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In intîmpinarea
Congresului consiliilor 

populare

împreună 
cu cetățenii 

in folosul 
cetățenilor

Pentru o producție mai mare, 
de calitate, trebuie bine executate 

lucrările de sezon :
• Insămînțarea răsadnițelor ® Pregăti
rea solariilor ® Fertilizarea grădinilor

Conferințele județene 
ale consiliilor populare

Relatări din județele
Mehedinți, Sălaj, Suceava,

® In frunte deputățiiîn județul Argeș, cetățenii — în frunte Cu deputății — au realizat prin contribuția în bani și în muncă diferite obiective de interes general. Din numeroasele exemple consemnăm citeva : construirea in mediul rural a 112 săli de clasă, 12 ate- liere-școală, 5 grădinițe și două dispensare, precum și amenajarea a 16 kilometri de conductă pentru apă potabilă. Alte obiective sînt în curs de execuție. Pentru ca obiectivele să se realizeze la termen, consiliile populare au repartizat sarcinile edilitar-gospodărești pe deputați și circumscripții electorale, pe comitete de cetățeni. (Gheorghe Cîrstea).
Sporirea înscrie în de măsuri partidului continuă lației cu Iată de ce, mai mult decît în alte sectoare ale agriculturii. în legumicultura trebuie să se acționeze e- nergic în aceste zile pentru executarea tuturor lucrărilor de sezon de care depind pregătirea temeinică și realizarea producțiilor sporite prevăzute a se obține în acest prim an al noului cincinal.însămînțările pentru producerea răsadurilor de legume ce se vor cultiva in solarii, cit și a celor ce urmează să fie plantate de timpuriu in cimp constituie principala acțiune care se desfășoară in momentul de față in legumicultura. în acest an. pe lingă răsadnițele clasice. încălzite prin descompunerea gunoiului, răsadurile vor fi produse și in cele aproape 100 ha sere în- mulțitor. Important este ca în u- r.itățile agricole de stat și cooperatiste. precum și in fermele proprii ale întreprinderilor de legume și fructe să se respecte graficele de insămînțare. Potrivit recomandărilor făcute de centrala de specialitate. pină la 20 ianuarie trebuia să se încheie însămînțatul verzei. iar pînă la 1 februarie să se însămîn- teze și roșiile pentru răsadurile care urmează a fi plantate în solarii. In cele mai multe locuri, această acțiune a fost bine coordonată de organele de specialitate, de cadrele tehnice din unități. Ca urmare, in județele Bihor. Constanta și Olt. în- sămințarea în serele înmulțitor si în răsadurile clasice s-a făcut la termenele stabilite.. Nu același lucru se poale spune în cazul județelor Argeș, Mehedinți. Teleorman, Dîmbovița și Satu-Mare. unde această lucrare a întîrziat. Datoria specialiștilor din întreprinderile de legume și fructe din fiecare județ este de a sprijini si îndruma la fața locului. în unități și comune, a- plicarea întocmai a programelor de măsuri privind dezvoltarea legumicultorii. incepind din această primă fază — producerea răsadurilor — cind se hotărăște în bună măsură soarta producției.Pentru a se obține recolte cît mai timpurii, de cițiva ani se practică cu bune rezultate cultivarea legumelor in solarii. în 1976. solariile ^și alte adăposturi din material plas-

producției de legume se ansamblul programului stabilit de conducerea pentru îmbunătățirea a aprovizionării popu- produse agroalimentare.
tic vor fi extinse pe 3 850 hectare, care vor fi cultivate cu roșii, vinete. ardei și varză. Este necesar ca încă din aceste zile de iarnă să fie reparate scheletele solariilor, să se fertilizeze și să se pregătească terenul respectiv. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cît într-un șir de cooperative agricole din unele județe — Teleorman, Ialomița și altele — solariile au fost lăsate în paragină, multe din aceste construcții deteriorîndu-se.După cum se știe. în numeroase județe se desfășoară ample acțiuni pentru eîitinderea culturii legumelor în solarii amenajate în curțile locuitorilor de la sate. în acest scop. Centrala de legume și fructe a repartizat o cantitate de 2 500 tone folii de polietilenă care, împărțită. pe județe și comune, va ajunge la îndemîna cultivatorilor. De asemenea, se asigură importante cantități de îngrășăminte chimice și substanțe pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor. Desigur, lucrurile nu trebuie însă lăsate să se desfășoare de la sine : trebuie să fie rezolvate cît mai repede și cit mai bine toate problemele de care depinde aprovizionarea cultivatorilor cu diferite materiale.Pentru a se obține rezultatele scontate este nevoie ca. pretutindeni. cultivatorii să cunoască amănunțit tehnologia cultivării legumelor în solarii. De bună seamă. în acest sens sint binevenite schimburile de experiență, lecțiile speciale ținute la învătămintul agrozootehnic. demonstrațiile practice.Firește. în această perioadă trebuie executate și alte lucrări de care depinde, in mare măsură. nivelul viitoarei recolte de legume : fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale și chimice, repararea utilajelor de irigat, pregătirea semințelor ete. Este necesar ca în fiecare județ, în fiecare comună, consiliile populare să se ocune cu răspundere și perseverentă de înfăptuirea programelor de dezvoltare a legumiculturii, să rezolve operativ toate problemele care privesc buna desfășurare a activității în acest sector. Prin măsurile organizatorice și tehnice care se iau și se aplică acum se asigură condiții pentru ca legumele să poată fi nroduse în primăvară în cantitățile prevăzute și în mod eșalonat. potrivit cerințelor de consum ale populației.

Tulcea, Vaslui, Vîlcea

ÎN NOUL CINCINAL

PENTRU SĂNĂTATEA
OAMENILOR MUNCIICa și în anii trecuți, și în cincinalul 1976—1980 statpl alocă fonduri considerabile — 5,2 miliarde lei — pentru dezvoltarea în continuare a bazei materiale a stațiunilor, pentru valorificarea patrimoniul crearea unor diții tot mai de odihnă și sănătate.Ce priorități vor figura. în a- cest sens, pe a- genda acestui an și a celor următori ? De la Ministerul Turismului aflăm că investițiile alocate vor fi folosite in cinci direcții principale.Dezvoltarea stațiunilor de balneară ciența cea dicală. anul 1976 mul prevede se construiască noi baze de tratament și odihnă, za 2 372 de locuri toriale. după cum 400, Herculane — : Căciulata — 796. altele.în întregul cincinal, stațiunile de cură balneară se vor îmbogăți cu 11 448 locuri. în cadrul acestui program, cea mai mare dezvoltare o vor cunoaște trei stațiuni : Felix (2 966 locuri). Herculane (2 000) și Călimănești-Căciulata (1 698). în celelalte 10 stațiuni (Govora, Olănești, Moneasa. Covasna. Tușnad, Vatra

unor noi frumuseți din naturalcon-bune al țării, pentru

cură cu efi- mai ri-Pentru progra- să

® Statul investește în ac
tualul cincinal fonduri con
siderabile în „industria tu
rismului" • Se va dezvol
ta și moderniza baza mate
rială a stațiunilor montane 
® Se vor crea în următorii 
cinci ani peste 11 400 de 
noi locuri în stațiunile de 
tratament și odihnă ® Lito
ralul va continua să se... 

înfrumusețeze

Dornei, Geoagiu, Buziaș, Sovata și Pucioasa) se vor construi, de asemenea, capacități de odihnă cu un număr de locuri diferit : de la 158 (Geoagiu), pînă la 650 (Vatra Dornei). Parcurgind această listă nu este greu de observat că investițiile din actualul cincinal asigură introducerea în circuitul de modernizare și a unor vechi și renumite stațiuni ca ziaș. Geoagiu.sa ș.a„ care

, care vor totali- în hoteluri sana- urmează : Felix — 300, Călimănești- Tușnad — 468 și

Bu-Moneasa. Pucioa- vor alătura faimei lor curative și condițiile materiale menite s-o pună pe deplin în valoare.Valorificarea in continuare a stațiunilor cu mari pentru sporturi Atît anul 1976 (cu 1 678 locuri noi), ansamblul său sica nu-
montane solicitări odihnă Șl de iarnă.

Timișoara cunoaște, ca și celelalte orașe ale țării, o puternică dezvoltare. Edilii orașului amplasează judicios 
noile construcții, păstrînd cu grijă vechile edificii construite aici de-a lungul anilorFoto : Sandor Rudolf

& »■

cit și cincinalul în tuează pe poziția a doua măr de locuri (10 433) — dezvoltarea stațiunilor montane. în amplasarea acestora in stațiuni au primat, pe de o parte, posibilitățile ce le oferă acestea pentru odihnă, iar pe de altă parte, condițiile de care dispun pentru practicarea sporturilor de iarnă. Conform acestor criterii, de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale beneficiază în acest cincinal 11 stațiuni montane. Prioritățile au în vedere terminarea lucrărilor în stațiunea Poiana Brasov și începerea lucrărilor în noua stațiune Bilea (1 200 locuri) care valorifică fluxul turistic al Transfăgărășanului. Se vor dezvolta (pină la atingerea unor capacități de cazarp de circa 5 000 de locuri) ceie renumite stațiuni de odihnă și iarnă : Sinaia. Poiana Predeal. Vor fi in- circuitul turistic unele puțin dezvoltate, dar cu
trei sporturiBrașov trod use stațiuni mari perspective pentru anii următori : Semenic. Durau.De asemenea, pentru frumuseților montane.

de și în mai Păltiniș etc. valorificarea este prevă-
Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

„Și /n sat poți merge departe //

„Ce ați dori să urmeze fiul — sau fiica — dumneavoastră după terminarea școlii generale ?“ Am adresat zilele trecute această întrebare unor părinți din cîteva comune ale județului Olt. întrebarea, mărturisim, i-a găsit pregătiți pe cei mai multi dintre interlocutorii noștri. Unii se gindeau la cursurile școlii de mecanici agricoli. Alții la meserii cu tradiție mai veche prin părțile locului — timplărie. zidărie, croitorie etc. în sfîr- șit, o parte se pregăteau în ideea obținerii unui loc de muncă într-o întreprindere industrială... Dincolo de orice amănunte, răspunsurile vădeau preocuparea cu care priveau cei mai multi problema alegerii unei profesii cît mai potrivite și, în general, a încadrării în muncă a copiilor lor. Preocupare firească, doar este vorba de drumul acestor tineri în viață, de viitorul lor.Am întîlnit însă și un alt gen de opinii. „Știm și noi ce-o să facă ?“ — ne spunea unul dintre părinți. „Oricum, aici. în sat, n-o să ră- mînă el. Că doar n-o fi tocmai al nostru ultimul din comună 1“ Fiul (17 ani) a- vea, de asemenea, o părere pe cit de nelămurită, pe a- tit de fermă : „Prea bine nu știu ce am să fac. în orice caz. în sat nu rămin eu. Caut să merg mai departe, să-mi găsesc un rost."Am mai scris despre asemenea mentalități potrivit

cărora a-ți găsi un rost în viață, a merge ..mai departe". după terminarea unei școli, presupune neapărat plecarea din sat. găsirea u- nei îndeletniciri care nu are legătură cu munca din agricultură. Dar oare — dacă ar fi să dăm crezare acestor păreri — cei care aleg satul. comuna natală drept cadru firesc al muncii și vieții lor de fiecare zi sînt

ani în urmă în căutarea ținui serviciu în diverse zone ale tării, se întorc acasă. în sat. De ce credeți... ?Stăm de vorbă cu cooperatorul Vasile Golgojan.— Da. eu am trăit o vreme și in oraș, la Deva, cînd am urmat liceul. Puteam să-mi găsesc ceva de lucru acolo. Iată însă că și satul nostru imi oferă din plin această posibilitate. Și ast-
anchetă socială

sortiți să bată mereu pasul pe loc ? Sau. cu alte cuvinte, cit de departe merg cei care rămîn în satul lor ?— Drumul celor născuți la țară — e de părere tovarășul Paul Streche, primarul comunei Izbiceni — era altădată, din păcate, unul singur : să rămîi in sat și să lucrezi pămîntul. Numai o mică parte reușea să urmeze cîteva clase și foarte puțini să meargă la meserii, în oraș. De cind toată lumea învață carte, situația s-a schimbat. Adică fiecare poate acum să aleagă profesia care crede el de cuviință. In sat sau Ia oraș, în ceea ce ne privește, noi nu ne putem plînge că nu rămîn tineri și în sat. Mai mult chiar. în ultima vreme am constatat că tineri sau mai vîrstnici, plecați cu

fel, după ce am terminat liceul, am revenit și m-arh angajat la C.A.P., la fabrică de cărămidă. între timp, am terminat și armata, m-am căsătorit, am doi copii.' Mi-am făcut și o casă. Sint aproape de maică-mea. pot s-o ajut mai mult.— Satisfacții ?— Păi tot ce v-am spus... Sînt apoi mulțumit că tovarășii din conducerea C.A.P. s-au gîndit să mă trimită lă o școală tehnică, să-mi ridic calificarea. Și mai mă bucur cind ceilalți tineri din sat vin și mă întreabă. în calitatea mea de secretar de U.T.C. : „Astăzi ce facem, Vasile ?“ Sau cînd propun diferite inițiative...— Ce inițiative ?— De exemplu. într-o zi, tehnicianul hidro al C.A.P.- ului nostru, Ion Jianu, re

venit și el recent în comună, zice : „Măi, sînt atîția tineri la irigații. Ce-ar fi să organizăm un curs intensiv și să-i calificăm ?“ „Cum ?“ „Mă ocup eu..." Și uite așa, o perioadă. 30 de tineri cooperatori au fost cursanții lui Ion Jianu. Nu într-o sală de clasă, bineînțeles, ci direct în cimp. Pornind de la practică : cum tează o aripă de cum se mută o cum se remediază nile apărute. Adică tot ce trebuie să știe un om bine pregătit pentru irigații. E firesc să dăm o astfel de atenție pregătirii profesionale pentru că aceasta este muncă calificată, se cer cunoștințe solide, precise. Ca in industrie. Rezultatul ? Cei 30 de tineri sint acum primii la intervenții și, la rindul lor. împărtășesc din cunoștințele acumulate celorlalți cooperatori.— Eu am fost plecat vreo 15 ani turiseaZarcu, nerale.zece pe care prin părțile dascăli, ne transmitem și copiilor dragostea pentru comuna natală. prețuirea muncii și a valorilor morale ale satului. Desigur, ca toți copiii

se mon- ploaie, coloană, defecțiu-

din sat — ne măr- tovarășul Teodor directorul școlii ge- Cinci la facultate și i-am petrecut Sălajului. Ca străduim sămuncii morale noi vrem să inve-
Ion POPA

Să cutreieri o viață de om pădurea cu arma pe umăr ; să insămînțezi brazi în pepiniere ; să-i plantezi în munte cînd sînt de-o șchioapă și să-i veghezi ani de-a rindul pînă ajung falnici ; să pui iarna fin în hrănitoarea din luminiș ca să aibă ce rnînca de căprioară ; să mistrețul la vremea vită dintr-un singur iată o numaiEste mi-a Constantin care deși pensionat nu poate despărți de silvic din Tismana. unde a muncit o viata de om.— Du-te acasă, omule ! îl îndeamnă, glumind, pădurarii mai tineri, cînd îl văd urcind drumul spre ocol.El îi privește ca omul care nu înțelege nimic :— Păi aici nu sînt la mine acasă ? Nu mai e nimic de făcut pe aci ?Am vizitat de nenumărate ori Tismana. aceasta mi- folclor năs- unde lu- cadrul casni- opere gher- de țe-

puiul dobori potri- foc — meserie care se face din pasiune, mărturisirea pe care făcut-o pădurarul Sprincenatu.se ocolul

(Continuare in pag. a V-a)

nunată vatră de gorjenesc. unde s-au cut atîtea cintebe si citeva mii de femei, crind la domiciliu în i cooperativei ..Arta i că“. fac adevărate de artă cu acul, cu gheful și cu războiul i sut. M-au atras aci parchetele forestiere, poetului Coșbuc,Gurnia. Am trecut de multe ori pe lingă ocolul silvic care stă așezat în mijlocul unui buchet de brazi : am stat de vorbă cu pădurarii despre întîmplări mai puțin obișnuite, dar de puține, foarte puține ori am stăruit pe îndelete asupra muncii propriu-zise a silvicultorilor.

chioșcul cascada

• Fondul forestier - fond de aurConsiliile populare orășenești și comnale din județul Hunedoara se preocupă stăruitor de traducerea în fapt a prevederilor programului județean pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976— 2010. în acest scop, volumul masei lemnoase exploatate anual va scădea cu circa 22 000 mc, pentru aducerea cotelor de tăiere la nivelul creșterilor anuale. Totodată, pentru dezvoltarea fondului forestier vor fi reîm- pădurite peste 82 000 hectare cu specii de valoare economică ridicată, îndeosebi rășinoase (molid, brad, pin}. gorun, paltin. Semnificativ este că pe aproape 50 la sută din această suprafață se vor face substituiri de arbo- rete’ slab productive, iar pe circa 16 000 ha se vor înființa culturi speciale de producere a lemnului pentru celuloză. (Sabin Ionescu).® Ca adevărați gospodariRăspunzînd chemării deputa- ților. locuitorii orașului Tîrnă- veni, din județul Mureș. au schimbat radical înfățișarea localității lor, prin lucrările de muncă patriotică desfășurate în ultimii ani. De pildă, au reparat străzi și trotuare, au reamena- jat parcurile și zonele verzi, au refăcut digurile, au ■gospodărit mai bine imobilele. Din încheiat pe anul trecut că s-a realizat — prin patriotică — un volum crări edilitar-gospodărești valoare de aproape 11 milioane lei — cu peste 500 000 lei mai mult decit in anul precedent. (Cornel Pogăceanu).

bilanțul rezultă munca de lu- în
~7

Ritmic, la nivelul planului 1 Este deviza de muncă pe care petroliștii de la 
schela Berea o transpun cu hotărîre, zi de zi, în faptăFoto : C. Stoicescu

*:

Deși Pechea nu își propune
să aibă filarmonică.0 9 0— într-o revistă de anticipație, aflată în repertoriul curent al Teatrului muzical „N. Leonard" din Galați, se amintește despre o posibilă filarmonică la Pechea. Realizatorii spectacolului au sat constituirea teia undeva, în mele decenii de 2000. Auzind unii spectatori bit ironic. Ce aveți, tovarășă Cucu ?Interlocutoarea mea este țărancă cooperatoare din Pechea, deputată în circumscripția comunală nr. 8.— Am auzit de „prevestirea" asta. Și am următoarea părere : dacă va fi neapărată nevoie vom face și filarmonică la Pechea. Și nu numai filarmonică. Atita lucru am cind cind cădrept tuturor noastre, ne ajută adică să trăim mai bine, mai dc-mn. Cit despre ceea netul cred prin afla musețea pur și simplu ru-i, intrînd în zinele noastre, sele oamenilor, tind cu aceștia.Pentru întreaga țară, ^^*cchea este un nume

pla- aces- pri- dupăaceasta, au zîm- părere Maria

învățat și eu de trăiesc aici, de sînt deputată : socialismul dă de . înfăptuire nădejdilor
• Măsuri de ocrotire a apelorîn urma propunerilor făcute de cetățeni in cadrul întilnirilor cu deputății. în a doua jumătate a anului trecut a intrat in funcțiune stația de epurare a apei din localitatea Corlătești — din a- propierea municipiului Ploiești. Aici, apele industriale de la rafinăriile „Vega“. „Ploiești-sud" și. in parte, de la Combinatul petrochimic Teleajen sint supuse unui tratament mecanic, fizico- chimic și biologic, fiind redate rîurilor și piriurilor perfect curate. Lucrările la o altă stațiune de epurare tot de asemenea proporții vor începe in curind pe platforma petrochimică de la Brazi. (C. Căprarii).

Am revăzut Tismana de curînd, într-o zi de iarnă, cind munții Vilcanului dormeau învăluiți în cușme de zăpadă și cascada Gurnia se rostogolea pe praguri de gheață.Așadar, ce se întîmplă. ce se face într-un ocol silvic ? răspunde inginerul

ce scrie în car- meu de deputat, că oricePechea noutățile ei trecător poate și fru- privind în ju- i maga- în ca- . discu-

cunoscut înainte de toate datorită hărniciei locuitorilor săi. Producția globală industrială are acum valoarea de 41 milioane lei ; în 1980 va crește de aproape trei ori. Se vor ridica u- nități economice noi (pentru fabricarea brinzeturilor. semi- conservelor etc.), alo- cindu-se pentru construirea lor, în actualul cincinal, importante fonduri de investiții. Se vor realiza irigații în sisteme mari pe 8 000 ha. în ce privește locuințele, pe lingă blocul dat recent in folosință, se vor mai construi pină în 1980 încă patru Alături de încă lingă tente) școli, cinci ateliere-școală, de gimnastică etc.— Toate acestea se află în carnetele de- putaților de la Pechea . și. deopotrivă, ale cetățenilor. spune Maria Cucu. Pentru că împreună am ridicat în anii din urmă un cămin cultural, complexul de producție al cooperativei agricole, baia comunală. Avem încălzire centrală, o rețea de 5 km pentru alimentarea cu apă și 3 km canalizare ; am încheiat asfaltarea șoselei principale și a mai multor drumuri laterale, am inaugurat

blocuri, acestea, 5 grădinițe (pe cele două exis- și alte două alături de cele de acum, plus o sală

un teatru de vară cu 1 000 de locuri...— Probabil că auzind de această grădină de vară le-a venit realizatorilor revistei de care vorbeam ideea cu filarmonica...— Poate. Vreau însă să vă spun ce mi-am notat în carnetul meu despre oameni, despre cei care ne-au ales.Și deputata ne înfățișează cum a plantat, împreună cu alegătorii. mii, zeci de mii de flori.— Nu v-am spus nimic despre cooperativă. reia Maria Cucu. Fiindcă și acolo trebuie să se vadă, și încă din plin, rostul meu de deputată. Sînt în consiliul de conducere și pot să zic că prosperăm continuu. Față de un fond actual de a- cumuîare în valoare de 64 milioane lei. în 1980 vom depășii 80 de milioane lei. Acum avem mai multe sectoare : cultură mare, vie. zootehnie, legume. sector industrial (semiconservate, j confecții. timplărie etc.). Acest ultim sector va în 1980 o pro- de 5 milioane să vă I maiavea ducție ici. Ce spun ? Planurile noastre devin, litate. Așa larmonica. noi cînd vremea...
mereu, rea- că și cu fi- mai vedem îi va veni
PLĂEȘUDan
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Din țările socialiste ; De pretutindeni

sarcina noastră de căpătîi ocrotirea pădurii, a bogățiilor ei. Avem în grija noastră 26 000 ha de pădure în zona de munte și 2 000 de hectare de păduri comunale.Să ocroteștiCum ? în primul— după cite aveam să aflupădurea ! rind

și Nicolae Stoican la Tismana, Constantin Malete la Padeș, pensionarul Constantin Sprincenatu acolo unde este nevoie de ajutorul lui. împreună cu localnicii și totdeauna ajutați de ute- ciști. încep o amplă acțiune de împădurire. Și munca nu este ușoară dacă avem

Să ajutăm
pădurea

sa crească
40 de oa- perma- care-1trebuie sarcini

Gheorghe Paraschiv, știe să coordoneze activitatea celor meni ciți lucrează nent la ocolul pe conduce :— In primul rind să știți că noi avemde plan precise și pe care in 1975 le-am realizat în întregime și înainte de termen. în proiectul progra mului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier se subliniază răspunderea de azi și de peste ani a muncii pe care o desfășurăm De fapt, noi considerăm

din discuțiile cu pădurarii — să colaborezi cu cel ce o exploatează, să stabilești precis și riguros ce trebuie tăiat și ce trebuie păstrat. Să ajuți pădurea să crească. Pentru a-i da acest ajutor pădurarii ocolului silvic au amenajat pe diferiți ver- sanți de munte 6 ha de pepiniere, crească1 300 000 și unde2 000 000Primăvara și toamna, pădurarii Constantin Grindea- nu și Matei Rădulescu la Boroșteni Aritel Chiochină
unde trebuie să în fiecare an cite de puieți de brad în 1975 au crescut puieți.

