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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Congresul consiliilor populare județene și al președinților tuturor consiliilor populare — marele forum democratic al organelor puterii locale de stat — este chemat să analizeze activitatea din cincinalul 1981—1985 privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, înfăptuirea autoconducerii, autoaprovizionării și autogestiunii tuturor localităților patriei noastre și să adopte programele de activitate pentru cel de-al VIII-lea cincinal, în vederea înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl de înaintare spre comunism. (A- 
plauze puternice, îndelungate).De la înalta tribună a congresului, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, adresez partici- panților la congres, tuturor membrilor consiliilor populare, oamenilor muncii și întregului nostru popor un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de noi și noi succese în întreaga activitate. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.Î", „Ceaușescu 
și poporul !“).Au trecut 18 ani de la noua organizare administrativ-teritorială, care a deschis calea dezvoltării e- chilibrate și înfloririi economico- sociale a tuturor localităților și județelor patriei noastre.înfăptuirea liniei generale a partidului privind dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție și amplasarea rațională a industriei și altor ramuri economice în toate județele patriei a asigurat ridicarea la un înalt nivel econo- mico-social a tuturor județelor, a lichidat rămînerea în urmă a unui număr important de localități și județe ale patriei noastre. Au fost create zeci și zeci de noi platforme și centre industriale.în cincinalul 1981—1985, producția industrială marfă pe locuitor va fi de cel puțin 50 000 lei. O puternică dezvoltare a cunoscut agricultura, a cărei producție pe locuitor este de circa 10 000 lei. S-au dezvoltat puternic învăță- mîntul, știința, cultura, activitatea politico-educativă.în ultimii 20 de ani au fost construite peste 2 milioane 280 mii de apartamente, peste 4 800 școli și aproape 44 000 săli de clasă noi, circa 700 case de cultură și cămine culturale, precum și aproape 1 000 de spitale și dispensare.în toate județele și localitățile patriei noastre au avut loc profunde transformări înnoitoare, care au ■ridicat nivelul de viață și de civilizație al tuturor locuitorilor României socialiste.Ca rezultat al creșterii forțelor

de producție șl a volumului de construcții de locuințe și social- culturale, s-au asigurat condiții tot mai bune de muncă și viață, pentru întregul popor, s-a realizat o reală și adevărată egalitate în drepturi pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice, înde
lungate).în perioada care a trecut de la congresul precedent, consiliile populare au avut un rol de seamă în înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială, de au- toconducere, autoaprovizionare și autogestiune a tuturor localităților patriei noastre.în același timp, este necesar să subliniem că au continuat să se manifeste unele lipsuri în activitatea consiliilor populare, ceea ce a influențat negativ înfăptuirea programelor de dezvoltare economico- socială. Dacă toate consiliile populare ar fi acționat cu întreagă răspundere și hotărîre în îndeplinirea răspunderilor mari ce le au, fără îndoială că rezultatele ar fi fost mult mai bune, că nivelul de dezvoltare a tuturor localităților ar fi mult mai înalt.Iată de ce este necesar să analizăm în mod temeinic, critic și autocritic, în cadrul congresului, cum s-a desfășurat activitatea tuturor consiliilor populare, pentru a trage învățămintele corespunzătoare atît din rezultatele bune, cît și din lipsurile și greșelile care s-au manifestat, pentru a asigura îmbunătățirea întregii activități viitoare și trecerea cu toată hotă- rîrea la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare în noul cincinal 1986—1990, în vederea ridicării gradului general de civilizație, de bunăstare materială și spirituală a ‘ întregului popor, de întărire continuă a patriei, a independenței și suveranității sale. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!").

Stimați tovarăși,La congres participă circa 8 000 de deputați ai consiliilor populare județene și președinți al tuturor consiliilor populare, orășenești și comunale, reprezentînd peste 10 la sută din totalul deputaților consiliilor populare județene, orășenești și comunale.Prin structura și compoziția lor, consiliile populare sînt cele mai reprezentative și democratice organe locale ale puterii de stat, care asigură o participare largă a oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea localităților, a întregii activități de dezvoltare economico-socială a țării.Congresul urmează să aleagă Camera legislativă — parlamentul organelor locale — pentru următorii 5 ani.Astfel, în sistemul democrației muncitorești, revoluționare, Con

gresul consiliilor populare șl Camera legislativă ocupă un loc de însemnătate deosebită, asigurînd dezbaterea tuturor legilor și hotărîrilor privind dezvoltarea economico-socială a patriei, a tuturor localităților de către reprezentanții cei mai autorizați ai maselor largi populare.Se poate afirma cu deplin temei că am realizat cel mai larg cadru democratic de participare a întregului popor la făurirea conștientă a propriului său viitor.Dacă am compara sistemul democrației noastre muncitorești — Congresul consiliilor populare — cu situația din alte state ale lumii, am putea spune că democrația noastră muncitorească, revoluționară este superioară oricăror forme ale democrației burgheze, că prin sistemul larg democratic pe care l-am realizat asigurăm ca toate clasele și categoriile sociale, și în primul rînd muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor, să participe activ la elaborarea și înfăptuirea politicii generale, la făurirea conștientă a propriului viitor liber, a viitorului socialist și comunist. (Aplauze puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Stimați tovarăși,în centrul activității consiliilor populare, în perioada următorilor 5 ani se află hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului și Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.în alegerile din martie, întregul popor, prin votul dat candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste, prin alegerea deputaților în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, și-a exprimat deplina adeziune la Programul partidului și hotărârea fermă de a acționa cu toate forțele în vederea realizării lui.Cincinalul 1986—1990 marchează intrarea României intr-un nou stadiu de dezvoltare economico-socială, realizarea unei noi calități a muncii și vieții întregului popor. Caracteristica generală a întregii activități va fi trecerea de la dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri de activitate, în perioada anilor '86—’90, producția industrială va crește într-un ritm mediu anual de 6—7 la sută. O atenție deosebită va fi acordată ridicării calității și a nivelului tehnic al producției.Va trebui să ne angajăm cu toată hotărîrea în noua revoluție tehnico-științifică, pentru a perfecționa și organiza pe o bază nouă întreaga producție industrială. Trebuie să nu uităm nici un moment că

angajarea fermă pe calea dezvoltării intensive, a ridicării calității, a înfăptuirii noii revoluții tehnico- științifice este hotărâtoare pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, pre
lungite). Orice rămînere în urmă va avea influențe puternice asupra întregului nivel de dezvoltare pentru o lungă perioadă de timp.O atenție deosebită va trebui să se acorde dezvoltării bazei energetice și de materii prime. Este ne- •-cesar să fie luate toate măsurile pentru buna gospodărire a energiei și materiilor prime, pentru reducerea consumurilor și încadrarea în normele de consum stabilite. în același timp, trebuie intensificate eforturile pentru recuperarea energiei, a materiilor prime și materialelor.în toate sectoarele de activitate trebuie să se asigure creșterea mai puternică a productivității muncii, pe baza organizării mai bune a producției și a muncii, a noilor tehnologii, a mecanizării, automatizării și robotizării producției.în toate unitățile economico- sociale, in activitatea consiliilor populare este necesar să se pună un accent deosebit pe creșterea rentabilității și eficienței economice. Trebuie să se acționeze pentru reducerea cheltuielilor materiale și de producție, pentru creșterea mai puternică a beneficiilor, a venitului național, singura cale pentru asigurarea condițiilor reproducției socialiste lărgite, a mijloacelor necesare pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare.Estej necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru aplicarea noului mecanism economic în toate sectoarele de activitate.în acest cadru, o atenție deosebită trebuie acordată participării la fondul de dezvoltare prin părți sociale și aplicării ferme a cointeresării materiale, prin participarea la beneficii, în raport cu munca depusă.Și în următorul cincinal, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XIII-lea, vom continua să acordăm o atenție deosebită amplasării forțelor de producție și dezvoltării echilibrate a tuturor localităților țării. De altfel, la ordinea de zi a Congresului consiliilor populare se află și programul privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial.în 1990 va trebui să realizăm o producție totală pe locuitor în fiecare județ de cel puțin 80 000 lei, Iar producția industrială va trebui să fie de cel puțin 50 000 lei.Fără îndoială că ponderea principală o va avea Industria republicană, dar, în același timp, se impune să se acorde o atenție deosebită dezvoltării micii industrii în fiecare județ.
(Continuare in pag. a Il-a)

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Președintele Republicii Indonezia, generalul Subarto, 
va efectua, împreună cu doamna Tien Suharto, o vizită oficială

LaNicolae publicii varășei
Invitația tovarășului Ceaușescu, președintele Re- Socialiste România, și a to- Elena Ceaușescu, președin

în țara noastrătele Republicii Indonezia, generalul Suharto, va efectua, împreună cu doamna Tien Suharto, o vizită ofi
cială de prietenie în Republica Socialistă România, în partea â doua a lunii septembrie 1985.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
■> > 

a primit pe reprezentanții părții americane la lucrările 
celei de-a Xll-a sesiuni a Consiliului economic româno-american

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit, marți dupâ-amiază, pe reprezentanții părții americane la lucrările celei de-a XII-a sesiuni a Consiliului economic româno-american.La întrevedere au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, miniștri, consilieri și experți.în cadrul întrevederii au fost abordate probleme privind perspectivele și posibilitățile de intensificare și diversificare a relațiilor economice româno-americane, și in spe

cial a conlucrării întreprinderilor din România cu firmele și companiile americane.Luînd cuvintul, președintele părții americane in consiliu, Milton F. Rosenthal, membru al conducerii companiei „Engelhard Minerals and Chemicals", a mulțumit călduros președintelui Nicolae Ceaușescu pentru primirea oamenilor de afaceri americani, membri ai consiliului economic, și a exprimat satisfacția pentru posibilitatea de a avea un schimb fructuos de vederi cu șeful statului român în probleme

privind dezvoltarea colaborării economice dintre România și Statele Unite ale Americii. Vorbitorul a apreciat că relațiile româno-americane au cunoscut un curs ascendent și a relevat faptul că există largi posibilități pentru extinderea conlucrării dintre cele două state în numeroase domenii de activitate, precum și în ce privește creșterea schimburilor comerciale reciproc avantajoase. El a subliniat că lucrările actualei sesiuni a consiliu-(Continuarc în pag. a Vl-a)
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(Urmare din. pag. I)Programul supus spre dezbatere congresului prevede ca în următorii 5 ani să dublăm producția micii industrii, dar în unele județe rămase mai în urmă va trebui ca mica producție industrială să crească de 3 pînă la 3 ori și jumătate. Trebuie să ne propunem ca, în 1990, în fiecare județ să realizăm o producție în industria mică de cel puțin 8 000 lei pe locuitor.în același timp, este necesar ca fiecare județ să realizeze un export propriu de cel puțin 10 milioane dolari anual. Exportul județelor nu trebuie să cuprindă, sub nici o formă, produse agroindustriale.Este necesar ca fiecare județ, fiecare localitate să analizeze posibilitățile de care dispun și să-și elaboreze programe corespunzătoare în vederea dezvoltării în ritm înalt a micii producții, care trebuie să completeze marea industrie și să asigure realizarea unor produse care nu se produc în industria mare, asigurînd satisfacerea în întregime a cerințelor economiei și ale populației.în acest sens, Comitetul pentru Problemele. Consiliilor Populare, Comitetul de Stat al Planificării, guvernul, pe ansamblu, vor trebui să analizeze în mod temeinic cerințele economiei și ale populației din diferite regiuni ale țării și să sprijine dezvoltarea puternică a micii industrii.Trebuie să facem astfel încît, la sfîrșitul cincinalului 1986—1990, în toate județele patriei noastre să se realizeze în bune condiții programul de dezvoltare economico- socială în profil teritorial, să asigurăm satisfacerea pe deplin a tuturor cerințelor cu bunuri industriale de consum, asigurînd astfel dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, ridicarea gradului de civilizație al întregului popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în activitatea consiliilor populare, agricultura trebuie să ocupe permanent un loc principal. Ho- tărîrile Congresului al XIII-lea privind agricultura, prevederile planului cincinal 1986—1990 pentru agricultură pun în centrul activității realizarea unei agriculturi intensive, înfăptuirea noii revoluții agrare, care să ducă la creșterea puternică a producției agricole, la transformarea condițiilor de muncă, de viață ale. țărănimii, precum și a modului ;'.3e "a. gîhdi și de a acționa al întregii țărănimi.......înfăptuirea unei agriculturi intensive, de mare productivitate, organizată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei agricole, impune, în primul rînd, folosirea rațională și integrală a pămîntului — factor hotărîtor pentru producția agricolă. în același timp, este necesar să intensificăm activitatea în vederea realizării programelor de irigații și de îmbunătățiri funciare.Situația și din acest an, cînd, după o iarnă grea, am avut o lungă perioadă de secetă, a demonstrat că, pentru țara noastră, irigațiile au un rol hotărîtor în vederea asigurării unei producții agricole bune și constante.în condițiile grele de climă din acest an, agricultura noastră socialistă asigură buna aprovizionare a populației și satisfacerea într-o măsură însemnată și a altor necesități ale economiei na

ționale. Producția de cereale de vară depășește 7 milioane de tone, iar producția de porumb se prezintă satisfăcător. Dacă nu am fi dispus de o suprafață însemnată pentru irigații, trebuie să spunem deschis că nu am fi putut asigura necesarul de cereale și de produse agricole ale țării. Subliniez acest lucru pentru a se înțelege bine de către organele agricole, de către toate consiliile populare, de către toți oamenii muncii din agricultură că trebuie să facem totul pentru a realiza în cele mai bune condiții programul de irigații, de îmbunătățiri funciare în general.în același timp, sînt necesare măsuri hotărîte pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole, pentru a asigura însămînțarea la timp, de bună calitate. Și situația din acest an a demonstrat că pentru obținerea unor producții bune agricole, un rol de mare însemnătate îl are felul în care se execută lucrările agricole — arăturile, în- sămînțările, respectarea perioadelor optime, executarea tuturor lucrărilor de îngrijire. Chiar în acest an avem cooperative care au obținut recolte de grîu de peste 8 000 kg la hectar ; avem unități care vor obține peste 20 000 de kg de porumb știuleți la hectar, precum și producții mari de legume, sfeclă, cartofi și altele.Din păcate, avem un număr mare de unități — județe, chiar — care nu au acordat toată atenția organizării și desfășurării în bune condiții a lucrărilor agricole și au rezultate slabe. în ședința de ieri a Consiliului Național al Agriculturii s-au discutat problemele agriculturii. Doresc însă să atrag atenția tuturor consiliilor populare că poartă o răspundere directă pentru felul cum s-au desfășurat lucrările agricole. Este inadmisibil să avem județe care să aibă recolte pe jumătate cît județele vecine. Este inadmisibilă poziția — despre care am fost informat — pe care au luat-o unii președinți de consilii populare în ședința de ieri, care, în loc să tragă concluzii din proasta activitate, au încercat să justifice stările negative’ de lucruri.Vreau să discutăm deschis în cadrul congresului problemele agriculturii, chiar dacă a fost Consiliul agriculturii cu o zi înainte, pentru că, repet, problemele agriculturii constituie problema fundamentală a activității consiliilor populare și trebuie ca toate consiliile populare să tragă toate concluziile, toate învățămintele și să aplice ferm prevederile legii, să asigure executarea . la timp, în termen, a lucrărilor stabilite, executarea tuturor lucrărilor de întreținere și îngrijire. Cum se poate obține producție de porumb cînd nu s-a dat o prașilă ? ! Cum se poate obține producție de cartofi cînd buruienile sînt de 2 metri — și nu într-un singur loc !Subliniez toate acestea pentru că este necesar — repet încă o dată — să tragem toate concluziile și să lichidăm aceste stări de lucruri. Trebuie să discutăm deschis cu întreaga țărănime, cu întregul popor, să luăm toate măsurile ca toate consiliile populare să-și îndeplinească obligațiile pe care le au conform legilor, conform însărcinărilor date de masele populare, de întregul popor, cînd le-au dat votul la alegerile din martie. Acesta a fost votul pentru a conduce activitatea de construcție socialistă, pentru revoluția agrară, pentru noua dezvoltare intensivă a indus

triei, pentru ridicarea bunăstării poporului ! Fiecare, luîndu-și angajamentul în fața cetățenilor, în martie, trebuie să înțeleagă că tot în fața poporului va trebui să dea socoteală de felul cum își îndeplinește datoria. Trebuie să înțelegem că toate organele puterii de stat, de sus și pînă jos, sînt sub controlul poporului și răspund în fața poporului pentru activitatea lor. Aceasta este democrația noastră muncitorească și revoluționară 1 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul 1", „Ceaușescu — P.C.R.!“).Acum trebuie să luăm toate măsurile pentru pregătirea temeinică a însămînțărilor din toamna acestui an, pentru a pune o bază trainică recoltei de anul viitor.Au fost stabilite măsuri necesare ca, în toate zonele unde dispunem de irigații, dacă nu vor fi precipitații corespunzătoare, să asigurăm apa necesară, din toamnă, pentru toate însămînțările pentru anul viitor.Se impune să se treacă cu toată hotărîrea la pregătirea temeinică a tuturor lucrărilor, să asigurăm respectarea perioadelor optime de însămînțare, să asigurăm densitatea și tot ce este necesar.Problema cerealelor rămîne ho- tărîtoare pentru agricultura românească și trebuie să facem totul pentru ca anul viitor — primul an al noului cincinal — să obținem o recoltă bună la toate produsele a- gricole.Este necesar să acordăm o atenție corespunzătoare cultivării plantelor tehnice, să asigurăm ca toate culturile de legume să fie irigate în întregime, ceea ce va permite să obținem recolte bune în orice condiții de climă.De asemenea, este necesar să a- plicăm cu fermitate măsurile stabilite în viticultură și pomicultură, pentru refacerea viilor și pomilor după gerurile din iarna trecută și pentru asigurarea unei producții bune de struguri și fructe.O atenție deosebită trebuie să fie acordată înfăptuirii programului din zootehnie, creșterii efectivelor, a producției animaliere, în conformitate cu programele existente în fiecare județ, în fiecare localitate.Trebuie să dezvoltăm puternic baza furajeră, să folosim la maximum cele peste 4 milioane de hectare de finețe și pășuni, să acordăm o atenție corespunzătoare culturilor duble, ceea ce ne va permite ca anual să putem crește cu cel puțin 20 la sută suprafața arabilă a țării. săaăaaahate»...în fiecare județ dispunem de tot ce este nSCSsar și trbbfiîe Să se ac- țioheze cu' toată hotărîrea, de către toate consiliile populare, In vederea înfăptuirii neabătute a programului de dezvoltare a agriculturii în toate ramurile și sectoarele sale.Aș dori să exprim convingerea 
că se voi’ trage toate concluziile și consiliile populare județene și celelalte consilii populare vor lua măsurile corespunzătoare pentru a lichida cu desăvîrșire stările negative de lucruri, pentru a asigura realizarea în bune condiții* a programului din agricultură. (A- 
plauzc puternice).

