
PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂI e ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit

marți, 20 ianuarie, în stațiunea 
Predeal, pe V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej 
vorbire care s-a
atmosferă caldă,

a avut loc o con«»
desfășurat într-<J 
tovărășească.
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Combinatul chimlo „Azomureș" 
din Tîrgu-Mureș, cunoscut pen
tru calitatea îngrășămintelor 
chimice pe care le realizează
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PLANUL INVESTIȚIILOR 
-REALIZAT Șl DEPĂȘIT

Au trecut două decade din noul an de investiții, 1976, care prevede sarcini superioare anilor prece- denți pentru a crea, încă din primul an al actualului cincinal, condiții pentru realizarea capacităților necesare creșterii prevăzute a producției materiale. Semnificativă in acest sens este, în primul rind, amploarea fondurilor alocate, care a- ting valoarea fără precedent de 160 miliarde lei ; adică, cu 26 miliarde lei mai mult decît nivelul realizărilor din anul trecut, creștere ce egalează aproape întregul volum de investiții din economia anului 1960. în al doilea bire atenția pacități mai te să intre ne : 300 in zootehnice și de îmbunătățiri funciare, menite să contribuie la dezvoltarea susținută a industriei și a- griculturii.Experiența anilor anteriori a demonstrat cît de greșită este practica de a considera primul trimestru al anului ca o perioadă de debut, de „intrare în ritm", în care se execută un volum destul de restrîns de lucrări, situat sub nivelul posibilităților de pe șantiere și al prevederilor din grafice, pentru ca, apoi, cea mai mare parte a lucrărilor să se aglomereze în ultimele două trimestre. Ținînd însă seama de amploarea programului de investiții ce se cere realizat in acest an, o atare practică este necorespunzătoare cerințelor dezvoltării în ritm susținut a economiei, ea n-ar putea să asigure realizarea unui volum atit de mare de lucrări. Este un volum care presupune ca, de la început, din primele luni ale anului, pe toate șantierele de investiții, fără excepție, să se lucreze In ritm intens pentru a se asigura — potrivit eșalonării stabilite — stadiile fizice necesare înfăptuirii riguroase a ^sarcinilor de plan, punerea în func-

rînd, reține cu deose- numărul mare de ca- importante programa- eșalonat în funcțiu- industrie și 55 agro-

țiune la termen a obiectivelor productive prevăzute.De mare ajutor pentru constructori și montori este și timpul care se menține favorabil în numeroase zone ale țării, permițînd o largă desfășurare a forțelor pe șantiere, executarea lucrărilor la construc- ții-montaj cu intensitate sporită. Valabilă pentru toate șantierele, cerința utilizării la maximum a acestor condiții prielnice de lucru din primul trimestru capătă o importanță deosebită pentru acele șantiere care au restanțe din cincinalul trecut. Nu există nici un fel de absolvire pentru aceste restante și, de aceea, cu atît mai mult este necesar ca acestea să fie recuperate cit mai repede în cursul acestui trimestru, la începutul lui chiar, pentru ca noile obiective productive să fie grabnic puse în funcțiune.Important este ca pretutindeni, pe toate șantierele, printr-o maximă utilizare a potențialului tehnic și uman de care dispun constructorii și montorii, prin îndeplinirea cu strictețe de către beneficiari și proiectanți, furnizori de u- tilaje și de materiale, a obligațiilor ce le revin și, mai ales, printr-o strînsă colaborare, să fie rezolvate de urgență toate problemele mari și mici cu care sînt confruntate în prezent unele obiective de investiții, asigurîndu-se execuția lucrărilor în cele mai bune condiții. Numai buna sincronizare a eforturilor depuse la realizarea fiecărei lucrări în parte poate oferi garanția că noile capacități vor fi date în exploatare la termen.A valorifica intens perioada acestui trimestru nu înseamnă nicidecum „a alerga" cu orice preț după realizări valorice, fie că e vorba de executarea unor clădiri ce rămîn apoi goale pentru că lipsesc utilajele tehnologice, fie de alte lucrări cu valoare mare, dar care nu sînt imediat necesare pentru intrarea

funcțiune a imul obiectiv sau altul. , Dimpotrivă, în activitatea lor, constructorii și . montorii trebuie să pună accentul pe realizarea fizică a investițiilor, pe efectuarea, strinsă succesiune, a tuturor rilor de construcții și montaj logic, prin respectarea strictă vederilor din graficele de execuție.Care sint problemele principale spre care trebuie îndreptată atenția pentru realizarea ritmică, din , primul trimestru, a planului de investiții pe acest an ?Desigur, hotărîtoare pentru realizarea ritmică a planului de investiții este, în primul rînd. organi-’ zarea temeinică a lucrărilor și a muncii pe șantiere, ceea ce impune punctualitate, ordine și disciplină, participarea integrală la lucru a tuturor echipelor și brigăzilor de muncitori, folosirea de randamente superioare a timpului și a utilajelor de construcții, buna aprovizionare cu materiale, o asistență tehnică competentă și permanentă în toate schimburile.în al doilea rînd, este necesar să se asigure livrarea utilajelor tehnologice la termenele contractuale stabilite în concordantă cu graficele de montaj, precum și a celor restante din anul 1975. Subliniem aceasta, întrucît respectarea termenelor de punere în funcțiune la combinatele chimice din Pitești și Rm. Vîlcea, Combinatul siderurgic Galați ș.a. este strîns legată de modul în care unele unități producătoare de utilaje tehnologice, cum sînt întreprinderile de utilaj chimic Ploiești, „23 August" București, mecanică de utilaj chimic din Capitală ș.a., acționează cu maximum de energie și receptivitate pentru a expedia toate comenzile către șantiere, urgent și în bune condiții de calitate.în al treilea rînd. trebuie urgen-

Pe șantierele
9

de îmbunătățiri funciare
9

©100 000 de hectare vor fi redate în circuitul agricol ® in 
numeroase comune se muncește intens ® Lucrări care vor 

spori rodnicia ogoarelorȘi în anotimpul rece, în toate județele continuă lucrările de îmbunătățiri funciare avînd ca scop extinderea suprafeței arabile și îmbunătățirea însușirilor solului. Pînă in prezent, potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, au fost identificate 100 000 ha care, prin desecări, defrișări și alte lucrări, vor fi redate agriculturii. Mari suprafețe urmează să fie cîștigate pentru a- gricultură îndeosebi în județele Timiș, Tulcea, Ilfov, Harghita, Cluj, Brașov, Bihor și altele. Această acțiune constituie, de altfel, unul din obiectivele chemărilor la întrecere adresate cu prilejul conferințelor județene ale consiliilor populare. în multe comune, numeroși locuitori participă la săparea șanțurilor de desecări, la defrișarea arborete- lor și la alte lucrări de îmbunătățiri funciare. în județul Buzău, de exemplu, la Glodeanu-Siliștea, Gre- ceanca și în alte localități sătenii sapă sau adîncesc canalele de desecări. Datorită investițiilor mari acor-

date, în acest an In județul Buzău vor fi executate lucrări de îmbunătățiri funciare care vor înlătura excesul de umiditate pe 15 000 ha. Și în județul Brăila, ca și în ceilalți ani, continuă să se desfășoare ample lucrări de îmbunătățiri funciare. Peste 700 locuitori din comuna Grădiștea și satele Ibrianu și Maraloi au efectuat amenajări și lucrări de finisare a digului gul nei au 700
ridicat de-a lun- Locuitorii comu- din satul Custura pe o lungime derîului Buzău. Racovița și cei ridicat un dig metri. Măsurile cuprinse într-unamplu program de îmbunătățiri funciare sînt în curs de aplicare în comunele județului Iași. în comuna Tuțora, care a avut de suferit în urma inundațiilor de anul trecut, locuitorii s-au angajat să execute un mare volum de lucrări — circa 20 mc de săpături de fiecare cetățean — pentru săparea unui canal în lungime de 1,3 km între satele Tuțora și Oprișeni. Zilele trecute au fost reluate lucrările pe șantierul acestui canal.

ÎN ZIARUL DE AZI:

(Continuare în pag. a IV-a)

e e De aici, de la hidrocentrala Tarnița — de pe Someș — zilnic se furnizează sistemului energetic național impor
tante cantități de energie electrică. în imagine: camera turbinelor Foto : S. Cristian
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VOCAȚIA
PIONIERATULUIîn anul 1909 apărea la Paris prima carte de endocrinologie din lume — „Secrețiile interne", semnată de C. I. Parhon și de colaboratorul săuM. Goldstein. în 1934 a fost creată la București prima catedră de endocrinologie din lume. în anul 1946 a fost creat la București — printre primele institute de specialitate din lume — Institutul de endocrinologie al Academiei. în 1948 a fost creată, în cadrul Institutului de endocrinologie, secția de chirurgie endocrină — de asemenea printre primele de acest gen din lume...Simpla enumerare a celor de mai sus ne trimite cu gîndul spre oamenii devotați științei medicale românești, patrioți înflăcărați, savanți care s-au bucurat de un ' ' tigiu. Ne trimite cu gîndul la munca și viața atîtor intelectuali care n-au. avut altă aspirație mai înaltă decît munca și viața închinată acestui popor, propășirii lui, afirmării științei, culturii românești în lume.Am desprinde, din toate acestea, unul din posibilele argumente. Este vorba de chirurgia endocrină.Pînă în anul 1948, cînd profesorul Ștefan Milcu, colaboratorul lui C. I. Parhon, studia posibilitățile organizării unei secții de chirurgie endocrină în institut, chirurgia adusese destule decepții endocrinologiei. Și se părea că drumul ei spre glandele endocrine va rămîne mereu un drum spinos. Inițiativa, act de fermitate și de previziune științifică, cuprindea replica la sîmburele in cîmpulPînă la rurgie, institutul rarea celor mai 1N. Hortolomei. I.ghele... Faptul că pentru operații pe _______ , _mai înaltă chirurgie sublinia atunci însemnătatea sectorului crin. Ștefan Milcu pornea la cu un chirurg reputat. Eugen lescu — astăzi pensionar. Alături de

binemeritat pres-

După ce alegătorii circumscripției electorale municipale nr. 9 din Iași mi-au încredințat mandatul de deputat, m-am considerat la dispoziția lor. Nu este un timp prea mare de la alegeri incit să pot vorbi pe marginea unui bilanț prea bogat. Totuși, răsfoind agenda de deputat constat in primul rînd că am stat de vorbă in mod organizat de mai multe ori cu alegătorii, fără ca de la consiliul popular să fiu planificat în mod expres pentru astfel de întilniri. Despre ce am vorbit ? Am purtat mai discuții cum trăiesc și muncesc alegătorii. Ne-am sfătuit îndelung și am acționat și în treburile rești ale scripției. am realizat țiu verde în _ diniței de copii, îndemnat pe alegători să planteze fiecare cite un pom. Mai aool. a- legătorii au acordat sprijin la terminarea asfaltării unor străzi și trotuare din circumscripție. Un grup de părinți mi-au cerut o- dată părerea asupra școlilor către care să-și îndrume copiii lor. Am căutat atunci să fac cunoștință și cu copiii, într-o seară m-am în- tîlnit cu elevii liceului

întîidespre felul cum
gospodă- circum- împreună un spa- jurul gră- Am

„Costache Negruzzi", care se află în circumscripție. Mi-am dat seama din discuții că profesorii liceului îndrumă competent fiecare elev să îmbrățișeze meseria către care are aptitudini. Și multi au mers la școlile de specialitate care sînt numeroase în Iașiul nostru. Trăind bucuriile și preocupările alegătorilor, dis- cutînd cu ei, acționind împreună am aflat „cheia fermecată" a încrederii reciproce.Mare mi-a fost bucuria cînd, după un spectacol. un grup de cetățeni au cerut să discut cu ei o problemă din circumscripție. „Știți, noi n-am fost la întîlni- rile cu dumneavoastră pentru că mereu am căzut în ture de după- amiază — mi-au spus drept scuză. Este vorba de o intervenție la consiliul popular..." Cetățenii doreau să se planifice niște lucrări de îmbunătățire la sistemul de încălzire de la blocurile construite prin 1957. Se impunea racordarea la sistemul de încălzire al orașului. Cererea era întemeiată, soluția preconizată mi-a părut economicoasă, drept care am prezentat problema consiliului popular. Acum specialiștii caută rezolvarea ei. Ca deputat, activez și în comi-

sia permanentă pentru invățămînt, cultură și sănătate. A- nalizăm, spre exemplu. modul cum să fie scoase mai mult în relief valorile ieșene, căutăm bine la țenilor zeistic, . _ .numente istorice și de cultură ale Iașiului. La Teatrul Național, bunăoară. care în acest an va serba 160 de ani de la primul spectacol in limba română și 80 de ani de la darea în folosință a clădirii, s-au luat măsuri pentru ca această importantă instituție de cultură să poată fi în atenția tuturor. Recent, s-au încheiat lucrările de refacere a clădirii și de modernizare a scenei, s-a reînnoit mobilierul, s-au organizat galeriile de artă, unde odată cu premierele spectacolelor se deschid și interesante expoziții ale artiștilor plastici ieșeni.în sfîrșit, căutăm ca împreună cu cetățenii să înfrumusețăm și să gospodărim cît mai bine întregul Iași, pentru a se situa fruntaș în întrecerea patriotică dintre orașe.

culturale In primul rînd să punem mai dispoziția cetă- tezaurul mu- celelalte mo-

Teofil VÎLCU 
directorul
Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri" 
din lași *

el au venit în noua secție chirurgii Dumitru Stoenescu, Alexandru Damian, în prezent medici primari și doctori în științe medicale ; Adrian Oproiu, Ana Handoca și Nicolae Cer- năianu. O mină de oameni. Dăruiți profesiei. îndrăznind pe un teritoriu nou, nebătătorit de nimeni. Bucu- rindu-se de toate condițiile afirmării în profesia lor. Desfășurînd o uriașă muncă, în care s-au împlinit profesional, înțelegînd să-și slujească patria, poporul cu armele profesiei lor. Cu toate acestea, nu ne reținem de la întrebarea :— Cum și-a cîștigat prestigiul acest nobil așezămînt medical, prețuit în toată lumea ?— Pas cu pas, prin muncă — ne în științe medicale Muncă ța, în operații . după-amiaza, mijlocul bolnavilor. După-amiaza, sint mai liniști studiați mai

spune doctorul Al.
Reportaj de Traian COȘOVEI

Damian, diminea- sălile de ; muncă în

situația de pînă atunci și unei revoluții a chirurgiei endocrinologiei.înființarea secției de chi- solicitase colabo- buni chirurgi — Juvara, T. Bur- institutul apela, i tiroidă, la cea de pe endo- treabă Ange-
In lumina Codului etic, societatea te întreabă: Cum trăiești? Cum muncești?

însemnătatea atitudinii corecte în muncă, față de muncă nu mai trebuie demonstrată. Ea este determinată, înainte de toate, de cerința întăririi spiritului de ordine și disciplină in toate unitățile, a statornicirii normelor eticii și echității socialiste în munca și viața fiecăruia. Investite cu responsabilități deosebite în această direcție, organele de conducere colectivă din întreprinderi și instituții sînt datoare să promoveze o astfel de atitudine, să combată ferm orice încălcare a disciplinei muncii. Dacă în cele ce urmează ne-am oprit la o abatere, poate secundară, de la această regulă, am con- semnat-o tocmai în temeiul că aceasta este de natură să afecteze spiritul de responsabilitate socială. Cu atît mai mult cu cît, uneori, factori de decizie din- tr-o unitate sau alta își pun prestigiul in joc eliberînd — pentru uzul justiției 1 — nici mai mult, nici mai puțin decît „certificate de bună purtare" unor...Să ne oprim însă asupra cazului....Documentul — intitulat „Note depuse de către I.A.P.L. Aluniș prin comitetul oamenilor muncii și comitetul sindicatului, in cauza ce formează obiectul dosarului..." — a fost înaintat Judecătoriei sectorului 5 la data de 19 septembrie

1975. Reprezentanții I.A.P.L. reanalizau, în paralel cu a- cuzarea, situația ce a trimiterea șefului de te Spirache Stelian stanță, ca inculpat.El era acuzat, în pal, că a falsificat
dus la uni tain in-princi- poziția

contracarate celelalte capete de acuzare, după care emitenții notelor desfășoară un „rechizitoriu" .'a rechizitoriu. Sînt invocate meritele excepționale ale lui Spirache, cinstea și priceperea lui, afirmîn-
lui, au analizat situația și au „ajuns la concluzia ...ca Spirache Stelian să rămînă în continuare în. colectivul nostru".Desigur, nu s-ar putea aprecia activitatea unui organ după un singur fapt.

eacor
din pontaj a bufetierei Ion Floarea, trecînd-o prezentă, deși absenta de la lucru. Comitetul comunică instanței că șeful de unitate era obligat să acorde bufetierei zile libere pentru orele suplimentare lucrate de aceasta. Or, scrie în „note" ; „în luna aprilie ea a avut de luat cîteva zile libere. Considerăm că Spirache Stelian, salariatul nostru, nu a avut intenția de a săvîrși aceste infracțiuni și nu a avut nici un interes să săvîrșească asemenea fapte". La fel sînt

du-se, emoționant, că „a- plicarea unei sancțiuni penale rău și : le i Ca bine mecanismul erorii diciare ce era gata să comită, sint descrise în culorile două nuite de cercetare. Comitetul oamenilor muncii și comitetul sindicatului, întrunite în ședință-comună, se arată în continuarea documentu-

; ar produce un mare nu numai lui, societății". Dar nu se rezumă la să se înțeleagă
ci note- atît. mai jU’ semai sumbrecelefoste lucrătoare bă- a fi sesizat organele

Dar faptul la care ne o- prim se află prea evident dincolo de centrul răspin- tiei dintre adevăr și neadevăr, dintre corectitudine și incorectitudine, dintre legal și nelegal, ca să nu stăruim asupra lui. Și este; desigur, semnificativ că instanța a ignorat impresionantul memoriu colectiv, aplicînd inculpatului sancțiunea legală cuvenită....Recapitulînd faptele, 1- nițial se năștea întrebarea : Care punct de vedere reprezintă dreptatea ? Mărturisim că înclinam să dăm

dreptate comitetului oamenilor muncii. Acolo doar „judecaseră" 15 oameni —< iar în instanță numai doi ; primii cunoșteau aproape nemijlocit realitatea — magistralii, doar dosarul. Hotărîți să preluăm cauza lui Stelică Spirache, am intrat în culisele „memorandumului".De la primul pas Insă, stupoare. Cazul n-a fost dezbătut într-o ședință comună a celor două organe ; a fost strecurat printr-o puzderie de alte probleme dezbătute de comitetul oamenilor muncii în ședința sa din 17 septembrie 1975. Cîteva rindulețe transformate apoi în cîteva pagini.Directorul A. Constanti- nescu — se arată în procesul verbal — a prezentat „cererea tov. Spirache în legătură cu cazul său... Solicită sprijinul C.O.M. pentru a fi ajutat". A luat cu- vîntul președintele i catului — I. Costea, cretarul comitetului partid — Lică Antohe și încă o vorbitoare, care s-au declarat „de acord pentru a fi sprijinit și ajutat cît se poate". în schimb, șeful biroului^ comercial, C. Ene, se carată tot în procesul- verbal. „se opune la propunerea tov. Constantinescu". La vot insă — unanimitate.

vizitele medicale tite, bolnavii pot minuțios. Seara — uneori pînă: tir- ziu — chirurgii analizează împreună cazurile mai grele, propun, examinează soluții, tehnici operatorii. Și— se înțelege — studiul. Fiecare la masa lui de studiu.Există — explică mai departe doctorul Al. Damian — o strînsă colaborare a secției noastre cu secțiile’ clinice de endocrinologie și cu laboratoarele institutului. Fiecare chirurg colaborează direct și din aproape cu una sau două din secțiile clinice, cu endocrinologii și cu laboratoarele. Bolnavii sînt examinați în comun de endocrinolog și de chirurg ; în comun se fixează tratamentul medical, iar după pregătirea medicală necesară. pacientul este transferați in secția de chirurgie, unde va fi operat la momentul optim — și în condiții optime. Tot în comun, după operație, se fixează din nou tratamentul medical.Aceste principii, a căror elaborare a cerut studiu, experiență, gindire, au ajutat să transforme intervențiile de aici, pe tiroidă și pe celelalte glande endocrine, din operații considerate ca foarte grele în operații simple, bine reglate tehnic și eficiente— operații codificate.De la intervențiile pe gușa endemică și pe celelalte boli ale tiroidei, acești chirurgi — tot mai siguri pe știința și pe măiestria lor, perseve- rînd să-și cucerească în continuare un teritoriu neexplorat pînă la ei — au trecut la operații pe celelalte glande endocrine, considerate pînă atunci greu accesibile. în 27 de ani de activitate de la înființarea secției au fost realizate peste 10 mii de operații. Este una dintre cele revelatoare statistici europene mondiale. Și o adăugire : la
(Continuare în pag. ’a V-a)
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Cargoul „Drăgășani“

0 nouă navă 
în dotarea flotei

noastre comerciale

sindi- , se- de

Sergiti ANDON

(Continuare în pag. a V-a)

Noua navă este cargoul „Drăgă- șani" de 14 000 tdw. în cursul acestui an, în registrele navale române vor mai fi înmatriculate alte 19 vase, majoritatea urmind să fie construite în țară. Astfel, zestrea flotei noastre maritime va spori cu 300 000 tdw. NAVROM-ul va fi înzestrat, printre altele, cu mineraliere de 55 000 tdw și de 12 500 tdw, cargouri de 7 500 și 4 400 tdw.Pînă la finele cincinalului, flota maritimă va ajunge la 200 de nave, totalizînd 3 milioane tdw. Ținînd seama de sarcinile sporite de trafic, personalul navigant și portuar, în colaborare cu unitățile beneficiare, urmărește folosirea cit mai eficientă a navelor, asigurarea încărcării lor în ambele sensuri și rute, care să ducă la economii de combustibili.(Agerpres)
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.......... ..CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE

CONSTANȚA COVASNA GALAȚI
Prima Conferință a consiliilor populare din județul Constanța, care a reunit aproape 1 500 de deputați și invitați, și-a axat lucrările pe problema creșterii rolului și perfecționării activității organelor locale ale puterii de stat în ce privește dezvoltarea economico-socială a județului in perioada 1976—1980 Expunerea prezentată de tovarășul Vasilc Vîlcu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului populai județean, precum și cuvîn- tul celor 132 de vorbitori au scos în evidență faptul că noul cincinal debutează in condiții deosebit de favorabile. Județul a încheiat cincinalul aijterior cu 102 zile înainte de termen și cu o producție suplimentară de 3.3 miliarde lei. încă din 1974, Constanța s-a situat printre județele cu o producție globală industrială anuală de peste 10 miliarde lei.Printre succesele importante dobîndite în cincinalul încheiat se numără și cele ale constructorilor de nave. în cadrul conferinței a fost exprimată satisfacția produsă de construirea pentru prima dată, la șantierul naval constănțean. a navelor de 55 000 tone și, In același timp, hotărîrea constructorilor de a valorifica întreaga lor pricepere și putere de muncă pentru realizarea altei premiere tehnice românești — petrolierul de 150 000 tone.Făcînd bilanțul rodnic al rezultatelor cincinalului trecut. vorbitorii au ținut să arate că prevederile actualului plan cincinal — prevederi judicioase, realiste — vor aduce noi și importante schimbări în viața județului care se vor răsfrînge în creșterea nivelului de trai al locuitorilor.în discuții s-a stăruit asupra faptului că elementul caracteristic al planului pe 1976— 1980 îl constituie continuarea în ritm susținut a procesului de industrializare. Industria constănțeană se va dezvolta prin construirea de noi întreprinderi, prin dezvoltarea șantierului naval, a unui complex petrochimic la Năvodari, a noului port Constanța sud-Agigea. Vorbitorii au ținut să arate că pentru realizarea acestui vast plan de dezvoltare județul dispune de importante resurse materiale și umane, pro- punînd felurite acțiuni și măsuri de folosire a acestora cu mai multă atenție și chibzuință. Avînd o complexă viață economică, județului Constanța îi revin sarcini sporite in direcția intensificării transportului maritim, care în actualul cincinal va crește de 2.9 ori. precum și in direcția activității tur 'ice de pe litoral, căreia i;au fost alocate 800 milioane lei. în discuțiile din plen și din secții s-a evidențiat hotărîrea oamenilor muncii constănțeni de a situa. în centrul preocupărilor lor, sporirea continuă a eficientei economice în toate sectoarele de activitate și la toate locurile de muncă, reducerea cheltuielilor de producție. gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor combustibililor și energiei electrice, eliminarea cheltuielilor neeco- nomicoase. Din cele spuse de vorbitori a reieșit că prin reducerea cheltuielilor de producție numai cu 1 la sută se va putea obține in acest an. la nivelul județului, o economie de circa 100 milioane lei.Por.nindu-se de la faptul că agricultura județului va cunoaște o creștere anuală a producției de circa 8 la sută fată de cincinalul anterior, numeroși vorbitori au analizat diferite probleme legate de extinderea irigațiilor pe o suprafață de încă 107 000 ha, pro- punind diferite acțiuni și măsuri pentru încheierea amenajării pentru irigat a întregii suprafețe arabile a județului.

