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INTRE 20 IANUARIE ȘI 15 FEBRUARIE

ÎN 18 JUDEȚE ALE ȚĂRII AU AVUT LOC Combinatul siderurgic Galați

ale oamenilor muncii
& spirit de exigență muncitorească,

prin participare largă și activă la 
dezbateri - programe concrete de

măsuri pentru îndeplinirea

și depășirea sarcinilor de plan
In perioada 20 ianuarie—15 februarie în întreprinderile industriale, 

de construcții, transporturi și telecomunicații, în institutele de cerceta
re și proiectare, în unitățile de comerț, prestări de servicii, în între
prinderile agricole de stat și pentru mecanizarea agriculturii ș.a. vor 
avea loc adunările generale ale oamenilor muncii.

CONFERINȚE JUDEȚENE
ALE CONSILIILOR POPULARE

învestită cu largi prerogative prin puterea legii, adunarea generală a oamenilor muncii, instituție profund democratică a societății noastre, are un rol deosebit de important in viața colectivelor din economie : ea reprezintă forma superioară a conducerii colective, forul prin care clasa muncitoare, mesele de oameni ai muncii participă în mod organizat la conducerea activității întreprinderilor. l i dezbaterea și solutionarea problemelor legale de in- deplinirea sarcinilor productive, exercită controlul efectiv asupra organelor de conducere din unități.Ordinea de zi a adunărilor generale ale oamenilor muncii cuorinde o tematică foarte largă Colectivele de oameni sint chemate să dezbată, hotăririlor adoptate de al XI-lea al P.C.R.. al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. modul cum s-a desfășurat activitatea pentru realizarea planului și a angajamentelor asumate pe anul 1975, a sarcinilor care au revenit fiecărei unități in cincinalul trecut — și să adepte măsurile politice, organizatorice și tehnico-cconomice necesare pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1976, concomitent cu aprobarea contractului colectiv de muncă pe acest an. Semnificația deosebită a actualelor adunări generale este legată de faptul că ele au loc la începutul unui nou cincinal, care deschide in fața întregului popor orizonturi largi de muncă și creație. De aceea, adunările generale constituie un prilej deosebit de definitivare a programelor de măsuri pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe 1976. pentru a se asigura astfel un debut rodnic întregului cincinal.Desigur. în funcție de specificul activității din fiecare întreprindere, dezbaterile sint chemate să se concentreze asupra problemelor de interes major legate de utilizarea mai bună a potențialului tehnic și uman, valorificarea superioară a resurse-

Si variată, ai muncii în spiritul Congresul

lor materiale, reducerea cheltuielilor de producție, înnoirea și modernizarea produselor — probleme hotăritoare pentru creșterea eficienței economice, pentru ridicarea calitativă a întregii activități productive. Există însă între numeroasele probleme de care depinde caracterul rodnic a! întregii desfășurări a adunărilor generale o sarcină- cheie. Aceasta constă in asigurarea participării active la dezbateri a tuturor oamenilor muncii din unitățile economice, de la muncitor la director, in vederea analizării temeinice a problemelor supuse discuției, sporirii contribuției directe a fiecăruia la găsirea celor mai bune căi de soluționare a acestor probleme.Pentru a da acest . caracter cuprinzător și profund dezbaterilor din adunările generale, organizațiile de partid, comitetele oamenilor muncii, organizațiile de sindicat și tineret ș.a. sînt chemate să organizeze și să orienteze in așa fel desfășurarea adunărilor, incit masa largă de oameni ai muncii, muncitorii, tehnicienii și inginerii, să-și poată spune deschis cuvîntul asupra tuturor problemelor esențiale ale locului lor de muncă — a- telier sau secție a întreprinderii — chestiunilor principale privind îmbunătățirea organizării producției șl a muncii. Toate acestea nu constituie numai un deziderat, ci o necesitate. O necesitate izvorită din sarcinile pe 1976 și. în general, ale cincinalului, care, fiind atît de mari și de importante presupun, pentru a fi în mod exemplar îndeplinite, o mobilizare efectivă a tuturor rezervelor producției. în cadrul baterilor, buie săce rezerve fi puse In valoare rarea in cele mai producției, pentru mică și integrală a port. în acest fel.

După cum este cunoscut, potrivit hotărârilor Congresului al XI-lea al partidului. în curind va avea loc primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, eveniment de o importanță deosebită in viața politică. economică și socială a țârii noastre.în atmosfera de puternică efervescentă creatoare cu care întregul nostru popor a început traducerea în viață a sarcinilor noului plan cincinal, duminică, 18 ianuarie, au avut loc în 18 orașe din tară, ca o etapă importantă în pregătirea congresului. primele conferințe județene ale consiliilor populare.Foruri colective de conducere și dezbatere a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, conferințele județene ale consiliilor populare, reunind mii de aleși ai maselor de cetățeni. constituie o expresie a adîncirii democrației noastre socialiste, menită să asigure sporirea in continuare a contribuției organelor locale de stat și participarea celor mai largi mase ale cetățenilor Ia infăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.La lucrările conferințelor, alături de deputății consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale, au fost prezenți numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, deputați în Marea Adunare Națională, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, cadre de conducere din întreprinderi, șantiere. unități agricole, militari, precum și din unități de cercetare și cultură.Din partea conducerii de partid și de stat, la conferințe au participat tovarășii : in județul Alba— Dumitru Popescu : Arad — Paul Niculescu : Bistrita-Năsăud — Vasile Patilineț : Botoșani — Emil Drăgănescu ; Brașov — Ion Pățan : Chij — Manea Mănescu : Covasna — Iosif Oprea ; Gorj — Nicolae Giosan : Harghita — Iosif Banc ; Ilfov — Angelo Micuiescu ; Mehedinți— Cornel Burtică ; Sălaj — Ilie Verdet ; Suceava— Leonte Răutu : Tulcea — Petre Lupu : Vaslui— Emil Bobu ; Vilcea — Ion Ursu.într-un pronunțat spirit de lucru, de înaltă exl-
Constanța — Gheorghe Pană ; Uglar ; Galati — Gheorglie

gență, expunerile prezentate de președinții consiliilor populare județene, precum și dezbaterile ce au avut loc in plen și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul peste 2 600 vorbitori, au analizat căile de soluționare optimă a unor probleme de cea mai mare însemnătate privind, practic, întreaga dezvoltare economico-socială a tării a județelor și tuturor localităților in noul cincinal : sarcinile ce revin consiliilor populare din planul cincinal 1976—1980 în domeniul dezvoltării industriei cu profil teritorial, al agriculturii și industriei alimentare ; în domeniul investițiilor, construcțiilor și sistematizării localităților și în domeniul edilitar. Au fost dezbătute, de asemenea, programul pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010 și programul national de amenajare a bazinelor hidrografice ; planul pregătirii forței de muncă și principalele măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul în- vățămintului, culturii și sănătății publice din județele. respective, precum și măsurile pentru perfecționarea dezvoltarea conducereaAtît prin supuse dezbaterilor, cit și prin amploarea participării, conferințele județene ale consiliilor populare au constituit o puternică manifestare a rolului activ al maselor largi populare în conducerea societății, a democratismului ce caracterizează întreaga noastră viață politică, economică și socială, al creșterii conștiinței cetățenești și'spiritului de responsabilitate civică.Reprezentanții obștilor. învestiți prin votul cetățenilor. și-au spus cuvîntul in probleme ce privesc dezvoltarea viitoare a întregii țări, a județelor, orașelor și satelor în care trăiesc și muncesc. Cu deosebită forță s-a manifestat spiritul de inițiativă a maselor, exprimat prin numeroase propuneri utile privind mobilizarea mai activă a tuturor resurselor locale, materiale și umane, mai buna lor valorificare, sporirea și diversificarea producției, realizarea investițiilor, sistematizarea și buna gospodărire a orașelor și satelor. Numeroase alte propuneri s-au referit, de asemenea, la perfecționarea stilului de muncă și întărirea spiritului de răspundere al consiliilor populare, la a-

activității consiliilor populare pentru democrației și participarea maselor la vieții economico-sociale.importanța deosebită a problemelor

IN PAGINILE II-III

luările de cuvînt arate ce se poate există și cum pentru desfășu-bune condiții a îndeplinirea rit- planului de ex- adunarea gene-

sigurarea unei participări tot mai largi a maselor la conducerea treburilor obștești.Dezbaterile ...schimburi de experiență, pline de învățăminte pentru munca fiecărui consiliu popular, a tuturor deputați lor.Deputății și-au luat angajamente privind realizarea exemplară și depășirea sarcinilor de plan pe anul in curs și pe întregul cincinal, mobilizarea tuturor locuitorilor satelor în vederea efectuării lucrărilor agricole de sezon și pregătirea celor de primăvară, valorificarea tot mai bună a resurselor materiale și a forței de muncă existente în fiecare județ, realizarea obiectivelor social- edilitare și soluționarea diferitelor probleme de muncă și de viață ale cetățenilor.în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii din conducerea de ’partid și de stat care au participat la lucrările conferințelor județene.Conferințele județene ale consiliilor populare au adoptat hotărîri prin care își exprimă deplinul acord cu planul cincinal 1976—1980 și planurile de perspectivă, cu celelalte programe de măsuri supuse dezbaterii privind dezvoltarea economică și socială a întregii țări, stabilind măsuri concrete pentru transpunerea lor în practică pe plan teritorial. De asemenea, conferințele au adresat chemări către toți locuitorii județelor, cuprinzând importante angajamente concrete, mobilizatoare pe linia îndeplinirii exemplare a sarcinilor prevăzute de actualul cincinal.în încheierea lucrărilor, conferințele județene ale consiliilor populare au adresat telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se exprimă adeziunea deplină a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, a tuturor cetățenilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, voința lor de nestrămutat de a contribui la eforturile întregului nostru popor pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, pentru realizarea Programului partidului.

au prilejuit, totodată, valoroase

RECORD DE PRODUCȚIEOțelarii Combinatului siderurgic Galati au înregistrat joi. 15 ianuarie, un valoros record de producție, elaborind într-o singură zi 84 de șarie de oțel. în acest fel. numărul total de șarje de oțel realizate aici in prima jumătate a lui ianuarie depășește cifra de 1 000. Colectivele oțe- lăriilor cu convertizoare nr. 1 și 2, al oțelăriei electrice, colectivele din celelalte sectoare au avut, in acest început de an. o frumoasă comportare în muncă. îndeplinindu-și ritmic sarcinile de producție la toti indicatorii. Aceste succese sint un prim răspuns prin fapte la chemarea '.a întrecere lansată de siderurgiștii hu- nedoreni. (Dan Plăeșu).Ingrășâminte pentru, fertilizarea a 150G0 hectareChimiștii Combinatului chimic din Craiova, care au lansat chemarea la întrecere socialistă unităților de profil din tară, au realizat in plus, in prima jumătate a lunii ianuarie, o cantitate de îngrășăminte azotoase cu care se pot fertiliza 15 000 hectare, în același timp, chimiștii craioveni au livrat beneficiarilor de peste hotare mai mult de patru cincimi din producția planificată pe întreaga lună, depășind simțitor prevederile din graficele la zi. (Agerpres).
Pe șantierul celei de-a treia

hidrocentrale de pe Olt

află din Olt, de

lelatări ie Ia emifemțele consiliilor populare din
județele Alba, Arad, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Chj

Ritm intens de execuțieLa Dăești (Vilcea), unde se cea de a treia hidrocentrală cele 29 cite se vor executa pe constructorii au predat frontlucru montorilor în centrală pentru execuția echipamentelor electrice, încă din prima decadă a acestui an au fost atacate lucrările la asamblarea statorului dintre turbine, precum și la definitivarea aparatului director. Ritmul de execuție imprimat lucrărilor de montaj dă certitudinea că hidrocentrala de la Dăești va intra in funcțiune cu prima sa capacitate' in preajma zilei de 23 August, iar! cea de a doua turbină va fi la riadul său racordată la sistemul energetic național pină la sfirșitul acestui an. (Ion Stanciu).

generatorului uneia

Foto : E. Dichiseanu

O imagine grăitoare pentru rea
lizările obținute în acțiunile de 
modernizare a procesului de în- 
vățămint: studenții din anul II 
ai facultății de tehnologia con
strucțiilor de mașini din cadrul 
Institutului politehnic din Capi
tală studiază metode noi de 
prelucrare a metalelor, cu aju
torul unei Instalații de înaltă 

tehnicitate

(Continuare în pag. a IV-a)

Să facem azi Împreună o incursiune prin universul profesional al unui sat de la Dunăre, puțin mai izolat. mai depărtat de marile centre industriale. (Așa incit profesiile intîlnite aici nu sint ale navetiștilor, ci ale celor care slujesc grai viața economică cială a satului)...Așadar, sintem la eni, în județul Ialomița. Tocmai se adunaseră deputății comunali. în cabinetul de științe sociale.Dar să urmărim evoluția în timp a profesiilor...— Prin 1949 - aflăm dela Nicolae Nicolae, primarul comunei — cind a fost creată prima cooperativă a- gricolă din comună a început să se simtă nevoia unor profesii noi in cum ar fi aceea rist...A unei — de ce nu iutii profesionale,— Țineți minte — li se a- dresează Tonia Dimache, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. „Prietenia româno-coreeană". consătenilor săi aflati la o discuție. La început n-aveam deloc tractoriști din sat. A trebuit să aducem de prin Oltenia. Abia prin '58 s-au „desiegat" ai noștri spre meseria asta. Că nu se îndurau să lase caii si căruța.Alexandru Stanciu. directorul S.M.A. Făcăeni. ne prezintă o statistică Ia zi :— Stațiunea s-a dezvoltat mult de atunci. Sigur, este vorba în special de creșteri calitative. Totuși, de la nici- unul prin 1952. avem acum 220 de tractoriști, toti provenit) din localnici. Dintre

dez- tre- face, pot

tot de
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ÎN ZIARUL DE AZI

-Balz '

Activitate susținută in secția de cazangerie a întreprinderii mecanice de utila) chimic din Capitala

inte- și so-
Facă-

sat. de tracto-fost abia începutul7 — revo-

© Starea vremii și desfășurarea lucrărilor de sezon in 
agricultură ® Rubricile noastre : Faptul divers ; Sport;

De pretutindeni

Frumusețile patriei
bucură și obligă

combineri.Mai avem apoi 12 mecanici, 2 electricieni. 3 un forjor, un policalificati—Stațiunea den-a fost singura... furnizoare de profesii noi pentru sătenii din Făcăeni. Mai funcționează aici o întreprindere agricolă de stat. Secretarul comitetului de

strungari, timplar, 6mecanizare
tivă, lucrurile stau aproape la fel, cu diferența că se găsesc aici și cîtiva instalatori care au și executat, iar acum întrețin, rețeaua de apă ce se întinde cale de zeci de kilometri pe ulițele satului.Dar ce riile atunci munca la cimp ?ests cu mese- care n-aveau nici vreo legătură cu Croitorii.

electrocasnice (mașini de spălat, reșouri, mașini electrice de cusut, radiatoare, frigidere, lustre, fiare de călcat etc.), apoi un atelier de reparații radio-TV tavern deci și electronist), după care un atelier fotografic, o mare brutărie și — bineînțeles că nici nu se putea altfel — în centru, un atelier de ...coafură...
Meseriile noi

ale satului nou

meserii pentru satului.
partid de aici, Nicolae Ta- palagă. ne spune :— Noi am oferit și locuri de muncă 412 dintre oameniiAm pregătit multe serii de tractoriști, apoi mecanici, lăcătuși. sudori, timplari, electricieni, tehnicieni agronomi. Avem și maiștri și ingineri agronomi și economiști.Mai există în comună și două cooperative agricole de producție. La C.A.P. „Progresul" 43 dintreperatori sînt meseriași : tractoriști, șoferi, zidari, mecanici. fierari rotari, motopompiști , (meserie nouă, de ultima oră. părută ca urmare a tinderii irigațiilor) 7 nicieni agricoli. 8miști... La cealaltă coopera-

coo-

a- ex- teh-econo-

frizerii, cizmarii ? Or fi dispărut ?— Avem 113 angajați în 80 de secții pentru prestări de servicii, cu 20 de profile ! — ne anunță pedant contabilul cooperativei de consum.— Meseriașii de altădată îi numârai pe degete — ne spusese, mai devreme, primarul. Și ii numise: Tănase croitorul. Costandin cizmarul. Vasile frizerul...Deci 113. Pină aici aproape nimic deosebit. Dar. pentru ce urmează e nevoie de meditație, căci în satul Fă- căeni, unde electricitatea nu fusese cunoscută pină acum douăzeci de ani. decît forma ei — strict — de fulgere și funcționează acum lier de reparat
sub naturală trăsnete, un ate- aparate

Și totuși, consiliul popular. primarul, deputății au de rezolvat încă profesionale...Iată un episodcativ :Aflați în jurul mese si chiar fatăToma Dimache, președintele C.A.P., și Nicolae Tapa- lagă. secretar de partid la I.A.S., discută pe un amical și. totuși, nu mai :— Pregătim acuma, cursuri speciale. încă 25 de tractoriști, spune cel de la I.A.S. Apar mereu necesități de cadre.— Da — pufnește, mai in glumă mai in serios, președintele cooperatorilor — calificați tractoriști : și de unde luat i oameni, mă rog ? S.M A.-ul califică și el trac-

problemesemnifi-aceleiași in fată.
ton toc-prin

toriști, combineri. Și unde ia oameni ? Nu la noi ?Celălalt răspunde cu palma așezată pe— Noi le dăm o meserie 1— Și noi o să le dăm...— Noi le dăm acuma, pe loc.— De anul ăsta incepem și noi. Vine sistemul de irigații și pe la noi și-o să calificăm motopompiști. Și, afară de asta, modernizăm grajdurile, o să introducem mulsul mecanic și altele. pentru asta e de oameni trimitem laCelălalt, toate astea, cu o replică generoasă :— Trimiteți, că aveți de unde !Au. intr-adevăr, de unde. Multi tineri care vor termina cursul de zece clase ar fi bucuroși să-și găsească acasă o meserie frumoasă ca să nu mai plece in căutarea ei pe la oraș...Fără să se industrializeze, în înțelesul strict al cuvântului. satul devine un tâ- rim al meseriilor, al celor mai diverse meserii. Agricultura, dezvoltindu-se pe verticală, devine un domeniu al muncii de tip industrialDeputății din Făcăeni discută acum despre viitorul nu tocmai îndepărtat al comunei. In fața căminului cultural, un panou se intitulează ..Pe drumul urbanizării" și se vrea, prin fotografii. cifre și înscrisuri, o cronică a evoluției către statutul de oraș al comunc-i Făcăeni.

ferm, masă :

nevoiecalificați. O să scoală...care știe și el închide discuția

Mihai CARANFIL

Mai mult ca niciodată sint astăzi in actualitate discuțiile — și măsurile de rigoare — pentru apărarea naturii lat; un fapt, cel mai recent: dezbaterile ample prilejuite de Congresul consiliilor populare. Participă la ele deputați ai consi- Iiiloi populare, specialiști. cadre de conducere din ministere, din instituții centrale și locale, oameni de știință Pe ordinea de zi a fiecărei dezbateri figurează problemele păstrării fondului forestier, ale ocrotirii solului, ale amenajării cursurilor de ape, problemele deschise azi, la noi și-n lumea întreagă, ale protecției mediului ambiant. A- ceastă problematicii subliniază interesul cu totul particular vădit la noi iată de natura considerată nu numai o avuție națională (pe care procesul dezvoltării moderne nu trebuie s-o diminueze), ci și un patrimoniu intrat ca o componentă importantă a spiritualității noastre.Avem o tară frumoasă și bogată, cu oameni minunați! N-o spunem numai noi, ci toți acei — bine tentionati — care vizitează, care ne nose la noi acasă, firmația, oarecum lă, poate fi susținută elocvent cu argumentele științei, ale specialistului biolog, in cazul de față.Poporul nostru a a- rătat și arată o mare vitalitate spirituală, in ciuda greutăților și vicisitudinilor sociale și naționale la care a fost supus în trecut.

spiritului se caracteri- și re-Specificul românesc zează prin omenie simț al măsurii, marcabilă plasticitateși forță de absorbție, realism, umor, vivacitate, înțelegere concretă a situațiilor, rationalism și refuz al misticismului (așa cum arăta filozoful A. Joja), dar și prin patriotism fierbinte, dorință de libertate și conștiință națională fermă. asociate, cu sensibilitate, sentimen-
însemnări de acad

Victor PREDA

in- ne cu- A- de natură sentimenta-

tului viu al comunității cu natura.Trăirea in conviețuire și integrare cu natura patriei au lăsat incontestabile urme in spiritualitatea românească. natura fiind izvor de gindire logică. valori morale și ținută estetică. între român și pămintul și natura patriei sale a existat dintotdeauna o fericită și simbolică osmoză. Natura, continental temperată, armonioasă ne-a fost prielnică și nu ostilă. Cerul albastru, pămintul fertil, apele abundente. fauna și flora bogate ne-au servit ca modele de gindire, simțire și acțiune. A- ceste modele au condus la două coordonate esențiale : iubirea și înfrățirea cu natura. ca elemente constitutive ale patriotismului cel mai profund, îndrăgirea naturii este un sentiment care a apărut, in tara noastră, cu mult înainte ca natura să fie subjugată

de om — sau înainte ca acest sentiment: să fie creat artificial Ide romantismul european — fiind insâși miezui existenței noastre u- mane. naționale. A- ccastă iubire a fost generată de înfrățirea cu natura, apărută I in vremea invaziilor străine. cînd munții și codrul au reprezentat locul de ocrotire, de salvare a ființei noastre naționale. înfrățirea cu natura își găsește locul de frunte in e'in- direa filozofică românească și constituie'un laitmotiv al artelor noastre plastice, al literaturii. muzicii, folclorului. Numeroși creatori români și-au înscris numele in istoria culturii umanității prin realizări de prestigiu. care ilustrează tocmai asemenea trăsături ale spiritualității noastre — ingeniozitatea. simțul utilului, receptivitatea la nou Calități care se alătură. firesc, aplicării sale pentru frumos.Poporul vut insă natură — activă și simplă Aceasta explică oglindirea elementelor sil- vane in obiceiurile celui pentru care — o perioadă i a istoriei - fost casă și de refugiu, cere și de tare. Astfel mele elemente de etică printre care, de pildă. dragostea locuitorilor din pădurile montane pentru animalele codrului și ura

român a a- — față de o atitudine nu una de contemplare.
care îndelungată - codrul a vatră, loc de petre- înmormîn- 1 apar pri-



PAGINA 2 SCINTEIA — marți 20 ianuarie 1976CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIIIOR POPULARE
ALBA ARAD