Stimați tovarăși,M-am referit în primul rînd la problemele generale ale dezvoltării țării, la programele și la planul în industrie și agricultură, la realizarea planurilor în profil teritorial. Consiliile populare poartă o 

răspundere directă pentru buna realizare a programelor generale — și înfăptuirea lqr asigură și ridicarea nivelului de dezvoltare a fiecărui județ și localități a patriei noastre.O dată cu aceasta, consiliile populare trebuie să acorde o atenție deosebită problemelor autoconducerii, autoaprovizionării, auto- gestiunii și autofinanțării. în dezbaterile congresului sînt supuse programele corespunzătoare pentru înfăptuirea neabătută a acestor principii în fiecare județ. în fiecare localitate.Aș dori să atrag atenția în mod deosebit asupra programului si proiectului de Lege privind auto- conducerea, autogestiunea si autofinanțarea teritorial-administrati- vă. Pentru realizarea programului de autoconducere și autoaprovizio- nare trebuie să se asigure creșterea corespunzătoare a producției agricole, a producției industriale, a micii industrii. Trebuie ca fiecare localitate, fiecare județ să-și aibă plan propriu de dezvoltare si să asigure atît satisfacerea necesităților generale ale fondului de stat, cît și produsele pentru consumul propriu.Consider că nu trebuie să reamintesc prevederile legii după care trebuie, în primul rînd, asigurat fondul de stat și, după aceea, și fondul de consum propriu. Am reamintit aceasta însă pentru a a- trage atenția că trebuie lichidată cu desăvîrșire practica ce se mai întîlnește în unele județe, de a consuma peste ceea ce au realizat, cîteodată chiar peste ceea ce a prevăzut consumul în general, și să nu livreze la fondul de stat. O a- semenea practică este complet inadmisibilă, trebuie lichidată cu desăvîrșire, și guvernul va trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a nu se mai întîmpla, în nici un județ, această stare nega-, ti vă de lucruri.în același spirit se pune și problema autofinanțării fiecărei unități administrativ-teritoriale. Fiecare consiliu popular trebuie să aibă bugetul său propriu de venituri și cheltuieli. Este necesar să pornim de la faptul că fiecare localitate, comună, oraș, fiecare județ trebuie să asigure o contribuție importantă la fondul general de dezvoltare a țării, și, în același timp, veniturile pentru întreaga activitate de dezvoltare proprie economico-socială, de administrare și gospodărire a localităților și județelor. Avem un număr mare de comune și orașe care realizează deja autofinanțarea ; chiar acestea însă au o contribuție mică la fondul general de dezvoltare a țării. Avem și un număr important de județe care își asigură autofinanțarea. Consider necesar ca, încă din 1986,, toate localitățile și județele’ să funcționeze pe principiul autoconducerii și autofinanțării. Nici o localitate și nici un județ nu trebuie să cheltuiască mai mult decît mijloacele pe care le realizează. Dar, așa cum am menționat și în alte împrejurări, nu se poate cheltui sau mînca tot ce se produce. Deci, este absolut necesar ca în fiecare localitate, în fiecare județ să se asigure și fondurile pentru participarea la fondul general de dezvoltare, pentru acumulare și reproducție lărgită.Se impun măsuri hotărîte, în fiecare județ și localitate, pe baza unui program unitar de dezvoltare, pentru soluționarea tuturor problemelor de gospodărire și administrative locale, a tot ce este necesar pentru organizarea corespunzătoare a activității locale.O sarcină importantă revine consiliilor populare în ce privește organizarea teritoriului și sistemati

zarea localităților. Trebuie să revedem, în spiritul legii, programele de organizare și sistematizare teritorială și a localităților. Să acționăm pentru mai buna organizare a terenurilor, pentru reducerea suprafețelor neproductive, a drumurilor inutile, pentru buna organizare și folosire a pămîntului, a apelor, a întregii suprafețe a țării.Să revedem programele sau schițele de sistematizare a comunelor și orașelor. Să trecem la o redu-’ cere mai radicală a suprafețelor ocupate de clădiri, mărind astfel suprafața pentru producția agricolă. De regulă, din suprafața stabilită de circa 200—250 mp pentru fiecare gospodărie în comune nu trebuie să fie ocupată cu clădiri mai mult de 30 la sută, restul ur- mînd să fie folosită de fiecare familie pentru a-și asigura o cantitate cît mai importantă de produse agricole. Aceasta impune să se treacă, cu hotărîre, la realizarea de locuințe cu 2—3 niveluri.Consider necesar ca, pe baza proiectelor existente, încă în anul 1986, în fiecare județ să realizăm sistematizarea a 2—3 comune, să refacem complet schițele de sistematizare a tuturor comunelor, a tuturor orașelor și să nu mai admitem sub nici un motiv construcții în afara perimetrului stabilit pentru localități.în conformitate cu prevederile legii, în stabilirea sistematizării localităților, trebuie să avem în vedere asigurarea condițiilor pentru învățămînt, sănătate, activitate culturală și alte necesități, astfel încît locuitorii fiecărei localități să poată beneficia din plin de tot ceea ce statul nostru asigură pentru ridicarea nivelului general de civilizație a patriei.în realizarea acestor programe este necesar să dezvoltăm noi orașe agroindustriale, să facem astfel încît toate consiliile agroindustriale să devină puternice centre economice; de învățămînt, sănătate, cultură, care să asigure satisfacerea în cele mai bune condiții a tuturor necesităților locuitorilor patriei noastre.Trebuie să avem în vedere că apropierea condițiilor de muncă și viață ale populației de la sate de cele ale populației de la orașe trebuie să se realizeze pe seama ridicării nivelului de viață al satelor. Urbanizarea nu trebuie să însemne concentrarea unui număr mai mare de populație în orașele existente, ci ridicarea condițiilor de Viață ale comunelor, ale localităților sătești la nivelul celor din localitățile urbane.O atenție deosebită trebuie acordată, de către țoate consiliile populare, dezvoltării mai puternice a serviciilor în toate localitățile,'astfel încît, pînă în 1990, să fie asigurată satisfacerea tuturor cerințelor populației.Aș atrage în mod deosebit atenția asupra necesității organizării de către consiliile populare direct sau de cooperația meșteșugărească, de consum și chiar de cooperativele' agricole de producție a unor activități în domeniul întreținerii și reparațiilor locuințelor. în toate orașele, consiliile populare, cooperația meșteșugărească trebuie să organizeze unități speciale pentru întreținerea și repararea locuințelor, care să poată să răspundă cerințelor populației.Doresc, de asemenea, să atrag atenția asupra necesității de a dezvolta mult mai puternic producția micii industrii alimentare. Trebuie să dezvoltăm puternic sectoarele de conserve, de industrializare a produselor agricole în unitățile cooperației de producție agricolă și in alte unități cooperatiste, să 

trecem la organizarea, de către consiliile populare, de centre pentru pregătirea hranei pentru populație, reducînd substanțial vînza- rea de produse neprelucrate și mărind desfacerea de produse culinare preparate, care să ușureze munca, condițiile de viață ale oamenilor.Am stabilit un program special în privința aceasta. Va trebui să intensificăm și să dezvoltăm o adevărată industrie culinară, de produse alimentare care să fie vîndute populației.Avem în vedere ca pînă în 1990, circa 40—50 la sută din produsele alimentare desfăcute populației să fie vîndute ca produse industrializate.în general este necesar să analizăm temeinic programele de dezvoltare economico-socială, programele de autogospodărire, de auto- aprovizionare și celelalte — și să se stabilească, de către fiecare consiliu popular, măsurile necesare pentru a satisface în condiții tot mai bune cerințele populației, pentru a asigura dezvoltarea fiecărei localități, ca o parte a dezvoltării generale a patriei noastre, a înfăptuirii Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Aplauze 
puternice, îndelungate).Să avem permanent în vedere că scopul, țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România este ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual a! poporului. Să facem totul pentru realizarea acestora ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).Aș dori ca actualul Congres al consiliilor populare să marcheze o etapă nouă în activitatea consiliilor populare, în buna gospodărire a localităților, în a face astfel încît consiliile populare să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul important pe care îl au în conducerea localităților, în asigurarea dezvoltării generale a patriei noastre.Să facem astfel încît toți cetățenii patriei să participe activ la înflorirea fiecărei localități !Fiecare localitate trebuie să devină o adevărată cetate economico-socială, în care oamenii muncii, cetățenii să poată să găsească tot ce au nevoie pentru o viață civilizată, demnă ! Să transformăm, înțr-adevăr, fiecare localitate, fiecare comună să devină comună- oraș, un centru puternic și civilizat al construcției: socialiste și comuniste ! Aceasta eșțe, dragi tovarăși, calea pentru înfăptuirea condițiilor trecerii la făurirea comunismului în patria noastră ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!", 
„Stima noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România!").

Stimați tovarăși,înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare generală, precum și a programelor de autoconducere, autoaprovizionare, auto- gestiune și autofinanțare a localităților, a județelor impune perfecționarea continuă a activității consiliilor populare, ridicarea răspunderii lor în buna organizare și conducere a întregii activități. Avem tot ce este necesar pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea în toate domeniile de activitate. Acum hotărâtoare sînt activitatea de conducere, de organizare, întărirea controlului și răs

punderii. Fiecare consiliu popular trebuie să acționeze cu toată răspunderea pentru ca întreaga viață și activitate de pe teritoriul comunei, orașului sau județului să se desfășoare în conformitate cu legile țării, cu hotărîrile partidului.Trebuie dezvoltat puternic spiritul de inițiativă și de participare al tuturor cetățenilor la autoconducere, autogestiune, la buna gospodărire a fiecărei localități. Avem numeroase organisme democratice în fiecare localitate. Adunările generale, toate formele democratice existente trebuie să își desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Consiliile populare au obligația să prezinte permanent în fața cetățenilor dări de seamă despre felul în care se desfășoară activitatea, să apeleze la sprijinul acestora pentru înfăptuirea tuturor programelor de autoconducere și autogospodărire. întărirea legăturilor între consiliile populare și cetățenii din fiecare localitate constituie factorul hotărîtor pentru buna gospodărire, pentru dezvoltarea puternică, democratică a fiecărei localități.Doresc, încă o dată, să subliniez că dezvoltarea generală a țării, înfăptuirea Programului partidului presupun dezvoltarea și înflorirea fiecărei localități. Nu putem vorbi de realizarea condițiilor pentru aplicarea principiilor comuniste de muncă si viață numai prin dezvoltarea unor centre industriale sau orășenești ! Comunismul presupune ca fiecare localitate, cetățenii din fiecare oraș și comună să-și organizeze o viață proprie economică, culturală, pe principiile autoconducerii și autoaprovizionării, autogestiunii. Numai dezvoltarea armonioasă și puternică a fiecărei localități va asigura cu adevărat dezvoltarea generală a țării, va crea condiții ca patria noastră să fie un stat puternic din punct de vedere economic, al științei, al culturii ! Numai astfel vor exista toate condițiile pentru aplicarea cerințelor de viață și de muncă ale societății comuniste !Iată de ce trebuie să înțelegem că dezvoltarea fiecărei localități este o necesitate obiectivă pentru a înfăptui comunismul în patria 
noastră. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu să 
trăiască, România să înflorească!").

Stimați tovarăși,în înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare economico- socială un rol important îl au organele și organizațiile de partid în unirea eforturilor tuturor oa- mgnțțqr muncii, ale tuturor cetățenilor. Creșterea rolului conducător al partidului presupune perfecționarea activității fiecărei organizații de partid, cere ca fiecare membru al partidului să acționeze cu întreaga răspundere și să se afle în primele rînduri în înfăptuirea hotărîrilor partidului, a legilor țării.Comitetele județene de partid, comitetele orășenești și comunale trebuie să-și îndeplinească cu:mai multă fermitate și exigență rolul pe care îl au în conducerea întregii activități pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea.în același timp, este necesar să Intensificăm activitatea politico- educativă. în fiecare localitate, în fiecare județ dispunem de puternice mijloace politico-educative — case de cultură, cămine culturale, cluburi, teatre, cinematografe, precum și de alte mijloace educative, aparate de radio, televizoare. Toate acestea trebuie să își desfă-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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prelun

la contramăsuri Uniunea Sovie-cunoscut, prl
cu toată hotărîrea

internaționale, la dezvolta- încrederh, la dezarmare și 
(Aplauze puternice,

deosebit omenirii, a epocii înar-

Stimați tovarăși,Republica Socialistă România se pronunță cu toată hotărîrea pentru

dezvoltare și soluționarea vieții mon-

soluționarea tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai și numai prin tratative.în acest sens, considerăm că este necesar să se treacă la organizarea unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Ne pronunțăm pentru încetarea grabnică a războiului dintre Irak și Iran și pentru soluționarea problemelor prin tratative. în acest spirit considerăm că trebuie să fie soluționate toate conflictele și problemele litigioase dintre state.Sprijinim ferm lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., pentru cucerirea independenței. Condamnăm cu toată fermitatea politica de apartheid din Africa de Sud și ne exprimăm deplina solidaritate cu lupta maselor largi populare din această țară pentru a-și asigura drepturile vitale, de participare, în deplină

pe baza propunerilor e- — în cadrul negocierilor privind reducerea arși trupelor în centrul

Stimați tovarăși,Situația economică internațională continuă să se înrăutățească. Criza economică mondială se reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică în toate statele lumii. în mod deosebit s-a agravat fără precedent situația țărilor în curs de dezvoltare, ca urmare a apoliticii •inechitabile promovate în comerțul international, a politicii financiare, și îndeosebi a dobînzilor excesiv de mari.România a prezentat o serie de propuneri cu privire la soluționarea globală a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor țărilor în curs de dezvoltare, în acest sens, considerăm necesară organizarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, în vederea realizării unui acord corespunzător între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, pentru realizarea unri noi ordini economice mondiale.Trebuie să se înțeleagă de către toate statele, și în primul rînd de cele dezvoltate, că nu se poate rea-
presa, radiotelevizflesfășura tratativele sovieto- trebucane și întîlnirea dintre con- mi celor două state. Dimpo- 'se impune ca toate țările eu- » — și în primul rînd cele A.T.O. și din Tratatul de Ia ’ia — să-și intensifice acțiu-

încă o dată doresc să reafirm hotărîrea poporului român de a dezvolta larg colaborarea cu toate forțele progresiste, antiimperialis- te, cu toate forțele realiste și toate națiunile lumii, avînd ferma convingere că, acționînd într-o deplină unitate, popoarele dispun de forța necesară pentru a determina renunțarea la politica de forță și - ------ • ‘ ' po-im- noi, ega- lu-
de amenințare cu forța, la litica de înarmare și de a pune realizarea unei politici de dezarmare, de deplină litate între toate națiunile mii, de pace și colaborare internațională. (Aplauze și ura- 
le puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace 
„Dezarmare — pace !“).

România va acționa și în viitor, cu toată hotărîrea, pentru dezvoltarea relațiilor internaționale cu țările socialiste, pentru depășirea divergențelor dintre ele și pentru întărirea solidarității și colaborării lor — ca un factor important al politicii de progres economic și social, de libertate și independență, de colaborare și pace.Vom întări continuu colaborarea și solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare și țările nealiniate, cu toate statele mici și mijlocii, ca un factor important al politicii de destindere, independență și pace.în același timp, vom dezvolta și în continuare relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. Considerăm că, în actualele împrejurări internaționale, este necesar să se facă totul pentru realizarea unei largi colaborări, pentru respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a-și alege orînduirea socială pe care o dorește, fără nici un amestec din afară.

însemnătate țărilor nealiniate, colaborării între țările în curs de dezvoltare. Considerăm că trebuie făcut totul pentru depășirea unor divergențe și conflicte între aceste țări, pentru întărirea solidarității și colaborării lor, deoarece numai astfel ele vor putea să-și concentreze forțele, atît pentru a participa activ la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale, cît și pentru a-și asigura dezvoltarea economico-socială, întărirea independenței și suveranității lor naționale.

Stimați tovarăși,Dezvoltarea relațiilor cu. toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială,, extinderea colaborării economice, tehnico-științi- fice și culturale, participarea activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale ' constituie o parte inseparabilă a politicii generale a partidului și statului nostru de făurire a socialismului, de prietenie și solidaritate internațională, de pace.La baza relațiilor internaționale cu toate statele lumii așezăm, cu toată fermitatea, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și Ia amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării libere și independente, fără nici un a- mestec din afară.în situația internațională se mențin încordarea și pericolul de noi conflicte și războaie,, inclusiv pericolul unui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil în- tr-un război nuclear, ce ar duce la distrugerea a înseși planeta noastră.în aceste împrejurări de grave pentru destinul problema fundamentală noastre este oprirea cursei mărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, înlăturarea tuturor armelor nucleare, oprirea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului.O situație deosebit de gravă s-a creat în Europa prin amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune de către Statele Unite ale Americii în unele țări vest-eu- ropene și trecerea nucleare de către tică.După cum este mele două runde de convorbiri dintre delegațiile Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, de la Geneva, pe problemele armelor nucleare și cosmice nu au dus la nici un rezultat. în această perioadă a continuat amplasarea de noi arme nucleare în Europa, ceea ce a dus de fapt la o agravare și mai mare a pericolului de război nuclear.Un fapt îmbucurător, în această situație, îl reprezintă măsurile adoptate de Uniunea Sovietică privind moratoriul asupra amplasării unor arme nucleare pînă în toamna acestui an și încetarea experiențelor cu armele nucleare pînă la sfîrșitul anului, cu mențiunea că dacă Statele Unite ale Americii vor adopta măsuri similare s-ar putea prelungi încetarea experiențelor nucleare și desfășura tratative în vederea renunțării cu desăvîrșire la asemenea experiențe. Pînă acum, Statele Unite ale Americii nu au răspuns pozitiv la aceste inițiative.

nile .... dourmmarn celor țiOncleare să ac- unuu realizarea părțibil ambelor oprii nucleare și Țări Cosmosului. nezeiie să acțio- nires ®a’ ^a întil- cătoiJntre condu- lor tce și State- gă la sa se aiun" aceasnzatoare înîn se necesar să arme ea de „ no* treacîfopa’ sa se . or existente pir. . completa a oricar opreas6’ sa se să se ,UC,leare J1 militara"tluni de cum awIuh Așa XIII j^pgresul al*- trebuie Cofmosul puri p;al ln sc°- popoarl1 tuturor lutăm rs®ns- sa- ce privi Soviet!- rințe inai c,on*e- ganizați?™1 vind follte pri’ mai în™lcnu- toate nade catreConsi%ie îm. prejurăr!ele toate po:efarca politice, Jortele să-și asiEuropa mare și se mai __ salvarea popo întregii llpei» a cleară. N. nu“

decît aceea a dezarmării nucleare, a dezarmării generale, a asigurării păcii, a dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la existență, la viață, la libertate și independență, la pace ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu, 
România — pacea și prietenia !“).De la înalta tribună a Congresului consiliilor populare, adresăm încă o dată chemarea tuturor parlamentelor, organelor locale din toate statele europene și de pe alte continente, tuturor popoarelor pentru a ne uni eforturile și — peste orice deosebiri de orînduire socială, de concepții politice, filozofice sau religioase — să acționăm. pînă nu este prea tîrziu, pentru a opri cursul periculos al evenimentelor spre o catastrofă nucleară, pentru a salva omenirea de Ia distrugere, pentru a asigura popoarelor noastre, întregii omeniri, dreptul la dezvoltare liberă, la folosirea minunatelor cuceriri ale științei și cunoașterii numai și numai în scopuri pașnice, pentru bunăstarea, libertatea, independența

egalitate, la conducerea statului. Avînd în vedere numeroasele conflicte existente care mențin și agravează situația internațională, considerăm că este necesar să se adopte măsuri și inițiative hotărî- te, ferme în direcția încetării acestora și a soluționării problemelor pe calea tratativelor. în acest sens, Republica Socialistă România a hotărit să propună Organizației Națiunilor Unite adoptarea unui Apel solemn către toate statele în conflict pentru încetarea imediată a luptelor militare și trecerea la soluționarea problemelor pe calea tratativelor.în vederea organizării tratativelor dintre statele în conflict, Organizația Națiunilor Unite să ceară Consiliului de Securitate să desemneze reprezentanți speciali.De asemenea, considerăm necesară adoptarea, de către toate statele, a unui Angajament solemn de a nu recurge la forță și de a nu se amesteca, sub nici o formă, în treburile interne ale vreunui stat.Adoptarea unul asemenea Apel șl Angajament solemn, acum, cînd se aniversează 40 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite, va demonstra voința tuturor popoarelor de respectare a Cartei Națiunilor Unite. Aceasta va constitui o contribuție de o importanță deosebită Ia politica de destindere, la îmbunătățirea relațiilor rea pace.
Site).

