6 partida 
cu compatriotul său Teltscher.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

februarie, ora 20 — 23 februarie, ora 20, 
In tară : Vreme in Încălzire ușoară. 
Ceful va fi variabil, cu tnnorâri mai 
pronunțate'In bordul tării, unde Ideal 
va ninge. In rest, ninsori izolate. Viatul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată în regiuni
le estice. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 13 și minus 3 gra
de, local mai coborite în primele nopți 
în centrul tării, iar cele maxime între 
minus 5 și plus 5 grade. Dimineața și 
seara se va produce ceată, tn București: 
Vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ninsorii slabe. 
Vîntul va sufla slab, pină la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 9 și minus 6 grade, iar cele 
maxime intre zero și 3 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).
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DIVERS
ZZO zi dacă 
n-aș munci..."

Cu un sfert de veac in urmă, 
ceferistului Constantin Drimbet 
din Botoșani i s-a inminat tra
diționalul baston de pensionar.

— Vă mulțumesc frumos, dar 
ce să fac eu cu el? — i-a între
bat pe cei din jur.

L-a pus undeva, prin gospo
dărie, și a uitat repede de el. In 
locul bastonului, fostul ceferist 
a apucat ciocanul și cleștele de 
fierar și s-a dus la cooperativa 
agricolă din localitate :

— Aveți nevoie de meșteri ?
— a întrebat el.

— Avem, cum să nu avem ?
Imediat, „bătind fierul cit 

cald". Constantin Drimbei
apucat virtos de treabă. Muncă 
pe care o face, cu sirg și pasiu
ne. și acum, la 85 de ani.

— O zi dacă n-aș munci simt 
că n-aș putea trăi și nici poftă 
de mincare n-aș avea.

$i. să recunoaștem, meseria 
de fierar nu e deloc ușoară. Sau 
poate tocmai de-aceea.

e 
s-a
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Vaslui noua ?l frumoasa 
sală din complexul cinematografic 
„Dacia" din oj-așul Huși a avut loc 
un important’ eveniment in viața 
cultural-artistică a acestei locali
tăți : cu sprijinul și sub ipdruma- 
rea Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzica
le (A.T.M.) București s-a Înființat 
un teatru popular, muncitoresc, cu 
stagiune permanentă. Acest lucru a 
fost impus de dezvoltarea econo- 
mico-socială a localității, de nece
sitatea unei instituții teatrale cu 
activitate permanentă și de exis
tența unui mare număr de oameni 
ai muncii din întreprinderile indus
triale, talentați artiști amatori. 
(Petru Necula).

Brăila Sa,a cIubu,ui »Pr°* 
greșul" din Brăila a găzduit un 
spectacol de muzică, poezie și di
vertisment, dedicat fruntașilor in 
întrecerea socialistă. Și-au dat con
cursul formații artistice care s-au 
evidențiat in recenta fază munici
pală a Festivalului național „Cin- 
tarea României". • Sub genericul 
„Cinstire muncii și creației", in 
comuna Galbenu s-a desfășurat un 
ciclu de manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice. Cu acest 
prilej a fost inaugurat în localita
te un nou cămin cultural. (Cornelia 
Ifrim).

Buzău La Galerii,e de arta 
din municipiul Buzău a fost inau
gurată o expoziție cu lucrări de 
artă fotografică. Expozanții sint 
membrii fotoclubului județean în
ființat la începutul acestui an, sub 
egida comitetului județean de cul
tură și educație socialistă. De pro
fesii diferite, dar apropiați printr-o 
pasiune comună — fotografia ar
tistică — ei au reușit să prezinte 
o tematică neașteptat de diversă, 
atrăgătoare. (Stelian Chiper).

CARNET CULTURAL

Hunedoara. Colect'vul Tea*
trului de stat din Petroșani a pre
zentat în fața spectatorilor din 
Valea Jiului două premiere, care 
s-au bucurat de un frumos succes: 
„Primăvară în noiembrie" sau 
„Fascinația adevărului" de Dumitru 
Dem. Ionașcu și „Domnișoara Iu- 
lia" de August Strindberg. (Sabin 
Cerbu'.

lași. La Pașcani s-a desfășurat
cea de-a IX-a ediție a „Zilelor 
educației și culturii", manifestare 
de tradiție in localitate, înscrisă in 
Festivalul național „Cîntarea Româ
niei". La casa de cultură orășe
nească. la cluburile muncitorești, în 
școli și la căminele culturale din 
suburbii au avut loc expuneri, dez
bateri, simpozioane, mese ro
tunde, spectacole artistice. (Manole 
Corcaci).

Suceava. La Vatra Dorncl
s-a desfășurat cea de-a IlI-a edi
ție a „Decadei culturii dornene". 
Au tosf vernisate expoziții de pic
tură. sculotură și grafică, de foto
grafii și de artă populară. Au avut 
loc, de asemenea, expuneri, mese 
rotunde, simpozioane, dezbateri. în
tâlniri cu scriitori, spectacole fol
clorice și de teatru, medalioane și 
șezători literare. (Sava Bejinariu).

Cluj Teatrul Național din 
Cluj-Napoca a prezentat, in pre
mieră pe țară, comedia „Simbătâ, 
duminică, luni" de Eduardo de Fi
lippo, în regia lui Dinu Cernescu 
și scenografia lui Mihai Mădescu. 
(Costel Ștefănescu).

Covasna. La Casa de cultură

a sindicatelor din Sfintu Gheorghe 
s-a deschis expoziția artiștilor plas
tici amatori Fejer Attila și Fejăr 
Csaba. Cei doi frați expun picturi 
în ulei și acuarelă. (Pâljânos 
Măria).

Argeș ^a Pa'atu' culturii din 
Pitești s-a organizat șezătoarea li- 
terar-muzlcală „Patria, pacea, omul 
— iubirile noastre supreme". Ia 
care și-au dat concursul membri ai 
cenaclului „Liviu Rebreanu" și in- 
terpreți ai unor formații culturale 
locale fruntașe. • La Galeria de 
artă din Pitești s-a vernisat expo
ziția „Culoare și vis". în care sint 
prezentate lucrări de artă naivă 
ale copiilor și profesoarei lor. Elena 
Stoica, din comuna Albești de 
Argeș. (Gh. Cirstea).