La prima conferință a consiliilor populare din județul Alba, care a avut loc în ziua de 18 ianuarie, au participat 1 267 de deputați în consiliile populare județean, municipal, orășenești și comunale, numeroși reprezentanți ai organelor centrale și locale de partid și. de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din diferite domenii activiști. Din întreaga desfășurare a lucrărilor conferinței s-au desprins cu putere adeziunea unanimă a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani — față de politica internă și externă a partidului, aprecierea față de eforturile consecvente de perfecționare 
a cadrului politic-organizatoric necesar creșterii continue a rolului și atribuțiilor consiliilor populare, dezvoltării și adîncirii democrației socialiste, cadru în care se înscrie și instituționalizarea, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Congresului consiliilor populare și al președinților consiliilor populare, ca și a conferințelor județene ale consiliilor populare.Informarea prezentată de tovarășul George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, ca și luările de cuvînt, în plen și în secțiuni, ale celor 167 de vorbitori, au evidențiat faptul că, paralel cu dezvoltarea industriei județului în cincinalul recent încheiat — ilustrată de construirea și modernizarea a aproape 50 noi capacități de producție — s-a pus un accent deosebit pe creșterea continuă a eficienței activității economice, a productivității muncii, pe diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor. Pe acest temei, s-au obținut succese de seamă în diferitele domenii de activitate, exprimate, între altele, în crearea a peste 20 000 noi locuri de muncă și sporirea cu 53 la sută a veniturilor oamenilor muncii, dezvoltarea continuă a învățămîntului de toate gradele, o bogată și diversificată activitate cultural-educativă.Vorbitorii au dezbătut, intr-un spirit de lucru, constructiv, de înaltă exigență, problemele majore ale dezvoltării economice și sociale a județului, în actualul cincinal, sarcinile deosebit de importante ce le revin din programele privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—201(1 și amenajarea bazinelor hidrografice, sistematizarea teritoriului și a localităților. Au fost examinate posibilitățile existente pentru mai buna organizare a muncii în unitățile economice, stăruindu-se în discuții asupra întreprinderii de utilaje și piese de schimb Alba Iulia și C.P.L. Sebeș, promovarea tehnologiilor moderne, înnoirea produselor, utilizarea mai bună a resurselor și sporirea producției de bunuri solicitate de populație, folosirea mai eficientă a bazei tehnico-materiale a agriculturii și a pămîntului, sarcinile consiliilor populare privind asigurarea fondului centralizat de produse agricole. în acest an trebuie să se asigure încheierea operațiunii de zonare a producției agricole, care va sta la baza unei bune repartizări în teritoriu a culturilor și speciilor de animale. A fost subliniată necesitatea ca în domeniul sistematizării să se stabilească profilul social-economic al județului și localităților pe baza resurselor existente și a perspectivelor de dezvoltare. Un număr însemnat de vorbitori au formulat propuneri concrete vizînd 

în cadru! conferinie! a fosî adopSatâ o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI 

spre a-și mobiliza forțele ia îndeplinirea sarcinilor ce le stau 
în față - chemare ce cuprinde, între altele, următoarele angaja
mente :

valorificarea superioară și conservarea patrimoniului silvic, care reprezintă 33 la sută din suprafața județului, asigurarea protecției mediului înconjurător, amenajarea bazinelor hidrografice, cu deosebire a celor cu caracter torențial, cum ar fi Ampoi, Sebeș, Secaș.în cuvîntul lor, vorbitorii au apreciat măsurile luate pentru creșterea retribuției oamenilor munci, consecvența cu care conducerea partidului se preocupă de problemele ridicării neîntrerupte a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Vorbitorii, criticînd o sene de neajunsuri care se mai manifestă în unele domenii ale servirii cetățenilor, au propus un șir de măsuri de îmbunătățire a activității unităților producătoare de bunuri de consum, a celor comerciale și de prestări de servicii, mai cu seamă în zona forestieră, pe șantierele de construcții de pe Valea Sebeșului și în centrele miniere din Munții Apuseni, precum și a așezămintelor sociale și de ocrotire a sănătății.în strînsă legătură cu modul cum trebuie să se acționeze pentru îmbunătățirea în continuare a procesului instructiv-educativ, pentru adaptarea acestuia la cerințele producției și pentru o mai temeinică pregătire a forței de muncă în viitorii ani, au fost evidențiate experiențe înaintate în domeniul formelor de muncă politică și cultural- educativă, în vederea dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, educării oamenilor muncii și, îndeosebi, a tineretului în spiritul unei înalte responsabilități civice, patriotice.Sintetizînd dezbaterea largă la care au participat, la sfirșitul anului trecut, aproape 200 000 de cetățeni din județ, conferința a prilejuit un larg schimb de experiență cu privire la metodele folosite de consiliile populare în conducerea activității economice și sociale, în rezolvarea problemelor ce se ridică în orașe și comune, insistîndu-se asupra cerinței perfecționării stilului de muncă al organelor locale, ca o condiție hotărîtoare a adincirii continue a democrației socialiste. Au fost formulate numeroase propuneri judicioase menite să ducă la întărirea controlului îndeplinirii hotărîrilor, la creșterea rolului deputaților și a răspunderii lor, la diversificarea formelor de legătură cu masele, la aplicarea fermă a legalității socialiste.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul DUMITRU POPESCU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a subliniat importanța conferințelor județene ale consiliilor populare, precum și a apropiatului congres al acestora, relevînd faptul că ele constituie noi expresii ale democratismului socialist, caracteristic societății noastre. Referindu-se, în continuare, la sporirea rolului consiliilor populare în viața economică și socială a județului, vorbitorul a făcut un șir de recomandări, insistînd asupra cerinței ca și aici, în Alba, consiliile populare să acționeze consecvent pentru valorificarea rațională și eficientă a forței de muncă locale, întărirea ordinii și disciplinei, perfecționarea pregătirii cadrelor. An- trenîndu-i pe cetățeni la acțiuni organizate pentru înflorirea fiecărei localități, consiliile populare sînt chemate să se ocupe îndeaproape de activitatea tuturor sectoarelor de care depinde o viață mai bună, mai demnă, mai civilizată a oamenilor muncii.

La conferința consiliilor populare din județul Arad, în cadrul dezbaterilor pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Andrei Cervencovici, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, au luat cuvîntul în plen și în cele opt secțiuni ale conferinței 135 de participant — deputați, conducători de întreprinderi și instituții, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești — români, maghiari, germani și de alte naționalități.întrucît în cincinalul 1976—1980 aproape întregul spor de producție în industria județului Arad urmează să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii, al cărei nivel va ajunge la 311 000 lei pe lucrător din industrie, majoritatea propunerilor făcute de cei care au luat cuvîntul s-au ocupat de aspecte concrete privind valorificarea în mod superior a rezervelor existente în fiecare sector de activitate și loc de muncă, folosirea rațională a tuturor suprafețelor și capacităților de producție, a timpului de lucru, raționalizarea și modernizarea tehnologiilor de fabricație în unitățile economice. în acest cincinal al revoluției tehnico-științifice', o atenție deosebită se va acorda, în întreprinderile constructoare de mașini din județ, asimilării unor noi tipuri de vagoane-marfă specializate pe genuri de transporturi, vagoane-clasă, strunguri cu comandă-program, mașini și utilaje agricole, elemente hidropneumati- ce și altele. Sarcinile ce revin consiliilor populare în domeniul agriculturii și industriei alimentare au fost abordate de numeroși participant, care s-au referit la finalizarea unor ample lucrări de îndiguiri, desecări și scoatere de sub influența excesului de umiditate a circa 90 000 hectare teren, în bazinele Mureșului și Crișului, la executarea tuturor lucrărilor agricole în timp optim și de bună calitate, la modalitățile de a obține în gospodăriile proprii ale locuitorilor județului producții sporite de legume și un efectiv superior de animale. în acest context, deputății din comunele Șiria, Beliu. Secusigiu au făcut propunerea ca unitățile cooperației de consum de la sate să desfacă populației îngrășăminte chimice, folii de polietilenă și alte produse necesare grădinăritului.Deoarece mai mult de 26 la sută din suprafața județului este acoperită cu păduri, participanții la discuții au conturat direcțiile concrete de acțiune pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin județului Arad din Programul pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976 — 2010 și din Programul național de amenajare a bazinelor hidrografice.Dezbătînd probleme esențiale din domeniul investițiilor, construcțiilor și sistematizării localităților, vorbitorii au arătat, printre altele, că la stabilirea amplasamentelor noilor obiective industriale și agrozootehnice se aplică în mod consecvent recomandările conducerii partidului privind repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul județului. Ei au făcut propuneri referitoare la dezvoltarea capacității întreprinderii județene de construcții-montaj, la îmbunătățirea unor proiecte-tip de construcții în mediul rural, incit acestea să țină seama în mai mare măsură de specificul și tradițiile arhitecturale ale localităților județului, la intensificarea ritmului de construcție și de punere în funcțiune a unor obiective industriale și sociai-culturale din Arad, Li- pova, Chișineu-Criș, Pîncota, Nădlac și din alte localități.
în cadru! conferinței a fosi adoptată o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCII ARĂDENI

- români, maghiari, germani și de alte naționalități - pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în cincinalul 1976-1980, care 
cuprinde următoarele angajamente :

•Atingerea pînă în anul 1980 a unei producții globale in
dustriale de peste 17 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere 
față de nivelul anului 1975 de circa 59 Ia sută : cele mai înalte 
ritmuri de dezvoltare vor fi realizate în ramurile de vîrf — chi
mia și construcțiile de mașini — care la finele cincinalului vor da 
împreună peste 50 la sută din producția industrială a județului;

• Dezvoltarea și modernizarea continuă a agriculturii. Pro
ducția globală agricolă va spori pînă în anul 1980 cu circa 29,8 
la sută față de anul 1975. în același an — 1980, suprafețele iri
gate vor totaliza peste 40 OOO hectare, iar pe 90 OOO hectare vor 
fi făcute lucrări de desecări și îndiguiri;

• Cele peste IO miliarde Iei investiții acordate de stat se 
vor materializa în 34 de întreprinderi și secții noi, 23 dezvoltări 
de capacități, 28 de obiective pentru creșterea producției agro
zootehnice. Se vor construi aproape 13 000 de apartamente și 
alte numeroase obiective sociai-culturale;

• Volumul mărfurilor de larg consum ce se va desface prin 
comerțul socialist în anul 1980 va spori cu aproape 49 la sută 
față de 1975. în toate localitățile județului se va extinde și mo
derniza rețeaua comercială și de prestări servicii ;

• îmbunătățirea substanțială a activității în domeniul trans
porturilor, ridicarea acesteia la nivelul cerințelor unei serviri mo
derne și eficiente. Ia care trebuie să contribuie toți factorii de 
răspundere și toți lucrătorii din această ramură de larg interes 
economic și social;

o în următorii 5 ani, baza materială a învățămîntului va 
crește cu încă 216 săli de clasă, 18 ateliere-școală, 6 săli de gim
nastică ; se vor construi o casă municipală de cultură, un cine
matograf, o sală de sport polivalentă cu 2 OOO de locuri, un bazin 
de înot acoperit și un patinoar artificial;

• Asistența sanitară și ocrotirea sănătății populației județu
lui se vor îmbunătăți considerabil prin construirea și darea în 
folosință a unui spital cu 700 de paturi, cuplat cu o policlinică și 
un centru stomatologic, a unui centru de recoltare a sîngelui și a 
unei stații de salvare. în mediul rural vor fi construite și dotate 
cu aparatura modernă noi unități medico-sanitare.

în legătură cu rolul tot mal Important pe care trebuie să-1 ocupe industria locală în ansamblul economiei, asigurind o mai bună valorificare a resurselor și posibilităților de producție din toate zonele și localitățile, unii participant! la discuții au menționat obiectivele importante pe care le are de îndeplinit, în următorii cinci ani, industria locală a județului : un volum de producție de aproape 6 miliarde lei, cu 36 la sută mai mult decît în cincinalul trecut. Aceasta înseamnă, au spus vorbitorii, că toate consiliile populare trebuie să se preocupe în mai mare măsură de producția bunurilor de consum, de ridicarea nivelului tehnic al produselor și sporirea contribuției unităților respective la aprovizionarea populației cu mărfuri de folosință îndelungată ; s-a propus ca, pînă la finele cincinalului, materialele de construcții, articolele de uz casnic și gospodăresc să atingă o pondere de cel puțin 70 la sută din totalul producției industriei locale arădene.Mai mulți vorbitori au abordat probleme privind pregătirea forței de muncă și a cadrelor calificate necesare noilor obiective economice și celor existente, ridicarea nivelului calitativ al învățămîntului și îmbogățirea bazei sale didactico-materiale, precum și diversificarea utilităților și dotărilor sociale. perfecționarea activității în domeniul sănătății publice, îmbunătățirea transportului în comun în municipiul Arad și în comunele suburbane, creșterea numărului unităților comerciale și prestatoare de servicii către populație.Perfecționarea activității consiliilor populare din județ pe linia dezvoltării democrației, a atragerii tot mai active a cetățenilor la conducerea vieții economico-so- ciale, a constituit obiectul a numeroase intervenții în plenul conferinței și în cadrul secțiunii consacrate acestei probleme. Vorbitorii au subliniat necesitatea promovării unor forme mai eficiente de antrenare a maselor la înfăptuirea administrației locale de stat, de participare nemijlocită a deputaților la soluționarea propunerilor și sugestiilor făcute de către locuitorii din circumscripții, cum ar fi, bunăoară, organizarea de consfătuiri periodice, de „Zile ale deputatului", a unor sesiuni deschise ale consiliilor populare etc.în încheierea dezbaterilor, tovarășul PAUL NICULESCU, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, a subliniat principalele sarcini care stau în fața oamenilor muncii din acest județ în noua etapă de dezvoltare economico-socială a patriei, in- sistind asupra cerinței îndeplinirii în bune condiții a planului pe anul 1976, a realizării producției planificate de vagoane, strunguri, mobilă, confecții și alte mărfuri destinate pieței interne și exportului ; finalizării la termen a investițiilor prevăzute în planul pe 1976 și, în primul rind, a Combinatului de îngrășăminte chimice din Arad ; creșterii puternice a producției a- gricole, vegetale și animale ; sistematizării localităților arădene, asigurindu-se fiecăreia un profil propriu ; perfecționării continue a învățămintului, prin legarea lui tot mai strinsă de producție, de viață ; pregătirii cadrelor, atît sub raport profesional, cît și al ridicării conștiinței lor socialiste ; antrenării intelectualilor de la- sate la culturalizarea maselor, îmbunătățirii' activității cultural-educative a consiliilor populare.

BISTRIȚ A-NĂSĂUD
In spiritul unei înalte responsabilități comuniste, conferința județeană a consiliilor populare a analizat principalele probleme ale dezvoltării economice, sociai- culturale și edilitar-gospodărești în actualul cincinal. Atît in expunerea prezentată de tovarășul Adalbert Crișan, prim-se- crctar al Comitetului județean Bistrița- Năsăud al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, cît și în cadrul dezbaterilor, la care au luat cuvîntul 142 vorbitori, a fost subliniat faptul că, beneficiind de roadele politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de o permanentă grijă din partea conducerii de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, județul Bistrița-Năsăud a cunoscut profunde și calitative procese înnoitoare in toate domeniile de activitate. Prin punerea în funcțiune a unor importante obiective economice, volumul producției industriale a crescut de două ori în 1975 față de 1970. Concomitent, a sporit, an de an, valoarea medie a producției agricole. Succesele deosebite în dezvoltarea economică au fost însoțite de însemnate înfăptuiri în domeniile construcției de locuințe, perfecționării și modernizării activităților edilitar-gospodărești, învățămîntului și culturii.în cincinalul 1976—1980, județul Bistrița- Năsăud va realiza un volum de investiții de 10 miliarde lei. Producția globală industrială va înregistra un ritm mediu anual de creștere de peste 42 la sută, cel mai înalt dintre ritmurile pe care le vor avea județele patriei. Mulți dintre cei care au luat cuvintul în plenul conferinței și pe secțiuni au acordat, cum era și firesc, o mare atenție acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru realizarea acestui amplu program de investiții, propunînd măsuri concrete, eficiente care să asigure începerea la timp a lucrărilor, efectuarea lor în concordanță cu graficele de execuție și la un nivel calitativ superior și respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective.Referindu-se la modul cum se vor concretiza aceste investiții, o serie de vorbitori au arătat că întreprinderilor construite pînă acum pe platforma industrială din orașul Bistrița li se vor adăuga, în următorii cinci ani, cîteva zeci de noi obiective economice. în acest ritm înalt de industrializare vor fi integrate armonios, de asemenea. și alte localități ale județului. Astfel, orașul Năsăud va deveni un important centru al industriei chimice, producția industrială înregistrînd aici o creștere de 16,6 ori față de nivelul actual. în orașul Beclean se va construi o platformă a industriei metalurgice, iar în comunele Rodna și Prundu-Bîrgăului vor fi construite noi obiective economice moderne. Puternica industrializare a județului va determina noi și profunde mutații în sfera creșterii nivelului de civilizație materială și spirituală a locuitorilor meleagurilor bistrițene. Vor fi ridicate și date în folosință 12 000 de apartamente, de trei ori mai mult de- cit în cincinalul anterior.Participanții Ia dezbateri au subliniat

Conferința a adoptat o 
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI 

BISTRIȚA-NĂSĂUD 
de a munci cu pricepere și devotament cu inițiativă și dă
ruire, de a face totul pentru înfăptuirea marilor sarcini ce Ie revin. 
Printre obiectivele cuprinse în chemare se înscriu :

necesitatea luării tuturor măsurilor pentru pregătirea forței de muncă, respectiv a celor peste 23 000 de noi muncitori, tehnicieni și ingineri care vor lucra la sfîrși- tul anului 1980 în sectorul industrial. în acest context, s-a arătat că județul dispune de resursele de forță de muncă necesare, propunîndu-se o serie de măsuri care vizează diversificarea și mai buna a- daptare a rețelei școlare la cerințele concrete ale județului, crearea unei mai strîn- se legături între învățămînt și acele ramuri economice ce vor cunoaște o accentuată creștere în județ.în ceea ce privește dezvoltarea, in acest an și în perspectivă, a sectorului agricol, în cadrul conferinței au fost puse în evidență mijloace eficiente de sporire a producției de cereale și plante tehnice la hectar, de creștere a ponderii sectorului zootehnic și mărire substanțială a suprafețelor cultivate cu pomi fructiferi și cu viță de vie.Avînd în vedere una dintre bogățiile naturale importante — pădurile — care ocupă 34 la sută din suprafața totală a județului, vorbitorii au relevat acțiunile ce se impun pentru conservarea și dezvoltarea în perspectivă a fondului forestier, arătin- du-se, printre altele, că pînă în anul 2000 vor fi înființate plantații noi de rășinoase pentru lemn de celuloză pe o suprafață de 7 700 hectare.Discuțiile au accentuat, totodată, necesitatea ca dezvoltarea economico-socială a județului să se realizeze în strînsă concordanță cu prevederile schițelor de sistematizare a localităților. Mulți deputați s-au angajat să organizeze șantiere ale muncii patriotice în diferitele localități, pe fiecare stradă, antrenind astfel cetățenii la 6 mai bună gospodărire a orașelor și satelor.Participanții la discuții au insistat asupra necesității intensificării activității consiliilor populare, sub conducerea organizațiilor de partid, a perfecționării stilului și metodelor de muncă, mobilizării și folosirii cit mai eficiente a resurselor umane și materiale, antrenării tuturor oamenilor muncii in înfăptuirea sarcinilor dezvoltării județului.în încheierea dezbaterilor conferinței, a luat cuvîntul tovarășul VASILE PATILI- NEȚ, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a insistat asupra importanței măsurilor ce se impun pentru îndeplinirea programului de investiții, menit să asigure județului un înalt ritm de industrializare, pentru realizarea indicatorilor de plan pe 1976 și pe întregul cincinal. De asemenea, vorbitorul a subliniat necesitatea de a se utiliza intensiv resursele specifice județului. prin creșterea sectorului zootehnic, extinderea culturii pomilor fructiferi, conservarea pădurilor și folosirea cu eficiență sporită a masei lemnoase. A fost reliefată, totodată, grija deosebită ce trebuie manifestată față de pregătirea cadrelor necesare noilor unități productive — accentuîndu-se că înfăptuirea marilor sarcini ce revin județului, in perioada 1976—1980, impune intensificarea activității consiliilor populare, sub conducerea organizațiilor de partid, perfecționarea metodelor și stilului lor de muncă.

• Pentru ca economia locală să producă în anul 1980 cu 
aproape 40 la sută mai multe bunuri materiale decît în 1975, 
indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor va crește cel puțin 
la 85 la sută, eliminîndu-se timpii neproductivi și asigurîndu-se 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor;

• Va ii pregătită din timp forța de muncă pentru cele peste 
20 OOO noi locuri de muncii ce se vor crea în industrie, construc
ții și în alte sectoare ;

• Se va acționa pentru punerea în funcțiune, înainte de ter
men, a noilor capacități și obiective, între care turnătoria de 
piese din fontă pentru mașini-unelte și noua capacitate de pro
ducție de la Uzina de utilaj minier și reparații din Alba Iulia, o 
nouă secție la întreprinderea de prefabricate din beton Aiud, 
mai multe capacități Ia I. M. Aiud, cele două hidrocentrale de pe 
valea Sebeșului;

• în agricultură, eforturile vor fi îndreptate cu precădere 
spre obținerea, în 1980, a unei producții agricole globale de 
peste 2,2 miliarde lei, executarea lucrărilor de combatere a ero
ziunii solului pe 10 000 hectare, amenajarea pentru irigații a 
1 400 hectare, creșterea efectivului de animale, ca și a producții
lor de lapte, carne, lină, ouă ;

• Un vast program de amenajare a bazinelor hidrografice 
care însumează 8,5 miliarde lei va ii înfăptuit pînă în 1990, lu
crări valorînd mai mult de 100 milioane lei urmînd a se realiza 
cu sprijinul cetățenilor ;

o Anual, se vor înlocui circa 300 hectare arborete cu specii 
repede crescătoare și se vor planta, în următorii ani, peste 2 OOO 
hectare terenuri erodate, urmărindu-se gospodărirea cît mai ra
țională a pădurilor ;

• Va ii electrificată linia ferată Războieni — Teiuș — Valea 
Lungă, se vor construi și moderniza drumuri naționale și jude
țene în lungime de peste 300 km, se va dubla capacitatea cen
tralelor telefonice;

• Comerțul de stat și cooperatist va desface, în 1980, măr
furi în valoare de 3,4 miliarde lei, cu 50 la sută mai mult decît 
în 1975, iar volumul prestărilor către populație va crește la 640 
milioane lei;

• Valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești realizate de cetă
țeni se va ridica, în acest an. Ia 250 milioane lei.