România — ca, de altfel, toate șoare activitatea sub o c?P°are^e europene și de pe alte și îndrumare unică. intinente — așteaptă ca și Statele Să dezvoltăm și mai ni.t.® ale Americii să răspundă mișcarea artistică și cuItiZI^Y ac®stp.r ■mțiative, să vină masă. Să facem ca Festiv:.?01. 1I?1^iatl.ve in direcția redu- (ional „Cîntarea României**11 ?. m!?ar^. arry}e!or nucleare și-a demonstrat uriașa s0Pr.,rn militarizării Cosmosului, mobilizatoare și creatoann(lai declarațiile nu sînt sufi- unească toate forțele de c<?te srd necesare acțiuni punem în fiecare localitate.®’,,c?nc51e^<'' ca..° dovadă a se- deț, pentru a ridica nivd ,*u . declarațiilor, a trecerii cultură, de cunoștințe al iEa'ea înlăturării pericolului nu- populare, punînd în centrur • vității de educație patriotictîlnirea care urmează să aibă gostea față de patrie, hoîn acest an, în noiembrie, între fermă de apărare a cuceriri'Pdintele Reagan și secretarul cialismului, de apărare a iral al Comitetului Central al de întărire a independenței Idului Comunist al Uniunii veranității României. (Apiaustice, Gorbaciov, reprezintă 
ternice, prelungite). îctor pozitiv. Țările europeneToate mijloacele politico-eedu'e însă să aștepte cum se tive uniunile de creație se angajeze ferm în această ț- șă activitate de transformar<s voluționară a patriei noastrț, ridicare a poporului nostru V nivel tot mai înalt de civili, materială și spirituală.La baza întregii noastre tăți politico-educative de fon|®||| a omului nou trebuie să pui , cu fermitate, concepția revolt! nară despre lume — materialist dialectic și istoric. Să acționărr|||||| toată hotărîrea pentru lărgirea zontului cunoașterii științifici^® nivelului de cunoștințe generM® deoarece numai astfel construd®|| rii socialismului din țara noadS|| vor putea să se angajeze cu to||||| forțele în lupta pentru cunoașterii de noi și noi taine ale naturii universului, în lupta pentru trai®| formarea revoluționară a socie^M ții, pentru ridicarea României Ipf cele mai înalte culmi de ci.viliz^® ție, spre comunism ! (Aplauze p’ 
ternice, îndelungate).Să facem astfel îneît cincinal^® 1986—1990 să asigure ridicarea tif/ turor localităților patriei noastiHS la un nivel înalt de dezvoltat® economico-socială ! Să acționăm îfa așa fel îneît autoconducerea, auto® gestiunea și autofinanțarea tuturoK localităților să constituie un factoH tot mai important în întreaga ac-B tivitate de făurire a societății so« cialiste multilateral dezvoltate șL~ de înaintare a României spre visul® de aur, spre comunism ! (Aplauze® 
și urale puternice ; se scandează | 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“,| 
„Ceaușescu, eroism — România , 
comunism !“).

liza o depășire a crizei economice și nu se poate asigura stabilitatea dezvoltării economice mondiale fără soluționarea problemelor subdezvoltării, în toată complexitatea lor. Este în interesul tuturor statelor, inclusiv al celor dezvoltate, de a se ajunge la o soluție pe calea tratativelor și la realizarea u- nor relații noi, de colaborare internațională. pe baza egalității, e- chității și avantajului reciproc.Avînd în vedere complexitatea și gravitatea problemelor internaționale, România se pronunță pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea democratică a tuturor problemelor, în asigurarea colaborării și păcii. Considerăm că trebuie asigurată participarea tuturor statelor, și îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de țărilor nealiniate, la tuturor problemelor diale.Acordăm o mare mișcării

Stimați tovarăși,Problemele supuse spre dezbatere Congresului consiliilor populare dau o perspectivă măreață dezvoltării generale a patriei noastre, a tuturor localităților și județelor țării — ca parte integrantă a procesului revoluționar de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Este necesar ca toate programele și planurile supuse congresului spre dezbatere să fie discutate într-un spirit de înaltă exigență revoluționară și să se stabilească măsurile necesare în vederea înfăptuirii lor în cele mai bune condiții.Realizarea acestor planuri șl programe de către toate unitățile economico-sociale, de toate unitățile administrativ-teritoriale trebuie să asigure înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, întărirea și mai puternică a bazei tehnico- materiale — factor hotăritor pentru făurirea socialismului și comunismului, pentru întărirea continuă a independentei si suveranității României. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).Doresc să subliniez. încă o dată, necesitatea de a se acționa cu toată hotărîrea pentru încheierea în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economico-socială pe acest an, inclusiv a planului în profil teritorial, de a se încheia anul 1985 cu îndeplinirea integrală a planului la producția industrială și în alte sectoare, pentru înfăptuirea în acest fel, cu rezultate bune, a cincinalului 1981—1985.Se impune să luăm toate măsurile pentru a asigura strîngerea Ia timp și în bune condiții a recoltei de tdahiriă, realizarea în perioada optifrtă'/ăYîfis.âlntij’țărilor și tțțții^or lucrărilor pentru recolta ' ahiilui 1986. :li ■ ,'>i:în mod deosebit aș dori să atrag atenția asupra activitățiii de comerț exterior. Trebuie concentrate toate forțele, în fiecare unitațe, în fiecare localitate, în fiecare județ, pentru realizarea în cele . mai bune condiții a producției de export, a exportului în general, a- | ceasta constituind o necesitate pen- : tru buna desfășurare a întregii I noastre activități economico-sociale.în același timp, trebuie să luăm toate măsurile pentru pregătirea corespunzătoare a trecerii, încă din prima zi a anului 1986, la realizarea planului pe primul an al celui de-al 8-lea cincinal.încă o dată, doresc să subliniez necesitatea ca toate consiliile populare, toate organele și organizațiile de partid să acționeze cu toată hotărîrea în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planurilor de dezvoltare, a programelor privind dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei noastre, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului ! (Aplauze 

și urale puternice; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.CJR.!“, „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu să trăiască, Româ
nia să inflorească „Ceaușescu, 
România — stima noastră și 
mindria !“).Dezbaterile și hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul consiliilor populare trebuie să determine o schimbare radicală în stilul și metodele de muncă, astfel îneît să ducă la întărirea legăturilor consiliilor populare cu masele largi de oameni ai muncii, la întărirea unității întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste. (Aplauze și urale 

puternice).în încheiere, doresc să adresez tuturor participanților la congres, consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor urarea de noi și noi succese ' în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație IMultă sănătate și fericire 1Urez deplin succes lucrărilor Congresului consiliilor populare ! 
(Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“, „Ceaușescu—pace !“. într-o 
atmosferă de puternic entuziasm și 
de strinsă unitate, toți cei prezenți 
in marea sală a Congresului se 
ridică în picioare și aclamă în
delung, minute în șir, pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu).

și fericirea fiecărei națiuni ! (A- 
plauzc și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace!“).Republica Socialistă România se pronunță ferm și va acționa cu hotărîre pentru desfășurarea cu succes a Conferinței de la Stockholm privind încrederea și dezarmarea în Europa. Considerăm, de asemenea, că trebuie să se treacă la realizarea unui acord corespunzător — xistente de la Viena mamentelor Europei.Acționăm pentru dezvoltarea colaborării în Balcani și transformarea acestei regiuni într-o zonă fără arme nucleare și fără baze militare străine. Susținem realizarea unor asemenea zone în nordul, centrul Europei și pe alte continente.Considerăm că la Conferința de dezarmare de la Geneva trebuie intensificate eforturile pentru realizarea unor acorduri reale privind dezarmarea generală, și în primul rînd dezarmarea nucleară.Avem ferma convingere că popoarele dispun de forța necesară și pot, acționînd cu mai multă hotărîre și într-o unitate tot mai deplină, să schimbe cursul evenimentelor, să impună dezarmarea, să asigure pacea pe planeta noas

tră. (Vii și puternice aplauze).

Problema demonstrării superiorității unei orînduiri sociale sau alteia trebuie realizată nu pe calea conflictelor, pe calea militară, ci pe calea întrecerii pașnice în dezvoltarea economică și socială, în folosirea științei, culturii, a tuturor cuceririlor civilizației în interesul ridicării continue a nivelului de viață materială și spirituală a popoarelor. Superioritatea unei orînduiri sociale nu se poate demonstra pe calea armelor; ea poate fi demonstrată numai și numai prin felul cum se asigură dezvoltarea economică și socială, progresul, libertatea, bunăstarea popoarelor și pacea !Avem convingerea că socialismul va ieși victorios în întrecerea pașnică și sîntem pentru o întrecere pașnică, pentru că omenirea dorește libertatea, o viață mai bună, liberă și independentă. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia !“, „Ceaușescu — pace!", 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“, „Ceaușescu 
— eroism. România — comu
nism !“).în ce o privește, România socialistă va intensifica eforturile sale privind dezvoltarea economico-socială, ridicarea continuă a gradului de civilizație al poporului, considerînd că aceasta corespunde năzuințelor întregii noastre națiuni și constituie o contribuție de importanță deosebită la cauza generală a progresului, a libertății și independenței tuturor națiunilor lumii.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA AL CONSILIILOR POARE
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au început, marți, 10 septembrie, lucrârile 
celui de-al lll-lea Congres al consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor populare municipale, orâșenești și 
comunale, eveniment de deosebită importanță in viața patriei 
noastre.Acest reprezentativ forum democratic se întrunește în atmosfera de puternică emulație creatoare, de avint în muncă și fermă angajare revoluționară în care toți cetățenii țării omagiază împlinirea a două decenii de la Congresul al IX-lea al P.C.R. și de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de conducere în partid, moment de însemnătate istorică pentru destinele națiunii, pentru devenirea socialistă și comunistă a României.Mii de locuitori ai Capitalei au venit să întîmpine, la sosire, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu. Bucu- reștenii prezenți au aclamat îndelung pentru partid și încercatul său conducător, pentru minunatul popor român, constructor victorios al socialismului, pentru patria noastră socialistă. în această primire entuziastă și-au găsit o vibrantă expresie sentimentele de fierbinte dragoste, de înaltă prețuire și profundă recunoștință pe care întreaga națiune le poartă secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea? ce face spre binele țării și fericirea poporului, pentru ca România socialistă să fie mereu mai înfloritoare, să ocupe un loc demn și respectat în rindul națiunilor lumii.Grupuri de pionieri și șoimi ai patriei, de tineri și tinere au oferit cu afecțiune tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Formații corale întregeau, prin cîntec, atmosfera sărbătorească a intîlnirii cu conducătorul partidului și statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au străbătut pe jos aleea centrală, de la monumentalul arc înălțat la intrarea în Complexul expozițional dinaPiața Scîn- teii — pe care stă scris „1965—1985“ ; „Epoca Ceaușescu — epoca de aur a României" — pină la pavilionul central, unde ațe loc Congresul consiliilor populare. Frumoasa esplanadă este străjuită, de o parte și de alta, de imense panouri, care cuprind fotografii cu valoare de document, ele alcătuind o revelatoare cronică a prefacerilor înnoitoare petrecute in societatea românească, a remarcabilelor înfăptuiri obținute de poporul nostru în perioada eroică inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce cu strălucire destinele țării, ale națiunii, pe calea socialismului și comunismului. Mari imagini, însoțite de date sintetice, ilustrează, cu,!;,d,eoșebită ■ putere de sugestie, realizările fără precedent -înregistrate- în- - propășirea econoA .mică și socială a României, în modernizarea structurilor de producție și dezvoltarea cu prioritate a ramurilor de virf, purtătoare ale progresului tehnic, în afirmarea susținută a științei, artei și cultu

rii, In adîncirea și perfecționarea democrației noastre socialiste, în creșterea avuției țării și, pe această bază, a bunăstării și gradului de civilizație al întregului popor. Sînt înfățișate grandioasele ctitorii ale acestor ani, între care se disting Canalul Dunăre — Marea Neagră, metroul bucureștean, mari platforme industriale, impresionante ansambluri de locuințe. în același timp, este relevată, sugestiv, înflorirea deosebită pe care au cunoscut-o, în ultimele două decenii, Capitala, toate județele patriei, prin aplicarea consecventă a politicii de repartizare armonioasă, echilibrată și eficientă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, asigurîndu-se astfel ridicarea la o viață nouă a tuturor zonelor și localităților, precum și baza economică trainică și sigură a egalității reale a tuturor cetățenilor României socialiste. în acest sens, o serie de cifre semnificative vin să evidențieze sporirea considerabilă a, volumului total de activitate economică pe locuitor în toate județele, ca urmare a dezvoltării impetuoase a industriei, agriculturii, construcțiilor, a celorlalte ramuri, în condițiile valorificării superioare a resurselor materiale și umane ale țării. Documentele fotografice expuse conturează chipul luminos al României de astăzi, al perioadei de mare avint și dinamism, de adevărată renaștere națională, pe care întregul popor a legat-o trainic și pentru totdeauna de numele, gîn- direa și fapta revoluționară ale făuritorului ei inspirat și clarvăzător, numind-o cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu".Imaginile dominante ale acestei Impresionante cronici foto-docu- mentare sînt atît de familiare, de scumpe nouă, tuturor. Ele înfățișează vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în județele și localitățile patriei. In întreprinderi, unități agricole, pe șantiere, în institute de învățămînt și cercetare, dialogul nemijlocit și rodnic pe care secretarul general al partidului îl întreține permanent cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, ilustrînd, In mod strălucit, concepția sa programatică privind construcția socialismului împreună cu poporul și pentru popor. Totodată, ele se constituie într-o emoționantă mărturie a dragostei și bucuriei cu care oamenii muncii, toți cetățenii țării, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, în- tîmpină, de fiecare dată, pe meleagurile lor, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, a hotărârii nestrămutate a întregii națiuni de a urma cu credință și devotament pe conducătorul iubit și stimat al partidului și statului in tot ce întreprinde spre măreția patriei și gloria poporului român....Ora 9. Are loc deschiderea lucrărilor celui de-al lll-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale.Pavilionul central al Complexului expozițional din Piața Scînteii, 

care găzduiește lucrările congresului, este împodobit sărbătorește. Pe fundalul sălii se află drapele tricolore și roșii, carp încadrează portretul secretarului general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este înscrisă urarea „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!".Se află înscrise „Epoca Ceaușescu, epoca de glorie și măreție a României socialiste !“ și însemnul jubiliar XX.Pe întinse pancarte se poate citi : „Vom înfăptui neabătut hotărârile celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român !“, „Vom face totul pentru aplicarea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru !“.In sală domnește o atmosferă însuflețită, caracteristică marilor evenimente din viața politică și socială a țării.Participă, in calitate de Invitați, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi- 
PRIMA ZI A LUCRĂRILOR

liulul de Stat șl al guvernului, deputați în Marea Adunare Națională, reprezentanți ai instituțiilor centrale, organizațiilor de masă și obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții științifice și culturale.Sînt prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în România, membri ai corpului diplomatic, precum și corespondenți ai presei străine.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost întîmpinați, la sosirea în sală, cu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații puternice. Participanții la congres au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I", dînd glas, și cu acest prilej, sentimentelor de profundă stimă, dragoste și prețuire pe care întregul popor le nutrește față de secretarul general al partidului pentru activitatea sa neobosită consacrată propășirii continue a patriei noastre socialiste, bunăstării și fericirii poporului, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Lucrările"* congresului au fost deschise de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a spus':
„Mult stimate șl iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, secretar genera! 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stlmatl to
varăși,Din împuternicirea Comitetului 
Ceniral al Partidului. Comunist Ro
mân și a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, declar 
deschise lucrările celui de-al III- 
lea Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților consi
liilor populare municipale, orășe
nești și comunale, convocat în con

formitate cu prevederile Legii nr. 5 
din 1975 privind Congresul, Came
ra legislativă și conferințele con
siliilor populare.

Permiteți-mi ca, in numele dum
neavoastră, al celor peste 8 000 de 
participanți la congres, să salutăm 
cu aleasă stimă și profund respect, 
cu adîncă recunoștință prezența la 
acest înalt forum al democrației 
muncitorești-revoluționare a celui 
mai iubit fiu al poporului, erou in
tre eroii neamului, eminent condu
cător al partidului și statului 
nostru, ilustru ginditor revolu- 
luționar, strălucit strateg și cti
tor al României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cu profundă stimă și înaltă 
prețuire salutăm prezența la lu
crările congresului a tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de sea
mă al partidului și statului nostru, 
eminentă personalitate a vieții ști
ințifice românești.