Conferința a acordat o atenție deosebită pregătirii și continuei perfecționări profesionale a forței de muncă, potrivit necesităților și sarcinilor de amploare ce revin județului. Actualul cincinal va duce la crearea a peste 40 000 locuri noi de muncă, ceea ce impune în primul rînd învăță- mîntului obligații de maximă răspundere. Este necesar ca nivelul calitativ al învă- țămîntului să crească în măsura cerută de dezvoltarea vieții economico-sociale a județului, ca școala de toate gradele să fie tot mai strîns legată de producție. în acest scop trebuie îmbogățită baza didactico-ma- terială a unităților școlare, pregătindu-se un tineret apt să se integreze perfect în activitatea de producție, în toate celelalte domenii ale vieții sociale.Numeroși vorbitori au făcut observații și propuneri valoroase privind dezvoltarea localităților rurale în lumina prevederilor schițelor de sistematizare, pentru utilizarea maximă a perimetrelor construibile ale localităților. folosirea rațională a terenurilor, valorificarea multiplelor resurse existente pe plan local. De asemenea, s-au dezbătut probleme legate de aplicarea cu strictețe a prevederilor legale în vederea menținerii nealterate a mediului înconjurător, protejării pădurilor, faunei cinegetice și piscicole, a zonei litoralului.Conferința a acordat o atenție deosebită activităților legate de construcția de locuințe, îmbunătățirea aprovizionării populației, a transportului în comun, de creșterea numărului de unități comerciale și prestatoare de servicii pentru populație. în ceea ce privește turismul, vorbitorii au subliniat necesitatea asigurării unor condiții tot mai bune de cazare și confort, receptivității și operativității în rezolvarea optimă a exigențelor turiștilor.Complexitatea sarcinilor consiliilor populare a determinat o examinare aprofundată a aspectelor legate de perfecționarea activității lor, pe linia atragerii tot mai active a cetățenilor la conducerea vieții economico-sociale. Mai mulți vorbitori au abordat problema îmbunătățirii muncii comitetelor de cetățeni, studierii temeinice și rezolvării competente a tuturor problemelor ce le ridică viața din fiecare sat. comună și oraș ale județului. O atenție deosebită, au arătat vorbitorii, trebuie acordată cunoașterii de către consiliile populare, de către deputați a realităților de pe teren, îndrumării și controlului menite să determine în toate sectoarele o activitate exemplară.în încheierea discuțiilor, tovarășul 
GHEORGHE PANĂ, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a apreciat spiritul constructiv în care s-au desfășurat dezbaterile, subliniind principalele sarcini care stau în fața oamenilor muncii din județ în noua etapă de dezvoltare economico-socială a țării. Referindu-se la însemnătatea perfecționării continue a activității organelor de partid și de stat, vorbitorul s-a oprit asupra unor neajunsuri semnalate de participanții la dezbateri, evidențiind necesitatea întăririi responsabilității în muncă, a disciplinei și ordinii în realizarea ritmică a tuturor o- biectivelor prevăzute, perfecționării pregătirii cadrelor, ridicării în continuare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii. Vorbitorul a manifestat convingerea că 'organele și organizațiile de partid, consiliile populare vor pune un accent și mai pronunțat pe îmbunătățirea stilului lor de muncă, pe atragerea tuturor cetățenilor la mai buna gospodărire a localităților.

Conferința județeană a consiliilor populare, care a avut loc duminică la Sfîntu- Gheorghe, a analizat, într-un spirit de înaltă exigență comunistă și cetățenească, problemele majore legate de dezvoltarea economică, social-culturală și edilitar-gospodă- rească a județului Covasna în acest cincinal. în raportul prezentat de tovarășul Ferdinand Nagy, prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cît și în cuvîntul celor 155 de deputați care au participat la dezbateri, s-a subliniat că planul de dezvoltare economică și socială a județului Covasna pe perioada 1976—1980, elaborat în deplină concordanță cu prevederile Programului partidului și ale Directivelor Congresului al XI-lea, reflectă în mod strălucit politica de industrializare socialistă a României, de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, materiali- zînd astfel concepția partidului nostru, potrivit căreia fiecare localitate trebuie să devină un puternic centru economic și social, care să asigure locuitorilor săi condiții optime de viață. Aceasta reprezintă, în același timp, consolidarea în practică a deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate.în cadrul conferinței s-a evidențiat că o bază trainică a îndeplinirii sarcinilor ce revin Covasnei în etapa 1976—1980 o constituie realizările obținute în cincinalul care s-a încheiat — care a marcat cele mai înalte ritmuri ale dezvoltării economico-sociale a județului. îndeplinit în patru ani și jumătate, în cincinalul trecut s-a înregistrat în Covasna o creștere a producției globale industriale într-un ritm mediu anual de 16,7 la sută. în actualul cincinal, economia județului va beneficia de un volum de investiții din fondurile statului de 2.2 ori mai mare decît in cincinalul trecut; 72 la sută din aceste fonduri au fost alocate pentru dezvoltarea industriei, accentul punîndu-se pe ramurile construcțiilor de mașini, chimiei, economiei forestiere și materialelor de construcții Conform indicațiilor secretarului general al partidului, date cu ocazia vizitei de lucru în județul Covasna, din septembrie 1974, principalele obiective economice vor fi amplasate in orașele Sfîntu- Gheorghe, Tirgu-Secuiesc, Covasna. Bara- olt, întorsura Buzăului și în comunele Brețcu și Ozun.întrucit județul Covasna va trebui să atingă în actualul cincinal un ritm mediu anual de creștere a producției industriale de 24,1 la sută, atît expunerea, cît și vorbitorii au insistat asupra căilor de realizare a acestui obiectiv major. Sintetizîndu-le, dezbaterile s-au referit la necesitatea scurtării termenelor de dare în folosință a noilor obiective; pregătirea tuturor condițiilor materiale și umane pentru ca toate obiectivele să-și realizeze parametrii proiectați în condiții de înaltă eficiență economică; promovarea cu fermitate a progresului tehnic și cercetării științifice în toate unitățile economice, intensifieîndu-se efortul propriu al specialiștilor din județ; aplicarea și îmbunătățirea permanentă, pe parcurs, a programelor de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale și de ridicare continuă a calității producției ș.a.Tinînd seama de perspectivele de dezvoltare a județului, deputății s-au angajat ca, împreună cu toți cetățenii, să contribuie la 

înfăptuirea în condiții optime a obiectivelor înscrise în planul dezvoltării economico- sociale și edilitare. Dintre cele 160 de propuneri formulate în cadrul dezbaterilor, unele privesc alcătuirea unui studiu în legătură cu generalizarea programului de lucru în trei schimburi, acolo unde procesele tehnologice permit aceasta; mai buna adaptare a învățămîntului din județ la exigențele dezvoltării economice, avîndu-se in vedere în special faptul că, în actualul cincinal, in Covasna vor fi create 15 000 noi locuri de muncă.: extinderea și generalizarea sistemului de autodotare a unităților școlare pe baza unui program concret și eficient; participarea cetățenilor prin muncă patriotică pe șantierele de construcții de locuințe din localitățile județului, unde, in anii cincinalului, se vor ridica, din fondurile statului și cu sprijinul statului în credite și execuție peste 12 400 noi apartamente; sprijinirea lucrărilor de introducere și extindere a conductelor de alimentare cu apă potabilă în localitățile județului; dezvoltarea și diversificarea rețelei de prestări de servicii, in special în mediul sătesc, prin atragerea spre meserii utile a forței de muncă; prezența locuitorilor județului, în primul rind a tinerilor, la acțiunile de împădurire a terenurilor inapte culturilor agricole, a fînețelor nefolosite din fondul forestier: intensificarea activității consiliilor populare, sub conducerea organizațiilor de partid, perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă în scopul unei cit mai judicioase folosiri a resurselor materiale locale, al dezvoltării spiritului cetățenesc de inițiativă.Subliniind importanța apropiatului Congres al consiliilor populare, vorbitorii au arătat că extinderea atribuțiilor și răspunderilor care revin în prezent orașelor și comunelor este determinată de complexitatea și diversificarea crescindă a problemelor pe care Ie ridică dezvoltarea actuală a tării, de necesitatea de a utiliza cît mai judicios resursele fiecărei localități, de a lua în mai mare măsură în considerație specificul local. Dispunînd de o mai pronunțată autonomie, consiliile populare pot desfășura o mai bogată și eficientă activitate pentru dezvoltarea economiei. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, pentru sistematizarea și înfrumusețarea localităților.în încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul IOSIF UGLAR, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare, care a subliniat necesitatea strictei respectări a programului de investiții menit să asigure un ritm tnalt procesului de industrializare, de dezvoltare complexă, multilaterală a județului. Vorbitorul a insistat, de asemenea, asupra sarcinilor deosebit de importante ce revin consiliilor populare din județ în domeniul agriculturii, în înfăptuirea programelor de îmbunătățiri funciare, de amenajare a bazinelor hidrografice, de dezvoltare a fondului forestier și de sistematizare a localităților urbane și rurale. în încheiere, vorbitorul a arătat necesitatea îmbunătățirii continue a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, creșterii competenței și operativității lor în soluționarea problemelor, întăririi, sub toate formele, a legăturii dintre deputați și cetățeni, atragerii maselor largi la adoptarea deciziilor de interes obștesc.

Prima Conferință a consiliilor populare din județul Galați a prilejuit o analiză responsabilă și competentă a modului in care vor fi aduse la îndeplinire sarcinile ample și complexe pe care le implică dezvoltarea economico-socială a județului în cincinalul 1976—1980, exprimînd hotărîrea unanimă a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de a se angaja cu toată energia, capacitatea creatoare și devotamentul in înfăptuirea e- xemplară a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului.Expunerea prezentată de tovarășul Dumitru Bcjan, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum șl dezbaterile din plen și pe secțiuni — la care au luat cuvîntul 116 participant, relevind succesele obținute în cincinalul precedent în toate domeniile de activitate — au abordat multiplele probleme pe care le ridică dezvoltarea economico- socială in profil teritorial. A fost subliniat faptul că, pe baza investițiilor ce se vor aloca în acești cinci ani, în valoare de peste 40 miliarde lei, industria se va dezvolta în continuare într-un ritm ridicat, fiind. semnificative din acest punct de vedere ritmurile de creștere a industriei siderurgice și construcțiilor navale ; va cunoaște o puternică dezvoltare șl modernizare agricultura — sporurile însemnate ale producției agricole prevăzute fiind în concordanță cu rezervele și posibilitățile existente în unități, cu necesitățile aprovizionării în bune condiții cu produse agroalimentare ; totodată. se vor dezvolta corespunzător și celelalte sectoare ale activității economico-sociale. Evidențiind soluțiile concrete, direcțiile de acțiune pentru realizarea integrală a obiectivelor propuse, expunerea și cuvin- tul vorbitorilor au subliniat necesitatea utilizării la un randament superior a potențialului tehnic și uman al întreprinderilor, îmbunătățirii substanțiale a organizării producției și a muncii, întăririi responsabilității tuturor cadrelor, respectării ordinii și disciplinei în toate unitățile ; s-a accentuat faptul că acțiunea de înnoire, modernizare și Îmbunătățire calitativă a produselor solicită un efort sporit pe linia promovării progresului tehnic, a valorificării rapide a rezultatelor cercetării științifice, simultan cu diminuarea importurilor, prin creșterea contribuției proprii a inteligentei tehnice, în acest context s-a formulat, de către o serie de vorbitori, cerința ca. în toate întreprinderile, să se acorde atenția cuvenită problemei calificării și pregătirii profesionale. adoptindu-se măsuri judicioase, concrete, menite să asigure formarea unor cadre competente, capabile să mînuiască și să întrețină la un inalt nivel calitativ utilajele și instalațiile moderne ce vor intra în dotarea noilor unități economice.în ce privește agricultura județului, mai mulți vorbitori au relevat necesitatea de a se asigura o valorificare cît mai eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico-ma- teriale în acest sector, folosirea cu randament maxim a fondului funciar și a dotărilor tehnice pentru exploatarea sistemelor de irigații, executarea la timp și în condiții de calitate, de ordine și disciplină riguroasă a tuturor lucrărilor agricole, sporirea eficienței în domeniul zootehnic. S-a subliniat faptul că în conducerea și organizarea producției agricole revin prin lege importante sarcini consiliilor populare și deputaților, îndeplinirea lor solicitînd acțiuni concrete și o mai înaltă răspundere.

Problemele pe care le ridică realizarea vastului program de investiții in acest cincinal au format obiectul unor luări de cuvînt care au relevat importanța acțiunilor de recrutare și calificare a forței de muncă în perspectivă, realizării înainte de termen a punerii în funcțiune a noilor capacități și atingerii parametrilor proiectați, insistînd asupra adoptării unor măsuri urgente din partea unor ministere titulare de investiții, pentru elaborarea și furnizarea la timp a documentațiilor tehnico-economi- ce și de execuție.Alțl vorbitori au abordat sarcinile ce revin județului pe linia conservării și dezvoltării fondului forestier — se prevede in județ executarea unor lucrări de împăduriri integrale pe circa 16 000 hectare și de refacere a pădurilor pe circa 8 400 hectare — accentuînd asupra necesității de a se valorifica în acest fel terenurile neproductive și cele improprii pentru agricultură, de a se executa unele lucrări anti- erozionale prin plantații forestiere in bazinele rîurilor Șiret și Bîrlad, ca și alte lucrări ce revin județului din Programul de amenajări ale bazinelor hidrografice, cum ar fi realizarea noilor sisteme de irigații, a desecărilor și regularizărilor unor cursuri de apă.S-au cristalizat, de asemenea, din dezbateri măsurile ce trebuie adoptate de consiliile populare pentru aplicarea întocmai a schițelor de sistematizare, folosirea cît mai eficientă a suprafețelor de teren existente, prin amplasarea judicioasă a construcțiilor industrial-agrare și de locuit, a rețelei comerciale și de servicii pentru populație, rezolvarea corespunzătoare a problemelor legate de alimentarea cu apă, termoficare, transport, organizarea serviciilor adecvate nevoilor și aspirațiilor locuitorilor de la orașe și sate.în cadrul conferinței s-a subliniat că traducerea în viață a complexului de măsuri menit să asigure realizarea integrală a obiectivelor prevăzute impune adoptarea unui stil de muncă viu, concret in activitatea organelor de stat ; o permanentă legătură a consiliilor populare și de- putaților cu situațiile de pe teren, în vederea cunoașterii permanente și rezolvării operative a problemelor ce apar ; mobilizarea largă a cetățenilor la luarea deciziilor și la Îndeplinirea planurilor în pian teritorial, Ia buna gospodărire a localităților.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, a subliniat că în atenția organelor de partid și de stat trebuie să se afle problemele pe care le pun dezvoltarea accelerată, modernizarea și creșterea eficienței în industrie, îndeplinirea ritmică a planului de investiții, promovarea noului in toate sectoarele de activitate, valorificarea superioară a inteligenței tehnice originale. Vorbitorul a insistat asupra faptului că, în activitatea lor, consiliile populare trebuie să-și exercite la un nivel superior atribuțiile ce le revin pe linia conducerii activității economico-sociale in profil teritorial și că, în acest sens, este necesară o repartiție judicioasă a forțelor pentru cuprinderea tuturor domeniilor și soluționarea o- perativă, competentă a sarcinilor, precum și afirmarea unui spirit de responsabilitate comunistă, de angajare deplină a tuturor cadrelor.
Participași la conferiră au adoptat o însuflețitoare 
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENI! MUNCII DIN JUDEȚ. 
Printre obiectivele cuprinse în chemare se înscriu :

« Creșterea volumului producției globale industriale de la 
11,8 miliarde lei în 1975, la peste 23 miliarde Iei în 1980.

• Dezvoltarea ramurii industriei constructoare de mașini, care 
să realizeze o producție de 5,3 miliarde lei.

o Creșterea producției industriei chimice, care, prin intrarea 
in funcțiune a Combinatului petrochimic de la Năvodari, va livra 
produse în valoare de 5,4 miliarde Iei, față de 0,9 miliarde lei 
în 1975. . ,

• Realizarea unor producții sporite în industria materialelor 
de construcții (83 Ia sută), industria prelucrării lemnului (114 la 
sută), față de 1975.

• Creșterea indicelui de tolosire a mașinilor șl utilajelor la 
90 la sută, față de 82 Ia sută în prezent.

• Redarea în circuitul agricol productiv a 5 500 hectare
teren. , ,

• Dezvoltarea producției de cartofi prin cultivarea unei su
prafețe de peste 11 500 hectare anual, de pe care să se obțină 
producții de 30—40 de tone Ia hectar.

• Creșterea efectivelor de animale și a producției animalie
re, astfel ca în 1980 să se ajungă la 177 650 taurine, 457 OOO 
porcine, circa un milion de ovine și 2 200 OOO găini ouătoare.

• Executarea lucrărilor de acumulări șl regularizări în bazi
nele hidrografice Casimcea și Topolog ; a lucrărilor de comba
tere a eroziunii solului în zonele Peștera, Vrluia, Rasova ; îndi
guiri, consolidări, reprofilări și supraînălțări în zonele Ostrov— 
Dunăreni, Baciu— Vederoasa, Hîrșova—Gîrliciu, precum și execu
tarea unor lucrări de desecare și drenaj a căror valoare totală 
se va ridica la peste 380 milioane Iei.

• Refacerea, completarea și dezvoltarea fondului silvic exis
tent, precum și creșterea suprafețelor plantate cu plop, salcie și 
răchită ; încă din acest an să se ia măsuri ca minimum 50 la sută 
din numărul arborilor și arbuștilor ornamentali ce se vor planta 
în parcuri și spații verzi să fie din specii medicinale.

• Pregătirea necesarului de cadre de specialiști pentru satis
facerea inteqrală a cerințelor economiei județului.

în încheierea lucrărilor, participanții la conferință au adoptat 
o telegramă adresată

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

din cuprinsul căreia cităm :
„Eveniment cu semnificații ma|ore în viața economică șl socială a |udețulul, ma

nifestare directă a democratismului orinduirii noastre, conferința județeană a consiliilor 
populare a analizat șl dezbătut intr-un spirit de înaltă exigență sarcinile ce revin con
siliilor populare in cincinalul 1976—1980 și exprimă ferm voința unanimă a tuturor oame
nilor muncii de a asigura înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărirl ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R

Ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim cu pasiune șl spirit 
revoluționar, să acționăm, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru mobilizarea 
maselor la creșterea volumului producției globale industriale de la 11,8 miliarde lei în 
1975, la 23 miliarde le! in 1980, iar în agricultură să obținem anual în medie de pe 
fiecare hectar de teren Irigat 4 000—5 000 kg griu, 10—12 mii kilograme porumb boabe, 
3 000—3 500 kilograme floarea-soarelui, să acționăm permanent pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor ce ne revin din programele naționale de dezvoltare a zootehniei șl 
amendare a bazinelor hidrografice.

Pentru a înfăptui măsurile adoptate de conducerea partidului șl statului șl pre
țioasele dumneavoastră indicații, date cu prilejul vizitelor de lucru în ludețul nostru, 
vom acționa cu consecvență pentru aplicarea întocmai a principiilor sistematizării teri
toriului șl localităților, pentru construirea și punerea în funcțiune la timp a celor 400 
ob-ective de Investiții, creșterea gradului de Industrializare a construcțiilor șl reducerea 
costului acestora.

Ne angajăm să facem totul pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce mun
cesc, să construim șl să dăm in folosință în acest cincinal 30 000 apartamente șl 7 000 
locuri in cămine pentru necăsătoriți, să asigurăm imbunătățirea continuă a aprovizio
nării populației cu bunuri de larg consum, să extindem șl să diversificăm prestările 
de servicii

in activitatea viitoare vom acorda o atenție deosebită îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă ale consiliilor populare, pentru creșterea contribuției lor Ia întreaga 
viață economico-socială șl atragerea intr-o măsură șl mal mare a maselor la condu
cerea treburilor de stat și obștești".

Conferința a adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCI! DIN 
JUDEȚ,

care cuprinde, între altele, următoarele angajamente :

• Dezvoltarea economică și socială a județului Covasna, în 
perioada 1976—1980, într-un ritm anual de creștere a producției 
industriale de 24,1 la sută, cel mai înalt ritm cunoscut vreodată 
în industria județului. Se va realiza astfel în anul 1980 o produc
ție industrială aproape egală cu producția realizată în întreg cin
cinalul precedent.

• îmbunătățirea structurii pe ramuri a industriei, producția 
întreprinderilor constructoare de mașini urmînd să înregistreze o 
creștere de aproximativ 11 ori; crearea de noi locuri de muncă 
prin intrarea în funcțiune a obiectivelor industriale planificate și 
dezvoltarea celor existente.

• Accelerarea procesului de urbanizare a localităților, care 
se va concretiza prin creșterea ponderii populației urbane de la 
37 Ia sută în 1975 la 56,5 la sută în 1980.

• Realizarea, în anul 1980, a unei producții de 86 000 tone 
cereale, 417,8 mii tone cartofi și 207,8 mii tone sfeclă de zahăr/ 
sporul producției vegetale se va obține în special prin creșterea 
producțiilor medii la hectar, care vor trebui să ajungă la 2 910 kg 
Ia grîu, 22 200 kg la cartofi și 37 100 kg Ia sfecla de zahăr. Pon
derea producției animaliere va fi în anul 1980 de circa 50 la sută 
din producția globală agricolă a județului.

• Regularizarea, prin lucrări de muncă patriotică, a IO 
cursuri de apă, care vor asigura apărarea împotriva inundațiilor a 
unei suprafețe de 9 200 ha ; irigarea a peste 4 OOO ha; execu
tarea de lucrări de desecări pe 22 500 ha și de combatere a ero
ziunii solului pe 6 150 ha.