în vedere că uneori trebuie să te cațeri prin grohotișuri. Și astfel, prin efortul acestor oameni, numai din- tr-o primăvară și o toamnă, vor crește încă tare de pădure locuri.Dar pădurile să crească și altfel, cullorii de la Tismana cules cu migală în toamnă 1 000 de kilograme de semințe de brad, 10 000 kg semințe de stejar și gorun și le-au trimis spre alte pepiniere. fiindcă pretutindeni munții noștri trebuie să fie împodobiți cu păduri.

350 de hec- prin acestesînt aiutateSilvi- au

Spre deosebire de alte zone ale țării, la Tismana. mingiiată de o climă cu influențe. mediteraneene, crește și castanul comestibil/ Se află aci o rezervație de peste 80 de ha de castani declarată monument al naturii și ocrotită deci prin lege, de unde s-au recoltat în toamnă, înainte să cadă primele brume. 600 de kilograme de fructe pentru semințe și 45 de tone pentru consum. De fapt, activitatea cea mai susținută într-un ocol silvic se desfășoară toamna, cind pădurea devine mai darnică. Atunci. în diferite comune de munte se organizează un fel de ateliere temporare pentru se- miconservarea fructelor do pădure pe care oamenii le recoltează și le aduc la centrele de colectare. Tismana a dat anul trecut 58 de tone de zmeură, 22 de tone de mure, castanele de care am amintit și 6 tone de ciuperci uscate. Pădurea e darnică.Și totuși, ce fac pădurarii iarna ?Ocrotesc pădurea.Mi s-au povestit nenumărate întîmplări vînătorești. dar am reținut pentru acest reportaj una. Ori de ori se organizează cite o vi- nătoare, pensionarul stantin Sprincenatu e nelipsit. Urcă voinicește pe potecile troienite, știe pe unde se ascunde vînatul și-l . urmărește după urmele, pe care le lasă pe zăpadă. 'Dar cînd ajunge în marginea unei pepiniere stă îndelung încremenit. Ascultă cu încordare și are impresia că aude cum cresc sub zăpadă puii de brad. Adică viitoarea pădure.

cileCon-

Lucian ZATTI



PAGINA 2 SCINTElA-jol 22 Ianuarie 1976

MEHEDINȚILa Conferința consiliilor populare din județul Mehedinți, in cadrul dezbaterilor desfășurate în plenul conferinței și în cele 8 secțiuni pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-secre- tar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.K., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, au luat cu- vintul 170 de deputați și invitați.Problema cardinală care a polarizat a- tenția marii majorități a vorbitorilor a con- stituit-o asigurarea celor mai bune condiții — materiale, umane, tehnice și organizatorice — in vederea realizării ritmurilor înalte de creștere a producției industriale prevăzute in actualul cincinal. Propunerile și sugestiile formulate in acest sens au avut in vedere mai buna valorificare a marilor rezerve interne existente în fiecare unitate productivă, folosirea superioară a potențialului de creativitate al muncitorilor și specialiștilor din întreprinderile județului, a- firmarea mai largă a spiritului de inițiativă, precum și utilizarea cu înalt spirit gospodăresc, cu maximă răspundere, a fondurilor de investiții — fără precedent — alocate în acest cincinal județului, subliniindu-se necesitatea pregătirii minuțioase, din vreme, a documentațiilor tehnice, a extinderii rapide a metodelor industriale de lucru pe șantiere în scopul scurtării termenelor de punere în funcțiune a noilor obiective și capacități. Rcferindn-se la investițiile social- culturale. vorbitorii au relevat necesitatea ca. încă din această lună, consiliul popular județean să aplice măsuri ferme pentru redresarea activității pe șantierele de locuințe, pentru înlăturarea neajunsurilor ce persistă de mai multă vreme în acest domeniu.Privitor la dezvoltarea industriei locale, problemă, de asemenea, larg dezbătută in conferință, s-a subliniat că este necesar să se ia de pe acum măsuri temeinice pentru a se asigura creșterea producției-marfă și a prestațiilor de servicii — potrivit prevederilor planului — prin înființarea de unități noi. extinderea și modernizarea celor existente, diversificarea gamei de produse, îndeosebi a celor de larg consum, de uz casnic și gospodăresc.Abordind problemele dezvoltării și modernizării agriculturii, vorbitorii au făcut o seamă de propuneri privind extinderea metodelor agrotehnice avansate la toate culturile și in toate unitățile agricole, diversificarea gamei de mașini agricole, realizarea in bune condiții și la timp a celor două mari sisteme de irigații Crivina — Vinju Mare și Izvoarele — Cujmir, precum și a altora locale, a programului de îmbunătățiri funciare, extinderea plantațiilor de pomi și vii pe terenurile improprii culturilor cerealiere, dezvoltarea mai puternică a unor sectoare importante pentru economia județului, cum ar fi piscicultura, sericicultura, plantele tehnice ; de asemenea, o seamă de propuneri s-au referit la creșterea susținută a efectivelor de animale și îmbunătățirea structurii raselor, valorificarea mai bună pe plan local a produselor animaliere, întărirea disciplinei și ordinii in unitățile agricole, generalizarea metodelor superioare de organizare a muncii, extinderea largă a acordului global in toate sectoarele agriculturii.Numeroși vorbitori s-au ocupat de problemele silviculturii, propunînd atragerea mai activă a cetățenilor la acțiunile de împăduriri și conservare a fondului forestier, 

efectuarea unor lucrări de ameliorare a speciilor de arbori, fertilizarea și irigarea unor importante suprafețe împădurite cu specii repede crescătoare, protejarea mai eficientă a faunei piscicole și cinegetice, creșterea indicelui de valorificare a masei lemnoase exploatate.Pe larg au fost abordate și problemele sistematizării localităților. Mai mulți vorbitori au subliniat că este absolut necesar ca în realizarea programelor de sistematizare să fie mobilizată întreaga populație a județului, să se asigure încadrarea cu strictețe a locuințelor și obiectivelor social-eco- nomice în limitele perimetrelor construi- bile, să se urmărească maî stăruitor creșterea indicelui de densitate a construcțiilor, promovarea cooperării între mai multe comune și sate pentru realizarea unor obiective economice, social-culturale și a unor lucrări edilitar-gospodărești, comasarea u- nităților administrative, amplasarea obiectivelor social-culturale în centrele localităților, în acest context, s-a subliniat necesitatea de a se asigura, mai ales în condițiile unui volum atit de important de construcții. păstrarea specificului arhitectural al zonelor respective, prin valorificarea tradițiilor constructive și artistice locale.în cadrul conferinței au fost dezbătute numeroâse probleme legate de ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate. Vorbitorii au propus un șir de măsuri în legătură cu dezvoltarea bazei proprii de producție, legumicolă și zootehnică, în fiecare localitate, în vederea unei mai bune aprovizionări a populației, diversificarea rețelei comerciale și a prestărilor de servicii, imbunătățirea asistenței medicale in general și la locul de muncă în special. protejarea mai eficientă a mediului ambiant, cu precădere în zonele industrializate din județ.în cuvintul lor, participanții la dezbateri au evidențiat atribuțiile sporite ce revin în etapa actuală consiliilor populare și au făcut propuneri in direcția lărgirii sferei de preocupări a acestora, întăririi legăturilor deputaților cu masele de cetățeni, creșterii receptivității organelor locale față de propunerile locuitorilor, antrenării mai susținute a acestora la soluționarea problemelor de interes obștesc.în încheierea dezbaterilor, tovarășul CORNEL BURTICA, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a făcut o seamă de recomandări privind mobilizarea tuturor forțelor in vederea realizării exemplare a sarcinilor sporite ce revin județului in actualul cincinal, subliniind necesitatea ca eforturile colectivelor din întreprinderi să se concentreze asupra creșterii rapide a productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor, reducerii cheltuielilor materiale, bunei desfășurări a activității de investiții, întronării unui înalt spirit de ordine și disciplină in fiecare unitate; de asemenea, vorbitorul a evidențiat însemnătatea folosirii superioare a fondului funciar, valorificării resurselor de creștere a producției agricole și zootehnice, generalizării experienței unităților agricole fruntașe, realizării neîntârziate a planurilor de sistematizare a localităților. cit și necesitatea participării mai susținute a populației la rezolvarea treburilor obștești, perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare.

Participanții la Conferința județeană Sălaj a consiliilor populare au analizat rezultatele obținute de oamenii muncii — români și maghiari '■— în cincinalul recent încheiat, au dezbătut intr-un spirit de înaltă răspundere sarcinile economico- sociale ce revin județului în actualul cincinal.Abordind o arie largă de probleme, expunerea prezentată de tovarășul Laurean Tulai, prim-secrelar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și dezbaterile din plenul conferinței și pe secțiuni, la care au luat cuvintul 162 vorbitori, au acordat o aten|ie deosebită căilor și modalităților de realizare a o- biec'tivelor prevăzute pentru cincinalul 1976—1980, perioadă în care județul va beneficia de importante fonduri de investiții, iar industria se va dezvolta intr-un ritm mediu anual deosebit de înalt — de 37 la sută. Participanții la conferință au exprimat hotărîrea fermă de a acționa cu toată energia, de a mobiliza colectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale pentru a se ajunge la realizarea, la nivelul anului 1980, a unei producții industriale de peste 10 miliarde lei. în acest sens, mai mulți deputați au făcut o serie de propuneri pentru îmbunătățirea activității in industrie, prin folosirea judicioasă a capacităților de producție și a forței de muncă, organizarea științifică a producției și a muncii, promovarea cu fermitate a progresului tehnic, reducerea cheltuielilor de producție și indeosebi a celor materiale, creșterea eficienței, realizarea ritmică a sarcinilor de plan. De asemenea, s-a insistat asupra măsurilor concrete ce trebuie luate pe plan local pentru a asigura realizarea la termen a tuturor obiectivelor de investiții planificate, pentru pregătirea cadrelor și asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice în vederea atingerii parametrilor proiectați conform graficelor stabilite.Referindu-se )a problemele dezvoltării a- griculturii județului în actualul cincinal, mai mulți vorbitori au propus măsuri în vederea ridicării, pînă în 1980, a producției medii la hectar la grîu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi. S-a propus, de asemenea, ca, in scurt timp, consiliile populare să stabilească, pe fiecare localitate, planurile de cultură pentru producerea necesarului de cartofi, legume, floarea-soarelui, fructe și furaje, iar pe loturile în folosință personală și pe unele terenuri nemecanizabile din cooperativele de producție să se cultive anual circa 2 000 hectare cu floarea- soarelui și 3 400 hectare cu cartofi, în ce privește zootehnia, ramură principală a agriculturii județului, au fost făcute propuneri menite să asigure creșterea în actualul cincinal ă efectivelor de animale cu 18 la sută la bovine, 15 la sută la ovine și 22 Ia sută la porcine, concentrarea și specializarea producției, pentru ca încă în anul 1977 întreaga cantitate de carne de tineret bovin și ovin să se obțină în unități de tip industrial. Tot în legătură cu dezvoltarea zootehniei, mai mulți deputați au subliniat necesitatea unor măsuri practice pentru a se obține producții crescînde de furaje, pentru mai buna folosire a pășunilor și finețelor naturale.O problemă larg dezbătută a fost aceea a folosirii judicioase a fondului funciar. S-au dezbătut, între altele, modalitățile con- 

jAJcrete de a se realiza creșterea suprafeței arabile cu 3 500 hectare, punerea in valoare a 6100 hectare de terenuri neproductive, executarea unor lucrări de stăvilire a eroziunii terenurilor in pantă în bazinele hidrografice Almaș, Agrij, Crasna și Sălaj, desecarea unor suprafețe însumînd 8 200 ha. regularizarea și consolidarea malurilor unor albii și altele, la care își vor aduce contribuția în muncă și cetățenii satelor. Importante propuneri s-au făcut pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier al județului, pentru gospodărirea mai judicioasă a fondului silvic comunal.în .atenția participanților la conferință s-au situat o serie de probleme privind acțiunile de gospodărire comunală și construcțiile social-culturale, vorbitorii subliniind necesitatea folosirii judicioase a fondurilor alocate și valorificării depline a resurselor locale.Un șir de vorbitori au subliniat că noile obiective ce vor intra în funcțiune în cincinalul 1976—1980 evidențiază de pe acum necesitatea pregătirii corespunzătoare a forței de muncă și au propus măsuri eficiente pentru asigurarea tuturor condițiilor materiale necesare desfășurării corespunzătoare a procesului instructiv-educativ, calificării noilor cadre solicitate de economia județului în domenii ca metalurgia, chimia, textile, confecții.Mai mulți deputați s-au referit pe larg la dezvoltarea și sistematizarea localităților, la implicațiile transformării unor localități rurale ca Sărmășag și Crasna în centre urbane. S-a insistat asupra necesității de a se asigura încadrarea obiectivelor industriale și agrare în zonele funcționale stabilite prin schițele de sistematizare, reducerea la strictul necesar a suprafețelor ocupate de căile de transport și spațiile de depozitare, precum și respectarea întocmai a prevederilor de amplasare a construcțiilor, a regimului de înălțime al acestora. S-a subliniat, de asemenea, că, în perioada imediat următoare, deputății vor trebui să desfășoare o susținută muncă politico-educativă pentru ca toți cetățenii să cunoască prevederile legii sistematizării și importanta ei socială în vederea antrenării mai largi a maselor la soluționarea efectivă a problemelor înfăptuirii acesteia.Luînd cuvintul în încheierea dezbaterilor, tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., â apreciat realizările obținute, în cincinalul recent încheiat, de oamenii muncii — români și maghiari — din județul Sălaj. Vorbitorul a făcut o serie de recomandări pentru perfecționarea activității în industrie, precum utilizarea mai judicioasă a capacităților de producție și a forței de muncă, întărirea ordinii și disciplinei în producție, creșterea productivității muncii. în ce privește agricultura, a stăruit asupra necesității de a se elimina orice tendințe de folosire nerațională a pămintului, subliniind importanța inițierii unor acțiuni pentru conservarea, apărarea și folosirea fondului funciar, pentru creșterea producției animaliere. O atenție deosebită a acordat vorbitorul problemelor privind îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare. subliniind îndatorirea lor de a-și a- duce din plin contribuția la înfăptuirea tuturor obiectivelor prevăzute, de a generaliza inițiativele valoroase.

SUCEAVALucrările Conferinței consiliilor populare din județul Suceava au prilejuit o puternică manifestare a adeziunii și atașamentului oamenilor muncii din județ față de politica partidului, a hotărîrii lor de a înfăptui exemplar hotăririle Congresului al Xl-lea, sarcinile ce le revin din actualul cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul Miu Dobrescu, prim-secrelar al Comitetului județean Suceava al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, ca și dezbaterile ample — în plenul conferinței și in secțiuni, la care au participat 160 de vorbitori — au evidențiat rezultatele pozitive obținute în cincinalul trecut — exprimate concludent în faptul că Suceava a fost primul județ care a raportat îndeplinirea sarcinilor cincinalului în patru ani și jumătate, referindu-se apoi, pe larg, la problemele pe care le ridică realizarea planului de dezvoltare economico-socială, în profil teritorial, pe perioada 1976—1980. în acești ani vor continua eforturile de dezvoltare a industriei, fiind prevăzute construirea și dezvoltarea a 30 de noi capacități de producție la Suceava, Rădăuți. Cimpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fălticeni, Gura Humorului, Solea, Dolhasca. Noile întreprinderi vor contribui nemijlocit la ridicarea acestor localități, vor permite o mai bună valorificare a resurselor materiale, printre care indeosebi zăcămintele minerale ale subsolului și „aurul verde" al pădurilor — principalele bogății ale Țării de Sus. în acest sens, atit. expunerea, cit și vorbitorii au insistat asupra necesității de a se orienta cu precădere lucrările de prospecțiuni și explorări spre depistarea de noi rezerve de minerale utile. De asemenea, un loc important în discuții l-au ocupat sarcinile ce revin județului în conservarea și dezvoltarea fondului forestier ; numeroși vorbitori s-au referit la acțiunile concrete ce se cer întreprinse de către consiliile populare, cu sprijinul cetățenilor. Pentru realizarea și depășirea planului unităților industriale, participanții la conferință au făcut numeroase propuneri privind mai buna organizare a producției și a muncii, mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, utilizarea deplină a capacităților și spațiilor existente, continua ridicare a cunoștințelor profesionale ale tuturor celor ce muncesc în unitățile existente, cit și pregătirea de cadre calificate pentru unitățile noi ce urmează a se construi.Atenția a numeroși participanți la conferință a fost polarizată de problemele dezvoltării agriculturii și indeosebi a zootehniei, sector cu tradiții și bogată experiență în această parte a țării, care realizează în prezent 47 la sută din producția agricolă a județului. Această pondere va crește în continuare, prevăzindu-se un spor la producția de carne de la 66.8 mii tone în 1975, la 93,4 mii tone în 1980. Realizarea acestor importante sporuri necesită din partea consiliilor populare comunale, așa cum au relevat numeroși deputați, o mare grijă pentru întreținerea pajiștilor, pentru asigurarea unei baze furajere corespunzătoare. Date fiind condițiile de relief ale județului, mai mulți participanți la dezbateri au sugerat consiliilor populare să se ocupe cu mai multă stăruință de sporirea aportului gospodăriilor populației din zona de munte, ale membrilor cooperatori la formarea fondului de stat pentru produse agroalimen- tare.în cadrul lucrărilor conferinței au fost pe larg evocate mutațiile pe care le vor 

determina în viața orașelor și satelor județului puternica dezvoltare economică, înfăptuirea programului de sistematizare. Rină in 1980 se prevede construirea a 13 180 apartamente, a 45 mii mp spații comerciale în sectorul de stat și cooperatist, a nbl u- nități de cazare și alimentație publică, în- sumind 2 000 de locuri. Obiective importante sint prevăzute, de asemenea, în domeniul invățămîntului, culturii și sănătății. Referindu-se la acest important volum de construcții, vorbitorii au relevat însemnătatea încadrării lor armonioase în ansamblul arhitectonic specific localităților respective. Mai mulți participanți la discuții au evidențiat necesitatea respectării de către cetățeni a disciplinei in construcții, a luării măsurilor necesare pentru evitarea oricăror abateri de la schițele de sistematizare, dezbătute și aprobate.Multiplele aspecte pe care le ridică îmbunătățirea aprovizionării populației s-au aflat, de asemenea. în atenția conferinței, subliniindu-se contribuția sporită pe care o poate aduce, în această privință, industria locală, prin mai buna valorificare a resurselor materiale existente în județ, diversificarea și îmbunătățirea calității mărfurilor destinate pieței. Deputății, în intervențiile lor, au insistat și asupra rolului crescind al consiliilor populare în îmbunătățirea a- provizionării populației, in sporirea volumului și ridicarea nivelului calitativ al prestărilor de servicii. La aceste capitole se prevăd creșteri importante, dar pentru satisfacerea în cit mai bune condiții a cerințelor populației sint necesare o îndrumare atentă, un control exigent din partea consiliilor populare, a deputaților asupra activității din comerț și din serviciile publice. 'O problemă care a revenit în mai multe luări de cuvint a fost aceea a conservării bogatului patrimoniu cultural și turistic de care dispune județul, făcîndu-se în acest sens propuneri care privesc atit activitatea specialiștilor, a consiliilor populare, cit și a maselor largi de cetățeni, chemați să participe prin muncă patriotică la acțiunile de îngrijire și punere in valoare a monumentelor istorice și de artă. Și în ce privește construcțiile la sate, s-a subliniat necesitatea păstrării și perpetuării tradiției arhitecturale a satului bucovinean.în finalul dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul LEONTE RĂUTU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, apreciind că lucrările conferinței s-au desfășurat într-o atmosferă de exigență și răspundere, a făcut o serie de recomandări pentru activitatea viitoare, precum necesitatea ca în unitățile economice să se urmărească cu perseverență realizarea producției fizice pe categorii și sortimente de produse, să se asigure ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Referindu-se la sarcinile in domeniul agriculturii, vorbitorul a insistat asupra îndatoririi consiliilor populare de a generaliza experiența unităților fruntașe. Consiliilor populare li s-a recomandat o mai mare operativitate, receptivitate și solicitudine în dialogul cu masele, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă. S-a sugerat, în a- cest sens, studierea atentă a celor 340 de propuneri formulate în conferință, în vederea aplicării neîntîrziate a tuturor acelora pentru care există posibilități.
în conimuure, conferința a adopiat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ, 

care cuprinde, înîre aiieie, următoarele angajamente :
o Realizarea în actualul cincinal a unui ritm mediu anual 

de creștere a producției globale industriale de 11,3 Ia sută ; la 
slîrșitul anului 1980, construcțiile de mașini și chimia vor asigura 
33 la sută din producția industrială a județului.

® Prin valorificarea superioară a resurselor de materii prime 
și materiale existente în județ, volumul producției-marfă al eco
nomiei locale va spori, în anul 1980, cu 50 la sută față de 1975, 
iar prestările de servicii către populație eu 76 Ia sută.

o în acest an va fi obținută o producție-marfă suplimentară 
în valoare de 50 milioane lei, concretizată în vagoane, construcții 
navale, mobilă, furnire, celuloză și hîrtie, energie electrică, căr
bune brut, cărămizi, semiconserve de carne etc.

o Utilizarea mai eficientă a bazei tehnico-materiale a uni
tăților agricole, folosirea mai chibzuită a fondului funciar și atra
gerea în circuitul agricol a noi suprafețe, extinderea suprafețe
lor și a culturilor irigate; față de anul 1975, producția globală 
agricolă va spori cu 31 la sută în anul 1980; producția de ce
reale va spori în acest cincinal Ia peste 1,9 milioane tone.

e Anul acesta vor ii livrate în plus Ia fondul central al sta
tului 5 OOO tone grîu, 4 000 tone porumb, 500 tone floarea-soa- 
relui, 1 OOO tone carne, 500 hl lapte etc.

o Cele 11,7 miliarde lei investiții acordate de stat — cu 67 
la sută mai mult decît in perioada 1971 -1975 — se vor materia
liza în 60 de obiective industriale și agrozootehnice, peste 12 OOO 
apartamente și numeroase alte obiective social-culturale.

o în următorii 5 ani baza materială a învățămîntului va 
crește cu încă A3 de săli de clasă și 900 de locuri în grădinițe ; 
se vor mai construi un spital cu 700 de paturi, un hotel, o sală 
polivalentă cu 2 OOO de locuri, un stadion cu 27 OOO de locuri și 
alte obiective.

o Reducerea în acest an a importurilor la utilaje, aparate și 
piese de schimb etc. cu circa 1,3 milioane lei valută.

o Realizarea, prin antrenarea tuturor cetățenilor din orașele 
și satele județului Ia acțiuni de muncă patriotică, a unor lucrări 
edilitar-gospodărești în valoare de peste 165 milioane lei.