Desfășurlndu-și lucrările intr-o 
perioadă de puternică efervescență 
creatoare, în anul in care întregul 
popor aniversează 20 de ani de la

Congresul al IX-lea, cînd prin vo
ința unanimă a partidului, a între
gii națiuni, in suprema funcție de 
secretar general al partidului a fost 
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făuritorul celei mai glorioase epoci 
ce a intrat in conștiința întregului 
popor drept „Epoca Ceaușescu", 
Congresul consiliilor populare re
prezintă o nouă și elocventă expre
sie a preocupării constante a parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral, pentru perfecționarea conti
nuă a statului nostru socialist, lăr
girea și dezvoltarea democrației 
prin participarea tot mai activă a 
maselor la conducerea tuturor sec
toarelor vieții politice, economice și sociale, pentru înflorirea conti
nuă a României socialiste.

Stimate tovarășe, stimați tova
răși,

Exprimând dorința arzătoare, u- 
nanimă a participanților la cel 
de-al lll-lea Congres al consiliilor 
populare, îmi revine deosebita cin
ste de a propune ca președinte al 
congresului, reprezentativ forum 
al democrației socialiste românești, 
pe cel mai iubit fi devotat fiu al 
clasei muncitoare, al poporului ro
mân, strălucit militant revoluțio
nar și patriot înflăcărat, personali
tate proeminentă a lumii contem
porane, care și-a consacrat întrea
ga viață, geniul său creator împli
nirii idealurilor de libertate națio
nală și dreptate socială, ridicării 
necontenite a României pe culmi 
tot mai înalte de civilizație și pro
gres, creșterii prestigiului ei in 
lume, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".Propunerea a fost întâmpinată cu îndelungi aplauze, cu puternice urale, cu profundă satisfacție și ..nemărginiță ;b.ițcurie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost ales, îhtr-o deplină unanimi
tate, președinte al celui de-al III- 
lea Congres al consiliilor populare 
județene și al președinților consi
liilor populare municipale, orășe
nești și comunale.

în continuare, a fost ales, in unanimitate, prezidiul congresului.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, in prezidiu au luat loc membrii și membrii su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretarii Comitetului Central al partidului, președinți al7 consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești.S-a procedat la alegerea celorlalte organe de lucru ale congresului. în unanimitate, participanții au aprobat componența Secretariatului, a Comisiei pentru redactarea proiectelor de hotărîri și a Chemării congresului.S-a adoptat, în unanimitate, ordinea de zi a celui de-al lll-lea Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale :
1. Raport cu privire la sarcinile 

ce revin consiliilor populare in lu
mina hotăririlor Congresului al

XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a indicațiilor și orientări
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, pentru infăptuirea în 
profil teritorial a planului de dez
voltare economică și socială a tă
rii pe anul 1985 și pe cincinalul 
actual, precum și pentru asigura
rea tuturor condițiilor realizării o- 
biectiveior cincinalului 1986—1990.

2. Raport privind activitatea des
fășurată de consiliile populare pen
tru perfecționarea stilului și me
todelor de muncă, dezvoltarea de
mocratici socialiste, asigurarea 
participării maselor de cetățeni la 
întreaga activitate de dezvoltare 
economico-socială a tuturor locali
tăților și unităților adminlstrativ- 
teritoriale.

3. Program privind dezvoltarea e- 
conomico-socială in profil terito
rial în perioada 1986—1990.

4. Program privind dezvoltarea 
industriei mici în' perioada 1986— 
1990 ;

Program privind dezvoltarea pis
ciculturii și pescuitului.

5. Program privind dezvoltarea 
prestărilor de servicii pentru popu
lație in perioada 1986—1990.

6. Program privind Întărirea au- 
toconducerii și autogestiunii și a- 
sigurarea autofinanțării integrale a 
localităților și unităților adminis- 
trativ-teritoriale.

— Proiectul Legii privind auto- 
conduccrea, autogestiunea econo- 
mico-financiară și autofinanțarea 
unităților administrativ-teritoriale.

7. Program privind sistematiza
rea localităților urbane și rurale in 
vederea folosirii cu maximă efi
cientă a terenurilor și restrîngerea 
perimetrelor construibile.

8. Măsuri pentru realizarea In
tegrală a Programului national de 
irigații, desecări și combaterea e- 
roziunii solului.

9. Constituirea Camerei legisla
tive a consiliilor populare.

10. Desemnarea Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Popu
lare.S-a aprobat, de asemenea, In unanimitate, organizarea secțiunilor și componenta prezidiilor a- cestora.A fost adoptat regulamentul de desfășurare a lucrărilor congresului, care vor avea loc in ședințe plenare și pe secțiuni.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost adresată, în numele tuturor participanților, cu profund respect, înaltă stimă și aleasă prețuire, rugămintea fierbinte de a lua cuvîntul în cadrul Congresului al lll-lea al consiliilor populare.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

., 'd a planului pe 
întregul cincinal, 

^.trecerea la inde- 
a mărețelor pre- 

v’inalului următor, 
ICa necontenită a 
L^rea neabătută a 
pfăurire a societății 
^iteral dezvoltate și 
țftâniei spre comu-
nirant aceste gînduri participanții au mou, cu însuflețire ' și secretarul său 'aclamat îndelung P.C.R.!“, „Ceaușescu Sub vasta cupolă a ,t puternice și entu- uralfe și ovații.e. lucrările congre- conduse de tovarășa ă, președintele Con- ilar al județuluiCuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională însemnătate — care pune în evidență cu claritate rolul consiliilor populare, precum și răspunderile sporite ce le revin în activitatea generală pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism -r a fost urmărită cu atenție, cu deplină aprobare, fiind subliniată In repetate rînduri cu aplauze puternice. cu urale și ovații.Cuvfntarea secretarului general al partidului a fost urmărită de milioane de oameni ai muncii dinj întreaga țară prin intermediul Ut olvuu.transmisiilor în direct ale posturi-, a] Consiliului Națio- lor noastre de radio și televiziune.,ntu]ui Democratici siAdresîndu-se t o v a r ă ș u 1 u bcialiste, Vasilc Albit, Nicolae Ceaușescu, secretarul ge- Consiliului popular al neral al partidului, președintele) Bacău. Ghcorghe Dra- RepublicH, la ^încheierea cuvintă-ctorul Combinatului de ” ’ ” ' “ a spus bociment din Fieni. ju-ovita. Anișoara Burlacu, 

tovarășe Consiliului popular al isurăței. județul Brăila, 
ăcel, președintele Consi- .. . “Jlar al orașului Jibou,

rli, tovarășul Emil Bobu

lezbaterilor generale nelor cuprinse pe or- congresului au luat ,’ășii Cornel Pacoste, Consiliului popular al iș. Nicolae Alecu, dial al Combinatului , județul Gori, Ncculai âm-vicepreședinte al opular al județului liobanu, președintele entral al Uniunii Ge- licatelor. loan Drăghici, e al Consiliului popu- jlui Brașov. Ghcorghe .trul agriculturii si in- imentare. Constantin •u la întreprinderea „23 in Capitală. Tamara n, președinte al Birou-

„Mult iubite șl stimate 
Nicolae Ceaușescu,

Exprimlnd sentimentele 
recunoștință ale tuturor participării^ ton Ncăgu " di'rec'to- 
ților la cel de-al lll-lea Congres tulul de cercetare și proconsulilor populare, vă mulțumiConsiliului popular al ju- 
din adîncul inimilor noastre pent)]), 
strălucita cuvîntare pe care <nază, lucrările congresului rostit-o la acest impresiona^ȘUrat in cadru " a TOuă‘ 
forum al democrației noastre domenii d activitate . 
ciahste, cuvîntare ce deschide pentru problemele indus. 
fața întregului popor omontiblicane < , dezvoltării
largi de activitate susținuta pen mici Secțiunea pentru 
îndeplinirea planului de dezvolt^ ind^trle
economico-sociala a țarii, perf- , .
ționarea continuă a statului de? pentruP investiții ° con ’ 
crației noastre muncitorești-r^^^ 
luționare, înfăptuirea neabatw alte obiective socia .c^_ 
istoricelor hotanri roiectare și sistematizare ;P7n ^ntru reducerea consu-Ne angajam solemn, in economisirea și folosirea 
dumneavoastră, mult iubite »iiurse de en , ! f 
mate tovarășe Nicolae Ce<iustaateriiIor »fi vă asiguram ca, raspunzind a pentru pregătirea forte 
fapte înflacărațelor dumneavo ^ învătămînt> cuitură si 
-ZnhinMMf dffTmPnncăaâ ’’ Sectiunea Pentru finanțe 
exemplul strălucit de muncă el local Sectiunea pentru fi dăruire revoluționara pe car.ea de transporturi. £ _
oferiți permanent consiliile țmunală și lpcativă . Secțiu- 
lure, toți deputății vor acțior^, a<.tivitatea„de corner și 
înaltă răspundere :cpmunistăenM dezvoltării serviri lor 
spMt revoluționar pentru ap populatie . Secțiunea pen- 
tnt£rnein ™'fectionarea activității con-
interne și externe a pa popuiarei dezvoltarea deliii și statului nostru, pentriieț socialiste și participarea muncii la conducerea întregit activități economico' ,
le în profil teritorial, pentru economico-sociale.
Uzarea maselor de oameni a-,xrll„ rnnBr~„i„i xdi, a întregului popor Ic 18 con8resulul continuă.— Din cuvîntul participanților la dezbateri —

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CORNELAm ascultat cu mare interes și emoție cuvîntarea magistrală rostită de pre-1 ședințele României, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de uriașă însemnătate teoretică și practică pentru realizarea în continuare a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră și de înaintare spre comunism. Strălucită sinteză a bogatei activități desfășurate de partidul și poporul nostru, cuvîntarea prefigurează In chip minunat viitorul luminos al patriei și stabilește cu mare claritate sarcinile care stau în fața consiliilor populare, a maselor largi de oameni ai muncii din țara noastră.De la înalta tribună a Congresului consiliilor populare, larg și reprezentativ forum al democrației noastre revoluționare, în acest an, cînd sărbătorim împlinirea a două decenii de Ia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — act politic fundamental pentru noul destin al patriei socialiste — cu cea mai profundă emoție, aducem un respectuos omagiu, în numele celor peste 110 000 de comuniști, al tuturor deputați- lor consiliilor populare și al locuitorilor județului Timiș, mult iubitului și stimatului tovarăș Nicolae Ceausescu, expresia cea mai puternică a sentimentelor de aleasă dragoste, de nețărmurită prețuire șl recunoștință față de titanica activitate șl geniala sa operă puse în slujba împlinirii idealurilor de progres, de libertate și demnitate ale poporului român.Tot ce s-a năzuit de-a lungul existenței neamului nostru a devenit realitate prin grandioasele ctitorii făurite pe întreg cuprinsul patriei. Intr-un timp Istoricește scurt, dar care condensează veacuri de aspirații, această perioadă fiind gravată de-a pururi în conștiința întregului popor, sub numele de înaltă prețuire și cinstire —> „Epoca Nicolae Ceaușescu".Asemenea întregii țări, în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea, județul Timiș a cunoscut cele mai mari înfăptuiri. In această perioadă, producția industrială a crescut de 6,3 ori, iar cea agricolă de 2,5 ori. Au fost create peste 100 000 locuri de muncă ; 70 la sută din populație locuiește în apartamente și case noi ; s-a dezvoltat baza tehnico-materia- lă a învățămîntului ; numărul institutelor și filialelor de cercetare științifică a crescut de 6 ori. Raportez congresului că în cele 8 luni care au trecut din

PACOSTEacest an, județul Timiș a depășit prevederile de plan la pro- ducția-marfă industrială cu a- proape 300 milioane lei, spor obținut în întregime pe seama creșterii productivității muncii, al cărei nivel este cu peste 10 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecutîn agricultură, ramură care, cu sprijinul nemijlocit al secretarului general al partidului, cunoaște profunde mutații calitative, urmărim cu prioritate înfăptuirea neabătută a noii revoluții agrare, vizînd folosirea judicioasă a pămîntulul și a bazei tehnico-materîale, perfecționarea tehnologiilor, cultivarea unor soiuri și hibrizi de mare productivitate, creșterea efectivelor și a producțiilor în zootehnie, întărirea economico-fi- nanciară a fiecărei unități agricole.Recenta conferință județeană 
a deputaților consiliilof populare a adoptat un program de măsuri menit să întărească răspunderea consiliilor populare în înfăptuirea sarcinilor și atribuțiilor ce le revin, să ridice activitatea acestora pe un plan calitativ superior, în strînsă concordantă cu prevederile Programului privind dezvoltarea economico-socială In profil teritorial în anii 1986—1990, ala celorlalte programe supuse dezbaterii congresului, vom acționa cu cea mai mare răspundere pentru a asigura dezvoltarea Intensivă a industriei și agriculturii, punînd accent pe sporirea contribuției fiecărei localități, a fiecărui gospodar Ia asigurarea fondului de produse agroalimentare, la cultivarea tuturor suprafețelor de pămint, creșterea unul număr tot mai mare de animale și păsări, domenii In care județul Timiș are încă multiple rezerve. In mica industrie și prestările de servicii vom pune accentul pe valorificarea superioară a resurselor materiale și a forței de muncii locale, pe utilizarea largă a materialelor recuperabile șl re- folpslbile, creșterea și diversificarea producției de bunuri agroalimentare, obiecte de uz casnic și unelte agricole. Vom antrena în mai mare măsură deputății, comisiile permanente, comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, toți cetățenii la studierea și aplicarea documentelor de partid și a legilor tării, cunoașterea și Înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială În profil teritorial.Asigur congresul, pe mult iubitul și stimatul secretar general al partidului că, urmînd strălucitul său exemplu de dăruire patriotică și patos revo

luționar, oamenii muncii, toți cetățenii județului Timiș vor acționa cu fermitate, exigență și înaltă răspundere pentru îndeplinirea exemplară a obiecti
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE ALECUDînd expresie sentimentelor de dragoste și recunoștință nemărginită pe care locuitorii județului Gorj le poartă tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru eroica sa activitate pusă în slujba împlinirii dezideratelor supreme ale poporului, a dezvoltării multilaterale a patriei, pentru modul strălucit în care conduce destinele poporului și țării, vorbitorul a relevat că în cei 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă intrată în conștiința națiunii noastre drept „Epoca Ceaușescu", s-au înregistrat izbînzi cu adevărat istorice, care au schimbat din temelii înfățișarea întregii țări, a fiecărei zone. Prin grija permanentă manifestată de conducerea partidului și statului — a apus vorbitorul — județul Gorj a devenit o zonă puternic industrializată, cu pondere mare In producția de cărbune, energie, gaze naturale asociate, producția de mașini-unelte, utilaje miniere, cauciuc și benzi transportoare, materiale de construcții, mobilier și în alte domenii.Noi, minerii, sîntem mîndri că, în perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, extracția cărbunelui a cunoscut ritmuri înalte. Ca urmare a sprijinului nemijlocit pe care l-am primit, producția de cărbune a crescut, în Gorj, de la 1,4 milioane tone în 1965 la 25,7 milioane tone în anul trecut, iar de la Începu tul acestui an am extras peste 18 milioane tone lignit, asigurînd funcționarea termocentralelor șl constituirea In condiții mai bune a stocurilor pentru iarnă. Numai In cadrul Combinatului minier Motru lucrează astăzi peste 21 000 de oameni ai muncii, care realizează într-o zi întreaga producție a bazinului Motru de acum douăzeci de ani.Ca o completare armonioasă șl necesară la dezvoltarea impetuoasă a industriei miniere și energetice, în județul Gorj s-au dezvoltat noi centre muncitorești, la Motru, Rovinari, Tur- ceni, unde s-au construit peste 15 000 de apartamente, s-au realizat importante lucrări edilitar- gospodăreștl și alte dotări so- cial-culturale, care oferă minerilor și familiilor lor condiții tot mai bune de muncă șl viață.Cu toate realizările obținute, trebuie să spunem Insă că, în intervalul ce a trecut din acest cincinal, In munca noastră, a organelor de conducere colectivă 
a consiliilor populare, s-au ma

velor care ne revin pe acest an și în viitorul cincinal, sporin- du-ne contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii. România socialistă.

nifestat și unele neajunsuri. Conferința județeană a deputaților consiliilor populare a analizat cu exigență și spirit de răspundere deficiențele din activitatea noastră și a stabilit măsuri ferme, corespunzătoare, menite să determine înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea radicală a muncii.Pe baza sarcinilor și indicațiilor pe care le-am primit in luna iunie, cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județul nostru, ne angajăm să răspundem cu toată fermitatea pentru a da țării cît mai mult cărbune. în acest scop acționăm pentru creșterea gradului de folosire a tuturor capacităților de producție, în special a excavatoarelor cu rotor, și impulsionarea livrărilor de cărbune spre termocentrale. începînd din această lună vom atinge nivelurile stabilite prin programele aprobate și vom trece la recuperarea unor restanțe din prima parte a anului.Sîntem siguri că prin aplicarea neabătută a măsurilor stabilite recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și a prevederilor Decretului privind întărirea răspunderii personalului la toate eșaloanele, în vederea realizării planului de producție in industria extractivă, vom încheia anul 1985, în toate unitățile, cu rezultate la nivelul cerințelor.Din Programul privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial pe anii 1986— 1990, supus dezbaterii și aprobării congresului nostru, minerilor, energeticienilor, petroliștilor din județul Gorj le revin sarcini deosebite în dezvoltarea bazei energetice a țării. Perfec- ționîndu-ne continuu stilul și metodele de muncă în conducerea activității economice, vom acționa energic, cu înaltă responsabilitate, pentru folosirea deplină a dotării de care dispunem, promovarea unor soluții tehnice moderne, creșterea gradului de pregătire profesională, specializarea personalului muncitor existent, pregătirea din timp a forței de muncă necesare. Vom intensifica activitatea politico-educativă pentru ridicarea conștiinței muncitorești- revoluționare a oamenilor muncii, astfel îneît ei să înțeleagă temeinic și să aplice neabătut hotărîrile de partid și legile țării.încredințăm congresul că minerii Văii Motrului, împreună cu minerii Gorjului, toți cei ce trăiesc și muncesc In județul 

nostru nu vor precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini sarcinile ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

NECULAI IBĂNESCUînscris In ritmul dinamic al dezvoltării multilaterale a întregii patrii, județul Iași s-a bucurat din plin de grija partidului și a statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înregistrînd în ultimele două decenii salturi calitative deosebite în toate sectoarele vieții economico-sociale.Acționînd in spiritul atribuțiilor largi, al răspunderilor importante ce revin consiliilor populare in înfăptuirea politicii partidului, in actuala etapă de dezvoltare multilaterală a patriei, Consiliul popular al județului Iași și-a îndeplinit cu bune rezultate rolul de coordonator al întregii activități economica și sociale.în prezent, una din atribuțiile de mare însemnătate ale organelor puterii și administrației de stat din județul Iași o constituie înfăptuirea sistematizării teritoriului, a localităților urbane și rurale. în conformitate cu prevederile Programului privind perfecționarea activității de sistematizare a localităților, vom reanaliza schițele fiecărei localități, în vederea restrîn- gerii suprafețelor de teren din interiorul acestora cu 40—50 la sută, comasării în satele de reședință de comună a gospodăriilor și satelor izolate, construirii viitoarelor edificii cu două-trei niveluri, în spiritul arhitecturii specifice și al tradițiilor locale, iar în comunele mai mari realizării de construcții cu patru niveluri, ceea ce va asigura ridicarea gradului de civilizație al tuturor localităților județului.în strînsă conlucrare cu factorii de resort de pe plan local, am inițiat și înfăptuit acțiuni de descoperire și folosire cît mai judicioasă a tuturor resurselor locale de materii prime, a produselor secundare din agricultură, a materialelor recuperabile și refolosibile. Producția industriei mici s-a dublat față de 1980, ceea ce va asigura înfăptuirea obiectivului stabilit pentru actualul cincinal, de a se realiza un volum de producție de 4 000 lei pe un locuitor.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 

LINA CIOBANUCongresul Consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare are loc în anul cînd s-au împlinit 20 de ani de la Congresul al IX-lea 

lea al partidului, din indicațiile cuprinse în expunerea prezentată în deschiderea lucrărilor congresului.