• Îndeplinirea optimă a prevederilor programului de dezvol
tare a fondului forestier, extinderea împăduririlor, plantarea unor 
specii de mare productivitate, ceea ce va avea drept rezultat spo
rirea de la 29 la sută, în prezent, Ia 40 Ia sută în 1980 a pădurilor 
de rășinoase.

• Volumul desfacerilor de mărfuri către populație va spori 
cu 56,2 Ia sută în comparație cu anul 1975 / se va extinde rețeaua 
de școli, unități comerciale, creșe, grădinițe, așezăminte cultu
rale ; din fondurile statului, precum și cu sprijinul statului în 
credite și execuție, vor fi date în folosință 12 422 apartamente.

într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții ia 
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 :

„Avem mandatul tuturor celor ce trăiesc șl muncesc pe aceste minunate plaiuri 
ale patriei socialiste să raportăm, cu îndreptățită satisfacție și mindrie patriotică, 
conducerii partidului, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, faptul că, în cincinalul care a trecut, asemenea tuturor |udețe!or 
țării, colectivele de muncă din ludețul Covasna, consiliile populare, sub conducerea 
organelor șl organizațiilor de partid, au obținut rezultate remarcabile in toate dome
niile vieții economico-sociale, premise sigure că sarcinile de plan pentru 1976 vor fl 
nu numai realizate, cl șl depășite.

Realizarea ia sfirșitul actualului cincinal a unei producții globale Industriale de 
peste 10 miliarde lei va avea o deosebită semnificație pentru județul Covasna : este 
cincinalul unei cotituri revoluționare, de creștere fără precedent a industriei pe 
meleagurile județului, al ridicării pe o treaptă superioară a întregii sale dezvoltări 
economico-sociale — expresie a materializării politicii naționale a partidului, de 
asigurare a deplinei egalități a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate. In 
numele tuturor oamenilor muncii, români și maghiari, exprimăm profunda noastră 
recunoștință șl sentimentele de mulțumire pentru acest minunat program de dezvoltare 
multilaterală a |udețului, pentru grija pe care o purtați înfloririi pairiei, creșterii con
tinue a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

Conferința deputaților exprimă ferma hotărîre de a mobiliza întreaga energie, 
capacitate și dăruire a oamenilor muncii pentru realizarea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., a prevederilor insuflețitoare ale actualului 
cincinal.

Asigurăm conducerea partidului șl statului, pe dumneavoastră, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Covasna, români și 
maghiari, în unitate frățească, mobilizați și conduși de organele șl organizațiile de 
partid, consiliile populare, toți deputății vor acționa cu înalt simț de răspundere pentru 
traducerea în viață a politicii interne șl Internaționale a partidului șl statului, îșl vor 
consacra întreaga energie și capacitate creatoare realizării la cote superioare a măre
țelor sarcini reieșite din Programul adoptat la Congresul al XI-lea al P.C.R., de edifi
care a socialismului și comunismului pe pămintul României".

Participanții la confeHntâ au adoptat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI 

în care, printre altele, se arată :

• In cincinalul actual producția industrială a județului va 
crește într-un ritm mediu anual de 16,2 Ia sută; la sfîrșitul anu
lui 1980, nivelul producției globale industriale va atinge 52 mi
liarde Iei.

o Industria siderurgică va cunoaște o puternică dezvoltare : 
se vor produce în perioada 1976—1980 următoarele cantități: 
34,4 milioane tone oțel brut, 27,9 milioane tone laminate finite 
pline, 14 milioane tone cocs metalurgic; în anul 1980, combi
natul siderurgic va produce de peste 2,4 ori mai mult oțel decît 
în 1975.

• In domeniul industriei navale se prevede realizarea în acest 
cincinal a unor nave însumînd o capacitate de 1 078,1 mii tdw, 
de peste 2,3 ori mai mult față de realizările cincinalului 
1971—1975.

• Ia nivelul anului 1980 se vor atinge în agricultură pro
ducții medii de 3 275 kg grîu la hectar și 4 250 kg porumb boabe 
la hectar.

® în zootehnie se vor livra în acest cincinal la fondul de stat 
319 530 tone de carne, 3 509,6 mii hl lapte, 5 509 tone lină, 388 
milioane ouă; fiecare cooperativă agricolă va obține cel puțin
2 OOO litri lapte pe cap de vacă furajată.

• Se va reda în circuitul agricol o suprafață de cel puțin
3 100 ha ; se vor moderniza 13 OOO ha vie.

• Se vor realiza lucrări de îmbunătățiri iunclare în valoare 
de peste 2,5 miliarde Iei.

• Se va realiza în anii actualului cincinal un volum de in
vestiții de peste 40,5 miliarde lei, cu 82 Ia sută mai mult decît 
în perioada 197 1—1975.

• în domeniul edilitar-gospodăresc, angajamentele prevăd 
pentru actualul cincinal predarea înainte de termen a peste 17 500 
apartamente, a 343 săli de clasă, 6 730 locuri în creșe și grădi
nițe, 177 km rețele de apă și canalizare, 2 spitale cu 1OO 
paturi etc.

• Patru localități rurale — Cudalbi, Pechea, Liești, Ivești — 
vor deveni orașe în anii acestui cincinal.

în încheierea lucrărilor conferinței a fost adresată o tele
gramă

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

din cuprinsul căreia cităm :

„Sarcinile pe care le-am dezbătut și hotărîrlle pe care le-am adoptat pentru înfăp
tuirea lor ne dau o imagine sugestivă a viitorului strălucit care se deschide județului 
nostru în actualul cincinal. Vă împărtășim dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, marea bucurie și satisfacție pe care le trăim știind că, la 
capătul cincinalului revoluției tehnico-știlnțiflce, în 1980, județul Galați se va prezenta 
ca un ținut cu o puternică Industrie, producind de 2,4 ori mal mult oțel șl de 1,53 ori mai 
multe nave maritime decit în 1975, cu o agricultură modernă și de înalt randament, cu 
zestrea edilițar-gospodărească ridicată la cotele civilizației socialiste.

Pentru înfăptuirea acestor planuri îndrăznețe au fost alocate în acest cincinal fon
duri de Investiții în valoare de peste 40 miliarde lei, cu 82 la sută mal mult față de cinci
nalul recent încheiat. Vastul program de investiții, prin dimensiunile șl structura sa, răs
punde cerințelor ridicării in continuare a nivelului de dezvoltare economico-socială a Iu- 
dețulul.

Vă Informăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că amplele dezbateri din con
ferința noastră au relevat marile resurse de care dispune fiecare unitate economică șl 
ioca.itate din județul Galați. Acum, cind avem în față sarcini de o asemenea amploare 
și complexitate, în activitatea noastră ne propunem să asigurăm afirmarea deplină a spi
ritului de responsabilitate comunistă, de ordine șl maximă angajare, exercitarea în con
diții optime a răspunderilor ce revin consiliilor populare, a rolului pe care acestea îl 
dețin în viața economică, politică șl socială.

Asigurindu-vă că vom acționa cu maximă răspundere comunistă șl inalt devota
ment patriotic pentru realizarea exemplară a sarcinilor economice și sociale ce revin 
județului Galați în noua etapă istorică deschisă de Congresul al XI-lea al partidului, că 
vom milita cu pasiune revoluționară, neprecupețind nici un efort pentru traducerea în 
viață a complexului de măsuri menit să asigure o temeinică bază organizatorică și tehnică 
îndeplinirii planului pe perioada 1976—1980 in profilul fiecărei localități urbane șl rurale, 
participanții la conferință vă transmit din Inimă omagiul vibrant pe care-l aduc activității 
dumneavoastră neobosite, de eminent militant revoluționar, activitate pusă în slujba celor 
mai scumpe Idealuri ale poporului nostru, a ridicării României socialiste pe noi culmi 
de progres șl civilizație."
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GORJ HARGHITA ILFOV
La Conferința județeană Gorj a consiliilor populare, peste 1 300 de participanți — de- putați și invitați — au dezbătut probleme de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea economico-socială a județului în actualul cincinal. Conferința s-a caracterizat printr-un profund spirit de lucru, evidențiind preocuparea pentru analiză responsabilă și soluționare optimă a problemelor, pentru generalizarea experienței înaintate.După expunerea prezentată de tovarășul Gheorghe Paloș, prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean — au vorbit, în plen și în cele 8 secțiuni. 155 de reprezentanți ai obștii, dezbaterile reievînd că. în perioada cincinalului 1971—1975. județul Gorj a reușit să realizeze importanți pași pe calea dezvoltării industriale, un număr de 11 întreprinderi îndeplinindu-și înainte de termen sarcinile ce le reveneau din planul cincinal ; județul, în ansamblul său. și-a realizat sarcinile de export încă în 1974. In actualul cincinal, producția industrială a județului va continua să crească, ajungînd la 16,7 miliarde lei in anul 1980. Ramura extractivă va ră- mine ramura de bază în județ, pentru anul 1980 preliminîndu-se o producție de lignit de 40 milioane tone ; importante creșteri sint prevăzute și în extracția țițeiului, gazelor și altor hidrocarburi. Un ritm înalt de dezvoltare — 27 la sută — va fi realizat în ramura construcțiilor de mașini, prin intrarea in funcțiune a două noi întreprinderi și dezvoltarea altora. Dezbătînd căile și posibilitățile de realizare a prevederilor din domeniul Industriei, mai multi vorbitori au formulat propuneri referitoare la mai buna organizare a muncii în carierele și minele de lignit ; folosirea agregatelor românești de 330 MW în unitățile din ramura energiei electrice ; reducerea volumului de masă lemnoasă exploatată prin prelucrarea completă a deșeurilor ; asimilarea de produse noi și valorificarea mai bună a resurselor interne etc.în domeniul agriculturii s-a scos în evidentă că — pe baza succeselor din cincinalul 1971—1975. cînd producția globală a crescut cu 39 la sută față de media anilor 1966—1970 — trebuie să se asigure ca toate unitățile să obțină rezultate la nivelul unităților fruntașe, care au aceleași condiții pedoclimatice și aceleași posibilități. în acest sens, s-au făcut numeroase propuneri — printre care : redarea în producție a unor suprafețe de pămînt degradate ; întocmirea unui plan de măsuri pentru folosirea cu mai mare randament a pășunilor, și tinetelor din jurul fiecărei comune : construirea unor sere de legume la Bibești (care să fie încălzite cu hidrogenul sulfurat de la schela de extracție Țicleni) : valorificarea terenurilor disponibile din perimetrul orașului Tg. Jiu ș.a.m.d.O dezvoltare impetuoasă vor cunoaște în cincinal industria ușoară și industria alimentară din județ. Se vor construi noi obiective (Fabrica, de tricotaje Motru, întreprinderea de mase plastice Novaci), se va dubla producția bunurilor alimentare de larg consum. Vorbitorii au stăruit asupra modalităților de realizare a planului de contractări și achiziții, s-a propus — printre altele — să se mfijpțeze abatoare și secții de tăiere a animalelor in toate comunele.Viitoarele acțiuni de sistematizare și lu

crările de amenajări hidrografice au constituit, de asemenea, obiectul unui număr însemnat de proptlneri ; îmbunătățirea schiței de sistematizare a pieței centrale a municipiului Tg. Jiu (în sensul punerii în valoare a celor trei monumente cultural-is- torice care se găsesc aici) ; dezvoltarea stațiunii balneo-climaterice Săcelu (una dintre cele mai vechi din țară) ; îndiguirea rîului Jilț — sint numai cîteva exemple din multele care ar putea fi citate în acest sens.Pentru dezvoltarea industriei locale a județului au fost prevăzute fonduri in valoare de 120 milioane lei, care se vor materializa in construirea unei noi fabrici de mobilă și a unei noi hale de. bunuri de consum la Tg. Jiu. a unor secții de producție in Bumbești-Jiu, Turceni și Tismana. a unor noi capacități de panificație ș.a. De asemenea. o atenție deosebită va fi acordată în cincinal acțiunilor de gospodărire comunală și construcțiilor social-culturale, pentru care s-au alocat fonduri în valoare de peste un miliard lei, cu 34 la sută mai mult decît în cincinalul trecut. Manifestin- du-și satisfacția pentru sporirea fondurilor în aceste sectoare, deputății care au luat cuvîntul au discutat cu răspundere și interes mijloacele de folosire cit mai eficientă și chibzuită a lor. în acest , sens, conferința și-a însușit multe propuneri privind : organizarea unor balastiere pe teritoriul județului, care să servească toate șantierele locale : asimilarea unor noi produse de către unitățile producătoare ale industriei locale ; valorificarea mai intensă a numeroaselor resurse naturale de care dispune județul ; distribuirea pe localități a fondului de 12 000 apartamente, ce se vor construi în acești ani ; modernizarea unor drumuri în comuna Bolboși și în alte comune etc. Din angajamentele făcute de deputați în numele cetățenilor care i-au mandatat in acest sens a reieșit că prin contribuția locuitorilor va putea fi reajizat un însemnat volum de lucrări edilitare : alimentări cu apă. încălziri centrale, secții de producție și servire, 780 de locuri în grădinițe, 85 săli de clasă, 6 spații pentru educație fizică. 240 locuri în internate și altele.Reprezentanții cetățenilor din comunele și orașele Gorjului au discutat, de asemenea, intr-un spirit constructiv, căile de îmbunătățire a activității în. ce privește dezvoltarea fondului forestier, ocrotirea sănătății, organizarea transportului în comun, învățămîntul, munca cultural-educativă etc.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul NICOLAE G1OSAN, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Marii A- dunări Naționale, a făcut o serie de recomandări privind intensificarea eforturilor pentru realizarea la termen a tuturor o- biectivelor de investiții, inclusiv lichidarea restanțelor la darea in folosință a unor capacități de producție, locuințe și cămine pentru tinerii necăsătoriți ; folosirea mai eficientă a bazei materiale din sectorul a- gricol pentru sporirea substanțială a producțiilor medii la toate culturile ; extinderea în tot județul a experienței unor unități fruntașe în domeniul creșterii animalelor ; dezvoltarea pomiculturii și viticulturii pe terenuri în' pantă ; amenajarea Jiului în anumite zone, regularizarea riu- lui Bistrița și îndiguirea unor pîrîuri ; îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale deputaților și consiliilor populare din comune, orașe, municipiu și județ.

Prima Conferință a consiliilor populare din județul Harghita a prilejuit bilanțul unor mari înfăptuiri și, în același timp, a- naliza responsabilă a căilor și mijloacelor pentru o mai bună și mai eficientă activitate a organelor locale de stat, o participare tot mai activă a maselor de oameni ai muncii Ia realizarea in mod exemplar a sarcinilor actualei etape de dezvoltare a patriei.Expunerea prezentată de tovarășul Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, ca și luările de cuvint ale celor 166 vorbitori la dezbaterile din plenul și secțiunile conferinței au evidențiat succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din județ — români, maghiari și de alte naționalități — în cincinalul recent încheiat, înfăptuirea unui vast program de investiții, concretizat între altele și prin punerea în funcțiune a 60 de noi întreprinderi, și capacități industriale, a asigurat. în perioada 1971—1975, înregistrarea unui ritm mediu a- nual de creștere, de 16,7 la sută, superior mediei pe țară. în același timp, au fost create peste 23 000 noi locuri de muncă, iar în orașele și comunele județului s-,a realizat construcția a numeroase locuințe, obiective social-culturale, lucrări edilitar-gospo- dărești, nivelul de trai material și spiritual al populației cunoscînd o continuă creștere. Vorbitorii au subliniat că toate a- ceste realizări constituie o ilustrare convingătoare a politicii științifice a P.C.R. de dezvoltare și înflorire a tuturor județelor patriei, de lichidare a disproporțiilor în nivelul dezvoltării economice și sociale a diferitelor zone ale țării. S-a relevat că astfel se consolidează în practică adevărata e- galitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate.Politica justă de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării se reflectă — așa cum s-a arătat în cadrul dezbaterilor — și în dezvoltarea economico-socială pe care o va cunoaște Harghita în actualul cincinal. S-a relevat că în viitorii cinci ani se va consolida baza materială a industriei județului, că vor fi realizate 55 de noi capacități și dezvoltări de unități, va crește ponderea construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor și se va crea în județ o nouă ramură — industria chimică, ceea ce va asigura dublarea producției, în comparație că perioada 1971—1975. La finele cincinalului, și județul Harghita va depăși la producția globală industrială — așa cum prevăd Directivele Congresului al XI-lea al partidului — nivelul de 10 miliarde lei. O serie de vorbitori au arătat că datorită participării a peste 30 000 de deputați, specialiști și alțî oameni ai muncii la dezbaterea și elaborarea programelor de dezvoltare și a schițelor de sistematizare a centrelor sale urbane și rurale s-a reușit ca investițiile cincinalului să fie amplasate în concordanță cu resursele materiale și umane, cu cerințele dezvoltării armonioase a localităților județului.în dezbaterile privitoare la sarcinile ce revin județului în domeniul agriculturii s-a pus un accent deosebit pe importanta valorificării și cultivării integrale a pămîntu- lui, a folosirii lui cu o eficiență mult mai ridicată, pe utilizarea mai bună a condițiilor prielnice cultivării cartofilor și de dezvoltare a zootehniei. Producția globală 

agricolă a județului urmează să se dubleze în 1980 față de 1975. iar valoarea producției animaliere va spori ca pondere de la 38 la 51,2 la sută.Ținînd seama de faptul că pădurile dețin o treime din suprafața județului, ’ constituind una din marile sale bogății, partici- panții la conferință au acordat o atenție sporită acțiunilor ce trebuie întreprinse în Harghita în scopul realizării programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier. S-a menționat necesitatea acordării de către consiliile populare a unei atenții sporite conservării si protejării mediului natural în zonele orășenești, balneoclimatice și de interes turistic.Pe parcursul dezbaterilor, vorbitorii au făcut numeroase propuneri, întărite prin angajamente concrete, menite să asigure îmbunătățirea activității consiliilor populare, a deputaților, a stilului și metodelor lor de muncă, mobilizarea tuturor cetățenilor din județ — români, maghiari și de alte naționalități — la îndeplinirea sarcinilor ce revin Harghitei pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al partidului, a prevederilor cincinalului revoluției tehnico- științifice. în acest context, s-a relevat a- tenția sporită care trebuie acordată de consiliile populare, de colectivele tuturor unităților introducerii unor tehnologii și metode moderne de lucru de mare randament, asimilării de noi produse competitive, de înaltă calitate, lărgirii sortimentelor în unitățile industriei looale, sporirii producției de materiale de construcții, de articole casnice și de uz gospodăresc, a produselor de artizanat, creșterii și diversificării serviciilor, potrivit \ necesităților populației — acțiuni ce vor asigura sporirea rentabilității întreprinderilor, valorificarea superioară a resurselor locale și a forței de muncă. A fost exprimată hotărîrea unanimă de a face totul pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității consiliilor populare, pentru îndeplinirea planului pe 1976 atît în industrie și construcții, cît și în agricultură și în celelalte ramuri ale producției materiale, in mod ritmic și la toți indicatorii, astfel incit județul Harghita să-și sporească aportul la creșterea bogăției țării.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul IOSIF BANC, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a făcut o seamă de recomandări menite să ducă la îmbunătățirea activității consiliilor populare, astfel incit acestea să contribuie nemijlocit. cu competență sporită, la soluționarea tuturor problemelor economice, sociale, gospodărești și de altă natură, la valorificarea cu eficiență ridicată a resurselor materiale și de forță de muncă existente. Consiliile populare trebuie să-și asume mai multă răspundere pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, antrenarea locuitorilor de la sate la efectuarea lucrărilor agricole la timp și de calitate, stimularea inițiativei cetățenilor în gospodărirea localităților. Consiliile populare, care cuprind mii de reprezentanți ai tuturor categoriilor de oameni ai muncii, pot și trebuie să desfășoare o activitate mult mai intensă, mai bine organizată1, și în domeniul vieții cultural-educative.

