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Acolo unde se pregătește viitoarea
recoltă, se desfășoară în prezent

AGROZOOTEHNIC

pregătiți, cu tot
PE PRIMUL PLAN

ÎNVÂȚĂMlNTUL

în aceste zile, la sate se desfășoară cursurile învățămîntului agro- zootehnic — important mijloc de ridicare a pregătirii profesionale a țărănimii cooperatiste și a muncitorilor din agricultură, menit să contribuie la folosirea cu eficiență maximă a pămîntului. a mijloace- Ipr tehnice moderne și tehnologiilor avansate. Pornind de Ia cerința fundamentală că producția agricolă modernă solicită oameni cît mai bine mai bogate cunoștințe științifice și practice, învățămîntul agrozootehnic urmărește calificarea profesională Ia locul de muncă a unui număr de cursanți și instruirea de masă a celorlalți cooperatori și lucrători din I.A.S.și S.M.A.După primele lecții și cicluri de conferințe care au prinde concluzia agrozootehnic se desfășoară mai organizat, iar frecventa este mai bună față de anii trecuți. Este rezultatul faptului că intr-un mare număr de județe, organele și organizațiile de partid, organele agricole au manifestat și manifestă preocupare pentru buna nrganizare și desfășurare a cursuriler, urmăresc ca lectorii să țină cu. regularitate lecțiile. A crescut, de asemenea, nivelul de predare, punțndu-se un accent special pe legarea cunoștințelor teoretice de activitatea practică.' în acest scop, de mare importantă sint demonstrațiile făcute „pe viu" la cîmp, în secțiile de mecanizare sau în graj’duri pentru, creșterea animalelor — lecții care, așa cum arată experiența, contribuie nemijlocit la sporirea producției agricole.în acest an. consiliile de conducere din unitățile agricole s-au îngrijit să cuprindă în formele de în- vățămînt agrozootehnic un număr cit mai mare de cooperatori și mun- ^citori și, în mod obligatoriu, pe cei

care angajează suprafețe pentru a le cultiva în acord global, care lucrează în zootehnie. De asemenea, a existat mai multă preocupare pentru atragerea la aceste cursuri a femeilor. Dar înscrierea propriu - zisă la cursuri nu este, în sine, suficientă. Este nevoie ca toți cei cuprinși în cursurile învățămîntului a ’ootehnic să participe cu regu- 1 •itatc la lecții și demonstrațiile practice. în acest scop, organizațiile de partid de la sate au datoria să

muncii în acord global, stabilite recent pentru unitățile agricole de stat și cooperatiste, care au un rol important în întărirea ordinii și disciplinei în muncă și creșterea răspunderii fiecărui lucrător la realizarea sarcinilor ce revin . formației de muncă. în aceeași ordine de idei, a sporirii caracterului practic al învățămîntului agrozootehnic, este necesar ca un număr cit mai mare de țărani cooperatori și lucrători din I.A.S. să
® Lecții și demonstrații practice care să 
contribuie nemijlocit la creșterea produc
ției • însușirea tehnologiilor moderne de 
mare randament ® Cunoștințe strîns legate 

de obiectivele fiecărei formațiiavut loc se de«- că invățămîntul desfășoare o intensă muncă politică- educativă, astfel ca fiecare să ajungă la înțelegerea imperativului că a munci azi în agricultură, a aplica tehnologiile moderne de lucrare a pămintului, de creștere a animalelor, necesită obligatoriu profesionale temeinice.Experiența de. pînă vedește că eficienta tului agrozootehnic depinde hotări- tor de însușirea de către cursanți a unor cunoștințe de folos practic, strîns legate de activitatea pe care o desfășoară. Se,impppe deci,, pre-, tutindenii adaptarea temelor dezbătute ia condițiile concrete — economice și de producție — ale fiecărei formațiuni do muncă. Astfel, dezbaterile de- Ia cursuri trebuie axate cu prioritate pe stabilirea fnăsu- rilor tehnice și organizatorice, asimilarea tehnologiilor de cultivare a plantelor sau de creștere a animalelor necesare a se aplica pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție care revin echipei, brigăzii sau fermei. în mod deosebit, se cer explicate amănunțit noile forme de organizare și retribuire a
Demnitatea școlii

cunoștințaacum do- învățămin-

fie instruițt prin cursuri speciale în vederea însușirii conducerii tractorului, a folosirii mașinilor agricole și instalațiilor din sectorul în care lucrează.întreaga desfășurare a învățămîntului agrozootehnic, acțiune de mare însemnătate pențru calificarea și pregătirea profesională a lucrătorilor gricultură, trebuie să sub îndrumarea nemijlocită comitetelor județene de partid și a celor comunale. Este de datoria lor ca. printr-un control sistematic, să înlăture orice tendință de formalism care se mai manifestă pe alocuri. Organizațiile de partid de la sate trebuie să urmărească ca învățămîntul agrozootehnic, așa cum este și firesc, să ducă la creșterea efectivă a nivelului de cunoștințe și de pregătire a cursanților, în care scop cursurile , jrebiije_ șă se încheie cu probe practice efectuate pe loturile demonstrative și în producție, pentru a se verifica rezultatele învățămîntului.Ampla acțiune de ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale a oamenilor muncii din agricultură, promovarea largă a tot ceea ce este nou și înaintat in domeniul lucrării pămîntului și al creșterii animalelor constituie o condiție indispensabilă pentru realizarea producțiilor vegetale și animale sporite prevăzute de planul pe primul an al actualului cincinal.