Pentru realizarea cu succes a sarcinilor ce ne revin din Programul privind dezvoltarea industriei mici în anii 1986—1990, vom acționa mai sistematic, antrenînd un număr mai mare de cetățeni și specialiști în descoperirea de noi resurse capabile să ducă la mai buna aplicare, în toate localitățile, a principiilor autoconducerii, autogestiunii economico-financiare și autofinanțării.Raportînd bilanțul realizărilor cu care ne prezentăm în fața acestui mare forum democratic la sarcinile ce ne revin din hotărârile Congresului al XIII-lea al partidului, la înaltele exigențe formulate în magistrala expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în deschiderea congresului nostru, la cerințele documentelor pe care sîntem chemați să le dezbatem, trebuie să recunoaștem că mai avem încă neajunsuri și neim- pliniri în stilul nostru de muncă, în activitatea unor birouri și comitete executive ale consiliilor populare, a unor deputați, care nu se implică îndeajuns în soluționarea problemelor ridicate de cetățeni, nu acționează cu toată fermitatea pentru înfăptuirea propunerilor acestora, a propriilor hotărîri.Prevederile cincinalului 1986 —1990 înscriu, și pentru județul Iași, noi capacități industriale, obiective agricole, un important volum de construcții de locuințe, care vor face ca pe acesto plaiuri, încărcate de istorie și legendă, să înflorească o civilizație pe măsura vremurilor noi pe care le trăim.Sîntem pe deplin conștient! că înfăptuirea obiectivelor ce stau în fața birourilor și comitetelor executive ale consiliilor populare din județul nostru, a tuturor deputaților impune fundamentarea temeinică a măsurilor ce urmează a fi luate, promovarea mai fermă a progresului tehnic, organizarea superioară a tuturor activităților economico-sociale, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea conștiinței civice a tuturor cetățenilor.

al P.C.R,, care a ales In fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai prețuit și respectat fiu al națiunii noastre, erou între eroii
Parti- expo- româ- mon-

în continuare, vorbitoarea a arătat :Magistrala expunere rostită de la tribuna Congresului con- ....... . . ’___ secretarul tovarășul
neamului, omul rul patriot, d care și-a făcu, nețărmurit de' reselor poport al întregii sale rile victorii ol nea noastră s> două glorioase și muncă pent lor mai scur neamului, toa, torii ale ace, poartă amprț personalității j Nicolae Ceaj general al pț. și acțiunii i. Datorită înțej tății cu ca!_ acționează n rea politic j elaborarea c,i Nicolae Cea,, fundamentați 1985 se pre2r_ prosperă, aț6j țele sale rz_ într-un amj. voltare, d stare. ,u)Suflet d]aa nostru, emCeaușescu are politic nobila bază ai pa torească ce participantă muncesc j]uj și socialyjne general jbo- meritul doric rat cadrujto- al democce și rești, rei dephne. _ulu,Sub c mai Nicolae pon- proemini prjP tică diirului vremi <țră a nostru, jerisă românil'oma- prin voi niei- ființăEste cadru dc a au profund, C€i avut lo,enirii mai lUjniste, noastre a ști- in dez^ițurii, inței, asc și transf<pare a contrițțea de adus-c>rornp- cerceL con. vare lță de dusă ;tor in- tovarb acțio- giner asigu- neaz<hico-so- rarea.timente e și res- de fită înal- pecHru față , ‘aușescu, de .a dubei nenae neș diâ

voltare, stare.nostru,

și practi-
siliilor populare de general al partidului, mvarașui Nicolae Ceaușescu, se constituie intr-un document de inestimabilă valoare teoretică și practică, care prin caracterul său profund științific, realist, se identifică pe deplin cu interesele vitale ale întregului popor șl va determina o nouă și puternică dezvoltare a forțelor de producție, perfecționarea în continuare a relațiilor sociale.Congresul consiliilor populare, cel mai democratic și reprezentativ forum al poporului, instituționalizat din inițiativa secretarului genera] al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o elocventă ilustrare a adevărului că, la noi în țară, puterea politică aparține muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor categoriilor sociale, care participă direct la dezbaterea și hotărîrea destinelor patriei noastre socialiste.Documentele de excepțională însemnătate supuse dezbaterii și aprobării marelui forum democratic al gospodarilor țării au fost elaborate sub conducerea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, căruia îi revine meritul decisiv în conturarea noilor obiective ale dezvoltării armonioase și echilibrate a tuturor județelor tării și care răspund întocmai cerințelor noii etape superioare a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Sub proiecția de lumină a „Epocii Nicolae Ceausescu", în fata tuturor localităților și județelor. a întregii țări se deschid In anii ce vin noi și minunate perspective.După ce s-a referit la principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale în profil teritorial, vorbitoarea a spus : Politica partidului de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor patriei a condus la creșterea continuă a rîndurilor clasei muncitoare, la adîncirea rolului ei de clasă conducătoare în societatea noastră socialistă, determinînd, în același timp, o sporire considerabilă a atribuțiilor și răspunderilor ce revin sindicatelor în cadrul sistemului democrației noastre muncitorești, revoluționare.în spiritul hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, al prețioaselor orientări șl indicații ale secretarului general al partidului, sindicatele vor pune în centrul întregii lor activități unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea exemplară a planului național unic de dezvoltare economică si socială a țării pe

(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA AL CONSILIILOR POPULARE/
(Urmare din pag. a IV-a)acest an șl pe întregul cincinal, realizarea planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a ridicării gradului de urbanizare.a localităților, a îndeplinirii programelor prioritare stabilite de conducerea partidului privind realizarea integrală a producției fizice, a exportului, de materii mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic, calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie, valorificarea tuturor resurselor locale, cit șl a celor recuperabile și refolosibile.

dezvoltarea bazei prime, creșterea

Din cuvîntul participantilor la dezbateriîn încheiere, vorbitoarea a exprimat deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului, al cărei ctitor și promotor neobosit este tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent revoluționar și patriot Înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, profunda recunoștință și mîndrie patriotică a tuturor membrilor de sindicat pentru clarviziunea și cutezanța inițiativelor și acțiunilor pătrunse de o înaltă răspundere față de cauza păcii și destinele omenirii, pentru modul strălucit în care poartă pe meridianele lumii, împreună — *----- -Elena Ceaușescu, pace, prietenie și poporului român. cu tovarășa mesajul de colaborare al

respectarea legilor țării In domeniul agriculturii.Pe baza programelor dezbătute și aprobate de Plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, vom aplica ferm, in primul rînd, măsurile de recuperare a restanțelor la Programul național de irigații, desecări și combaterea eroziunii solului, prin executarea unor lucrări simple și ieftine. în această toamnă vom incheia lucrările de organizare științifică a teritoriului în sole mai mici, de maximum 200—300 hectare la culturile de cîmp, care să permită extinderea irigațiilor prin brazde, in primul rînd la culturile prășitoare, efectuarea lucrărilor de desecare, întreținerea cores-

punzătoare a culturilor, un control eficient al executării acestor lucrări. Lucrările de combatere a eroziunii solului se vor face în strînsă corelare cu amenajarea pentru irigat pe brazde a teraselor în pantă, prin aducerea gravitațională a apei la plante. Pe baza programului de desfășurare a campaniei de toamnă vom acționa pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei, pentru terminarea pînă la data de 10 octombrie a însă- mînțărilor de toamnă.Ne angajăm în fața congresului că vom depune întreaga noastră putere de muncă pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, pentru dezvoltarea continuă a agricultorii noastre socialiste.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN DRĂGHICIAm mandatul deputaților din județul Brașov să exprim in a- cest înalt forum al democrației muncitorești-revoluționare sentimentele de adîncă dragoste, aleasă prețuire și fierbinte recunoștință ale tuturor locuitorilor județului nostru față de cel mai iubit fiu al poporului român, strălucit om politic, neînfricat militant revoluționar, eminentă personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sintem mîndri că trăim în a- ceastă epocă a celor mai rodnice înfăptuiri din istoria patriei, cînd vocația revoluționară a poporului nostru se afirmă în opere piine de măreție, în care se înscrie, alături de celelalte județe ale țării, și județul Brașov. Producția-marfă a industriei brașovene a sporit de la 11.8 miliarde lei în 1965 la 64 miliarde lei în acest an, Iar producția agricolă a înregistrat o creștere de ori. S-au construit tamente și locuințe și alte numeroase toare edificii social-culturale.In perspectiva amplă deschisă de Programul privind dezvoltarea economico-socială în prof’l teritorial, al cărui coordonator integral este consiliul popular, o prioritate importantă o constituie pentru noi ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al producției. Deși gradul de înnoire și modernizare a produselor în acest an este de 53 la sută, superior nivelului planificat, acționăm în mod e- nergic pentru creșterea ponderii produselor de nivel tehnic mondial. Concentrăm importante forțe de cercetare proiectare și producție pentru introducerea în fabricație a noilor familii de autocamioane cu motoare de 360 CP, pentru modernizarea. tipurilor de tractoare aflate in fabricație, pentru asimilarea de noi tipuri de . rulmenți, turbosuflante, transmisii, pentru ca produsele realizate în județul Brașov să-și consolideze continuu pozițiile ciștigate pe piața internațională.In cadrul prevederilor ce decurg din realizarea planului în profil teritorial, o atenție deosebită acordăm creșterii mai accentuate a productivității muncii, astfel îneît să realizăm un ritm mediu anual de 12,6 la sută, extinderii experienței acu-

peste două 92 000 apar- noi, precum și impună-

mulate în acțiunea de autouti- lare, orientindu-ne totodată către promovarea tehnologiilor moderne de înaltă productivitate și eficientă, astfel îneît ponderea lor în totalul tehnologiilor aplicate să ajungă la circa 65—70 la sută.Punem un accent deosebit pe reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie. Prin aplicarea unor programe speciale elaborate de consiliile populare, am reușit să sporim producția proprie de energie electrică prin mai buna valorificare a potențialului hidroenergetic, să realizăm un număr mai mare de instalații de biogaz și să extindem instalațiile pentru sursele de energie neconvențlonale. Nu putem fi însă mulțumiți de ceea ce am realizat pină acum. De aceea, vom acționa cu toată hotărirea pentru economisirea și refjlosi- rea energiei secundare, dezvoltarea bazei de materii prime io- cale, creșterea și diversificarea producției de obiecte de uz casnic și gospodăresc, artizanale, satisfăcind mai bine, mai operativ cerințele crescînde ale populației.Și în populare forturile xemplar cretarul tovarășul Urmărind desfășurarea in timpul optim și la un nivel tehnic eît mai bun a tuturor lucrărilor de pe ogoare, vom aplica, totodată, un complex de măsuri pentru îmbunătățirea activității în zootehnie, în vederea realizării e- fectivelor stabilite pentru finele anului la porcine, ovine și bo- • vine.Asigurăm congresul că, în consens cu proiectul de Lege privind autoconducerea, auto- gestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților ad- ministrativ-tcritoriale, vom lua măsuri pentru sporirea și folosirea mal bună a mijloacelor materiale șl financiare ale consiliilor populare, pentru valorificarea deplină a resurselor e- xistente, participarea mai activă a tuturor locuitorilor, in frunte cu deputății, la creșterea veniturilor și la realizarea unor obiective social-culturale, economice și edilitar-gospodărețti de larg interes public.

agricultură, consiliile își vor intensifica e- pentru a îndeplini e- sarcinile trasate de se- general al partidului, Nicolae Ceaușescu.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE DAVIDCongresul consiliilor populare 

se desfășoară în atmosfera de entuziasm generată de sărbătorirea implinirii a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cînd în funcția supremă de conducere in partid a fost ales cel mai Iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, perioadă in care România a parcurs cea mai fertilă etapă din istoria sa, denumită cu justificată mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu".In acești ani glorioși, sub conducerea ințeleaptă a partidului, a secretarului său general, președintele Republicii Socialiste România, a fost înfăptuită o măreață operă constructivă, de transformare radicală a întregii societăți, asigurîndu-se progresul neîntrerupt al economiei naționale, științei, învățămintului, artei și culturii, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.în aceste două decenii, agricultura a primit fonduri de investiții tot mai mari pentru continua lărgire și modernizare a bazei materiale, care a permis sporirea gradului de mecanizare și chimizare, extinderea irigațiilor și a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, precum și crearea de material biologic cu calități superioare, rod al dezvoltării cercetării științifice și progresului tehnic. Din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului au fost elaborate și adoptate Programul național de îmbunătățiri funciare, Programul unic de creștere a producției in gospodăriile populației, precum și alte programe, care orientează cit se poate de clar fiecare sector al agriculturii, stabilesc acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a obține producții agricole tot mai mari în condiții de eficiență ridicată. Pe această bază a devenit posibilă trecerea la o nouă fază de dezvoltare a agriculturii, la înfăptuirea noii revoluții agrare. $i de această dată, in numele milioanelor de lucrători ai ogoarelor, exprimăm conducătorului iubit al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, profundul nostru respect, dragostea, stima și recunoștința deplină pentru tot ce a făcut și face ca agricultura României culmile noștri.Ampla expunere Nicolae general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, jalonează cu deosebită claritate sarcinile ce revin consiliilor populare și în acest context și agriculturii noastre socialiste.

să urce pevisate de înaintașiișl cuprinzătoarea a tovarășului Ceaușescu, secretarul

i

Bilanțul preliminar al rezultatelor obținute in îndeplinirea actualului cincinal arată că agricultura și industria alimentară au adus o contribuție importantă la dezvoltarea economică a țării, la sporirea venitului național, au asigurat, in condiții corespunzătoare, aprovizionarea populației cu cantități mai mari de produse agroalimentare, au contribuit la asigurarea celorlalte nevoi ale economiei naționale.Referindu-se în continuare la lipsurile manifestate în agricultură, vorbitorul a subliniat că rezultatele in producție obținute în acest an de județele și unitățile agricole fruntașe demonstrează clar că, chiar in condiții de climă mai grele, acolo unde se lucrează cu pasiune și răspundere, se aplică corect tehnologiile stabilite, în- tr-un spirit de ordine și disciplină, se pot obține producții agricole mari.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — a arătat în continuare vorbitorul — agricultura constituie problema fundamentală în activitatea organelor locale ale puterii de stat. Prin organul lor de specialitate — direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară — consiliile populare pot și trebuie să asigure realizarea planului la producția agricolă, ceea ce presupune, așa cum se arată în documentele supuse dezbaterii congresului, să asigure ordinea și disciplina în desfășurarea întregii activități în agricultură.Potrivit hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, sarcinilor stabilite prin Programul național unic de dezvoltare economico-socială șl Programul național de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în perioada 1986— 1990, producția globală agricolă urmează să crească într-un ritm mediu anual de 5,4—5,8 la sută.Pentru realizarea acestor prevederi, a programelor speciale elaborate pentru această ramură de bază a economiei naționale, unele dintre ele aflate și in dezbaterea congresului nostru, prin grija permanentă a secretarului general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, agricultura beneficiază de un volum important de investiții ce vor dezvolta și moderniza în continuare baza tehnico-materială.în acest scop vom întrona, la toate nivelurile, un stil de muncă corespunzător, ordine și disciplină pentru respectarea cu strictețe a tehnologiilor stabilite, a programelor aprobate, pentru

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN BALTĂAmpla cuvîntare rostită du secretarul general al partidului la congresul nostru, document de excepțională însemnătate teoretică și practică, reprez'ntă o nouă expresie a preocupării constante a iubitului nostru conducător pentru perfecționarea continuă a activității în toate sectoarele economiei naționale. participarea tot mai largă a oamenilor muncii la conducerea societății, pentru mobilizarea acestora in vederea Înfăptuirii neabătute a programelor de dezvoltare la nivel național si în profil teritorial, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale si spirituale 

a întregului popor.Profund recunoscător pentru consecventa cu care acționați in vederea ridicării României socialiste pe noi trepte de progres și bunăstare, puternicul detașament muncitoresc al uzinei „23 August" din Capitală își exprimă, și cu acest prilej, sentimentele sale de înaltă prețuire și aleasă dragoste față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit tru. de a luționară rodnici și toria patriei, perioadă care s-a înscris cu litere de aur in conștiința națiunii noastre drept „Epoca Nicolae Ceausescu".

fiu al poporului nos- cărui activitate revo- sint legați cei mai înfloritori ani din is-

Beneficiind de indicațiile prețioase. de o inestimabilă valoare. primite cu prilejul vizitelor efectuate de secretarul general al partidului. întreprinderea „23 August" a înregistrat însemnata progrese pe linia sporirii și specializării producției, creșterii productivității muncii și ridicării calității produselor. Raportăm congresului, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că. actionind sub conducerea organelor și organizațiilor do partid, oamenii muncii din unitatea noastră sînt puternic mobilizați pentru înfăptuirea sarcinilor pe care ni le-ati trasat cu privire la dezvoltarea și modernizarea sectoarelor calde, a producției da motoare și mașini grele.In continuare, vorbitorul, re- ferindu-se la realizările obținute în perioada care a trecut de la începutul acestui an. precum șt la neajunsurile manifestate, a arătat că oamenii muncii de Ia marca Întreprindere bucureș- teană vor acționa cu toate forțele pentru eliminarea acestor neajunsuri, vor munci cu abnegație și dăruire, cu elan revoluționar pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an și în cincinalul viitor, pentru continua înflorire si prosperitate a patriei socialiste, înălțarea ei pe culmile civilizației socialiste si comuniste.