Participanții la conferință au adoptat, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, o telegramă adresată

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

telegramă din care extragem :
„Hotărîți să înfăptuim, în mod exemplar, sarcinile și obiectivele mobilizatoare ce 

ne revin din vastul program adoptat de Congresul al Xl-lea al partidului, vom acționa 
cu înaltă răspundere și dăruire pentru ca in flecare unitate industrială să realizăm ritmic 
și integral producția fizică, să asigurăm o creștere continuă a productivității muncii, 
reducerea consumurilor specifice și a cheltuielilor de producție, realizarea unor produse 
tot mai competitive, onorarea la timp a sarcinilor de export, respectarea termenelor de 
punere in funcțiune și atingerea parametrilor proiectați la noile obiective.

Folosind și gospodărind mai bine pămintul, baza tehnico-materială a agriculturii 
in continuă dezvoltare si modernizare, generalizînd experiența înaintată, aplicînd in prac
tică cuceririle științei agrotehnice, comuniștii, cooperatorii și mecanizatorii, specialiștii, 
toți cei care lucrează pe ogoare, vor munci fără preget pentru a efectua la timp și in 
condiții agrotehnice superioare lucrările agricole, astfel îneît să realizăm și să depășim 
producțiile prevăzute pentru actualul cincinal.

Prin mobilizarea tuturor locuitorilor județului, tineri și vîrstnici, in marea întrecere 
pentru buna gospodărire si înfrumusețare a localităților, prin asigurarea unui cadru optim 
de afirmare plenară a inițiativei creatoare și a răspunderii civice, a principiilor eticii și 
echității socialiste în muncă și în viață, prin lărgirea democrației socialiste, ridicarea 
conștiinței oamenilor muncii vom pune în valoare entuziasmul, priceperea și hărnicia 
tuturor locuitorilor județului, hotărîrea lor nestrămutată de a da viață politicii științifice 
a partidului șl statului nostru.

Noi, participanții la conferința județeană a deputaților consiliilor populare, comu
niștii, toți locuitorii meleagurilor mehedințene, avind mereu ca exemplu de viață și 
muncă piiduitoarea dumneavoastră activitate, vă asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom fi tot timpul Ia înălțimea sarcinilor și răspunderilor 
ce ne revin, că prin munca noastră tot mai avintată și spornică vom face tot mai înflo
ritor șl prosper acest pitoresc colț de țară, fiind convinși că în felul acesta ne aducem 
contribuția la grandioasa operă de ridicare a națiunii noastre socialiste pe noi trepte 
de progres, Ia creșterea continuă a prestigiului poporului român în rindul celorlalte 
națiuni".

Participanții la conferință ou adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, 

care cuprinde, între aiteie, următoarei© angajamente :
o Realizarea în anul 1980 a unei producții globale indus

triale de peste 10 miliarde lei, ridicarea nivelului calitativ al tu
turor produselor realizate.

e Mai buna organizare a producției și a muncii, folosirea Ia 
maximum a capacităților de producție, a timpului de lucru, ast
fel incit productivitatea muncii în industrie să crească în 1980 de 
aproape 3 ori față de realizările anului 1975.

• Gospodărirea ca grijă a fondurilor materiale și bănești, 
reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, 
combustibil și energie electrică, îneît cheltuielile Ia 1 OOO lei pro
ducție-marfă să scadă pînă în 1980 cu cel puțin Al de lei.

9 Pregătirea din punct de vedere profesional a peste 22 OOO 
de oameni care vor lucra în noile capacități de producție ce se 
vor construi.

o Concentrarea eforturilor lucrătorilor din construcții, ale lo
cuitorilor județului pentru finalizarea cu succes pînă în 1980 a 
unui vast program de investiții — 12 miliarde lei — concretizat 
în construirea și darea în folosință a peste 50 de noi obiective 
industriale, agrozootehnice și tehnico-edilitare, 12 000 de apar
tamente, a unui nou spital, a unor însemnate spații pentru dez
voltarea învățămîntului.

® Dezvoltarea agriculturii județului, prin folosirea cu maximă 
eficiență a fiecărui metru pătrat de pămînt, a mijloacelor de me
canizare, executarea în timp optim a tuturor lucrărilor agricole, 
pentru a se realiza producții medii Ia hectar de cel puțin 2 600 
kg la grîu, 2 800 kg la porumb, 36 OOO kg la sfecla de zahăr, 
16 300 kg Ia cartofi.

® îmbunătățirea activității din zootehnie pentru a obține cel 
puțin 85 de viței Ia 100 de vaci și juninci și 95 miei la o sută de 
oi, precum și o producție medie anuală de 2 600 1 lapte pe vacă 
furajată.

• Conferința județeană a deputaților cheamă pe toți locui
torii satelor să acționeze sub deviza : „Nici o gospodărie fără 
bovine, ovine, porcine și păsări" și să asigure cantități mai mari 
de carne, lapte și lînă.

în încheierea lucrărilor conferinței, participanții au adoptat, 
înir-o atmosfera de entuziasm, textul unei telegrame adresate

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

din cuprinsul căreia cităm :
„Prima conferință județeană a consiliilor populare orășenești și comunale 

constituia pentru noi un nou și minunat prilej ca, în numele aleșilor obștii, al 
tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — de pe aceste pitorești meleaguri 
românești, să vă adresăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adincă recunoștință 
și aleasa noastră considerație pentru fermitatea revoluționară și clarviziunea cu care 
conduceți destinele poporului, ale României socialiste, pentru grija deosebită pe care 
o acordați dezvoltării armonioase și multilaterale a tuturor județelor țării.

Prin grija și îndrumarea conducerii partidului și guvernului, a dumneavoastră per
sonal, prin eforturile depuse de locuitorii județului, Sălajul a cunoscut in anii socialis
mului transformări economico-sociale fără precedent în istoria sa.

în lumina documentelor Congresului a! Xl-lea al partidului, Sălajului ii revin in 
actualul cincinal sarcini deosebit de mărețe și complexe în toate domeniile de activitate. 
Avem în față un amplu program de investiții, a cărui materializare va asigura, în anul 
1980, realizarea în județul nostru a unei producții Industriale de circa 5 ori mai mare 
decît în prezent. Agricultura va cunoaște o continuă modernizare, se va adinei procesul 
de concentrare și specializare a producției, sporind astfel contribuția acestei ramuri de 
bază a economiei la realizarea fondului centralizat al statului.

La nivelul fiecărei comune și al fiecărui oraș, am adoptat programe bine gindite, 
ne-am asumat sarcini importante pentru creșterea producției industriale, agricole, vege
tale și animale, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților. Am adoptat 
schițele de sistematizare a orașelor și comunelor, prin care se vor asigura ridicarea 
edilitar-gospodărească și înfrumusețarea localităților, mai buna gospodărire a perime
trelor construibile, creîndu-se condiții de viață din ce în ce mai bune.

Pe deplin încrezători în politica internă și externă a partidului și statului nostru, 
pusă pe de-a întregul in slujba intereselor vitale ale poporului român, a cauzei socia
lismului și păcii, facem legămînt în fața conducerii partidului și statului, a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom îndeplini cu cinste mandatul 
încredințat de alegători, că vom fi mereu in fruntea maselor, dedieîndu-ne întreaga noastră 
activitate operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România".

Conferința a adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, 

care cuprinde, printre altele, următoarele angajamente :
• în acest cincinal se vor construi și dezvolta circa 30 do 

obiective economice.
® Valorificarea superioară a lemnului — una din principa

lele resurse ale județului; prin folosirea lemnului de mici dimen
siuni și a deșeurilor din lemn se va industrializa superior o can
titate de două milioane mc material lemnos.

e Suprafața arabilă a județului va spori cu 3 OOO ha ; se vor 
executa lucrări de desecări pe 27 300 ha, de combatere a ero
ziunilor pe 29 OOO ha, regularizări de rîuri pe o lungime de peste 
100 km ; suprafața irigată va ajunge la 12 OOO ha.

e Pentru mai buna aprovizionare a oamenilor muncii se vor 
produce anual cel puțin 87 OOO tone legume, din care 56 OOO tone 
în gospodăriile populației.

o Efectivele de animale vor crește cu 16,7 Ia sută la taurine, 
12,7 la sută la porcine, 30,2 Ia sută la ovine și 9,8 Ia sută 
la păsări.

® Producția globală în industria alimentară va spori cu 3A 
la sută; la carne și produse din carne cu peste 23 la sută; la 
lapte și produse din lapte cu 50 la sulă.

o Se va acționa consecvent pentru materializarea schițelor 
de sistematizare a localităților județului; comunele Verești, Dol
hasca și Rroșteni vor deveni, pînă în 1980, centre urbane.

® în actualul cincinal se vor pregăti 32 OOO de cadre, din
tre care 27 OOO muncitori, 1 800 tehnicieni și maiștri, 2 600 in
gineri, economiști etc.

o Din fondurile de Ia buget și prin contribuția bănească și 
în muncă a populației se vor realiza: 600 săli de clasă, IA săli 
de gimnastică, 2A0 laboratoare și 100 cabinete școlare, 3 6A0 
locuri în internate, 1 020 locuri de muncă în atelierele-școaiă, 
800 locuri în casele de copii, peste A OOO locuri în grădinițe.

® Se vor construi : un spital cu policlinică și un centru de 
recoltare a sîngelui la Rădăuți, un centru stomatologic la Fălti
ceni, se vor amenaja un local pentru spitalul din Cîmpulung Mol
dovenesc, 12 dispensare, 3 000 locuri în creșe.

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

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

în care se spune, printre altele :
„însuflețiți de tabloul grandioaselor realizări dobîndite de poporul român tn cinci

nalul 1971—1975, de clarviziunea cu care dumneavoastră, ilustru bărbat al neamului, 
direcționați întreaga noastră politică internă și externă, profund științifică și umanitară, 
pusă in slujba înfloririi și prosperității patriei dragi, a păcii, înțelegerii și colaborării intre 
popoare, participanții la conferință au evidențiat, paralel cu succesul înfăptuirii de către 
județul Suceava a cincinalului recent încheiat în patru ani și jumătate, și marile rezerve 
umane și materiale de care dispunem. Prin folosirea cu maximum de eficiență a tuturor 
capacităților și spațiilor existente în industrie vom realiza un spor de producție de mi
nimum 200 milioane lei, vom asimila peste 150 noi produse și tehnologii de fabricație 
și vom continua lucrările de explorare în zonele lacobeni, Delnița, Călimani, Valea Bis
triței, pentru punerea în valoare a noi rezerve de materii prime, premise ale înfăptuirii 
in mod exemplar a sarcinilor pe 1976 și întregul cincinal.

în agricultură ne-am propus să realizăm, în acest an, 30—35 tone cartofi la hectar 
de pe o suprafață de 11 000 ha, o producție medie de 2 150 litri de lapte pe cap de vacă 
furajată de la cel puțin 50 la sută din efectivul existent în cooperativele agricole de pro
ducție, iar de la restul, un spor de minimum 150 litri lapte-marfă, față de anul 1975.

Dezvoltînd șl perfecționînd activitatea consiliilor populare, vom aplica cu con
secvență indicațiile conducerii partidului și statului privind sistematizarea și urbanizarea 
localităților, vom atrage masele de cetățeni la desfășurarea unor largi acțiuni patriotice, 
astfel ca fiecare cetățean apt de muncă să efectueze anual cite 8—10 m c săpături 
pentru desecări, regularizări de rîuri, îndiguiri împotriva inundațiilor, realizarea unor mari 
bazine hidrografice, vom stimula tot mai mult spiritul de buni gospodari al deputaților, al 
tuturor bucovinenilor.

Noi, sucevenii, în frunte cu comuniștii, la fel ca întregul popor român, strîns uniți 
in jurul dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, urmin- 
du-vă strălucitul exemplu de dăruire patriotică, de slujire cu abnegație a poporului, a 
cauzelor majore ale umanității, vom munci cu pasiune și totală angajare comunistă pen
tru înflorirea meleagurilor bucovinene, înălțarea tot mai sus a edificiului socialist și co
munist pe strămoșescul și eroicul pămînt al scumpei noastre patrii, Republica Socia
listă România".
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B CONSILIILOR POPULARE
T U LCEA VASLUI VÎLCEA

La Conferința consiliilor populare din județul Tulcea — expunerea, prezentată de tovarășul Ion Velișcu, prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și dezbaterile largi ce au urmat, la care au luat cuvîntul. in plen și pe secțiuni, peste 150 de participanți. au făcut bilanțul cincinalului recent încheiat și au analizat aprofundat multiplele sarcini ce le revin din prevederile actualului cincinalIn cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării muncii și a producției, valorificarea cu maximum de randament a tuturor resurselor materiale și u- mane de care dispune județul, pentru a-i asigura o și mai puternică dezvoltare eco- nomico-socială. S-a subliniat că, în etapa pe care o parcurgem, producția industrială a județului va înregistra unul din cele mai dinamice ritmuri, de peste 30 la sută, ajungînd la sfîrșitul anului 1980 la peste 10 miliarde lei. Avind în vedere acest ritm înalt de dezvoltare. numeroși vorbitori au insistat asupra problemelor referitoare la pregătirea și stabilizarea forței de muncă, la necesitatea ridicării neîntrerupte a nivelului de calificare profesională și asigurării economiei cu cadre de specialitate. îndeplinirea riguroasă. la toți indicatorii, a sarcinilor de plan, extinderea și organizarea in cele mai bune condiții a întrecerii socialiste, promovarea progresului tehnic constituie, așa cum s-a subliniat in dezbateri, direcții de acțiune pentru fiecare colectiv de muncă, atit in întreprinderile existente, cit și pe șantierele de investiții, unde se vor concretiza în a- cești ani încă 45 de noi obiective economice. Se impune, așa cum au subliniat mulți vorbitori, o mai bună evaluare a posibilităților existente în fiecare întreprindere, pentru folosirea cu maximum de randament a capacităților de producție, respectarea întocmai a tehnologiilor de fabricație.'finind seama de specificul județului Tulcea, unde baza tehnico-industrială va cunoaște o largă dezvoltare, odată cu rețeaua de transporturi, cu dotările edilitare și socialo. mulți vorbitori s-au referit la necesitatea grupării unor obiective, la amplasarea lor judicioasă, cu maximum de economicitate. evitînd orice risipă de teren. In acest sens, s-au făcut o serie de propuneri unor organe centrale și a fost subliniată necesitatea elaborării unor studii temeinice, precum și a consultării celor interesați, a cetățenilor. Sugestii și soluții concrete au fost avansate, de asemenea, și în ceea ce privește intensificarea preocupărilor pentru mecanizarea operațiunilor de încărcare și descărcare în porturi, îmbunătățirea transporturilor pe apă.Referindu-se la o seri' de probleme privind buna organizare a muncii in agricultură și sporirea producției agricole, numeroși vorbitori au insistat asupra necesității executării in timp optim și de cea mai bună calitate a tuturor lucrărilor în cimp, cit și asupra obținerii in gospodăriile populației a unor însemnate producții de legume.Prin propuneri concrete, de natură să a- teste spiritul responsabil cu care au studiat realitatea și cerințele pe care le ridică, participanții la dezbateri au evidențiat, totodată, principalele direcții de acțiune privind sistematizarea localităților rurale și înființarea unor centre urbane, care, păstrînd specificul zonei, să fie unitare din punct dc vedere economic, capabile 

să desfășoare o activitate productivă și social-culturală complexă. Alte propuneri concrete s-au referit la finalizarea lucrărilor de îndiguiri și desecări, la valorificarea superioară a unor terenuri supuse eroziunii sau excesului dc umiditate, precum și la eșalonarea și punerea în front de lucru a sarcinilor ce revin județului din programul pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, ca și a celor din programul național de amenajare a bazinelor hidrografice. S-a arătat că Delta — această mare și fascinantă avuție a țării — va conferi județului Tulcea. prin aplicarea proiectelor și studiilor elaborate, o importanță deosebită atit din punct de vedere economic, cit și turistic, aci urmînd să se realizeze largi amenajări piscicole și plantări silvice, precum și un sistem de diguri care vor scoate de sub apă terenuri bune pentru agricultură. Se vor planta specii de arbori cu durată scurtă de creștere și se va intensifica activitatea de valorificare superioară a tuturor bogățiilor Deltei. Fiind zona cu cele mai largi posibilități pentru dezvoltarea unei adevărate industrii piscicole, dispunînd și de o puternică flotă de pescuit. precum și de dotări speciale in acest sens — hale frigorifice, fabrici de prelucrare — județul iși poate aduce, așa cum s-a subliniat, una din cele mai valoroase contribuții la dezvoltarea industriei alimentare.Numeroși vorbitori s-au referit la stilul de muncă al consiliilor populare, arătînd din experiență că, acolo unde s-a acționat democratic și nu funcționărește. unde s-a acordat atenție tuturor problemelor și au fost antrenate în rezolvarea lor masele largi de cetățeni, s-au obținut și cele mai bune rezultate.S-a subliniat că prezența nemijlocită a de- putaților pe teren, in mijlocul oamenilor, pentru a sprijini cu operativitate și eficiență bunul mers al muncii, este cu atit mai necesară cu cit. in actualul cincinal, in județ se prevede realizarea unui important volum de lucrări edilitar-gospodărești. Se vor construi, astfel. 13 416 apartamente. 2 897 locuri in cămine pentru nefamiliști. 2 040 locuri în grădinițe. 119 săli de clasă, 12 săli de sport. 6 dispensare umane, un centru stomatologic. 1 000 locuri în cinematografe și alte obiective edilitar-sociale. La toate a- cestea. o contribuție importantă vor aduce cetățenii județului, prin acțiuni de muncă volu.ntar-patriotică.Luind cuvîntul in încheierea dezbaterilor, tovarășul PETRE LUPU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a relevat semnificația deosebită a conferinței, expresie a democratismului și responsabilității cu care masele de oameni ai muncii participă la conducerea societății. Amintind faptul că in județul Tulcea. ca și in alte județe ale țării, trebuie să se realizeze un mare salt calitativ in ceea ce privește dezvoltarea economică, vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea realizării întocmai a sarcinilor de plan din industrie și agricultură, a diversificării și creșterii producției. S-a arătat că. întrucit județul beneficiază de un mare volum de investiții, preocuparea centrală trebuie s-o constituie scurtarea termenelor de execuție și punere in funcțiune a noilor obiective. Vorbitorul a subliniat că sistematizarea localităților. realizarea rețelei de amenajări hidrografice și a prevederilor din programul de conservare și dezvoltare a fondului forestier constituie, de asemenea, direcții mari de acțiune.

Conferința consiliilor populare din județul Vaslui a reunit, intr-o atmosferă de lucru. 1 150 de deputați din localitățile de pe aceste meleaguri.Pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, au luat cuvîntul, atit în plenul conferinței, cit și în cele 8 secțiuni, 112 vorbitori, care s-au referit pe larg la problemele concrete ale dezvoltării județului in anii actualului cincinal.Manifestindu-și puternica satisfacție pentru marile succese dobîndite, sub conducerea partidului, de întregul nostru popor în cincinalul 1971-1975 — cincinal pe care județul Vaslui l-a încheiat cu 52 de zile înainte de termen, obținind o creștere a producției industriale intr-un ritm mediu anual de peste 18 la sută — numeroși vorbitori au subliniat rodnicia politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor tării, politică a cărei nemijlocită oglindire o constituie, printre altele, faptul că, numai în ultimii 5 ani. în acest județ s-au investit nu mai puțin de 6,5 miliarde lei.în această ordine de idei, un șir de de- putați au evidențiat importanța faptului că în acest cincinal județul Vaslui va realiza un volum de investiții de peste 13 miliarde lei, ceea ce va determina mutații profunde în viața și structura socială a populației, creșterea în continuare a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Referindu-se la problemele dezvoltării industriei și subliniind exigențele sporite ce se pun in fața colectivelor din întreprinderi în cincinalul 1976—1980. un șir de participant! au accentuat necesitatea de a se acorda o mare atenție — îndeosebi în întreprinderi ca Fabrica de elemente pneumatice și aparate de măsură din Birlad. fabricile de confecții și ventilatoare din Vaslui și altele — introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne, ridicării nivelului tehnic al produselor, folosirii la întreaga capacitate a mașinilor, utilajelor și spațiilor de producție, a timpului de lucru al muncitorilor, extinderii controlului și autocontrolului pe faze de operații. Creșterea eficienței, obiectiv primordial al activității economice în această perioadă, se va reflecta, printre altele, in faptul că in 1980 cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă vor scădea in județul Vaslui de la 880 la 706 lei. O atenție deosebită au acordat deputății problemelor legate de lichidarea unor deficiențe existente încă in industria locală, in așa fel încit să se asigure mai buna valorificare a resurselor din județ. Unii deputați au arătat că industria locală trebuie să cuprindă in raza ei de activitate o mai largă arie teritorială. angrenind forțe umane și materiale nu numai din orașe, ci și de la sate ; în fața ei stă sarcina de a-și diversifica și mai mult producția pentru a răspunde mai bine cerințelor de bunuri de larg consum ale populației.Numeroși vorbitori au reliefat preocuparea oamenilor muncii de la sate de a-și mobiliza toate forțele pentru folosirea cu eficiență sporită a fondului funciar, de a elimina lipsurile și neajunsurile ce s-au manifestat, în cincinalul trecut, in agricultura județului, de a asigura realizarea optimă a marilor lucrări de îmbunătățiri funciare și de combatere a eroziunii solului prevăzute in plan, redarea de noi terenuri în circuitul arabil. în dezbateri s-a exprimat hotărirea locuitorilor acestor plaiuri de a sprijini cu 

toată energia realizarea sarcinilor ce revin județului Vaslui din programul național de amenajare a bazinelor hidrografice, pe primul plan situindu-se amenajarea nurilor Prut și Birlad. S-a acordat, totodată, atenție lucrărilor de irigații din incinta Albița- Fălciu, de pe terasa Vetrișoaia și altele, care vor spori suprafața totală irigată din județ 1a aproape 40 000 ha.Unii vorbitori au atras atenția asupra necesității unei mai bune corelări a planurilor de amenajare a apelor cu cele de îmbunătățiri funciare, în așa fel încit investițiile alocate județului pe acest tărim să fie cît mai eficient utilizate. Relevind că în această etapă vor fi terminate integral lucrările de regularizare a riurilor Birlad, Tutova aval și Elan, precum și derivația Prut-Vasluieț, cei ce au luat cuvîntul au exprimat hotărirea locuitorilor de pe meleagurile vasluiene de a-și aduce contribuția la înfăptuirea acestor lucrări ; s-a arătat, bunăoară, că numai prin acțiuni organizate de consiliile populare se va reda în circuitul agricol o suprafață de peste 2 000 hectare. Discuțiile s-au referit, de asemenea, și la acțiunile ce se vor întreprinde în județ pentru refacerea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier.Preocupîndu-se de sarcinile ce revin zootehniei în noul cincinal, participanții la discuții au arătat că există toate condițiile pentru întărirea acestui sector prin creșterea efectivelor de animale din județ. în perioada 1976—1980. la bovine cu 25,5 la sută, la porcine cu 86 la sută, la ovine cu 21 la sută, iar la păsări cu 46 la sută.Subliniind importanta sporire a volumului de investiții în cincinalul actual, unii vorbitori s-au referit in cuvîntul lor la necesitatea de a se utiliza mai bine terenurile construibile, asigurindu-se aplicarea integrală a legii sistematizării ; dezvoltarea construcțiilor, mai ales pe verticală și, ca urmare, creșterea densității populației, a gradului de confort al locuințelor.Luind în dezbatere probleme ale activității consiliilor populare, un șir de vorbitori au înfățișat experiența pozitivă dobîndită in unele localități în ce privește antrenarea tuturor cetățenilor la rezolvarea problemelor locale, la înfăptuirea unor lucrări de utilitate obștească, subliniind, totodată, că este necesar să se generalizeze această experiență spre a face din fiecare cetățean al județului Vaslui un participant activ la viața obștii.în încheierea conferinței a .luat cuvîntul tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Arătind că- la marile realizări ale cincinalului încheiat o contribuție importantă au adus și oamenii muncii din județul Vaslui, vorbitorul a făcut un șir de recomandări : în industrie, să se depună e- forturi susținute pentru lichidarea restanțelor unor întreprinderi, să se acorde o mai mare atenție organizării științifice a producției, întăririi disciplinei muncii ; în industria locală, să se lichideze lipsurile ce mai persistă în ce privește calitatea produselor ; în agricultură, să se acționeze mai temeinic pentru sporirea producțiilor p in mobilizarea întregii populații rurale la muncile agricole. Referindu-se la activitatea consiliilor populare, vorbitorul a subliniat necesitatea ca deputății să muncească in permanență in mijlocul cetățenilor. cu cetățenii, să devină un factor tot mai activ in viața socială.