Conferința consiliilor populare din județul Ilfov, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Palatul sporturilor și culturii din București, a prilejuit o amplă analiză a modului în care oamenii muncii din această parte a țării au înfăptuit sarcinile ce le-au revenit in toate domeniile de activitate în perioada 1971—1975, oferind, totodată, celor peste 2 000 de deputați și invitați posibilitatea de a cunoaște și dezbate principalele direcții de dezvoltare economică și socială a județului în cincinalul 1976—1980, parte integrantă a vastului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. Din expunerea prezentată conferinței de către tovarășul Constantin Drăgan, prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, și din luările de cuvint ale celor 145 de deputati și invitați, atît în plen, cît și în cele opt secțiuni ale conferinței, a reieșit că în cincinalul 1971—1975 pe harta județului au a- părut noi obiective economice, iar cele e- xistente s-au dezvoltat și modernizat. Ca urmare. în 1975 a fost realizată o producție globală industrială în valoare de 7,3 miliarde lei, cu 3,3 miliarde Iei mai mare față de anul 1970. în agricultură, ramură care deține o pondere importantă în economia Ilfovului, s-au obținut an de an producții sporite de cereale, legume, carne, lapte și ouă. Fondurile de investiții în agricultură au fost îndreptate, cu precădere, spre extinderea mecanizării, a irigațiilor, construirea unor mari complexe zootehnice de tip industrial și fabrici de nutrețuri combinate. Este de remarcat faptul că zootehnia deține în prezent o pondere de 40 la sută din totalul producției agricole — nivel prevăzut a fi atins pe ansamblul economiei naționale în anul 1980. în cincinalul recent încheiat au fost create în județ circa 20 000 noi locuri de muncă. în aceeași perioadă, veniturile personalului angajat au crescut cu peste 800 milioane lei, iar cele ale membrilor cooperatori cu 225 milioane lei. Din fondurile statului s-au construit 5 699 de apartamente, noi săli de clasă, grădinițe, creșe. dispensare, cămine culturale și alte obiective social-edilitare. Cetățenii și-au construit peste 9 800 case noi.Din expunere și din intervențiile partici- panților a rezultat că programul dezvoltării economico-sociale a județului pentru noul cincinal și proiectele planurilor de sistematizare a localităților, la elaborarea cărora au adus o contribuție directă deputății, masele largi de oameni ai muncii, asigură continuarea hotărîtă a politicii de industrializare. de modernizare a agriculturii și dezvoltare armonioasă a tuturor localităților județului. Importantul volum de investiții alocate va permite construirea unor noi obiective economice, extinderea capacităților e- xistente în industrie, iar în agricultură continuarea lucrărilor de irigații și îmbunătățiri funciare, de modernizare a zootehniei, înzestrarea cu mașini și utilaje complexe — ceea ce va permite ca la sfirșitui cincinalului să se ajungă la un înalt grad de mecanizare a lucrărilor la culturile cerealiere și în sectorul de creștere a animalelor. Vorbitorii au insistat asupra importantelor sarcini care decurg pentru oamenii muncii il- foveni din faptul că în 1980 producția globală industrială va atinge circa 15,5 miliarde lei, iar cea agricolă va depăși 8 miliarde 

lei. între altele, s-a subliniat că, pentru realizarea acestor producții, o condiție esențială o constituie pregătirea forței de muncă. Vor fi, astfel, calificați aproximativ 40 000 de muncitori, maiștri și tehnicieni pentru sectoarele neagricole. Avînd in vedere creșterea substanțială a gradului de mecanizare a agriculturii, în perioada următoare este necesar să fie pregătiți aproape 3 000 de mecanizatori și calificați tot atiția cooperatori în meserii agricole și neagricole. Această sarcină — au arătat vorbitorii — revine consiliilor populare și conducerilor unităților agricole, care vor trebui să organizeze cursuri de scurtă durată, fără scoatere din producție. De asemenea, s-au dezbătut probleme legate de înfăptuirea programelor de amenajare a bazinelor hidrografice, de conservare și dezvoltare a fondului forestier din județ.în cadrul conferinței au fost criticate linele deficiente manifestate în activitatea productivă, atît în industrie, cît și în agricultură, care au grevat asupra rezultatelor economico-financiare, subliniindu-se datoria tuturor organelor locale, a fiecărui om al muncii de a acționa perseverent, cu răspundere comunistă și cetățenească pentru înlăturarea lor, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a întregii activități. în acest sens au fost făcute numeroase propuneri cu privire la îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor, spațiilor de producție, timpului de lucru și întărirea disciplinei în muncă, precum și cu privire la folosirea integrală a mașinilor și utilajelor agricole, a fondului funciar, inclusiv curțile cetățenilor, ca și a amenajărilor pentru i- rigații. Alte propuneri s-au referit Ia sistematizarea localităților, la rolul tot mai activ pe care trebuie Bă-1 aibă învățămin- tul în formarea și educarea tinerei generații, în pregătirea forței de muncă necesare economiei județului. Participanțti la conferință s-au ocupat, de asemenea, pe larg în cuvîntul lor de multiplele aspecte legate de perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, lărgirea democrației socialiste, atragerea mai activă și eficientă a cetățenilor atît la elaborarea hotărîrilor consiliilor populare, cit și la înfăptuirea vastului program de dezvoltare economică și socială a județului în următorii ani.în încheierea dezbaterilor, tovarășul ANGELO MICULESCU, viceprini-ministril al guvernului, după ce a arătat că discutarea și aprobarea de către conferință a planului de dezvoltare în profil teritorial a județului și apropiatul Congres al deputaților consiliilor populare reprezintă noi forme de manifestare a democratismului profund ce caracterizează societatea noastră socialistă, a subliniat că organizarea științifică a producției și a muncii in unitățile industriale și de construcții, folosirea tuturor resurselor locale. îmbunătățirea administrării și ridicarea gradului de civilizație în toate așezările urbane și rurale constituie sarcini de o deosebită importanță ce trebuie urmărite consecvent de consiliile populare. Deputății, cadrele de conducere, toți lucrătorii din agricultura de stat și cooperatistă trebuie să-și sporească eforturile pentru înfăptuirea integrală a programelor naționale privind dezvoltarea agriculturii, irigațiilor, amenajările hidrografice, conservarea și dezvoltarea, fondului forestier. ' ■
Conferința a adoptat un sir de hotărîri și a adresat o 
CHEMARE TUTUROR CETĂȚENILOR DIN ORAȘELE Șl SATELE 

JUDEȚULUI 
la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin Gorjului din cin
cinalul 1976-1980. între obiectivele cuprinse în chemare se în
scriu :

• în exploatările miniere să se asigure condiții de realizare, 
la sfirșitui actualului cincinal, a unei producții de cărbune de 
aproape 80 milioane tone, acționîndu-se pentru funcționarea la 
capacitate a excavatoarelor, punerea în funcțiune Ia termen a 
noilor capacități, atinqerea parametrilor proiectați Ia carierele și 
minele noi.

e în întreprinderile de foraj și extracție să se desiășoare o 
activitate susținută pentru exploatarea rațională a zăcămintelor 
de țiței și qaze, intensificarea forajului la mare adîncime, incit 
în anul 1980 producția din aceste structuri să reprezinte peste 75 
la sută din țițeiul extras, iar factorul final de recuperare să crească 
cu cel puțin 6 Ia sută față de nivelul actual atins la finele anu
lui 1975.

e> Dezvoltarea inițiativei și spiritului gospodăresc pentru de
pistarea și valorificarea tuturor resurselor locale ; crearea de com
plexe industriale de producție și prelucrare a calcarului, pentru 
producția de var, materialelor de construcții, prese de ulei și alte 
unități prestatoare în toate orașele și comunele județului.

© Realizarea unor lucrări de investiții în valoare de peste 
două ori mai mare decît cele realizate în ultimii 5 ani.

© Creșterea producției agricole cu 26 Ia sută față de cinci
nalul precedent.

• Realizarea tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare pre
văzute, respectiv combaterea eroziunii solului pe 25 800 ha, de
secări pe 5 600 ha, îndiguiri pe 7 800 ha, modernizarea și extin
derea sistemului de irigații pe 3 550 Ita.

e Realizarea la nivelul anului 1980 pe întregul județ a unei 
producții de cel puțin 260 mii tone cereale.

• Extinderea suprafeței cultivate cu legume și zarzavaturi la 
3 500 ha, construirea a cei puțin 130 ha sere și solarii.

• Fiecare gospodărie din comune, inclusiv ale muncitorilor 
care trăiesc la sate, să crească cel puțin doi porci, din care unul 
pentru a fi contractat cu statul; fiecare cetățean care are curte 
să crească animale și păsări.

într-o atmosferă de puternic entuziasm. Conferința județeană 
Gorj a consiliilor populare a adresat o telegramă

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

în care se spune, printre altele :

„Vă raportăm că, in intimpinarea apropiatului eveniment politic — Congresul con
siliilor populare și al președinților consiliilor populare, forum larg reprezentativ 
și democratic al oamenilor muncii de la orașe și sate — locuitorii străbunelor noastre 
meleaguri au depus și depun importante eforturi in vederea dezvoltării multilaterale a 
Gorjului, sporirii aportului său la materializarea Programului adoptat de cel de al Xl-Iea 
Congres al partidului.

Sintem deosebit de minări că in noua perioadă de dezvoltare a României 1976— 
1980, județul Gorj va deveni cel mal mare producător de cărbune și energie al țării, cu 
ramuri economice avansate, cu o agricultură tot mai eficientă.

Conferința județeană a consiliilor populare, dezbătind temeinic multiplele probleme 
economico-sociale, a stabilit ca, folosind posibilitățile existente, unitățile economiei locale 
să depășească in cursul anului 1976 prevederile pianului la producția-marfă cu 3 la sută, 
iar volumul prestărilor de servicii cu peste 2 milioane lei. să se dea in folosință înainte 
de termen patru noi obiective industriale și social-cultiirale, să se economisească însem
nate cantități de metal, ciment lemn, combustibil și energie electrică, să sporească 
contribuția obștească la ridicarea economico-socială și edilitară a satelor și orașelor.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu totală dăruire 
și abnegație pentru materializarea indicațiilor dumneavoastră date la Consfătuirea din 
octombrie 1975. Astfel, in urma studiilor, precum și a dezbaterilor cu cetățenii, perime
trele construlbile ale localităților au fost restrinse cu 12 000 hectare, iar densitatea locui
torilor pe hectar a crescut la 42, față de 17 în 1968 Perimetrul construibil al municipiului 
Tg. Jiu s-a redus cu 250 hectare față de cel gîndit in anul 1973, iar la zona industrială 
principală s-a: realizat o economie de teren de 134 hectare

Pornind de la rolul și atribuțiile tot mai mari ce revin consiliilor populare, deputății 
întruniți în conferință iși exprimă tiotărirea de a milita și acționa neabătut pentru perfec
ționarea activității lor, afirmarea principiilor democratice, intărirea legăturii cu masele și 
atragerea largă a acestora la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului șl statului".

Conferința a adopta o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCII DE PE 

ACESTE MELEAGURI,
în vederea” înftâpiufrii exemplare a obiecUvelor de dezvoltare 
economico-socială a județului în perioada 1976—1980, și care 
cuprinde, printre altele, următoarele angajamente :

o Depășirea de către fiecare unitate industrială a planului 
anual cu cite 1 la sută Ia producția globală industrială, ia pro
ducția-marfă, productivitatea muncii și la export.

• Extinderea continuă a suprafeței arabile a județului, ast
fel ca în următorii cinci ani aceasta să crească cu cel puțin 
1 700 ha;

o Depășirea planului pe acest an la producția de cartofi în 
fiecare unitate agricolă cu cel puțin 3 la sută.

o întreprinderea măsurilor necesare pentru a se ajunge în 
1980 la un efectiv de 199 000 bovine și 379 OOO ovine.

o Depășirea planului de producție la lapte de fiecare vacă 
furajată cu 1OO litri în I.A.S. și 150 litri în C.A.P.

o Construirea în actualul cincinal a peste 12 000 aparta
mente, a unui spital cu 880 de locuri și a unei policlinici la Odor- 
heiu-Secuiesc, a unei noi case de cultură la Miercurea Ciuc și a 
altor obiective social-culturale.

o Realizarea în cursul cincinalului a unor lucrări prin muncă 
voluntar-patriotică pentru dezvoltarea și înfrumusețarea localită
ților, în valoare de peste 500 milioane iei.

» Fiecare locuitor de la 18 Ia 60 de ani să participe, cel pu
țin o zi, Ia acțiunile de îngrijire și refacere a fondului forestier.

o împădurirea peste plan a unei suprafețe de 500 de hec
tare, fasonarea și scoaterea din parchete pînă la finele anului a 
tuturor arborilor doborîți de vînt.

e Realizarea, prin participarea cetățenilor, în cursul cinci
nalului a unor acțiuni de gospodărire a apelor, regularizare a 
rîurilor și pîraielor etc., în valoare de peste 100 milioane Iei.

o Desfășurarea unei munci intense politico-ideologice și cul
tural-educative, în scopul educării tuturor oamenilor muncii în 
spiritul dragostei profunde față de partid, patrie și popor, al fră
ției de neclintit dintre oamenii muncii români, maghiari și de alte 
naționalități, al eticii și echității socialiste.

Participantii la conferință au adresat
COMITETULUI CENTRAL ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUi NICOLAE CEAUȘESCU, 

o telegramă, din cuprinsul căreia cităm :

„fn numele tuturor oamenilor muncii români și maghiari care trăiesc și muncesc 
în deplină unitate frățească pe aceste minunate meleaguri ale patriei, permiteți-ne să vă i 
exprimăm cea mai profundă recunoștință pentru atenția și grija deosebită pe care le acor
dați în mod permanent dezvoltării județului nostru, afirmării sale depline in toate dome
niile vieții economice și social-culturaie a țării. Sintem deosebit de minări de chipul 
mereu mai tinăr și viguros al patriei, de tot ce am realizat aici în ultimii ani, mai aies 
după Congresul al ÎX-lea al partidului — anii cei mai bogați, cei mai rodnici in viața 
județului nostru, ca și in intreaga istorie a țării — de minunatele perspective ce ni se 
deschid in cincinalul 1976—1980. Toate acestea sint o înaltă expresie a politicii națio
nale juste, marxist-ieniniste a partidului, de dezvoltare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe intregul teritoriu ai țării, de realizare in practică a adevăratei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor României socialiste, fără deosebire de naționalitate.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că alături de întregul nostru popor 
vom lupta cu abnegație și devotament pentru realizarea mărețelor obiective aie cinci
nalului actual, stabilite de istoricul Congres al Xl-Iea al P.C.R., pentru îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor cuprinse in pianul pe 1976 — primul an al cincinalului. Ne anga
jăm să obținem, in acest an. o depășire a planului producției globale industriale cu 45 
milioane lei, a producției-marfă cu 30 milioane lei, iar a sarcinilor de export cu 1 la sută. 
Prin sporirea cu 2 la sută a greutății de sacrificare a animalelor, vom livra la fondul cen
tralizat al statului, peste prevederile de plan, 400 tone de carne. De asemenea, vom livra 
peste plan fa fondul de stat 3 600 tone de cartofi. Pmă la sfirșitui lunii octombrie se vor 
da în folosință toate apartamentele planificate pentru 1976.

Noi, deputății consiliilor populare — ss spune în încheierea telegramei — vă 
asigurăm că vom fi in permanență in fruntea tuturor acțiunilor, vom mobiiiza locuitorii 
orașelor și satelor la înfăptuirea obiectivelor stabilite, ne vom strădui să fim la înălțimea 
răspunderilor și îndatoririlor ce ne revin in toate domeniile vieții economice și sociale, 
pentru transpunerea în viață a Programului Partidului Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".

Conferința a taoptat o serie de hotărîri si a adresat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI, 

îndemnmdu-i sâ participe cu întreaga lor capacitate ia realizarea, 
în mod exemplar, a programelor de dezvoltare economico-soctad 
stabilite de partid. între obiectivele și angajamentele cuprinse în 
chemare se înscriu :

• Materializarea în industrie a unui volum de investiții în 
valoare de aproape 11 miliarde Iei, din care vor ii construite, 
între altele, un combinat chimic și două întreprinderi — de me
canică navală și utilaj tehnologic — Ia Giurgiu, o întreprindere 
de piese din fontă și oțel la Oltenița, concomitent cu dezvol
tarea actualelor capacități de producție.

c Obținerea în industria locală a unei producții de aproape 
6 miliarde Iei, din care bunuri de consum pentru populație în 
valoare de peste 1,2 miliarde Iei.

© în agricultură, cele peste 6 miliarde lei investiții vor fl 
folosite, în principal, pentru amenajări de irigații pe încă 73 800 
ha, executarea de lucrări de desecare pe alte 63 500 ha, comba
terea eroziunii solului pe 12 000 ha, darea în circuitul arabil a 
unor suprafețe însumînd 8 700 ha, construirea a 10 complexe de 
tip industrial pentru creșterea bovinelor și păsărilor.

© Obținerea în anul 1980 a unor producții de 1,8 mili
oane tone cereale, 813 000 tone legume, 336 000 tone sfeclă de 
zahăr și a cite 83 OOO tone floarea-soarelui și soia.

® Sporirea efectivelor de animale, pînă în 1980, cu 17 la 
sută la bovine, 18 la sută la porcine, 16 la sută la ovine, 22 la 
sută la păsări ouătoare și realizarea pe această cale a unei pro
ducții totale de peste 208 000 tone carne față de 130 000 tone 
în 1975;

• Lucrări de împădurire pe 8 300 Ita și de refacere a fon
dului forestier pe 8 OOO ha,

• în domeniul amenajării bazinelor hidrografice investițiile 
din fondurile statului, în valoare de 1,2 miliarde lei, vor fi con
cretizate în lucrări de acumulări cu un volum de 275 milioane mc 
apă, îndiguiri și regularizări de cursuri de apă pe 57 km.

6 Vor ii construite 18 000 de apartamente, 3 725 locuri în 
grădinițe, 823 săli de clasă, 18 săli de gimnastică, ateliere șco
lare, internate, un spital județean, un centru teritorial de calcul 
electronic, spații comerciale cu o suprafață de 69 OOO mp, 98 km 
rețele de alimentare cu apă potabilă.

în încheiere, participanți! Ia conferință au adresat
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

o telegramă, în care se spune, printre altele :

„Deputății consiliilor populare din județul Ilfov, întruniți în prima lor conferință, 
adresează conducerii partidului și statului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicelâe 
Ceaușescu, fiul cel mai iubit al poporului nostru, revoluționar devotat înaltelor idealuri 
ale socialismului și comunismului, un fierbinte omagiu și profunde sentimente de grati
tudine pentru modul strălucit în care conduceți destinele României pe drumul glorios 
al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate Folosim acest prilej pentru a 
exprima încă o dată totala noastră adeziune față de politica internă si externă a parti
dului, care, prin înfăptuirile fără precedent, prin luminosul program de perspectivă adoptat 
de al Xl-Iea Congres, a dat poporului și țării noastre un imens prestigiu in rindul națiu
nilor lumii.

in noua etapă de dezvoltare a țării, județului nostru i-au fost destinate investiții in 
valoare de aproape 20 miliarde lei. in acest fel, producția industrială va depăși pentru 
prima dată producția agricolă, ajungind in 1980 la un volum de 15.5 miliarde lei. în anul 
1976, numai pe seama creșterii productivității muncii, se va obține suplimentar, în Indus
trie, o producție globală in valoare de 75 milioane lei și o productie-marfă în valoare 
de 60 milioane lei, iar în construcții se vor da în folosință înainte de termen un număr 
de 9 obiective industriale, social-culturaie și agrozootehnice. în agricultură numai in 
acest an vom livra suplimentar la fondul de stat 10 mii tone cereale, 20 mii tone sfeclă 
de zahăr, 9 mii tone legume, din care 4 mii tone din gospodăriile populației, importante 
cantități de carne, lapte și ouă. O atenție deosebită vom acorda acțiunii de conservare 
și dezvoltare a fondului forestier înfăptuirii prevederilor cuprinse în amplul program de 
amenajare și regularizare a bazinelor hidrografice și cursurilor de apă, lucrări cu mari 
implicații ecologice, sociale și economice pentru această zonă a țării.

in numele tuturor locuitorilor județului, ne angajăm, iubite tovarășe secretar ge
neral, ca printr-o folosire judicioasă a investițiilor, a forței de muncă, prin punerea in 
valoare a întregului potențial productiv, prin înfăptuirea politicii partidului, să facem din 
fiecare sat, comună și oraș o localitate modernă, prosperă, cu un grad ridicat de civi
lizație și bunăstare. Vrem ca și in această vatră de țoră din Cimpia dunăreană să zidim 
prin noi, pentru noi și urmașii noștri, baza trainică a comunismului".
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PREOCUPĂRI ACTUALE ALE ACTIVITĂȚII POLITICO-EDUCATIVE:

Ramură de înaltă tehnicitate, purtătoare a progresului tehnic, industria constructoare de mașini va realiza, împreună cu industria chimică, la sfîrșitul cincinalului, circa 50 la sută din producția industrială a țării. O perspectivă care relevă pregnant atenția acordată de conducerea de partid și de stat acestui sector, posibilitățile largi de afirmare create în țara noastră intelectualității tehnice, spiritului de inițiativă și competenței profesionale. Pentru educarea patriotică, pentru înțelegerea cit mai aprofundată atît a condițiilor și a certitudinilor de viată și activitate de care se bucură, cit și a răspunderilor fată de țară, fată de societate, organizațiile de partid din institutele de cercetări și proiectări de profil acționează consecvent prin cele mai diverse mijloace ale muncii politico- ideologice in vederea mobilizării și dinamizării energiei și capacității comuniștilor, a colectivelor de. cercetare și proiectare la înfăptuirea consecventă a sarcinilor ce le revin in actualul cincinal. In cele ce urmează ne propunem să înfățișăm cîteva aspecte ale muncii de partid din Institutul de proiectări pentru construcția de mașini.„Ca membri de partid, ne spunea tovarășul Ion David, secretarul comitetului de partid pe institut, căutăm să formăm la toți proiectanții obișnuința de a privi înfăptuirea sarcinilor ce ne revin ca o îndatorire patriotică esențială, ca o modalitate prin care specialiștii institutului pot contribui In mod activ la accelerarea ritmului construcției socialiste, la propășirea tării. Iată de ce noi am o- rientat astfel adunările generale, Întreaga muncă poiitico-educativă, incit să contribuie într-o măsură mai mare la dezvoltarea în rindul tuturor specialiștilor noștri a conștiinței de intelectual patriot, la formarea profilului lor moral-politic, la sădirea convingerii că angajarea plenară a fiecăruia în efortul general pentru e- dificarea socialistă a patriei reprezintă modalitatea optimă de afirmare a personalității, a capacităților sale creatoare.Intr-adevăr, din discuțiile pe care le-am purtat cu membri de partid, cu numeroși cercetători din acest harnic colectiv au reieșit pregnant preocupările constante ale organizațiilor de partid subsumate acestui obiectiv. De pildă, în fiecare trimestru o adunare generală de partid este dedicată problemelor educării politi- co-ideologice și patriotice. Invăță- mintului de partid i s-a imprimat, de asemenea, un spirit militant, de adevărată dezbatere politică a diferitelor probleme. în măsură să exercite o îhrîurire efectivă asupra conștiinței .și comportamentului oamenilor. In cadrul fiecărei secții s-a organizat o agitație vizuală sugestivă, menită, printre altele, să scoată în relief, datoria patriotică a specialiștilor de a răspunde condițiilor deosebite de muncă, de afirmare a personalității lor creatoare, prin înfăptuiri substanțiale în munca de proiectare.Realizările obținute pînă în prezent — bunăoară, faptul că din cele 134 obiective noi prevăzute a se realiza in cincinalul actual pentru circa 60 la sută s-a și întocmit documentația necesară — probează în mod elocvent înalta conștiință politică și patriotică a proiectanților. spiritul de răspundere sub semnul căruia își desfășoară activitatea.O direcție principală în jurul căreia s-a concentrat activitatea organizației de partid a fost stimularea

inițiativei, a încrederii în forțele proprii, ca o componentă intrinsecă a spiritului și demnității patriotice, iar pe acest fundal valorificarea din plin a resurselor de inteligență tehnică de care dispune institutul în vederea elaborării unor tehnologii de fabricație noi. mai eficiente. Organizațiile de partid din institut au pus în centrul preocupărilor lor pe acest tărîm cultivarea spiritului de răspundere al față de colectivitatea noastră listă, dezvoltarea mîndrie patriotică și a înaltei datorii ce-i incumbă față de patrie și partid. în acest scop au fost utilizate o gamă largă de mijloace :
cercctătorulul socia- sentimentului de conștiinței

Aspecte din munca 
de partid intr-un 

institut de proiectări

editarea unui buletin de informare tehnică care cuprinde, pe lingă anumite date despre cercetările mondiale de profil, și rezultatele deosebite la care au ajuns cercetătorii institutului. succesele dobîndite de știința și tehnica românească în general; orientarea acțiunii de perfecționare profesională către soluționarea problemelor concrete cu care este confruntat institutul, prin alegerea de către fiecare specialist a unei teme de cercetare cu implicații practice nemijlocite ; organizarea de sesiuni de comunicări și referate pe teme privind realizările ce marchează progresul spectaculos al industriei constructoare de mașini din țara noastră, înaltele simțăminte patriotice care-i animă pe proiectantii institutului se materializează elocvent în faptul că pentru cincinalul 1976—1980 sînt deja stabilite a se introduce 11 tehnologii moderne de concepție proprie.Subliniind rodnicia activității desfășurate pînă în prezent de organizația de partid de la I.P.C.M. in domeniile educației comuniste, al cultivării mindriei patriotice, al modelării trăsăturilor înaintate ale omului de știință comunist, nu putem trece cu vederea și anumite deficiente.O intensă și eficientă muncă poiitico-educativă necesită, neîndoielnic, ca o condiție esențială, asigurarea la fiecare loc de muncă a unor organizații de partid puternice, care să se constituie ca adevărate catalizatoare ale energiilor colectivului, să antreneze oamenii la realizarea sarcinilor care le revin. Din păcate, la I.P.C.M. sintem nevoiți să remarcăm că. în cadrul unor colective de muncă din sectoare importante proporția membrilor de partid este necorespunzătoare. Se impun, de aceea, măsuri operative de îndreptare a acestei situații tocmai pentru a determina creșterea spiritului de partid, amplificarea ariei de iradiere a exemplului și cuvîntului comuniștilor.Apreciind în mod pozitiv preocuparea organizației de partid a institutului p’entru asigurarea unei structuri corespunzătoare a invătămîntului de partid, pentru buna sa desfășurare, evidențiem totodată necesitatea concentrării eforturilor in direcția sporirii eficientei sale educative, forței

sale de Inrîurire asupra conștiinței oamenilor. Spre a-i ajuta pe cercetători să se orienteze in complexitatea vieții internaționale, să înțeleagă mai profund locui prestigios pe care și l-a cucerit România socialistă pe arena internațională, ecoul larg al inițiativelor sale politice și economice în conștiința popoarelor, se cuvine acordată o atenție deosebită aprofundării și însușirii temeinice a principiilor și coordonatelor fundamentale ale politicii internaționale a partidului nostru. așa cum au fost stabilite în documentele Congresului al XI-lea.Comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază au analizat in repetate rînduri diferite probleme de producție, cum ar fi stadiul acoperirii cu proiecte pentru anumite perioade, ritmicitatea predării lor etc. In multe cazuri însă analiza se face din- tr-o perspectivă preponderent tehnicistă și statistică, fiind detaliate cifric realizările și lipsurile, fără a se insista asupra răspunderii politice și patriotice a comuniștilor, a tuturor specialiștilor Institutului în lichidarea deficiențelor ivite. Or, o analiză întreprinsă de un organ de partid trebuie să stăruie tocmai asupra unor asemenea aspecte, asupra atitudinii membrilor de partid față de îndeplinirea sarcinilor, asupra combativității de care sînt datori să dea dovadă față de orice încălcare a eticii profesionale, față de comportările ce vădesc o optică greșită în muncă șl viață.Sînt numai cîteva aspecte care demonstrează cu limpezime posibilitățile largi, nefructificate încă, de perfecționare a muncii de partid din institut, de sporire a eficientei sale educative. Tocmai de aceea, în aceste direcții e necesar să se concentreze atenția comitetului de partid, a birourilor organizațiilor de bază spre a obține, cu forțe unite, o creștere substanțială a aportului muncii politice la educarea patriotică a cercetătorului, la sporirea responsabilității sale comuniste.