Participanții la conferință au adresat o telegramă
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

din cuprinsul căreia cităm :
„însuflețiți de mărețele obiective ce ne revin din Programul elaborat de Congresul 

al Xl-lea al P.C.R., de prețioasele indicații cuprinse în cuvintarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, ne 
angajăm, în numele tuturor cetățenilor pe care ii reprezentăm — români, maghiari, 
germani — ca printr-o mai bună organizare a muncii să punem in valoare toate resursele 
materiale și umane de care dispune județul, pentru a îndeplini exemplar sarcinile pe anul 
1976 și pe întregul cincinal, la sfirșitul căruia volumul producției globale industriale va 
a|unge la aproape 15 miliarde lei.

Pentru a atinge un asemenea nivel de dezvoltare, colectivele de muncă din Industrie 
și agricultură, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, dezbat in aceste zile, 
cu o înaltă responsabilitate, în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii, căile și 
modalitățile de realizare exemplară a sarcinilor ce revin economiei județului. Prin folosirea 
optimă a capacităților de producție, prin creșterea productivității muncii și mărirea gra
dului de valorificare a materiilor prime, unitățile industriei locale vor realiza în anul 1976 
produse peste plan în valoare de 6,5 milioane lei, se va reduce cu 435 zile durata de 
execuție a opt obiective industriale și sociai-culturale. în agricultură, ne propunem să 
realizăm peste plan cîte 100 kg griu și 150 kg porumb la hectar, 500 kg cartofi, 1 000 kg 
sfeclă de zahăr.

Ne angajăm cu fermitate să desfășurăm, printr-o largă mobilizare a tuturor cetă
țenilor, o intensă muncă în domeniul edilitar-gospodăresc, asigurind întreținerea și re
pararea drumurilor pe o lungime de peste 470 km, construirea a încă 33 săli de clasă, 
120 locuri în grădinițe, 6 cămine culturale, 2 dispensare medicale.

Vom desfășura o amplă muncă politico-educativă de ridicare a conștiinței socialiste 
a maselor, toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri acționind cu hotărire și înaltă res
ponsabilitate pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor. înzecindu-șl eforturile 
pentru creșterea aportului județului Alba la sporirea avuției naționale a scumpei noastre 
patrii".

într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la con
ferință au adresat o telegramă

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

în care se spune, printre altele :
„Participanții la conferința județeană a consiliilor populare, dezbătînd intr-un 

spirit de înaltă responsabilitate și exigență comunistă obiectivele ce revin județului 
Arad în înfăptuirea mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, exprimînd gîndurile și sentimentele 
celor peste 490 000 de locuitori ai județuiui Arad — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își manifestă cu entuziasm adeziunea deplină la politica internă și 
internațională, profund științifică a partidului și stalului nostru, recunoștința și gratitu
dinea față de dumneavoastră pentru modul strălucit în care conduceți destinele po
porului român, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduceți la cauza păcii și co
laborării in lume.

Inițiate pe baza hotărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului, a indicațiilor dum
neavoastră, conferințele județene ale deputaților consiliilor populare constituie forme 
noi și eficiente de sporire a rolului organelor locale ale puterii de stat și al deputaților 
in conducerea treburilor obștești, de participare tot mai largă a maselor la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului și statului.

Pornind de la bogatele realizări ale cincinalului 1971—1975 — care a fost înde
plinit la 15 noiembrie la producția globală industrială și cu aproximativ 6 luni mai 
devreme la producția industrială destinată exportului — deputății arădeni au dezbătut 
și analizat, in prima lor conferință, sarcinile și răspunderile mari care revin consiliilor 
populare, tuturor deputaților in noua etapă a dezvoltării patriei noastre, in înfăptuirea 
politicii generale a partidului și statului nostru, in conducerea întregii activități econo- 
mico-sociale și soluționarea nemijlocită a problemelor privind organizarea muncii și 
vieții tuturor locuitorilor județului Arad.

Animați de cele mai nobile gînduri și sentimente față de conducerea de partid 
și de stat, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă asigu
răm că deputății arădeni, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a mobiliza pe toți alegătorii din circumscripțiile electorale, 
pe toți oamenii muncii din județ, la traducerea în viață a măsurilor stabilite de confe
rința |udețeană, a celor ce vor fi adoptate de primul congres al consiliilor populare, 
pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R.".

© Realizarea, în 1980, a unei producții industriale de peste 
5 ori mai mare decît în 1975, într-o gamă de produse conside
rabil diversificate, cu înalte performanțe tehnice și însușiri cali
tativ superioare ;

• Asigurarea îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor, valorificarea superioară a materiilor prime și a 
energiei, reducerea substanțială a consumurilor specifice, desco
perirea și punerea în valoare a noi resurse locale de materii prime 
și materiale, restrîngerea la strictul necesar a importurilor, per
fecționarea procesului de aprovizionare tehnico-materială;

o Folosirea integrală a capacităților de producție, a timpu
lui de lucru, o mai bună întreținere a utilajelor, respectarea ri
guroasă a planului de reparații, întărirea răspunderii pentru func
ționarea neîntreruptă a mașinilor, utilizarea mai judicioasă a su
prafețelor de producție, întărirea ordinii și disciplinei ;

• Identificarea în fiecare unitate economică a unor noi re
zerve de creștere a productivității muncii ;

o Ridicarea continuă a calității producției prin perfecționa
rea activității de proiectare a produselor, respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice ;

t> Realizarea unui volum de investiții de 10 miliarde lei, con- 
cretizîndu-se în construirea unui număr important de obiective 
economice și sociai-culturale ;

• Sporirea volumului producției agricole globale planificate 
cu 56 Ia sută față de 1975, pe baza efectuării la timp și de bună 
calitate a tuturor lucrărilor agricole, folosirii eficiente a fondului 
funciar, realizării integrale a programelor de desecări și îmbu
nătățiri funciare ;

o Realizarea exemplară a tuturor sarcinilor din programele 
de modernizare a suprafețelor de livezi și vii, ca și în domeniul 
zootehniei;

• Extinderea suprafeței împădurite, îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce revin din Programul privind conservarea și dez
voltarea fondului forestier pe perioada 1976—2010, precum și a 
sarcinilor din programul de gospodărire a apelor.

în încheierea lucrărilor, cei prezenți la conferință au adresat 
o telegramă

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în care se spune, printre altele :
„în numele tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și germani — ce trăiesc 

și muncesc înfrățiți pe meleagurile acestui minunat coiț de țară, ne exprimăm șl cu acest 
prilej deplina adeziune, profundul atașament și încrederea nețărmurită in politica înțe
leaptă internă și externă a partidului și statului nostru, dragostea fierbinte și înalta 
prețuire față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
pentru neobosita și prestigioasa activitate pe care o desfăsurati în fruntea partidului 
și a țării.

Eveniment de seamă în viața județului, conferința constituie o expresie eloc
ventă a lărgirii continue a democrației noastre socialiste, a perfecționării cadrului 
organizatoric de participare activă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului.

Pe fundalul trainic al rodnicelor împliniri din cincinalul precedent, pe baza hotă- 
ririlor Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român — se arată în telegramă — 
județului nostru i se deschid largi perspective de dezvoltare. Prin materializarea celor 
10 miliarde lei investiții, ce ne-au fost alocate în acest cincinal, vor fi construite si 
puse în funcțiune un număr de peste 50 obiective și capacități noi în industrie, care 
vor permite un spor al producției industriale de peste 5 ori; se va dezvolta și moder
niza agricultura, se vor da in folosință 12 000 apartamente și un însemnat număr de 
obiective sociai-culturale.

Toate acestea vor determina transformări radicale în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material șl spiritual 
al oamenilor muncii.

Conferința a examinat cu înaltă răspundere căile șl modalitățile concrete de 
realizare a sarcinilor ce ne revin in actualul cincinal si vă încredințăm, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor locuitorilor județului, că vom milita neabătut, vom 
munci cu pasiune, pricepere și entuziasm, vom face totul pentru a îndeplini integrai 
aceste mărețe obiective, pentru triumful socialismului si comunismului pe pămîntul 
României". '
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BRAȘOV CLUJ
Bala teatrului „Mihai Eminescu" a găzduit prima conferința a consiliilor populare din județul Botoșani. Lucrările sale au prilejuit o analiză cuprinzătoare și o dezbatere aprofundată a sarcinilor complexe pe care le ridică dezvoltarea econo- mico-socială a județului în perioada 1976— 1980. Pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Octavian Cratchi, membru al Biroului Comitetului județean Botoșani al P.C.R., prim-vicepreșcdinte al Comitetului executiv al consiliului popular județean, au urmat dezbateri atît in plenul conferinței, cit și pe secțiuni, ia care au luat cuvîntul 172 de participanți. Vorbitorii au subliniat faptul că actualul cincinal va determina schimbări profunde și in județul Botoșani, printr-o accelerare a industrializării sale, pe temeiul politicii promovate de partid de amplasare judicioasă a forțelor de producție și dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării. Județul Botoșani va primi, pină în 1980, un volum de investiții de 9,2 miliarde lei, ceea ce ii va permite să edifice o industrie capabilă să realizeze — in ultimul an al cincinalului — o producție globală in valoare de cel puțin 10 miliarde lei. Caracteristic pentru mutațiile ce se vor produce în agricultură va fi nu numai faptul că se vor realiza an de an recolte mari la hectar, ci și atenția deosebită acordată zootehniei, care va furniza circa 40 la sută din volumul total al producției agricole. Prefacerile înnoitoare care vor avea loc pe plan economic se vor răsfringe binefăcător, în plan social, înainte de toate prin accelerarea urbanizării. Dezbaterile din conferință au evidențiat un șir de soluții practice, de lucru pentru atingerea acestor obiective, odată cu ordinea de prioritate a aplicării măsurilor stabilite.în ceea ce privește realizarea unor noi capacități economice, vorbitorii au insistat asupra răspunderilor mari ce revin consiliului popular județean în calitatea sa de coordonator a! investițiilor. S-a subliniat, de pildă, că o singură zi ciștigată la darea in funcțiune a noilor obiective planificate va reprezenta, la nivelul anului 1980, o producție suplimentară în valoare de 20 milioane lei. în acest sens, trebuie să se asigure, în raport de termenul de punere in funcțiune și de atingere a parametrilor proiectați la noile obiective, toate utilitățile necesare — apă, canal, artere rutiere, dotările de echipare tehnică. Vorbitorii au pus în lumină necesitatea de a se conlucra mai strîns cu ministerele de resort, îndeosebi în ceea ce privește recrutarea și pregătirea forței de muncă pentru obiectivele în perspectivă. Sarcina fixată vizează calificarea a nu mai puțin de 30 000 de persoane prin toate formele de instruire. O atenție deosebită s-a acordat în dezbateri identificării măsurilor menite să a- sigure o eficiență economică superioară, atît in întreprinderile existente, cit și in cele ce vor intra in funcțiune. în toate a- cestea lucrează și vor lucra colective tinere — media de vîrstă nu depășește a- desea 25 de ani — oameni cu o conștiință muncitorească in formare, ceea ce face necesar ca, în scopul creșterii spiritului de ordine și disciplină, să se acționeze simul

tan, atît prin intensificarea activității de control, cit și prin folosirea mai judicioasă a mijloacelor educative.Discuțiile atît in plen, cît și în secțiunea de profil pe marginea problemelor agriculturii din județ, au îmbrățișat aspecte ca folosirea mai bună a fondului funciar ; combaterea eroziunii solului ; utilizarea eu indici mai înalți a bazei tehnico-materiale, ce se va îmbogăți cu 2 200 tractoare și cu 476 combine noi ; extinderea irigațiilor prin folosirea resurselor locale ; sporirea efectivelor de animale și îmbunătățirea calității lor. S-a insistat, de asemenea, asupra stimulării cooperatorilor, a întregii populații pentru utilizarea mai chibzuită a loturilor in folosință și a gospodăriilor proprii, în vederea sporirii cantităților de legume și fructe in stare proaspătă, cît și a creșterii de animale.Dezvoltarea localităților rurale și orășenești a suscitat observații și propuneri de natură să conducă, pe de o parte, la sporirea densității populației în diferite așezări, iar, pe de altă parte, la creșterea generală a gradului de confort urban, a dotărilor edilitare și a rețelei de servicii. Numeroși vorbitori au făcut valoroase propuneri privind utilizarea resurselor locale, diversificarea producției și serviciilor unităților industriei locale și cooperației meșteșugărești, au relevat interesante inițiative cetățenești în domeniul ridicării nivelului edilitar al orașelor și satelor. Numeroși vorbitori s-au referit la necesitatea luării de măsuri concrete pentru întărirea ordinii și disciplinei, a spiritului de răspundere în toate compartimentele vieții e- conomico-sociale, la toate nivelurile. în vederea îmbunătățirii serviciilor la sate, s-a insistat asupra sporirii gradului de pregătire practică a cadrelor recrutate pentru asemenea unități. De asemenea, vorbitorii au subliniat rolul și răspunderea ce revin consiliilor populare, tuturor deputaților, in promovarea celor mai potrivite forme și metode de atragere a tuturor cetățenilor la mai buna gospodărire și înfrumusețare a localităților.în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîn- tul tovarășul EMIL DRAGANESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care a subliniat, printre altele, că pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1976, cît și a planului cincinal se impune o preocupare susținută în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale, bunei aprovizionări cu materii prime și materiale, folosirii depline a capacităților de producție. în domeniul construcțiilor, o mare atenție trebuie acordată organizării noilor platforme industriale din municipiul Botoșani și orașul Dorohoi. Să se urmărească traducerea în viață a programelor de irigații și amenajare a riurilor. precum și a programului privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier. Pentru realizarea cu succes a tuturor acestor obiective este necesar sâ se îmbunătățească stilul și metodele de muncă ale consiliilor populare, ale tuturor deputaților.

Participanții la conferința județeană Brașov a consiliilor populare au relevat în unanimitate rezultatele de seamă obținute de oamenii muncii din județ, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid în cincinalul 1971—1975. ale cărui sarcini au fost îndeplinite cu 92 de zile inainte de termen. realizîndu-se astfel o producție suplimentară in valoare de peste 9 miliarde lei. Pornind de Ia aceste succese, atit expunerea tovarășului Virgil Trofin, prim-secre- tar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.. președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, cit și cuvîntul celor 149 vorbitori în plenul conferinței și pe secțiuni au scos în evidență faptul că prevederile planului de dezvoltare economico-socială a județului pe perioada 1976—1980 corespund întru totul hotăririlor Congresului al Xl-lea al partidului, asigurind dezvoltarea susținută, multilaterală și armonioasă a localităților brașovene.In centrul atenției participanților la conferință s-au aflat căile de înfăptuire a sarcinilor noului cincinal, care prevăd creșterea producției industriale a județului cu peste 14,5 la sută în acest an și cu aproape 70 la sută in 1980 față de anul 1975, in condițiile ridicării productivității muncii cu 13,9 la sută, și, respectiv, cu 70.4 la sută, Industria brașoveană se va înnoi și moderniza continuu, prin introducerea in fabricație a noi tipuri de tractoare și autocamioane, rulmenți și motoare electrice, unelte și scule așchietoare, produse chimice și de larg consum, prin valorificarea mai intensă a resurselor locale, realizarea integrală a planului de investiții, asigurîndu-se o dublare față de cincinalul anterior a producției destinate exportului. O considerabilă dezvoltare se va înregistra în domeniul agriculturii, prevăzîndu-se în anii acestui cincinal producții sporite. înfăptuirea cincinalului revoluției tehnico-științifice se va răsfringe in mod pozitiv in creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al populației județului.în lumina acestor sarcini, de mare însemnătate, dezbaterile și analizele din conferință și din secțiunile sale de lucru s-au finalizat in adoptarea unor hotărîri profund realiste și mobilizatoare, care vor contribui nemijlocit la îmbunătățirea și perfecționarea activității tuturor organelor locale ale puterii și administrației de stat, a deputaților, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. Vorbitorii au arătat că însăși perioada de pregătire a conferinței a constituit o demonstrație grăitoare a participării maselor de cetățeni la conducerea vieții economico-sociale. In toate cele 9 orașe și 43 de comune s-a inițiat o largă consultare a cetățenilor, soldată cu peste 800 de propuneri, care își vor găsi aplicarea în acest an și in cei următori. Numeroase alte propuneri concrete valoroase au fost formulate și în cadrul lucrărilor conferinței în plen și pe secțiuni, in legătură cu posibilitățile de realizare a tuturor indicatorilor de plan, cu dezvoltarea armonioasă economică și socială a județului, a orașelor și comunelor în anul 1976 și în anii următori ai cincinalului. între altele, s-a propus am

plasarea unor obiective economice și sociale în localități mai puțin dezvoltate, cum ar fi orașele Rupea și Predeal și comunele Ho- ghiz, Feldioara, Prejmer, care, în actualul cincinal, vor deveni așezări urbane. De asemenea, s-a propus dezvoltarea unor unități ale industriei locale, cooperației meșteșugărești si dc consum pentru valorificarea mai buna a resurselor naturale și a forței de muncă. în privința realizării investițiilor, vorbitorii au recomandat ca unele întreprinderi industriale să-și extindă propriile capacități de proiectare. Pentru valorificarea superioară a terenurilor agricoie s-au făcut propuneri privind executarea unor lucrări de desecări în zonele cimpiei Bîrsei, terasei Făgărașului etc., precum și pentru creșterea și ameliorarea efectivelor de animale. Un interes deosebit au manifestat vorbitorii față de problemele sistematizării localităților, propunînd utilizarea mai judicioasă a suprafețelor neocupate din cadrul perimetrelor construibile ale a- cestora, modernizarea intersecțiilor de circulație aglomerate și construirea unor pasaje de trecere pietoni. îmbunătățirea activității în sectorul construcțiilor de locuințe etc.Mai mulți vorbitori au insistat asupra necesității de a se întreprinde acțiuni concrete pentru identificarea și folosirea eficientă a rezervelor locale, pentru realizarea unui volum sporit de bunuri de consum cerute de populație. Totodată, s-a subliniat importanța deosebită pe care o prezintă numeroasele propuneri și sugestii făcute de cetățeni în cadrul diferitelor adunări și la întîlnirile cu deputății, precum și necesitatea de a se trece neîntîrziat la traducerea în fapt a acelora care răspund unor nevoi stringente și pentru care există reale posibilități de soluționare.Un Ioc important în cadrul dezbaterilor l-au ocupat aspectele privind stilul de muncă al consiliilor populare, felul in care acestea își îndeplinesc multiplele atribuții ce le revin in conducerea activității economico-sociale.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul ION PAȚAN, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, a apreciat că în cadrul conferinței au fost abordate în spirit comunist, patriotic, probleme de o deosebită importanță privind dezvoltarea economică și socială a județului, au fost conturate modalități de mobilizare a tuturor forțelor umane și materiale, de sporire a rolului și contribuției consiliilor populare în înfăptuirea obiectivelor cincinalului. Vorbitorul a insistat asupra necesității de a se accelera ritmul de modernizare și înnoire a produselor în industrie, de a se înlătura unele neajunsuri care mai dăinuie în organizarea activității în sectorul agricol. întreprinderile industriale ale căror produse sint destinate pieței externe trebuie să se preocupe în permanență de asigurarea unei producții care să răspundă celor mai înalte exigențe tehnice, de activitatea de export depinzînd în mod direct înseși rezultatele de ansamblu ale județului.

Conferința Județeană Cluj a consiliilor populare a prilejuit o puternică afirmare a atașamentului tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și de alte naționalități — față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, a hotărîrii lor de a munci cu pasiune și abnegație, de a-și mobiliza și mai mult energiile și capacitatea creatoare în vederea înfăptuirii exemplare a obiectivelor ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al Xl-lea al partidului, din planul pe 1976 și din întregul cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul Ștefan Mocuța, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele Comitetului executiv al consiliului popular județean, dezbaterile din plenul conferinței și pe secțiuni, la care au luat cu- vintul 153 de participanți — evidențiind bilanțul rodnic al rezultatelor din cincinalul trecut în toate domeniile de activitate — au abordat o arie largă de probleme privind dezvoltarea economico-socială a județului în anii 1976—1980 in profil teritorial. Tinind seama de faptul că in actualul cincinal va continua procesul de dezvoltare în ritmuri înalte a industriei — a cărei producție globală va fi în 1980 cu aproape 60 la sută mai mare decit în 1975 — expunerea și cuvîntul multor vorbitori au insistat îndeosebi asupra principalelor direcții de acțiune pentru îndeplinirea sarcinilor in această ramură preponderentă a economiei județului. Sin- tetizîndu-le, ele se referă la utilizarea cu eficiență superioară a potențialului tehnic și uman din întreprinderi ; promovarea cu fermitate a progresului tehnic, dezvoltarea puternică a cercetării științifice și aplicarea mai rapidă a rezultatelor acesteia în producție ; imbunătățirea și finalizarea practică a programelor de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de producție ; realizarea ritmică a sarcinilor de export și ridicarea competitivității mărfurilor pe piața externă, reducerea importurilor. Referindu-se la sarcinile mari ale dezvoltării agriculturii județului, mai mulți vorbitori au evidențiat marile rezerve existente în acest sector ; ei au subliniat necesitatea ca, alături de conducerile și specialiștii din unități, consiliile populare, primarii, deputății să-și îndeplinească mai bine, în permanență și cu răspundere, sarcinile ce le revin prin lege în conducerea și organizarea producției agricole, să acționeze mai energic pentru folosirea deplină a pămîntului, aplicarea tehnologiilor moderne, întărirea spiritului de echipă, a ordinii și disciplinei în muncă, buna exploatare a suprafețelor amenajate pentru irigații, îmbunătățirea selecției, îngrijirii și furajării animalelor.De asemenea, în cadrul lucrărilor conferinței s-au dezbătut importantele sarcini ce revin județului din programul pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, stabilindu-se măsuri concrete pe linia reducerii cotelor anuale de tăiere a masei lemnoase, desfășurării unor acțiuni ample pentru întreținerea și refacerea pădurilor, raționalizării stricte a consumurilor de material lemnos. Un șir de vorbitori au adus in discuție probleme legate de realizarea amplului program de investiții din acest cin

cinal. accentuind necesitatea luării de măsuri energice din partea unor ministere și institute de proiectare pentru urgentarea elaborării și aprobării documentațiilor teh- nico-economice, predării proiectelor de execuție. De asemenea, numeroși vorbitori s-au referit la măsurile ce trebuie întreprinse în continuare de consiliile populare pentru traducerea în viață a schițelor de sistematizare dezbătute cu cetățenii, insistjndu-se îndeosebi asupra amplasării obiectivelor industriale pe platforme unice, creșterii continue a gradului de concentrare a locuințelor, încadrării cu strictețe in perimetrul con- struibil stabilit. In cadrul conferinței s-a subliniat că înfăptuirea multiplelor sarcini economice și sociale ce revin județului in actualul cincinal impune îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, promovarea cu mai multă consecvență a spiritului de partid în activitatea organelor de stat, atragerea și mai largă a cetățenilor la elaborarea, fundamentarea și îndeplinirea planurilor în profil teritorial, la buna gospodărire și înfrumusețare a localităților.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul MANEA MANESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului. Evidențiind contribuția remarcabilă a oamenilor muncii din județ la realizarea inainte de termen a cincinalului 1971—1975. vorbitorul s-a oprit pe larg asupra obiectivelor mari ale dezvoltării economico-sociale a județului în noul cincinal, subliniind că in atenția organelor de partid și de stat trebuie să stea în primul rind problemele realizării planului în industrie — care va cunoaște o dezvoltare mai accentuată în acest cincinal, municipiul Cluj-Napoca devenind un centru al construcției de mașini. în cadrul cuvin- tului au fost preconizate direcții de acțiune privind utilizarea intensivă a capacităților ele producție, reducerea costurilor de fabricație, creșterea productivității muncii. înnoirea, modernizarea și ridicarea calității produselor, introducerea largă a realizărilor științei și tehnicii contemporane. în continuare. vorbitorul s-a ocupat amănunțit de problemele înfăptuirii programului de investiții. sporirii producției agricole vegetale și animale, realizării ritmice a planului dc export, a insistat asupra necesității aplicării stricte a măsurilor privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier, executarea lucrărilor de regularizare a riurilor. An fost subliniate sarcinile ce revin consiliilor populare în organizarea și conducerea industriei locale, buna aprovizionare a populației. realizarea integrală a obiectivelor stabilite în domeniul construcțiilor de locuințe. lucrărilor edilitar-gospodărești. dezvoltării bazei materiale a invățămintului, culturii și ocrotirii sănătății.Vorbitorul a exprimat convingerea că organele și organizațiile de partid, consiliile populare și deputății, feți oamenii muncii din județ își vor consacra întreaga lor putere de muncă și creație înfăptuirii programului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial, vor aduce o contribuție sporită la ridicarea României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației.
Participanții Ia conferința au adoptai o însuJIefitoars 
CHEMARE CĂTRE TOȚI L0CUIT0R5I JUDEȚULUI, 

în care se arată, printre altele :
e Producția industrială a județului va crește într-un ritm me

diu anual de 25,6 la sută, superior mediei pe țară. Astfel, in 1980, 
producția industrială globală va ii de 5,7 ori mai mare decît cea 
de la începutul acestui deceniu, producție egală cu cea realizată 
în întregul cincinal 1971—1975 .