Prima Conferință a consiliilor populare din județul Vilcea a dezbătut cu responsabilitate și exigență problemele fundamentale ale dezvoltării economico-sociale pe care o va cunoaște județul in perioada cincinalului 1976—1980, sarcinile de mare răspundere ce revin consiliilor populare, tuturor deputaților, în înfăptuirea planurilor in profil teritorial.în expunerea prezentată de tovarășul Va- sile Mușat, prim-secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și în cele 180 de intervenții ale vorbitorilor din plen sau pe secțiuni, s-au evidențiat principalele realizări ale oamenilor muncii din această parte a țării în cincinalul 1971—1975, dezbaterile a- xindu-se îndeosebi asupra sarcinilor ce revin consiliilor populare în actualul cincinal. Prin intrarea în funcțiune a unor noi obiective, prin extinderea și modernizarea celor existente, prin promovarea largă a progresului tehnic, tînăra industrie vîlceană urmează să realizeze în 1980 o producție globală industrială de 2 ori și jumătate mai mare față de 1975. Vor cunoaște o puternică dezvoltare ramurile de bază ale industriei — chimia, energia e- lectrică, construcția de mașini — care vor deține o pondere de peste 70 la sută din producția industrială a județului. Producția globală agricolă va spori in 1980 cu 56 la sută comparativ cu cea realizată in ultimul an al cincinalului trecut. Dezvoltarea armonioasă a întregii economii, a științei, învățămîntului. culturii vor determina creșterea tot mai accentuată a nivelului de trai material.în cadrul dezbaterilor au fost relevate sarcinile ce revin principalei ramuri industriale a județului — chimia — a cărei producție globală va înregistra în 1980 o creștere cu 33.7 la sută față de 1975. In acest cincinal vor intra în funcțiune 20 noi capacități, dintre care 18 sint de concepție românească Ca urmare a acestor dezvoltări. a modernizării producției, perfecționării tehnologiilor, numai în 1980 se va obține echivalentul a 55,1 la sută din întreaga producție a industriei chimice din județ realizată in întreg cincinalul precedent.O atenție deosebită s-a acordat. în cadrul dezbaterilor, măsurilor și acțiunilor ce vor fi întreprinse în scopul dezvoltării producției de energie electrică în actualul cincinal. Prin punerea în funcțiune a 6 din cele 13 hidrocentrale cîte se vor construi numai în județul Vilcea, pe Olt, precum și a celor două hidrocentrale de pe Lotru aval, puterea instalată se va dubla, ajungînd pină în 1980 la 1 200 MW.în domeniul agriculturii, participanții la discuții s-au referit îndeosebi la folosirea rațională a pămîntului, la modalitățile concrete de realizare a programului județean de hidroameliorații prin extinderea, în a- cest cincinal, a suprafețelor irigate la 11 270 ha și prin executarea lucrărilor de ameliorare a solului pe 46 600 ha. Prin încheierea acțiunilor de sistematizare se vor reda agriculturii 434 ha. Un accent deosebit s-a pus pe dezvoltarea și modernizarea sectoarelor specifice județului, pomicultura, viticultura și creșterea animalelor. Numai in sectorul de stat urmează să se construiască 2 mari complexe zootehnice, unul pentru creșterea și îngrășarea porcilor, cu o capacitate de 30 000 capete pe an, și altul, avicol, de 60 000 pui pe serie.Subliniind îndatoririle ce revin din Pro

gramul privind conservarea și dezvoltarea fondului forestier, unii vorbitori au propus măsuri in vederea împăduririi unei suprafețe de aproape 11 000 ha, acordîndu-se prioritate speciilor repede crescătoare și ră- șinoaselor, care in 1980 vor reprezenta peste 30 la sută din fondul forestier al județului,' urmind ca in anul 2010 să se atingă o proporție de 40 la sută., Prin propuneri concrete vizînd ridicarea nivelului calitativ al producției și competitivității produselor, vorbitorii s-au angajat să îndeplinească în mod exemplar sarcinile la export, al cărui volum va crește de 2,6 ori în 1980 l'ațâ de 1'975.In contextul problemelor legate de dezvoltarea industriei locale, un loc de seamă l-au ocupat pregătirile privind valorificarea superioară a resurselor din județ, accentul prioritar punindu-se pe folosirea unor materii prime cum sînt calcarul, tuful vulcanic, marmura, combustibilii solizi etc. De asemenea, s-au făcut un șir de propuneri și sugestii privind creșterea producției bunurilor de larg consum în cadrul industriei locale, incit producția acestora să ajungă la sfîrșitul cincinalului la o pondere de 66 la sută.Referindu-se la problemele de ocrotire a sănătății, vorbitorii au arătat că în acest cincinal baza materială se va îmbogăți cu noi obiective : un corp de spitalizare la Drăgășani, un bloc materno-infantil cu 1 500 paturi la Rm. Vilcea, o stație de salvare, noi dispensare, 10 cabinete stomatologice ; se va extinde, de asemenea, rețeaua de creșe și grădinițe, insumînd peste 1 400 noi locuri.Subliniind importanța dezvoltării bazei materiale a turismului în această zonă de un pitoresc deosebit — aici urmind să se construiască noi hoteluri și vile cu o capacitate totală de 4 300 locuri, să se amenajeze două stațiuni montane la Vidra și Voi- neșița etc. — vorbitorii s-au referit totodată la măsuri concrete pentru îmbunătățirea și diversificarea serviciilor.în cuvîntul lor. deputății s-au referit pe larg la rolul și răspunderile ce revin consiliilor populare în atragerea tuturor cetățenilor la acțiunile de bună gospodărire și Înfrumusețare a localităților. De asemenea, un loc important in discuții l-au avut problemele referitoare -la stilul de muncă și modul cum organele locale de stat iși îndeplinesc sarcinile în conducerea activității e- conomice și sociale.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ION URSU, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a subliniat contribuția remarcabilă a oamenilor muncii din județul Vilcea la realizările dobindite in cincinalul precedent. Referindu-se la sarcinile ce revin organizațiilor de partid și consiliilor populare in cincinalul afirmării cu putere a revoluției științifice și tehnice, vorbitorul a făcut un șir de recomandări cu privire la mobilizarea și concentrarea eforturilor tuturor oamenilor muncii din județ pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, activităților social-culturale, subliniind necesitatea creșterii ponderii creației științifice și tehnice proprii. Totodată, a recomandat organelor de conducere ale județului;să analizeze temeinic numeroasele propuneri, precum și criticile formulate în cadrul dezbaterilor și să înfăptuiască măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității, a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, perfecționîndu-se funcționarea democratică a acestor organisme.
Conferința a adoptat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENI! MUNCII DIN JUDEȚUL TULCEA, 

în care sînt cuprinse, printre altele, următoarele angajamente :

• Producția industrială a județului va crește într-un ritm me
diu anual de 30,5 Ia sută, unul dintre cele mai dinamice ritmuri 
în comparație cu media pe țară, ceea ce corespunde realizării in 
1980 a unei producții în valoare de peste IO miliarde Iei.

• Utilizarea deplină a capacităților de producție existente, 
eliminarea oricărei forme de risipă de timp, combustibili și ma
teriale, folosirea eficientă a tuturor resurselor interne, asigu
rarea prin toate mijloacele a creșterii productivității muncii.

• Realizarea pe întregul cincinal a unui volum de investiții 
de 20,5 miliarde Iei, de peste 2,4 ori mai mult decît în cincinalul 
trecut.

• Producția agricolă animală și vegetală va cunoaște noi spo
ruri, pentru satisfacerea atit a cerințelor proprii cît și a contri
buției Ia fondul central al statului ; folosirea și gospodărirea efi
cientă a pămîntului, executarea la timp și în condiții de cea mai 
bună calitate a tuturor lucrărilor de sezon, realizarea integrală 
a programelor de desecări și îmbunătățiri funciare, de amenajare 
a bazinelor hidrografice.

• Producția medie anuală la hectar va fi de cel puțin 3 320 
kg grîu, 4 340 kg porumb, 2 150 kg floarea-soareiui, 42 300 kg 
sfeclă de zahăr și 18 000 kg legume.

• Obținerea de către lucrătorii din piscicultură și de pe na
vele de pescuit oceanic a întregii producții planificate, în can
titățile și sortimentele cerute.

• Realizarea integrală a prevederilor programului de conser
vare și apărare a fondului forestier, gospodărirea mai judicioasă 
a vînatului, valorificarea superioară a produselor accesorii ale 
pădurii.

• Pregătirea prin toate formele și mijloacele existente — în 
școală, întreprinderi, instituții — a celor 22 000 de noi cadre ne
cesare viitoarelor unități economice ale județului, ridicarea ne
contenită a nivelului de calificare tehnică, profesională a tuturor 
celor ce muncesc.

într-o atmosferă entuziastă, participanții la conferință au 
adresat o telegramă

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

din cuprinsul căreia cităm :
„Marile înfăptuiri petrecute în viața economico-socială a |udețului Tulcea le dato

răm îndrumării și sprijinului neprecupețit, ajutorului permanent și multilateral ce ne-au 
fost acordate de conducerea partidului și statului, personal de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar generai, pentru care participanții la conferința con
siliilor populare, în numele tuturor locuitorilor de pe acest străvechi pămint românesc, 
vă adresează cele mai calde mulțumiri și recunoștința lor profundă.

Dezbătind planul economico-social în cincinalul 1976—1980, in profil teritorial, 
conferința apreciază că prevederile acestuia sint fundamentate științific, corespund pe 
deplin necesităților și posibilităților județului nostru, asigură cadrul corespunzător înfăp
tuirii sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al Xl-lea al P.C.R. Pentru înfăp
tuirea obiectivelor economico-sociale, conferința exprimă hotărirea oamenilor muncii 
de a lichida lipsurile și neajunsurile manifestate in perioada anterioară, de a nu precupeți 
nici un efort pentru realizarea unui înalt ritm anual de creștere a producției globale indus
triale, obținind in anul 1980 o producție industrială de 10,2 miliarde lei. în agricultură, 
producția globală va crește cu 51 la sută, fapt ce va permite livrarea unul important 
volum de produse la fondul central al statului.

Se va acționa cu toată răspunderea pentru aplicarea în viață a hotăririlor adoptate 
privind programele pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, de amenajare a 
bazinelor hidrografice și ăe sistematizare a localităților.

Exprimindu-ne întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului 
șl statului nostru, la măsurile stabilite de conferință, ne angajăm cu toții, în fața parti
dului, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra întreaga 
noastră capacitate și putere de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor, că 
vom acționa neabătut pentru îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a 
județului in actualul cincinal, adueîndu-ne astfel contribuția la înfăptuirea programului 
de înflorire a scumpei noastre patrii."

Conferința a adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCH DIN JUDEȚ, 

care, printre altele, prevede :
o Să se facă totul în industrie pentru ca în cincinalul 1976— 

1980 să se înregistreze un ritm mediu anual de creștere a pro
ducției industriale de 21 la sută. Să se asigure condițiile necesare 
pentru dezvoltarea în județ a ramurilor noi de înaltă tehnicitate, 
cum sînt industria chimică, mecanica fină, electrotehnica. Expor
tul în 1980 să fie mai mare de peste două ori față de 1975.

e Să se acționeze cu fermitate și hărnicie pentru ca în cin
cinalul 1976—1980 producția agricolă să crească cu 46 la sută 
față de 1975. Să se valorifice din plin investițiile statului, în va
loare de 2,6 miliarde iei, pentru executarea unor importante lu
crări de îmbunătățiri funciară, cum ar fi : combaterea eroziunii 
solului pe o suprafață de 61 000 ha, extinderea suprafețelor 
irigate etc.

a Producțiile medii la ha să ajungă Ia circa 3 200 kg grîu, 
3 700 kg porumb, 2 000 kg floarea-soareiui, 37 OOO kg sfeclă de 
zahăr, 21 OOO kg legume, 8 OOO kg struguri.

o Efectivele de animale să crească cu 30 OOO capete la bo
vine, peste 40 000 Ia porcine și peste 1OOOOO la ovine, în așa 
fel încit sectorul creșterii animalelor să dețină Ia sfîrșitul cinci
nalului actual o pondere de circa 40 la sută din valoarea produc
ției globale agricple a județului.

9 Să se asigure cuprinderea întregului tineret în învățămîn- 
tul de 10 ani ; în acest scop se vor înființa încă două licee de 
specialitate, se vor construi peste 300 săli de clasă, 10 săli de 
gimnastică, 500 locuri în ateliere.

• Să se creeze în județ peste 25 OOO noi locuri de muncă. 
'Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va cu
noaște o creștere de 2,5 ori față de anul 1975, iar prestările de 
servicii în cincinal se vor dubla. în perioada 1976—1980 se vor 
construi în localitățile urbane din județ peste 13 OOO apartamente, 
se vor asigura peste 5 OOO noi locuri în cămine pentru neiami- 
liști ; populației rurale i se va acorda sprijin pentru construirea 
de noi locuințe.

i
Cu puternică însuflețire, cei prezent! la conferință au adoptai 

textul unei telegrame adresate
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICI! SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

în care se arată, printre altele : .
„Oamenii muncii din județul Vaslui au încheiat cu succes bilanțul anilor 1971—1975. 

Prin punerea în funcțiune a 25 noi capacități de producție și prin lărgirea celor existente, 
valoarea producției industriale a sporit substanțial, ajungînd în prezent la 5 miliarde lei.

Raportînd despre înfăptuirile obținute, deputății adunați in această conferință, dină 
glas gîndurilor și sentimentelor tuturor celor ce muncesc pe aceste strămoșești melea
guri, adresează din adincul inimii cele mai calde mulțumiri și recunoștință fierbinte con
ducerii partidului și statului, dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija permanentă și ajutorul neprecupețit pe care ni l-ați acordat în toți acești ani pentru 
înflorirea multilaterală a județului Vaslui.

încheind această importantă etapă în viața județului, locuitorii plaiurilor vasluiene 
au pornit cu elan la înfăptuirea exemplară a mărețelor sarcini ale celui de-al șaselea 
cincinal 1976—1980, in decursul căruia județul Vaslui va cunoaște o ascensiune fără pre
cedent. Vor fi construite 30 noi obiective industriale, care vor determina sporirea produc
ției de peste 2,5 ori, valoarea acesteia ajungînd în 1980 la peste 13 miliarde lei. înaripați 
de minunatele perspective ce se deschid in fața județului, toți oamenii muncii din aceste 
locuri sînt ferm hotărițl să-și Intensifice eforturile pentru a înregistra noi și însemnate 
succese în realizarea pianului pe acest an, a marilor sarcini ce le stau in față in perioada 
anilor 1976—1980.

în acest scop, toți deputății consiliilor populare sînt hotărițl să-și perfecționeze 
activitatea, să acționeze cu energie și dăruire revoluționară in mobilizarea tuturor cetă
țenilor din județ pentru valorificarea superioară a rezervelor existente în fiecare loca
litate, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin, pentru înfăptuirea progra
melor adoptate de conferință.

Alăturîndu-șl eforturile întregului popor, deputății, toți locuitorii județului Vaslui 
sînt ferm hotărîți să acționeze cu întreaga lor pricepere și putere de muncă pentru a 
da viață Programului adoptat de Congresul al Xl-lea, conștienți că numai in acest fel 
pot aduce o contribuție sporită la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate 
și construirea comunismului in scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România."

Pariicipanții Io conferință au adresat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI, 

în care se arată, între altele :
• în anul 1980 producția rlobală industrială a județului va 

ajunge la o valoare de 14,2 miliarde lei, cu 134 Ia sută mai mult 
față de 1975, aiingînd un ritm mediu anual de dezvoltare de 20,7 
la sută ; prin intensificarea efortului creativ va continua procesul 
de modernizare a producției, de asimilare a noi produse și teh
nologii, de ridicare a calității și competitivității producției.

© Chimia, ramură de bază în economia județului, va deține 
la finele cincinalului o pondere de 54 la sută, ca urmare a valo
rificării superioare a resurselor de materii prime, extinderii ga
mei de produse, perfecționării proceselor tehnologice.

o Industria energiei electrice va realiza 10,4 la sută din to
talul producției globale industriale a județului prin exploatarea 
optimă a instalațiilor și agregatelor puse în funcțiune, precum și 
prin integrarea în circuitul productiv, la parametrii proiectați, a 
noilor obiective.

o Economisirea lemnului, ridicarea gradului său de indus
trializare prin aplicarea unor metode și tehnologii moderne mai 
eficiente, de exploatare și valorificare superioară a masei 
lemnoase.

o Finalizarea în actualul cincinal a unui volum de investiții 
de 17,9 miliarde lei, cu 39 Ia sută mai mult față de cincinalul 
trecut. Mobilizarea tuturor mijloacelor pentru intrarea în func
țiune ia timp a celor 47 de obiective prevăzute.

o Asigurarea unei creșteri a industriei locale cu 35 Ia sută 
față de nivelul anului 1975.

o Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, apli
carea unei agrotehnici superioare, Incit producția globală agri
colă să crească în acest cincinal cu 29 Ia sută, comparativ cu 
media anilor 1971 —1975, asigurîndu-se astfel livrarea unor can
tități sporite de produse agroalimentare Ia fondul central.

o înfăptuirea neabătută a programului județean de hidro
ameliorații : buna gospodărire a apelor, asigurarea purității lor, 
ridicarea eficienței lucrărilor de regularizare a cursurilor riurilor, 
amenajarea acumulărilor de ape necesare consumului și cerințe
lor economiei.

© Integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția în 
scopul pregătirii cadrelor la nivelul exigențelor etapei actuale.

în încheierea lucrărilor conferinței, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă

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

din cuprinsul căreia cităm :

„Conferința consiliilor populare din județul Vilcea exprimă în numele cetățenilor 
județului atașamentul deplin față de politica științifică, marxist-leninlstă a partidului și 
statului nostru, dragostea și recunoștința fierbinte față de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și promotorul acestei politici, care ne oferiți, prin 
întreaga dumneavoastră activitate, un strălucit exemplu de muncă neobosită, plină de 
abnegație, pentru realizarea mărețului program de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Expresie a prevederilor Programului partidului privind dezvoltarea si perfecționarea 
democrației socialiste, conferința noastră — precedată de largi dezbateri în toate loca
litățile |udețului — a constituit un cadru optim și eficient pentru afirmarea inițiativei, 
energiei și forței creatoare a maselor de oameni ai muncii, pentru soluționarea celor mai 
Importante probleme ale vieții politice, economice, social-culturale în interesul lor al 
întregii societăți.

Conștienți că realizarea marilor sarcini ce ne revin în această nouă etapă de dez
voltare a țării trebuie să fie opera participării efective a tuturor oamenilor muncii la ela
borarea și înfăptuirea politicii partidului în toate sferele vieții sociale, deputății consi
liilor populare din județul Vîlcea vor munci cu devotament si abnegație, cu pasiune si 
inaltă responsabilitate pentru stimularea inițiativelor cetățenești, pentru continua sporire 
a contribuției fiecărui locuitor al județului la creșterea și înflorirea localităților vîicene 
șl, prin aceasta, la înălțarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație.