Galați, k3 Muzeul de artă 
contemporană românească din Ga
lați a fost vernisată expoziția inti
tulată „Comori artistice in patri
moniul muzeului". Sint prezentate 
lucrări de pictură, sculotură și artă 
decorativă semnate de Nicolae Gri
gorescu, Theodor Aman. Nicolae 
Tonitza, Gh. Petrașcu, Gheorghe 
Anghel și alții. (Dan Plăeșu).

Satu Mare. La Casa de cul* 
tură a științei și tehnicii pentru ti
neret din Satu Mare au avut loc 
concursuri de recitări de poezie pa
triotică, la care au participat nu
meroși elevi din liceele orașului. 
(Octav Grumeza).

Mureș Sect>a maghiară a 
Teatrului Național din Tg. Mureș 
a prezentat, in premieră absolută, 
spectacolul cu piesa „Amurgul bur
ghez" a scriitorului tirgmureșean 
Romulus Guga. Regia : Dan Alec- 
sandrescu, scenografia : Emilia Ji- 
vanov de la Teatrul Național din 
Timișoara. (Gheorghe Giurgiu).

In portul... Timișoara — de 
acum orașul de pe Bega are 
și un port — a fost lansată 
nava de pasageri „Pelican", so
sită de la Galati. Baoare o greu
tate de 55 tone și o lungime de 
24 metri și poate transporta 70 
de persoane. Cum credeți că a 
fost adusă pină la Timișoara ? 
Mai intil, de la Galați pină la 
Moldova Veche, a plutit pe Du
năre. Apoi a fost tractată pe 
uscat de un treiler special. Oda
tă cu venirea primăverii. „Peli
canul" va efectua zilnic curse 
de agrement pe Bega, intre Po
dul Mihai Viteazul din Timișoa- 

Ira și insula din dreptul locali
tății Utvin. situată la 10 kilome
tri de oraș. De pe acum, tradi
ționala urare „Vint bun la 

| pupa 

. .Jocul
in văzul lumii
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Figurinele din această imagi
ne, realizată de F. Michitovici, 
nu sint altceva dec.it obișnuitele 
piese pentru jocul de șah. Piese 
obișnuite ca fermă, dar neobiș
nuite prin dimensiunile lor. Ele 
au fost executate de specialiști 
de la Muzeul „Arta lemnului", 
din Câmpulung Moldovenesc. 
Pasionalii „jocului minții" își 
etalează măiestria „în. văzul lu
mii". Lume care admiră insă atît 
iscusința concurenților. cit și pe 
aceea a creatorilor șahului gi
gant.

Gestul
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DI PRETUTINDINI
și mai mult posibilitățile. Apa
ratul. denumit „spacegraf". iși 
va găsi numeroase domenii de 
aplicare, printre acestea numă- 
rindu-se. in afară de televiziu
ne și cinematograf, modelarea 
proceselot de proiectare auto
mată și producție, cercetările 
moleculare, comunicațiile aerie
ne etc.

• INTERVENȚIE CHI
RURGICALĂ CU AJU
TORUL GAZELOR. Una 
din leziunile frecvente ale ochi
lor, care duce la slăbirea vede
rii și in cele din urmă la orbire, 
este desprinderea retinei, tncer-

cările de a obține relipirea ei cu 
mijloacele clasice de intervenție 
se soldează, de multe ori. din 
păcate, cu insuccese. Colabora
torii Clinicii oftaimologice uni
versitare din Bonn au pus la 
punct o metodă originală de tra
tare a desprinderilor de retină 
și anume „colectarea" și „resu- 
darea" ei de fundul ochiului cu 
ajutorul unor bule de gaze. 
Pină acum au fost vindecați ast
fel 15 bolnavi.

• AUTOBUZE CU 
BATERII ELECTRICE. Pe 
străzile capitalei suedeze au 
apărut autobuze care funcțio
nează cu baterii electrice. Ele 
pot transporta 64 pasageri și pot 
dezvolta o viteză de pină la 65 
km pe oră, funcționîad cu nu
mai patru baterii electrice în

greutate totală de 16 kg. Spe
cialiștii suedezi susțin că noile 
autobuze sint economicoase și 
nepoluante.

• SCHIMBĂTOR DE 
VITEZĂ... VORBITOR. La 
o expoziție de motoare de auto
mobil organizată la Birmin
gham, o intreprindere britanică 
a prezentat un schimbător de 
viteză care atrage atenția con
ducătorului că trebuie să 
schimbe viteza. Instalația, do
tată cu un microprocesor, stabi
lește. ținînd seama de turația 
motorului și de viteză, momen
tul optim a) schimbării vitezei; 
în acel moment o voce artifi
cială ii spune șoferului că e ne
voie de o viteză inferioară sau 
suoerioară. A fost preferat acest 
sistem de avertizare conside-

rîndu-sg că in aglomerația de 
mașini din marile orașe el poa
te fi recepționat mai ușor și 
distrage mai'puțin atenția șofe
rului decît alte sisteme.

• „PROFESORUL DE 
MATEMATICĂ" ...ELEC
TRONIC. Societatea „Mitsu
bishi Electric" a început să pro
ducă instrumente electronice 
destinate învățămîntului. Primul 
pas făcut de „Mitsubishi" in 
noul domeniu este lansarea 
unui așa-numit „profesor de 
matematică" electronic, capabil 
să explice elevilor cele patru 
operații aritmetice. Aparatul 
dispune de un ecran cu cristale 
lichide și o voce sintetică și 
poate fi programat de către 
părinți.

I contează...