• Ramurile de vîri — industria constructoare de mașini și 
chimia — vor reprezenta aproape jumătate din producția indus
trială a județului. Totodată, industria ușoară își va spori produc
ția de peste două ori. iar industria alimentară și cea a economiei 
locale vor cunoaște, și ele, creșteri însemnate .

• Angajamentele privind industria prevăd, în domeniul pro
ductivității muncii, ca pînă în 1980 să se ajungă la producții de 
cel puțin 400 mii lei pe angajat, ceea ce înseamnă o creștere de 
2,4 ori față de anul 1975 ,

9 tn agricultură se va urmări atingerea, pînă în 1930, a 
unei producții globale de aproape 4 miliarde lei. Ponderea secto
rului zootehnic va reprezenta în 1980 circa 40 la sută din totalul 
producției agricole. în aceeași perioadă, suprafața amenajată 
pentru irigații va crește cu 10 200 hectare, se vor executa lucrări 
pentru desecări pe 12 700 hectare și de combatere a eroziunii 
solului pe 39 000 hectare ,

e Se estimează ca să se ajungă în 1980 Ia producții de grîu
— 3 200 kq la hectar , Ia porumb — 3 950 kg, la sfecla de zahăr
— 38 tone, la cartofi — 23 tone, la floarea-soarelui — 1 920 kg. 
Importante și mobilizatoare obiective au fost prevăzute și în do
meniul zootehniei.

• în domeniul edilitar qospodăresc, actualul cincinal va con
semna realizarea a 12 000 apartamente, creșe și grădinițe cu 
5 000 locuri, 100 săli de clasă, internate cu 1 560 locuri, un spi
tal cu 700 paturi .

• Două localități rurale — Bucecea și Șteiănești — își vor 
schimba condiția, devenind așezări de tip urban.

în încheierea lucrărilor, participanții au adoptat o telegramă 
adresaiă

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

din cuprinsul căreia cităm :
„Dezbătînd, in cadrul conferinței, cu înaltă responsabilitate, în spirit critic șl 

autocritic, atit realizările de pină acum, cit șl sarcinile sporite ce revin consiliilor 
populare pentru mobilizarea întregii populații a județului la înfăptuirea obiectivelor pe 
care le avem in industrie, agricultură, in domeniul invățămintului șl culturii, la înfru
musețarea continuă a orașelor și satelor botoșănene, am stabilit măsuri care vor duce 
la sporirea contribuției oamenilor muncii din județ la traducerea in viață a hotăririlor 
adoptate de Congresul al Xl-lea al partidului.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicclae Ceaușescu, să de
punem toate eforturile pentru a realiza in mod exemplar sarcinile ce revin județului 
in actualul cincinal în industrie, pentru ca in anul 1980 să ajungem la o producție 
Industrială globală de cel puțin 10 miliarde lei, să înfăptuim amplul program de Investi
ții, să devansăm cu 1—3 luni punerile in funcțiune ale capacităților de producție pla
nificate în acest an, iar trei obiective Industriale planificate să intre in producție în 
trimestrul I 1977 să producă incă in cursul acestui an, să indeplinim obiectivele pe care 
le avem in agricultură. Prin mobilizarea eforturilor lucrătorilor de pe ogoare vom reda 
în circuitul arabil 175 ha, iar pe baza creșterii producțiilor agricole vom livra supli
mentar la fondul de stat 2 600 tone griu, 3 200 tone porumb, 500 tone floarea-soarelui, 
peste 12 000 tone sfeclă de zahăr. Efectivele de animale vor spori, peste prevederile 
planului, cu 20 000 bovine din care 16 000 în gospodăriile populației, peste 38 mii por
cine, aproape 12 000 ovine și peste 1,2 milioane păsări.

Vom acționa cu toată perseverența pentru înfăptuirea sarcinilor care ne revin 
in domeniul sistematizării orașelor șl a satelor, pentru traducerea în viață a obiectivelor 
din programul național de amena|are a bazinelor hidrografice și din programul pentru 
conservarea și dezvoltarea fondului forestier.

in conștiința locuitorilor de pe aceste meleaguri moldovene stăruie viu emoțio
nantele momente ale vizitei pe care ați întreprins-o în județul nostru în luna iulie 1975, 
îndemnurile pe care le-ați rostit, indicațiile șl soluțiile de mare valoare pe care le-ați 
lat in vederea rezolvării sarcinilor ce ne revin din hotărirlle Congresuiui al Xl-lea. Vă 
islgurăm șl cu acest prile|, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu pa- 
iune și avint revoluționar pentru perfecționarea continuă a activității noastre, pentru 
(făptuirea exemplară a politicii partidului, pentru a face, așa cum spuneați dumnea- 
lastră, ca Botoșanii să devină un puternic centru industrial al Moidovei."

Conferința a adresai o
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚUL BRA

ȘOV - români, maghiari și germani - pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor actualului cincinal:

• Muncitorii, tehnicienii, inginerii, economiștii, ceilalți spe
cialiști din întreprinderile industriale sint chemați să depună toate 
eforturile pentru îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor de 
plan, promovarea tehnicii și tehnologiei înaintate, înnoirea și mo
dernizarea produselor, reducerea consumurilor de materii prime, 
combustibil și energie, dezvoltarea unei ample acțiuni de autodo- 
tare în scopul reducerii importurilor, îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ia export.

• Adresîndu-se oamenilor muncii din agricultură, chemarea 
le cere să asigure folosirea mai bună a pămîntului, îndeplinirea 
riguroasă a programului de îmbunătățiri funciare, ameliorarea 
activității în zootehnie, mecanizarea integrală a lucrărilor agri
cole, stimularea contribuției gospodăriilor personale la creșterea 
producției vegetale și animale.

9 Avînd de înfăptuit un amplu program de investiții, cuprin- 
zînd construirea a 72 de obiective destinate dezvoltării și moder
nizării actualelor capacități de producție, a peste 23 000 de apar
tamente, precum și a numeroase obiective social-culturale, lucră
torii din construcții sint chemați să asigure mai buna organizare 
a muncii, devansarea termenelor planificate.

• Conferința cheamă pe lucrătorii din silvicultură să orga
nizeze vaste acțiuni de împădurire, curățire și igienă a pădurilor ; 
oamenii muncii de Ia orașe și sate să participe activ Ia lucrările 
de îndiguire și gospodărire a apelor, pentru a evita pericolul 
inundațiilor și a reda agriculturii noi suprafețe.

o Sarcini mari deosebite revin oamenilor de știință, cerce
tătorilor, specialiștilor în realizarea unui program complex de asi
milare și înnoire a produselor, prin introducerea în fabricație, 
pînă în 1980, a peste 140 de tehnologii noi și a cei puțin 340 de 
produse noi și modernizate.

e Deputății, activiștii consiliilor populare, lucrătorii din apa
ratul de stat au datoria de a mobiliza toți cetățenii, printr-o con
lucrare rodnică, nemijlocită și consultarea lor permanentă în ve
derea soluționării tuturor problemelor vieții economice, sociale 
și locale.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la con
ferință au adoptat textul unei telegrame adresate

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

din cuprinsul căreia cităm :
„Cei aproape 900 de deputat! în consiliile populare din orașele și comunele jude

țului Brașov — in numele tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi meleaguri româ
nești — transmit conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general și președinte al republicii, cele mai profunde sentimente de 
mulțumire și satisfacție pentru inițiativa instituirii acestui nou și valoros cadru organi
zatoric de afirmare a democrației noastre socialisfe. care asigură creșterea rolului și 
îmbunătățirea activității consiliilor populare, mobilizarea și participarea largă a cetățe
nilor la elaborarea și înfăptuirea polit'cii interne și externe a partidului șl statului nostru.

Vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că județul nostru este pregătit 
să îndeplinească sarcinile prevăzute în domeniul industriei — a cărei producție urmează 
să crească de la 37,9 miliarde lei, cît am realizat in anul trecut, la 64 miliarde lei in 
1980; să dezvolte și să modernizeze în continuare agricultura, astfel incit producția 
acestei ramuri să fie cu 23,6 la sută mai mare la sfirșitul cincinalului ; să îndeplinească 
integral programul de investiții șl să asigure creșterea susținută a nivelului de trai al 
locuitorilor.

O expresie grăitoare a hotărîrii ferme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din |udeț de a nu precupeți nimic pentru a-și spori contribuția la dezvoltarea și înflo
rirea țării o constituie angajamentele asumate in intrecersa socialistă pe anul 1976, 
an in care județul Brașov va realiza o producție globală suplimentară in valoare de 
200 milioane iei, concretizată, între altele, în : 1 500 tractoare, 30 000 rulmenți, 200 mo
toare Diesel de 135 CP, 100 turbosuflante, 1 000 tone piese forjate și turnate din oțel 
și fontă, 1 000 biciclete, 12 000 tone ciment, 1 000 tone îngrășăminte chimice, insernnate 
cantități de produse ale industriei ușoare și alimentare.

Participanții la conferință se angajează în mod solemn să fie mereu la înălțimea 
încrederii acordate de partid, de alegători, situîndu-se in primele rinduri ale luptei pentru 
transpunerea in viață a politicii interne și Internationale a partidului și statului nostru, 
la elaborarea și înfăptuirea căreia, dumneavoastră, tovarășe Nicolce Ceaușescu, aduceți 
o contribuție hotâritoare. Vă asigurăm că deputății, toți oamenii muncii din județul 
Brașov — români, maghiari și germani — in frunte cu comuniștii, vor acționa cu dă
ruire patriotică pentru a da viață luminosului Program stabilit de Congresul al Xl-lea, 
in vederea propășirii patriei noastre dragi pe drumul socialismului și comunismului."

Conferința a adoptat o entuziastă
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, 

chemare care cuprinde, între altele, următoarele angaja
mente :

• Depășirea cu cel puțin 3 la sută a planului producției in
dustriale pe anul 1976; circa 50 la sută din valoarea producției 
industriale din anul 1980 să fie constituită din produse noi și mo
dernizate ; cel puțin 3/4 din sporul producției industriale să se 
realizeze pe baza creșterii productivității muncii : scăderea chel
tuielilor de producție cu cel puțin 8—9 la sută în 1976 și cu 
18—20 la sută în 1980 .

• Creșterea și diversificarea în ritm mai rapid a producției 
bunurilor de consum și ridicarea calității prestărilor de servicii .

o Realizarea în agricultură a unor producții medii superioa
re perioadei precedente : în sectorul vegetal — de cel puțin 2 700 
kg grîu, 2 900—3 000 kg porumb și 16 OOO—17 000 kg cartofi ia 
hectar; în sectorul zootehnic — de cel puțin 2 700 litri lapte pe 
vacă furajată și 2,5 kg lină de la fiecare oaie ; executarea peste 
prevederile planului pe 1976 a unor lucrări de prevenire și com
batere a eroziunii solului pe cel puțin 3 000 ha, de desecare și 
eliminare a excesului de umiditate pe 700 ha, de îmbunătățire 
a pășunilor pe 300 ha, de întreținere a pajiștilor naturale pe 
15 000 ha, redarea în circuitul agricol a 100 ha; creșterea sub
stanțială a efectivelor de animale și ameliorarea raselor atît în 
unitățile agricole socialiste, cît și în gospodăriile populației ; de
pășirea sarcinilor ce revin județului privind livrarea produselor 
agroalimentare Ici fondul de stat; refacerea și dezvoltarea patri
moniului pomi-vilicol prin modernizări și plantări noi ,

• Punerea în funcțiune înainte de termen a celor peste 100 
de capacități de producție industriale și agrozootehnice, a celor 
peste 22 500 apartamente, 600 săli de clasă, 4 300 locuri în gră
dinițe, 6 300 locuri în internate școlare și a celorlalte obiective 
înscrise în plan .

o Realizarea de lucrări în valoare medie de cel puțin 1 000 
de Iei pe locuitor în cadrul întrecerii patriotice pentru buna gos
podărire și înfrumusețare a localităților.

Intr-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la con
ferință au adoptat textul unei telegrame adresate

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

din cuprinsul căreia cităm :
„Conferința județeană C!u| a consiliilor populare își exprimă, cu entuziasm șl 

recunoștință, unanima aprobare și adeziune față de politica internă și externă a parti
dului șî statului nostru, față de remarcabila contribuție teoretică, politică și organiza
torică pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la 
soluționarea problemelor edificării socialismului și comunismului, a problemelor cardi
nale cu care se confruntă lumea contemporană, la creșterea prestigiului Partidului 
Comunist Român șl României socialiste.

Dezbătînd în spirit critic și autocritic rezultatele obținute și examinînd cu simț 
de răspundere și exigență comunistă problemele înscrise pe ordinea de zi, participanții 
la conferință, exprimind voința și hotărirea tuturor celor ce muncesc pe aceste melea
guri — români, maghiari și de alte naționalități — se anga|ează ferm în fața parti
dului, în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, să îndeplinească 
in mod exemplar toate sarcinile ce le revin din cincinalul revoluției științifice și tehnice, 
în acest scop, muncitorii, tehnicienii și Inginerii din Industrie vor milita cu energie șl 
consecvență pentru promovarea progresului tehnic, diversificarea producției, înnoirea 
produselor, folosirea intensivă a capacităților de producție, creșterea productivității 
muncii, reducerea costurilor de fabricație, pentru ridicarea nivelului eficienței activității 
economice. Lucrătorii do pe ogoare nu vor precupeți nici un efort pentru folosirea 
rațională a întregului fond funciar, pentru ridicarea fertilității solului, folosirea tot mal 
eficientă a bazei tehnice șl aplicarea tehnologiilor avansate în vederea sporirii consi
derabile a producției agricole vegetale și animale. Oamenii de știință, cadrele didac
tice, creatorii de valori spirituale vor pune întregul lor talent în slujba dezvoltării cer
cetării științifice și aplicării rezultatelor in toate domeniile de activitate, în slujba edu
cării comuniste a oamenilor muncii, îndeosebi a tineretului șl îmbogățirii patrimoniului 
cultural cu noi opere literare șl de artă, inspirate din munca și viața poporului nostru.

Vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind înaltul 
dumneavoastră exemplu de abnegație, dăruire șl nețărmurit devotament față de cauza 
poporului, nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea in viață a oblecîiveior ce 
ne revin din Programul Partidului Comunist Român, din politica internă și externă a 
partidului și statului, pentru înflorirea multilaterală o României socialiste.".
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Acordul global a fost aplicat experimental în cadrul unităților agricole de stat incă din anul 1973. Rezultatele obținute au demonstrat superioritatea acestei forme de organizare și retribuire a muncii. Pe baza experienței acumulate, printr-un decret al Consiliului de Stat s-a hotă- rit generalizarea și îmbunătățirea formei de retribuire în acord global a personalului din unitățile agricole de stat. Decretul cuprinde o serie de reglementări cu privire la îmbunătățirea formei de retribuire în acord global și alte măsuri pentru cointeresarea materială a lucrătorilor din unitățile agricole de stat.O importanță hotărîtoare în organizarea și desfășurarea muncii, în rezultatele obținute o are echipa de lucru. Retribuirea echipei se face direct proporțional cu rezultatele obținute, independent de modul in care se realizează indicatorii de plan pe întreaga fermă din care face parte. Echipele se constituie în cadrul fermelor de producție si sectoarelor de servire pe o perioadă de minimum un an sau un ciclu de producție, fiind formate, în funcție de profilul activității, din tori de animale manenți ; ele cursul anului, rari.Aplicarea acordului global se face pe baza unui contract-angajament, in care se prevăd lucrările care urmează a fi executate, producția ce trebuie realizată în unități fizice sau valorice, tarifele de plată, precum și alte obligații sau răspunderi, potrivit specificului locului de muncă și profilului unității respective. Tarifele de plată se stabilesc diferențiat, în funcție de zona de producție și dotare, pe unitatea de produs sau la 1 000 lei producție, în mod special se cuvine remarcată prevederea din recentul decret că retribuirea se face nelimitat, în raport cu depășirea planului de producție, indiferent de nivelul organizatoric la care se aplică acordul global : echipă. fermă. întreprindere.De menționat că. în reglementările anterioare, retribuția în acord glo-

mecanizatori, îngrijiși alți muncitori per- pot fi completate, în cu muncitori tempo-

bal era condiționată, pentru toate categoriile de personal, de îndeplinirea unui mare număr de indicatori economici și de producție. A- ceasta producea întîrzieri în calcularea drepturilor cuvenite și uneori nu reflecta în mod obiectiv răspunderea muncitorilor, specialiștilor și cadrelor de conducere pentru realizarea indicatorilor respectivi. Prin actualul decret, drepturile cuvenite muncitorilor — la toate nivelurile organizatorice : echipă, fermă, întreprindere — se calculează și se achită în funcție de îndeplinirea planului de producție. Pentru întărirea răspunderii în folosirea fondurilor materiale și bănești, drepturile cuvenite personalului tehnic, economic și de alte specialități de la ferme și întreprinderi, care pot lua măsuri în acest sens, sint condiționate de încadrarea cheltuielilor în limitele planificate. Totodată, drepturile personalului de conducere al întreprinderii (director, inginer-șef, contabil- șef) sint legate și de îndeplinirea planului de export. în felul acesta, drepturile de retribuire în acord global reflectă contribuția și răspunderea fiecărei categorii de personal în realizarea și depășirea sarcinilor de plan.în afara sumelor cuvenite pentru munca în acord global, personalul din unitățile agricole de stat beneficiază și de celelalte drepturi cuvenite potrivit Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii : premii, spor de vechime, alocație de stat pentru copii, indemnizații de conducere, precum și sumele cuvenite pentru lucrările de reparații in ateliere și lucrările executate la terți. Personalul permanent și sezonier retribuit în acord global poate cumpăra anual, în cadrul retribuției totale ce i se. cuvine, produse în limita a 50 la sută din cantitățile obținute peste plan la nivel de echipă, fermă sau întreprindere. De subliniat că vînzarea de produse din depășirea planului la nivelul echipei se poate face independent de rezultatele obținute pe întreaga fermă. Un mare avantaj îl prezintă faptul că vînzarea acestor produse

se face la prețul de contractare, spre deosebire de vechile reglementări care prevedeau ca vînzarea să fie făcută la prețul cu amănuntul. Pentru muncitorii permanenți din fermele care nu cultivă cereale și din zootehnie, precum și pentru muncitorii sezonieri care participă la lucrările agricole în perioadele de vîrf se prevede posibilitatea cumpărării, bineînțeles în cadrul retribuției ce li se boabe dintr-un stitui în acest recentul decret litatea ca familiile muncitorilor din sectorul de creștere și îngrășare a animalelor, care nu sint membri ai cooperativelor agricole, să primească în folosință pînă la 0,10 fi atribuite tive, redate rea suprafeței arabile a I.A.S.I-Iotărîtoare pentru aplicarea corectă a acordului global este cunoașterea principiilor și formelor lui concrete de către fiecare mecanizator, îngrijitor de animale și specialist din ferme și întreprinderi. în acest scop, în prezent, în toate unitățile se desfășoară, potrivit programului întocmit, instruirea tuturor lucrătorilor. De asemenea, la întocmirea contrac- telor-angajament, acțiune în curs de desfășurare, trebuie să se dea o a- tenție deosebită stabilirii sarcinilor de producție pe fiecare echipă, diferențiat în funcție de condițiile concrete, potențialul de producție al pămîntului și animalelor.Generalizarea acordului global, formă de organizare și retribuire a muncii care și-a dovedit pe deplin superioritatea, constituie un puternic imbold și stimulent pentru toți lucrătorii din agricultura de stat în realizarea și depășirea sarcinilor de plan din actualul cincinal. Așa cum conducerea de partid a subliniat în repetate rînduri, unitățile agricole de stat trebuie să devină adevărate modele de organizare superioară a muncii, promotoare ale celor mai noi tehnologii de producție, astfel îneît în toate sectoarele de activita- să se obțină o eficiență maximă.

cuvine, de porumb fond ce se va con- scop. Totodată, prin se stabilește posibi-
terenuri în suprafață de ha. Aceste suprafețe vor din terenurile neproduc- în cultură, fără diminua-

Marin CAPIS1ZU
șeful Departamentului agriculturii 
de stat

'•>

Fertilizarea ogoarelor cu gunoi de grajd — o lucrare specifică sezonului de 
iarnă și pentru care cooperatorii

toate atelajele și
din Sâulia, județul Mureș, au mobilizat 
săniile de care dispunFoto : S. Cristian

® Recomandări ale specialiștilor privind arăturile ® Pro
gramul de fertilizare trebuie respectat în toate jude
țele ® Pentru legumele timpurii - răsaduri de calitateaproape 50 0.00 metri pătrați cu varză și roșii. S-a recomandat unităților agricole să continue însămînțarea legumelor în serele înmulțitor și în răsadnițe potrivit graficelor, astfel incit să se asigure la timp răsadurile necesare.O grijă deosebită trebuie acordată zilnic iernării animalelor, condițiilor de adăpostire, hrănire și respectării stricte a orarului că la fermele zootehnice. adăpare, de mun-

într-una din seri. Mariana M. — elevă la o școală profesională din Capitală — a ieșit la plimbare cu o colegă de clasă. La un moment dat, colega i-a propus să meargă la un film. „Avem destul timp, nu e nici măcar șase". „Fie, i-a răspuns Mariana. Numai dac-am găsi bilete..." N-au ajuns însă pînă la casieria cinematografului; în hol, un tînăr — aproape de aceeași virstă cu ele, 19 ani — le-a oferit, amabil, două locuri. Corect, la prețul înscris pe bilet. Cum Mariana locuia într-unul din cartierele mărginașe ale orașului, imediat după spectacol același tînăr, cu aceeași amabilitate, s-a oferit s-o conducă acasă. Pe drum însă i-a sugerat să se abată puțin să-și ia o haină ceva mai groasă. La ușa imobilului, tînărul „galant"... n-a mai fost deloc galant. S-a comportat ca o brută, ajutat și de alți cîțiva prieteni.Mariana M. a scăpat din camera lui Vasile M. — tînărul „galant" — abia peste ...trei zile și numai la intervenția unui vecin. Tînăra s-a dus direct la miliție. Cercetările au început de urgență, iar vinovății au fost arestați și deferiți justiției. „După faptă și răsplată" — spuneau toți cei ce cunoșteau cazul. Stupoare însă ; mai înainte ca în dosar să se termine administrarea cuvenitelor probe, procesul penal a încetat, toți vinovății au fost puși în libertate...în drumul său spre casă. Ioana A. — tînără muncitoare — trecea pe strada unui fost prieten, un băiat cu care se plimbase cîndva de două, trei ori pe bulevard, la a cărui companie renunțase de mult. Acesta o zărește, îi iese în drum și.