Mulțumim din inimă conducerii partidului și statului, vă mulțumim fierbinte dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă acordată dez
voltării multilaterale și armonioase a acestor meleaguri, care vor cunoaște în acest cin
cinal cea mai rodnică și mai bogată perioadă de înflorire economico-socială, în contextui 
avîntului impetuos al forțelor de producție pe întreg cup-nsul patriei noastre dragi

Cu acest prilej, ne angajăm să milităm permanent, cu întreaga noastră energie,' 
pentru punerea în valoare a însemnatelor resurse moteriale si umane ce există în fiecare 
localitate, pentru realizarea in condiții optime a sarălnlțnr c» ne revin din hotărîrile isto
rice ale celui de-al Xl-lea Congres al partidului."
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Drum larg smția 
ti velar înaintate.Pre- ocupat în permanență de găsirea unor noi căi menite să asigure creșterea producției, valorificarea mai deplină a resurselor existente, Comitetul de_ partid al sectorului 3 din acordă o deosebită extinderii — prin politico-educați vă rată de organizațiile partid — inițiativelor vizează economisirea materii prime și materiale, realizarea de economii in general. Au loc consfătuiri ■ de schimb de experiență organizate chiar în întreprinderile unde diversele inițiative se aplică cu cele mai bune rezultate, analize la nivelul unor comitete de partid și sindicat pe compartimente de lucru, dezbateri în adunări generale de partid, expuneri, mese rotunde în cadrul cabinetelor de științe participă cu munci politică și tori. Drept rezultat, inițiativa „Fiecare inginer, tehnician, maistru, muncilor cu înaltă calificare să realizeze o lentă cu lă“ se prinderi țiativele ; „Nici un gram de metal in plus, nici un gram pierdut", „Valorificarea superioară a deșeurilor", „Contul colector de ec’ono- mii" au găsit, la rîndul lor, un larg ecou în rîndul a numeroase colective muncitorești. făcind să crească răspunderea oamenilor, să se dezvolte spiritul de creativitate tehnică.în această acțiune sint folosite cu ingeniozitate, de către organizațiile de partid, mijloacele muncii politico-educative. Rubrici per-

Capitală atenție munca desfășu- de care de

sociale. la care agitatori, cadre de răspundere tehnică, munci-
economie echiva- retribuția sa anua- aplică in 14 intre- din sector, iar ini-

manente la gazetele de perete și satirice (întreprinderea de pompe, I.C.M.E., „Acumulatorul", „Republica", F.R.B.). transmisii interesante, realizate „pe viu" la stațiile de radioamplificare („Electroaparataj", întreprinderea de mecanică fină, I.M.U.A.B.), emisiuni ca : „Ce știm și ce nu știm despre inițiative", „Fruntașii vorbesc despre economii", „Atitudini și comportări" (la întreprinderea „23 August"), programe ale brigăzilor ar-

litice de Ia om la om și a agitației vizuale în sprijinul producției, rolul cabinetelor de științe sociale, învățămîntul politico-ideologic, stimularea gindirii e- conomice a oamenilor muncii de la sate, antrenarea intelectualilor satului în activitatea politico-edu- cativă, așezămintele culturale în perioada de iarnă, munca cu cartea ele. Broșura cuprinde, de asemenea, o prezentare a laboratorului metodic al activită-

supun atenției colective unele sarcini ce revin operatorilor acum, la început de an. „Cu ce probleme, cu ce propuneri ne vom prezenta noi, cei de la DMT, la adunarea oamenilor muncii ?“ — se întreabămecanicul Ilie Purdelea, care sugerează și citeva măsuri menite să asigure creșterea randamentului instalației. Tot la această gazetă. o rubrică intitulată ; „Faptele deosebite ale muncii noastre" consemnează,INFORMAȚII
<9

tistice de agitație, filme ale unor cinecluburi prezintă modalitățile de organizare și urmărire a inițiativelor, atitudinile colectivelor de muncă, popularizind experiența pozitivă și luînd poziție fată de neajunsuri, fată de atitudinile înapoiate. (Maria Baboian).
Tipărituri în spri

jinul muncii politi
co-educative. Sec’ia de propagandă a Comitetului județean Iași al P.C.R. a editat un nou număr al broșurii „Caracter militant. concret și eficient întregii activități politico-educative de masă". Broșura popularizează experiența pozitivă acumulată de unele organizații de partid în ultima perioadă, prezen- tind. sub semnătura unor cadre de partid, articole pe teme ca : așezarea pe baze mai concrete a muncii po-

ții politico-educative de masă, de pe lingă comitetul județean de partid, planșe și fotografii etc. La rîndul său, consiliul județean al sindicatelor a editat un pliant prin care sint popularizate principalele inițiative aplicate de către colectivele unităților industriale din județ pentru înfăptuirea sarcinilor de plan chiar din prima lună a noului cincinal. (Manole Corcaci).
Concis, expresiv, 

cu adresă directâ. Ceea Ce se remarcă la feluritele forme de agitație vizuală pe care le întîlnești la instalațiile de pe marea platformă petrochimică de la Brazi este caracterul dinamic al dialogului cu „cititorii", axat pe problemele cele mai actuale ale producției și muncii. Să luăm, de exemplu, gazeta de perete „Petrochimistul" sectorul scurte, de laDMT-2. Articole adresă directă.

Ia intervale foarte scurte, oameni și fapte ce se impun atenției. La secția de polietilenă un interesant panou, denumit simplu „Punct de informare al petrochimistului", comentează pe scurt. în șase rubrici distincte, realizările și. ne- împlinirile planului de producție la zi. Această formă de prezentare a activității colectivului și-a sporit eficacitatea de cind în fața panoului agitatorii poartă discuții cu grupuri de operatori, comentează și consemnează propunerile oamenilor pe marginea celor publicate. Fotomontajul și gazeta „Săptămîna schimbului" de la instalația de cracare catalitică sint, de a- semenea, forme de agitație vizuală cu priză la cititor. Fotografiile care prezintă munca și activitatea schimbului. cit și comentariile concise și convingătoare, au darul de a mobiliza pe oameni la realizarea zilnică a sarcinilor din acest an. (Constantin Căpraru).

Pentru o discipli
nă superioară a 
muncii. Ce înseamnă un minut irosit, imobilizarea unei mașini, lipsa de la program a unui angajat. consumul exagerat de combustibil sau piese de schimb ? La toate aceste întrebări răspund calculele concrete de pe panourile a- menajate prin grija organizației de partid de la întreprinderea de porturi auto din Edificatoare în acest sens este și acțiunea întreprinsă de organizațiile de partid de la întreprinderea de industrializare a peștelui. întreprinderea de alumină. fabrica „Marmura", Industria cărnii, fabrica de conserve de legume și fructe „Dunărea", pe linia reducerii absentelor și înlăturării întîrzierilor de la program. Folosind dimineața. la intrarea în schimb, după-amiaza. la lăsarea lucrului, sau chiar în timpul zilei diverse forme ale muncii politice, printre care emisiunile „Cu microfonul printre întirziați", transmise la stația de radioamplificare. ediții speciale ale gazetelor de perete sau foto-gazete intitulate sugestiv „Aparatul de fotografiat în misiune", s-a obținut o substanțială îmbunătățire a disciplinei în colectivele de muncă. Concomitent. indicele de utilizare a timpului de lucru a crescut de la 86,6 Ia sută, în luna august anul trecut, la 91,2 la sută, fapt ce dovedește odată în plus substanțialul efect mobilizator al unei munci politico-educative desfășurate sistematic și cu ingeniozitate. (Va- sile Nicolae).

trans-Tulcea.

Pentru a doua ____ după„Bogdan Dragoș" și „Mira", reprezentate în premieră absolută anul trecut, cu prilejul aniversării a 125 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu — teatrul din Botoșani, care poartă numele marelui poet al țării, și-a asumat nobila și îndrăzneață misiune de a aduce în luminile scenei un alt text dramatic din bogata moștenire a geniului eminescian: în cadrul „Zilelor de teatru Eminescu". organizate la Botoșani între 15 și 18 ianuarie, a avut loc premiera absolută a dramei „Decebal". Importanța acestui act de cultură merită a fi subliniată de două ori. Mai în- tîi, pentru că reprezentația atestă viabilitatea și valoarea dranlatur- gică a scrierii e- minesciene, nînd, circulație, repertoriul ral al noastre, o de mare poetică, de fund spirit otic ; in al rind, pentru că ea ne-a prilejuit a- parifia pe Scenă, pentru prima oară, Decebal, eroicul nostru strămoș.Din capul loeulfii trebuie spus că, atit pentru spectacolul „Bogdan Dragoș" și „Mira", cit și pentru „Decebal", meritul ii revine intr-o măsură hotăritoare regizorului Ion 
Olteanu, pasionat iubitor de poezie dramatică românească, de mitologie populară, care a lucrat, cu dragoste și respect, cu migală și devotament. pe baza textului transcris de Marin Bucur după manuscrisele aflate la Academie, pătrunzind în adincul spiritului textului eminescian, reconstituind structura dramatică a operei. împlinind cu imaginația, prin acțiunea scenică, ceea ce era incomplet, legind episoadele într-un tot coerent. închegat. Opera apare, astfel. în prezentarea sa scenică, de o frumusețe monumentală, de un zguduitor tragism, impresionantă prin profunzimea gindirii și vibrația lirică.Se știe că marele nostru poet nutrea intenția de a realiza o epopee sau o dramă daco-romană încă din adolescență, din anii studenției. Fragmente, momente din această

viitoare operă se întilneșc in „Panorama deșertăciunilor", in poemul „Sarmis". in „Rugăciunea unui dac" etc. Cercetarea sa istorică se desfășura concomitent cu pasionatele sale studii de filozofie, literatură. Este limpede însă câ Eminescu n-a intenționat să scrie o dramă documentară, să reliefeze o reconstituire istorică. Piesa e, de fapt, o meditație asupra istoriei, asupra destinului popoarelor al omenirii; este mai ales ceea ce numim noi astăzi o dezbatere, o piesă de idei. Tiradele lui Decebal ni-1 arată pe un ginditor profund, clarvăzător. El

tă, ritmata, cu clipe de meditație, de tensiune intelectuală. începutul însuși al spectacolului e foarte frumos realizat, vocile rostesc cuvinte aparent disparate pe ton de geamăt. de bocet, de strigăt, modulin- du-le muzical, avind efectul de șoc al declanșării atmosferei tragice. Citeva momente deosebit de spectaculoase se imprimă în memorie: intrarea lui Traian, într-un grup statuar, solemn, monumental; plecarea la război a dacilor, moment de mare frumusețe emoțională, in zuale (jocul de
INTERESANTĂ PREMIERĂ

pu- astfel, în pentru gene- teatrelor operă putere pro- patri- doilea

LA TEATRUL DIN BOTOȘANI:
9

„DECEBAL"
de Mihai EMINESCU

a figurii Iul condamnă tirania, politica expansionistă a romanilor, tendința lor de a subjuga popoare. Replici penetrante. de o extraordinară actualitate, prin care Decebal ii înfrunta pe rind pe Jaromir, prințul ia- sygilor învinși, pe Longinus, legatul Romei, și pe Traian însuși, căruia refuză să i se supună, ni-1 apropie pe Eminescu și pe eroul-rege dac preocupat de pacea lumii și de demnitatea popoarelor, marele poet surprinzindu-ne din nou cu modernitatea gindirii lui.în decorul inspirat al Teodorei Dinulescu — monumental și simplu totodată, constind dintr-o punte simbolică (drumul istoriei, drumul destinului) și un disc emblematic cu funcție multiplă care se transformă la nevoie in masă a tratativelor — in costumele desenate de Maria Bortnovschi, cu contribuția muzicală a corului Liceului pedagogic din Botoșan' sub conducerea prof. Gh. Cojocaru, spectacolul se desfășoară într-o tonalitate majoră și solemnă, de tragedie antică, cu momente de intensitate emoțională ălternînd, într-o gradație ascenden-

scenică și forță care elementele vi- luminări) se îmbină organic, sincron, cu cele auditive (corul-bocet, combinăt cu vuietul de viscol), culminînd în țipătul tragic al Dochiei (Despi- 
na Marcu. o tî- nără actriță talentată. dotată cu un temperament generos, nu totdeauna supusă unui guros autocontrol).Actorii teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani s-au străduit în mod meritoriu să fie la înălțimea dificilei misiuni și, parțial, au izbutit. Inegal insă. Dacă apariția lui Cazimir Tănase a dat un prim moment de satisfacție prin sugerarea unei statui vii a lui Decebal, ginditorul îndurerat de soarta țării, în simplitatea cu care a rostit replicile a făcut loc unei moleșeli care a lipsit de vigoare importante pasaje. Tinărul actor Constantin 

Mării, care și-a lucrat neglijent rolul (Iaromir), s-a deosebit de ceilalți interpreți prin superficialitate. Ponderat, stăpîn pe sine a apărut Traian, in interpretarea lui Teodor 
Buzea ; Victor Nicolae a avut o apariție decentă in rolul legatului Romei, ca și Iulian Voicu, 
Ligi și al ți actori ai teatrului luri de mai mică întindere.Spectacolul, înscriindu-se restituire binevenită a unei de preț a culturii noastre, are merite incontestabile. E de dorit ca această operă de restituire să continue.

în- însă ri

Elena în roca o valori
Margareta BĂRBUȚĂ

Vedere a întreprinderii de rulmenți 
din AlexandriaFoto : S. Cristian

ROADELE APLICĂRII PROPUNERILOR DIN ADULAREA GENERALA

OAMENILOR MU» SE REFLECTA ÎN MUNCA ÎNTREGULUI COLECTIV

1971. cooperatorii stabilit in adu- organizeze mai

Informații, sesizări, propuneri de la cititorii și corespondenții „Scinteii"Pentru agenda dv.
Gurbănești. Așezare situată pe valea Argovei. la poarta Bărăganului. Oamenii de aici au dovedit de multă vreme că știu să gospodărească cu chibzuință averea obștească, să lucreze bine pămintul și să îngrijească cu pricepere și pasiune vitele. Eforturile cooperatorilor din . Gurbănești sint răsplătite de recoltele tot mai bogate pe care le string an de an. în cincinalul trecut, cooperatorii din Gurbănești au dovedit încă o dată că in condițiile agriculturii noastre socialiste se pot obține rezultate pe care cu ani in urmă multi cooperatori și chiar specialiști nici nu le bănuiau.încă din anul din Gurbănești au narea generală să bine munca, să efectueze Ia timpul potrivit toate lucrările agricole, să sporească eficienta economică a fiecărui sector de producție și să dezvolte noi sectoare productive.Tot atunci s-au angajat să obțină însemnate cantități de produse peste plan și să le contracteze cu statul și au chemat la întrecere socialistă toate cooperativele agricole din județul Ilfov. Cooperatorii din Gurbănești, pentru a dovedi temeinicia angajamentelor luate, au organizat temeinic munca, au asigurat toate condițiile necesare unei producții sporite și au pornit hotăriți la luptă cu capriciile naturii. în bătălia cu capriciile naturii cooperatorii au ieșit de fiecare dată învingători. Toamna, cind s-a tras linie și s-a încheiat bilanțul, s-a constatat că rezultatele sint bune. La griu s-a obținut cu 250 kg mai mult fată de plan, la porumb — cu 600 kg, la fasole — cu 300 kg, la legume — cu 2 500 kg, la lapte — cu 400 1 ; ca urmare a creșterii producției, venitul a crescut cu 600000 lei peste plan și s-au realizat 5 lei mai mult la norma convențională.Anii care au urmat au fost mereu mai rodnici. Cooperatorii din Gurbănești s-au convins că dispun încă de multe rezerve de sporire a producției și a eficienței economice și că depinde doar de ei să chibzuiască mai bine organizarea muncii și gospodărirea averii obștești pentru a dezvolta continuu cooperativa. Au analizat periodic fiecare sector de producție și au hotărît liniile principale de dezvoltare. Ca acțiuni mai principale amintim consolidarea echipelor mixte de cooperatori și mecanizatori dotate cu toate utilajele și materialele necesare lucrării pămîntului. împreună cu cele 6 cooperative agricole din ca-

drul consiliului intercooperatist înființat un complex intercoopera- tist cu o Capacitate de 12 500 porci și cu un plan de 1 300 t carne pe an. Au construit o fermă modernă de vaci cu lapte, care va intra in producție in anul 1976 cu un efectiv de 625 vaci cu lapte de înaltă productivitate. Se preconizează ca la finele cincinalului actual să se ajungă la o producție de 4 000—5 000 litri lapte pe vacă furajată. A fost creată n fermă-pilot la cultura mare de 1 000 ha, care va fi servită in exclusivitate de către mecanizatori. Prin lucrările de mecanizare, erbicidare, chimizare și altele va fi înlocuită în totalitate munca manuală. „Un aport substantial în rezultateleLa cooperativa agricolă de producție din Gurbănești-Ilfov
obținute, a precizat Dinu Danic- liuc, președintele cooperativei agricole. îl au propunerile și inițiativele cooperatorilor, care sint discutate în adunările generale pe unitate și brigăzi", în ansamblu, bilanțul muncii cooperatorilor din Gurbănești în cincinalul trecut e bogat în realizări. Oamenii au dovedit prin fapte că, prin- tr-o muncă stăruitoare, bine organizată. pot produce mai mult. Producția de griu la ha a fost în 1975 eu 1 200 kg mai mare în comparație cu 1970. aceea de porumb — cu 2 700 kg, cea de fasole — cu 550 kg, iar producția de lapte a fost mai mare cu 1 300 litri. Valoarea producției globale a sporit cu 2.7 milioane lei față de cea a anului 1971, iar valoarea normei convenționale a sporit cu 15 lei. ajungind la 43 lei în 1975.Experiența dobindită în decursul anilor, producțiile tot mai mari obținute an de an stau mărturie la indicatorii de plan pe care cooperatorii din Gurbănești și i-au propus în a- cest an. Citeva cifre sint edificatoare. La cultura griului și-au propus să obțină 3 900. kg la ha. la porumb — 4 800 kg la ha. la sfecla de zahăr — 39 400 kg la ha. Planul prevede să se realizeze, în medie, cite 3 100 litri lapte de la cele 500 de vaci.în aceste zile de iarpă. cooperatorii din Gurbănești lucrează de zor la fertilizarea solului cu îngrășăminte chimibe și naturale, la revizuirea și repararea utilajelor agricole pentru a pune baze și mai temeinice producției din acest prim an al cincinalului actual. Cooperatorii din Gurbănești s-au obișnuit ca, printr-o muncă «tenace. să transforme propunerile și angajamentele în fapte.

Florea CEAUȘESCU

bus

e La numărul de telefon 15 73 41 — al Dispeceratului circulației — puteți reclama orice defecțiuni care perturbă circulația pe drumurile publice : accidente rutiere, conducte sparte, gropi, canale înfundate, lipsa capacelor I.C.A.B., pomi sau stilpi căzuți, semafoare și orice alte indicatoare defecte, blocări de trafic.Sesizînd la timp asemenea situații contribuim direct la îmbunătățirea circulației publice. Deci, nu uitați : 15 73 41.

o Reparații urgente. Cooperativa „Metalocasnica" din București, str. Sf. Gheorghe Nou nr. 11, sector 4, execută în 24 de ore diferite reparații și depanări la mașini de spălat, sobe de încălzit cu petrol, frigidere de orice tip — dacă nu sint în perioada de garanție — aragaze, broaște și yale, automate de scară. Comenzile se primesc zilnic la telefoanele 15 64 50 și 15 51 10, între orele 8—21.Tîrgu-Frumos își merită numele

Pentru sănătatea oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)zută să se construiască o serie de cabane noi (cu o capacitate totală de 1 000 de locuri), ce vor fi amplasate in județe cu tradiție în drumeție : Dîmbovița (330 locuri), Cluj (177), Prahova (100), Sibiu (100), doara (100) ș.a.Continuarea programului dernizare a litoralului. Dacă țiile privind construcția dc au o pondere mai mică decit in perioada anterioară (se vor mal construi totuși, în cincinal, hoteluri cu 5 730 de locuri), sint alocate fonduri importante pentru modernizarea bazei materiale existente, pentru creșterea gradului ei de confort.îmbunătățirea condițiilor pentru turismul de tranzit. în orașe se vor construi, în 1976, peste 5 0111) locuri în hoteluri noi, iar in întregul cincinal peste 7 800. Peste 30 de orașe mari și localități situate de-a lungul principalelor trasee turistice vor beneficia de importante fonduri pentru noi construcții hoteliere.Extinderea bazelor de agrement, în programul de investiții al actualului cincinal sint prevăzute fonduri

(177), Hune-de mo- investi- hotcluri

importante pentru dezvoltarea mijloacelor de transport pe cablu — atit de necesare escaladării muntelui și practicării sporturilor de iarnă. De pildă, în această perioadă se vor instala încă două telecabine (Capra Neagră-Kantzer, in Poiana Brașov, și Peștera-Babele, în Bucegl), 13 instalații de telescaune și 17 instalații pentru teleschi. De asemenea, sint prevăzute o serie de piscine, saune, instalații de masaj și săli de jocuri (in cadrul marilor hoteluri) și terenuri de sport — în stațiunile de o- dihnă și cură balneară....Simpla trecere în revistă a acestui program reflectă eforturile materiale considerabili? pe care le face statul pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale de odihnă și cură balneară. în consens cu asemenea eforturi, se impune ca toți factorii ce răspund de realizarea acestui program să întreprindă neîntîrziat măsurile necesare pentru ca noile o- biective să fie date în folosință la timp și la nivelul calitativ preconizat, astfel incit oamenii muncii să poată beneficia cit mai din plin de avantajele lor.