de lucru a- loc a

școală a demnitățiiCtitori de școală șl cultură românească, învățați și , profesori de renume au văzut, dintotdeauna. în școală, cadrul adecvat al disciplinării aptitudinilor pentru activitatea - creatoare. „Școală dragă. în tine mi-e nădejdea 1“ — îșî exprima convingerea, acum un secol, ilustrul nostru cărturar Alexandru Odobescu. Mai mult ca oricînd, astăzi, fiecare instituție școlară este și trebuie să fie o cetate a educației. Firesc, unul din mijloacele cu eficiență deosebită în educarea tineretului este procesul didactic, educația prin muncă, prin învățătură fiind una din laturile esențiale ale procesului educativ. De aceea, școala de toate gradele, instituțiile noastre de instruire și educație sint chemate să formeze prin întreaga lor activitate generații de specialiști prestigioși, care să îmbine o riguroasă competentă profesională cu profunde convingeri maniste, marxist-Ie- niniste. cu un devotament nemărginit pentru cauza poporului, pentru cauza păcii și progresului omenirii. Dezvoltarea unei activități originale, cu implicații științifice si practice complexe, cultivarea gîndirii creatoare reprezintă înalte îndatoriri încredințate tuturor dascălilor. lecția și cursul universitar — de ținută, temeinic pregătite și argumentate, creatoare — îndeplinind un rol preponderent în pregătirea și educarea tineretului.Nu același lucru se poate spune despre procesul educativ. Aici factorii care concură
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CONFERINȚE JUDEȚENEAIE CONSILIILOR POPULARE
5-ff încheiat o etapă importantă in pregătirea

apropiatului Congres al consiliilor populare județene

și al președinților consiliilor populare

la realizarea lui sint mai numeroși și. mai greu de identificat și evaluat. Educația este o știință, dar este și o artă cu multe valențe : educație prin muncă și pentru muncă. educație socială și politică, formarea concepției științifice, ma- , terialist-dlalectice despre lume, educație ju- ridic-cetățenească, e’- ducație morală, estetică, fizică. Aș spune că — împreună cu toți membrii corpului profesoral, cu organizația de partid și organizațiile de tineret — profesorul diriginte
însemnări de 

prof. univ.
Dumitru RUSU

în școală îndeplinește, în acest caz, atribuții de onqare și de mare răspundere. El este. în prim plan, educatorul și sfătuitorul nemijlocit al elevilor, după cum îndrumătorul de grupă și de an în în- vățămintul superior este mentorul spiritual al studentului. Și unul și 'celălalt îndeplinesc rolul de propagator al ideilor generoase, al omeniei și culturii, umaniste, pentru progresul țării. Și unul și celălalt oferă tinerilor un model uman, de conduită profesională. politică, cetățenească, excelentă.. lipsi din diriginteluitul cultivarea tradițiilor care ne-au înălțat neamul și ne-au așezat, cu specificul nostru tradițional, in galeria popoarelor cu pilduitoare istorie și mîndră existentă. E-

etică prin Nu poate programul cu tinere-

vident. toți profesorii pot fi diriginți și fiecare cadru didactic ti- riiversitar poate fi îndrumător de grupă. în opinia mea. misiunea profesorului nu se circumscrie numai la actul transmiterii cunoștințelor. ci ea •presupune, prioritar — așa cum pe drept au subliniat, cu .stăruință, prestigioase personalități ale vieții noastre pedagogice în articolele consacrate acestei teme publicate de „Scînteia" — răspun- derea pentru cultivarea trăsăturilor morale ale generațiilor ce se succed.Dar să nu uităm de o altă mare forță e- ducativă — părinții. Cred că • rolul dirigintelui în cimentarea legăturii cu familia este precumpănitor. Participarea mai activă a părinților la viața școlii, înnoită în conținut și în formele ei concrete de acțiune, este un deziderat al viitoarelor noastre împliniri educative.Istoria culturii noastre. a culturii universale. consemnează nume ilustre de educatori. creatori de școală, nume cu prestigiu în rîndul tinerelor generații ale vremii. Cu- vîntul cald și îndemnul părintesc, exemplul moral și probitatea profesională au lăsat însemnele binelui și umanului asupra tinerilor, cum lasă rodnicie și belșug o ploaie binecuvîntată. venită la vreme. în a- ceasta constă înalta demnitate a școlii — atribut moral care o- feră viitorului cetățean o lecție permanentă de ceea ce am putea numi școala demnității civice, politice. patriotice.