I

I

I
I

I
I

I Imagine surprinsă de fotore
porterul Constantin Mihu la o 
parcare din municipiul Tirgu

I Mureș, tn timp ce tatăl mește
rea ceva la motor, băiețelul s-a 
glndit să-i dea o mină de ajutor

Ila schimbarea unei roți Că n-o 
să poată, n-o să poată, dar ges
tul contează ! Și mai ales „con
centrarea" cu care și-a luat rolul 

Iin... serios. Mai știi de unde ră
sare... meșterul de miine ?'
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Rubrică realizată de
Pelre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii*
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

-Înflăcărat militant pentru o lume fără arme, 
A PĂCII Șl COLABORĂRII INTRE POPOARE"

Noi acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

Pentru înghețarea arsenalelor nucleare

R. P. POLONĂ

Marile împliniri ale poporului nostru, angajat în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, eforturile constante ale României socia
liste pentru triumful nobilelor idealuri ale păcii, dezarmării și conlucrării 
egale in drepturi iși găsesc un puternic eaou in paginile presei interna
ționale. Relatările, comentariile mijloacelor de informare în masă relie
fează rolul determinant al conducătorului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in ridicarea țării pe noi culmi de progres 
și civilizație, in elaborarea și înfăptuirea politicii externe românești, o 
politică cu puternice rezonanțe in conștiința lumii.

De un larg ecou internațional 
s-a bucurat interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Socie
tății olandeze de televiziune NCRV.

Agenția CHINA NOUA citează 
cuvintele președintelui României 
prin care se relevă necesitatea de 
a se acționa cu toată hotărirea pen
tru oprirea amplasării de noi ra
chete in Europa și pentru retra
gerea și distrugerea celor existen
te, pornindu-se de la un echilibru 
al armamentelor celor două blocuri 
militare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, adaugă China Nouă, a 
subliniat că reducerea cheltuielilor 
militare, trebuie realizată cu deose
bire de țările care investesc sume 
uriașe pentru înarmare, aceasta 
avînd o influență hotărîtoare pen
tru dezarmare, pentru întărirea în
crederii, pentru politica de pace și 
securitate.

terea generală a căilor de dezvol
tare a lumii, pentru a se acționa 
pentru transformarea lumii, pentru 
victoria socialismului și comunis
mului — visul de aur al omenirii?1.

Ziarul „TRYBUNA LUDU“, organ 
al C.C. al P.M.U.P., publică o co
respondență din București, în care 
sînt redate principalele idei din 
euvîrttarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, la adunarea festivă con
sacrată împlinirii a 50 de ani de la 
eroicele lupte revoluționare din 1933 
ale muncitorimii române. După ce 
sint evidențiate aprecierile cu pri
vire la situația din economia na
țională și realizarea sarcinilor de 
plan în prima lună a acestui an,

„România a cunoscut anii săi glo
rioși in era Ceaușescu. S-au ob
ținut succese semnificative in agri
cultură și industrie, in toată econo
mia, iar acestea sint direct legate 
de activitatea prodigioasă desfășu
rată în fruntea țării de președinte
le Nicolae Ceaușescu. El conduce in 
mod strălucit destinele patriei, ale 
poporului român pe calea libertă
ții, independenței și progresului, 
contribuind, în același timp, la 
ascensiunea fără precedent a 
României pe arena mondială". 
„România acordă o atenție deose
bită relațiilor sale cu statele în 
curs de dezvoltare, nealiniate, mici 
și mijlocii, promovează o politică 
internațională constructivă de so
luționare a problemelor . interna
ționale prin mijloace paișnice" — 
scrie „Le nouveau militant'1.

în articolul „Românii se bucură 
de drepturi culturale egale", „THE 
SUNDAY TIMES", din Sri Lanka, 
reliefează linia politică promovată 
de Partidul Comunist Român, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în problema . națională, 
relevînd : „Condițiile unei egalități 
depline și reale în drepturi, asi-

Sub titlul „Luare de poziție a 
șefului statului român", ziarul 
„MAGYAR HIRLAP" evidențiază 
acea parte din interviu în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la importanța deosebită a 
încetării cursei înarmărilor, re
ducerii cheltuielilor militare și re
nunțării la amplasarea de noi arme 
nucleare pe continentul european, 
la necesitatea de a se reduce nu
mărul de rachete cu rază medie de 
acțiune in Europa.

Despre interviul acordat de con
ducătorul partidului și statului nos
tru a informat și ziarul „NEPS- 
ZAVA"
" Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL scrie că președintele 
României a subliniat necesitatea de 
a se acționa cu toată hotărirea pen
tru oprirea amplasării de noi ra
chete pe continent, pentru retra
gerea și distrugerea celor existen
te, pornindu-se de la un echi
libru al armamentelor existente in 
cele două blocuri militare.

La rîndul său, agenția ASSO
CIATED PRESS reia pasajul din 
interviul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitor la propunerea 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. ca reducerea rachetelor so
vietice să fie de așa natură încît 
să se ajungă la o paritate cu rache
tele deținute de Marea Britanie și 
Franța, în cadrul realizării unui 
echilibru al forțelor. Agenția A.P. 
arată apoi că, reliefind necesitatea 
opririi amplasării de noi ra
chete, a retragerii și distrugerii ce
lor existente, președintele Româ
niei a subliniat : „Pină la reali
zarea unei distrugeri totale a aces
tor rachete, noi considerăm că sînt 
necesare și măsuri parțiale, deci 
și o reducere echilibrată a acestor 
tipuri de arme".

în relatarea . agenției REUTER 
sînt reliefate pericolul pe care îl 
reprezintă pentru Europa, arma
mentele acumulate pe continent, 
necesitatea — subliniată de pre
ședintele României — de a se ac
ționa cu întreaga răspundere, și de 
o parte și de alta, pentru a se pune 
capăt cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rind la dezarmarea nucleară, sub 
un control 
zător. .