Consiliul popular al orașului Tir- gu-Frumos a făcut, la sfirșitul cincinalului trecut, un bilanț fructuos : zestrea tehnică a orașului s-a îmbogățit cu încă un atelier de reparații auto I.T.A., un atelier de tim- plărie al industriei locale, un complex de îngrășare a taurinelor la I.A.S., două secții de țesut covoare în cadrul cooperației meșteșugărești. o secție de tricotaje a cooperației de consum, o fabrică de gheată, un complex de prestări servicii pentru populație, un magazin universal, un laborator de cofetărie, o stație „Peco" ; s-au construit 250 a-

partamente, din care 20 proprietate personală, și o baie comunală ; s-au asfaltat 45 600 metri pătrați străzi și trotuare ; s-au amenajat 5 ha spații verzi etc. Printre cele mai recente succese se numără terminarea lucrărilor de construire a secției de reeșapare a cauciucurilor — unitate a industriei locale care urmează să intre zilele acestea in funcțiune — și turnarea fundației la fabrica de încălțăminte, unitate de nivel republican. La aceste obiective economice, cetățenii au efectuat prin muncă patriotică un mare volum de lucrări. (Manole Corcaci).Un
în turi din producă o nouă și modernă unitate cu profil similar : întreprinderea de rulmenți din Alexandria. De atunci au avut loc citeva runde ale adunărilor generale ale oamenilor muncii. Cu ce probleme s-a confruntat și se confruntă tinărul ei colectiv in vasta activitate de îndeplinire a planului — probleme ridicate în cadrul adunărilor generale ? Cum sint antrenați muncitorii, maiștrii și inginerii, toți lucrătorii unității la rezolvarea acestora ? Am adresat aceste întrebări mai multor lucrători și cadre cu munci de răspundere de aici, acum, în preajma adunării generale a oamenilor muncii din întreprindere. Mai întii, iată opinia președintelui comitetului oamenilor muncii, ing. Constantin rul întreprinderii.— De la bun început, colectivul nostru a avut de îndeplinit sarcini mobilizatoare. îndatorirea comitetului oamenilor muncii era de a le explica și populariza, in așa fel incit ele să fie bine cunoscute și însușite de fiecare lucrător. Aceasta am făcut in primul rind in cadrul adunărilor generale. Urmarea : majoritatea lucrătorilor întreprinderii, muncitori, șefi de echipă, maiștri, tehnicieni și ingineri, cunoscincl hirte sarcinile de plan, au venit cu zeci și zeci de sugestii și propuneri menite să completeze măsurile tehnice și Organizatorice preconizate dc comitetul oamenilor muncii pentru mai buna organizare și gospodărire a unității.De pildă, in cadrul adunărilor generale precedente, șeful secției rectificare, Nicolae ■ Rogoz, a cerut comitetului oamenilor muncii să ționeze mai energic pentru întărirea disciplinei în muncă și a celei tehnologice, pentru, extinderea colaborării cu alte unități din țară in vederea asigurării din timp a sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor necesare producției, pentru calificarea și ridicarea ; pregătirii profesionale a lucrătorilor.Fie că este vorba de dotarea unor sectoare ale întreprinderii cu mijloace de transport intern sau de întărirea controlului tehnic de calitate, de înzestrarea cu noi mașini a unor secții sau de înființarea unei bi-

urmă cu aproape doi ani, ală- cle întreprinderile de rulmenți Brașov și Birlad, a început sâ blioteci tehnice, numeroasele propuneri făcute în adunările generale de către participanții la dezbateri âu vizat, in principal, două probleme de maximă importanță pentru tinăra unitate din Alexandria : îmbunătățirea organizării întregii activități productive și întărirea disciplinei tehnologice și a muncii. în acest fel, s-au creat condiții propice pentru ca deciziile comitetului oamenilor muncii să lie efectiv rodul gindirii colective, ca fiecare problemă să-și găsească o bună soluționare, în strinsă legătură cu realitățile și cerințele majore ale producției, prin antrenarea tuturor lucrătorilor.După cum se știe, autoritatea adunărilor generale și rbltil lor iii viațaDin experiența întreprinderii de rulmenți din Alexandria
Furtună, direclo-

ac-

unităților socialiste sporesc necontenit nu numai prin profunzimea a- nalizei și dezbaterilor, prin numărul de sugestii și soluții, ci. deopotrivă, prin promptitudinea și răspunderea cu care comitetele oamenilor muncii aplică in practică propunerile formulate de participant!. Cum sint prețuite și valorificate propunerile oamenilor muncii la întreprinderea de rulmenți din Alexandria 1Dăm CUvîntul șefului secției rectificare, Nicolae Rogoz, autor al multor propuneri :— Problemele pe care le-am cat in adunările generale au operativ și in totalitate rezolvate, în prezent, operațiile prevăzute de tehnologiile de fabricație sint respectate in întreprindere, in toăte secțiile. S-a îmbunătățit mult și disciplina muncii. De asemenea, anul trecut și, cu deosebire, in acest an, au fost lărgite substanțial relațiile de colaborare cu alte inireprinderi pentru asigurarea sculelor, dispozitivelor șl verificatoarelor necesare diferitelor sectoare de producție.Să-1 ascultăm și pe lăcătușul Ion Pietreanu din secția forjă :— în adunarea generală precedentă, pe lingă soluționarea unor probleme tehnico-organizatorice, cum ar fi asigurarea de prese de calibrat, folosirea mai bună a instalațiilor, colectivul secției noastre a solicitat punerea în funcțiune a unei stații de sifoane, amenajarea unui vestiar și

tnairidi- fost

asigurarea apei calde. Astăzi dispu- neth de vestiar, apă caldă și o stație de sifoane. Deci, problemele sociale au fost rezolvate Ia fel de prompt ca și cele tehnice.întrebăm și în alte sectoare de producție care este soarta propunerilor făcute în adunările generale de către participanții la dezbateri ? Pretutindeni primim același răspuns : „operativ, in totalitate". Răspunsurile sint argumentate prin fapte, sint confirmate de realitate. Ce a însemhat pentru întreprinderea de rulmenți din Alexandria, peritfu colectivul său aplicarea promptă a ideilor valoroase rezultate din adunările generale ? Un ciștig imens, concretizat in principal in faptul că, in anul 1975, sarcinile de plan au fost depășite la a- proape toți indicatorii, în condițiile unei eficiente economice ridicate. Ceea ce se mod deosebit estecuvine subliniat în faptul că a sporit încrederea colectivului în forțele proprii, in capacitatea sa creatoare, s-a amplificat participarea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la rezolvarea treburilor întreprinderii. iată ce ne spunea in această privință președintele comitetului sindicatului din întreprindere, Florea Udeanu :— Stimulați de operativitatea transpunerii în viață a propunerilor făcute in adunările generale, de eficacitatea lor, iiliilți lucrători au venit cil noi propuneri și măsuri de un real folos pentrii întreaga activitate de producție și în perioadele dintre adunările generale. Este vorba, de pildă, de adaptarea unor mașini pentru creșterea capacității la executarea de repere, de realizarea a- numitor piese de schimb care se aduceau din import, construirea cu forțe proprii a Unor aparate de control ș.a. Asemenea propuneri au fost cuprinse in programul de măsuri întocmit pentru îndeplinirea sarcinilor de plan sporite din acest an.Desigur, apropiata adunare generală a oamenilor muncii va maica un nou progres în identificarea rezervelor interne de creștere a producției și eficienței economice, angajarea mai activă a colectivului ei la valorificarea acestora, pentru ca planul ce vor fi cialistă să pe 1976 și angajamentele asumate în întrecerea solie riguros îndeplinite.
Ilie ȘTEFAN 
Ion TOADER

De vreo două luni, la mult solicitatul telefon 1 13 73 de la depozitul de petrol din Vaslui ti Se răspunde invariabil :— Nu primim co- metizi pentru serviciul la domiciliu.Atunci ce rost mai au cutiile poștale amplasate puncte menite comenzi înalesăscrise pentrudițerite orașului, colectezeDreaptăProfesorul Ion Arion din Aleșd ne face — zice dinsul — „o ihvi- tătife tăntantâ și amuzantă" : să călătorim pe traseul Aleșd — Tileagd din județul Bihor. „Numai așa veți putea cbnstata, la fața locului — se spune în scrisoare — năstrușnicia cu care a fost conceput și con-

răspuns așteptataprovizionarea tel ii încărcate miciliu ? cu bula do- Cauza cauzelor : conducerea întreprinderii de livrare a produselor petrolifere Bacău nu și-a onorat promisiunea de a dota depozitul de petrol din Vaslui cu o mașină care să asigure transportul buteliilor de la stația de încărcare din Iași. Drept urmare, gospodinele

lado au
pierd mult prea mult timp pentru a prinde un „loc cu noroc" cele două centre distribuire. Poate„norocul" să citească aceste rinduri și conducerea întreprinderii băcăuane. Oricum, la sesizarea noastră se așteaptă — la redacție, dar mai ales la Vaslui — un răspuns. în termen legal. Și nu formal. (Crăciun Lăluci).ca... funia înstruit un drum asfaltat. Deși se află într-o zonă de șes, deși nu există nici Un urcuș, deși nu întimpină în cale obstacole, panglica de asfalt a drumului cu pricina descrie nU mai curbe dreptulpentru traficul rutier). De ce or fi optat con-

puțin de 15 (unele de-a periculoase

traistăstructorii pentru puirea șoselei, de că ăi- fi ca funia traistă, și de ce or fi ocolit linia dreaptă nu pricep nici în ruptul capului". Poate pentru a folosi ca exemplu negativ viitorilor pro- iectanți, mai mult preocupați de economisirea terenului șl de construcții ieftine.

ser- par- in...

Cu șî fără sifonîn Capitală stau la dispoziția publicului citeva sute de unități la care cetățenii (sute de mii) își pot umple sifoanele : o mare parte dintre ei au insă autosifoane și vin la aceste unități numai pentru procurarea capsulelor cu bioxid de carbon. Dar, uneori, la sifonării ori nu găsești capsule, ori, cind găsești, n-au în ele suficient bioxid de carbon. E drept că producătorul — întreprinderea de produse alimentare — a dat dezlegare unităților furnizoare de capsule să controleze dacă acestea sint sau nu pline. Dacă micile butelii se dove-

dese a fi goale,’ vînzătorul ti le schimbă contra unei... semnături, pe care trebuie s-o depui într-un caiet sau registru. Astfel, semnătura devine o dovadă pentru gestiunea vînzătorului. Soluția ar fi bună pentru cazurile de excepție, dar — din păcate — registre întregi se umplu cu semnături. Puși să tot dea autografe la sifonării, unii dintre cumpărători ss întreabă : in loc să cumpere caiete și registre, n-ar fi mai bine dacă întreprinderea ar lua alte măsuri ? De pildă, să verifice capsulele înainte de livrarea lor ? 1Cititorii ne sesizează
a Afara-i vopsit gardul, înăuntru........ în rîndul multor înnoiri dinorașul Sfîntu-Gheorghe cetățenii apreciază și noua gară. Pe dinafară, arhitectură și dimensiunile noului edificiu te impresionează. Dar cind intri înăuntru să cumperi bilet sau să te adăpostești — pentru că și a- ceasta este menirea unei gări — constați că, de fapt, abia s-a creat spațiu pentru a putea cumpăra bilete. In rest — gara e un șantier... neterminat. Deși, conform planului, ea trebuia să fie gata încă din toamnă. Așa că, deocamdată, cetățenii așteaptă tot pe peron și se uită cit de frumoasă este gara privită din... afară". (Alexandru Nagy).® Legea apără liniștea. „Sîntem un grup de cetățeni din municipiul Galați ce locuim pe străzile Revoluției, Tractoriștilor, Libertății, Călărași și Movilei. Ne adresăm rubricii dv. cu rugăiiiintea de a interveni pe lingă cei în drept să ne asigure... liniștea. Despre ce este vorba ? Trei cetățeni din apropierea acestor străzi — Ion Onciuc, Marin Dumitru și Ion Drăgan — posedă spații pe care le închiriază în fiecare joi. simbătă și duminică pentru nunți și alte petreceri. Care, adeseori, se prelungesc pină a doua zi. Dacă legea apără liniștea și odihna noastră, de ce autoritățile locale nu intervin ?“

Rubrică realizată de Florin CIOBĂNESCU
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n Primire la Consiliul de Miniștri

I

VERS
Ca pâinea 
caldă

La Galați, pe strada Traian, 
funcționează un atelier al Grupa-r 
lui școlar pentru industria ali
mentară din localitate. De aici, in 
fiecare zi, elevii școlii profesio
nale trimit gălățenilor. prin re
țeaua comercială, nu mai puțin 
de 5 000 de piini. De la un timp, 
datorită calității plinii pe care o 
fac, fiind tot mai solicitată de 
exigentele gospodine, micii meș
teri mari au început să lucreze 
in două schimburi. Un amănunt: 
numai 8 din cei 71 de elevi sint 
băieți ; restul sint fete. Pe scurt, 
o inițiativă bună, ca... piinea 
caldă. Și ca urarea noastră de 
a intra cu toții, cit mai repede, 
in... piine.

Descoperirea I 
de la Mărgi- | 
neniîn timp ce efectuau săpături. • constructorii de pe șantierul . Mărgineni (Bacău) au găsit o mare cantitate de ceramică și | diferite obiecte vechi. Sosiți la fața locului, muzeografii au sta- 1 bilit că ele provin dintr-o așezare din epoca bronzului, locui- * tă de triburi de păstori și agri- ■ cultori. Obiectele descoperite in- I dică folosirea unei tehnici a- | vansate la vremea respectivă, pentru executarea și decorarea I lor. Importanța descoperirii de 8 la Mărgineni constă, in primul rînd, în faptul că ea atestă pre- n zența primei așezări de acest fel I intr-o zonă de șes. celelalte de 8 pină acum fiind intilnite pe înăl- . țimi. B
Descurcă
rețul

9

s-a încurcat
Nicolau din Iași (stra-
Vodă nr. 6) face și des-

Petru 
da Cuza — ........ 
face totul. Cel puțin asta e pă
rerea lui. și cu părerea lui il 
convingea pe orice credul. 
..Cum? Vrei un buletin de Iași ? 
Se face. Dai 2 000 și se face!" Al
tuia : „Butelie de aragaz ? Se 
face. Cind inii dați arvuna de 
1 000 ?". Sau : „Vă mai trebuie 
lemne de foc ? Are băiatul ! Da- 
ți-mi 1 000 înainte șl 1 000 după". 
Sau : „Vreți un transfer ? Ați 
avut noroc că m-ați intilniț. Dați 
1 000, batem palma și gata". Cre
dulii dădeau miile, bateau pal
mele și„ gata. Mai ia-l pe Nico
lau de unde nu-i. L-a luat mi
liția. Și astfel „descurcărețul" 
s-a încurcat...

Îl durea 
măseauaAutocamionul cu nr. 21—MH- 2401. proprietatea cooperativei a- gricole Butoiești (Mehedinți), a- lerga pe mijlocul șoselei intr-un chip ciudat. Sau. mai exact, ca barca pe valuri. La volan — șoferul Dumitru Budică. Un echipaj al serviciului de circulație îj face semn să oprească. Budică mirosea a butoi de la o poșta.— Degeaba dați vina pe mine. Măseaua mă omoară.^ Toată noaptea m-a chinuit. Văzînd că nu-i chip să scap, am scăldat-o in două păhărele. D, xcurată...Echipajul miliției i-a ciat“ umorul cu... s.—permisului de conducere auto pe timp de o lună. Plus amenda de rigoare. Ca să vezi ce se poate întimpla de Ia o măsea. Barem dacă ar fi fost cea de minte.
Cine 
plătește ?

Combinatul chimic din Arad 
a închiriat de la Uzina de repa
rații utilaj greu Ploiești un auto
tractor pentru a transporta o 
macara pină la Turnu-Măgurele. 
Dar combinatul arădean a „ui
tat" că trebuia să consulte Di
recția generală a drumurilor 
pentru stabilirea traseului. Da 
rindul său, uzina ploieșteană a 
„uitat" și ea să execute verifica
rea tehnică de rigoare a auto
tractorului. care a fost trimis la 
drum cu aproape toate pneurile 
uzate. Și uite-așa se face că. pe 
drum, cinci dintre anvelopele lui 
au explodat. Prima consecință : 
un autoatelier ploieștean a par
curs 600 kilometri — dus și în
tors — pentru a aduce anvelope 
de rezervă. A doua consecință : 
autotractorul s-a întors din 
drum la Arad (200 kilometri 
parcurși inutil) pentru a reintra 
pe un alt traseu, deoarece tona
jul macaralei ce trebuia trans
portată era mai mare decit re
zistența unui pod de peste Mu
reș. Consecința a treia : paguba 
e mare și urmează să se stabi
lească cine o suportă.

De prunăi „apre- suspendarea

Era prea 
„ocupat"

Dintre toți conducătorii auto 
de la lotul Dumbrăveni, județul 
Sibiu, al Stației de utilaje-trans- 
porturi Brașov, cel mai ocupat 
și mai... ocupat era Teodor Căti- 
neanu. Atit de „ocupat", incit 
abia mai prididea cu căratul ba
lastului. Dar nu pe șantier, ci pe 
la casele diverșilor amatori de 
chilipir. Cu alte cuvinte, cu cit 
„ocupația" era mai rentabilă 
pentru el, cu atit devenea mai 
păgubitoare pentru șantier. Pină 
deunăzi, cind s-au „ocupat" mai 
îndeaproape și de Cătineanu or
ganele de miliție... Acum „ocu
pă" și el un anumit loc, intr-o 
anumită încăpere, pentru o 
rioadă anumită : doi ani.

Rubricâ redactată de
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

pe-

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru al guvernului, a primit, miercuri după-amiază, pe P. S. Preston, ministru adjunct în Departamentul Comerțului, conducătorul delegației britanice la lucrările din București ale celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-britanice.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la posibilitățile de extindere în continuare a cola

borării și cooperării bilaterale în diverse domenii de interes reciproc.La primire, desfășurată într-o ambiantă de cordialitate, au participat Vasile Pungan. consilier al președintelui republicii, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost de față J. C. Peterson, ambasadorul Marii Britanii la București. (Agerpres)

Tovarășului NICOEAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania și în numele nostru personal vă exprimăm mulțumirile noastre pentru urările adresate cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania.Folosim această ocazie pentru a ura poporului frate român noi succese pentru prosperitatea patriei sale.

U. R. S. S.

Modernizarea 
cartierelor Moscovei

Constituirea pe lingă 
si Industrie a secțieiPe lingă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România a fost constituită, miercuri dimineața. secția pentru R.D. Germană. Totodată, pe lingă Camera de Comerț Exterior a Republicii Democrate Germane urmează a fi constituită o secție pentru România. Se creează astfel posibilitatea unei mai bune cunoașteri a potențialului economic

ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albaniade rela- MEHMET SHEHU

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania

Camera de Comerț 
pentru R. 0. Germanăal celor două țări, identificării noi mijloace pentru lărgirea țiilor comerciale bilaterale.La constituirea secției au fost de față Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Rudolf Murgott. președintele Camerei de Comerț Exterior a R.D. Germane, alte persoane oficiale.(Agerpres)

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII
UNIRII PRINCIPATELOR„Unirea face puterea" — sub acest generic a avut loc miercuri dimineața, la Muzeul de artă populară „Dr. N. Minovici" din Capitală, o șezătoare literar-artistică dedicată versării zilei de 24 ianuarie dată memorabilă in istoria poporului nostru. în cadrul manifestării, ele'vi și pionieri de la Școala generală nr. 8 din Băneasa au recitat versuri ale poeților noștri care evocă acest important eveniment și au interpretat o seamă de cintece patriotice.

★în cadrul manifestărilor culturale dedicate aniversării a 117 ani de la înfăptuirea actului istoric din 1859, la noua tesătorie de mătase din Deva a fost prezentat spectacolul intitulat „Țării noastre cîntec drag", iar la Vața de Jos. tot în județul Hunedoara, a avut loc simpozionul „Unirea Principatelor Române, năzuință de veacuri a poporului nostru".
★în sala mare a Bibliotecii municipale Oradea s-a deschis, miercuri,

ani-1859,
expoziția omagială intitulată : „Unirea — actul energic al întregii națiuni". Organizată de Biblioteca județeană Bihor, în colaborare cu Arhivele statului din Oradea, expoziția cuprinde peste 80 de fotografii, articole din presa vremii, lucrări ale istoriografiei românești.

★Apropiata aniversare a Unirii Principatelor Române prilejuiește organizarea în județele Bacău, Neamț și Vrancea a numeroase manifestări culturale. Astfel, așezămintele culturale din peste 50 de localități vrîn- cene au organizat, în aceste zile, simpozioane, mese rotunde, dezbateri și recitaluri de poezie patriotică, avînd ca titlu generic „Unirea" — act fundamental in viata poporului nostru". La rindul lor, casele de cultură, cluburile muncitorești și căminele culturale din satele și orașele județelor Bacău și Neamț au organizat expoziții de carte, grafică și pictură, șezători literare și recitaluri.(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului dr. BRUNO KREISKY
Cancelar federal al Republicii Austriaadresez călduroase felici-Cu ocazia aniversării zilei dv. de naștere, vă țări, urări de sănătate și fericire personală.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirea și . .avut la București în anul trecut și folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că legăturile tradiționale de colaborare statornicite între țările noastre se vor adinei în continuare spre binele popoarelor noastre, al păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

discuțiile pe care le-am
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

t
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17.05 ...
1,7,25

17,35

Cîntece și dansuri populare.
Din țările socialiste. R.P. Bulga
ria — Ritmuri socialiste.
Muzica — emisiune de actualita
te muzicală.
Enciclopedie pentru tineret. 
Cabinet juridic.
Publicitate. 
Universitatea TV. 
1001 de seri.

___ Telejurnal.
20,00 Transmisiune directă din studioul

de concerte al rtadlotelevlzlunll. 
Dirijor : Carol Litvin. In pro
gram : J. Haydn — „Anotimpuri
le" — partea I — Primăvara. In
terpretează corul și orchestra de 
studio ale Radiotelevlziunii. So
liști : Emilia Petrescu, Mihai Zam
fir șl Ionel Pantea.

20,35 Baladă pentru acest pămint.
— Muzeul Unirii. 
Stele fără nume... la Galați. 
Revista literar-artistlcă TV. 
24 de ore.

20.55
21,25
22,10

PROGRAMUL II

lași

Cronica zilei TELEGRAME EXTERNE

17.55
18.20
18.40
18,45
19.20
19.30

20,00 deConcert simfonic. Orchestra 
studio și corul Radioteleviziunii. 
Dirijor : Carol Litvin. In program: 
J. Haydn — Oratoriul „Anotim
purile". Soliști : Emilia Petrescu, 
Mihai Zamfir și Ionel Pantea. în 
pauză : o Telex. e> Reportaj TV s 
Pacientul avea 310 ani.

o LA SĂLAJ, de-a IlI-aediție a „Decadei culturii ji- boane" a adus recent în fa(a publicului festivalul coral „Imn partidului și țării", un spectacol- concurs al brigăzilor artistice de agitație, o seară de teatru, seri de recenzii și expuneri, simpozioane, dezbateri, recitaluri de versuri e „CULTURA ÎN SPRIJINUL REALIZĂRII CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE". La Costești, sub acest generic, timp de o săptămînă s-au desfășurat bogate acțiuni politice și culturale de masă. Expunerea privind viitorul localității și vernisajul expoziției pictorului argeșearf Marin Predescu au deschis săptămînă. Una din zile a fost dedicată pionierilor și tinerilor, cărora le-au fost înfățișate expuneri, recitaluri de poezie, spectacole 9 AGENDĂ VRÂNCEANĂ. Așezămintele de cultură și bibliotecile din județ au găzduit în ultimul timp o serie de manifestări dedicate aniversării a 117 ani de la Unirea Principatelor ; spectacole, seri literare, montaje de versuri, expuneri, expoziții de carte — sub genericul „Unirea face puterea" și „Unire-n cuget și simțiri". Teatrul popular din Focșani a .prezentat în comunele Gugești și Dumbrăveni piesa „Opinia publică" de Aurel Ba- ranga. Teatrul mai pregătește „Adolescentul" de Horia Lovinescu și „Examenul de dinaintea examenelor" de Al. Mirodan o PESTE 300 DE PĂRINȚI AI ELEVILOR de la Liceul real-umanist nr. 2 din Satu- Mare au participat la lectoratul pedagogic, în plen și pe clase, cu tema „Viața de familie, un permanent exemplu pentru copii". La cererea unor părinți, interesanta expunere (autor: profesoara Monica Dobrei) a fost multiplicată pentru a fi difuzată în rindul părinților, la locurile lor de muncă („Unio" și alte unități economice) ® CEA DE-A V-A EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ A MEDICILOR a fost vernisată la galeriile Palatului culturii din Tg. Mureș. Expoziția se bucură de o binemeritată atenție din partea publicului obișnuit să găsească în arta medicilor tîrgmureșeni teme de adîncă inspirație patriotică și uma-

nistă e LA TÎKGOVIȘTE a fost deschisă o expoziție de fotografii care se adresează celei mai largi categorii de cetățeni : pietonii. Instructivă și totodată bine realizată artistic și tehnic, expoziția va fi prezentată în alte încă 10 localități ale județului O CONCERTE EDUCATIVE. Filarmonica din Craiova prezintă la Drobeta Turnu-Severin de două ori pe lună concerte educative pentru public. Repertoriul viitorului concert se stabilește de fiecare dată pe baza sondării gustului și preferințelor diverselor categorii de spectatori o AGENDĂ GĂLAȚEANÂ. „Dinamica structurilor organizatorice în raport cu exigențele societății socialiste; perfectionarea cadrului de relație în- treprindere-centrală-minister în lumina sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al partidului" este titlul expunerii ținute recent de ing. Silviu Sîrghi, expert la Academia de științe social-politlce „Ștefan Gheorghiu", în fața unei asistențe formate din specialiști în economie, conducători de unități economice o „DRUM DE GLORII" se intitulează concursul cultural- educativ, inițiat de uteciști. La faza intercomunală, în Fieni, în comunele I. L. Caragiale, Răzvad, Bil- ciurești, Potlogi, din județul Prahova, pe scenele concursului au evoluat tiști SUB„Pagini dunărene". Volumul înmănunchează poezie și proză, considerații pe marginea unor tradiții literare locale, reportaje, însemnări despre preocupările artiștilor plastici și ale muzicienilor locali etc. » AGENDĂ MEHEDINȚEANĂ. Festivalul cintecului, dansului și portului mehedințean a debutat zilele acestea și vf> continua, pe etape, pină în luna octombrie. Brigăzile științifice în teren. Zilnic, 35 de brigăzi științifice, alcătuite din 160 juriști, medici și profesori, se deplasează în satele și comunele județului. în programul brigăzilor sint cuprinse trei teme: semnificația zilei de 24 ianuarie; explicarea prevederilor noilor legi; profilaxia bolilor de sezon.

peste 2 000 de tineri ar- amatorl a A IEȘIT DETIPAR culegerea literară

(Urmare din pag. I)țe foarte bine ; dar ne preocupă totodată ca și dintre elevii buni la învățătură, dintre premianti să-și a- leagă meserii pe care să le profeseze aici, unde s-au născut și au crescut. Avem multiple posibilități de a realiza acest deziderat.— De pildă ?— Simplu : făcîndu-1 pe fiecare să cunoască și să trăiască realitățile de astăzi ale satului, să înțeleagă nevoile sale de dezvoltare în viitor. Antrenîndu-i să participe direct la muncile cimpului, atit în cadrul practicii școlare, cit și în mod individual. în vacanțe, alături de părinți. Noi ne-am gîndit. de asemenea, să înființăm pe lingă școală 
o seră floricolă, care să asi
gure material pentru în

George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui Raul Quijano, ministrul relațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina, cu prilejul numirii sale în această funcție.
Primul ministru elen

despre apropiata reuniune 
balcanică in probleme

în Editura politică 
a apărut:

„PROBLEME ÂLE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 11/1975

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 ianuarie. In țari : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în nordul șl 
estul țârii, unde vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de lapovi- 
ță și ninsoare, în rest precipitații izo
late. Vînt potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura va înre
gistra o scădere ușoară, mal ales In 
nordul și estul țării, dar va crește din 
nou la sfîrșitul intervalului. Tempe
raturile maxime vor fi cuprinse ziua 
intre minus 3 șl plus 7 grade, iar mi
nimele vor coborî noaptea pină la va
lori cuprinse. între minus-« șl plus 2 
grade. La munte va ninge viscolit. în 
București : Cerul va il variabil, mai 
mult noros in a doua parte a interva
lului, cind vor cădea precipitații slabe.