fost construite șl dezvoltate numeroase unități industriale moderne, au fost ridicate 66 000 a- partamente și 21 000 case noi.Consiliile populare au acționat cu răspundere pentru înfăptuirea neabătută a atribuțiilor și -răspunderilor cu care sînt învestite, pentru coordonarea întregii activități economico- sociale și înfăptuirea planificate in profil Aplicînd consecvent indicațiile date de general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in județul nostru, oamenii muncii băcăuani raportează că, in acest cincinal, a fost realizată peste plan o producție- marfă de peste 5,4 miliarde lei, iar in agricultură producția totală de cereale realizată în anii 1981—1984 a fost cu peste 26 mii tone mai mare față de cea obținută în întreg cincinalul anterior. OaSnenii muncii din industria județului și municipiului nostru vor incheia planul pe acest an la 25 noiembrie, asi- g'urind astfel o temelie trainică trecerii la realizarea sarcinilor deosebit de mobilizatoare din cincinalul viitor.în vederea asigurării autofinanțării, Biroul executiv al Consiliului popular al județului Bacău a acționat cu perseverență pentru sporirea veniturilor proprii prin creșterea producției de bunuri materiale și a prestărilor de servicii, prin introducerea unui regim sever de economii in toate unitățile din subordinea consiliilor populare, precum și prin alte activități.

sarcinilor teritorial, in viată secretarul

în activitatea noastră B-au manifestat însă o serie de neajunsuri, îndeosebi în dezvoltarea și modernizarea unităților de industrie mică și prestări de servicii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale, valorificarea cientă a resurselor creșterea contribuției locale la export.Ne ționa ritul lor expunere prezentată rășul Nicolae Ceaușescu la acest înalt forum democratic, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor Programului privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial pe anii 1986—1990 și a celorlalte programe supuse dezbaterii și aprobării congresului nostru.Exprlmîndu-mi deplina adeziune la documentele supuse dezbaterii, asigur congresul, pe mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din municipiul și județul Bacău, urmînd strălucitul său exemplu de abnegație și dăruire revoluționară, vor acționa fără preget pentru înfăptuirea neabătută a hotărîri- lor Congresului al XIII-lea al partidului, sporindu-ne astfel contribuția la progresul neîntrerupt al scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

angaiăm că ou fermitate indicațiilor și cuprinse în
mai efi- locale și unitățilorvom ac- în spi- orientări- magistrala de tova-

gramul privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial pe anii 1986—1990, vreau să subliniez importanța prevederii de a se asigura valorificarea superioară a fondului funciar. La noi s-a realizat- comasarea viilor răzlețe, au fost executate numeroase lucrări de îmbunătățiri funciare, ceea ce asigură o mai bună gospodărire a pămîn- tului. Desigur, rezervele de creștere a suprafeței arabile nu au fost nici pe departe epuizate. Atit în unitățile agricole, cit și în gospodăriile populației sînt terenuri care pot fi folosite cu randament superior.Așa cum a indicatrepetate rîndurl tovarășul Nicolae Ceaușescu, în perioadele de vîrf, toți, dar absolut toți locuitorii satelor trebuie să parti-
în

cipe la efectuarea lucrărilor agricole. Zilele premergătoare congresului au fost zile de muncă record pe ogoare la etrîngerea roadelor, lucrări la care au participat și participă sute și sute de oameni.Declarîndu-mă de acord cu documentele supuse dezbaterii congresului, doresc să sublinea că am înțeles pe deplin indicațiile, orientările și sarcinile reieșite din magistrala expunere prezentată de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu și vă asigurăm că vom acționa cu mai multă răspundere pentru o nouă calitate a muncii noastre, pentru perfecționarea activității consiliului popular în conducerea economiei locale, contribuind astfel la dezvoltarea comunei și a județului nostru și a României socialiste.
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Acum, cînd dezbatem. în acest înalt forum democratic, activitatea desfășurată de către organele locale ale puterii și administrației de stat, funcționalitatea organismelor democrației noastre muncitorești, revoluționare, realizăm din nou, ' în toată amplitudinea sa, imaginea puternicului sistem politic românesc, care Îmbină, într-un cadru unitar, eficient și armonios. sub conducerea Partidului Comunist Român, activitatea organelor statului cu aceea a organelor și organizațiilor de masă și obștești, asigurînd întregului popor participarea nemijlocită la hotărirea și înfăptuirea tuturor actelor de decizie ce privesc progresul multilateral al țării. Faptul că societatea socialistă românească se caracterizează astăzi prin- tr-un sistem de organizare so- cial-politlcă armonios și unitar Închegat, cu structuri democratice, avînd o complementaritate funcțională, cuprinzînd, practic, toate sferele vieții și activității sociale, confirmă cu putere strălucita concepție a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu cu privire la continua perfecționare a democrației socialiste, ca un mijloc eficient, adine ancorat în realitatea românească, privind strategia, căile și metodele de făurire a unei civilizații superioare pe pămîntul patriei.în ultimele nii, pe care, triotică, le Nicolae Ceaușescu", general al nartidului. președintele Republicii, are meritul istoric de a fi gîndtt și elaborat mărețul și atotcuprinzătorul edificiu al democrației muncitorești, revoluționare, in cadrul căruia un rol de seamă revine Frontului Democrației și Unității Socialiste, larg organism politic, patriotic, revoluționar, care, reunind sub conducerea Partidului Comunist Român toate organele și organizațiile obștești din patria noastră. înfăptuiește, pe plan politic și organizatoric, unitatea indisolubilă a poporului român, asigură participarea efectivă a celor ce muncesc la elaborarea și înfăptuirea politicii interne si externe a tării, la conducerea întregii activități economico- sociale.După ce s-a referit la activitatea conjugată a consiliilor Frontului Democrației si Unității Socialiste cu aceea a organelor locale ale puterii și administrației de stat, la creșterea calitativă a rolului și sarcinilor Frontului Democrației si Unității Socialiste în întreaga viață economică și socială a țării, vorbitoarea a spus : Din analizele periodice, efectuate în comun de către consiliile populare și consiliile locale ale Frontului Democrației si Unității Socialiste, a rezultat că a- proximatlv 80 la sută dintre

două dece- cu mîndrie pa- numim „Epoca secretarul

propunerile cetățenilor sînt asimilate de către organele locale ale puterii de stat și integrate in realitatea localităților tării. Faptul că cea mai mare parte dintre acestea se referă. îndeosebi, la probleme cdilitar-gospo- dărești. care pot fi rezolvate de către organele de decizie împreună cu cetățenii și că multe dintre ele au fost și sint integral realizate prin contribuția în bani și în muncă a cetățenilor demonstrează realismul proiectului Legii privind autoconducerea, autogestiunea si autofinanțarea unităților teritorial- administrative.Organizată din inițiativa directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Frontului Democrației si Unității Socialiste. „Tribuna demo- crației", forum cetățenesc de larg interes public, se afirmă tot mai mult în viața localităților patriei, reprezentînd un sprijin direct pentru consiliile populare în cunoașterea nemijlocită a problemelor ce-i preocupă pe cetățeni. \Factor de educație civică, menit să contribuie la dezvoltarea unei atitudini înaintate a personalului muncitor din unitățile de servire a publicului, la respectarea legalității socialiste, controlul exercitat de către oamenii muncii și-a impus tot mai mult prezența in viața localităților, prin larga participare cetățenească la întărirea spiritului de ordine și disciplină, de bună gospodărire a valorilor încredințate de societate unităților socialiste. întărind colaborarea consiliilor locale ale Frontului Democrației si Unității Socialiste cu organele locale ale puterii de stat.Tovarășa Tamara Maria Do- brin s-a referit în continuare la unele deficiente manifestate in activitatea consiliilor locale ale F.D.U.S.Trăgind toate învățămintele din x analizele întreprinse pe marginea acestor neajunsuri de către consiliile comunale, orășenești. municipale, precum și do către Consiliul Național al Frontului Democrației si Unității Socialiste — a spus în încheiere vorbitoarea — ne propunem ca in activitatea viitoare să manifestăm mai multă'combativitate pentru înlăturarea lor. să ne mobilizăm forțele pentru a concentra toate energiile națiunii în înfăptuirea mărețelor sarcini de dezvoltare multilaterală a patriei noastre socialiste.Asigurăm conducerea partidului că vom acționa cu fermitate pentru a uni și mai strins toate forțele sociale și politice ale tării. întregul popor în înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al “ " ‘ ‘ "nist Român, patriei pe noi șl civilizație.
Partidului Comu- pentru ridicarea culmi de progres
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Puternică expresie a democratismului orinduirii noastre socialiste. Congresul al III-lea al consiliilor populare, eveniment de Însemnătate deosebită în viața politică a țării, are loc la puțin timp după sărbătorirea a două decenii de la cel de-al IX-lea Congres al partidului, piatră de hotar in amplul proces revoluționar de edificare a socialismului si comunismului în România, care a deschis perioada cea mai rodnică din istoria multimilenară a

poporului nostru, glorioasa „Epocă Nicolae Ceaușescu".In ultimele două decenii, datorită politicii partidului nostru de repartizare teritorială rațională a forțelor de producție, pentru dezvoltarea județului Bacău au fost alocate fonduri importante, ceea ce a făcut câ producția industrială a județului să fie, în anul 1985, de peste 4,5 ori mai mare decît în 1965. Producția agricolă a crescut de 3,3 ori. La Bacău și în alte localități ale județului au

Amplele prefaceri înnoitoare pe care le-a cunoscut țara, în cele două decenii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, se regăsesc și în viața și activitatea muncii din județ care, investiții, dintre cele de dezvoltare. Prin construirea și punerea în funcțiune a unor Importante și puternice obiective industriale, cum sînt Combinatul de oțeluri speciale și întreprinderea „Oțelinox", întreprinderea de mașini-unelte și întreprinderea „Romlux" Tirgo- viște, prin dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție din municipiul de reședință și din orașele Găești, Titu, Moreni, Pucioasa, producția industrială a Dîmboviței este astăzi de nouă ori mai mare decît în urmă cu două decenii, iar cea agricolă — de trei ori mai mare față de aceea din anul 1965, înscris pe traiectoria âsteri-

pro* bene- Fieni deoamenilor județul Dîmbovița, beneficiind de mari înregistrează unul mai înalte ritmuri

In tripla lor calitate de prietarl, producători și ficiari. locuitorii orașului au conștiința datoriei civice a participa direct, cit mai activ,la buna gospodărire și înfrumusețare a orașului lor și sînt ho- tărîți să-și pună și mai deplin in valoare hărnicia, spiritul lor de buni gospodari, în valorificarea tuturor resurselor de care dispun. Mobilizați de deputății consiliului popular orășenesc, înfăptuind propriile propuneri și sugestii făcute cu prilejul diferitelor dezbateri cetățenești, oamenii muncii de la Fieni și-au sporit contribuția prin muncă și bani în efectuarea de lucrări edilitar-gospodă- rești. Desigur, aceste cu care ne prezentăm forum al democrației revoluționare ar fi mult mai substanțiale siliul popular orășenesc ar manifestat mai multă receptivitate și solicitudine față de pro- ________ ______________________ punerile și‘sugestiile cetățeni- dentă a unei dezvoltări'susținu- lor, _ consecvență și operativitate te, prașul muncitoresc Fieni se " ' *•"”—prezintă astăzi ca o localitate înfloritoare. Producția industrială a orașului a sporit, în actualul cincinal, cu peste 37 la sută față de anul 1980. Realizări importante au fost obținute, de asemenea, în domeniul edilitar-gospodăresc, procesul de urbanizare și modernizare fiind din plin resimțit de toți cetățenii orașului nostru, care trăiesc o viață demnă, prosperă și civilizată.Oamenii muncii din cadrul Combinatului de lianți și azbociment, unde îmi desfășor activitatea, sînt preocupați de valorificarea superioară, tot mai deplină, a potențialului material și uman existent. Purtător al înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste", puternicul nostru colectiv muncitoresc se mîndeș- te că a realizat cu un an și 18 zile mai devreme prevederile actualului cincinal la producția fizică, oamenii muncii de la această mare unitate industrială fiind hotărîți să-și mobilizeze și mai mult forțele, capacitățile creatoare pentru a repurta noi Succese.

realizări la înaltul socialiste, putut fi dacă con- fi
în înfăptuirea .propriilor programe de măsuri. Iată de ce consiliul popular, toți deputății vor acționa, așa cum a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, în vederea îndeplinirii exemplare a programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a celorlalte programe supuse dezbaterii congresului.Exprimîndu-ne deplinul acord față de conținutul documentelor congresului, îl asigurăm pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in numele deputaților și al tuturor cetățenilor din județul Dîmbovița, că vom acționa energic și vom face totul pentru a ne spori contribuția Ia Înfăptuirea istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII- lea al partidului, a programelor și măsurilor care vor fi stabilite aici pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a județului, contribuind, alături de celelalte județe ale țării, la ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.

Cele două decenii bogate în realizări în toate domeniile de activitate, decenii denumite de întregul nostru popor, cu îndreptățită satisfacție și mîndrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu" șl-au pus amprenta și asupra județului Sălaj, a cărui putere industrială a crescut de 26 ori, valoarea producției industriale fiind, în prezent, de peste 12 miliarde iei. Agricultura a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare intensă, ce nș-a permis realizarea u- nor producții de aproape două ori mai mari, comparativ cu 1965.Mulțumim din adîncul inimii tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru politica de adevărată e- galitate socială pe care a inițiat-o și promovat-o in viața țării, pentru grija și sprijinul permanent acordate dezvoltări in ritmuri mai susținute a hidc- țelor rămase în urmă, in rîndul cărora a figurat și județul Sălaj. Roadele acestei politici pun în lumină un autentic umanism revoluționar, pentru că ele înseamnă — dacă ne referim la județul Sălaj —- 44 000 de noi locuri de muncă asigurate oamenilor de De aceste meleaguri, aproape 21 000 de apartamente. Înseamnă condiții moderne de urbanism, de instrucție, de îngrijire a sănătății.Dobîndind, in ultimele două decenii, statutul unei așezări urbane înfloritoare. orașul Jibou, unde îmi desfășor activitatea, realizează o producție- marfă de aproape 11 ori mai mare față de anul 1968. S-au construit numeroase și moderne edificii social-culturale.Ca răspuns la eforturile pe care le fac partidul și statul nostru pentru dezvoltarea acce- . lerată a vieții economico-socia- le a tuturor localităților țării, ...... în semn de adîncă recunoștință tețilcrrrin'care mtmeim si trăim. t......j^o ca;' prin mobilizarea deputaților, a tuturor locuitorilor, să realizăm exemplar sarcinile ce ne Irevin pe acest an, încheind astfel cu rezultate cît mai bune actualul cincinal, pregătind în icele mal bune lului în nilor, bună tru Nicolae Ceaușescu. cele respectuoase și calde lirări sănătate, putere de muncă si ani multi în fruntea partidului și statului nostru, pentru a ne conduce pe mai departe, cu aceeași clarviziune, fermitate si cutezanță revoluționară, sure noi si importante realizări, spre gloria și măreția patriei noastre dragi — România socialistă.!

tru depășiri, premii In de peste 500 mii lei.Programul privind tarea economico-socială fii teritorial pe anii 1986—1990 deschide, prin prevederile sale, și in fața consiliului popular al orașului nostru perspectiva unei valorificări superioare a potențialului de muncă, mijloacelor și resurselor existente pe plan local.Sintem hotărîți să acționăm cu fermitate pentru dezvoltarea activităților de industrie mica și a prestărilor de servicii, domeniu in care rezultatele obținute pînă în prezent nu ne mulțumesc. In consens cu prețioasele indicații cuprinse in expunerea tovarășului secretar general, ne propunem să extindem și să întărim cooperarea unităților industriei mici cu întreprinderile republicane, sâ creăm noi sectoare de oroduc- ție și servicii prin care industria mică să-și sporească substanțial contribuția la aprovizionarea și buna servire a populației, la creșterea producției pentru export, sporind, in acest fel, sursele proprii de venituri și asigurînd autofinanțarea integrală a unităților ad- ministrativ-teritoriale.Sintem conștient! că mal avem multe de înfăptuit în co privește perfecționarea stilului și metodelor de muncă' ale consiliilor noastre populare, pentru folosirea largului cadru democratic creat, desfășurînd o susținută activitate politico-educa- tivă, pentru ridicarea conștiinței tuturor oamenilor: muncit, creșterea spiritului de inițiativă și al responsabilității lor sociale. pentru mobilizarea tuturor cetățenilor la îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, Ia buna gospodărire și înfrumusețarea continuă a locali-

dezvol* în pro-
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pentru roadele de care beneficiază, oamenii muncii din unitățile economice ale orașulu’ Jibou raportează tovarășului secretar general că au îndeplinit planul producției-marfă și cel de export pe primele opt luni. Avem asigurate toate condițiile ca în industrie să îndeplinim și să depășim planul a- nual și să pregătim în bune condiții producția cincinalulu’ viitor. în agricultură, producția medie la grîu este cu 631 kg/ha mai mare față de anul cut. Potrivit evaluărilor, timăm producții bune la rumb, sfecla de zahăr și tofii de toamnă. în zootehnie, în complexul de îngrășare a tineretului taurin, obținem anual 450—500 tone carne, cooperativa agricolă de producție din localitate încasînd anual, pen-

tre- es- po- car-

condiții debutul clncina- viitor.numele tuturor, sălăje- de la această înaltă tri- adresez iubitului nos- conducător. tovarășul mai de
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Rod al politicii profund științifice a partidului, al grijii statornice a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea echilibrată și armonioasă a tuturor zonelor țării, șl județul Brăila a cunoscut în ultimii 20 de ani transformări profunde, prezentindu-se astăzi cu o industrie modernă și o a- gricultură avansată, cu o viață cultural-artistică și spirituală Înfloritoare. în acest an, producția industrială a județului Brăila este de 5 ori mai mare decît în 1965 ; unitățile Industriei noastre asigură aproape Întreaga producție de excavatoare a țării, peste 90 la suta din cea de fibre artificiale, procente însemnate din producția de plăci aglomerate din lemn, de acid sulfuric și altele. Beneficiind de o puternică bază materială, realizăm de 2,5 ori mai multe produse agricole decît în urmă cu două decenii. Județul nostru asigură o treime din producția de orez a țării, în acești 20 de ani ai devenirii noastre socialiste s-au dat in folosință peste 40 000 apartamente, iar volumul de investiții la nivelul județului s-a ridicat la 60 miliarde lei.De la înalta tribună a acestui forum exprimăm cele mai sincere mulțumiri, profundele noastre sentimente de recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija și atenția pe care le-a manifestat pentru dezvoltarea județului nostru, pentru vasta activitate desfășurată spre înflorirea economică și socială 
a patriei noastre. De asemenea, în aceste momente aducem un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil militant politic, savant de reputație mondială, a cărei viață și muncă consacrate slujirii cu devotament a înaltelor interese ale poporului reprezintă un desă- virșit model, simbolizează cele mai nobile virtuți ale femeii române.Și comuna însurăței, din județul Brăila, al cărei primar

sînt, a cunoscut transformări profunde și înnoitoare, devenind astăzi o localitate înfloritoare, în plin progres. Numai in acest cincinal au intrat în funcțiune trei unități de prelucrare industrială a produselor agricole, un complex de vaci cu lapte, o îngrășătorie de 12 000 berbe- cuțl, un abator de ovine, s-a dezvoltat ferma pomicolă, s-a construit un centru de rețele electrice. Consiliul popular se ocupă cu răspundere de realizarea sarcinilor de plan în profil teritorial. Raportez congresului că pe 8 luni din acest an am realizat o producție-marfă industrială de aproape 10 milioane lei, iar în industria mică — o producție în valoare de 6,3 milioane lei. O atenție deosebită a- cordăm dezvoltării industriei mici și prestărilor de servicii. Produsele atelierului nostru de covoare sînt livrate la export. Am înființat numeroase secții de prestări servicii către populație. Ne ocupăm cu răspundere de realizarea unor venituri tot mai mari la bugetul comunei, astfel îneît Ia ora actuală ne autofinanțăm.Urmînd neabătut prețioasele Indicații date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referitoare la înfăptuirea programului de autoaprovizlonare, consiliul popular a acționat cu mai multă răspundere pentru dezvoltarea economică a gospodăriilor populației, pentru ca toți cetățenii să crească animale șl păsări, să-și cultive în cele mai bune condiții terenurile de pe lingă casă și loturile în folosință personală. Asigurăm o bună aprovizionare a populației, iar livrările la fondul de stat au sporit.Documentele supuse spre dezbatere și aprobare congresului sînt de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică și socială a localităților patriei. Referindu-mă la Pro-