Agenția 
mează, pe 
cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu la lucrările celei 
de-a XIII-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, citind cuvintele con
ducătorului partidului și statului 
nostru : „Este necesar ca, odată cu 
cunoașterea cuceririlor științei și 
tehnicii, să'vă însușiți și concepția 
revoluționară despre lume, cunpaș-

internațional corespun

CHINA NOUA infor- 
de altă parte, despre 

rostită de tovarășul

Comentarii ale presei internaționale 
consacrate realizărilor țării noastre, 

activității președintelui Republicii

se subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu a cerut popoare
lor europene să acționeze într-o 
unitate deplină pentru a împiedica 
amplasarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune și a de
termina retragerea celor existente 
pe continent. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arată „Trybuna Ludu", 
a declarat că România salută toate 
propunerile privind formarea de 
zone denuclearizate în Europa și 
acționează cu toate forțele pentru 
transformarea Balcanilor într-o re
giune fără arme nucleare, fără 
baze militare străine. Coresponden
ța evidențiază, în context, sprijinul 
României față de propunerea pri
vind crearea unei zone fără arme 
nucleare între statele Tratatului de 
la Varșovia și cele ale N.A.T.O.

Săptămînalul polonez „POLITY
KA" relevă că recenta ședință co
mună a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a Consiliu
lui de Stat și Guvernului Republi
cii Socialiste România a atras 
atenția, printre altele, asupra fap
tului că, în prezent, cheltuielile 
militare ale ambelor blocuri repre
zintă peste 80 la sută din cheltuie
lile militare ale lumii și a apreciat 
că o mare însemnătate ar avea 
adoptarea de către statele N.A.T.O. 
și cele membre ale Tratatului de 
la Varșovia a unei decizii cu pri
vire la înghețarea acestor cheltuieli 
la nivelul anului 1983 și trecerea la 
reducerea lor cu cel puțin 20 la 
sută, pină în anul 1985.

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" publică o corespondență 
dedicată consfătuirii de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre de condu
cere, specialiști și muncitori din 
industria minieră și geologie, rele- 
vind însemnătatea acestei consfă
tuiri în lumina realizării indepen
denței energetice a țării. Ziarul iși 
informează cititorii despre cuvîn
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lucrărilor 
consfătuirii, citind căile indicate de 
secretarul general al partidului 
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite.

„LE NOUVEAU MILITANT", din 
Mauritius, dedică un articol oma
gierii a 50 de ani de activitate re
voluționară a tovarășului Nicolap 
Ceaușescu. După ce prezintă biogra
fia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
„cel mai iubit fiu al țării și crea
torul României noi", «ziarul scrie :

gurate de statul socialist, permit 
dezvoltarea plenară și fără prece
dent a manifestărilor cultural-ar- 
tistice ale naționalităților, oferă 
o atmosferă propice creației, pro
pagării și asimilării valorilor moș
tenite".

La rîndul său, publicația ita
liană „NUOVA IMPRONTA" scrie 
într-un articol : „România socia
listă a acționat întotdeauna pentru 
înfăptuirea deplinei egalități în 
drepturi între toți cetățenii, fără 
deosebire de naționalitate. Această 
realitate este exprimată în primul 
rînd în dezvoltarea economică a 
tuturor regiunilor, prin distribuirea 
echilibrată a forțelor de producție 
pe teritoriul țării și prin asigurarea 
pentru toți cei ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, a unor 
condiții egale de muncă și viață. 
Este asigurat învățămîntul în lim
bile naționalităților conlocuitoare, 
inclusiv învățămîntul superior". In- 
serînd cifre și date atestînd acest 
fapt, gazeta italiană scrie : „Prac
tic, nu există sector politic sau 
social în care să nu se manifeste 
deplina egalitate în drepturi și 
participarea cetățenilor de diferite 
naționalități la întreaga viață poli
tică și socială".

„Rezultatele economice deosebite 
ale României în anul 1982“ este 
titlul unui amplu articol apărut în 
ziarul mexican „EL DIA“, care sub
liniază că aceste rezultate au creat 
condițiile ca, în 1983, să se asigure 
un ritm mai intens al dezvoltării 
social-economice a României. Zia
rul se referă la progresul rapid al 
bazei energetice proprii, la faptul 
că în 1982 s-a obținut o producție 
de 1 000 kg de cereale pe locuitor, 
relevînd că prin producțiile reali
zate România se situează în rîndul 
țărilor cu o agricultură dezvoltată.

„în România se acordă o atenție 
extraordinară problemelor păcii, 
îndeosebi amenințării pe care o re
prezintă armele nucleare" — scrie 
revista „PAX", editată de Asociația 
suedeză pentru pace și arbitraj, 
adăugind că „în ultima perioadă 
România a atras atenția prin diver
se acțiuni asupra intensificării 
eforturilor pentru asigurarea păcii". 
Revista notează că, „într-un înalt 
grad, Partidul Comunist Român și 
președintele Nicolae Ceaușescu per
sonal au făcut din problemele păcii 
propriile lor probleme, românii 
înțelegind că în momentul de față

problema dezarmării este cea mai 
importantă problemă internaționa
lă".

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
anunțat că România „va îngheța 
cheltuielile militare pină în 1985 la 
nivelul anului trecut și a apelat la 
cele două blocuri să-și reducă chel
tuielile pentru înarmare cu 20 la 
sută" — relevă cotidianul „DER 
BUND", care apare la Berna. Se 
reliefează, de asemenea, că „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ă pro
pus marilor puteri să nu amplase
ze în Europa nici un fel de noi ra
chete cu rază medie de acțiune și 
să le distrugă pe cele deja insta
late".

.„THE REMINDER" (Anglia) își 
informează pe larg cititorii despre 
dezvoltarea științei și tehnologiei 
în România. „Congresul al IX-lea 
al P.C.R., din 1965 — arată „The 
Reminder" — a marcat o cotitură 
în dezvoltarea științei și tehnolo
giei românești, care au devenit 
componente inseparabile ale pro
ducției materiale și ale progre
sului economic și social al țării. 
Anii care au urmat au adus mari 
schimbări în stilul de muncă și 
mentalitatea celor angajați în ac
tivitatea de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică. . Consiliul 
Național pentru Știință și Tehno
logie a fost reorganizat ca un or
ganism de decizie, pentru stabi
lirea de strinse legături între acti
vitățile de cercetare și cerințele ac
tuale ale principalelor ramuri ale 
economiei românești". După ce pre
zintă date privind baza umană și 
materială a cercetării în țara noas
tră, potențialul înalt al unităților’ 
din acest domeniu de activitate, pu
blicația engleză scrie : „Programul- 
directivă pe termen lung de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și promovare a progresului 
tehnic cere cercetătorilor români 
să asigure soluții tehnice pentru 
realizarea sarcinilor planificate ale 
dezvoltării social-economice în pla
nul cincinal 1981—1985 și a li
niilor directoare pentru planul 
cincinal 1986—1990 și să găseas
că noi aplicări ale descoperirilor 
științifice, în scopul asigurării mo
dernizării, dezvoltării calitative a 
economiei românești pînă în anul 
2000". Acest document, precizează 
„The Reminder", exprimă „opțiu
nea pentru o dezvoltare orientată 
spre știință și bazată pe tehno
logie".