® SPORT ® SPORT
ȘAH: Turneul de baraj 

de la TimișoaraLa Timișoara a început turneul de baraj pentru desemnarea unei participante la turneele interzonale ale Campionatului mondial feminin de șah. în prima partidă, Jana Hartston (Anglia) a cîștigat, in 33 de mutări, la Suzana Makai (România), iar în cea de-a doua Makai a întrerupt cu Maria Porubszki (Ungaria). Astăzi se joacă partida Porubszki—Hartston.
TENIS DE MASA: 

Internaționalele României 
înainte de startAmatorii de sport din Capitală așteaptă cu viu interes întrecerile Campionatelor internaționale de tenis de masă ale României, care se vor desfășura vineri, sîmbătă și duminică în Sala sporturilor Floreasca. Pe lista participantilor figurează numele unor veritabili ași ai micii rachete, cum sint Lian Kuo-lian și Li Cen-sl. component! de bază ai echipei R. P. Chineze, campioană mondială, iugoslavul Dragutin Surbek, cehoslovacul Milan Orlovski, francezul Secretin, vest- germanul Liess. în concursul feminin se remarcă prezenta valoroaselor jucătoare Ien Kue-li și Iu Cin-cia (R.P. Chineză), Ana Grofova (Cehoslovacia) și Maria Alexandru (România).

Pe pîrtia de bob de la SinaiaPe noua pîrtie din Sinaia, partici- panții la Campionatul european de bob pentru tineret, sportivi din Anglia, R. D. Germană, Italia. Austria, R. F. Germania și România au efectuat miercuri primele coborîri de antrenament. întrecerile campionatului se vor desfășura sîmbătă duminică.
PRONOEXPRES

și

NUMERELE EXTRASELA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 21 IANLÎARIE 1976EXTRAGEREA I : 13 33 25 2 9 34.EXTRAGEREA a Il-a : 38 32 17 8 27.
sat poți merge departe...treaga comună și de care să răspundă numai copiii. A- vem în vedere, totodată, valorificarea cu sprijinul lor direct a bogăției folclorice și etnografice de pe a- ceste meleaguri, completarea colțului muzeistic recent înființat...— Cum se realizează perfecționarea pregătirii dv. în continuare, de cind v-ați întors in sat ?— în curînd urmează să-mi dau examenul pentru gradul I. Mi-am ales ca temă monografia dialectală a comunei noastre. Subiectul. după cum mi-au spus și profesorii de la Universitatea din Craiova, prezintă interes, graiul care se vorbește pe aici nefiind îndeajuns cercetat.

— Și eu am revenit de 
vreo cîțiva ani in sat, ne

spune tovarășul Florea Stanciu, directorul căminului cultural. Cind am terminat liceul din Corabia eram 5 băieți și 6 fete din Izbi- ceni. Am plecat care încotro... O colegă este acum asistentă in București. Alta învățătoare în Caracal. Un coleg ofițer, de asemenea, în București. Un altul tehnician în Turnu-Măgurele. Am aflat că și-au cumpărat apartamente, ce mai, s-au aranjat foarte bine.— Ii invidiați ?— Să-i invidiez ? De ce nu ei pe mine ? Ce. dacă m-am întors în sat am rămas mai prejos ? în primul rind mi-am terminat facultatea de istorie-geografie (fără frecvență) la Craiova. Apoi mi-am dat definitivatul. Mi-am făcut și eu o 
casă, In aceeași curte cu

părinții. Am cumpărat mobilă, televizor, frigider, a- ragaz etc., adică toate cele trebuitoare pentru o familie cu doi prunci. De fapt, m-am convins că înainte de toate contează nu unde lucrezi. ci cum lucrezi, faptul că munca îți dă satisfacții și de ordin material și de ordin moral, cind simți că prin strădania ta ești util celorlalți, pui umărul la ridicarea comunei, a societății în general. Nu, nu-i invidiez deloc. Pentru că îmi înțeleg foarte bine rostul meu aici, am satisfacții trainice și tot atitea posibilități de afirmare. Totul depinde de strădania mea. Atunci ?Da, se pare că pentru Florea Stanciu. și pentru cîți ca el, orice atunci interogativ este de prisos.

economice A- la deATENA 21 — Corespondentul gerpres transmite : Referindu-se semnificațiile apropiatei reuniuni la Atena a miniștrilor adjuncti ai planificării economice din țările balcanice, primul ministru elen. Constantin Karamanlis, a relevat intr-un interviu acordat ziarului egiptean „Al Ahram" că tara sa „a luat inițiativa convocării unei asemenea conferințe din dorința de a acționa pentru consolidarea securității și activizarea colaborării între popoare, indiferent de deosebirile lor politico-sociale interne sau ale orientărilor lor externe. Grecia — a subliniat premierul elen — a pornit de la constatarea că, în ciuda acestor deosebiri, relațiile bilaterale dintre țări s-au dezvoltat satisfăcător și permit, totodată, o colaborare și mai strînsă. Succesul a- cestui efort ar fi și prima aplicare în practică a spiritului Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa". Premierul grec a reamintit că „obiectivele propuse în prima fază a conferinței conțin elemente ale colaborării practice în probleme ale e- conomiei agrare, energeticii, transporturilor. comunicațiilor, căilor fluviale, drumurilor și in alte sectoare. Este evident — a accentuat Constantin Karamanlis — că o colaborare multilaterală in asemenea probleme practice, dacă va reuși, ar conduce la rezultate imediate, care ar servi interesele comune ale tuturor popoarelor învecinate. De o importanță și mai mare va fi climatul care ar rezulta din succesul unui asemenea efort, deoarece ne va arăta calea pe care vom putea înainta — ca o regiune mai largă de țări — spre cimentarea securității și colaborării în sfera internațională".

Capitala Uniunii Sovietice, Moscova, se înfățișează privirilor ca un oraș modern. în plin proces de înnoire și dezvoltare, cu un puternic potential industrial. dar și cu frumoase ansambluri urbanistice....Unul dintre cele mai noi și frumoase microraioane ale capitalei sovietice este Matveevskoe. situat in partea de sud-vest a orașului. Pină nu de mult, această zonă, înconjurată de păduri dese de mesteceni și mărginită de rîul Se- tun. se înfățișa ca un mare șantier. în scurt timp, aci s-a înălțat o întreagă așezare populată de 52 000 de oameni. în proiectarea acestui cartier s-au luat in considerație o serie de factori, cum ar fi dispunerea marilor artere rutiere o- rășenești, a rețelei feroviare, a comunicațiilor subterane, relieful locului. în acest fel s-a reușit să se găsească soluții ingenioase pentru amplasarea noului ansamblu de locuințe în peisajul înconjurător. Blocurile de aici sint dispuse în grupuri compacte, despărțite prin întinse spații verzi. Blocul-inel, în care locuiesc aproape 3 000 de oameni, este una dintre cele mai impozante construcții din noul Matveevskoe. Numeroase spatii comerciale, patru școli, un cinematograf, 11 grădinițe de copil și alte așezăminte social- culturale completează imaginea acestui cartier....în alt colt al orașului, în apropierea gării Riga, constructorii au terminat recent un obiectiv rutier deo

sebit de important — viaductul care face legătura între Bulevardul Păcii și cartierul Sokolniki, parte componentă a celei de-a treia linii de centură a orașului. Avînd o lungime de peste 1 000 de metri și o lățime de aproape 40 metri, viaductul este suspendat deasupra liniilor ferate. în timpul lucrărilor de construcție, traficul nu a fost întrerupt nici o singură dată. Colosul din beton și fier se înfățișează ca un imens arc de cerc cu
ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIEo rază de 520 metri. La realizarea lui au fost aplicate și verificate o serie de noutăți de „ultimă oră" din domeniile tehnicii, tehnologiei și arhitecturii. Pentru parcurgerea. cu automobilul, a „spinării" arcuite a viaductului este suficient doar un minut....în acest început de an. oamenii muncii din Moscova se află angajați cu toate forțele în activitatea constructivă, creatoare. Zilnic, presa centrală informează despre marile lor succese, dobîndite în cele mai variate sectoare de activitate. Un stimulent puternic în munca lor îl constituie ampla întrecere socialistă în întîmpi- narea celui de-al XXV-Iea Congres al P.C.U.S., ce urmează să aibă loc în luna februarie, întrecere la care participă peste 4 milioane de mosco- viți.în anii celui de-al 9-lea cincinal, recent

încheiat. Ia Moscova au intrat în funcțiune 10 noi și mari întreprinderi industriale, au fost extinse cu 320 de noi secții productive multe din cele 1 500 de obiective industriale existente ; totodată, s-au construit locuințe însu- mînd circa 27 milioane mp, 130 de școli, cămine și creșe cu o capacitate de 56 000 locuri, spitale cu 24 800 paturi. 75 de policlinici, 11 cinematografe etc.în cadrul planului general de dezvoltare a orașului se desfășoară lucrările de reconstrucție și modernizare a gărilor feroviare. De asemenea, s-a construit un șir de mari magistrale rutiere. Au fost obținute succese de seamă pe linia ocrotirii mediului înconjurător și îmbunătățirii stării sanitare a orașului. Astfel. în sute de întreprinderi au lost construite instalații de purificare a apei și aerului, a fost o- prită scurgerea de ape reziduale in riul Moscova și afluenții săi, se desfășoară din plin acțiunea de curățire a cursurilor și bazinelor de apă din zona o- r asului.Iată doar citeva fapte și preocupări desprinse din bogatul mănunchi de realizări cu care harnicii cetățeni ai capitalei sovietice au încheiat cincinalul anterior. Acum, ei au pășit in noul cincinal plini de hotărîrea de a face, prin munca lor de zi cu zi, ca marele oraș să fie mereu mai frumos și înfloritor.
Eugen 1ONESCU

R. S. CEHOSLOVACĂ

în pas cu progresul
tehnic

Val de greve
și demonstrații

în Spania(Agerpres). — Un nou și demonstrații a avut in întreaga Spanie.MADRID 21 val de greve loc, miercuri, Participanții la aceste acțiuni sociale de mare amploare au cerut amnistierea tuturor deținuților politici, a- cordarea de libertăți democratice șl îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă ale oamenilor muncii.Circa 10 000 de persoane au manifestat pe străzile Madridului. Poliția a intervenit împotriva demonstranților. făcind uz de gaze lacrimogene și dispozitive pentru împrăștiat fum. Numeroși participant: la demonstrație au fost răniți in cursul ciocnirii cu poliția. S-au operat arestări. Pe de altă parte, continuă grevele in centura industrială a Numărul muncitorilor la acțiunile greviste Spaniei se ridică la 60 000.Mișcarea grevistă ia amploare și în alte regiuni ale Spaniei. Astfel, Asturia, circa 20 000 de mineri încetat lucrul, paralizînd complet tivitatea în această importantă giune carboniferă. Patronatul a concediat, pe o perioadă de timp limitat, 10 000 de mineri. Circa 113 întreprinderi din suburbiile Barcelonei și-au închis porțile, 70 000 de muncitori din sectorul construcțiilor au încetat lucrul in Valencia. Peste 2 000 de salariați din domeniul bancar se află în grevă in orașul Bilbao. Alte mișcări greviste au fost declanșate în orașele Victoria, Pamplona și Estella (Navara).

Madridului, participant! din capitala
în au ac- re-

Conferința anuală Pug wash și-a încheiat lucrării®DELHI 21 — Corespondentul Agerpres transmite : La Madras au luat sfirșit lucrările Conferinței anuale Pugwash. în cuvîntul de încheiere, prof. Dorothy Hodgkin, președinta Consiliului Pugwash, a chemat la „sporirea eforturilor pe hlan internațional spre a se putea ajunge la o dezarmare completă". Ea a subliniat, de asemenea, rolul ce revine oamenilor de știință și mișcării Pugwash, îndeosebi, pentru informarea opiniei publice asupra problemelor lumii contemporane, in ajutorul țărilor în curs de dezvoltare, în eforturile de reducere a decalajului care le desparte de țările dezvoltate.

Combinatul „Skoda" din Plzen, care are peste o sută de ani de existență, a cunoscut o dezvoltare a- preciabilă în anii socialismului. El a parcurs etape succesive de extindere și modernizare, ajungînd să înglobeze astăzi 22 de fabrici cu un număr de aproape 50 000 de muncitori. Datorită lui, orașul-gazdă a devenit unul dintre cele mai importante centre ale industriei constructoare de mașini din Cehoslovacia.„Mamutul" din Plzen — cum este adesea denumit aci marele complex industrial „Skoda" — s-a adaptat cu suplețe cerințelor progresului tehnic, și-a diversificat necontenit gama sortimentelor, producînd în momentul de față agregate puternice, moderne, care răspund din ce in ce mai mult exigențelor tehnicii contemporane. Cu trei decenii în urmă, colectivul u- zinei se mîndrea cu turboagregatele sale de 25 megawați. Astăzi insă ele sint considerate produse ale unei etape depășite, din „copilăria" uzinei. Constructorii de mașini de la „Skoda"- Plzen realizează acum turbine cu aburi cu o putere de citeva sute de megawați și 3 000— 3 800 turații pe minut. Pentru prima dată în Cehoslovacia, la acest complex a fost creată turbina de 500 mega

wați, care funcționează la ultima din cele trei termocentrale-su- hori construite în localitatea Melnik, nu departe de capitala tării. Prin performanțele sale tehnico-funcțio- nale și prin proporțiile sale, acest agregat atestă că inginerii și muncitorii constructori de mașini ai Plzenului au trecut cu succes un examen de înaltă exigentă tehnică.O confirmă șl fap-
DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRUtul că tot lor le-a fost încredințată o comandă de cea mai înaltă răspundere : asimilarea instalațiilor industriale pentru centrale atomoelectrice — produse complexe, de o precizie și rezistență care depășesc tot ceea ce s-a realizat pină acum la Plzen.La sfîrșitul anului trecut au fost definitivate procesele tehnologice pentru producerea generatoarelor de tip V.V.E.R., destinate centralelor atomice cu o putere instalată de pină la 440 megawați. Potrivit programului existent de dezvoltare a producției de reactoare atomoelectrice, în următorii cinci ani urmează să se realizeze agregate și mai mari, cu o putere de

pină la 1 000 megawați sau chiar superioară. Aceste perspective au impus construirea de spații de producție adecvate. Astfel, a fost dată în funcțiune o hală cu o suprafață de 55 000 metri pătrați, înzestrată cu mașini, instalații și aparatură de control dintre cele mai moderne. Ea va contribui la reducerea sensibilă a complexității ciclului de fabricație și va asigura, în același timp, buna funcționare a instalațiilor, securitate deplină în procesul de producție. Dacă pentru realizarea reactorului cu care a fost dotată prima centrală ato- moelectrică a Cehoslovaciei au fost necesari șase ani, pe parcursul viitorului plan cincinal urmează să fie fabricate cel puțin cinci reactoare atomoelectrice a cite 400 megawați fiecare, iar după 1980 „Sko- da“-Plzen va fi în măsură să livreze anual cite 4—5 agregate de acest fel. Sint perspective pe care constructorii de mașini energetice din Plzen le pregătesc de pe acum printr-o continuă au- toperfecționare, contribuind totodată la sporirea renumelui do- bindit de întreprind derea lor în decursul unui veac de rodnică activitate.
C. PRISĂCARU

Proiectid Constituției Republicii
Populare Socialiste AlbaniaTIRANA 21 (Agerpres). — în Republica Populară Albania a fost publicat textul proiectului Constituției Republicii Populare Socialiste Albania. care urmează să constituie o- biectul unei ample dezbateri de masă, înainte de a fi adoptat de Adunarea Populară a acestei țări. Textul noii legi fundamentale a tării e- videntiază lupta dusă de poporul albanez în decursul veacurilor pentru libertate și independență națională, pentru dreptate socială. Articolul 1 din primul capitol al proiectului noii Constituții subliniază că „Albania

este o Republică Populară Socialistă", iar articolul 3 relevă că „Partidul Muncii din Albania este singura forță politică conducătoare a statului și a societății". Proiectul noii Constituții definește telurile și sarcinile fundamentale ale statului, direcțiile principale ale activității sale în domeniul politicii interne, pentru creșterea potențialului economic al țării, respectarea principiului „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă", dezvoltarea culturii socialiste, precum și liniile directoare ale politicii externe.
LONDRA 1 !Problema șomajului in dezbaterea Camerei ComunelorLONDRA 21 — Corespondentul nostru transmite : în Camera Comunelor au avut loc dezbateri pe tema creșterii șomajului in Marea Britanic. Cu puțin timp înaintea acestor dezbateri, la Londra au fost publicate statisticile oficiale care indicau că în prezent ntlmărul celor fără un loc de muncă se ridică la 1 430 369, respectiv o creștere de 218 911 față de luna precedentă. Liderul conservatorilor, doamna Margaret Thatcher, afirma in legătură cu această situație

că „nivelul șomajului a atins punctul cel mai inalt din perioada postbelică".în declarațiile sale de răspuns, primul ministru Harold Wilson a fost de acord că „nivelul ridicat al șomajului provoacă o adincă mîhnire în țară". Dar. a adăugat șeful guvernului, „cauza creșterii șomajului constă in inflația galopantă, care a devenit un fenomen larg răspîndit și care a provocat cea mai gravă recesiune din timpurile noastre".
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La Atena a apărut volumul: Convorbiri 
sovieto - americane

COLAE CEAUSESCU - și colaborare 

in Balcani și wî întreaga lume"
Lucrare prefațată de acad. Constantin Tsatsos, 

președintele Republicii Elene

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La Moscova au început miercuri convorbirile sovieto-americane, la care participă Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Andrei Gro- miko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și secretarul de stat al S.U.A.. Henry Kissinger. După cum informează agenția T.A.S.S., s-a procedat la un schimb de opinii asupra problemelor generale ale relațiilor sovieto-americane. De asemenea, au fost abordate probleme legate de pregătirea unui nou acord privind limitarea înarmărilor strategice.