în in . in

Evoluția timpului, în ultimele zile, ninsorile s-au generalizat în aproape toată Ura. dar stratul de zăpadă este destul de mic. Doar în partea de nord a Transilvaniei, îndeosebi în Maramureș..a nins mai abundent, zăpada măsurînd 20—45 cm, iar în munți a ajuns chiar la doi metri. Datorită măsurilor operative luate de organele locale, în județul Maramureș au fost redate circulației toate drumurile care fuseseră blocate de zăpadă. în cîmpia de vest a Transilvaniei stratul de zăpadă este cuprins între 2 și 15 cm, în Moldova — între 1 și 10 cm. în sudul țării a nins puțin : în Bărăgan și în zona Argeșului zăpada este puțină — 1—8 cm, în Do- brogea solul este acoperit doar parțial, iar în Oltenia pămîntul este descoperit. Meteorologii apreciază că, în zilele următoare, va continua să ningă în toată țara, mai abundent partea de nord si la munte, aceste condiții climatice muncaagricultură poate să se desfășoare nestînjenit.Arăturile, în zonele unde solul nu a fost înghețat, trebuie să continue. (în săptămîna 10—16 ianuarie au fost arate 39 000 ha, îndeosebi în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Ialomița, Teleorman, Ilfov). Specialiștii recomandă să fie arate — acolo unde solul se poate lucra — și terenurile în pantă sau nisipoase care, în mod obișnuit, se arau la începutul primăverii.Fertilizarea terenurilor. în toate județele continuă să se desfășoare ample acțiuni în vederea fertilizării cu îngrășăminte naturale a unor suprafețe cit mai mari. Programul stabilit de ministerul de resort prevede ca, în luna ianuarie, în cooperativele agricole să se transporte la cîmp 2,4 milioane tone îngrășăminte naturale. Pină la 16 ianuarie au fost transportate 978 000 tone, prevederile fiind depășite în județele Buzău, Dîmbovița, Caraș-Severin. în schimb, în județele Teleorman, Timiș, Vîlcea, Iași, Mehedinți nu au fost respectate graficele săptămînale privind fertilizarea cu îngrășăminte naturale.Pregătirea răsadurilor. în vederea producerii legumelor timpurii în solarii și în cîmp, a început acțiunea de producere a răsadurilor. Din datele furnizate de centrala rezultă că în serele fost insămînțată o de specialitate înmulțitor a și suprafață de

Grijă pentru 
masa și casa 

tinerilor 
necăsătorit!

rea activității si a condițiilor la căminele de nefamiliști.
Cei mai multi tineri, nefamiliști, de la întreprinderea de autoturisme Pitești, locuiesc în căminele din cartierul Ștefănești. într-o sesizare adresată redacției se arăta că de la un timp nu se acordă a- tenția cuvenită condițiilor lor de viată. Era vorba, mai ales, de lipsa de grijă pentru a li se asigura mînca- re caldă la prînz sau seara, cu atît mai mult cu cit mulți dintre ej urmează cursurile liceului seral. Consiliul județean al sindicatelor Argeș a trimis redacției un răspuns care rezultă că, factorii care au bufii în acest s-au luat măsuri corespunzătoare. Astfel, în cămine s-a asigurat apă caldă zilnic, pe baza programului stabilit de asociația locatarilor din cartier; s-au drul „Dealul ții de a mîncare gim de bază de tinerilor nefamiliști si’ familiști care locuiesc in cămin. Conducerea administrativă a întreprinderii și comitetul sindicatului se vor preocupa de extinderea microcantine- lor la secțiile tratamente. caroserie, scu- lărie nouă etc. în încheierea răspunsului se subliniază că este în permanenta atenție a consiliului sindical județean îmbunătăți-

din prin atri- sens.
dinasigurat. în ca- restaurantului Viilor", condi- se putea servi caldă. în re- pensiune. pe abonament.

Pe primul plan, 
interesele 

obștiiDe la Comitetul dețean Galați al P.C.R. ne-a sosit un amplu răspuns la o scrisoare care ne sesiza abuzurile comise la C.A.P. Cosmești, care preju- diciau interesele colectivității și avutulobștesc. Din multele fapte constatate de colegiul de partid cu prilejul cercetărilor vom relata pe acelea din care se degajă o mentalitate dăunătoare. străină moralei noastre socialiste, manifestată atît la unele cadre de conducere ale C.A.P., cît și la unii cooperatori. în esență este vorba de desconsiderarea intereselor marii mase a cooperatorilor, de tendințe de căpătuială, de comportări egoiste și de nesocotirea îndatoririlor fundamentale față de colectivitate.Cităm din răspuns : „în legătură ou nefo- losirea rațională și gospodărească a fondului funciar a rezultat că fostul președinte al cooperativei, ing. Nicolae Spiridon, încâlcind grav statutul C.A.P., a atribuit unui număr de 12 cetățeni din comuna Matca, pentru a o lucra, suprafața de 11,68 ha Vie, în schimbul căreia li s-au dat 3.96 ha lot în folosință". Cu ce a- vantaje materiale s-a soldat această tranzacție pentru cooperativa agricolă? Asa cum a- flăm din răspuns, de

ju-

pe cele 11,68 ha vie s-au obținut doar 7 530 kg struguri, adică o producție de 627 kg struguri la ha. Altfel spus, cooperativa agricolă a cheltuit cu întreținerea viei respective 39 000 lei și a obținut un venit bănesc de numai 15 334 lei ! Iată cum stau lucrurile și cu cele aproape 4 ha teren arabil, date celor 12 cetățeni Matca. Oamenii cultivat terenul pepeni, l-au întreținut și îngrijit foarte bine (neglijînd. bineînțeles, munca necesară la via cooperativei) și realizat de pe el mai mult, puțin de Să auzi crezi !

din au cu
au nici mai lei.nu s-aunici 61 700 și să Firește.luat măsuri corespunzătoare, cadrele de conducere vinovate de aceste fapte și de alte abuzuri care au lezat interesele generale au fost sancționate pe linie de partid, destituite din funcțiile deținute. iar unii sint anchetați de organele de stat. Totuși, se pune întrebarea : de ce nu a acționat opinia colectivă, în special organizația de poartă bunului mers al perativei agricole.partid, care răspunderea coo- a respectării cu strictețe a legalității, a normelor eticii și echității socialiste ? Ca să nu mai vorbim de eficiența controlului, dacă cumva a existat, din partea organelor agricole județene, a celorlalte foruri care aveau datoria îndrumării și controlării cooperativelor agricole. Sint doar cîteva întrebări la care ar fi trebuit să se răspundă.

N. ROȘCA

în Editura Militară — a cărei activitate se bucură de mult timp de prețuirea iubitorilor de cunoștințe istorice — apare, în ultimii ani, colecția „Domnitori și voievozi ai Țărilor Române", cuprinzînd mici monografii a- supra unor domnii de importantă fundamentală în istoria noastră medievală. Au văzut pînă acum lumina tiparului în această colecție „Basa- rab 1“ „Dragoș și Bogdan" rovei), „Ștefan cel Cupșa). „Ion Vodă Dinu C. Giures- cu), „Mihai Viteazul" (de Ion Ionașcu și Victor Atanasiu). Aparițiile de pînă acum pun în lumină tot ce este esențial în istoria veacurilor XIV—XVI pentru afirmarea statală a poporului mân.Cele cinci crări pe care examinăm în ceste rînduri se pot oferi unei judecăți de valoare unitare, deoarece abordarea temelor zat pe recum autorii du-se privește prezența în activitatea noastră istoriografică. Cu toată inegalitatea modului de tratare a temelor, bilanțul de pînă acum al colecției „Domnitori și voievozi ai Țărilor Române" poate fi considerat pozitiv. Este evidentă cunoașterea temeinică a literaturii de specialitate, precum și. într-o bună măsură, a izvoarelor, ceea ce transmite adesea na- rației istorice parfum de autenticitate, consistență și impresia de veridic a situațiilor istorice descrise. Mai contribuie la reușită și un stil literar potrivit, simplu, dar nu lipsit de culoare. în stare să-l transpună pe cititor în inima unor vremi vijelioase. Din toate se degajă limpede mesajul transmis de lupta seculară pentru independență, anume că niciodată

(de Petru Demetru Popescu), (de Ștefan Go- Mare“ (de Ion cel Viteaz" (de

n-a putut fi înfrîntă, nici fizic, nici sufletește, voința unui popor hotărit să trăiască și să supraviețuiască ati- tor avataruri cu care istoria sa a fost deosebit de darnică, să-și apere pă- mîntul strămoșesc și libertatea, dreptul de a fi stăpîn în propria țară. Și tocmai claritatea cu care este pus in evidentă acest mesaj conferă lucrărilor amintite o reală capacitate de a cultiva patriotismul, mîndria pentru trecutul de luptă al poporului român, pentru înaltele sale virtuți, transmise din generație în

ro-lu- le a- nu
s-a reali- baze oa- diferite, deosebin- substanțial

„Domnitori

>

ai Țârilor Române "

între ei în ce

cu forța, o trage la el în locuință... să-i spună cit de mult o „iubește". „Declarație" pentru care folosește pumnii și încă cîțiva prieteni !Din nou se face apel la miliție. Din nou sint arestați infractorii. Și, din nou, ...stupoare ! Nici nu se în-

Și, hai la cununie !Printre miile și miile de perechi care rostesc zilnic binecunoscutul „Da“ — în numele dragostei reciproce, al dorinței sincere de a-si întemeia un cămin — se insinuează cîteodată si asemenea perechi.— Da — rostește el ipo-

mărim destinul cîtorva... familii în mod atit de surprinzător întemeiate....Mariana M. a acceptat căsătoria cu tinărul de la cinematograf atrasă de promisiunea viitorilor socrii că va fi „luată" cu nuntă mare și lăutari.— Din patru ani de căsni-
Respectai față de 
respect față de societateAnti-etîca flagrantă a unei întrebări : „Cît mă costă să mă iei de soț ?“
cheie bine cercetarea penală că ...arestații trebuie puși în libertate și nimeni nu mai are nimic cu ei.De ce ? în împrejurările amintite, între victime și unii dintre infractori a survenit actul căsătoriei. Potrivit legii, acest fapt atrage după sine înce.tarea procesului penal, indiferent în ce fază s-ar afla el.Deși victime ale unor infracțiuni cu un deosebit pericol social — violul — nu odată unele femei oferă Infractorului o portiță de scăpare. Cum se ajunge pînă aici ?— Spune-mi cît să-ți dau ca să mă iei de soț ? — întreabă infractorul nonșalant. căutînd astfel să se îndepărteze de ușa pușcăriei.— Atît — 1 se răspunde cu calm.

tea-crit, tremurînd încă de ma închisorii 1— Da — rostește și mincinos, pentru că e _ de crezut că ar fi putut nutri sentimente de sinceră afecțiune față de autorul unei asemenea fapte, pe care-1 scotea acum „basma curată". Iar pe lingă „soțul mult iubit" vor profita și ceilalți infractori, vor scăpa și ei de cuvenita pedeapsă.Legea e lege sl are rațiunea ei. Este firesc să se permită repararea prin căsătorie a consecințelor unor izbucniri de moment, în care patima a învins rațiunea și morala. Ce se întîm- plă însă cu acest fel de căsnicii, bazate pe întîmplări din zona maximei desconsiderări umane ? Să revenim la cele două cazuri. Să ur-

ea greu cie am locuit împreună cu soțul meu numai ...o săptă- mînă. Și în această săptă- mină a fost însă de ajuns să-mi dau seama de greșeala pe care o făcusem. După citeva zile de la cununie mi-a venit acasă împreună cu... o femeie, concubina lui, și cu doi copii, copiii lui. Firește, mi-am luat imediat lucrurile și am plecat la mama....Ioana A. nu s-a căsătorit cu cel care îi fusese, oricum, amic, ci cu unul dintre complici, în urma unei „donații" — comune ! — de 20 000 lei.— Pînă în stării civile frumos. Nicisă cred. Dar, după ce spus „Da", totul s-a schimbat. Nici măcar o fotografie n-a vrut să facem. în
fața ofițerului totul a fost nu-mi venea am

cele cîteva zile, cît am stat împreună, mă tot întreba că de ce dintre toți l-am ales tocmai pe el. N-am avut timp să-i răspund pentru că... m-a și alungat.Să tragem linie și să adunăm :Mariana M. a acceptat să se șteargă cu buretele fapta comisă în schimbul ocaziei de a se... mărita cu nuntă.Ioana A. a privit lucrurile strict contabil și a stors cam tot ce se putea stoarce din- tr-o asemenea situație : o sumă frumușică de bani. Inclusiv posibilitatea de a-și „alege" un soț dintre pretendenții cu „drepturi" egale de participare la decizia miresii 1Prevalîndu-se în mod formal de prevederile legale, au încălcat conținutul principal al reglementărilor căsătoriei. Fapt pentru care ambele căsătorii de mai sus au fost anulate, infractorii — deveniți soți sau nu — au 1'ost trimiși în judecată și condamnați. Așa cum, în absenta actului căsătoriei, trebuia încă de la început procedat.Dincolo de toate acestea, ne întrebăm însă : Cui folosește o asemenea căsnicie ? Victimei ? Am văzut că nu! Atunci? Răspunsul este evident : Infractorului. Infractorului care speculează în acest caz nici mai mult nici mai puțin decît o... reglementare legală. Rîndurile de față își propun să atragă atenția dacă nu cumva a- ceastă reglementare trebuie „adusă la zi" și formulată astfel îneît să nu mai ofere portițe de scăpare pentru cei nărăviți să încalce legea, normele morale statornicite ferm în orînduirea noastră.
Tihis ANDREI

generație. în acest sens, lucrările a- mintite ar fi cîști- gat și mai mult dacă în legătură directă cu încordarea colectivă a brațului și mintii — fără de care nu se poate înțelege nici Posada sau Vaslui, nici Jiliș- tea sau Călugă- reni — ar fi fost mai bine reliefate frecventele manifestări de solidaritate spontană ale țăranilor și orășenilor din cele trei țări românești — rădăcinib conștiinței unită ții de neam, al unui destin istoru comun fiind deosebit de adîn< Istoria, oriunde și oricînd, este f urită de masele largi ale poporul! unicul depozitar al adevăratei crea istorice, dar personalitățile, în măs ra în care se identifică cu năzuințe maselor, cu interesele popoarelor se ridică la nivelul înțelegerii ceri țelor obiective ale dezvoltării s ciale, pot îndeplini un rol ii portant în organizarea și ccducerea luptei eliberatoare, accînd astfel o contribuție prețioasă progresul societății. Din această cai am fi vrut să știm mai mult des! profilul spiritual, despre lumea terioară de idei și sentimente fiecăruia dintre domnitorii evocat mai ales despre condiționarea acțit lor de conjunctura internațională raportul de forțe intern. în lucră amintite se face apel, e drept, la tele oferite de sistemul relațiilor ternaționale în perioadele istorice tate, dar mai mult intr-un fel de dru, fără a se sublinia destul interi diționarea dintre situația interni cea externă, influenta politicii ma: puteri, ale căror interese expansic te veneau în contradicție cu voinț independență a Țărilor Române, cum și a altor popoare din aci parte a Europei. Cit despre rap de forțe intern — clarificarea pr< mei ni se pare fundamentală pi explicarea științifică a rolului pr< sist jucat de unii dintre cei car personificat puterea de stat în s tățile împărțite în clase antago Nu puțini au fost, in per istoriei medievale a poporului r< domnii ale căror acțiuni pot fi siderate progresiste, dar nu fiind supra claselor, ci pentru că, oc locul cel mai de sus al ierarhii cial-politice, au avut o viziuni largă, neparticularizată, a inter pe care trebuiau să le reprezint colo de cele înguste ale oliga conducătoare.Cu bune începuturi, colecția . nitori și voievozi ai Țărilor Rc promite să devină cu timpul moașă istorie a patriei, văzut prisma personalității și activit: lor care au ocupat pentru mai sau mai puțină vreme scaunu nesc al țărilor românești. Dacă tele acestora — și nu în um' oricît de masivă ar fi fost — vedea cu claritate rîndurile c celor mulți, adevărații creatori riei, care prin lupta lor au statul de clasă la reforme și principala contribuție în înt închinată cauzei nepieritoare a pendenței și unității, colecția va tiga și mai mult, atit sub rar valorii științifice, cît și al forțe' cative.
Eugen STANE

Ce își propune să ofere în ’76
cooperația de consum

de curînd — ultimul magazineprezentspre vînzare măr-funcționează în mixte care oferă . furi de cerere curentă ; în comune — magazine generale specializate în mărfuri de cerere curentă și periodică, iar în centrele comerciale zonale — magazine universale sau su- permagazine care vînd toată gama de produse ; b) au fost organizate, în medie pe comună, 10 unități de servire publică (iar în aproape 1 000 co-
® Un ritm înalt de dezvoltare a serviciilor publice rurale ® 
Creștere substanțială a desfacerii bunurilor de folosință 
îndelungată ® în medie, pe fiecare comună, 10 unități 

de servicii publice

moderne de vîn-

Anul încheiat din cincinalul 1971—1975 — a marcat importante realizări în activitatea cooperației de consum privind satisfacerea cerințelor de consum ale populației din mediul rural : desfacerile de mărfuri au depășit cifra de 37 miliarde Iei (cu circa 39 la sută mai mult decît în 1970), iar volumul serviciilor oferite publicului s-a dublat comparativ cu 1970. în 1975 au fost date în folosință peste 300 noi u- nități comerciale (cu o suprafață de circa 150 000 mp), alte aproape 1 400 magazine au fost modernizate, iar în întreaga țară s-au extins comerțul stradal și formelezare (în prezent aproape jumătate din totalul unităților de desfacere de la sate sint organizate pe principiul autoservirii sau al expunerii deschise a mărfurilor). Totodată, s-au construit circa 150 microcomplexe de prestări-servicii, profilate cu precădere pe activitățile de construcții, pe serviciile de igienă, întreținerea și repararea locuințelor, a bunurilor de folosință îndelungată etc. Ca urmare a acestor dezvoltări, adăugate celor din anii precedenți, la sfîrșitul anului 1975 cooperația de consum a putut încheia în linii generale două acțiuni de mare importanță in viața satelor : a) realizarea în toate județele țării a unei rețele concentrice de magazine. Adică : în fiecare sat

mune funcționează de pe acum chiar cite 15 unități).Ce noutăți va aduce anul 1976 ? Valoarea mărfurilor oferite sătenilor va crește cu aproape 4 miliarde lei față de anul 1975, din care peste 55 la sută reprezintă sporul de produse nealimentare. în acest fel, valoarea medie a desfacerilor pe locuitor rural va spori cu circa 10,5 la sută comparativ cu anul trecut. Se vor pune în vînzare peste 310 000 televizoare și aparate de radio, 82 700 frigidere, 95 000 mașini de spălat și de cusut. 132 000 motorete și biciclete, mobilă de circa 1.8 miliarde lei. con- fecții-țesături, minte de lei acest
tricotaje și încălță- în valoare de peste 10 miliar- etc. Pentru a se volum sporit de putea desface produse și a

se realiza îmbunătățirea condițiilor de servire a sătenilor, în acest an rețeaua comercială rurală se va lărgi prin construirea de noi unități în- sumînd o suprafață de 89 000 mp.O creștere importantă va înregistra în acest an și sectorul prestărilor de servicii către populație, sporul față de anul 1975 fiind prevăzut la 26.2 Ia sută — cel mai înalt ritm de creștere de pînă acum. în acest scop vor lua ființă circa 1 000 unități prestatoare, din care aproape jumătate pentru serviciile cele mai solicitate la ora actuală în mediul rural: repararea și întreținerea a- paratelor de radio și televizoarelor, a obiectelor de uz casnic și gospodăresc, electrice și electrotehnice, ții și reparații de locuințe gospodărești, reparații și ționări de mobilă etc. tent, se vor dezvolta și . ... categorii de servicii. Rețeaua unităților prestatoare se va extinde îndeosebi în județele cu unele ră- mîneri în urmă (Alba, Bacău, Bis- trița-Năsăud, Caraș-Severin, Iași, Ilfov, Suceava, Teleorman ș.a.) și în acele comune centre urbane cincinal....Sînt numai promise de pentru locuitorii satelor în acest an.
Mihai 1ONESCU

a celor construc- și anexe recondi- Concomi- celelalte
prevăzute a deveni în decursul acestuiciteva din noutățile cooperația de consum