„în politica externă a României, 
promovarea raporturilor de bună 
vecinătate și colaborare cu țările 
din Balcani constituie un obiectiv 
de,, o importanță fundamentală — 
relevă publicația italiană „INFOR- 
MATIA1*. Această colaborare, se 
arată în continuare, are ca scop în
țelegerea în Balcani și corespunde 
intereselor tuturor țărilor și păcii 
în Europa. în acest context, capătă 
o importanță deosebită inițiativa 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
menită să realizeze o întîlnire Ia 
nivel înalt a exponenților politici 
ai țărilor balcanice, pentru a dis
cuta împreună problemele referi
toare la pace și colaborare econo
mică1.

„LA NOUVELLE GAZZETTE — 
LA PROVINCE" (Belgia) a început 
publicarea unui ciclu de articole 
dedicate României. Primul dintre 
ele prezintă vechimea strămoșilor 
noștri, crearea primului stat dac 
centralizat și independent, forma
rea poporului român și lupta pen
tru unitate națională. Se subliniază 
că poporul român „n-a încetat nici
odată să d,ucă lupte crîncene pen
tru conservarea identității și asi
gurarea progresului său. Pentru a 
putea apăra în viitor aceste aspi
rații, românii aveau nevoie de o 
economie modernă. Pentru aceste 
motive, una dintre preocupările 
principale ale României, după cel 
de-al doilea război mondial, a con
stat in dezvoltarea economică a 
țării".

(Agerpres)

WASHINGTON 19 (Agerpres) - 
In Statele Unite ia amploare cam
pania in favoarea încetării cursei 
înarmărilor și înghețării arsenalelor 
nucleare în lume. Camera superioa
ră (Senatul) a organului legislativ 
al statului Virginia a adoptat o re
zoluție în care cheamă la îngheța
rea armelor nucleare și se sublinia
ză necesitatea realizării cît mai 
grabnice de progrese în direcția în

cetării elaborării, producerii și des
fășurării de orice noi tipuri de arme 
nucleare. Rezoluția — aprobată cii 
o majoritate covîrșitoare — a fost 
înmînată spre examinare camerei 
inferioare. In prezent, rezoluții simi
lare au aprobarea municipalităților 
și adunărilor opiniei publice din 
peste 400 de districte și orașe 
americane.

„Vrem pace, nu rachete Cruise"
OTTAWA 19 (Agerpres). — In 

Canada continuă manifestațiile de 
protest împotriva acordului de co
laborare militară încheiat cu Sta
tele Unite și care prevede posibili
tatea desfășurării de experiențe cu 
noi tipuri de arme americane, în 
special rachete „Cruise“, pe terito
riul canadian. In marile orașe ale 
țării, Toronto și Montreal, s-au des

fășurat, astfel, demonstrații pentru 
pace sub devizele „Vrem pace, nu 
rachete Cruise !“, „In Canada nu 
este loc pentru arme americane !“. 
La Toronto, membrii unor mișcări 
pentru pace din Canada au mani
festat in fața clădirii consulatului 
american din această localitate, ex- 
primindu-și protestul in legătură 
cu introducerea în țară a rachete
lor „Cruise".

Apel la
19 (Agerpres). — 
suedezi au semnat 

pentru pace.

STOCKHOLM
Peste 800 000 de 
pină acum un apel 
destindere, dezarmare și înlătura
rea pericoîului unei catastrofe ter
monucleare. Apelul cere să fie 
oprite cursa înarmărilor și prolife- 

^rarea în continuare a armei nucle-

dezarmare
are. Totodată, statele sînt 
să înceteze experimentarea, pre
cum și producerea, amplasarea și 
stocarea de armament nuclear. Do
cumentul sprijină propunerea cu 
privire la crearea unei zone denu
clearizate in nordul Europei.

chemate

Proiectul planului 
economiei naționale 

pe anii 1983-1985
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția P.A.P., Comi
sia de planificare a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone a examinat 
proiectul planului economiei naționa
le pe anii 1983—1985. Proiectul pre
vede ca, pînă în 1985, producția să 
sporească cu 14 la sută, comparativ 
cu 1982. Livrările de bunuri pe pia
ță și serviciile vor crește cu 17 la 
sută. în timp ce livrările de materii 
prime pentru industrie vor spori nu
mai cu 7 la sută. Pentru obținerea 
creșterii preconizate a producției se 
impune o reducere anuală cu 2 la sută 
a consumului de materiale și cu 2,4 
la sută a consumului de energie pe 
unitate de produs în industrie.

Obiectivele strategice ale planului 
pe următorii trei ani sînt : lichida
rea treptată a crizei economice; res
tabilirea echilibrului economiei na
ționale și a echilibrului bugetului de 
stat ; transformarea structurii eco
nomiei și imbunătățirea condițiilor 
materiale de trai ale populației.

Planul are în vedere ca fondurile 
ce vor putea fi destinate investițiilor 
să fie folosite în primul rînd la rea
lizarea de obiective de importanță- 
cheie pentru întreaga economie, pen
tru lărgirea producției, satisfacerea 
principalelor cerințe sociale. Se pre
conizează ca alocațiile în acest do
meniu să crească în 1985, comparativ 
cu 1982, cu 28 la sută.