BONN

Cancelarul federal al R. F. Germania a primit 
pe ministrul român al educației și învățâmîntului

11 PRETtlIIMDEMI

ATENA 21 (Corespondentă de la Ion Badea) Sub titlul „NICOLAE CEAUSESCU — PACE ȘI COLABORARE ÎN BALCANI ȘI ÎN ÎNTREAGA LUME", editura ateniană „Dori- kos" a publicat recent un volum cuprinzînd ample extrase din lucrările președintelui Republicii Socialiste România consacrate politicii externe a țării noastre.Textele reunite în primul capitol al cărții se referă la evoluția relațiilor dintre România și Grecia, intre popoarele celor două țări, care din timpuri străvechi in- trețin legături de prietenie și colaborare, izvoritc din lupta comună pentru libertate și independență națională.în ordinea de idei a cursului deosebit de favorabil cunoscut de relațiile bilaterale in ultimii ani, sint reproduse Declarația solemnă comună și Comunicatul comun, semnale in mai 1975, la București, de președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Constantin Karamanlis — documente de o excepțională însemnătate ce stabilesc cadrul politico-juridic al dezvoltării relațiilor româ- no-clene. deschizind perspective largi pentru o rodnică conlucrare, pe multiple planuri, intre cele două țări și popoare.Capitolul „Politica păcii, prieteniei și colaborării in Balcani" prezintă cititorilor din Grecia politica activă și inițiativele constructive promovate de România pentru extinderea și diversificarea relațiilor bilaterale cu toate statele din Peninsula Balcanică, pentru transformarea Balcanilor, prin eforturile unite ale tuturor statelor ce trăiesc in această parte a lumii, intr-o zonă a păcii și colaborării, liberă de arme nucleare, fără trupe și baze militare străine, ceea ce ar corespunde atît intereselor vitale ale popoarelor din regiune, cit și ale păcii și securității in Europa și in întreaga lume.în capitolele următoare sînt prezentate, exemplifieîndu-se cu largi extrase din cuvîntările. interviurile și mesajele președintelui Nicolae Ceaușescu, punctele de vedere ale țării noastre in problemele edificării unui climat de pace și securitate in Europa, atenția deosebită pe care România o acordă transpunerii integrale in viață a tuturor angajamentelor asumate prin Actul final al Conferinței general-europene.Un loc important este rezervat prezentării principiilor politicii externe a României, eforturilor depuse de tara noastră pentru soluționarea prin mijloace politice, pașnice, a conflic

tului din Orientul Apropiat, pentru respectarea și aplicarea in practică a normelor legalității internaționale, pentru democratizarea relațiilor internaționale și dezvoltarea largă a colaborării intre state, pentru participarea tuturor țărilor. în deplină egalitate, la rezolvarea problemelor cu care este confruntată omenirea contemporană, pentru întărirea rolului O.N.U.. pentru o pace trainică și o securitate reală in întreaga lume.
mKOAAÎ
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Prezentînd intr-o suită logică principalele componente ale politicii externe a României, volumul se încheie cu capitolul „O lume mai dreaptă și mai bună", care surprinde sensurile profunde și sintetizează obiectivele majore ale activității desfășurate pe plan internațional de țara noastră, ale gîndirii și acțiunii politice a președintelui Nicolae Ceaușescu — asigurarea cursului ascendent al destinderii, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea unor măsuri practice de dezarmare, lichidarea subdezvoltării, abolirea definitivă a colonialismului și discriminărilor rasiale, instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale în care să fie respectat și garantat

dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Volumul este prefațat de academicianul CONSTANTIN TSATSOS, președintele Republicii Elene. „Prin intermediul acestei cărți — subliniază autorul prefeței — cititorul grec va putea cunoaște in mod direct gîndurile ilustrului om politic român in legătură cu problemele cruciale ale epocii noastre. Aceste ginduri coincid cu politica externă a Republicii Socialiste România. Astăzi. cînd relațiile cu România se dezvoltă tot mai mult, este necesar ca grecii să cunoască și să studieze pozițiile române față de marile probleme internaționale. Iar cel mai bun prilej ce Ii se oferă este studierea acestei cărți pe care am o- noarea să o prezint publicului cititor din Grecia".Evocind afinitățile și elementele comune în istoria și cultura celor două popoare, precum și aspirațiile lor de pace și colaborare, prefața relevă că „sublinierea cu fiecare prilej a egalității între națiunile mari și mici este o a- titudine democratică, afirmată cu claritate de președintele Ceaușescu, și corespunde revendicărilor juste ale tuturor țărilor cu un număr mic de locuitori, printre care se găsește și Grecia".Referindu-se la concepția științifică și realismul politic ce caracterizează activitatea internațională a șefului statului român, acad. Constantin Tsatsos relevă : „Sîntem datori să apreciem în mod deosebit felul în care această personalitate politică proeminentă, ră- minind credincios teoriei sale filozofice, concepe problemele internaționale atit de larg, cu o asemenea înțelegere a realității istorice și cu atîta justețe și umanism".Publicarea în Grecia a lucrării „Nicolae Ceaușescu — pace și colaborare în Balcani și în întreaga lume" capătă semnificația unui eveniment editorial de prim-ordin, constituind o contribuție însemnată la popularizarea în cercurile opiniei publice elene a principiilor de bază ale politicii externe românești. Apariția a- cestei lucrări se înscrie, totodată, ca un moment semnificativ în evoluția relațiilor româno-elene, cărora dialogul la cel mai înalt nivel le-a imprimat un curs deosebit de dinamic, relații care servesc intereselor fundamentale ale celor două popoare, cauzei păcii și colaborării între toate statele din Balcani, Europa și întreaga lume.

Situația din Liban 
Ciocniri în aproape toate 

districtele țăriiBEIRUT 21 (Agerpres). — în ultimele zile în Liban au apărut puncte de conflict în numeroase localități situate in aproape toate districtele țării. Miercuri, circa 6 000 de persoane -— în majoritate femei și copii — au fost evacuate din.localitatea Saadiyat, situată la sud de Beirut, pentru a se evita creșterea numărului de victime din rîndul populației. în același timp, rapoartele forțelor de ordine, citate de agențiile de presă, relevă continuarea schimburilor de focuri și în alte localități, intre care orașele Zah- le și Tripoli.La Beirut, ciocnirile dintre grupările rivale s-au desfășurat atit pe axa de demarcație est-vest, cit și în zonele centrale ale orașului. Capitala libaneză este în continuare izolată, deoarece atît aeroportul, cit și portul sînt închise, iar comunicațiile cu exteriorul se realizează în special prin radio. Agenția France Presse nota, pe de altă parte, că aprovizionarea cu alimente și cu combustibil se efectuează cu foarte multe dificultăți, iar stocurile existente sînt practic epuizate.

BONN 21 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o efectuează în R.F. Germania, tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului. a fost primit de cancelarul federal Helmut Schmidt.Cu acest prilej oaspetele a transmis un mesaj de salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Mulțumind, cancelarul federal Helmut Schmidt a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire.în cursul convorbirii au fost abor

date aspecte ale relațiilor bilaterale, afirmîndu-se dorința ambelor părți de a lărgi, in continuare, colaborarea româno—vest-germană pe multiple planuri. în context, au fost evidențiate relațiile în domeniul invățămin- tului și științei. S-a făcut, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale actuale, îndeosebi referitoare la securitatea și cooperarea în Europa și in întreaga lume.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat ministrul federal al învățămîntu- lui și științei, Helmut Rhode, precum și ambasadorul României la Bonn, Ion Morega.

• PENTRU CERCETA
REA SCOARȚEI TERES- 
trf Oameni de știință din

Cele 19 țâri în curs de dezvoltare propun

Măsuri bazate pe principiile
noii ordini economice internaționalePARIS 21 (Agerpres). — Reprezentanții celor 19 state în curs de dezvoltare, participante la Conferința asupra cooperării economice internaționale, au publicat la Paris documentul conținind propunerile lor cu plivire la problemele ce urmează să fie abordate Ia viitoarea rundă de negocieri cu țările occidentale industrializate. Documentul propune adoptarea la viitoarea reuniune a unor „măsuri coerente, bazate pe principiile care inspiră instaurarea unei noi ordini economice mondiale".în ceea ce privește problemele e- nergetice, țările în curs de dezvoltare propun luarea de măsuri care să asigure „protejarea puterii de cumpărare a încasărilor provenite din exportul de energie, inclusiv a celor acumulate din exporturile de petrol", în capitolul referitor la materii prime, documentul subliniază necesita-

5tea „reevaluării și a protejării puterii de cumpărare" a încasărilor provenite din exporturile de produse primare. Cele 19 țări se pronunță pentru ameliorarea termenilor de schimb în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, garantarea accesului produselor lor pe piețele statelor industrializate și o riouă diviziune internațională a muncii. Ele cer, totodată, ca Fondul Internațional de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.) să devină o- perațional cel mai tîrziu în cursul acestei veri și să beneficieze de resurse în valoare de un miliard drepturi speciale de tragere. în legătură cu problemele financiare, cele 19 state propun țărilor dezvoltate să se angajeze să furnizeze un ajutor financiar egal cu 0,7 la sută din produsul lor național brut, înt»r-un interval de timp dat.
agențiile de presă transmit;

Simpozion. Cu prileîul împii- nirii a 20 de ani de la înființarea Armatei Populare Naționale a R. D. Germane, la Berlin a avut loc, miercuri, un simpozion la care a participat și o delegație militară din România. Conducătorul delegației române, general-maior Gheorghe Go- moiu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, a prezentat o expunere.
Programul Alimentar 

Mondial 3 alocat 2,3 milioane dolari pentru acordarea de urgență a unor ajutoare în alimente victimelor ostilităților din Liban, celor ale foametei din Insulele Comore și celor ale cutremurului de pămînt produs anul trecut in Turcia — s-a anunțat la sediul organizației.
Guvernul italian, reunit de urgență, a hotărit să închidă, înce- pind de la 21 ianuarie, piața valu

tară. Ministrul trezoreriei, Emilio Colombo, a declarat că această măsură s-a dovedit necesară pentru a opri hemoragia de'dolari pe care Banca Italiei era nevoită să o angajeze spre a susține cursul lirei.
Guvernul vest-german 3 hotărit, în cursul reuniunii sale de miercuri, ca viitoarele alegeri generale din R. F. Germania să se desfășoare la 3 octombrie a.c.
„Cosmos-789". In U RS S a fost lansat satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-789". Aparatele instalate la bord funcționează normal.
Șeful statului tanzanian, Julius Nyerere, a părăsit, miercuri, Bombayul, îndreptindu-se spre patrie, după o vizită oficială de șase zile în India.

Un eveniment în dome
niul aviației civile. Două a_ vioane „Concorde" au decolat, miercuri, la ora 11,40 G.M.T., concomitent, de pe aeroporturile „Charles de Gaulle" din Paris și „Heathrow" din Londra, inaugurînd astfel zborurile comerciale ale supersonicului franco-britanic. Avionul decolat de la Paris a aterizat pe aeroportul din Rio de Janeiro după aproape șapte ore de zbor, în timpul cărora a parcurs peste 9 700 km. Avionul companiei „British Airways", cu destinația Bahrein, a aterizat după 3 ore și 40 de minute de zbor, cu 35 de minute mai puțin decit era prevăzut.

Adunarea Legislativă a 
Republicii Costa Rica 3 ra- tificat participarea acestei țări la activitățile întreprinderii maritime multinaționale a Caraibilor (N.A.M.U.C.A.R.). La activitățile N.A.M.U.C.A.R. participă, de asemenea. Columbia, Cuba, Jamaica. Mexic. Nicaragua, Panama și Venezuela.

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND:

UTILIZAREA RAȚIONALĂTRESURSELOR TERREI
In expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

Se impune o largă conlucrare a statelor în vederea va
lorificării superioare a resurselor existente, a eliminării 
risipei și consumurilor neraționale, a descoperirii de noi 
resurse, pentru satisfacerea cerințelor de progres ale în
tregii omeniri. ' -

ceste țări în ce privește importul materiilor prime din țările în curs de dezvoltare. Elocventă, în acest sens, a fost însăși orientarea, în perioada ultimelor decenii, a consumului spre resursele cele mai accesibile și mai ieftine, de pildă, zăcămintele de țiței ușor exploatabile din unele țări în curs de dezvoltare. Or, exploatarea nerațională — producția țițeiului a crescut, în ultimii 30 de ani, de 25 de ori — a dus la epuizarea a numeroase zăcăminte, apreciindu-se că rezervele cunoscute pînă în prezent vor acoperi necesitățile lumii doar pentru o perioadă de trăi pînă la cinci decenii. O situație mai mult sau mai puțin similară se constată și în privința a diferite metale, în special cele rare, ca și a unor serii de alte materii prime. Așa, de pildă, experții avertizează că tăierile necontrolate

un minut, are nevoie ca să crească de 70 de ani !), ceea ce, in cazul cînd nu se vor lua măsuri, creează pericolul unei „crize a lemnului" care să se adauge la cea a petrolului. Același consum irațional se constată și în privința produselor alimentare : numai cu resturile menajere ale unei familii îndestulate dintr-o țară a- vansată industrial — arată statisticile F.A.O. — s-ar fi putut salva viața unuia din milioanele de înfometați din zonele subdezvoltate. Un factor important de irosire a uriașe cantități de materii prime prețioase îl constituie cursa înarmărilor.Iată de ce, în lumea de astăzi, trecerea la restructurări profunde în domeniul materiilor prime și energiei se impune ca o necesitate absolută, reprezentînd o parte integrantă a procesului general îndreptat spre

Graficul de mai sus aratâ marile decalaie dintre țârile în curs de dezvoltare 
și țârile dezvoltate în ce privește consumul de oțel, aluminiu, cupru și energie

Grafic de Tudor ISPAS

Problema energiei și materiilor prime a ajuns, actualmente, într-o fază acută, reclamînd o abordare urgentă in vederea unei soluționări e- ficiente. in interesul tuturor statelor, al progresului general. Anacronica împărțire a lumii în țări dezvoltate multilateral, deținînd monopolul producerii produselor industriale cu un grad înalt de prelucrare, și țări cu o economie nediversificată, orientată unilateral spre producerea și furnizarea de materii prime — deși dau peste 1/4 din producția industriei extractive, ponderea statelor in curs de dezvoltare în producția industrială pe glob abia depășește 1/10 — impietează puternic asupra dezvoltării armonioase a economiei mondiale.în condițiile unei asemenea împărțiri inechitabile — consecință directă a Vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste — se produc multiple dezechilibre și fenomene de criză pe plan economic internațional, consumul mondial de materii prime și energie se caracterizează printr-o a- dincă asimetrie. Este de ajuns să menționăm că. deși reprezintă două treimi din omenire, țărilor în curs de dezvoltare le revine doar 13 la sută din consumul mondial de energie. A- celeași decalaje se constată in privința consumului pe locuitor la diferite materii prime. Ce poate fi mai grăitor decit faptul că la oțel, de pildă, consumul pe locuitor în țările dezvoltate este dc 480 kg. în timp ce in țările în curs de dezvoltare este de 44 kg, adică de 11 ori mai puțin ?Determinate, în esență, de practicile așa-numitei; „societăți de consum" — care au impus și stimulat artificial consumul de bunuri inutile — manifestările de risipă a energiei și materiilor prime din statele occidentale dezvoltate au fost. în mod e- vident. favorizate de condițiile deosebit de avantajoase, financiare și de altă natură, de care au beneficiat a-

Tezaurul fabulos al oceanelor
Savanții apreciază că nodulii polimetalici de pe fundul mărilor și 

oceanelor pot asigura consumul omenirii (la actualul ritm) pentru o 
perioadă depășind de zeci de ori istoria scrisă a omenirii (circa 5 000 
de ani) :

® cupru, pentru 6 000 de ani ® aluminiu, pentru 20 000 
de ani ® molibden, pentru 30 000 de ani ® nichel, pen
tru 150 000 de ani ® mangan, pentru 400 000 de ani

ale pădurilor depășesc cu mult ritmul de refacere a copacilor în multe zone ale globului (un copac de esență țarc care poate fi tăiat, cu mijloacele moderne, in mai puțin deArmamentele: un consumator nesățios
o Un studiu al O.N.U. men

ționează că. la începutul actua
lului deceniu, numai in Statele 
Unite consumul în scopuri mi
litare al materiilor prime, față 
de consumul total, reprezenta :

14 la sută la bauxită, 
13,7 la sută la cupru, 11,3 
la sută la plumb, 11 la sută 
la zinc, 9,7 la sută la ni
chel, 9,3 la sută la molib
den, 8,8 la sută la cositor, 
7,6 la sută la crom, 7,5 la 
sută la fier și magneziu.

făurirea noii ordini economice internaționale. în acest sens, după cum se arată in documentul „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini economice internaționale", și după cum a reafirmat tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea prezentată la Marea Adunare Națională, este necesar ca în ansamblul vieții internaționale să se înrădăcineze trainic principiile noi ale relațiilor dintre state, care să consfințească dreptul inalienabil al fiecărui popor de a dispune liber de resursele și bogățiile naționale, de a le utiliza in folosul dezvoltării economico-sociale, în primul rind prin crearea unei industrii prelucrătoare proprii. Soluționarea judicioasă a problemei materiilor prime și energiei impune, in același timp, satisfacerea cerințelor de materii prime ale tuturor țărilor pentru stimularea. în continuare, a dezvoltării lor : asigurarea unui raport echitabil față de prețurile produselor industriale : raționalizarea consumului, eliminarea risipei și gospodărirea cu maximum de grijă a materiilor prime : descoperirea și valorificarea de noi resurse, inclusiv pe baza unei largi cooperări internaționale reciproc avantajoase, pentru satisfacerea cerințelor de progres ale întregii omeniri.
Ilie ȘERBĂNESCU

La Târgul internațional 
de mobilă, C3re s’3 deschis la Koln, întreprinderile românești „Teh- noforestexport" și „Ilexim" prezintă, pe o suprafață de circa 450 mp, mobilă stil, modernă și rustică. încă din primele ore de după deschidere, numeroși vizitatori, reprezentanți ai firmelor comerciale vest-germane și străine și-au manifestat interesul pentru mobila românească, apreciind execuția ireproșabilă, acuratețea desenelor și a finisajului.

0 epidemia de gripă care face în prezent ravagii în Japonia a fost provocată de un virus mult diferit de cei cunoscuți în anii pre- cedenți. afirmă cercetătorii de la Laboratorul medical al municipalității din Tokio. Potrivit aprecierii lor, vor fi necesare cel puțin trei luni pentru a se fabrica un vaccin împotriva noului virus.
0 puiernică furtună s-3 3* bătut marți seara și în cursul nopții spre miercuri asupra Marii Britanii, provocind moartea a cel puțin cinci persoane, precum și pagube materiale estimate la mai multe milioane de lire sterline. Circulația aeriană, feroviară și navală a fost puternic perturbată.Proiectul de buget al S.U.A.WASHINGTON 21 (Agerpres). — Președintele Gerald Ford a transmis Congresului proiectul de buget al S.U.A. pe exercițiul financiar 1976, care incepe la 1 octombrie. Propunerile Administrației se caracterizează printr-o sporire substanțială a cheltuielilor militare și o mare austeritate în ceea ce privește alocațiile in alte direcții, motivată prin actualele dificultăți economice și obiectivul declarat al președintelui de a realiza o reechilibrare bugetară în- tr-un interval de trei ani.Capitolele principale ale proiectului de buget sint următoarele : cheltuieli — 394,2 miliarde dolari, venituri — 351,3 miliarde dolari, deficit — 43 miliarde dolari, alocații militare — 101.1 miliarde dolari (față de 92.8 miliarde dolari in exercițiul financiar actual).în primele lor comentarii, agențiile de presă remarcă faptul că măsurile prezidențiale nu prevăd nimic pentru remedierea pe termen scurt a gravei probleme a șomajului, care afectează în prezent aproape 8 milioane de americani, in timp ce pentru înarmări se alocă peste un sfert din bugetul federal. Thomas O’Neill, liderul majorității democrate din Camera Reprezentanților, a apreciat că „planul economic al președintelui va avea ca efect pierderea locurilor de muncă de către alți 200 000 de americani". La rîndul său. fostul vicepreședinte Hubert Humphrey a considerat că „proiectul de buget nu va putea soluționa problemele șomajului".

Uniunea Sovietică, Statele Unite și Japonia vor efectua în zona ecuatorială a Pacificului experimentul „Long Shooting" (in traducere, tir la mare distanță) de sondare a scoarței superioare a Pămintului. în decurs de două săptămîni, în depresiunea Marianelor vor fi declanșate patru, explozii in adîncul apei. Efectele lor urmează să fie înregistrate de seismografe amplasate de-a lungul a 800 de kilometri. Experimentul are drept scop să-i orienteze pe oamenii de știință in alegerea direcțiilor de studiere în perspectivă a scoarței superioare a Pămintului, studiu care prezintă o mare însemnătate atit pentru prospectarea zăcămintelor minerale, cit și pentru prognoza mișcărilor seismice.
• LUPTA ÎMPOTRIVA 

CETII. Tehnicienii italieni desfășoară, de un deceniu și jumătate. în zona aeroportului Lina- te (Milano) cercetări cu privire la mijloacele de înlăturare a ceții. S-a constatat că armele cele mai eficace de combatere a ceții sint căldura și vîntul sau mai bine zis combinarea acțiunilor termice și mecanice. S-a încercat mai întii să se împrăștie gaz propan, sub presiune, deasupra perimetrului aeroportului, dar aceasta a avut ca urmare transformarea ceții în chiciură. ceea ce a dus la formarea de polei pe pistele de aterizare. S-a încercat apoi să se împrăștie de la înălțime sare higroscopicâ, obținîndu-se îmbunătățirea vizibilității ; in schimb această metodă a provocat precipitații sub formă de zăpadă. Mai eficace s-a dovedit pomparea deasupra pistelor de aterizare a unor jeturi de aer cald foarte puternice.
• DE GUSTIBUS... La sediul C.E.E. din Bruxelles s-a făcut cunoscut că se studiază problema standardizării, pe ansamblul comunității vest-euro- pene, a produselor de cofetărie și patiserie. Așa ar urma să apară... „europrăjitura", respectiv fursecuri, prăjituri, covrigi, biscuiți, pricomigdale de același gen pentru toate cele nouă state ale Pieței comune. Cum tentativele anterioare de standardizare a altor produse alimentare („euro- berea" sau „europîinea") au cunoscut un firesc și inevitabil eșec. fiecare țară înțelegînd să-și conserve specificul în asemenea domenii ale gustului, se apreciază că nici încercarea cu „europrăjitura" nu va avea mai mult succes.
® TEMERARII. Doi băi<*’ Dominic și Benjamin, in vîrstă de 9 și respectiv 6 ani, au fost proclamați cei mai curajoși englezi pe anul 1975. conform rezultatelor anchetei întreprinse in rindul cititorilor de revista londoneză „Gold Bird". Părinții i-au încredințat pe cei doi copii însoțitoarelor de bord ale unui avion care efectua o cursă obișnuită din Africa în Marea Britanic. Din nenorocire, aparatul s-a prăbușit in junglă, singurii supraviețuitori fiind cei doi frați. Timp de o săptămînă ei au rătăcit prin junglă, hrănin- du-se cu iarbă, frunze și... gumă de mestecat. în cea de a opta zi, Dominic și Ben au fost desco- periți de o echipă de salvare, care i-a transportat nevătămați acasă.
’„NUMELE DV ?“... 

1069" învățătorul Michael Dengler (din statul american Dakota de Nord) a solicitat autorităților să-și schimbe numele din Dengler în... 1069.El a pretins că ideea de a-și lua ca nume un simbol numeric i-a venit la citirea unor cărți de matematici și filozofie. Instanța judecătorească, chemată să se pronunțe, a respins cererea, motivind că. potrivit legii, un nume trebuie să fie neapărat un cuvint.
• NEOBISNUITII „AS- 

TRONAUȚI". Un grup de cercetători japonezi a reușit să creeze cei mai mici porci din lume, care ating, la maturitate, jumătate dc metru lungime și 30 kilograme greutate. Alte particularități : sînt de culoare neagră și au urechile mult mai mari decit porcii obișnuiți. Administrația națională pentru astronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) din S.U.A. a solicitat ca cercetătorii japonezi să pregătească un lot de asemenea „porci in miniatură" pentru a fi folosiți ca pasageri ai „navetelor spațiale" pe care S.U.A. urmează să le lanseze în anii viitori.
• IMPOSTURĂ. Dacă ar fi să se dea crezare spuselor „astrologului" australian, Richard Sterling, orașul Adelaida, cu cei 800 000 locuitori ai săi, ar urma. în cursul acestei săptămîni, să fie distrus de un cutremur însoțit de năvala apelor oceanului. Ziarele au relatat despre unii localnici, creduli, care s-au refugiat pe colinele din afara orașului, în așteptarea... catastrofei. Or, autoritățile S-au văzut în situația de a dezminți oficial eventualitatea unei asemenea calamități. De altfel, marea majoritate a locuitorilor orașului își văd mai departe liniștiți de treburi, considerînd totul „o glumă". Unele ziare au pus întrebarea ce va născoci „cititorul în stele" la sfîrșitul săptăminii cînd, firește, previziunile sale se vor fi dovedit ceea ce sînt în realitate : simple elucubrații, cărora, din păcate, le mai cad pradă unii naivi.
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