Tematica istorică reprezintă o permanență și o certitudine a filmului românesc. Mai mult chiar, însăși a- pariția cinematografiei noastre se situează sub semnul evocării istorico- patriotice. Să nu uităm : pe actul de naștere al filmului artistic românesc stă scris titlul filmului „Războiul Independenței" și poartă data 1912. Trecuseră, deci, 35 de ani de Ia război și abia 17 de la „brevetarea" celei de a 7-a arte. Faptul în sine are valoare de elocvent simbol, iar un popas cît de scurt asupra condițiilor care au determinat abordarea tocmai a unui asemenea film — și largul său ecou în publicul vremii — este cu atît mai semnificativ cu cît poate fi raportat la întreaga traiectorie â producțiilor de acest gen realizate de atunci de cinematografia noastră.Speranțele și e- forturile realizatorilor primului film istoric românesc au fost — cum se amintește într-o evocare — pe deplin răsplătite. „Filmul domnului Leon Popescu în care e descris rolul armatei noastre in războiul de la ’77 atrage o enormă mulțime (...) Sînt imperfecțiuni dar, treprinderea e o

puțin izbutite, care au fost primite de spectatori și de critici cu îndreptățite observații, sînt vizionate mereu de un public larg. Se vădește aici o putere de vibrație Ia ...mai 
mult decît filmul.Faptul era sesizat destul de exact încă de la premiera primului nostru film Istoric : „în «Războiul Independenței» spectatorul român se emoționează fiindcă vede figuri cunoscute devenite legendare, scumpe lui și mai ales fiindcă In scene vede ce nu este in ele ci în el, vede ce știe el că a fost : eroism și jertfe..." (subl. ns., „Viitorul". 19 sept. 1912). captivitatea aceasta față de i tele inspirate din trecutul este o caracteristică profund ficativă. O istorie de grele

. Re- subiec- patriei semni- 
și ne-

scoată din circulație miturile perimate sau străine de imperativele comunitare.Din perspectiva unor Idealuri și interese deosebite, tema istorică poate avea cele mai diferite abordări. Este un merit, demn de a fi subliniat, faptul că filmul istoric românesc a obținut o impresionantă adeziune de public nu mizînd pe lipsa de conținut, pe superficialitatea superproducțiilor de tip comercial, ci, tocmai dimpotrivă, accen- tuind sensurile generoase, educativ- patriotice, ale subiectului. Rezultatele de pînă acum, cu toate inegalitățile inerente, oferă posibilitatea unor prime generalizări. Să avem în vedere, mai ales, că filmul istoric poate fi film de artă, piesă de rezistentă și

este nedespărțit de felul cum spunem. Marea necesitate și ecoul de masă al filmului istoric nu trebuie în nici un caz să dea cale liberă facilității, soluțiilor de minimă rezistență.Faptele de seamă ale trecutului nostru, luminoasele figuri de luptători pentru dreptate socială, demnitate și independență națională au fost și rămîn un model pentru urmași. Artiștii care ne-au precedat au dat temelor istorice întruchipările capabile să răspundă aceluiași nobil sentiment patriotic, potrivit sensibilității epocii lor, în opere care se păstrează în durată tocmai pentru că au structurat într-o asemenea expresie clfică idei majore, drum drept spre

convingere

multe lacune și luată în total, In- operă frumoasă" („Gazeta ilustrată", 12 sept. 1912). „Cum n-am saluta cu multă satisfacție un film care e menit a desfășura in fața noastră scenele războiului care ne-a făcut să fim ceea ce sîntem azi 1“ („Viitorul", 1912).Lacune și desigur, la tive (există realizate de porani), dar . _______ „lui românesc față de producțiile cu tematică Istorică se confirmă, constant, și prin cifre impresionante. Nu este vorba numai de un succes ci, mai ales, de o necesitate publică, civică, de o necesitate națională căreia aceste realizări ii răspund. La o populație de 20 de milioane de locuitori, filmul „Tudor", pentru a da un prim și grăitor exemplu, a totalizat peste 11 milioane de spectatori, „Mihâi Viteazul" și „DaCii" — cîte 9 milioane. „Columna" — aproape 7 milioane, „Neamul Șoimăreștilor" peste 10 milioane... Am greși dacă ne-am opri numai la explicația a- tracțiozității de gen (pentru că publicul nostru, cînd a fost cazul, n-a ezitat să lase sălile goale chiar la filme polițiste — socotite prin definiție „de succes" — și încă dintre acelea cu partituri susținute de actori altfel deosebit de apreciați). Filmele Istorice, pînă și cele

7 sept.imperfecțiuni au nivelul etapelor și în filmele cineaștii noștri contem- disponibilitatea publicu-
existat, respec- istorice

PUNCTE DE VEDERE
întrerupte încercări nc face sensibili 
la esențial, ne determină atit etica 
oît și estetica.In acest spațiu estetic românesc, filmul istoric are de-acum contribuții care pot fi evaluate atît în raport cu celelalte domenii ale creației noastre artistice cît și în contextul producției cinematografice mondiale. Realizarea filmului „Tudor", în 1962, a însemnat nu numai o primă reușită românească în domeniul producțiilor de mare montare, dar șl o abordare mai puțin comună a genului, un efort de analiză a epocii, care se resimțea vivifiant în toate articulațiile construcției artistice. Cu a- ceasta debuta, de fapt, epopeea națională cinematografică, o acțiune i- nedită, de perspectivă, ale cărei reverberații în viata cultural-artistică a țării obligă și onorează în același timp munca cineaștilor.Există o misiune superior pedagogică a artei, spre care filmul — șl cu atît mai mult filmul istoric — nu poate să nu năzuiască. Procesul de mito-poesis, de construcție a mitului, este o acțiune continuă îh sînul fiecărei culturi. Dintotdeauna artele și literatura au avut roiul să configureze miturile de care epoca avea nevoie și, în funcție de același ideal, demitizeze" falsele modele, să

de referință estetică, în cel mal bun sens al cuvîntului. In perioada lansării epopeii cinematografice, critica noastră de specialitate a ironizat îndreptățit — dar cam stereotip și nenuanțat — „mastodonții de carton" ai genului, fără a reliefa, cum se cuvine, faptul că, la celălalt pol, cumu- lînd succesul de public cu perenitatea artistică, filmul istoric a dat capodoperele unor cinematografii importante, cum sînt cea sovietică („Crucișătorul Potemkin", „Alexandru Nevski", „Ivan cel groaznic" de Eisenstein), americană („Nașterea unei națiuni" șl „Intoleranță" de Griffith), franceză („Napoleon" de Abel Gance, „Patimile Ioanei d’Arc" de Th. Dreyer) sau, dintre realizările de prestigiu ale unor mari regizori de azi, „A 7-a pecete" de Bergman, „Ghepardul" lui Visconti. „Război și pace", „Electra", „Roșii și Albii" etc.Am socotit necesare aceste repere pentru a sublinia că, în momentul de față, este nu numai posibil dar chiar indispensabil pentru realizatorii epopeii naționale cinematografice să valorifice experiența acumulată, anali- zind cu luciditate cîștigurile și scăderile, pentru a ridica valoarea artistică și implicit eficiența educativă a filmului românesc. Pentru că ceea ce spunem, în orice lucrare a artei.

spe- deschizînd un inima oamenilor. Cineastul, artistul contemporan nu au alt țel, ci unul similar, dar în datele altei epoci, avind de găsit calea corespunzătoare unei sensibilități, trebarea : tratăm subiectul ? sintem datori să ne-o punem la infinit, dar nu plecînd de la gin- dul în sine, de „a face altfel" (pentru că, în a- fara coordonatelor necesității, totul devine pe cît de rudimentar sau confuz, pe atît de aberant), ci de la dorința de a fi cît mal exacți și cît mai convingători. Nu contrazicînd e- sențialul, desfigurindu-1 sau pre- zentînd arbitrar rodul fanteziei nefundamentate științific drept realități, putem reuși să răspundem exigențelor contemporane. Epoca noastră manifestă, mai mult decît oricare alta, o predilecție pentru adevăr. pentru verosimil, pentru document. In virtutea acestei predilecții, poate că cea mai indicată punte de comunicare cu spectatorul contemporan — întru acel ideal căruia îi est» subordonată evocarea istorică — ar fi tocmai un plus de rigoare științifică, faptică și tipologică, în dauna clișeelor altădată „de efect". Caracterul conflictului, contradictoriu, al relațiilor dintre oameni, multiplele obstacole de care se izbește, înlătuntru ca și în afară, afirmarea supremului interes al țării, sacrificiile și zbuciumul, cu profundă rezonanță tragică, pp care îl presupune o asemenea luptă, sint, credem, tot atîtea repere pentru o superioară potențare realistă, cu adevărat modernă, a viitoarelor producții istorice românești. Producții care, pentru spectatorul nostru — animat de profunda dragoste de țară, educat în spiritul unei limpezi viziuni asupra duratei patriei — înseamnă... mai mult decît filmul.

noiIn- cum

diferite ministere.

tema autouti- specialisti din

„Elec- volum pentru tară, la 50.

experiență pe care participă

sectorul de autoutilare de la troputere" execută un mare de utilaje și instalații unicat diferite unități economice din numărul acestora ridicîndu-se— Faptul că multe întreprinderi a-de investițiiPe șantierele
(Urmare din pag. I)

Paul DOBRESCU

tate elaborarea, avizarea și predarea documentațiilor tehnico-econo- mice pentru noile investiții, in vederea începerii activității pe șantiere. Faptul că mai există incă o scrie de obiective și capacități, mai ales din industria chimică, metalurgică, industria constructoare de mașini ș.a., a căror situație nu a fost incă clarificată, obligă pe beneficiari, dar mai ales pe proiectanții respectivi să grăbească ritmul de elaborare a documentațiilor, să conlucreze in permanentă cu constructorii în vederea adoptării acelor soluții constructive și tehnologice și a stabilirii unui regim riguros de asistentă tehnică pe șantiere, menite să permită demarajul rapid, energic al activității de execuție propriu-zisă.Pentru ca zi de zi să se muncească pe șantier cu maximum de

radament, să se valorifice din plin posibilitățile în vederea accelerării ritmului lucrărilor, un roi important revine organelor și organizațiilor de partid. Ele sînt chemate să desfășoare o intensă muncă organizatorică și poiitico-educativă în rindul colectivelor de șantiere — pornind de la cunoașterea permanentă a evoluției lucrărilor, de la exigențele puse de partid în domeniul realizării investițiilor din a- cest an și adresindu-se direct conștiinței constructorilor și montorilor — pentru a determina o mobilizare activă a tuturor, stimularea puternică a inițiativelor, a tot ceea ce e nou și valoros în producție, în vederea intensificării ritmului și asigurării unei înalte calități a lucrărilor, astfel ca fiecare zi a acestui trimestru să marcheze rezultate superioare în realizarea amplului program de investiții în primul an al cincinalului.

Adrian PETRINGENARU

Realizînd cu mijloacele uzinei utilaje complexe altădată importate

r? ' ''' i

AUTOUTILAREA
stimulează inițiativa creatoare,

Este bine cunoscută importanța pe care conducerea partidului nostru o acordă activității de autoutilare, ca o cale deosebit de eficientă — verificată în practică — de înzestrare tehnică, prin forțe proprii, a întreprinderilor, de îmbunătățire a tehnologiilor de fabricație și mai ales, de reducere a efortului valutar al statului. în această amplă și complexă activitate se înscrie, prin rezultatele obținute, și „Electroputere" din Craiova. Rezultatele obținute de această mare întreprindere au fost apreciate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, eu prilejul vizitei de lucru efectuate aici în toamna anului 1975. Au fost remarcate, mai ales, preocupările conducerii întreprinderii și centralei, ale organizațiilor de partid și specialiștilor de a realiza prin forțe proprii mașini, utilaje și instalații complexe, de mare randament — care nu se fabrică în mod obișnuit în alte unități economice — necesare dotării unității craiovene, altor întreprinderi din centrală și dinRezultatele acestei preocupări ? Moderna fabrică de transformatoare din cadrul întreprinderii cra- iovene și întreprinderea de transformatoare mici din Filiași sînt înzestrate tehnic, prin autoutilare, în proporție de 70 la sută și, respectiv, 45 la sută. Din anul 1970, anul in care conducerea de partid a stabilit sarcini exprese de dezvoltare a activității de autoutilare, la „Electro- putere" au luat ființă un puternic sector productiv de autodotare și un compartiment propriu de proiectări. Prin numeroase măsuri aplicate perseverent, prin valorificarea tot mai bună a potențialului creator al muncitorilor și cadrelor tehnice autouti- larea s-a transformat într-o acțiune de masă, care s-a extins la nivelul întregii întreprinderi (pe lingă secțiile de bază, în fiecare fabrică există ateliere de autoutilare) și care se amplifică de Ia an la an. Iată un argument în acest sens : dacă în cincinalul I960—1970, volumul realizărilor prin autoutilare a fost de 39 070 000 lei. în cincinalul 1971—1975 producția acestui sector a ajuns la 122 000 000 lei, fiind de peste trei ori mai mare.Demn de subliniat este Și faptul că

Din experiența întreprinderii „Electroputere44 Craiova
pelează la serviciile noastre — ne spunea ing. Ion Ciucă, șeful atelierului proiectări-autoutiiări — se datorează nu numai performanțelor produselor concepute și realizate de noi, ci și popularizării acestora, îndeosebi prin cataloage tehnice. De asemenea, se desfășoară trimestrial consfătuiri, simpozioane sau schimburi de lării, la

La Ploiești, mai ales de un an de zile încoace, progresele comerțului alimentar sint vizibile ; se văd în localuri, le recunosc cetățenii, le reflectă situația e- conomică a întreprinderii locale de alimentație publică. Un exemplu edificator în acest sens îl constituie eantinele-restaurant. Numai în aceste unități comercianta locali așează și string masa, de trei ori pe zi, in fata a 10 000 de oameni. Satisfacția consumatorilor arată că aprovizionarea, prepararea mîn- cărurilor, servirea sînt bine organizate.Unele impresii frumoase ne-a lăsat la Ploiești și rețeaua clasică de localuri publice. Multe unități au fost reprofilate in funcție de cerințele publicului — unități de consum în adevăratul înțeles al cuvintu- lui. unde minca sau viziona cu parate ori Spre lauda rea de alimentație, publică s-a ocupat cu insistență și de crearea unui cadru plăcut în localuri. Multe din acestea au fost renovate și modernizate, in parte prin eforturi proprii.Aceste reușite incontestabile ale alimentației publice ploieștene sînt, desigur, notabile. Numai că.

ce cunoști toate uni- de consum public, și pe cele aflate in

omul poate se poate apro- mincăruri pre- semipreparate. ei, întreprinde

după tățile chiar marile și noile cartiere ale orașului, constați cu surprindere că activitatea renovare, de adaptare cerințe, de reînnoire începută bine și rapid urma indicațiilor date conducerea .partidului vara anului trecut — oprit la jumătatea drumului. Așa se face că, alături de restaurante la care abia poți obține un loc la masă, găsești și localuri goale, fără profil propriu, cu goluri de aprovizionare și- de consumatori, localuri anodine, care credeam că au dispărut din orașele noastre.Am intrat, de pildă, la „Zorile", „local de cartier". In alte orașe, asemenea unități au fost astfel amenajate incit au devenit unități plăcute și atractive, familiale, tip pensiune. La „Zorile" insă, la ora prinzului, n-am găsit... nimic de mincare. S-a mirat de această constatare însuși șeful mercial rea de locală, „N-am ni s-a nu „Și marfă ?“ fost

de la
In de in 

s-a

serviciului code la întreprinde- alimentație publică care ne însoțea. ■ pregătit nimic — spus ne-a de pentru că venit marfa." ce n-a venit ..Pentru că n-a comandată 1 Și n-a

fost comandata, pentru că nu avem rețete de fabricație" (11).Cam același „sortiment" de meniuri și de explicații
zare și prin oferta, e un local anonim.Din păcate, lista localurilor de lungă, acest fel este mai Dar faptul că re-

dar m flecare am găsit numai și numai preparate din carne. Așa am aflat că o singură unitate din oraș, „Lacto-vegeta-
Dovadă : în 1975prinderii, întreprinderea s-a aprovizionat cu peste 1 300 tone de carne și preparate din carne — și doar cu 260 tone

carne, de găsesc și alte cerute de pu- Drept justificare

ta sa, cw m f senii
• Unități reprofilate, modernizate, solicitate ® Zilnic, numai la canti- 
nele-restaurant, 10000 de abonați ®

și... experiență pozitivă
,,Lacto-vegetarianul“ servește

ni s-a oferit și la restaurantul familial „Vest", din noul cartier cu același nume. Judecat după mărfurile pe care le vinde, după aspectul lui, „familialul din Vest" nu este, de fapt, altceva decit o circiumă, care vinde de 4—5 ori mai multă băutură decit mincare. Alt local, „Bulevard1*, mare și central, din lipsă declienți, lucrează cu program redus: 7 ore pe zi 1 Dar de ce lipsesc clienții ? Pentru că „Bulevardul", prin organi-

Ruid-îmchetfi despre diverssticarea reȘeiei 
de alimentare publică din Pioseșîi

teaua alimentației publice din Ploiești nu a fost în totalitate profilată după le locale a ieșit la iveală — paradoxal — taurant'ele bine nate. Am intrat menea I localuri, cele mai noi și
diversificată și necesități-și în res- aprovizio- in 10 ase- inclusiv în mai mari.

rian", oferă amatorilor și legume. în celelalte, mîn- carea, supa și chiar garnitura de legume sint o raritate. Controlul stocurilor de marfă ne-a convins că nu șefii unităților de con-, sum sînt în primul rînd’ de vină, ci orientarea generală a conducerii între-

• de cartofi, 30 tone de fasole și 80 tone de varză 1 Or, a- ceste cantități abia dacă ajung pentru micile garnituri. nicidecum pentru diversificarea meniului. Diferitele reglementări privind alimentația publică intrate in vigoare în vara anului trecut au creat un cadru deosebit de favorabil pentru manifestarea inițiativei comerțului. Atunci de ce în restaurantele de la Ploiești persistă această uniformitate, axată doar pe

preparatele ce nu se mincăruri blic ?circulă — și nu numai la Ploiești — două argumentări : 1) din lapte, legume și făinoase ies preparate culinare, în general, ieftine ; cum își vor face localurile planul de desfacere in asemenea condiții ? 2) mâncărurile din legume, lapte ș.a.m.d. nu ar fi prea solicitate. Ambele „teorii" se dovedesc însă nejustificate. Chiar la Ploiești, localul lacto-vegetarian le dezminte zilnic. Deși mic și profilat numai pe mîncă- ruri din legume, localul e foarte căutat și vinde zilnic cel puțin cit „Nordul" — cel mai mare restaurant din oraș. Precizăm că . la .,lacto" sînț 100 de scaune, iar la „Nord", 260 1în deplasările noastre prin țară am văzut cum în multe locuri. în preocuparea de a se dezvolta auto- aprovizionarea, s-au creat cu rezultate excelente secții anexe, în special crescătorii de Craiova, la Sinaia și în calități am menea secții în care se cresc anual mii de porci. Aici, animalele sînt întreținute cu cheltuieli minime, hrana lor constituind-o în principal resturile menaje-

la cantine și restau- La Craiova, de pildă, trecut au fost ob- în acest mod cîteva

animale. La Rm. Vilcea, la alte multe lo- întîlnit ase- care

re de ran te. anul ținute sute de mii de kg de carnela un preț de cost scăzut. La Ploiești însă, această activitate este de 20—30 de ori mai redusă decit în alte orașe, iar carnea obținută din crescătoria proprie a ajuns anul trecut la un preț de cost dublu fată de cel de la Craiova — în special din cauză că alimentația publică nu colectează și nu folosește, ca în alte părți, pentru hrana animalelor, resturile de Ia restaurante.Așa cum se arăta la începutul acestor rînduri, în ultimul an comerțul alimentar din Ploiești a făcut pași însemnați spre îmbunătățire și diversificare. Dar mai există în acest sector anumite practici învechite, inerție, iar numeroase resurse locale nu sînt încă valorificate. Este, fără îndoială, în puterea autorităților locale să imprime un nou impuls procesului de îmbunătățire a alimentației publice, îneît aceasta să se adapteze din plin cerințelor publicului și să satisfacă exigențele acestuia.