0 contribuție importantă la extinderea relațiilor

Un eveniment de seamă în cro
nica relațiilor româno-iordaniene, o 
vie ilustrare a dorinței comune de 
a extinde și mai mult raporturile de 
prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre cele două țări și popoare — 
astfel poate fi caracterizată vizita pe 
care a efectuat-o în țara noastră, 
la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei. După cum este 
cunoscut, dezvoltarea relațiilor ro
mâno-iordaniene se înscrie în cadrul 
preocupărilor statornice ale României 
socialiste. îndreptate spre intensifi
carea colaborării și întărirea solida
rității cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate — un loc impor
tant ocupîndu-1 în acest context ra
porturile cu țările arabe.

Deși scurtă ca durată, vizita înal
tului oaspete iordanian a prilejuit 
rodnice convorbiri intre cei doi șefi 
de stat, atît în legătură cu evolu
ția și perspectivele relațiilor dintre 
cele două țări, cît și asupra unor 
importante aspecte ale actualității 
internaționale. S-a evidențiat astfel 
din nou importanta de prim ordin 
a dialogului la nivel înalt, ca fac
tor determinant de impulsionare a 
ansamblului conlucrării româno-ior
daniene. Tocmai de aceea cei doi șefi 
de stat și-au reafirmat hotărirea de 
a menține contacte strinse între ei, 
în scopul promovării dezvoltării ra
porturilor bilaterale.

Subliniind importanta noului dia
log la nivel inalt româno-iordanian, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
arăta : „Apreciem această nouă vi

zită ca o expresie a bunelor rela
ții care s-au statornicit între Româ
nia și Iordania, a voinței țărilor 
noastre de a lărgi și mai mult ca
drul colaborării și conlucrării lor 
prietenești... Sînt încredințat că și 
în cursul actualei vizite vom ajun
ge la noi înțelegeri atît in ce pri
vește dezvoltarea relațiilor bilatera
le — cît și în privința conlucrării 
pe plan international". La rîndul său, 
regele HUSSEIN IBN TALAL sub
linia : „Cu această ocazie fericită, aș 
dori să vă asigur că dezvoltarea prie
teniei și cooperării dintre tarile noas
tre — tendință pe care ne-am stră
duit să o imprimăm incă de la 
început raporturilor bilaterale — re
flectă voința noastră fermă de a 
sluji interesele ambelor țări, precum 
și respectul nostru fată de tot ceea 
ce asigură progresul și prosperitatea 
popoarelor român și iordanian și ale 
întregii omeniri".

Amplul schimb *de vederi dintre 
conducătorii României și Iordaniei 
— care și-a găsit materializarea în 
Comunicatul comun — a pus in pri
mul rînd în relief satisfacția re
ciprocă față de intensificarea și di
versificarea pe care a cunoscut-o in 
ultimii ani cooperarea reciproc a- 
vantajoasă dintre cele două țări pe 
plan politic, economic, cultural și in 
alte domenii de activitate. Este sem
nificativ in acest sens că în pre
zent. ca urmare a traducerii în via
tă a acordurilor și. înțelegerilor bi
laterale anterioare, semnate de cei 
doi șefi de stat. România ocupă un 
loc important în ansamblul relații
lor economice ale Iordaniei, că in 
ultimii șase ani schimburile comer

ciale au crescut de peste 3.6 ori. că 
pe întinderile însorite ale tării prie
tene specialiștii români și iorda
nieni au realizat prin conlucrare o- 
biective de mare importantă eco
nomică, între care și marea rafină
rie de la Zarka. In același timp, în 
România studiază în prezent un mare 
număr de studenți iordanieni. în 
sfîrșit. se cuvine relevat că inten
sificarea contactelor dintre reprezen
tanții parlamentelor, organizațiilor e- 
conomice, științifice, culturale, a 
contribuit la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre’ cele două țări și po
poare. la consolidarea prieteniei lor 
tradiționale.

Fără îndoială, rezultatele obținute 
pînă acum, potențialul economic și 
tehnic al celor, două state constituie 
o excelentă premisă pentru extin
derea colaborării viitoare, cei doi 
șefi de stat subliniind în acest sens 
hotărirea de a se acționa cu fermi
tate pentru creșterea accentuată a 
raporturilor bilaterale, îndeosebi pe 
planul schimburilor comerciale și al 
cooperării economice. O atenție deo
sebită va fi acordată, astfel, coope
rării în domeniul petrolului, chi
miei, energiei, mineritului, transpor
turilor și agriculturii, atît prin lăr
girea participării la proiectele reali
zate în comun pînă acum, cît și prin 
abordarea unor proiecte noi, priori
tare. Totodată, Comisia mixtă gu
vernamentală româno-iordaniană de 
cooperare economică și tehnică, ce 
urmează să-și desfășoare lucrările 
luna viitoare la Amman, va avea 
printre altele sarcina de a stabili 
un program comun de acțiune pen
tru transpunerea în fapt a sarcini

lor și obiectivelor stabilite de cei doi 
șefi de stat, cu prilejul dialogului 
din vara anului trecut din capitala 
Iordaniei.

Schimbul de păreri care a avut loc 
între cei doi șefi de stat cu privi
re la aspectele principale ale vieții 
internaționale a scos în evidență po
zițiile României și Iordaniei în pro
blemele majore actuale, dorința lor 
de a conlucra tot mai strîns pe plan 
internațional în scopul rezolvării 
constructive a problemelor ce preo
cupă în prezent omenirea, a înfăp
tuirii aspirațiilor legitime de liber
tate. independență, de progres și bu
năstare ale tuturor popoarelor, pen
tru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

în acest cadru, o atenție deose
bită a fost acordată situației din O- 
rientul Mijlociu, unde se menține în 
continuare o stare deosebit de în
cordată, dialogul la nivel înalt pu- 
nînd incă o dată în lumină impe
rativul realizării unei păci globale, 
juste și durabile. în această zonă, 
care să ducă la retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
1967, la recunoașterea dreptului la 
autodeterminare al poporului pales
tinian. inclusiv la constituirea unui 
stat palestinian independent, pentru 
ca astfel să se ajungă la garantarea 
dreptului la existență liberă, inde
pendentă. a tuturor statelor din zonă. 
Președintele României sublinia din 
nou cu acest prilej că nu există de- 
cit o singură cale . pentru instau
rarea păcii în Orientul Mijlociu — 
și aceasta este calea negocierilor și 
tratativelor. în acest scop. în ca
drul convorbirilor s-a afirmat că ar