L

(Urmare din pag. I)rală își va realiza misiunea de „for al gospodarilor întreprinderilor", care examinează cu ochi exigent toate posibilitățile, vede ce este bun și trebuie extins, ce este deficient și trebuie înlăturat. în acest mod. adunările generale vor răspunde îndatoririi lor fundamentale de a fi un puternic și eficient instrument democratic de lucru, căruia îi este cu de- săvîrșire străin orice spirit festi- vist, formal ; în acest mod, adunările generale vor prilejui afirmarea unui cit mai bogat buchet de propuneri și inițiative gospodărești. de observații și sugestii pentru îmbunătățirea întregii activități economice.Pentru a se răspunde cu cinste chemărilor la întrecerea socialistă, adunările generale oferă prilejul cel mai potrivit ; în cadrul lor, oamenii muncii iși pot stabili in întrecere obiective majore, mobilizatoare, obiective în stare să exprime efectiv toate posibilitățile colectivului. Răspunsurile la chemări vor avea astfel girul întregului colectiv, vor da expresie tuturor resurselor acestuia ; vor fi încununarea voinței tuturor lucrătorilor pe deplin angajați în realizarea acestor obiective.Fără îndoială, așa cum a dovedit și experiența de pînă acum, de o deosebită importanță pentru buna desfășurare a adunărilor generale este darea de seamă, pe bază de bilanț, a organului colectiv de conducere. Pentru a aborda in profun-

zime cele mai intime probleme ale îmbunătățirii mai departe a procesului de producție, a întregii activități economice, este necesar ca a- ceste dări de seamă să fie elaborate printr-o largă consultare a muncitorilor fruntași, a cadrelor de bază. O dare de seamă întocmită printr-o activitate de birou, bazată doar pe cifre statistice, fără asemenea consultări, nu va putea fi decît inevitabil limitată, nu va putea să re-
Aduna rile generale 

ale oamenilor muncii
flecte pe deplin și realist toate posibilitățile colectivului de realizare și depășire a planului, nu va putea constitui o bază de discuții interesante, rodnice.O cerință esențială în vederea unei participări active la dezbateri este că adunarea generală să se desfășoare într-un spirit de combativitate muncitorească, revoluționară, să abordeze deschis, critic și autocritic, principalele probleme ale îmbunătățirii procesului de producție, să nu se sfiască în a pune accentul pe ceea ce este necesar de întreprins în vederea eliminării unor cînd mod care ria.Adunările generale au datoria să dezbată cu răspundere, obiectivitate și maturitate modul in care au

acționat organele de conducere lectivă pentru aplicarea propui lor și soluțiilor formulate în ad rile precedente. In măsura în oamenii muncii vor vedea că punerile și observațiile lor au luate în considerare, că și-au ; aplicarea sau că se analizează tocritic factorii ce au detern ca unele propuneri importante nu fi fost înfăptuite, interest participarea la dezbateri a mt torilor, tehn nilor și ingii lor vor spori.Partidul no conducerea p dului acord mare import acestor adu ca forul suț de dezbateri conducere a burilor întrei derilor ce st acțiunilor pe

în vederea aspecte negative, să critice este cazul și, bineînțeles, în constructiv, anumiți factori nu și-au făcut pe deplin dato-

temelia tuturor desfășurarea unei activități roc în acest prim an al cincinalulu această lumină, este necesar s înțeleagă că organizațiile de p au rolul hotărîtor și răspund principală în buna pregătire și fășurare a adunărilor Comuniștii au datoria participanți activi și la dezbateri, de a mobiliza la cuții pe ceilalți membri ai ci tivului. Adunărilor generale ale menilor muncii trebuie să li se gure un cadru și un climat oi exigent de lucru, pentru ca el prilejuiască o puternică afirma democratismului nostru econ în viața colectivelor, a conști înalte muncitorești, a răspun fiecăruia și a tuturor în înfăpti planului din 1976, a angajami lor asumate în întrecerea socia
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Plecarea in R. F. Germania a unei delegații 
a Ministerului Educației si Învătămîntului

Cronica zileiDIVERȘI
Din toată 
inima |

Cititorul nostru Constantin 
Marin din București (Bulevardul J 
1 Mai nr. 144) ne scrie : „Abia g 
începusem cu bine si bucurie s 
primele zile ale acestui an 1976, .
cind, deodată, un mare necaz s-a S 
abătut asupra -familiei mele. Din g 
cauza unui incendiu in locu
ință, fiica mea, Doina Marin, g 
a suferit grave arsuri, fiind I 
internată grabnic in spital in I 
stare de comă. Pentru salvarea . 
ei era nevoie de o mare canti- g 
tate de singe pentru transfuzii, j 
Auzind de gravitatea situației, 
colegii de muncă ai fiicei mele I 
de ia întreprinderea „Electroni
ca" au sărit ca unul în ajutorul • 
ei. Dar n-au fost doar unul, doi ■ 
sau trei. Au fost 50 de oameni, g 
Oameni de omenie, cărora vă rog jl 
să-mi permiteți să le mulțumesc 
și pe această cale. Din toată i 
inima".

O delegație a Ministerului Educației și învătămîntului, condusă de Paul Niculescu, ministrul educației și învătămîntului, a plecat, luni dimineață, în Republica Federală Germania, unde va face o vizită la invitația ministrului federal pentru în- vățămînt și știință, Helmut Rohde.Pe aeroportul Otopeni, delegația a

fost salutată de Radu Păun, ministrul sănătății, de membri ai conducerii Ministerului Educației și învătămîntului.A fost prezent Erwin Wickert, ambasadorul Republicii Federale Germania la București. (Agerpres)Sosirea în Capitală a unei delegații economice guvernamentale din Marea BritanicLuni după-amiază a sosit în Capitală o delegație economică guvernamentală din Marea Britanie, in frunte cu P.S. Preston, ministru adjunct la Departamentul Comerțului, președintele părții britanice în Comisia mixtă guvernamentală, pentru a participa la lucrările celei de-a treia sesiuni a comisiei.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost salutată de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele părții române în comisie, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți J.C. Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Stagiunea teatrelor muzicale

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Norvegiei, Knut Frydenlund, cu prilejul reînvestirii sale în această funcție.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Democratice Madagascar, Jean Bema- nanjara, o telegramă de felicitare cu prilejul numirii sale în această funcție.

George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui C. Cecil Dennis jr., ministrul afacerilor externe al Republicii Liberia, cu ocazia reînvestirii in funcție.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire pentru felicitările transmise ministrului relațiilor externe al Republicii Honduras, Roberto Perdomo Paredes, cu prilejul numirii sale în această funcție. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului ODVAR NORDL1
Prim-ministru al Norvegiei

OSLOCu prilejul numirii în funcția de prim-ministru al Norvegiei, îmi este plăcut să vă adresez, Excelență, în numele guvernului român și al meu personal. cele mai calde felicitări.îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-norvegiene vor continua să se dezvolte în interesul ambelor țări, al păcii și colaborării internaționale. •
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

iNTlMPINAREA ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR

Un caz 
neobișnuit »Procuratura Generală (Direcția de urmărire penală și criminalistică. prevenire și asigurare a legalității în activitatea administrativă) a trimis pentru rubrica „Faptul divers" o sesizare despre un caz mai puțin obișnuit. Iată, despre ce este vorba: o femeie din comuna Vinători- Neamt. pe nume Paraschiva Ticu. s-a adresat organelor de urmărire penală. în mai multe rinduri. reclamîndu-1 pe Dumitru Ticu, fostul ei soț. că nu plătește pentru copilul lor. minor, pensia de întreținere stabilită pe cale judecătorească. „în cursul cercetărilor efectuate — se scrie in sesizarea Procuraturii Generale — s-a stabilit că de la data de 8 octombrie 1972 și pînă în prezent Dumitru Ticu a depus lunar la poștă pensia de întreținere pe adresa reclamantei, dar de fiecare dată, lună de lună, a- ccasta a refuzat să primească sumele de bani ce i-au fost expediate. Scopul urmărit de reclamantă a fost acela ca Dumitru Ticu să fie condamnat, deși in realitate acesta nu a comis nici o faptă penală". Iată, așadar. cum o mamă — dintr-o neînțeleasă ambiție — și-a lipsit, atit timp, propriul copil de drepturile cuvenite.
Rogozan 
de la Zalâu

3 Oră „de vîrf" în gara din Zalău. Lume multă. înghesuială mare. Cu greu, o călătoare își face loc spre un autobuz care s-o ducă spre centrul orașului. Dar și în autobuz e lume multă. Cind a ajuns în centru, călătoa- "rea (profesoara A.N. din Gîlgăul Almașului) s-a trezit pe umăr numai cu cureaua de la poșetă. Poșeta dispăruse. Și odată cu ea, actele și banii. Sumă mare, cu care venise după cumpărături. S-a dus la miliția orașului Zalău, cerind ajutor. Acolo, ce să vezi ? Poșeta, cu actele și cu toți banii, sosise înaintea ei. O adusese Petru Rogozan. mecanic la întreprinderea de armături din fontă și oțel din localitate. „Nici nu vă închipuiți cit m-am bucurat" — ne spune păgubașa. Ne închipuim.
„Supliment**

Aflate în plină stagiune, teatrele muzicale din țara noastră și-au. propus pentru acest prim trimestru al anului lărgirea repertoriului lor cu noi titluri din creația românească și universală, destinate să satisfacă exigențele publicului meloman.La Opera Română din București, după recenta premieră cu „Andrea Chenier" de Giordano, se află în repetiție baletul „Esmeralda" de Pugni. Opera Română din Cluj-Na- poca va prezenta. în luna martie, opereta „Voievodul țiganilor" de Johann Strauss, iar Opera Maghiară din același oraș a ales, tot din creația lui Strauss, opereta „Dunărea albastră". Pe această ultimă scenă va avea loc și premiera baletului „Fîntina din Baccisarai" de Asafiev. Colectivul Operei de Stat din Timișoara va oferi publicului său o nouă montare a lucrării mozartiene „Cosi fan tutte". Cunoscutul roman al lui Radu Tudoran „Toate pînzele sus" i-a servit compozitorului Ștefan Lory drept sursă de inspirație pentru un spectacol care va fi prezentat, luna viitoare, de Opera de Stat din Iași.O premieră interesantă își propune să realizeze și Teatrul de Stat

de Operetă din București. Este vorba de un spectacol de poezie și dans, în care vor fi înmănuncheate versuri ale poeților noștri cu muzică românească și universală. Tot aici va vedea lumina rampei îndrăgita operetă a lui Fr. Lehar „Văduva veselă". Secția de operetă a Filarmonicii din Craiova își va înscrie pe afișul lunii martie „Mam’zelle Nitouche" de Herve.Această succintă incursiune privind activitatea teatrelor de operă și operetă poate fi întregită și cu menționarea unor concerte și spectacole de revistă. Astfel. Teatrul muzical „C. Tănase" va invita publicul la Concertul tinerelor speranțe cu lucrări ale compozitorului George Gri- goriu și la „Revista cu paiațe" de Mihai Maximilian și Vasile Vese- lovski, care sînt și autorii viitorului spectacol intitulat „Basmele revistei" de la Teatrul de estradă din Deva. La Teatrul „Fantasio" din Constanta urmează să aibă loc. în luna februarie. concertul intitulat „Gong Fantasio", cu lucrări ale unor compozitori români de astăzi. (Agerpres)

în cadrul manifestărilor dedicate Unirii Principatelor, Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Bihor a organizat, zilele a- cestea, în mai multe localități ale județului, între care Roșia, Curatele, Rabagani. Ținea. Nucet, Holod, Dio- sig. conferințe despre semnificația actului istoric de la 24 ianuarie 1859 în conștiința poporului român. Expunerile au fost urmate de montaje literar-artistice, susținute de formațiile de amatori din localitățile respective.Societatea științifică și literar-ar- tistică „Speranțe bihorene" a elevilor din municipiul de pe Crișul Repede

a organizat o sesiune de comunicări dedicată actului istoric de la 24 ianuarie 1859. Au participat membrii societății, elevi și cadre didactice din școlile orașului Oradea, invitați.în cinstea apropiatei aniversări a Unirii Principatelor, Biblioteca publică „V. A. Urechia" din Galați a organizat, luni, un recital de poezie patriotică din perioada 1848—1860 și cea contemporană, intitulat „Pe-al nostru steag e scris unire". Aceluiași eveniment, instituția de cultură gălățeană îi dedică o expoziție omagială „24 ianuarie 1859". (Agerpres)
Participări românești la programul internațional 

t,0m - biosferă41Participarea oamenilor de știință români la elaborarea programului internațional de lungă durată „Om- biosferă", coordonat de UNESCO, va cunoaște în anul acesta o lărgire substanțială a tematicii. Astfel, alături de temele inițiate în anii precedent!, care se află în curs de cercetare, vor mai fi studiate și alte probleme de mare interes pentru ecologia contemporană. Dintre acestea menționăm : efectele lucrărilor de amenajare teritorială asupra omului și mediului său de viață, efectele marilor lucrări tehnice asupra structurii ecologice regionale (cu referiri concrete la lacurile de acumulare de la

Bicaz și Porțile de Fier, precum și la sistemul hidrotehnic de pe Cerna), studiul structurii geo și bioecologice a Deltei Dunării, relația om-natură în zonele umede și subâlpine din Transilvania ș.a. în cadrul aceluiași program, specialiștii Stațiunii de cercetări biologice și geografice „Stejarul" de la Pingărați (județul Neamț) lucrează la elaborarea unei monografii a lacului de acumulare de la Bicaz, care se anunță a fi primul studiu exhaustiv de acest gen pe plan internațional. (Agerpres)
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Pregătiri pentru „Olimpiada albă"

Dublă victorie a hocheiștilor noștri 
în fața selecționatei Ungariei

LA SINAIA

vremea

Excelenței Sale colonel JOEL RAKOTOMALAEA
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice MadagascarCu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului Republicii Democratice Madagascar, vă transmit, în numele guvernului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de sănătate șl fericire personală, de mari succese în viitoarea dumneavoastră activitate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

TELEGRAME EXTERNE
Protocol româno-cehoslovac privind schimburile 

de mărfuri și de plăți pe anul 1876PRAGA 18. — CorespondentulAgerpres transmite : La 17 ianuarie a fost semnat, la Praga, Protocolul privind schimburile de mărfuri și de plăți între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă pe anul 1976. Documentul prevede o creștere a livrărilor reciproce de mărfuri de peste 10 la sută în comparație cu realizările anului 1975.Printre mărfurile care figurează la exportul românesc în Cehoslovacia se numără mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, autocamioane de tip „Roman", autoturisme „Dacia" și alte mijloace auto, utilaje tehnologice pentru industria metalurgică, produse ale industriei electrotehnice, ale tehnicii de calcul electronice, locomotive Diesel hidraulice și vagoane de marfă, tractoare și mașini agricole, utilaje de construcții, mașini pentru industriile chimică și textilă, rulmenți, păcură, energie electrică, diverse produse chimice, materiale de construcții, tricotaje și confecții, diverse produse

agroalimentare, mobilă, televizoare și alte bunuri de consum.La rîndul său, R. S. Cehoslovacă va livra României, printre altele : mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, utilaje de turnat metale sub presiune, diverse utilaje tehnologice pentru industriile textilă și alimentară, metalurgică, energetică și chimică. macarale, excavatoare și alte utilaje de construcție, autovehicule grele „Tatra", autoturisme „Skoda", aparate și instrumente de măsură și control, tehnică electronică de calcul, produse ale industriei electrotehnice, rulmenți, cocs, cărbune cocsificabil, laminate de oțel, diverse produse chimice, materiale refractare, malț, hamei și diverse bunuri de consum.Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea cehoslovacă de Jan Strba, adjunct al ministrului comerțului exterior. La semnare a fost de față Teodor Haș. ambasadorul țării noastre la Praga, precum și membrii celor două delegații.
DJAKARTA

Istvan Kozak, angajat la T.C. 
Brașov, avea nevoie de un „su
pliment" de bani. Voia să-și 
cumpere niscai mobilă ? Nu. 
Să-și ia mașină ? Aș ! Lui I.K. 
îi trebuiau bani pentru chefuri. 
Dar cum banii nu pică pară mă- 
lăiață, I.K. a tras cu coada ochiu
lui spre locul unde electricienii 
își puneau sculele, după termi
narea lucrului. Așa se face că, 
la lăsatul întunericului, I.K. a 
forțat lacătele de la dulapuri și 
le-a sustras sculele. Pentru mo
ment, s-a dus să le ascundă in
tr-o pădure din apropiere, la 
tulpina unui copac. Dar a fost 
repede descoperit. SI tot repede 
a ajuns în fața instanței, care 
i-a dat un „supliment", de un 
an și două luni.

Cine
nu lucră...în toamna trecută, în comuna Iernut — Mureș s-a inaugurat unul dintre cele mai moderne complexe de servire din alimentația publică a județului : restaurant, braserie, cofetărie. Deunăzi ne-am dus la frumosul complex și am luat loc la o masă. Am așteptat o oră și mai bine. Nimeni nu ne-a întrebat nimic. în acest răstimp. 27 de persoane, care luaseră, ca și noi, loc la diferite mese, s-au ridicat și au plecat. Tot nebăgate în seamă. S-au dus Ia bufetul din apropiere, foarte modest la înfățișare. dar cu dever mare. în sfirșit. văzîndu-ne că ne încă- pățînăm în așteptare, a venit spre noi șefa de tură. Viorica Serbezan, care ne-a spus că „primește marfă" și că responsabilul. Andrei Cristian, e plecat. Adjunctul lui (care a stat în tot acest timp Ia taclale cu ospătărițele) ni s-a plîns că frumosul complex „nu e rentabil", dar că „dacă am lua la noi și bufetul de alături, atunci ar fi ceva". A- dică, vedeți dv. : unii să lucreze, alții să încaseze.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

în programul de pregătire pentru apropiata participare la Jocurile Olimpice de iarîiă'ete la Innsbruck, hocheiștii noștri fruntași au susținut— la sfirșitul săptămînii trecute, pe patinoarul „23 August" din Capitală— două meciuri amicale cu selecționata Ungariei. De fiecare dată au cîștigat (8—1 și, respectiv, 6—5), dar. ca de obicei în astfel de ocazii, antrenorii și jucătorii noștri s-au preocupat. în special, de omogenizarea liniilor de atac sau de apărare, de calitatea și eficienta jocului.Specialiștii federației, dar și spectatorii, s-au arătat, în general, mulțumiți de evoluția echipei în cele două jocuri cu formația Ungariei. Avea să placă, mai ales, jocul de sîmbătă seara, cind, datorită insistentei fiecăruia dintre jucătorii aflați la un moment dat pe gheată, dominarea a fost netă, soldîndu-se cu multe goluri înscrise și doar unul primit. Tactica preconizată de antrenori și bine aplicată de jucători — aceea de a insista în atac (știind că liniile de apărare, încă în formare, nu au un potential prea ridicat) — s-a dovedit binevenită, cu efect vizibil și reconfortant pe tabela de marcaj. O bună impresie au lăsat componentii primei linii de atac (Costea, Tureanu, Axinte), secondați de aproape — duminică seara jucînd chiar mai bine — de Pană, Pisaru, Gheorghiu (ultimul, un abil dribler), care alcătuiesc, de fapt, linia a doua. Dintre portari, Netedu s-a dovedit a fi în formă deosebită. Dacă în privința liniilor de atac, lucrurile stau mai bine, pentru apărare — cum arătam mai înainte — antrenorii mai au de rezolvat destule. Este motivul pentru care. în ultima vreme, în Iot au mai fost chemați o serie de jucători, unii tineri, alții cu mai multă experiență (cazul lui Varga). E drept, încercările de pînă acum au avut ca rezultat evidențierea cîtorva fundași tineri (Hălăucă, Antal, Moroșan, Gal), însă „încadrarea" lor șl a celorlalți în vreo formulă sau alta de echipă nu este definitiv soluționată.Diferența de scor din prima și a doua zi merită, de asemenea, o ex-

plicație : ea s-a datorat, pe de o parte, comportamentului jucătorilor (care duminică seara au început mai puțin deciși), iar pe de alta, schimbărilor repetate voit făcute de antrenori în cel de-al doilea meci.Cum echipa este încă în pregătire (pînă la finele lunii va mai susține cite două meciuri cu puternicele reprezentative ale R. F. Germania și Elveției, pe terenurile acestora), se mai pot aștepta substanțiale — și necesare — îmbunătățiri în ansamblu, pentru a fi in se comporte la nivelul examenului olimpic. Nu tat. firește, caracterul primului nostru meci (cu Polonia) la „Olimpiada albă", știut fiind că. dacă ar învinge, echipa noastră ar juca în grupa A ; dacă ar pierde, ar juca în grupa B. Ne place să credem că hocheiștii noștri se pregătesc pentru a forța victoria.

jocul ei de măsură să exigentelor trebuie ui- decisiv a!

I. DUM1TRIU

Școlari pg schiori 
și săniuțe .La Sinaia au continuat întrecerile de masă la sportul alb din cadrul Cupei sportivilor și ale „Săniuței de argint" — etapa județeană. Pe pirtia nouă de schi de la Furnica s-au aflat la startul probei de slalom uriaș 120 de concurenți, cei mai buni schiori, fete și băieți, din numeroase centre montane și premontane ale țării. La categoriile mică, mijlocie și mare s-au clasat pe locurile prime. în ordine : fete — Carmen Cosma, S.S.E. Miercurea Ciuc : Eugenia Fici. S.S.E. Reșița, Monica Nemeș. S.S.E. Gheor- ghieni ; băieți : Emilian Focșă- neanu, S.S.E. Sinaia. Biro Istvan, S.S.E. Sf. Gheorghe, și Voicu Szabo, S.S.E. Gheorghieni.■în ceea ce privește întrecerea de săniuțe, ea a avut loc pe drumul vechi al cotei 1400 — o pîrtie excelentă — unde au concurat peste 150 fete și băieți din județul Prahova, între 14 și 18 ani. Primele locuri, după o disputată luptă pentru întîietate, au revenit Măriei Maioru și lui Adrian Cocă, ambii de la Liceul „George Enescu" din Sinaia. (C. Căpraru).