toate întreprinderile județului. Recent, s-au pus bazele unui nucleu de coordonare pe județ a acțiunii de autoutilare, tehnologii moderne și dotări cu scule, cu centrul la institutul de cercetări și proiectări al întreprinderii „Electroputere".Revenind la preocupările în domeniul autoutilării de Ia „Electroputere", merită evidențiate, în spiritul experienței pozitive acumulate, realizările obținute în 1975 ca urmare a conjugării eforturilor pro- iectanților și executanților din unitate. Astfel, au fost construite prin forțe și cu mijloace proprii o seric de mașini, utilaje și instalații unicat, de mare complexitate, cum sînt : mașini de izolat conductori, instalația complexă pentru turnat rășini, strungul vertical pentru confecționarea izolatorilor, mașina de sudat prin puncte, cuptoare electrice pentru coacerea rășinilor sintetice, bun- căre de șarjare, cuptoare pentru re- coacerea fontei ș.a. Inițial, majoritatea acestor instalații și agregate erau prevăzute a se importa, avîndu-se în vedere gradul înalt de tehnicitate, complexitatea lor.— Nu a fost ușor să executăm, pentru întîia oară, piesă cu piesă, un colos cum este strungul vertical țv ' ' tru confecționarea izolatorilor. ,■ ire are vreo 14 m înălțime și pe care l-am livrat întreprinderii „Electroceramica" din Turda, din cadrul centralei noastre — ne spunea maistrul Ștefan Marica. Aici. în secția de prototipuri și autoutilări, se cer multă meserie, cunoștințe tehnice și spirit de inventivitate, pentru că noi nu executăm de două ori același produs, ci de fiecare dată ceva nou.Din discuțiile avute cu numeroși muncitori din sectorul de prototipuri și autoutilări, printre care Ilie Ghi- diceanu, Marin Boțogan, Andrei Pîrvu, Nicolae Vladu, secretarul biroului organizației de partid, și Ștefan Bușe, secretarul organizației U.T.C., am desprins cîteva din trăsăturile definitorii ale activității vrednicului colectiv de aici — încrederea în forțele și capacitățile proprii, hotărîrea de a pune serios umărul și de a face maximum posibil pentru a se economisi fondurile valutare die statului. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie concepția și execuția cuptorului de uscat rășini, trecut inițial în planul de import, utilaj foarte costisitor și care ținea în aparataj. zare de crătorli .____ _ __ ______ r._(majoritatea proiectanțiior, între care Tudor Popescu, Constantin Cojocaru, Nicușor Vintilă și Dorin Nicolin și-au făcut obiceiul de a sta alături de e- xecutant pentru definitivarea produsului conceput de ei) au reușit ca în numai patru luni să realizeze acest cuptor, care se comportă în producție mai bine decît „vecinul" său cumpărat cu valută din importAsemenea exemple se mai pot da — ele ilustrînd o concepție muncitorească înaintată, comunistă, încredere în capacitatea proprie. Cum este și firesc, experiența acumulată pînă acum în domeniul autoutilării la „Electroputere" reprezintă o bază sigură pentru dezvoltarea în continuare, în acest an, în acest cincinal, a unei activități de prim ordin pentru creș« terea producției și productivității muncii.

loc producția fabricii de Printr-o amplă mobili- forțe, proiectanții și lu- din sectorul de execuție

Gh. GRAURE
Nicolae EABĂIĂU
corespondentul „Scîntat^
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'FAPTUL; Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
româno-britanice

1DIVERSUn tren neobișnuit»între Galati șl Tecuci a fost pus în circulație un tren neobișnuit. La prima vedere, pare o simplă cursă locală destinată navetiștilor care lucrează la Combinatul siderurgic Galați. O privire mai atentă descoperă ineditul. Mai precis, cit timp merge trenul, navetiștilor le sînt prezentate diferite programe : muzică și recitaluri de poezie, reportaje și informații despre cele mai proaspete fapte de muncă ai căror autori sînt înșiși navetiștii. Călătoria devine astfel mai scurtă, mai puțin obositoare, mai plăcută. Și, fără îndoială, mai instructivă și educativă.Sala de cărbune

La București au început, marți, lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-britanice.Delegația română la lucrări este condusă de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice inter
A apărut ,,în deschidere este publicat editorialul Dezbateri fructuoase asupra activității idcoiogico-educative. în continuare sînt inserate articolele : Industria electrotehnică în cincinalul revoluției tehnico-științifice de Alexandru Necula ; Calitate și eficiență în producția zootehnică de Ludovic Fazekaș ; Capacitatea de inovare tehnică — sursă de creștere a eficienței economice de Constantin Iu- rea ; Carta O.N.U. și realitățile lumii contemporane de Victor Ducu- lescu ; Un imperativ major al timpului nostru : lichidarea subdezvoltării de Costin Kirițescu.La rubrica CONSULTAȚII este publicat articolul Unitatea clasei muncitoare — condiție hotărîtoare a luptei victorioase pentru pace, democrație, independentă națională și socialism de Constantin Florea. La rubrica DEZBATERI sînt grupate intervențiile participanților la dezba

I

lntr-o galerie de la mina Lu- 
poaia, județul Gorj, a fost a- 
menajată o sală originală de... 
apel. Inițiator : tinărul inginer 
Ion Cimpu. Pereții, podeaua și 
tavanul sălii sînt din... cărbune. 
Mobilier : scaune și bănci. Ba 
chiar și o „catedră" cioplită, fi
rește, tot intr-un bloc de cărbu
ne. Originala sală dispune de 
toate condițiile desfășurării unei 
eficiente activități profesionale 
și educative, precum și de un 
punct de documentare. Mine
rii — și nu numai ei — socotesc ideea tinărului inginer cu 
sala subterană — la înălțime l Frig... de cursă lungă ?în zilele de 17, 18 și 19 ianuarie pe diferite trasee și distanțe, redactori ai ziarului nostru au avut, la fața locului, confirmarea unor sesizări primite_ în această iarnă : trenuri de călători circulînd cu vagoanele de clasă, de dormit și restaurant deloc sau aproape deloc încălzite. Iată cîteva dintre ele : rapidul 25 și rapidul 26. trenurile accelerate 131, 132,- 201, 522...Față de această stare de lucruri, personalul C.F.R. din trenurile respective a ridicat, jenat, din umeri. Așteptăm răspuns din partea celor care au dispus plecarea în cursă a respectivelor garnituri.Scurt-circuitîn materie de energie electrică. priceperea celor mai multi dintre noi se rezumă la înlocuirea unei siguranțe arse la tabloul de distribuție din locuință. Cind apar deranjamente pe circuit, uneori însoțite de scîntei șî fum, prezenta electricianului de meserie este absolut obligatorie. Cum tot așa de bună este șj soluția ca instalațiile electrice să fie verificate periodic, si nu numai atunci cind se întîmplă vreun necaz. Aceste lucruri le-a înțeles — dar prea tîrziu — și Ioniță Platon din comuna Sihlea, județul Vrancea. Un scurt-circuit produs la instalația electrică din locuința lui s-a soldat cu un incendiu. Au ars trei camere de locuit. bucătăria, magazia și alte dependințe. O pagubă de vreo 30 000 lei. Costul lucrărilor de verificare a instalației electrice ar fi fost de 2 000 de ori mai mic : vreo 15 lei.Strict autenticConsemnam, nu de mult. în rubrica noastră cu titlul de mai sus, pățania lui M. G.. proprietarul autoturismului 1-MM- igng. care, deși prins de miliție volan sub influenta alcoolului, în loc să-și recunoască fapta. aruncase vina pe fiole precum că ar fi fost, chipurile, defecte. Iată încă un dialog cu un alt năstrușnic conducător auto — Gheorghe Suciu de pe autocamionul 21-SM-651 :— încotro ? — l-a întrebat a- gentul de circulație.— Pînă ici, la Bicsad.— Bicsad nu e chiar „ici". E la vreo 50 de kilometri. Și mobila a cui e ? Aveți acte de transport ?— Păi cine să-mi dea pentru așa ceva ?— Adică e un transport clandestin.— Eu n-am zis. Dar dacă ziceți dv. ...așa o fi. Mai iau și eu un bănuț, că n-o fi foc.Foc n-a fost, dar pedeapsă — da.Minciuna are picioare scurte

Vasile Susana din București 
s-a adresat Judecătoriei sectoru
lui 3 pentru rectificarea actului 
de căsătorie cu privire la nume
le pe care l-a purtat înainte. 
La prima vedere, cererea ei era 
justificată, tn realitate, la mijloc 
era vorba de o inducere în eroa
re. Pentru că s-a constatat că 
Susana. care declarase că ră
măsese văduvă, de fapt divorța
se încă de acum 14 ani. Și tot 
dc atunci, de 14 ani .nu-și schim
base buletinul de identitate, spre 
a-și lua vechiul nume, iar în 
1975 se căsătorise din nou. Iată 
cum. o cerere in aparență legală 
era o... ilegalitate, pentru elu
cidarea căreia organele de mi
liție au întreprins ample inves
tigații. care au dus la cheltuieli 
inutile de timp și energie. Dar 
și pe Susana o costă acum min
ciuna.

Rubricâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
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„Scinteii"

naționale, iar delegația britanică de P. S. Preston, ministru adjunct în Departamentul Comerțului.A fost de față J. C. Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București. (Agerpres)
ERA SOCIALISTĂ" m. 2/1976terea cu tema Activitatea cultural- educativă de masă în fața unor noi exigențe. Articolul Mobilitate și rutină în cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică de Victor Mer- cea este publicat la rubrica ȘTIIN- TA-ÎNVAȚAMÎNT. La rubrica PAGINI DE ISTORIE. Al. Zub semnează articolul Unirea Principatelor — moment crucial in procesul făuririi statului național român unitar. La rubrica VIAȚA INTERNAȚIONALA este publicat Raportul politic prezentat la Congresul național al reprezentanților poporului din Laos, (text prescurtat). Sub genericul CURENTE ȘI IDEI este publicat articolul Despre geneza și limitele ideilor social-politice ale Iui Herbert Marcuse de Laurențiu Șerban.Revista mai conține obișnuitele rubrici CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, REVISTA REVISTELOR.

Excelenței Sale Domnului HUSSEIN BIN ONN
Primul ministru al MalayezieiLuînd cunoștință despre pierderea grea suferită de poporul șl guvernul malayezian prin moartea primului ministru Tun Abdul Razak, vă rog să primiți, în numele guvernului român, sincere condoleanțe și să transmiteți familiei îndoliate adînca noastră compasiune.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

R. P. BULGARIA

Sosirea in Capitală a președintelui Camerei 
de Comerț Exterior a R. 0. Germane

IMarți după-amiază a sosit în Capitală președintele Camerei de Comerț Exterior a R.D. Germane, Rudolf Murgott, care va participa la ședința de constituire pe lingă Camera de Comerț și Industrie a Republicii
Socialiste România a secției de relații economice cu R.D. Germană.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost intimpinat de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, de alte persoane oficiale. (Agerpres)

Vizita președintelui Băncii Africane de DezvoltarePreședintele Băncii Africane de Dezvoltare, Abdelwahab Labidi, care se află într-o vizită în țara noastră, a avut convorbiri cu Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Diaman- dopol. președintele Băncii de Inves
tiții, și Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior. în cadrul întrevederilor au fost abordate posibilitățile și modalitățile de conlucrare cu instituțiile financiare, precum și cu organizațiile din domeniul cooperării din țara noastră. (Agerpres)

• SPORT @ SPORT • SPORT ® SPORT © SPORT
TENIS DE MASA în cîteva rînduri

tv

„Planul general" 
de dezvoltare a Sofiei

Campionatele internaționale ale României
• TREI ZILE DE ÎNTRECERI ÎN SALA FLOREASCA : 91 CONCU- 
RENȚI DIN 11 ȚĂRI • ECHIPELE R. P. CHINEZE VOR FI PREZENTE 
LA ÎNTRECERI e PRINTRE PERFORMERI — IUGOSLAVUL SUR- 
BEK, FRANCEZUL SECRETIN ȘI CEHOSLOVACUL ORLOVSKI • 

ȘCOLARII ȘI STUDENȚII VOR AVEA INTRARE LIBERATimp de trei zile (23—25 ianuarie), la București, in sala Floreasca se vor desfășura Campionatele internaționale ale României la tenis de masă. După cum am fost informați la o conferință de presă organizată de conducerea F.R.T.M., vor participa la întreceri echipe și sportivi din 11 țări — Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. Chineză, Franța, R. D. Germană, R. F. Germania, Grecia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și, bineînțeles, România (participarea echipei Japoniei rămîne incertă). Nominal sînt înscriși 91 de sportivi — 41 de jucătoare și 50 de jucători.Printre aceștia se remarcă Surbek (Iugoslavia), al treilea jucător în ierarhia mondială, principalul favorit la proba de simplu masculin, Liang Ko-liang (R. P. Chineză), locul al optulea în clasamentul lumii, de trei ori campion mondial cu echipa reprezentativă a R. P. Chineze, francezul Secretin (locul al XIV-lea), cehoslovacul Orlovski (locul al XV-lea), precum și alții. Favorită în proba de simplu feminin e multipla campioană mondială Maria Alexandru (locul al VI-lea în ultimul clasament al lumii), urmată de vest- germana W. Hendriksen (locul al XX-lea). E probabil ca cele două sportive, să joace împreună în proba de dublu feminin, ceea ce le-ar conferi mari șanse de cîștig. Totuși, la întiietate în întrecerile feminine se vor înscrie cu siguranță jucătoarele chineze Yen Kuei-li, campioană națională în 1975, și alte trei sportive mai tinere — ele reprezentînd un

tenis de masă de cea mai înaltă calitate.în cuvîntul său, antrenoarea federală Ela Constantinescu aprecia că publicul bucureștean va avea ocazia să refacă legătura cu tenisul de masă modern, iar spectatorii mai tineri vor putea stabili cu acesta un prim contact, prin intermediul unor jucători bine cunoscuți pe continentul nostru și in lume. în această idee, organizatorii, F.R.T.M. și I.E.A.B.S.. au decis ca școlarii de toate categoriile și studenții să aibă- acces liber în sala Floreasca la toate fazele întrecerilor.Programul campionatelor internaționale ale României va fi următorul : vineri — probele pentru echipe, pînă la meciurile finale, exclusiv (orele 9—13.30 și 15—19,30) ; simbătă — probele de dublu mixt (9—13), dublu feminin și masculin (16—20) și meciurile finale pe echipe (de la ora 20) ; duminică — probele de simplu, pină la meciurile finale, exclusiv (8,30—12,30), apoi meciurile semifinale (15—16) și meciurile finale (16—18,30).Se preconizează ca sportivii români să participe la întreceri cu cite trei echipe feminine și masculine, alcătuite în majoritate din juniori, formațiile acestea fiind în curs de definitivare. La proba de simplu masculin va concura și Dorin Giurgiucă. cel mai bun jucător român de-a lungul multor ani, azi antrenor la C.S.M. Cluj-Napoca, ce-și va încheia productiva activitate de sportiv cu ocazia campionatelor internaționale.
Valeriu MIRONESCU

HANDBAL : S-a Încheiat 
turneul de la Baia MareS-a încheiat turneul de sală de la Baia Mare al diviziei A de handbal masculin. în ultima zi a întrecerilor s-au obținut rezultatele : Universitatea București — Petrolul Teleajen 24—16, C.S.M. Borzești — C.S.U. Galați 14—14, Știința Bacău — Steaua București 18—25. A.S.A. Tg. Mureș — Min- aur Baia Mare 23—33, Politehnica Timișoara — Dinamo București 12—17 și Universitatea Cluj-Napoca — Dinamo Brașov 18—22.După acest turneu, clasamentul se prezintă astfel : 1. Steaua — 36puncte ; 2. Dinamo București — 36 puncte ; 3. Minaur — 30 puncte ; 4. Știința Bacău — 24 puncte ; 5. Dinamo Brașov — 23 puncte ; 6. Politehnica — 19 puncte ; 7. „U“ Cluj — 18 puncte ; 8. C.S.U. Galați — 16 puncte ; 9. C.S.M. Borzești — 11 puncte ; 10. „U“ București — 9 puncte ; 11. Petrolul — 2 puncte ; 12. A.S.A. — 2 puncte (Gh. Susa, corespondentul „Scinteii").

TENIS : Învingători — 
Năstase și AsheTenîsmanul român Ilie Năstase a terminat învingător în turneul de la Atlanta (Georgia), concurs contind pentru Circuitul W.C.T.în finală. Ilie Năstase l-a întrecut în două seturi, cu 6—2, 6—4, pe jucătorul american Jeff Borowiak. Reamintim- că în sferturile de finală Jeff Borowiak îl eliminase pe suedezul Bjdm Borg, unul dintre favoriții turneului.

★Turneul de la Indianapolis (Circuitul W.C.T.) s-a încheiat cu succesul jucătorului american Arthur Ashe. învingător cu 6—2, 6—7, 6—4 în finala disputată cu compatriotul său Vitas Gerulaitis.
★Disputat la Auckland, meciul de tenis pentru „Cupa Davis" dintre echipele Noii Zeelande și Indiei s-a terminat cu scorul de 3—2 în favoarea echipei gazdă.

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ. *
10,00 Emisiune pentru tineret.
10.25 Biblioteca pentru toți : Reportajul.
11.20 Muzică populară.
11,35 Atenție la... neatenție.
12,00 Telex.
12,05 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală. Științe sociale.
16.30 Curs de limba rusă (nivel mediu). 
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17.30 Mult e dulce...
17,50 Album coral. Program de cînte- 

ce interpretate de corul bărbă
tesc al Palatului culturii din Pi
tești.

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. Extinderea culturi
lor pomilor și arbuștilor fructi
feri în zona dealurilor.

18.30 Tragerea Pronoexpres.
18.40 Voci tinere — muzică ușoară.
18,55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teleclnemateca. în ciclul „Un 

mare regizor" : Bo Widerberg. 
Filmul artistic „Adalen ’31“ — 
producție a studiourilor suedeze. 
Premieră pe țară.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76.
20.25 Orchestre simfonice. Filarmonica 

de stat „Banatul" din Timișoara.
21,15 Telex.
21.20 Oamenii noștri — filme documen

tare realizate de studioul „Al. 
Sahia".

21.40 Roman-folleton : „Forsyte Saga". 
Episodul III.

vremea

VOCAȚIA PIONIERATULUI

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 și 24 ianuarie. In țară : Vreme re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros în jumătatea de nord a 
țării, unde vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de lapoviță 
șl ploaie. în rest, cerul va fi variabil 
iar precipitațiile izolate. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat 
mai coborîte în depresiuni, iar maxi
mele între zero și 10 grade, izolat mai 
ridicate la începutul intervalului. Lo
cal se va produce ceață. în București : 
Vreme relativ caldă. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vînt potrivit.

(Urmare din pag. I)aproximativ 10 mii de operații pe tiroidă în ultimii zece ani nu s-a produs nici un accident IDar munca de pionierat a acestor oameni nu s-a limitat numai la ceea ce a a- juns sub lămpile de cuarț ale institutului. înscriindu- se în prima linie a acțiunii împotriva gușei endemice din țară — chirurgii consti-., tuiți în echipe operatorii s-au deplasat în zonele a- fectate, au făcut chirurgie pe teren, au efectuat demonstrații operatorii pentru cadrele chirurgicale din centrele respective, împăr- tășindu-le experiența lor, institutul devenind astfel un adevărat centru metodologic pentru rețeaua medicală a țării.îmbinînd munca din sala de operații cu studiul și cercetarea, chirurgii secției au răspîndit, prin sute de referate. comunicări științifice, studii, rezultatele muncii lor în revistele de specialitate din țară și din străinătate ; au legat dialoguri științifice permanente cu specialiști din tară și din străinătate. Astfel, printr-o muncă tenace, de înaltă aompetență, pătrunsă de patriotismul fierbinte pentru știința românească, a crescut continuu prestigiul institutului. Aici, pe lingă pacien- ții din București și din țară — un număr mare de cazuri endocrine, greu de rezolvat, din Bulgaria, Albania, Austria, Ungaria, R.F. Germania, Egipt, Siria, Israel, Italia, Franța, Anglia... au venit și continuă să vină pentru a fi rezol

vate la Institutul „C. I. Parhon". De-a lungul anilor, chirurgii institutului au fost invitați să împărtășească din experiența lor confraților din U.R.S.S., Ungaria, Belgia, China, Bulgaria, Franța, Italia, Austria. Chirurgii din numeroase țări și-au făcut specializarea și și-au pregătit doctoratul în secția de chirurgie endocrină a institutului — și și-au organizat secții de chirurgie după modelul școlii românești.Ca o recunoaștere a autorității lor științifice în specialitate — membrii colectivului de chirurgie au fost cooptați în diferite societăți naționale și internaționale. Prin curajul ei, prin înalta tehnicitate, prin răspunderile pe care și le asumă, prin problemele pe care le rezolvă, chirurgia endocrină românească se situează astăzi pe același plan cu chirurgia cardiovasculară, cu chirurgia pe ochi, cu neurochirurgia — școli de prestigiu.împreună cu chirurgul Al. Damian răsfoim condicile de operații din fișierul secției. Și aflăm : după operațiile efectuate aici, copiii pornesc să se dezvolte normal ; bărbații își recapătă starea normală : femeile își recapătă înfățișarea, devin femei cu aspect frumos, normal.— Munca noastră — ni se spune — este o muncă strî.ns legată de om. Sînt cazuri în care clinicienii nu au ce face, cu toate medicamentele din lume, iar ca chirurg nu poți să stai cu brațele încrucișate : dacă pătrunzi tu acolo, în a- dincul organismului, și știi

ce să faci — îl salvezi pe om. Omul de știință român, intelectualul legat de pămîntul pe care s-a născut, a căutat totdeauna să-și servească țara cu devoțiune, să fie de folos poporului său. Cu atît mai mult astăzi, cind alta este condiția intelectualului — de om prețuit și stimat, pentru aportul lui la dezvoltarea societății socialiste. De aici vine forța care propulsează mereu energiile din noi — să muncești, să studiezi, să cercetezi, să gîndești, să te perfecționezi și să Îndrăznești 1Fiind vorba despre a- ceastă „constelație endocrină", de a cărei armonie depinde echilibrul ființei și al vieții omului, ne-am întrebat ce spune profesoara Marcela Pitiș, savantă discretă și înțeleaptă, veghind cu puferi ocrotitoare asupra gingașului sistem endocrin — care este și șefa catedrei de endocrinologie a institutului — despre aceste suferințe ale glandelor endocrine și despre intervenția chirurgicală asupra sistemului endocrin ?— Școala de chirurgie endocrină s-a format în cadrul școlii de endocrinologie și este o necesitate. Este bine că avem o chirurgie endocrină pregătită — o echipă bună, așa cum și-a conceput-o institutul. Este necesar, este salutar ca, a- colo unde apare anomalia, patologia insensibilă, refractară sau recidivistă la toate celelalte terapeutici, să intervină radical bisturiul, experimentat și eficient. Dar școala de chirurgie en

docrină trebuie lărgită la rețeaua de chirurgie din toată țara. Și în endocrinologie, și in chirurgia endocrină avem încă mult de parcurs, de la ceea ce am realizat pînă acum. Nu este totul rezolvat — nu absolutizăm nici o realizare — pentru că, pe măsură ce rezolvi, apar probleme noi, controverse — și medicii noștri știu asta I S-a ajuns la o înaltă perfecționare. Iar această înaltă tehnicitate trebuie să fie însușită de majoritatea chirurgilor români — ca o specializare — pentru a putea rezolva optim cazurile care îi solicită la locurile lor de muncă. Numai astfel vom putea face — la scară republicană — o medicină eficientă, profilactică și preventivă. De aceea este necesar ca această specialitate să fie integrată în în- vățămîntul postuniversitar. Cit privește multe dintre cauzele apariției acestor boli, continuă profesoara Marcela Pitiș, trebuie să ne îndreptăm tot mai mult atenția asupra factorilor de viată a oamenilor, spre o igienă a vieții ; șocuri, traumatisme, tensiuni, suprasolicitări, care pot deregla acest mecanism fin de control al organismului și care este sistemul endocrin, în prezent se și vorbește de o sociofiziologie. de socio- patologie. Dar iată că am și intrat în domeniul vast al endocrinologiei — și în alte largi domenii... Cine știe însă, poate acesta va fi și drumul medicinii noastre, prin alte largi domenii, pînă acum mai puțin cercetate...