Convorbiri 
iugoslavo-iordaniene
BELGRAD 19 (Agerpres). — La 

Belgrad au început, vineri după- 
amiază, convorbirile oficiale dintre 
Petar Stambolici, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, și regele 
Hussein al Iordaniei, care efectuează 
o vizită în capitala iugoslavă. Potri
vit agenției Taniug, în cursul con
vorbirilor au fost examinate proble
me ale relațiilor bilaterale și ale si
tuației internaționale actuale, o 
atenție specială acordîndu-se situa
ției din Orientul Mijlociu, pregătiri
lor pentru apropiata Conferință la 
nivel înalt a țărilor nealiniate, pre
cum și acțiunilor ce urmează să fie 
întreprinse de țările nealiniate în di
recția depășirii crizei din relațiile 
internaționale și a soluționării pro
blemelor majore care stau în fața 
comunității mondiale.

Aspră condamnare 
a politicii de apartheid 

promovate de R.S.A.
GENfcVA 19 (Agerpres). — Comisia 

O.N.U. pentru drepturile omului a 
adoptat, la Geneva, o serie de rezo
luții prin care condamnă politica de 
apartheid promovată de regimul sud- 
african, precum și continuarea pre
zenței ilegale a R.S.A. în Namibia. 
Unul din aceste documente sublinia
ză că agravarea situației în Namibia 
reprezintă consecința directă' a ocu
pării teritoriului namibian de către 
Republica Sud-Africană și cere au
torităților de la Pretoria să respecte 
rezoluțiile O.N.U. cu privire la acor
darea independentei Namibiei-, Docu
mentul condamnă, totodată, „actele 
repetate de agresiune comise de for
țe sud-africane de pe teritoriul Na
mibiei împotriva țărilor africane ve
cine" și cere guvernului sud-african 
să-și retragă fără întîrziere trupele 
din Angola.

România la Salonul 
mondial de turism

PARIS 19 (Agerpres). — La cel 
de-al VIII-lea Salon mondial de tu
rism de la Paris — la care participă 
peste 400 de expozanți din Europa, 
Asia și America — România este re
prezentată de Ministerul Turismului 
și Compania de transporturi aeriene 
TAROM. Standul românesc a fost 
vizitat de Francois Abadie, secretar 
de stat pentru turism.

r
ILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNEA COMITETULUI „GRUPULUI DE CONTACT". La Nairobi 
s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului „Grupului de contact", format 
din 12 state membre ale Organizației Unității Africane (O.U.A.). Examinînd 
posibilitățile de depășire a actualelor disensiuni cu care este confruntată 
organizația, participanții — șapte șefi de stat și cinci delegații la nivel 
ministerial — au recomandat în unanimitate ca cea de-a 19-a reuniune 
la nivel înalt a O.U.A. să se desfășoare, în mai sau iunie, la Addis Abeba 
(Etiopia).

I VIZITA MINISTRULUI FRAN- 
I CEZ DE EXTERNE LA. MOSCOVA.

în capitala Uniunii Sovietice au 
I continuat convorbirile dintre mi

nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromiko, și mi- 

. nistrul relațiilor externe al Franței,
Claude Cheysson. Evocînd situația 

' din Europa, cei doi miniștri s-au 
pronunțat pentru continuarea prO- 

Icesului inițiat la Helsinki, subli
niind necesitatea ca reuniunea de 
la Madrid să se încheie cu succes, 

I pentru a deschide calea spre o con
ferință privind măsuri de sporire a 
încrederii și de dezarmare în Eu- 

Iropa. S-a convenit ca Uniunea So
vietică £i Franța să contribuie., la 
adoptarea unui document final 
de conținut, inclusiv la realizarea 

Iunei înțelegeri privind convocarea 
conferinței menționate.

. GUVERNUL ITALIAN A OBȚI
NUT VOTUL DE ÎNCREDERE so-

I licitat în Camera Deputaților, in 
problema decretului-lege de sporire 

j a impozitelor. Decretul-lege, care ă 
I stîrnit vii controverse în parlament, 

se încadrează în programul de aus- 
I teritate economică elaborat de gu

vernul premierului Amintore Fan- 
1 fani.

AUTODIZOLV ARE. Uniunea Cen- 
I trului Democratic (U.C.D.), parti

dul care a guvernat in Spania in 
I perioada de după dictatura fran-

chistă și pînă la alegerile generale 
anticipate din octombrie, anul tre- 

. cut, a anunțat că se autodizolvă.

*
*

După infringerea categorică sufe
rită la alegerile din octombrie, in I 
sinul U.C.D. au apărut puternice 
divergențe.

FUNERALIILE LUI WALDECK 1 
ROCHET. La Paris au avut loc sim- 
bătă funeraliile lui Waldeck Rochet, 
fost secretar general al Partidului I 
Comunist Francez. Activitatea lui 
Waldeck Rochet, personalitate de I 
seamă a vieții politice franceze și | 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a fost evocată de , 
Georges Marchais, secretar general 
ai p.c.f. 1

PREȚUL PETROLULUI britanic I 
a. fost redus. cu 3 dolari per baril I 
— s-a anunțat la Londra. De ase
menea, Compania națională norve- . 
giană a anunțat reducerea cu 3,5 i 
dolari per baril a prețului țițeiului • 
extras din platoul continental al 
Mării Nordului.