îmi revine cinstea ca, în numele tuturor proiectanților și constructorilor de pe plaiurile Doljului, să exprim, cu profundă emoție și deplină satisfacție, bucuria și mîndria pentru chipul luminos al României de azi, pentru tot ce am cucerit în anii socialismului, cu deosebire în ultimele două decenii de supremă glorie a istoriei noastre, de cînd la conducerea destinelor patriei noastre se află cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în tot ceea ce am realizat, trainic și valoros, pe linia sistematizării, în construirea de edificii de mare anvergură, am beneficiat de prețioasele indicații ale stimatului tovarăș secretar general Nicolae Ceaușescu.Raportăm congresului că, actionind cu fermitate pe baza indicațiilor și orientărilor privind perfecționarea în continuare a activității def sistematizare a localităților — ca parte integrantă a dezvoltării economico-sociale a României, a creșterii nivelului general de civilizație și apropierii condițiilor de viață ale celor ce trăiesc la sate de ale celor ce trăiesc în orașe — am reproiec- tat schitele de sistematizare a localităților rurale, am urmărit dimensionarea optimă a satelor, în raport cu baza economico-socială existentă și cu posibilitățile de dotare și echipare rațională, am definitivat schițele de grupare a satelor mici și dispersate în localități puternice, cu funcțiuni bine definite. Ca urmare, 155 din cele 385 de sate ale Doljului au început să fie regrupate, prin aceasta urmînd să introducem, etapizat, în circuitul agricol peste 13 000 ha, respectiv peste 45 la sută din actualul teritoriu construit în mediul rural.Colectivul de proiectănți și constructori doljeni este profund animat de dorința de a înfăptui, într-un termen cît mai scurt, prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta vizită Raportăm că ne etapa de finalizare a remode- lării centrului civic al municipiului Craiova șl a Căii București, principala poartă de intrare în municipiu. Am realizat, de asemenea, primele etape
de lucru, aflăm în

de sistematizare a celor patru orașe ale Doljului, precum și a unor localități rurale dezvoltate, care vor deveni în curînd orașe agroindustriale. Proiectan- ții și arhitecții din institutul nostru sînt ferm angajați pentru a cinsti prin fapte de muncă înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste cu care a fost răsplătită activitatea noastră.Ne considerăm implicați cu întreaga răspundere și în transpunerea în viață a programelor supuse . dezbaterii congresului, privind dezvoltarea economico- socială în profil teritorial, dezvoltarea industriei mici ■ și a prestărilor de servicii către populație, institutul nostru fiind angajat în proiectarea unor o- biective din cadrul bazinelor miniere ale Olteniei, în realizarea programului de dezvoltare și modernizare a construcțiilor din zootehnia județului, a obiectivelor din industria mică, in valorificarea surselor de energie neconvențională, in edificarea de construcții integrate armonios cu cele existente și asigurarea unei arhitecturi specifice Doljului.Vom acționa cu toată răspunderea pentru înfăptuirea orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de care și noi, proiectanții, beneficiem în permanență, privind creșterea gradului de urbanizare a localităților rurale, deplasind activitatea noastră către comune și sate, găsind soluțiile cele mai corespunzătoare în consens cu prevederile programului de sistematizare, supus dezbaterii in vederea sporirii gradului de confort și bunăstare al locuitorilor satelor.Asigurăm congresul că toți proiectanții și constructorii Doljului, în frunte cu comuniștii, vor traduce în fapte hotări- rile Congresului al XIII-lea al partidului, prețioasele indicații și orientări reieșite din expunerea prezentată astăzi de tovarășul Nicolae Ceaușescu la acest forum național larg democratic. Vom acționa cu toată pasiunea și dăruirea pentru a traduce atașamentul și priceperea noastră în fapte de muncă și de creație tehnică, puse la temelia progresului necontenit al patriei noastre, Republica Socialistă România.
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PREȘEDINTELE NJCOLÂE CEAUȘESCU
a primit pe reprezentanții părții americane la lucrărileBB V

celei de-a Xll-a sesiuni a Consiliului economic româno-american
(Urmare din pag. I)lui s-au desfășurat Intr-un spirit constructiv și într-o atmosferă prietenească, în conformitate cu tradiția și practica acestor întîlniri stabilite de-a lungul anilor, avînd o contribuție importantă la promovarea, în continuare, a colaborării șl cooperării economice româno- americane.Președintele Nicolae Ceaușescu a adresat un salut cordial participan- ților la sesiunea consiliului, subliniind rolul important care revine a- cestui. organism în intensificarea relațiilor economice dintre țările noastre. Președintele Republicii Socialiste România a apreciat că în ultimul timp raporturile economice româno-americane au marcat o continuă creștere, avînd la bază principiile egalității în drepturi și avantajului reciproc, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne. Șeful statului român a subliniat necesitatea de a se întreprinde noi acțiuni pentru dezvoltarea și diversificarea colaborării economice româno-americane, pe multiple pla-

nuri, astfel încît în următorii ani nivelul schimburilor în ambele sensuri să atingă un volum de circa două miliarde de dolari.Președintele României a arătat că se impune ca relațiile româno-americane să se desfășoare pe baza unor acorduri de lungă durată, care să dea stabilitate și perspectivă conlucrării reciproc avantajoase dintre cele două țări. A fost relevată necesitatea de a acționa pentru crearea unor condiții dintre cele mai bune conlucrării dintre întreprinderile românești și firmele americane, pentru statornicirea unor raporturi economice echitabile, în folosul dezvoltării și progresului celor două țări. în acest context, a fost subliniată importanța renunțării la practicile financiar-bancare bazate pe dobînzi excesive, care impietează buna desfășurare a raporturilor economice și și a fost promovării re, bazate reciproc.Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat hotărîrea României de a
comerciale internaționale subliniată însemnătatea unor relații de colabora- pe egalitate și avantaj

acționa pentru dezvoltarea puterni- ‘ că a schimburilor și a colaborării economice româno-americane, pentru valorificarea posibilităților de conlucrare pe care le oferă economiile celor două state, în interesul popoarelor român și american, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- rătat că dezvoltarea viitoare a tuturor statelor, precum și intensificarea colaborării economice dintre ele sînt strîns legate de problema păcii. De aceea, România — a subliniat șeful statului român — se pronunță și militează ferm pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru o- prirea militarizării spațiului cosmic, pentru întărirea securității și încrederii între state, pentru o largă colaborare internațională, pentru instaurarea trainică a unui climat de pace în întreaga lume.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost prezent Henry Clarke, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.
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La București s-au încheiat marți lucrările celei de-a Xll-a sesiuni a Consiliului economic româno-american.In spiritul mesajelor transmise de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Ronald Reagan, membrii consiliului și-au exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor economice româno-americane, dorința comună de a fructifica posibilitățile largi pe care le oferă economiile celor două țări pentru amplificarea și diversificarea colaborării și cooperării în domenii de interes reciproc, creșterea schimburilor bilaterale de mărfuri.Lucrările sesiunii s-au caracterizat printr-un spirit de lucru concret, deschis și constructiv.

La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în consiliu, Nicolae Eremia, președintele Băncii române de comerț exterior, și Milton F. Rosenthal, membru al conducerii Companiei „Engelhard Minerals and Chemicals", au semnat comunicatul comun al sesiunii, în care sînt consemnate măsuri pentru dezvoltarea în continuare a comerțului bilateral, a cooperării pe multiple planuri.Cu ocazia lucrărilor consiliului, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț au negociat și semnat contracte cooperare, inclusiv cu reprezentanți ai ricane prezenți la de export și de pe terțe piețe, unor firme ame- sesiune.(Agerpres)
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Tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Wang Zhaohua, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. Chinez, care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.în timpul întrevederii au fost evocate relațiile de strînsă prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele și țările noastre, care se dezvoltă continuu, în spiritul orientărilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor româno-chineze la nivel înalt de la București și Beijing, în interesul edificării noii orînduiri sociale în România și China. Au fost înfățișate oaspeților chinezi preocupările actuale ale partidului și poporului nostru în înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
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în cursul vizitei, delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez a avut întîlniri și convorbiri la C.C. al P.C.R., precum și la Comitetul municipal București al P.C.R.. la Comitetele județene de partid Argeș, Vîlcea, Sibiu și Constanța. Oaspeții au vizitat întreprinderi industriale, unități agricole și obiective social-culturale din Capitală și din județe.vremea
Institutul de meteorologie șt hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 septembrie, ora 20 — 14 
septembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va intra Intr-un proces de încălzire în 
cea mal mare parte a tării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros, în nordul 
și estul tării, unde vor cădea ploi lo
cale. In rest, ploi Izolate. Vîntul va

sufla slab pînă Ia moderat, cu Inten
sificări în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între’4 
și 14 grade, izolat mal coborîte în de
presiuni in primele nopți, cînd condi
țiile rămîn favorabile producerii bru
mei, far maximele vor oscila între 18 
și 28 de grade, local mai ridicate. Pe 
alocuri, seara șl dimineața, ceață. In 
București : Vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 și 11 grade, cele maxi
me între 23 și 26 de grade.

irLa Cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc, marți, „Gala filmului din R. P. Polonă", în cadrul căreia a fost prezentat lung- metrajul artistic „Tributul zilelor cenușii", inspirat din lupta poporului polonez împotriva fascismului, în regia lui Roman Wionczek.La spectacol au luat parte reprezentanți Externe, Educației neaștilor,precum și membrii delegației de cineaști polonezi aflați cu acest prilej in țara noastră.Au fost prezenți Jeremi Czulinski, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei, precum și șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

ai Ministerului Afacerilor ai Consiliului Culturii și Socialiste, Asociației ci- oameni de artă și cultură,INFORMAȚII SPORTIVE
Azi, în preliminariile Campionatului mondial de fotbal

ROMÂNIA-ANGUAServiciile meteo britanice anunță pentru ziua meciului România — Anglia de la stadionul Wembley un timp relativ cald și fără ploaie, așa cum a fost de altfel și în precedentele zile, de cînd echipa noastră reprezentativă se află la Londra.Jucătorilor români le-a fost afectat pentru antrenament un teren situat la două ore dus-întors, ceea ce ar fi însemnat timp pierdut și oboseală în pluș. Această situație l-a determinat pe Mircea Lucescu rască desfășurarea ședinței gătire fizică la Kensington din imediata vecinătate a Royal Garden, o grădină de proporții, în prelungirea căreia este așezat cunoscutul Hyde Park. Alergarea și exercițiile pe gazonul parcului s-au prelungit mult peste o oră și n-au prea stîrnit mirare, fiindcă fugeau pe iarbă destui cetățeni obișnuiți în tinută de sport. Numai paznicul galonat al grădinii s-a arătat oarecum contrariat atunci cînd Ștefănescu și colegii s-au angajat în jocul viguros cu mingea din partea secundă a antrenamentului. Intervenția delegatului federației engleze de fotbal a clarificat nelămurirea, iar paznicul s-a așezat pe o bancă să privească și el „miuta" pînă la înserare. în schimb, antrenamentul de ieri seara, pe Wembley, cam la ora oficială a partidei de azi, s-a bucurat de o asistentă mai numeroasă' — ziariști frunte cu Bryan Glenville, și alti specialiști insulari, fost ceea ce se chema un ment tactic, astfel că nota planează asupra ambelor deoarece atît Robson, cît și Lucescu ■ manifestă multă reticentă în comunicarea formulelor definitive. Este, în fond, dreptul lor. deoarece termenul oficial de anunțare a formațiilor prevede limita de o oră. înaintea începerii partidei. Ziarele londoneze de ieri, se întrec în supoziții asupra alcătuirii echipelor, unele

să hotă- de pre- Gardens hotelului publică

englezi, în antrenori Dar n-a antrena- de incert formații.

logice, altele izvorîte din subiectivismul cronicarilor respectivi. Astfel, „The Times", „The Guardian" sau „Daily Mail" dau formații destul de diferite una de alta, incluzin- du-i fie pe Hoddle, fie pe Reid și Lineker, în locul consacratilor Steven sau a „italienilor" Wilkins și Francis. O sinteză ar conduce la formația : Shilton — Anderson. Fenwick, Wright, Sanson — Sfeven, Reid, Robson — Lineker. Hatley, Hoddle, cu nota de incertitudine amintită. Singurul lucru mai cert este declarația de aseară a antrenorului Robson, care spunea că echipa Angliei este obligată să schimbe imaginea fotbalului englez fată de propriul public, imagine serios șifonată după cunoscutele și tragicele întîmplări destul de recente, si de aceea — zice Robson — echipa lui trebuie să învingă. Antrenorii și jucătorii români sînt. de asemenea, ho- tărîti să lupte pînă la ultima picătură de energie pentru culorile sportive, pentru un rezultat privesc obiectivul calificării neul final al Campionatuluidrept îndatorirea lor de onoare fată de mulțimea amatorilor de fotbal din tară, răspunsul lor ferm pe terenul de ioc, față de încrederea ce li se acordă, față de sprijinul larg și simpatia cu care sînt permanent înconjurați. în principiu. Mifcea Lucescu și Mircea Rădulescu doresc ■să alinieze formația din meciul victorios cu echipa Finlandei, totuși nu sînt excluse cîteva modificări tactice în toate liniile. Dacă Iorgu- lescu si Boloni nu vor fi refăcuți total. îovan și Andone sînt gata să-i înlocuiască. Așa că în privința formațiilor exacte, va trebui răbdare, chiar pînă la începerea meciului, deci la ora 21,45. ora României. Con- semnînd încă o dată dorința tricolorilor noștri de a juca energic și eficient, le urăm mult succes.

(Agerpres)

noastre bun. Ei la tur- mondial

Valerin MIRONESCU

CAMPIONATELE EUROPENEa doua a campionatelor feminine de baschet, se- României a întîlnit la Vi-în Ziua europene Iecționata cenza reprezentativa Cehoslovaciei,pe care a învlns-o cu scorul de 79—52 (42—29). Principala realizatoare a echipei române a fost Magdalena Pall-Jerebie, de puncte, marcate Mariana dor (9),
a 34 fiind(21), San-

autoarea celelalte puncte de Mălina Marinache Bădinici (12), Suzana Gabriela Kiss (2), și Mela-

FEMININE DE BASCHETnia Lefter (1). Din formația cehoslovacă s-au evidențiat Janostinova, Adamcova și Kisilkova — care au înscris cîte 10 puncte.în celelalte două jocuri din grupa A, selecționata Franței a întrecut cu 57—39 (30—14) formația Olandei, iar echipa Iugoslaviei a 67—66 (37—33) de cea aRezultate înregistrate în Italia — Spania 77—46 U.R.S.S. _ ‘ "
dispus cu Bulgariei, grupa B : (36—24) ; U.R.S.S. — Belgia 95—46 (51—23) ; Ungaria — Polonia 76—54 (33—25).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE LA MOSCOVA

„CARTEA IN SLUJBA 
PĂCII Șl PROGRESULUI"

In 
de 
tovarășului 
general al

bogatul 
frunte

stand al României, îa 
sînt prezentate opere 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

P.C.R., președintele Republicii, 
și lucrări științifice ale \tovarășei

academician doctor inginer
Elena Ceaușescu

loc 
ale

MOSCOVA 10 — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : La 
Moscova a avut loc, marți, deschi
derea oficială a celei de-a V-a 
ediții a Expoziției internaționale de 
carte, care se desfășoară sub de
viza „Cartea in slujba păcii și pro
gresului". Sînt reprezentate peste 
3 000 de edituri, organizații și fir
me din 102 țări, precum și centrale 
editoriale care își desfășoară acti
vitatea sub auspiciile O.N.U., 
UNESCO, O.I.M., O.M.S. și ale 
altor organizații internaționale.

România participă cu un stand 
propriu, expunînd aproximativ 1 000 
titluri de carte din cele mai diver
se domenii — social-politic, știință 
și tehnică, chimie, fizică și mate
matică, medicină, istorie, arheolo
gie, beletristică, albume de artă.

La loc de frunte sînt prezentate 
lucrări din gindirea social-politică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general. al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, editate 
in limba română și în limbi de 
circulație internațională. Sînt ex
puse, totodată, lucrări științifice ale

tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.