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
rece. Cerul a fost schimbător, mai 
mult noros în Crișana, Maramureș și 
Transilvania, unde a nins. Ninsori izo
late s-au mai semnalat în sud-vestul 
și centrul Munteniei șl estul Moldovei. 
La munte, local s-a produs ceață, cu 
depunere de chiciură. Vintul a suflat 
potrivit, cu intensificări locale la mun
te, unde a viscolit zăpada. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila între minus 
14 grade Ia Toplița și zero grade la 
Calafat. Băilești și Drobeta Turnu-Se- 
verin. în București : Vremea a fost 
rece. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. Vintul a suflat slab. Tempera
tura maximă a fost de minus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele ele 21, 
22 și 23 ianuarie. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească treptat in 
toate regiunile țârii. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros în jumătatea de 
nord a țării, unde vor cădea precipita
ții, mai ales sub formă de ninsoare. în 
rest, precipitații izolate, atit sub for
mă de ninsoare, cit și sub formă de 
lapoviță șl ploaie. Vint moderat, cu 
unele intensificări în zona de munte 
și nordul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și minus 10 
grade, izolat mai coborite. iar maxi
mele vor oscila intre minus 3 și plus 
7 grade. Pe alocuri se va produce 
polei. Local, ceață seara șl dimineața, 
în București : Vreme în curs de încăl
zire ușoară. Cerul va fi temporar no
ros, favorabil precipitațiilor slabe. Vint 
moderat. Temperatura în creștere u- 
șoară.

t

„Scînteil" _ _ _ _ I

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL : Turneul 

de la Baia Mareîncepînd de duminică, la Baia Mare se desfășoară un nou turneu al diviziei A de handbal masculin, în prezența unui public entuziast și numeros, care a umplut sala sporturilor și în cea de-a doua zi a întrecerilor, ieri s-au înregistrat următoarele rezultate : A.S.A. Tg. Mureș — C.S.U. Galați 16—31, Rafinăria Teleajen — C.S.M. Borzești 16—21, Dinamo Brașov — Universitatea București 21—19, Steaua București — Universitatea Cluj-Napoca 29—15, Minaur Baia Mare — Politehnica Timișoara 18—14 și Dinamo București — Știința Bacău 18—12. (Gh. Susa).

mii în proba de 3 000 m, cu timpul " un nQu recor(jși proba mascare Fred Hei- cronometrat cu
de 4'57”78/100. Cu mondial s-a încheiat culină de 1 500 m, în den (S.U.A.) a fost timpul de 2’02”75/100.
SCHI: Clasamentul ,,Cupei 

mondiale"

PROGRAMUL I

10,15
10,25

11.50
16,00
16,30

17,00
17,05

PATINAJ : Două recorduri 
mondiale la junioriLa campionatele mondiale de patinaj viteză pentru juniori, care se desfășoară la Madonna di Campiglio (Italia), sportiva americană Liz Hei- den a stabilit un nou record al lu-

în urma rezultatelor înregistrate în concursurile desfășurate la sfîrși- tul săptămînii, situația în clasamentele generale individuale ale „Cupei mondiale" la schi se prezintă astfel : masculin : 1. Ingemar Stenmark(Suedia) — 141 puncte ; 2. PieroGros (Italia) — 140 puncte ; 3. Franz Klammer (Austria) — 131 puncte ; feminin : 1. Roși Mittermaier (R.F. Germania) — 159 puncte ; 2. Lise- Marie Morerod (Elveția) — 120 puncte ; 3. Danielle Debernard (Franța) — 113 puncte.

17,35

17,5.5

18,05

Teleșcoală.
Bijuterii muzicale : Fantezia 
do minor de Mozart.
Maratonul — reportaj TV.
Film artistic : „Aventura lui Dar
win “ — producție a studiourilor 
engleze. Regia : ’ ’ ~
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limba 
mediu).
Telex.
Cetate nouă în 
țiuni din spectacolul susținut de 
artiștii amatori din 
Deva.
Scena — emisiune de 
și critică teatrală.
Pentru sănătatea dv. : 
rim copilul de tuberculoză.
Lecții TV pentru 
agricultură.
Teleglob : Zair.
Arta plastică.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cadran economic

Jack Couffer.

în

franceză (nivel

sărbătoare. Selec-

municipiul

actualitate

Cum fe-

lucrătorii din

mondial.
Melodii popu-

Frumusețile patriei
(Urmare din pag. I)de vite de fiare, serie de folclorul tezaur de
crescătorului de la șes față Astfel apar o elemente din nostruspiritualitate populară— ca de pildă doina generată de traiul pe plai. Astfel se conturează o structură psihică specifică corelaiă cu spațiul geograficeș- te conturat (spațiul mioritic al lui Blaga). Dar tot înfrățirea cu natura a pus și bazele orientării noastre raționale și materialiste.Odată cu evoluția o- menirii — a acțiunii omului asupra naturii— și mai ales odată cu apariția civilizației industriale au loc transformări succesive ale modelelor naturale și modelarea culturii tradiționale. La poporul român, această modelare nu implică însă pierderea elementelor spirituale cîștigate in decursul unei istorii multimilenare. Poporul nostru nu și-a pierdut nici o clipă atașamentul față de pămîntul

pe care trăiește, pe care cu puterea brațelor și cutezanța minții se străduiește să-l facă tot mai înfloritor, tot mai rodnic. Elementelor spirituale tradiționale le-a adăugat trăsături și valențe noi, toate conturate în acea adevărată cartă umană care este Codul etic, al unei etici și echități superioare, socialiste. Natura vorbește o limbă care variază necontenit, dar pe care o ascultăm întotdeauna, știind că păstrarea comuniunii cu natura este unul din remediile importante împotriva unei automatizări destructive. Programul partidului de dezvoltare a țării spre noi culmi ale civilizației și progresului, e- laborarea de legi privind protecția naturii, stimularea dezvoltării folclorului nou (bazat încă în bună parte pe elementele naturii), păstrarea elementelor de asemenea inspirație în lirica noastră, indică tocmai consolidarea

— în orînduirea noastră socialistă — a legăturii noastre permanente cu pămîntul strămoșesc și cu natura generatoare de forte spirituale a patriei.Dragostea și atașamentul tradițional al românului pentru pămîntul și natura țării sale, hărnicia, cutezanța, creativitatea cu care-și făurește viața nouă, societatea socialistă și comunistă ne hrănesc continuu min- dria patriotică de fii ai acestei țări, ne susțin încrederea în valorile spirituale ale poporului nostru, ne întăresc hotărirea de-a ocroti și de-a spori frumusețile acestor pă- mînturi pe care avem datoria de a le lăsa 'neștirbite urmașilor. Ele ne stimulează strădania de a face cunoscute în lume și de a spori aceste valori — atitudini reprezentînd, pe drept cuvînt. rațiunea de om de cultură tră.
a fi a oricărui știință și de din tara noas-

★în timp ce se antrena la Sankt Anton (Voralberg) pentru apropiata Olimpiadă de iarnă, cunoscuta schi- oară austriacă Gertrud Gabl și-a pierdut viața, fiind surprinsă de o avalanșă. Alte două schioare din lotul austriac, aflate pe pîrtie împreună cu Gabl, au fost salvate. Gertrud Gabl (27 ani), cîștigătoare în anul 1969 a Cupei mondiale, era una dintre cele mai bune specialiste din lume în probele de slalom.

18,40
19,00
19.20
19.30
20,00
20.20 Omule, pomule... 

lare
20,35 Teatru TV : „Marele vis" de Radu 

Theodoru. Episodul III : „Desti
nul",
Șlagăre șl interpret!.
24 de ore.

21,30
22,10

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Lampa albastră' 
producție a studiourilor de 
viziune din R.P. ~ 
dul I — „Zodia 
Ce știm și ce nu 
Telex.
Tezaur de cîntec 
zică deceniului opt. 
Spectacolul lumii : Cuba (I). 
Din filmoteca TV : Dansînd 
ritm de... vals, rumbâ, tango.

20,45
21,15
21,20

21,40
22,05

© Teatrul Național București (sala 
mare) ; Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Va
liza cu fluturi — 19,30.
o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Spritualitatea 
românească și simbolurile ei niu- 
zical-poetice. Muzica plaiului mio
ritic. Audiție comentată de George 
Bălan — 19.
© Opera Română : Flautul ‘ fer
mecat — 19.
© Teatrul de operetă : Victoria și 
al ci husar — 19,30.
© Teatrul de comedie : Nicnic — 
19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Lungul drum al zilei 
către noapte — 19.30. (sala din str. _ . . . A _12-a noapteAlex. Sahia) :
19,30.
o Teatrul ,,C.
Magheru) ; Adio, ........,
(sala Studio) ; Sizwe Bansi a mu
rit — 19.
© Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19.30.

I. Nottara" (sala
Charlie — 19.30,

tele-
Bulgaria. Episo- 
Fecioarei".
știm despre...

românesc. Mu

ta

o Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoriei) : Ca
valcada comediei — 19,30.
o Teatrul „I. Vasllescu" : Un tînăr 
mult prea furios — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Pc-un picior de plai... 
— 19.30.
e Teatrul „I. Creangă" : Poveștile 
de aur — 16.
o Circul București : Carnavalul 
risului — 19,30.

© Vinătorii de incendii : SALA 
PALATUL,UI (scria de bilele 142)
— 17,15; (140) — 20, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20,30, FAVORIT - 9.15; 11,30: 
1.3,45: 16; 18.15: 20.30.
© Sfere de foc : TIMPURI NOI 

9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
Lotte la Weimar : LUMINA — 
11,15: 13.30: 16; 18.15; 20,30.
Colt Alb : FESTIVAL - 9; 
” 13,30; 16; 18,15; 20,30, GRI-

- 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15;

o
9;e
11.15; 
VITA

In pregătirea reuniunii Conferinței Națiunilor Unite 
si dezvoltare» în discursul de deschidere, președintele Indoneziei, generalul Suharto, a subliniat necesitatea și urgenta instaurării unei noi ordini e- conomice mondiale. EI a afirmat că acest obiectiv poate fi atins prin cooperare și nu pe calea confruntării.Conferința de la Djakarta va fi urmată de o sesiune plenară a „grupului celor 77“. la Manila, la sfirșitul lunii ianuarie.

pentru comerțDJAKARTA 19 (Agerpres). — O conferință ministerială, la care participă reprezentanți din 23 de țări a- siatice în curs de dezvoltare, apar- ținînd „grupului celor 77", și-a început lucrările la Djakarta pentru a elabora o strategie comună în vederea reuniunii Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), programată pentru luna mai. la Nairobi.

„LE MONDE"

Cunoscutul ziar francez publică un articol consacrat progreselor 
chirurgiei, astfel cum au fost ele relevate la un recent congres inter
național ținut la San Francisco.Care va fi viitorul chirurgiei ? — se pune întrebarea în introducerea articolului. Drept răspuns este citat un studiu apărut recent într-o revistă americană sub titlul „Chirurgia în 

secolul al XXl-lea“, în care se descriu cîteva din tehnicile și din performantele care ar putea fi realizate după anul 2000. Printre acestea : anestezia nu va mai recurge la injecții, ci la comprimate administrate pe cale bucală, suprimîndu-se durerea, fără a avea vreo consecință cardiacă, respiratorie sau metabolică. Transfuziile sanguine operatorii vor dispărea, fiind înlocuite prin aspira- rea automată a sîngelui scurs și prin autotransfuzie ; malformații congenitale vor putea fi tratate chiar înainte de naștere, prin chirurgie foetală.Arătînd că aceste tehnici sînt, deocamdată, de domeniul viitorului mai îndepărtat, articolul relevă că, în schimb, se practică în prezent tehnici care permit, de exemplu, a opera în afara corpului, a opri circulația sanguină într-o parte a organismului sau a opera fără chide“. Acestea sînt fapte care arată că, dincolo de ceea ce este încă utopie, chirurgia, în special cea digestivă, apare, în lumina congresului de la San Francisco și a unor lucrări recente, într-un autentic progres.Imaginată și realizată experimen- , tal cu peste o jumătate de secol în urmă de către Alexis Carrel — se spune mai departe în articol — auto- transplantarea rinichiului se numără astăzi printre tehnicile relativ curente ale chirurgiei umane : organul bolnav este în întregime extras din organism pentru a fi îngrijit. După efectuarea „reparației", rinichiul este repus la loc potrivit tehnicilor transplantării renale.

,.a des-

Această chirurgie în afara corpului, utilizată îndeosebi pentru repararea arterei renale, poate să fie. de asemenea, indicată în unele cazuri jde litiază renală (piatră Ia rinichi) sau ca urmare a unui traumatism ; tehnica respectivă va putea fi aplicată în anii următori și altor organe, de pildă, inimii sau ficatului.O altă tehnică nouă folosită in chirurgie. obstrucția vasculară dirijată, consistă în oprirea circulației sanguine intr-un organ sau într-o parte de organ bolnav, pentru a putea fi operat fără pierdere de singe.Explorarea internă a corpului. în special a tubului digestiv, beneficiază de citiva ani de fibroscop. Introdus pe cale bucală, fibroscopul. care se prezintă sub forma unui tub micro- calibrat, permite să se exploreze esofagul, stomacul și duodenul. Mai mult, pe această cale se pot face operații cu ajutorul unor microinstru- mente chirurgicale, introduse în esofag, stomac și duoden, fără a se mai proceda la deschiderea cimpului o- perator. Se profilează, astfel, o nouă disciplină, chirurgia digestivă endo- scopică, operația redueîndu-se Ia simpla „înghițire" de către pacient a unui tub (prevăzut cu instrumente miniaturizate), așa cum se procedează în cazul prelevării de suc gastric, pentru analiză, de pildă.De pe acum se poate vindeca la șoarece diabetul experimental prin transplantarea de „insulițe" pancrea- tice...Ce ne va mai aduce viitorul în domeniul chirurgiei, atit de esențial pentru vindecarea maladiilor ? Oricum, progresele înregistrate în ultimul timp sînt cit se poate de încurajatoare, se arăta în încheierea articolului.
20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
e Patima : SCALA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,30; 20,45, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30._
© Circul 
11,30; 14; 
RA — 9; :
© Soarta
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13,45 
18.15; 20,30, MOȘILO- 
13,30; 15.30; 18: 20.15.
O Cei trei
— 9; 11,15; . _ .
© Alarmă în Deltă : DOINA — 
11,30; 13,30; 15,30: 17.30; 19,30, ARTA
— 15,30; 17.45; 20, VOLGA — 9,30; 
11,30; 14; 16: 18; 20.
© Program pentru copii î DOINA
— 9.30.
© întuneric în plină zi — 14,15. 
Filme din istoria cinematografiei 
(ambele serii) — 16.15, Lumea co
mică a lui Harold Lloyd — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
© Pirații din metrou : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
EXCELSIOR — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30. GLORIA — 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18,15; 20.30.
® Cursa : DACIA — 9; 11,15; 13,30;

18; 20,15, FLOREASCA — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
D. Cahill : AURORA — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

: VICTORIA — 9.15;
16; 18,15; 20,15, FLAMU- 

11,15; 13.30: 15,45; 18; 20,15.
Aurei și Argentinei : 

"■ ................. ‘ 16;
MOȘILOR — 9; 11,15;

mușchetari : PATRIA 
13,30; 16; 18.15; 20,30.

15,45;
11,15;
• J.
11,15;
— 9;
• Anna Karenina : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Cum să-l înecăm pe doctorul 
Mracek : UNIREA — 16; 18: 20.
• Marele Gatsby : BUCEGI —
13,30; 16,15; 19, POPULAR —
15,30; 19.
• Cercul magic : LIRA 
18; 20,15, GIULEȘTI — 
20,15.
• Evadatul : DRUMUL___
15,30; 18; 20.15, COTROCENI — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Splendoarea pulberii ; FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15.
• Ferma lui Cameron : MUNCA
— 15.45; 18; 20.
® Dragoste la 16 ani : PACEA — 
14; 16: 18; 20.
O Ochii Shivanei : COSMOS — 
13,30; 16,15; 19,15.
• Mastodontul : CRINGAȘI — 17.
• Alexandra și infernul : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
o Seara celei de-a șaptea zile ! : 
FLACARA — 15,30; 18; 20.
O Orașul văzut de sus : RAHO
VA — 15,45; 18; 20,15.
• Acest bărbat adevărat : VITAN
— 16; 18; 20.

— 15,30;
15,30; 18;

SĂRII
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Evoluția evenimentelor din LibanDemisia primului ministruBEIRUT 19 (Agerpres). — Primul ministru al Libanului. Rashid Karame, a anunțat duminică seara, intr-o alocuțiune radiotelevizată, că și-a prezentat demisia președintelui Suleyman Frangieh.Karame. care a preluat conducerea cabinetului libanez la 1 iulie anul trecut, in urma încercării nereușite de formare a unui guvern militar in frunte cu generalul Nureddin Rifai. a declarat că a hotărit să demisioneze deoarece toate eforturile depuse de el pentru a pune capăt luptelor armate care sfișie de nouă luni tara au fost zadarnice. Premierul demisionar a evidențiat ca motive imediate ale demisiei sale evenimentele din cele două zile anterioare și a citat, printre alte fapte, neres- pectarea noului acord de încetare a focului convenit cu numai 22 de ore înainte de toate părțile aflate în conflict.Potrivit constituției libaneze, demisia premierului înseamnă, implicit, demisia întregului guvern, iar pre-

ședințele Libanului nu poate exercita în mod direct conducerea executivă a tării, eventualele sale decizii executive trebuind să fie contrasemnate de primul ministru pentru a intra in vigoare și a fi aplicate. De asemenea, in cazul în care cererea de demisie va fi acceptată de președintele republicii, acesta ii va cere lui Rashid Karame să asigure soluționarea problemelor curente pină la formarea unui nou guvernObservatorii sînt unanimi în a a- precia că demisia lui Karame este de natură să complice și mai mult situația din Liban.
★CAIRO 19 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe. Mahmud Riad, a propus luni convocarea unei reuniuni arabe la nivel înalt consacrată examinării situației din Liban. El a precizat că demisia premierului Rashid Karame arată că situația din această tară a devenit deosebit de gravă.

250000 de greviști în Spania
© Cereri de amnistiere a deținuțiîor politici ® S-a recurs 

ia mobilizarea salariaților de la căile ferate

TRIPOLI

JAPONIA

„Ofensiva de primăvară" a oamenilor 
muncii cunoaște o amploare naționalăTOKIO 19 (Agerpres). — Pentru prima dată în istoria mișcării muncitorești din Japonia, la ofensiva de primăvară a oamenilor muncii din acest an vor participa masiv țăranii, a anunțat. într-o conferință de presă, secretarul general al Consiliului General al Sindicatelor din Japonia (Sohyo). Shogo Oki. El a mențio

nat. cu acest prilej, că intre Sohyo și cinci mari organizații țărănești nipone a intervenit un acord cu privire la acțiuni revendicative comune care se vor desfășura în primăvara acestui an. Odată cu acest acord, ofensiva de primăvară a oamenilor muncii niponi dobindește o amploare cu adevărat națională.
ȘEDINȚĂ A G.R.P. AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

MADRID 19 (Agerpres). — în Spania continuă să ia amploare acțiunile greviste ale oamenilor muncii. Față de valul mișcării revendicative guvernul răspunde prin măsuri represive. Astfel, ministrul de interne, Manuel Fraga Iribarne. a hotărit mobilizarea celor peste 11 000 de salariat! de la căile ferate, care au încetat lucrul săptămina trecută, pentru susținerea revendicărilor de im- bunătățire a condițiilor lor de muncă și de viață. O „soluție" similară a fost utilizată recent și pentru contracararea grevei salariaților serviciilor poștale.Această evoluție a făcut ca. în prezent. numărul celor angrenați în acțiuni greviste în întreaga țară să depășească 250 000 de persoane. Revendicările lor au. după cum subliniază observatorii politici, și un profund caracter politic, incluzind cereri de amnistiere a tuturor deținuților politici. de democratizare a vieții publice.Paralel se înregistrează și unele victorii ale oamenilor muncii, intre care încheierea unei noi convenții colective de muncă în sectorul construcțiilor. care prevede majorarea salariului minim. După satisfacerea acestei revendicări, numeroși muncitori constructori au reluat luni lucrul. Continuă insă negocierile dintre liderii lor sindicali și patronat asupra altor aspecte ale convenției colective de muncă.Continuă una dintre cele mai mari acțiuni greviste — cea a muncitorilor de la întreprinderea „Standard Electrica I.T.T." Totodată, deși u- zina de asamblare a automobilelor ..Chrysler Espana" și-a redeschis porțile. 14 000 de muncitori au refuzat să se prezinte la lucru.în acest context, autoritățile continuă arestările. Numai la Madrid

au fost arestate, duminică. 55 de persoane. între care cunoscute personalități ale vieții economice, arhitecți și avocati. De asemenea, cei 30 de lideri sindicali arestați săptămina trecută au compărut în fața judecătorului de instrucție, care urmează să stabilească dacă este cazul să fie inculpați sub acuzația de încălcare a legilor în vigoare.în legătură cu poziția cabinetului, primul ministru Carlos Arias Navarro a reafirmat că ea va rămîne neschimbată, guvernul fiind decis să utilizeze cu energie și fermitate toate prevederile „legilor in vigoare" pentru combaterea acțiunilor revendicative.
★ROMA 19 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului italian „II Popolo" secretarul general al partidului spaniol Stingă Democrat-Creș- tină. Joaquin Ruiz Gimenez. a declarat că în Spania trebuie instaurată libertatea și că actualele mișcări sociale din țară nu trebuie explicate exclusiv prin cauze de ordin economic, deoarece ele au și o cauză do natură politică. Noul guvern, a afirmat liderul Stingii Democrat- Creștine spaniole, s-a prezentat cu o serie de promisiuni care lăsau să se întrezărească o deschidere democratică. dar totul a rămas la stadiul do făgăduială. în această ordine de idei, el a amintit că în Spania decretele represive ale dictaturii continuă să fie în vigoare. în continuare, el a cerut guvernului de la Madrid să fie promotorul unui proces de transformare a instituțiilor existente, să decreteze o amnistie, să autorizeze reîntoarcerea m tară a celor exilați, să abolească legile represive, să acorde dreptul de asociere politică și sindicală.