FOSTUL ȘEF AL GESTAPOU- ' 
LUI DIN LYON, Klaus Barbie, în
temnițat in Franța, va fi judecat 
„conform regulilor unei proceduri I 
obișnuite", avînd „aceleași drep
turi și garanții ca și alți acuzați I 
sau criminali", a declarat ministrul | 
francez al justiției. El și-a anunțat 
hotărirea de a crea o comisie în- . 
sărcinată cu examinarea problemei 
unei eventuale televizări a proce- • 
sului lui Barbie. Comisia, a spus 
el, va trebui să întocmească pină 
în vara acestui an un raport pu
țind sluji la elaborarea unui even
tual proiect de lege in acest sens, i

fi deosebit de utilă convocarea unei 
conferințe internaționale, cu partici
parea tuturor, statelor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, in calitate de re
prezentant unic, legitim, al poporu
lui palestinian, precum și a altor 
state, care își pot aduce o contri
buție pozitivă, activă, la reglemen
tarea problemelor complicate din a- 
ceastă zonă a lumii. Președintele 
României a evidențiat și de aceas
tă dată că în Orientul Mijlociu e- 
xistă loc și pentru un stat pales
tinian independent, și pentru statul 
israelian și trebuie să se pornească 
de la recunoașterea acestei realități, 
de la necesitatea conviețuirii pașni
ce a tuturor țărilor din această zonă.. 
Cu același prilej s-a subliniat ne
cesitatea retragerii cît mai rapide a 
trupelor Israelului din Liban și res
pectării integrității și suveranității 
acestui stat.

în cadrul dialogului la nivel înalt 
au fost abordate și alte probleme 
arzătoare ale actualității, cum sînt : 
necesitatea trecerii la măsuri urgen
te de dezarmare, și în primul rind 
de dezarmare nucleară, a lichidării 
decalajelor intre statele sărace și cele 
bogate și instaurării noii ordini e- 
conomice. internaționale, a edificării 
securității și cooperării în Europa, 
precum și a creșterii rolului țări
lor mici și mijlocii, al țărilor în curs 
de dezvoltare și al statelor nealinia
te în soluționarea problemelor inter
naționale.

Salutînd rezultatele pozitive ale 
noilor convorbiri dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele Hussein, 
opinia publică din țara noastră își 
exprimă încrederea că ele vor da 
un nou și puternic impuls extinde
rii si intensificării conlucrării prie
tenești și adincirii colaborării dintre 
cele două țări, atit pe plan bilate
ral. cît și în viața internațională, spre 
folosul și binele ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii, progres.ului 
și înțelegerii internaționale.

Radu BOGDAN

Cel mai mare oraș din lume
E normal, e obișnuit, o practică elementară de pedagogie — 

copilul nu-i cuminte, e pedepsit și i se iau jucăriile. (Dealtfel, 
circ calul primește pentru dresura reușită o bucățică de zahăr, așa cum 
cîinele, dacă se comportă ca un cățeluș și nu ca o potaie, capătă un os 
de ros, ca tot omul).

...Incit pe bună dreptate un timp a fost suspendat ajutorul militar 
pentru Guatemala, din cauza unor generali care transformaseră drep
turile omului în preș de șters cizmele (și cum clima este tropicală, și 
plouă des, și e mereu noroi...).

Dar, în cursul anului trecut, 
vînzării de piese de schimb pentru elicoptere după ce se 
că „în Guatemala au fost luate măsuri pozitive în domeniul 
omului".

E drept că aprecierea a fost - puțintel, pe ici, pe colo - 
de Adunarea Generală a O.N.U., care la 17 decembrie 1982 a adoptat 
cu 79 de voturi, contra 16 o rezoluție condamnînd guvernul respectiv 
pentru „serioase violări ale dreptului omului, represiuni vaste, asasi
nate, deportări masive ale populației".

in această controversă ar putea fi reținute unele amănunte prove
nite de la persoane de certă obiectivitate. Ca, de pildă, relatarea 
publicată în revista „El Caminante" de o asemenea personalitate, 
absolut neangajată politic, cum este episcopul de San-Cristobal-de- 
Las-Casas, statul Chiapas, Mexic. Din care rezultă clar progresele con
siderabile ale drepturilor omului în Guatemala, înregistrate chiar și 
pe specialități, pentru bărbați, femei, copii.

Dar să dăm cuvîntul episcopului, care relatează, în ziarul „Le 
Monde" (nr. 11 825, din 4 februarie a.c.) că, în Guatemala 
„teroarea a ajuns pină la canibalism", că femeile și copiii sînt schin- 
giuiți la modul cel mai bestial. „La 17 iulie 1982 — arată numitul 
episcop — au fost masacrați toți locuitorii satului San Francisco, 
departamentul Huehuetenango, bărbații — închiși în tribunal, femeile 
și copiii în biserică, iar apoi ciopirțiți cu cuțitele".

Cutremurătoare sînt și aprecierile comisiei-.tribunal prezidate de ameri
canul George Wald (Premiul Nobel pentru medicină), care a adresat 
papei loan Paul al ll-lea o scrisoare publică, arătînd că : 
„In Guatemala însăși imaginea omului este batjocorită, sate întregi 
sint exterminate, mamelor le sînt smulși copiii, bărbații sint uciși prin 
torturi indescriptibile în fața soțiilor lor, tinerele fete sint batjocorite, 
țărani săraci, creștini pătrunși de valorile Evangheliei, sint hăituiți 
ca animalele sălbatice".

Reuniunea comisiei-tribunal a avut loc la Madrid.
...In anii războiului civil din Spania circula o glumă politică, eroic- 

amară : - Știți care e cel mai mare oraș din lume ? - New York sau 
Tokio I — Nu, Madridul I Pentru că de șase luni franchiștii înaintează 
mereu spre centrul orașului, dar n-au reușit să ajungă.

intr-un oraș atît de mare, apelurile adresate întregii lumi de comi- 
sia-tribunal cum să fie auzite pină Io Palatul Congreselor și Expo
zițiilor de pe Passeo de la Castellano, unde unii participanți la Con
ferința pentru securitate de la Madrid discută despre drepturile omului 
cu multă pasiune și, mai ales, cu multă... obiectivitate ? !

N. CORBU

cînd 
și la

„New York Times" a anunțat aprobarea 
constatase 
drepturilor

contrazisă
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