în expoziție sint prezentate, de 
asemenea, documentele Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., precum și 
lucrări dedicate unor evenimente 
memorabile din istoria poporului 
nostru, a luptei sale pentru apăra
rea ființei naționale, neatirnare șt 
independență națională, succeselor 
strălucite obținute de poporul ro
mân, sub conducerea partidului său 
comunist, in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

După deschiderea oficială, stan
dul tării noastre a- fost vizitat de 
Gheidar Aliev, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale sovietice, 
au dat o înaltă apreciere 
editoriale desfășurate în 
preocupărilor constante 
noastre de a participa la schimbul

Oaspeții 
activității 
România, 
ale țării
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mondial de valori spirituale, ca și 1 
modului de prezentare a expona- I 
telor. )

Propuneri prezentate de delegația românăGENEVA 10 (Agerpres). — Conferința pentru examinarea modului de aplicare a Tratatului privind ne- proliferarea armelor nucleare își desfășoară în prezent activitatea în cadrul celor trei mari comitete pe care le-a creat în scopul analizării modului cum se îndeplinesc prevederile acestui instrument internațional și al elaborării unor concluzii ce ar urma să fie adoptate și incluse în documentul final al conferinței.în primul comitet, ce are ca mandat să analizeze în principal modul în care statele membre și-au îndeplinit obligația de a continua cu bună credință negocierile în vederea convenirii unor măsuri de dezarmare nucleară, delegația țării noastre a introdus propunerile cuprinse în cele trei documente de lucru prezentate în plenara conferinței, și anume : un proiect de protocol adițional la tratatul de neproliferare, în legătură cu înghețarea cursei înarmărilor nucleare, precum și două documente refe-

ritoare la intensificarea negocierilor de dezarmare și acordarea unor garanții de securitate țărilor nepose- soare de arme nucleare. Delegația țării noastre a relevat importanța pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu o acordă problemei opririi cursei deosebit de grave a înarmărilor, in primul rînd a celor nucleare, insistînd asupra inițiativelor concrete avansate cu clarviziune de președintele României socialiste în vederea inițierii unui proces autentic de dezarmare și în special de eliberare a continentului european de rachetele nucleare cu rază medie de acțiune și de orice arme nucleare.Tezele șl propunerile conținute în documentele de lucru românești, care s-au bucurat de un deosebit ecou în rîndul participanțilof,- vor constitui, împreună cu propunerile avansate de alte state, baza de lucru pentru elaborarea documentului final al conferinței.
Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 10 (Agerpres). — în cursul unei ofensive, forțele iraniene au eliberat 250 km j teritoriul iranian ocupat, localitatea Piranshahr — postul de radio Teheran, agenția Reuter. în cursul tiuni au fost uciși sau mare număr de militari irakieni, adăugat postul de radio.Totodată, trupele iraniene au treprins o ofensivă împotriva pozițiilor irakiene situate în apropierea localității Meimak, în zona centrală a frontului. provocîncT victime în rîndurile inamicului — informează agenția I.R.N.A.

pâtrati din . la vest de ■ a anunțat citat de acestei ac- un arăniți
în-

BAGDAD 10 (Agerpres). cum informează agenția I.N.A., citind un comunicat difuzat la Bagdad, trupele irakiene au respins o ofensivă declanșată de trupele iraniene în sectorul operațiunilor din nord. Trupele irakiene au fost sprijinite de avioane si elicoptere, care au întreprins numeroase raiduri, provocînd pierderi grele in oameni și materiale forțelor iraniene, se afirmă în comunicat.Aviația irakiană, arată comunicatul. a efectuat, pe de altă parte, un nou raid împotriva terminalului petrolier iranian de pe insula Kharg.

— După irakiană militar

Excelenței Sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaReîntors la Ouagadougou, după scurta, dar deosebit de utila escală pe care am făcut-o în frumoasa dumneavoastră capitală, am plăcerea să vă pot transmite sentimentele mele de profundă gratitudine și de sinceră prietenie.Contactele fructuoase pe care le-am avut mă bucură deoarece ele permit întărirea legăturilor care unesc cele două țări ale noastre și reafirmarea viziunii noastre comune despre lume.Vă reafirm urările mele de sănătate și prosperitate și vă rog să acceptați, tovarășe președinte, asigurările foarte înaltei mele considerațiuni.
Căpitan THOMAS SANKARA

Președintele Consiliului Național al Revoluției, 
Președintele Burkinei Faso, 

Șef al guvernului

Prin acțiuni consecvente și ferme—spre înlăturarea 
primejdiei nucleare

Convorbire între secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
și vicepreședintele P.S.D. din R.F. GermaniaMOSCOVA 10 (Agerpres). — Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., l-a primit marți, la Kremlin, pe Johannes Rau, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat din R. F. Germania, primul ministru al landului Renania de nord- Westfalia. Cele două părți, relatează agenția T.A.S.S., au apreciat că actuala situație internațională provoacă o profundă îngrijorare popoarelor ca urmare a faptului că escaladarea cursei înarmărilor și confruntarea Est-Vest sporesc pericolul unui nou

război, ale cărui proporții și urmări ar putea fi catastrofale pentru întreaga omenire. S-a relevat, menționează T.A.S.S., necesitatea de a se acționa consecvent în favoarea păcii, destinderii și cooperării constructive, pentru a se evita alunecarea spre o catastrofă.Părțile au menționat că, așa cum au demonstrat-o anii ’70, U.R.S.S. și R.F.G., indiferent de apartenența lor la sisteme social-politice și militare diferite, pot fi parteneri în rezolvarea unor probleme cardinale ale păcii și securității — subliniază T.A.S.S.
În vederea realizării unui acord pentru sporirea 

încrederii și securității în Europa
începerea celei de-a 7-a sesiuni a reuniunii de la StockholmSTOCKHOLM 10 (Agerpres). —■ La 10 septembrie, în capitala Suediei, s-au reluat lucrările Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.Așa cum țara noastră, ca și alte state participante, s-au pronunțat cu stăruință, conferința de la Stockholm este chemată, în perioada următoare, să pună în valoare premisele acumulate pe parcursul celor șase sesiuni care au avut loc pînă în prezent, făcînd un pas hotărît în direcția realizării unui acord general acceptabil. în acest scop se impun intensificarea în continuare a activității conferinței și concentrarea eforturilor cu prioritate spre definirea unui ansamblu de măsuri de încredere și securitate substanțiale și echilibrate, susceptibile să întrunească consensul în actualele condiții de pe continentul european, spre apropierea pozițiilor statelor participante și lărgirea treptată a punctelor comune și convergente din propunerile aflate pe masa de lucru a forului ...< ____Stockholm. Este necesară _________neîntîrziâtă la negocieri concrete a- supra măsurilor componente și a conținutului unui asemenea acord pentru sporirea încrederii și securității în Europa. România și alte state au avansat, de altfel, încă de la sesiunile precedente, o serie de idei și sugestii concrete în legătură cu structura și cuprinsul unui astfel de acord, menite să contribuie la progresul mai rapid al lucrărilor conferinței.Dincolo de diferențele de opinii, asemenea preocupări pentru progresul lucrărilor s-au făcut simțite încă de la prima ședință plenară a actualei sesiuni, în cadrul căreia au luat cuvîntul delegațiile U.R.S.S., S.U.A., Danemarcei și R.F.G.Astfel, șeful delegației sovietice a subliniat că „reuniunea de la Stockholm a ajuns la punctul potrivit pentru a trece la negocieri concrete, pentru a lucra în mod practic", iar omologul american aprecia că această „a șaptea sesiune

oferă o ocazie pentru a păși la faza unor negocieri hotăritoare, conforme scopului stabilit".în același sens, reprezentantul Danemarcei a declarat că „este de importanță vitală ca în cursul acestei sesiuni să se treacă la munca de redactare a hotărîrilor ce urmează a fi adoptate la Stockholm, principala sarcină fiind aceea de a traduce în acțiuni concrete voința politică șl intențiile" exprimate cu prilejul celei de-a zecea aniversări a adoptării Actului final de la Helsinki. Aceeași idee a fost evidențiată și de șeful delegației vest-germane care, în intervenția sa, a subliniat : „Nu trebuie să mai pierdem timpul, ci să facem orice efort pentru a începe în curînd redactarea" documentului.Lucrările actualei sesiuni a conferinței de la Stockholm vor continua pînă la 18 octombrie.general-european de la trecerea AGENȚIILE
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TRANSMIT:

(dîn ĂGȚUĂlÎțĂȚEĂ Țouțîca)R.S.A.: „Revolta *
„Regimul apartheidului este fali

mentar. Qpnducătorii săi nu au nici 
viziunea, nici curajul de a schimba 
situația. Ei n-au înțeles că prin 
violență nu vor reuși să ' rezolve 
conflictele și haosul care domnesc 
in fara noastră, că teroarea nu va 
înăbuși spiritul și hotărîrea de luptă 
ce animă poporul nostru". Această succintă caracterizare a atmosferei politice din Republica Sud-Africană este conținută în mesajul adresat lui Nelson Mandela de organizatorii marșului ce urma să se desfășoare zilele trecute spre închisoarea Polls- moor, unde se află în detenție liderul Congresului Național African (A.N.C.), pe care rasiștii de la Pretoria l-au privat de 23 de ani de libertate. Marșul a fost interzis și dispersat cu brutalitate de poliție, dar mesajul și-a păstrat neștirbit conținutul, ca și impactul asupra opiniei publice interne și internaționale, cuvintele sale înfățișînd o realitate incontestabilă : „Din opre
siune au erupt o forță și un elan 
care au cuprins astăzi zonele cu 
populație de culoare din întreaga 
țară — de la satele și fermele agri
cole pînă la cartierele din preajma 
orașelor".într-adevăr, de un an de zile, edificiul regimului rasist de la Pretoria este zguduit din temelii de violente tulburări sociale. Intrarea în vigoare la 3 septembrie 1984 a noii constituții (pu trei „secțiuni" : pentru albi, metiși și indieni de origine asiatică), care nu acordă nici un drept politic majorității populației negre, a fost urmată de intensificarea represiunilor, de introducerea stării de urgență în 36 de districte, de arestări și condamnări arbitrare. 690 de persoane au fost ucise în decurs de un an de zile, mii de cetățeni de culoare zac în închisoare. Copi'i de 7—8 ani sînt tîrîți în fața anchetatorilor și judecătorilor pentru că și-au exprimat în școli opoziția față de apartheid. Studenți — albi — au fost atacați cu brutalitate de poliție pentru că organizaseră manifestări antirasiste. Așezările-

împotriva apartheidului cuprinde întreaga țară“ghetou din împrejurimile orașelor Johannesburg și Durban, din provincia Cape, sint practic asediate de poliție și unități ale armatei. Țara a fost împărțită în zone militare ca o expresie a incapacității administrației civile de a încătușa populația de culoare.Acute probleme se ridică in acest context social pe plan economic. Se perpetuează de 12 luni recesiunea economică, inflația a atins cele mai înalte cote trei ani, rândul — din valoare, atingind nivelul cel mai de jos ; guvernul a ajuns în situația de a suspenda . plata datoriilor externe pînă la finele anului.Aceste evoluții marchează un faliment clar al politicii de segregare rasială, în tot mai mare măsură populația majoritară oprimată înțe- legînd necesitatea luptei pentru schimbarea situației existente. Congresul Național African, organizație interzisă încă de acum 25 ani, nu a putut fi împiedicat, în ciuda terorii crescînde, să-și extindă audiența în rîndul maselor oprimate, să-și popularizeze obiectivele de luptă. Și-a făcut simțită prezența Sindicatul național al minerilor negri (NUM); prin organizarea de greve legale și obținerea recunoașterii de către patronat. Concomitent cu revendicarea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, sindicatele luptă pentru abolirea sistemului de rezervare a slujbelor mai bine plătite numai albilor, reducerea șomajului, care afectează 20 la sută de muncă.Ridicarea în negre împotriva a declanșat un țiere, de polarizare și în rîndul minorității albe. Principala organizație antiapartheid care își desfășoară legal activitatea — Frontul Unit Democratic (F.U.D.), cu circa două milioane de membri — grupează sute de organizații sindicale, stu-

din perioada ultimilor moneda națională — și-a pierdut vertiginos

din populația aptămasă a populației rînduielilor rasiste proces de diferen-

dențești, culturale, umanitare, sportive, printre militanții cărora se află albi, metiși, indieni și, bineînțeles, negrii. Multe din organizațiile antiapartheid sint conduse de albi. Pentru desființarea discriminării rasiale se pronunță și Consiliul sud-african al bisericilor (S.A.C.C.), însăși evoluția observată în atitudinea clerului fiind o dovadă a izolării crescînde a regimului de la Pretoria.La polul opus se află rasiștii fanatici, ale căror organizații cutează chiar să ceară exterminarea negrilor, ca „soluția cea mai convenabilă". Chris van der Merwe, deputat în parlament și reprezentant al Partidului conservator, care primă deschis admirația Hitler, a arătat deschis cum tea partidul său „soluționa" mele Africii de Sud. face curățenie în (așezări-ghetou) ; nu aș spune chiar în stilul lui Hitler, a declarat el, însă vom face ordine în această afacere".Desigur, paleta de opinii în rîndul populației albe (4,8 milioane) este mult mai diversificată. Presa occidentală face o distincție între extrema dreaptă și dreapta pragmatică, ultima fiind inițiatoarea unor reforme, ce-i drept, lipsite de eficiență reală pentru cei 23 milioane de cetățeni de culoare. Ca și foștii colonialiști, deși istoria așezării lor în aceste locuri e diferită, unii „afrikaneri" (urmașii burilor de odinioară) au rămas încă tributari concepției despre misiunea lor „civilizatoare", în numele căreia își arogă pozițiile privilegiate in societate. Unele reevaluări ar avea loc, potrivit corespondenților agențiilor de presă occidentale, și în cercurile oamenilor de afaceri. Zilele trecute, „camerele sud-africane de co
merț și industrie au chemat guver
nul să inițieze imediat negocieri 
asupra viitorului țării cu toți con
ducătorii recunoscuți ai negrilor, in
clusiv cei aflați in detenție, pentru

își ex- pentru ar pu- proble- „Noi vom township-uri

a reglementa criza politică și econo
mică actuală". (France Presse). După cum era de așteptat, însă, premierul Botha a respins această cerere.Un factor care contribuie la izolarea regimului rasist de la Pretoria este ampla campanie antiapart- heid declanșată pe toate meridianele lumii. Ca o reacție la această stare de spirit, unele guverne occidentale au întreprins demersuri în scopuri de informare și tatonare la Pretoria. Dar misiunea miniștrilor de externe din trei țări ale Pieței comune (Luxemburg, Italia și Olanda) în R.S.A. nu s-a concretizat, așa cum sperau adversarii apartheidului, prin recomandarea aplicării unor sancțiuni economice, ceea ce a accentuat convingerea că, oficial, țările occidentale nu sînt dispuse să renunțe încă la pozițiile de „rezervă", expectativă și nu o dată duplicitate față de evenimentele din Republica Sud-Africană.

„Timpul lucrează insă împotriva 
regimului sud-african — notează influentul cotidian al cercurilor de afaceri vest-germane „Frankfurter Allge- meine Zeitung". Politica de a perpe
tua statutul politic inferior al majo
rității africane va duce într-o zi la 
catastrofă. Guvernul lasă impresia 
că nu observă ce se întîmplă. El nu 
invită la discuții, în jurul mesei ro
tunde, partenerii potențiali de nego
cieri, ci îi aruncă in închisoare".Procesul de emancipare a populației majoritare este în plină desfășurare și, în ciuda represiunilor la care recurg guvernanții de la Pretoria (asemuite cu un adevărat război), cursul istoriei nu poate fi oprit. Cauza pentru care luptă populația majoritară — desființarea politicii de apartheid, înlăturarea exploatării și asupririi rasiste, înfăptuirea unor prefaceri politice și sociale, asigurarea deplinei egalități în drepturi cu populația albă o cauză sprijinul siste. .. . estedreaptă, care întrunește întregii omeniri progre-

Petre STĂNCESCU

CONVORBIRI LA BERLIN. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. a avut convorbiri la Berlin cu Kalevi Sorsa, președintele P.S.D. din Finlanda, primul-minis- tru al Republicii Finlanda, aflat în vizită oficială în R.D.G. S-a subliniat că cele, două partide sprijină toate propunerile care vizează reducerea confruntării militare. înghețarea arsenalelor de arme nucleare. sistarea tuturor experiențelor cu arme atomice, crearea de zone și coridoare denuclearizate. solutionarea conflictelor internaționale pe calea negocierilor.
ÎNTR-O DECLARAȚIE făcută la 

Bonn, cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a începerii tratativelor 
de la Moscova privind normaliza
rea relațiilor dintre U.R.S.S. si 
R.F.G., Franz Josef Strauss, prim- 
ministru al landului Bavaria, pre
ședinte al Uniunii Creștin-Sociale 
— partid membru al coaliției gu
vernamentale 
pronunțat 
cooperării 
europene.

in 
cu

din R.F.G. — s-a 
favoarea extinderii 

statele socialiste

Premierul thailandez,APEL.
Prem Tinsulanonda, a făcut apel la 
unitatea națională. Unitatea, a spus 
el, este vitală pentru Thailanda și' 
trebuie să cooperăm unii cu alții 
pentru a asigura progresul țării. 
Pe de altă parte, premierul thailan- 
dez a spus că starea de urgență 
instituită luni după-amiază ca ur
mare a tentativei de lovitură de 
stat eșuate va mai fi menținută 
cîteva zile. Premierul thailandez a 
anunțat că toți cei implicați in 
tentativa de lovitură de stat vor fi 
deferiți instanțelor juridice in con
formitate cu legea. Agențiile de 
presă relatează că situația in ca
pitala țării revine la normal, marți 
instituțiile și magazinele 
trul Bangkok-ului fiind

din cen- 
deschise.

ACTE DE VIOLENȚĂ membri ai comunităților re și asiatică, au izbucnit, în cursul nopții de luni spre marți, în cartierul .Handsworth din orașul englez Birmingham. Incidente similare au avut loc, în anii trecuți, la Liverpool și Manchester, ca și în alte zeci de localități, toate avînd drept cadru zonele rezervate populației dezmoștenite a orașelor, locuite în majoritate de imigranți. Aceștia, numărînd circa 2,5 milioane persoane, dintr-o populație totală de 54 milioane locuitori, sînt primii care suportă ravagiile șomajului și îndură condiții deplorabile de locuit.

implicînd de culoa-

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
COLUMBIA, consacrată analizării 
sarcinilor partidului in direcția in
tensificării luptei pentru pace, si-a 
încheiat lucrările la Bogota. In re
zoluția plenarei se subliniază ne
cesitatea unirii tuturor forțelor 
progresiste din tară in lupta împo
triva cursei înarmărilor.
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