întrevedere intre primul ministru al Libiei 
și reprezentantul P.C.R.TRIPOLI 18 (Agerpres). — Abdel Salam Jalloud, primul ministru al Republicii Arabe Libiene, secretar general al Uniunii Socialiste Arabe Libiene, a primit pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar - al C.C. al P.C.R., și pe Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, a fost transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de salut, urări cordiale de sănătate și fericire personală președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Arabe Libiene și primului ministru. secretar general al U.S.A.L., precum și urări de progres și bunăstare poporului libian prieten.Mulțumind, primul ministru libian

a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România, din partea președintelui Moamer El- Geddafi și a sa personal, urări călduroase de sănătate, fericire personală și prosperitate poporului prieten român.Cu această ocazie a avut loc o convorbire în legătură cu evoluția relațiilor bilaterale și de cooperare economică, exprimîndu-se satisfacția pentru rezultatele obținute pină în prezent. S-au analizat, totodată, posibilitățile largi de diversificare a legăturilor bilaterale In toate domeniile de activitate. S-a făcut, de asemenea, un schimb de vederi cu privire la situația internațională, in special privind situația din Orientul Mijlociu.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

DE PRETUTINDENI
• MISTERUL „BERGE 

ISTRA" ELUCIDAT. D“Pă cum a comunicat agenția niponă de securitate a navigației maritime. în noaptea de simbătă spre duminică, un vas de pescuit japonez a luat la bordul său, într-o regiune aflată la peste 1 000 km sud-est de insuia Mindanao (Filipine). doi marinari ce au făcut parte din echipajul mineralierului norvegian ,.Berge Istra". După cum se știe, în drum spre Japonia, acest gigant al mărilor — 224 000 de tone — avînd 32 de oameni la bord, a dispărut inexplicabil în plin ocean. la sfirșitul anului trecut, cercetările pentru găsirea sa nedînd nici un rezultat. După spusele celor doi marinari, care se aflau într-o barcă de salvare aparținind mineralierului. ..Berge Istra" s-a scufundat — în numai cîteva clipe — ca urmare a trei violente explozii.
ROMA

Reuniune consacrată acțiunilor de cooperare 

culturală in EuropaROMA 19 — Corespondentul nostru transmite : în zilele de 17 și 18 ianuarie. la sediul Fundației europene „Drăgan" din Roma, a avut loc o reuniune consacrată acțiunilor de cooperare culturală ce pot fi întreprinse pe plan european ca urmare a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Au participat parlamentari. oameni de cultură, reprezentanți ai unor organizații internaționale. experți în domeniul educației.Reprezentantul român, prof. Mircea

Malița, a înfățișat poziția României față de cooperarea culturală pe continentul european, astfel cum a fost ea prezentată în expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea M.A.N., concepția despre umanism a președintelui României. Parti- cipanții Ia reuniune au manifestat un viu interes față de poziția R-omâniei și au scos în evidență cîmpul larg de acțiune deschis oamenilor de știință, cultură și educație pe tărîmul aplicării ideilor Conferinței general-euro- pene.

• MASE PLASTICE 
MAI REZISTENTE DECÎÎ
OȚELUL Potrivit unor calcule efectuate de experți de la Universitatea tehnică din Dres- da (R.D.G.), țevile din poliester, întărite cu fibre de sticlă, sinimai rezistente decit cele din o- țel. în urma unor experiențe a reieșit că. în funcție de comno- ziția solului, conductele subterane din poliester rezistă de 2 pînă la 12 ori mai mult decit cele din oțel. în afară de aceasta. prin folosirea țevilor din mase plastice, se fac însemnate economii.SAIGON 19 (Agerpres). — La Saigon a avut loc o ședință a Consiliului Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. in cadru] căreia a fost prezentat un raport privind stadiul pregătirilor pentru alegerile generale. Au fost discutate probleme referitoare la elaborarea unei legi cu privire la alegeri și la constituirea unor organe speciale pentru tinerea lor. De

asemenea, va fi organizat un recen- sămint al populației, tot in vederea alegerilor. Consiliul a ascultat raportul guvernului privind măsurile luate în vederea rezolvării unor probleme economice și pentru îmbunătățirea condițiilor de viată ale populației. S-a hotărit reorganizarea organelor administrative la toate eșaloanele, pentru ca ele să poată face față mai bine problemelor construcției economice culturale și de apărare.
copenhaga; Intilnirea liderilor partidelor socialiste 

din 17 țari vest-europeneCOPENHAGA 19 (Agerpres). — La Palatul Elsinor. din apropierea capitalei daneze — Copenhaga, a continuat luni reuniunea liderilor partidelor socialiste din 17 țări vest-euro- pene. începută duminică. La lucrări participă nouă șefi de guverne și alte personalități marcante ale partidelor socialiste din Europa occidentală.Luind cuvintul in ședința de luni, Francois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist Francez, a pledat cu hotărire în favoarea politicii de uniune a stîngii. în expunerea sa. el a respins criticile formulate de unii participant la reuniune împotriva politicii de alianță a socialiștilor cu partidele comuniste in tarile din vestul continentului.Primul ministru al Marii Britanii. Harold Wilson, s-a referit la situația îngrijorătoare a șomajului în țările occidentale, arătind că nivelul acestuia va continua să crească oină la sfirșitul anului in curs. El a menționat. in acest context, că in primele zece țări industrializate occidentale numărul șomerilor a depășit cifra de 14 milioane. în alte țări mai mici, problema șomajului este tot atît de serioasă ca și in unele țări in curs de dezvoltare — unde situația poate fi apreciată drept ..tragică".

Paralel insă — a arătat liderul Partidului laburist din Marea Brita- nie — au apărut și unele indicii privind o oarecare redresare economică.Referindu-se la lucrările reuniunii, agenția France Presse menționează că a doua zi a lucrărilor a prilejuit apariția unor serioase disensiuni între participant, în legătură cu analiza crizei economice din economia occidentală. intre apărătorii principiului „economiei de piață" și cei ai unei „planificări democratice". în acest context, secretarul general al Partidului Socialist Italian, Francesco de Martino, a arătat că „economia de piață se află Ia originea crizei profunde a capitalismului". El s-a pronunțat. totodată, „pentru o planificare democratică, care să tină cont deopotrivă de interesele muncitorilor, ale consumatorilor".în cursul ședinței de luni au mai luat cuvintul cancelarul vest-german. Helmut Schmidt, primul ministru al Suediei. Olof Palme, și primul ministru al Olandei, Joop Den Uyl. Ei au a- preciat. în unanimitate, că nu va fi posibilă rezolvarea in termen scurt a problemei șomajului din țările industrializate.

BRUXELLES

Dezbateri privind fixarea 
noilor preturi la produsele 
agricole în Piața comunăBRUXELLES 19 (Agerpres). — La Bruxelles au început, luni, lucrările reuniunii de două zile a miniștrilor agriculturii din țările membre ale C.E.E., consacrată problemei prețurilor la unele produse agricole. Această chestiune, apreciază observatorii economici, va constitui obiectul unor dezbateri controversate, caracteristice și precedentelor reuniuni. Comisia C.E.E. a făcut propunerea de majorare, în medie, cu 7,5 la sută a preturilor produselor agrare, în viitoarea campanie, propunere care întîmpină serioase rezerve din partea unor guverne.Rata înaltă a inflației a determinat fermierii din multe țări ale Pieței comune să se pronunțe pentru preturi de cumpărare mai substanțiale decit în trecut, pentru a acoperi cheltuielile de producție.Agricultorii din Italia. Franța și Belgia au dat publicității declarații in care consideră inacceptabilă propunerea lansată de Comisia C.E.E. pentru anul 1976.

★Comisia Pieței comune a anunțat, luni, instituirea unui nou sistem privind importul și exportul de carne în C.E.E. Potrivit noului sistem, firmele care se ocupă cu comerțul cu carne din țările membre au dreptul să importe unele cantități din statele terțe, cu condiția ca volumul acestora să fie egal cu cel al achizițiilor din interiorul C.E.E

iile de presa transmit:
Primu! seereto d C.C. al

P S.U G Erich Honecker, va faceo vizită de prietenie în R. S. C eho-slovacă, în a doua j umătate a luniiianuarie, la invitația lui Gustav Hu-sak, secretar general al C.C. al P.C.din Cehoslovacia.
La VarșevÂa au început lunilucrările Congresului al VII-lea alPartidului Țărănesc U nit din Po-lonia. Raportul la congres a fost prezentat de președintele Comitetului director al partidului. Stanislaw Gucwa. La lucrări participă Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și alți conducători de partid și de stat.
Comemoreze. Duminică a avut loc la Berlin o mare demonstrație a oamenilor muncii din capitala R.D.G., organizată cu prilejul comemorării a 57 de ani de la asasinarea eroilor clasei muncitoare germane Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg. La demonstrație, care a avut loc la Monumentul eroilor socialiști, au fost prezenți Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.. Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat ai R.D.G.
In timpd vizÂSeî între

prinse în R. 0. Vietnam,se- natorul George McGovern, președin

tele subcomisiei Senatului S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și Asiei de Sud, a fost primit de primul ministru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong. Acesta a arătat — scrie ziarul „Nhan Dan" — că politica neabătută a guvernului R.D.V, constă in menținerea păcii și prieteniei cu poporul american și cu celelalte popoare ale lumii. Guvernul american trebuie să-și îndeplinească in mod serios angajamentele privind vindecarea rănilor pricinuite de război și refacerea de după război a Vietnamului.
îa satul Praveț, din județul Sofia, s-a deschis, luni, o expoziție consacrată realizărilor obținute. în ultimii ani. de Cooperativa agricolă de producție Scorniceșt.i. La deschidere au participat reprezentanți ai Comitetului județean Sofia al P.C.B. ai organelor locale de partid și de stat, precum și numeroși cooperatori din cadrul Complexului agro-industrial Botevgrad. Au fost prezenfi ambasadorul României la Sofia. Trofin Sime- drea. și Vasile Bărbulescu, președintele C.A.P. Scornicești.
Negocierile americano—

spaniole în problema viitoruluistatut al bazelor S.U.A. amplasate pe teritoriul Spaniei au început luni la Madrid.

La Pekin a avut loc’ lun1, ° convorbire intre Cen Si-lien. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Vo Nguyen Giap, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vicepremier și ministru al apărării naționale al R. D. Vietnam, aflat în vizită în capitala chineză.
La Georgetown s a anuntat oficial că guvernul Republicii Guyana a recunoscut Republica Populară Angola,
Guvernul Islandeia făcut cunoscut Marii Britanii că relațiile dintre cele două țări vor fi rupte în cazul în care navele militare și a- vioanele de recunoaștere britanice nu vor fi retrase din. limita de 200 de mile a zonei naționale de pescuit. Guvernul de la Londra urmează să dea un răspuns acestei note cel mai tîrziu pină la 24 ianuarie. Hotărirea guvernului islandez reprezintă un nou moment de tensiune în cadrul disputei cunoscute sub numele de „războiul codului".
Cîmpurile petrolifere de 

Ia flacon, Prov’ncia Santa Elena, au fost preluate de guvernul ecua- dorian. Zăcămintele erau deținute de compania britanică „Anglo". subsidiară a corporației multinaționale ..Royal Dutch Shell".
FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND:

TRANSFORMAREA BALCANILOR ÎNTR-O REGIUNE 4 ÎNȚELEGERII, 
COLABORĂRII Șl BUNEI VECINĂTĂȚIîn expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

Considerăm că trebuie să se întreprindă noi eforturi 
constructive, care să contribuie la întărirea încrederii 
între state, la amplificarea relațiilor de cooperare și bună 
vecinătate, la transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, lipsită de arme nucleare.

După cum este cunoscut. România socialistă a acordat in mod consecvent și acordă o deosebită importanță statornicirii unui climat de destindere, de bună vecinătate și colaborare pașnică in spațiul său geografic, militind activ pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și securității, fără arme nucleare. Această preocupare perseverentă și-a găsit expresie de-a lungul anilor în multiple inițiative ale partidului și statului nostru. încă in anul 1957.

România a formulat cunoscutele propuneri cu privire la întărirea păcii, dezvoltarea relațiilor economice și culturale între toate' țările din această regiune — propuneri reluate, doi ani mai tîrziu, în declarația guvernului român privind denu- clearizarea Peninsulei Balcanice, iar ulterior în proiectul, devenit rezoluție a O.N.U.. referitor la „acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între
Obiective de cooperare 

realizate sau în stadiu de proiect
® Complexul hidroenergetic româno-iugoslav de la 

Porțile de Fier.
© Proiectul complexului hidrotehnic româno-bulgar 

Turnu-Măgurele—Nikopol.
© Convenție privind realizarea în comun de către 

România și Bulgaria a unei întreprinderi constructoare de 
mașini în zona Giurgiu—Ruse.

0 Construirea în comun de către România și Turcia a 
unei fabrici de acid sulfuric la Samsun și a unei fabrici de 
superfosfați la Elazig (în nordul Anatoliei).

@ Lucrările comune ale Bulgariei, Iugoslaviei și Greciei 
pentru regularizarea și amenajarea rîurilor Marița, Vardar 
și Mesta.

© Acțiuni de cooperare bulgaro-turce în construcția de 
electrocare și în prelucrarea minereurilor neferoase.

state europene aparținând unor sisteme social-politice diferite".Aceste propuneri au fost menținute în mod constant în actualitate. în Rapoartele prezentate Ia Congresele IX, X și al XI-lea, ca și la Conferințele Nationale ale P.C.R., în toate documentele de partid și de stat, in euvîntările secretarului general al partidului, președintele Republicii, în comunicatele comune și declarațiile cu prilejul întilnirilor ia nivel înalt problema bunei vecinătăți și a colaborării în Balcani a fost pusă în evidentă ca una din cerințele de cea mai mare însemnătate pentru pacea și securitatea în această parte a Europei și pe întregul continent.Convingerea după care s-a călăuzit și se călăuzește țara noastră in inițiativele. propunerile și acțiunile sale consacrate promovării colaborării și păcii in această regiune pornește de la o serie de realități evidente.Numeroase organisme interbalca- nice au apărut încă din deceniul al treilea. Astfel, prima Conferință balcanică, desfășurată în Grec-a, în octombrie 1930 — care, așa cum subliniau documentele adoptate. s-a făcut interpreta aspirațiilor de independență politică și progres ale popoarelor regiunii. a voinței lor de conlucrare — avea să fie urmată de conferințe anuale ale miniștrilor de externe la Istanbul. București. Salonic, culminînd cu încheierea Pactului de înțelegere Balcanică (9 februarie 1934). In același timp, au fost inițiate acțiuni de cooperare în cele mai diverse domenii de j activitate, consti

tulndu-se In acest scop un important număr de organisme neguvernamentale. în decembrie 1930, reprezentanții ziariștilor, întruniți la Sofia, creează o Asociație a presei balcanice. La scurt timp a fost înființată Federația balcanică de turism, urmată apoi de constituirea Uniunii Medicale Balcanice, organism de colaborare științifică ce își continuă activitatea. cu bogate rezultate, și in zilele noastre. în decembrie 1932 a început să funcționeze la Salonic Camera interbalcanică de comerț și industrie, prima instituție destinată promovării cooperării economice și comerciale între țările balcanice. Din această perioadă datează și „Săptă- mînile balcanice", organizate anual și care reuneau oameni de știință și cultură, diferite organizații profesionale. asociațiile pacifiste, de tineret și femei, contribuind la o adîncire a cunoașterii și înțelegerii reciproce.După mai multi ani de întrerupere, din cauza războiului, care avea să atragă în viitoarea lui și țările bal canice. unele din aceste organisme de colaborare și-au reluat activitatea în perioada postbelică. adăugîn- du-!i-se totodată altele noi. cum ar fi Comitetele naționale pentru colaborare si înțelegere în Balcani. Asociația de studii sud-est europene. Uniunea arhitecțilnr din țările balcanice. Totodată, s-au desfășurat multiple manifestări cultural-artistice, au avut loc întîlniri ale ziariștilor, organismelor naționale de turism, festivaluri folclorice, balcaniade sportive.în conceDția tării noastre, transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți și a colaborării pașnice. în condiții de deplină securitate. răspunde intereselor fundamentale ale popoarelor din această regiune și ar constitui. în același timp, o importantă contribuție concretă Ia edificarea securității pe întregul continent european.Constituie, desigur, un motiv de satisfacție evoluțiile pozitive din ultimul timp, dezvoltarea continuă a colaborării dintre statele din această regiune.în acest context se înscrie și inițiativa organizării, la sfirșitul acestei luni. Ia Atena, a unei conferințe balcanice pentru colaborare economică. cc urmează să examineze posibilitățile de extindere și adîncire a cooperării reciproce. în mesajul de răspuns la scrisoarea adresată în acest sens în urmă cu cîteva luni de

O bogată tradiție a colaborării
— octombrie 1930 : prima CONFERINȚĂ BALCANICA 

(Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România, Turcia) ; au 
fost adoptate o rezoluție generală și un mesaj adresat po
poarelor balcanice.

— din anul 1930 au fost organizate anual „SĂPTĂMT- 
NILE BALCANICE" si „BALCANIADELE" sportive.

— decembrie 1930 : crearea ASOCIAȚIEI PRESEI BAL
CANICE.

— aprilie 1931 : crearea FEDERAȚIEI BALCANICE DE 
TURISM.

— februarie 1932 : înființarea UNIUNII MEDICALE 
BALCANICE.

— decembrie 1932 : constituirea CAMEREI INTERBAL- 
CANICE DE COMERȚ Șl INDUSTRIE.

— februarie 1934 : semnarea, la Atena, a PACTULUI DE 
ÎNȚELEGERE BALCANICĂ (Grecia, Iugoslavia, România, 
Turcia).

— septembrie 1934 : constituirea UNIUNII BALCANICE 
A MATEMATICIENILOR.

— ianuarie 1936 : semnarea CONVENȚIEI POȘTALE $1
de telecomunicații.

— octombrie 1936 : crearea COMITETULUI MARITIM 
BALCANIC.

★
— 1959 : înființarea de COMITETE NAȚIONALE PEN

TRU COLABORARE Șl ÎNȚELEGERE ÎN BALCANI (în Româ
nia, Bulaaria, Iugoslavia, Grecia).

— 1963 : constituirea ASOCIAȚIEI INTERNATIONALE 
DE STUDII SUD-EST EUROPENE.

— 1966 : crearea UNIUNII ARHITECTILOR DIN ȚĂRILE 
BALCANICE.

premierul elen, tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat această inițiativă. asigurînd că țara noastră este hotărîtă să ia parte activă Ia o asemenea intîlnire, să depună toate e- forturile pentru buna desfășurare și încheierea ei cu succes. Apare limpede că. prin înseși țelurile sale, apropiata reuniune de la Atena poate constitui un exemplu de aplicare in practică a principiilor și înțelegerilor înscrise in Actul final al Conferinței general-europene.

în această lumină, România socialistă — așa cum se subliniază în documentele partidului și statului nostru — este hotărîtă să-și aducă și de acum înainte întreaga contribuție la asigurarea unei atmosfere de bună și trainică înțelegere și conlucrare între țările balcanice, potrivit intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor regiunii, ale cauzei păcii și colaborării pe continentul Europei și in lume.
Dumitru ȚINU

• TRATAREA ULCE
RULUI CU ULTRASU
NETE. Medicii spitalului județean din Burgas, (Bulgaria) utilizează cu rezultate bune tratarea ulcerului cu ajutorul ultrasunetelor. Acțiunea ultrasunetelor este condiționată de mai mulți factori. în primul rînd. o parte considerabilă a energiei lor se transformă în căldură, care este absorbită treptat de țesuturi și îmbunătățește circulația sanguină și alimentația acestora. în al doilea rînd, undele respective și fenomenele electrice secundare pe care Ie provoacă nu influențe mecanice asupra țesuturilor sub forma unor micro- masaje, îmbunătățind metabolismul. în sfîrșit. ultrasunetele reduc excitabilitatea sistemului nervos central, care, după cum se știe, are o mare influentă a- supra ulcerului.
• „ZIAR ELECTRONIC". Firma japoneză Matsushita din Osaka a prezentat, recent, prototipul unui „ziar electronic". Este vorba de un aparat care se cuplează la un televizor obișnuit și care. în timpul desfășurării emisiilor, tipărește știrile difuzate. După cum a declarat un reprezentant al companiei, aparatul va fi produs în serie atunci cînd se va rezerva un canal special pentru transmiterea știrilor.
• CHIRURGIE PRE- 

COLUMBÎANĂ. Institutul național de antropologie și istorie al Mexicului a anunțat scoaterea Ia iveală, în zona muntelui Alban, a zece cranii umane care poartă semnele evidente ale unor intervenții chirurgicale. Muntele Alban, aflat la circa 506 km sud de Ciudad de Mexico, a fost centrul de dezvoltare a unor culturi precolumbiene. Descoperirea ar dovedi că trepana- tiile craniene erau cunoscute de chirurgii precolumbieni.
• UGO TOGNAZZI: 

PREMIU PENTRU CO
MEDIE. Criticii sînt unanimi în a-1 considera pe actorul Antonio de Curtis (cunoscut mai ales sub numele de Toto). decedat cu cîțiva ani în urmă, ca unul din cei mai mari comici ai ecranului italian, creațiile sale — unele din ele familiare și publicului românesc — indiferent dacă era vorba de „umiliții si ofensații vieții" sau. dimpotrivă. de figuri ale marii burghezii. prezentate în culori necruțătoare, constituind veritabile „piese" antologice. în amintirea sa a fost constituit un premiu pentru comedie care, in 1975. a revenit actorului de film Ugo Tognazzi. de asemenea cunoscut si publicului nostru și apreciat de critici ca un demn urmaș al lui Toto.

• CARTOFII LA...
PREȚ. Belgienii, care se numără printre cei mai mari a- matori de cartofi (consumul mediu zilnic circa 400 grame), sînt alarmați : ca urmare a blocării prețurilor Ia vinzarea cu amănuntul. pur și simplu acest aliment de bază a dispărut de pe piață. în schimb, se înregistrează un înfloritor comerț la negru, situație nemaiîntîinită din perioada războiului. iar prețurile preparatelor pe bază de cartofi Ia restaurante au .înregistrat sporuri apreciabile, de 20 de franci sau chiar mai mult.

• CAMPANIE ÎMPO
TRIVA FUMATULUI. Guvernul britanic continuă acțiunile îndreptate împotriva fumatului prin aplicarea unor noi restricții, ■ cum ar fi interzicerea prezentării reclamelor firmelor producătoare de țigări în cinematografe și eliminarea treptată a acestora din programele televiziunii, Din 19 milioane de fumători. cîți există în Marea Bri- tanie, 50 000 mor prematur din cauza fumatului. De acum înainte, pe pachetele de țigări se va menționa nu numai faptul că fumatul reprezintă un pericol iminent pentru sănătatea omului, ci și conținutul de nicotină al țigărilor.
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