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
DIN 20 IANUARIE 1976 :Extragerea I : 21 14 76 48 24 42 5 18 59 70 44 82Extragerea II : 1 57 10 3 83 8 61 9 65 33 31 55Extragerea III : 81 36 26 70 32 85 Extragerea IV : 48 5 60 77 14 90 Extragerea V : 84 1 23 80 61 86

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 1 573 147 lei.
(Urmare din pag. I)L-am întrebat pe C. Ene de ce a fost șovăielnic. De ce s-a opus inițial propunerii directorului, ca la sfîrșit să voteze în favoarea ei.— Nici vorbă. Am votat împotrivă. Dacă procesul verbal a consemnat altfel, înseamnă că e inexact.— Și de ce ați votat împotrivă ?— Pentru că Spirache Stelian nu merita intervenția. Pentru că mai avusese abateri grave. De curind.Ne-am interesat și am constatat cu uimire că. puțin înainte de comiterea falsurilor, Spirache Stelian fusese prins cu băutură diluată și cu inversare de preturi, „se căise", iar procuratura a hotărît să-i a- plice doar o amendă în virtutea făgăduielii că nu se va mai apropia de „domeniul Codului penal". I-am întrebat pe cei trei susținători ai memoriului de clementă dacă directorul, fă-

IN 30 DE CINEMATOGRAFE DIN 
JUDEȚUL VASLUI a fost inaugurată cea de-a doua etapă a Festivalului filmului la sate. Au fost vizio^ nate filmele „Ștefan cel Mare — Vaslui 1475“, „Neamul Șoimărești- lor", „Mihai Viteazul", „Actorul și sălbaticii", „Pe aici nu se trece" și altele, producții ale cinematografici românești. în comuna Dimitrie Can- temir. proiecția filmelor „Cantemir" și „Mușchetarul român" a fost precedată de evocarea personalității marelui cărturar și domnitor : s-a vizitat muzeul sătesc ce-i poartă numele o „VITEJII NEAMULUI" - festivalul-concurs ce se desfășoară în aceste zile în toate satele

băcăuane cuprinde peste 700 de formații, cu 13 000 de artiști amatori, Este valorificat foclorul nou de pe văile Bistriței și Trotușului. Recitaluri de poezie patriotică, montaje literar-muzicale. expoziții de artă plastică, concursuri pe tema „Cunoașteți i județul ?“, proba de inde- minare „Gata pentru apărarea patriei" întregesc ampla manifestare 
o „OTĂSAUL" este numele primului cenaclu sătesc. înființat recent in Vilcea. la. Bărbătești. 40 de creatori j de artă populară au participat la prima ședință a cenaclului, luind in discuție un bogat program de creație și de educație artistică 
• PICTORI SCENOGRAFI DIN

CLUJ-NAPOCA expun, la Galeriile de artă, schițe și elemente dc decor, costume, fotografii, machete ale scenografiei celor mai reușite spectacole o „LAUDA CĂRȚII": un concurs cultural-educativ organizat la Suceava, la care participă toate bibliotecile comunale. Această primă ediție este dedicată aniversării a 55 de ani de la crearea P.C.R Obiective : creșterea numărului de

în marea sală de ședințe a Consiliului popular orășenesc, unul din pereții frontali este în întregime acoperit de „Planul general" al Sofiei, executat în culori la scara 1/20 000. în a- ceastă încăpere am putut asculta cele spuse de primarul orașului, tovarășul Ivan Panev, și de arhitectul Stainov, unul dintre autorii noului plan de sistematizare a capitalei bulgare, care au relevat însemnătatea acestuia pentru viața orașului și a locuitorilor săi.Ce e drept, Sofia a dispus de un plan de sistematizare încă din anul 1961. S-a constatat însă că el nu corespundea întru totul cerințelor de dezvoltare a orașului. De aici, necesitatea de a se elabora o nouă concepție care să stea la baza eforturilor pe care Ie face statul bulgar pentru a transforma Sofia intr-un oraș socialist cit mal modern. Ca urmare, în cadrul institutului „Sofproiect" a fost creată o direcție specială denumită „plan general" care a reușit, pe parcursul cîtorva ani de muncă intensă, să pregătească întreaga documentație necesară reamenajării complexe a diferitelor zone ale orașului în funcție de cerințele dezvoltării sale viitoare și de necesitățile locuitorilor săi.Pornind de la condițiile specifice ale am

plasării orașului, de ia faptul că suprafața lui e limitată în toate cele patru puncte cardinale de bariere naturale și preconizind ca populația locală să nu depășească cifra de 1 250 000 pînă în anul 2000, planul prevede o mai judicioasă gospodărire a terenului prin îndesirea construcțiilor, înălțarea lor cu un număr de etaje și trecerea la realizarea unor construcții subterane. O altă idee evidențiată în noul plan este crearea mai multor centre ale orașului. în acest fel, se va ajunge la o descongestionare a centrului traditional unde sînt astăzi masate 2/3 din unitățile comerciale ale capitalei și se va asigura locuitorilor din diferitele cartiere locuri de muncă în apropierea locuințelor, ca și o întreagă rețea de servicii atît in domeniile invătămîntulul și sănătății, cit și pe linia aprovizionării cu bunuri de consum. Planul își propune să rezolve într-un mod nou și problema locuințelor, pentru a se ajunge, prin anii 1978— 1979, la o capacitate de construcție anuală de 25 000—28 000 unități cu o suprafață medie de 80 mp.La începutul lunii octombrie 1975, înainte ca „planul general" să fi căpătat forma finală, tovarășul Todor Jivkov a adresat Comitetului executiv al consiliului popular al Sofiei o scrisoare

in care dădea indicații privind modul de abordare al problemelor apărării mediului ambiant al orașului împotriva poluării, ale transportului comunal, precum și In ce privește necesitatea de a asigura descongestionarea zonelor prea aglomerate și a crea oamenilor condiții mai bune de viață, muncă și odihnă. Ca urmare a acestor indicații, planul a fost revizuit și îmbunătățit cu noi măsuri care vizează, printre altele, sporirea spațiilor verzi — de la 12 mp la peste 22 mp de fiecare locuitor. evitarea zgomotelor produse de activitatea aeroportului orașului prin construirea unui nou aeroport la o distantă mai mare, deplasarea unei părți a transportului urban sub pămint ș.a. O importantă măsură inclusă in ultima variantă a planului este noua repartizare, tn avantajul pietonilor, a spațiului stradal. în acest sens, s-a trecut la limitarea circulației mijloacelor personale de transport în zona centrală a orașului și s-au stabilit terenuri speciale de parcare.Nu Încape îndoială că traducerea în fapt a prevederilor ..planului general" va asigura capitalei bulgare noi și optime condiții de dezvoltare, confe- rindu-i o strălucire demnă de anii rodnici ai socialismului.
C. AMAR1ȚE1

R. P. POLONĂ

Valorificarea de noi resurse 
in industria alimentarăDoar o parte din populația globului dispune de resurse normale de alimentație. Marea ei majoritate suferă de un deficit de proteine mai mult sau mai puțin accentuat. în funcție de zonele globului. Ca sursă de proteine, pescuitul maritim și oceanic, care asigură acum 65 milioane tone pește a- nual, nu dispune de rezerve chiar atît de mari în mările și o- ceanele cu navigație frecventă...Cam astfel de considerente, ce ne-au fost expuse de specialiști de Ia Institutul de pescuit maritim din Gdynia, au stat la baza unor cercetări preliminare și a organizării unei expediții științifice poloneze în apele Antarcticii pentru studierea resurselor piscicole. Aceste acțiuni se înscriu în sfera de preocupări ale Partidului Muncitoresc Unit Polonez, ale statului, pentru continua dezvoltare a sectoarelor economice care contribuie la ridicarea nivelului de trai, la bunăstarea întregului popor.Este cunoscut că în apele din regiunea Antarcticii trăiesc numeroase specii de pești care nu îngheață nici măcar în condițiile unor tempe

raturi sub zero grade. Potrivit studiilor făcute, aceasta se datorează faptului că sin- gele lor cuprinde un procent mai ridicat de sare, precum și niște substanțe antigelifian- te.Cît privește crilul. euphesia superba, a- cesta a constituit vreme îndelungată principala hrană a balenelor. Dar, după cum se știe, numărul balenelor este în prezent extrem de redus ; iar crilul a rămas. Se a- preciază că resursele exploatabile de cri] in Oceanul Antarctic ar fi de cel puțin trei- patru ori mai mari decit resursele piscicole exploatabile în toate zonele de pescuit oceanic de ne glob luate la un loc.Ce este crilul ? Un crevete mic. foarte bogat în proteine, conținînd toată gama de aminoacizi. grăsimi, cu peste 70 la sută acizi grași nesaturați. săruri minerale. în care intră peste 20 de elemente și numeroase vitamine. Valoarea calorică a crilului depășește cu 30—45 la sută pe cea a cărnii de vită sau de porc. O resursă alimentară cu proprietăți ideale. în U.R.S.S. și Japonia au și apă

rut sub diferite forme preparate alimentare din cril. S-a experimentat folosirea proteinei de cril ca adaos la diferite preparate alimentare, cîmați de pește, brînzeturi și ca furaj in zootehnie.La expediția poloneză iau parte două sute de persoane, din care patruzeci de sa- vanți și cercetători. Ea dispune de o navă modernă de cercetare — „Profesor Siedlec- ki“ — dotată cu o aparatură specializată și sisteme computerizate pentru cercetări complexe oceano- grafice, de biologie, de tehnica pescuitului etc. Nava este dotată cu instalații de navigație modeme și cu aparatură hidroacusti- că pentru localizarea, identificarea și evaluarea resurselor biologice ale mărilor. La expediție participă și traulerul polonez „Ta- zar“. ale cărui unelte și instalații au fost adaptate condițiilor, urmînd a fi experimentate la pescuirea, semiconservarea și conservarea crilului.Expediția, care va avea o durată de peste șase luni, a ajuns între timp în apele Antarcticii.
AI. PLĂIEȘU

cînd propunerea de intervenție oficială, a informat comitetul și asupra gravelor abateri din activitatea recentă a celui „luat in brațe". Răspunsul unanim a fost : Nu.
ca faptul să fie raportat In consecință organelor competente. șeful de unitate a... aruncat condicile de prezentă, a antedatat fișa de instructaj pentru protecția muncii, a pontat fie-

GIRUL CINSTEI
Ce ne-a fost dat să mai aflăm a completat dezamăgirea. Iată în două vorbe cum au stat faptele : in ziua de 24 aprilie, I. FI. a suferit un accident de muncă. Pare banal — s-a opărit — dar era o vătămare în legătură cu serviciul, care trebuia înregistrată ca atare. Rănile s-au agravat și accidentata a lipsit de Ia program nu cîteva zile (de recuperare), ci aproape o lună. NiTstînd acasă, ci prin spitale. în Ioc

tiv accidentata, a aranjat să primească drepturi bănești mai mult decit se aștepta. O clară dorință de ascundere a faptului produs. Deci un șir de ilegalități — acte false, abuzive. Cu sau fără știrea directorului întreprinderii ? Cu sau fără știrea comitetului oamenilor muncii 7 Cu sau fără știrea celor ce au susținut Intervenția la instanță ?Unii zic într-un fel, alții într-altul. Cert este că toți

cei menționați, factori responsabili. inclusiv sub aspectul securității muncii, au știut să ia cu vehementă apărarea celui ce a falsificat evidentele, ascunzind accidentul. dar (cu excepția opiniei izolate) n-au întreprins nimic pentru lămurirea faptelor în spiritul legalității. Și atunci — de ne să se emită un document, cu atitea vorbe mari, din partea unui organ responsabil, pentru a acoperi interese mărunte ? S-a acționat în sensul exact contrariu democratici muncitorești. Care este, trebuie să fie, democrația faptelor. Ale cărei organe de exercitare trebuie să constituie model de obiectivitate și exigență, o școală permanentă a răspunderii, a e- ducației în spiritul disciplinei și ordinii.Dar, din 15 membri ai comitetului oamenilor muncii, la ședința menționată au vorbit doar 5. Vor lua cuvîntul ceilalți zece, acum ?

cititori. îmbunătățirea indicelui de lectură (indeosebi la cartea social- politică. științifică și agrozootehnică), organizarea de către biblioteci a unui număr cit mai mare de acțiuni cu cartea • AGENDĂ HUNEDO- REANĂ : „Momente din Istoria poporului român" : un simpozion organizat la șantierul viitoarei întreprinderi pentru lianți de la Chiș- cădaga a prezentat temele : „Cuce

rirea Daciei de către romani", „Formarea limbii și a poporului român", „Continuitatea elementului daco-ro- man pe teritoriul patriei noastre". Au participat numeroși constructori, care au aplaudat. în încheiere, spectacolul folcloric prezentat de Casa de cultură din Deva. Concursul „Cine știe cîștigă" desfășurat la Casa de cultură din Orăștie. la care au concurat muncitori, ingineri și profesori din localitate, a avut următoarele teme : „Statul dac — temelie de țară", „Monumente de limbă și literatură română", „Monografia județului Hunedoara". La Hațeg, Gurasada, Orăștie și Vețel

a continuat faza de zonă a „Căutătorilor de comori". Au participat 23 formații artistice — ale căminelor culturale și caselor de cultură 
O „COORDONATELE VIITORULUI 
PE TERITORIUL JUDEȚULUI 
BISTRIȚA-NASAUD" este tema expoziției deschise la Casa de cultură din Bistrița. Zeci de machete, însoțite de grafice și texte explicative. prezintă în chip sugestiv dezvoltarea economică, social-culturală și edilitar-gospodărească, în actualul cincinal și în perspectivă, a așezărilor bistrițene.

Corespondenții „Scinteii"
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Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
în problema Orientului Mijlociu

La 25 aprilie vor avea loc VEST-GERMANE

— DelegațiaNAȚIUNILE UNITE 20 — Corespondentul nostru transmite : Dezbaterile din Consiliul de Securitate asupra „situației din Orientul Mijlociu, inclusiv a problemei palestinene" au intrat în cea de-a doua săptămînă.Luni, dezbaterile au început prin cuvintarea ambasadorului S.U.A. la O.N.U., Daniel Moynihan, care a declarat că „guvernul său este conștient de faptul că nu poate exista o soluționare durabilă a problemei decît pe baza rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, care țin seama de interesele legitime ale tuturor popoarelor din regiune, inclusiv ale poporului palestinean, pe respectarea drepturilor tuturor statelor din regiune la o existență independentă",Piero Vinci, ambasadorul Italiei la O.N.U., și-a exprimat regretul pentru absenta Israelului de la lucrările consiliului. El a exprimat speranța că guvernul israelian va reveni asupra poziției sale. Arătînd că problema palestineană, nu mai poate fi tratată ca o simplă problemă a refugia- tilor, vorbitorul s-a pronunțat In favoarea recunoașterii drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinean, inclusiv dreptul la un stat propriu, precum si pentru reluarea lucrărilor Conferinței de pace de la Geneva. Vorbitorul a insistat asupra reafirmării viabilității prevederilor fundamentale ale rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, pentru avansarea unor soluții constructive problemei palestinene și negocierea unui acord cuprinzător, bazat pe retragerea Israelului de pe teri

toriile arabe ocupate, pentru dreptul statelor din zonă, inclusiv al Israelului, de a trăi în cadrul unor frontiere sigure și garantate și pe dreptul palestinenilor de a-și constitui un stat propriu.Reprezentantul Panama, A. Boyd, s-a pronunțat în favoarea completării principiilor rezoluțiilor 242 și 338 cu o prevedere prin care să fie recunoscute identitatea națională a poporului palestinean și dreptul său de a avea un stat propriu. In context, vorbitorul a cerut reconvocarea Conferinței de pace de la Geneva, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a poporului palestinean.Abdul Al Shaikhly, reprezentantul Irakului, a condamnat continuarea ocupării de către Israel a teritoriilor arabe ocupate prin forța armelor, precum și încercările de a modifica structura demografică a unora dintre aceste teritorii. Vorbitorul a subliniat că în Orientul Mijlociu nu se va putea instaura o pace durabilă atît timp cît Israelul continuă să tină sub ocupație aceste teritorii. Re- ferindu-se la invitarea O.E.P. la dezbaterile Consiliului de Securitate, vorbitorul a declarat că această hotă- rîre se va înscrie ca o decizie istorică în analele luptei poporului palestinean pentru recunoașterea drepturilor sale inalienabile.Ambasadorul Indiei la Națiunile Unite. R. Jaipal, s-a pronunțat pentru recunoașterea drepturilor poporului palestinean, arătînd că aceasta constituie cheia centrală a soluționării problemei conflictului din O- rientul Mijlociu.

HANOI 20 (Agerpres). — Un comunicat comun al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D. Vietnam și al Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud informează că aceste două organe au hotărît ca. la 25 aprilie 1976, să aibă loc alegeri generale pentru alcătuirea unei Adunări Naționale comune a întregului Vietnam reum- ficat. Comunicatul relevă că această hotărîre a fost adoptată în conformitate cu documentele asupra cărora s-a convenit la Conferința politică consultativă pentru reunificarea națională pe linie de stat a Vietnamului, desfășurată cu participarea reprezentanților din nordul și sudul Vietnamului, documente care au fost ratificate de R.D. Vietnam Adunarea Națională a și de Congresul repre-

zen fanților populației sud-vietna- meze.Comunicatul arată, totodată, că cele două părți au decis să desemneze fiecare cite 11 reprezentanți în Consiliul electoral național. In acest sens, Comitetul Permanent al Adunării Naționale a R.D. Vietnam a desemnat pe Truong Chinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.D.V., și alți zece reprezentanți, iar Consiliul Consultativ al G.R.P. al R.V.S. a desemnat pe Pham Hung, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, secretarul Comitetului din Vietnamul de sud al partidului, reprezentant al partidului în Frontul Național de E- liberare din Vietnamul de sud. și alți zece reprezentanți.

BONN 20 (Agerpres).Ministerului Educației și învățămîn- tului din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Paul Ni- culescu, ministrul educației și învă- țămîntului, aflată în R.F. Germania, la invitația ministrului federal pentru învățămînt și știință, Helmut Rhode, a început convorbirile privind dezvoltarea raporturilor bilaterale în domeniul învățămîntului și științei între România și R.F.G. S-a făcut, totodată, un schimb de vederi, privind preocupările actuale ale celor două țări în direcția dezvoltării învățămîntului și științei.Tovarășul Paul Niculescu a avut, de asemenea, o convorbire cu președintele Oficiului vest-german pen-

tru schimburi academice, acad. prof. . dr. H. Schulte.
★In cadrul vizitei, tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului și ministrul educației și în- vățămîntului, s-a întîlnit cu vicecancelarul federal și ministrul de externe. Hans-Dietrich Genscher. în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a subliniat cu satisfacție dezvoltarea pozitivă a relațiilor bilaterale, evi- dențiindu-se dorința adîncirii lor și în alte domenii de activitate, în folosul ambelor popoare, al păcii și securității în Europa și în întreaga lume.La întîlnire a participat ambasadorul României la Bonn, Ion Morega.

PORTUGALIA ITALIA

Ministrul de externe al Republicii Vietnamului de Sud 
despre evoluția viitoareSAIGON 20 (Agerpres). -- Intr-un interviu acordat agenției „Pacific News Service", ministrul afacerilor externe al Republicii Vietnamului de Sud. Nguyen Thi Binh, a declarat că evoluția viitoare a relațiilor americano—vietnameze va depinde de atitudinea S.U.A. în orice caz, vizite ale unor personalități politice și sociale. așa cum au avut loc pină în

AGRAVAREA 
SITUAȚIEI 

DIN LIBANBEIRUT 20 (Agerpres). — în cursul zilei de marți situația a continuat să șe înrăutățească atît la Beirut, cît și in celelalte localități libaneze, unde au avut loc, în ultimele zile, confruntări armate. Căile rutiere ale țării sînt in majoritate controlate de grupările aflate în conflict. Postul de radio libanez a anunțat că lupte deosebit de violente s-au desfășurat în orașul Zahle din centrul țării. Surse ale poliției citate de agențiile de presă au declarat, totodată, că rapoartele primite din localități mai mici relevă continuarea tirurilor și exploziilor.Pe de altă parte, președintele Suleiman Frangieh a respins demisia prezentată de premierul Rashid Kara- me. cerînd primului ministru să revină asupra acestei hotărîri.
HELSINKI 20 (Agerpres). — Reuniunea extraordinară a Biroului Prezidiului. Consiliului Mondial al Păcii. consacrată problemei angoleze, a adoptat o rezoluție în care condamnă agresiunea Republicii Sud-Afri- cane împotriva Republicii Populare Angola. Documentul califică drept ilegală orice imixtiune în treburile interne ale Angoleî.Intr-un apel adresat tuturor mișcărilor de luptă pentru pace, Biroul Prezidiului C.M.P. subliniază necesitatea recunoașterii și respectării integrității teritoriale a Republicii Populare Angola și a guvernului său legitim.

LIMA:

IN FATA CONGRESULUI

Președintele S. U. A. a prezentat 
mesajul cu privire Ia „Starea Uniunii4*WASHINGTON 20 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Gerald Ford, a prezentat, luni, în fața celor două camere reunite ale Congresului american. mesajul cu privire la „Starea Uniunii". Referindu-se la problemele pe care le înfruntă S.U.A., președintele Ford a amintit, între altele, că, în 1975, economia americană a fost greu încercată de inflație, care a aruncat-o în cea mai puternică recesiune din ultimele patru decenii, în momentul de față, lucrurile se ameliorează. încet dar sigur — a spus el, adăugind că o situație gravă continuă să existe încă în domeniul șomajului, care rănrine prea ridicat. Gerald Ford a precizat că o- biectivul primordial îl constituie realizarea unei creșteri economice sănătoase, fără inflație, dar a specificat, pe de altă parte, că este nevoie de mai multe locuri de muncă, în special pentru tineri. Știm cu toții din- tr-o experiență recentă în ce măsură inflația galopantă contribuie la ruinarea oricărui scop demn de prețuit. Noi reducem ritmul acesteia ; trebuie să o înghețăm — a declarat el.Arătînd că în deceniul trecut bugetul federal a crescut anual, în medie, cu peste 10 la sută, președintele Ford a anunțat că bugetul pe care îl prezintă acum Congresului reduce această rată de creștere la jumătate. bugetul însumînd 394.2 miliarde dolari. în același timp, președintele S.U.A. a relevat că nu se va putea realiza o creștere economică susținută și nu se vor putea crea mai multe locuri de muncă, atît timp cît S.U.A. continuă să fie dependente,

într-un grad ridicat, de livrările de energie din străinătate și atît timp cît producția de petrol și de gaze naturale continuă să scadă.Președintele a anunțat, în altă ordine de idei, o serie de măsuri vi- zînd intensificarea luptei împotriva criminalității, care ia amploare în marile orașe, pentru combaterea mai eficientă a delictelor comise cu arme de foc și a traficului de stupefiante. El a ’ avansat, de asemenea, o serie de propuneri pentru îmbunătățirea actualului sistem de asigurări sociale și a evidențiat necesitatea unei reforme a unor sectoare cheie ale economiei, cum ar fi transporturile și instituțiile financiare.Mesajul face cunoscut, totodată, că, bugetul militar pe care președin- pen- creș- anultele îl va prezenta Congresului tru anul fiscal 1977 va marca o tere substanțială în raport cu precedent.Referindu-se, în încheiere, Ia le probleme privind poziția pe plan internațional, Ford a declarat : „Ne aflăm într-o situație de pace și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a o menține".In ce privește politica internațională, Ford se va referi pe larg la aceasta în cursul „Mesajului Lumii", pe care-1 va viitoare.Comentînd mesajul starea uniunii, agenția subliniază că acesta „este optimist — pe plan economic, conservator — pe plan social și modest — pe plan internațional".

une-S.U.A.președintele
despre Starea pronunța lunacu privire la France Presse

a relațiilor cu S. U. A.prezent, sînt așteptate și în perioada care urmează.Nguyen Thi Binh a menționat că americanii capturați în timpul boiului s-au bucurat de un uman și au fost eliberați ce a fost posibil.In. legătură cu aplicarea articolului 21 al Acordului de la Paris, ministrul de externe sud-vietnamez a arătat că S.U.A. au obligația de a contribui la înlăturarea pagubelor pricinuite de război. In ceea ce îl privește, G.R.P. al R.V.S. a arătat cu claritate, în repetate rînduri, că principiile fundamentale ale Acordului de la Paris consistă în respectarea de către S.U.A. și alte țări a independenței, suveranității, unității și integrității teritoriale a Vietnamului, în apărarea cu scrupulozitate și aplicarea celorlalte articole ale acordului privind relațiile între Vietnam și S.U.A. „Noi sintem gata — a spus Nguyen Thi Binh — să dovedim bunăvoință în aplicarea angajamentelor noastre. Dacă S.U.A. manifestă, de asemenea, bunăvoință, credem că problemele rămase pot fi soluționate".

Un intervin al președintelui 
Costa Gomes

Zi de luptă împotriva

răz- tratament de îndată
LISABONA 20 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat televiziunii suedeze și reluat de agenția A.N.O.P., președintele Francisco da Costa Gomes a apreciat că, astăzi, în Portugalia s-a ajuns la o mai bună definire a puterii militare și civile, precum și la restabilirea autorității. Putem spune — a menționat el — că guvernul dispune, în prezent, de toate condițiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile.Răspunzînd la o întrebare privind activitatea cercurilor de dreapta, președintele Gomes a arătat că întotdeauna aceste forțe au reprezentat un pericol, încercînd să se alăture elementelor care dețin puterea militară și civilă, dar că forțele armate portugheze sînt ferm hotărîte să garanteze continuarea procesului revoluționar și păstrarea elementelor esențiale : respectul democrației evoluția spre instaurarea lismului.Referindu-se la viitoarele prezidențiale, Costa Gomes cizat că nu intenționează să-și prezinte candidatura.

lul șl socia-alegeri a pre-

șomajuluiROMA 20 — Corespondentul Agerpres transmite : La chemarea federației C.G.I.L.—C.I.S.L.—U.I.L., în toate fabricile amenințate cu închiderea porților a fost organizată marți o zi de luptă unitară contra șomajului. pentru apărarea locurilor de muncă. Lista întreprinderilor care sînt în pericol de a-și înceta activitatea este lungă. In urmă cu cîteva zile, ministrul industriei. Donat Cat- tin, a declarat că numărul fabricilor cu peste 500 de angajați amenințate cu închiderea porților este de peste 40. Exemplele cele mai concludente sînt : „Innocenti" din Milano. „Singer" din Torino, „Angus" din Napoli, în toate fabricile amenințate cu încetarea producției au avut loc adunări și mitinguri la care au luat cuvîntul conducători ai federației sindicale unitare.Tot în cursul zilei de marți, în Sardinia a avut loc o grevă generală, prilej cu care mii de oameni ai muncii s-au pronunțat din nou pentru dezvoltarea economiei insulei, pentru o nouă politică a teritoriului, pentru reforma administrației publice.

filmulLa ViOna s‘au !nc^eiat lucrările primei sesiuni a Conferinței internaționale consacrate -transformării Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare stituție ticipat printredouă sesiuni sînt prevăzute a avea loc în lunile martie și iunie a.c.
Industrială (O.N.U.D.T.) în in- specializată a O.N.U. Au par- reprezentanți ai 83 de state, care și România. Următoarele

La P®Isin a semna* acor- dul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1976 între R.P. Chineză și R.P. Polonă, informează agenția China Nouă.
Comisia specială a Adu_ nării Populare a R.P. Albania, însărcinată cu redactarea proiectului noii Constituții a țării, a aprobat textul acestui proiect și a hotărît ca el să fie dat imediat publicității, în vederea dezbaterii sale largi în rîndul populației — Informează agenția A.T.A.

Armele naturii românesc de știință popularizată, prezentat în cadrul celei de-a IX-a ediții a Festivalului internațional al filmului tehnico-științific de la Belgrad, a fost distins cu medalia de argint „Nikola Tesla". Datorită interesului manifestat de public, comitetul de organizare a festivalului a reprogramat prezentarea a șase din cele mai bune filme, între care și a peliculei românești „Cristalele lichide". Festivalul, care a avut ca temă „Realizările științei contemporane", a programat 80 de filme din 20 de țări.prin sem- schimburile perioada
Convorbirile economice 

unfjaro-iugosîave s'au înche- iat marți, la Budapesta, narea acordului privindcomerciale și de plăți • pe 1976—1980. Documentul a fost semnat de miniștrii comerțului exterior ai R. P. Ungare și Iugoslaviei.
DJS LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Reuniunea S. £ L : 
instaurarea noii ordini economice
• O expresie a proceselor înnoitoare de pe continentul 
latino-american • Pentru un nou tip de relații inter
naționale, în sprijinul planurilor naționale de dez
voltare ® Imperativul participării tuturor statelor la adop
tarea deciziilor privind problemele economico-financiare

participare mai amplă a țărilor latino-ameri- cane la elaborarea deciziilor privind raporturile economice și financiare internaționale. pornindu-se de la adevărul tot mai evident că marilor lumii nu este ___  ___  _____cu participarea tuturor statelor, pe baza egalității depline în drepturi.Prin ideile și acțiu-

soluționarea probleme ale contemporane posibilă decit

nile pe care le promovează, documentul primei sesiuni extraordinare a consiliului S.E.L.A. reprezintă o contribuție remarcabilă a țărilor continentului latino-american la evidențierea necesității și căilor de edificare a unei noi ordini economice internaționale.In documentul S.E.LA. se regăsesc numeroase din ideile pentru care România socialis-

tă militează cu hotă- rîre și consecventă pe arena internațională — ceea ce demonstrează o dată mai mult că poziția tării noastre izvorăște din interese comune ale tuturor țărilor care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătătoare, ale tuturor popoarelor interesate în progresul e- conomico-social al u- manității;
Eugen POP

mondiale WASHINGTON

Țările andine vor crea’!n ve- derea sprijinirii balanțelor lor de plăți, un fond comun de rezervă al cărui capital inițial va fi de 400 milioane dolari, anunță agenția I.P.S. Propunerea în acest sens, avansată guvernelor țărilor membre ale Grupului andin, a fost elaborată de către Junta acordului de la Cartagena, organism suprem al organizației.

Secretaral de Sîat al
S.O., Henry Kissinger, a marți seara la Moscova, anunță agenția T.A.S.S. sosit

Cooperare economică ira- 
kiano-coadiană. Ministrul canadian al afacerilor externe. Allan Mac Eachen, aflat în vizită oficială la Bagdad, a subliniat, într-o conferință de presă, dorința țării sale de a extinde cooperarea economică și comercială cu Irakul. în cursul vizitei sale a fost semnat un acord de cooperare economică și tehnică ca- nadiano-irakian.

După cum s-a anunțat, intre 12 și 15 ianuarie, la Caracas a avut loc primul consiliu ministerial extraordinar al „SISTEMULUI ECONOMIC LATINO- AMERICAN" (S.E.L.A.). Constituit la 17 octombrie 1975, in capitala Republicii Panama, S.E.L.A. reprezintă principalul organism de consultare și colaborare creat de țările latino-americane și din zona Mării Caraibilor în scopul promovării unor interese comune, strins iegate de accelerarea dezvoltării lor economice și sociale.Reuniunea din capitala Venezuelei, la care au participat reprezentanții a 25 de state, a fost consacrată elaborării unui document politic în care sini sintetizate pozițiile de principiu ale membrilor S.E.L.A. pentru Conferința „grupului celor 77“ . (denumire sub care este cunoscut grupul țărilor in curs de dezvoltare, al căror număr a crescut intre timp. depășind 100), care va avea loc Ia Manila, intre 2 și 6 februarie, și viitoarea sesiune a UNCTAD de la Nairobi. Declarația politică adoptată în Încheierea reuniunii de la Caracas este comentată cu mare interes în presa latino- americană. subliniin- du-se că acest document este o expresie semnificativă a eforturilor depuse de tot mai multe state din lume pentru lichidarea vechilor rînduieli. generate de politica im-

a

perialismulul, colonialismului și neocolonia- lismului, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. în document se relevă că membrii S.E.L.A. „sînt hotărîți să 
ie noi ce internaționale concordanță cu Declarația și Programul de acțiune, adoptate la a Vl-a sesiune extraordinară. cu Carta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, și cu Rezoluția celei de-a 7-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.“.Pozițiile S.E.L.A. re- flAn« «„«„„„„IX

promove- înfăptuirea unei ordini economi- in

flectă cu procesele care au loc nentul caii, afirmarea hotărî- tă a voinței popoarelor respective de a fi pe deplin stăpîne pe resursele lor naturale, de a le pune in slujba propriei dezvoltări, de a acționa pentru înlăturarea decalajelor dintre țările bogate și țările sărace, de a se stabili noi raporturi interstatale, bazate pe echitate, și a se crea condițiile unei reale dezvoltări pentru toate popoarele.De altfel, dezbaterile care au condus la elaborarea acestui document au reliefat cu tărie ideile luptei pentru independentă economică, idei expuse cu fermitate în cuvîn- tu] inaugural rostit de președintele Venezuela. Carlos Andres Perez. și în numeroase intervenții.Declarația politică

pregnanță înnoitoare pe conti- latino-ameri-

pune în lumină necesitatea îmbinării torilor interni ai voltării, efortul ductiv propriu reglementare echitabilă a raporturilor economice între state, care să asigure o amplă și eficientă colaborare internațională. Se subliniază astfel atenția deosebită ce se cere a fi acordată prelucrării resurselor naturale proprii, protejării și stimulării industriilor autohtone — acestea avind o însemnătate esențială pentru dinamizarea și diversificarea forțelor de producție naționale și în consecință, pentru sporirea exporturilor și creșterii lorii acestora.Stabilind platforma principială a pozițiilor latino-americane tru Conferința pului niunea S.E.L.A. hotărîrea ț.ilor de a . tru un astfel de cadru al relațiilor economice internaționale, care să vină in sprijinul planurilor naționale de dezvoltare. Obiectivele fixate au sigurarea turi mai prețurile prime și industriale, rea discriminărilor în comerțul internațional, precum și a piedicilor din calea spre tehnologia modernă, a oricăror forme de presiuni sau constrîngere economică. Reuniunea S.E.L.A. a formulat revendicarea legitimă de a se asigura o

fac-dez- pro- du o

va-
pen- „gru- reu-celor-’77".___ministerială a exprimat participan- acționa pen-

în vedere a- unor rapor- juste între materiilor produselor înlătura

Avioanele au de înfruntat
„furtuni la sol"

® Repercusiunile crizei în industria aviatică © Cifra de 
afaceri amputată cu zece miliarde de dolari ® Tabloul 
dramatic al șomajului : 600 000 de muncitori amenințați 

cu concedierea

Reuniunea miniștrilor de 
finanțe ai țărilor membre 
ale O.P.E.C.,care trebuia să aibă loc la 26 ianuarie la Viena, se va desfășura la data prevăzută, la Paris, a anunțat secretariatul O.P.E.C. în cursul reuniunii, miniștrii de finanțe urmează să examineze modalitățile de ajutorare din fondurile speciale ale O.P.E.C. a țărilor în curs de dezvoltare neexportatoare de petrol care au avut de suferit de pe urma creș- . terii prețului petrolului.

Guvernul englez a ordonat retragerea navelor militare care asigurau protecția pescadoarelor britanice din interiorul limitei de 200 de mile marine a apelor naționale de pescuit ale Islandei. Decizia anunțată la Bruxelles de ministrul de externe britanic, James Callaghan, a avut ca efect anunțarea, la Reykjavik, de către primul ministru islan- dez, Geir Hallgrimsson, a renunțării la hotărîrea de a rupe relațiile \ cu Marea Britanie.„Concorde" debutează o- tîCÎal. Azi, la ora 11,40 G.M.T., două avioane „Concorde", de construcție franco-britanică, vor decola concomitent de pe aeroporturile „Charles de Gaulle" din Paris și „Heathrow" din Londra, inaugurînd zborurile supersonice oficiale cu acest aparat. Avionul companiei „Air France" ateriza, după 6 ore și la Rio de Janeiro. La paratul „Concorde" „British Airways" va nație — Bahrein — minute.io

va45 de minute, rîndul său, a- al companiei sosi după la desti-4 ore și
„Fîat", firma italiană producătoare de automobile, a anunțat, luni, o creștere medie de 4,4 la sută a preturilor de vinzare a automobilelor.

spania: PuterniceDe clteva luni, industria constructoare de avioane a luat locul celei constructoare de autoturisme în fruntea listei industriilor cel mai grav afectate de undele de șoc ale recesiunii economice și inflației....Pe un platou deșert, situat la 80 de Los Angeles, de luni de zile, în teptarea unor cumpărători, avioane cu reacție, de pasageri, L-1011, valorînd fiecare cite 20 milioane dolari. Contractele respective au fost reziliate fie datorită scăderii tot mai substanțiale a numărului de pasageri, fie falimentului companiilor ce plasaseră comenzile. Este doar un exemplu din multiplele cazuri constatate în industria aviatică. unde manifestările de criză la sol zeci avioane și companiilor tă ramură pierderi în sute de milioane dolari.„Lockheed" a încheiat anul 1975 fără să fi putut vinde măcar un singur avion de pasageri : în plus, două din cele pe care le credea vîndute în 1974

din km zac aș-

au pironit și zeci de au adus din aceas- economică valoare de de

l-au fost returnate, îngreunîndu-i și mai mult situația. Compania „McDonnell- Douglas" a înregistrat în 1975 o scădere de aproape 30 la sută a comenzilor față de anul precedent, iar compania ..Boeing" — cu circa 50 la sută. Una dintre cele mai mari pierderi a fost înregistrată prin rezilierea de către „United Airlines" a unei mari comenzi de avioane tip „Boeing 727". Vîn- zările companiei au scăzut cu 700 milioane dolari în 1975 (de 2,3 miliarde dolari 1.6 miliarde dolari)fapt apreciat de „New York Times" ca o „reflectare a dificultăților și incertitudinilor în care se află cli- enții industriei constructoare de avioane". Scăderea simțitoare a numărului pasagerilor și creșterea considerabilă a costului biletului de călătorie au împins în deficit co- vîrșitoarea majoritate a companiilor de transporturi aeriene. Dacă în 1968 s-au vîndut avioane în valoare de 28.9 miliarde dolari. în 1975 valoarea vînzărilor (în preturi comparative) a

acțiuni greviste

la la

compa- a fost reducă sută

fost de numai 18,8 miliarde dolari.Criza care a lovit această industrie a dus la concedieri în masă. Astfel, nia „Boeing" nevoită să-șicu peste 15 la personalul de la uzinele sale din Seattle și a anunțat noi reduceri de personal pentru viitorul apropiat. In ansamblu, dacă în 1968 în construcția de avioane lucrau 1,5 milioane oameni, pînă în iunie 1976 este stabilit ca numărul lor să scadă la 903 000. Toate acestea cu grave consecințe economice și sociale pentru muncitori și personajul tehnic.Chiar și în cazul înseninării orizontului încă cenușiu al economiei americane, industria constructoare de avioane — apreciază economiștii — va continua să bată pasul pe loc, întrucît însănătoșirea ei ar depinde de un întreg complex de factori — redresarea multor altor industrii, ameliorarea penurie! de carburanți, temperarea galopului inflației.
C.ALEXANDROA1E

si demonstrații
u •»MADRID 20 (Agerpres). — Acțiunile greviste și demonstrațiile de protest înregistrează o amploare tot mai mare în Spania. Greviștii de la „Standard Electrica" și „Casa" (industria aeronautică) au participat, luni, la o reuniune, organizată la universitatea din Madrid, unde erau prezenți stu- denți de la facultățile de filozofie și filologie. Muncitorii de la fabrica de automobile „Chrysler" au organizat o demonstrație. Forțele polițienești au împrăștiat pe participanți cu gaze lacrimogene. Cînd fabrica a fost redes-

muncitoreștichisă, nu s-au prezentat la lucru nici 5 la sută din cei 10 000 de salariați. Peste 75 000 de muncitori de la uzinele metalurgice madrilene și-au exprimat holărîrea de a nu-și relua activitatea dacă nu le vor fi satisfăcute revendicările.In provincie, peste 7 000 de mineri de la exploatările de cărbuni din Asturia și Catalonia au refuzat să coboare în subteran. La Barcelona și în regiunea Lobregat, circa 60 de întreprinderi sînt paralizate de greva muncitorilor de la uzinele electrice.
BRUXELLES: Consiliul ministerial al C. E. E.

Examinarea relațiilor cu Spania a fost din nou amînatâBRUXELLES 20 — Corespondentul Agerpres transmite : Consiliul ministerial ’ marți, luării bleme fost suspendate la 7 octombrie 1975, în semn de protest față de executarea în această țară a unui grup de militanți. Comunicatul dat publicității la încheierea consultărilor informează că cei nouă miniștri de externe au decis o nouă amînare a discuțiilor, pină la data de 9 februarie.O serie de state membre își manifestă. în continuare, opoziția față de stabilirea unor legături comerciale mai strinse cu Spania, ca urmare a refuzului autorităților de la Madrid de a adopta măsuri concrete de de-

al Pieței comune a examinat, la Bruxelles, eventualitatea re- negocierilor cu Spania în pro- comerciale. Convorbirile au
mocratizare a vieții politice și sociale. Potrivit surselor din Bruxelles, probabilitatea încheierii unui acord de asociere între Spania și C.E.E. este în prezent îndoielnică. în ceea ce privește obiectivul final de includere a Spaniei in Piața comună, se apreciază că acesta este exclus atît timp cît guvernul de la Madrid nu va accepta reformele democratice reclamate de pături largi ale poporului spaniol.

★Miniștrii agriculturii din țările Pieței comune, reuniți la Bruxelles, au însărcinat Comisia C.E.E. cu examinarea posibilităților de soluționare a diferendului ce opune Franța și Italia în problema exporturilor italiene de vinuri pe piața franceză, la prețuri mal reduse decit cele autohtone.

DE PRETUTINDENI
• GREFELE DE RI

NICHI. Pînă în prezent, numai transplanturile de rinichi au intrat în mod real în practica medicală, deoarece ele reușesc în proporție de peste 75 la sută din cazuri. în ultimul sfert de veac au fost practicate pe glob 20 000 grefe de rinichi față de 300 încercări de grefă de inimă, 300 transplanturi de ficat și 40 de grefe de plămîni. în Franța— se arată într-un interviu a- părut în „Le Figaro" — s-au realizat, în 1975, 340 grefe de rinichi. Există însă unele dificultăți, inclusiv de ordin juridic, în ce privește preluarea transplantului de la persoanele decedate ca urmare a unui accident. Pentru depășirea acestor dificultăți se preconizează, între altele, ca fiecare cetățean francez să poarte pe actul său de identitate mențiunea : DA sau NU — de acord cu prelevarea, cunoscînd că : „a da un rinichi înseamnă a da o viață".
® ENERGIA SOLARA

- PENTRU ÎNCĂLZIREA 
LOCUINȚELOR. Preocu- pările pentru utilizarea energiei solare în vederea încălzirii locuințelor sînt tot mal asidue în numeroase țări. Agenția pentru cercetare și dezvoltarea energiei din S.U.A. apreciază că soarele va asigura 7 la sută din nevoile energetice ale țării către anul 2000 și 25 la sută în 2020. Experiențe realizate în Africa arată că piscine a- , coperite cu o prelată de plastic transparent pot servi la colectarea de raze solare și furnizarea de căldură în scopuri domestice aproape gratuit. Pornind de la această experiență, fizicieni de la Universitatea din Ohio au demonstrat că bazine solare con- ținînd un concentrat sărat ar putea asigura încălzirea în tot timpul anului în regiunile arctice.

• ȘTIINȚĂ Șl POEZIE. Cu un an în urmă, un grup de fizicieni americani au descoperit o particulă subatomlcă foarte grea și cu o durată de viață foarte lungă, așa-numita Psi. Ei au ajuns la concluzia că particula respectivă prezintă o caracteristică specială, insuficient elucidată, pe care au botezat-o „farmec" (charm) și care s-ar adăuga altor caracteristici, cum ar fi masa sau sarcina electrică. Ipoteza lor a primit recent o confirmare din partea specialiștilor care lucrează la centrul vest-european de cercetări nucleare (CERN), cu sediul Ia Geneva. Aceștia au identificat o particulă stranie, despre care afirmă că ar fi purtătoare de... farmec. Introducerea în terminologia atomică a noțiunii de „farmec" vine să demonstreze că oamenii de știință nu sînt lipsiți de poezie.
• REGULAMENTE DE 

CIRCULAȚIE PE PÎRTIILE 
DE SCHI. !n fața numărului , tot mai mare al accidentelor pe pirtiile de schi elvețiene, autoritățile intenționează să introducă pe aceste pîrtii regulamente de „circulație" tot atît de stricte ca și cele vizînd traficul rutier. în primul rînd, interzicerea consumului de alcool, întrucît s-a constatat că o mare parte din accidentele grave de schi se datoresc „încălzirii" exagerate, cu ajutorul a diferite băuturi. Chiar și conducătorii auto cei mal sobri, o dată ajunși pe întinderile albe de zăpadă, se abat de la regula circumspecției în fața alcoolului și nu o dată suporta consecințele.

• RECOMPENSĂ. 0 medalie de aur — cea mai înaltă recompensă pe care o acordă anual Centrul național al cercetării științifice din Franța — a fost decernată, pentru 1975, Christianei Desroches-Noble- court. Arheolog reputat, savanta a întreprins, timp de 30 de ani, importante cercetări în Egipt. Este pentru prima oară cînd C.N.R.S. atribuie această distincție unei femei — ceea CȚv este apreciat în Franța ci dovadă a rolului crescind femeilor in domeniul cercetării științifice.
« ÎN 50 DE SECUNDE mineralierul norvegian „Berge Istra" a fost înghițit de valuri, după trei explozii succesive — au declarat cei doi supraviețuitori ai catastrofei salvați, cum s-a mai anunțat, de o ambarcațiune niponă. Prima explozie s-a produs la pupa navei, din- tr-o cauză necunoscută, cei doi. împreună cu un alt marinar, fiind aruncați peste bord. O nouă explozie puternică a provocat scufundarea părții din spate a navei. După circa 30 secunde, ultima explozie a pulverizat pur și simplu vasul, care s-a scufundat rapid. Unul dintre cei trei marinari a putut să se agațe de o barcă pneumatică și să-l salveze pe un al doilea, rănit la cap în urma exploziei. Pe de altă parte, unul din avioanele de recunoaștere care au reluat cercetările în speranța e- ventualei recuperări a altor supraviețuitori, a reperat o mare pată de ulei la circa 560 mile de locul presupus al naufragiului.
® CICLONUL „DA

VID". în sfîrșit, o veche revendicare feminină pare să fie satisfăcută : aceea de a da taifunurilor, cicloanelor, în general fenomenelor meteorologice cu efecte dezastruoase și nume bărbătești ! „David" — așa a fost numit ciclonul care face ravagii în statul australian Queensland. Una din cele mai afectate zone este stațiunea maritimă Yeppoon, unde pagubele materiale sînt apreciate la citeva milioane de dolari. Viteza vîn- tului abătut asupra coastelor de est ale Australiei a depășit 190 kilometri pe oră, iar înălțimea valurilor a fost de peste 10 metri.
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