Stmbătă și duminică au avut loc, așa cum s-a mai anunțat, Conferința consiliilor populare din Capitală și cpnfe- rințele județene ale consiliilor populare din 21 de județe. Urmînd celor care se desfășuraseră cu o săptămină înainte in alte 18 județe, aceste conferințe au încheiat o etapă importantă în pregătirea apropiatului Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare — eveniment de o însemnătate deosebită in viața politică. economică și socială a țării.în cele 22 de conferințe desfășurate sîmbătă și duminică, 5 200 de vorbitori au dezbătut sarcinile ce revin consiliilor populare în cincinalul 1976—1980, planul în profil, teritorial, programele de activități privind dezvoltarea și modernizarea industriei și agriculturii, sporirea eficienței investițiilor, schițele de sistematizare a teritoriului și localităților, gospodărirea ■ fondului forestier și a apelor, pregătirea forței de muncă, creșterea continuă a nivelului de trai material și Spiritual al oamenilpr muncii.în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii din conducerea de partid și de stat care au participat la lucrări. în municipiul București — Manea Mănescu ; in județele : Argeș — Ion Ursu ; Bacău — Leonte Răutu ; Bihor — Angelo Miculescu ; Brăila — Janos Fa- zekas ; Buzău — Petre Lupu ; Caraș-Severin — Mihai Da- lea ; Dîmbovița — Ion Ioniță ; Dolj — Ștefan Voițec : Hunedoara — Mihai Marinescu ; Ialomița — Gheorghe Pană: Iași — Emil Bobu ; Maramureș — Iosif Ugiar ; Mureș — Vasile Patilineț ; Neamț — Emil Drăgănescu ; Olt — Cornel Burtică ; Prahova — Gheorghe Oprea ; Satu-Mare — Mihai Gere ; Sibiu — Nicolae Giosan ; Teleorman — Gheorghe Rădulescu ; Timiș — Ilie Verdeț ; Vrancea — Lina Ciobanu.

Dezbaterile s-au încheiat prin adoptarea unor hotăriri prin care deputății, exprimîndu-și deplinul acord cu prevederile planului cincinal 1976—1980 și planurile de perspectivă, cu celelalte programe supuse dezbaterilor, au stabilit măsuri concrete pentru transpunerea lor în viață, pe plan teritorial.Conferințele au adresat chemări către toți cetățenii pentru îndeplinirea exemplară și depășirea sarcinilor și obiectivelor prevăzute in actualul cincinal ce revin oamenilor muncii din Capitală, din județele țării, din fiecare localitate urbană și rurală.în cadrul conferințelor, dind expresie sentimentelor de dragoste și prețuire ale națiunii față de secretarul general al partidului, participanții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, calde urări de sănătate, viață îndelungată și putere de muncă, pentru a conduce destinele României socialiste, spre binele și fericirea întregului nostru popor.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la lucrările conferințelor au adresat telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care exprimă adeziunea deplină a tuturor cetățenilor, români, maghiari, germani .și de alte naționalități, față de politica internă și internațională a partidului și statului nostru, angajamentul lor ferm de a-și consacra întreaga energie creatoare înfăptuirii hotâ- ririlor Congresului al XI-lea al partidului, de a depune toate eforturile pentru progresul neîntrerupt al patriei, înflorirea și bunăstarea națiunii noastre socialiste, pentru transpunerea in viață a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
ÎN PAGINILE II-III

Relatări de la conferințele consiliilor
populare din municipiul București

■ și din județele Argeș, Bacău, Bihor,
Brăila, Buzău

DE LA INTRAREA ÎN FUNCȚIUNE, HIDROCENTRALA 
DE LA PORȚILE DE FIER A DAT ȚĂRII

Servicii și comerț modern
De 23 de ori producția de energie 

, din 1938 a RomânieiIeri, 26 ianuarie a.c., aici la Porțile de Fier s-a consemnat un eveniment deosebit : aparatele din cabina de comandă a hidrocentralei au impresionanta cifră de 25 miliarde kilowați/ oră. Atît a pulsat hidrocentrala de pe Dunăre în sistemul energetic național de la punerea în funcțiune a primei turbine și pînă

înregistrat
la această oră. O cantitate de energie electrică ce depășește aproape 23 de ori treaga producție energie electrică

de înde a României anului 1938. Hotărîți să obțină și in actualul cincinal noi și prestigioase succese, energeticienii de la Porțile de Fier îșî propun în activitatea zilnică două obiective : punerea integrală în

valoare potențial Dunării unor însemnate nomii la consumul propriu. Din această primă lună a anului, de la Porțile de Fier s-au pulsat în plus peste prevederile de plan 1,3 milieane ki- lowați/oră energie e- lectrică. (Virgiliu Tă- taru).

a Întregului energetic al și obținerea eco-
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Un om „spirt". Un bărbat scund, smead, de a cărei fibră musculară nu se poate prinde grăsimea. Doi ochi care văd cît zece. O cască de șantier despre care colegii spun, în glumă, că ar fi mai mare decît purtătorul ei. Un surîs reconfortant și. o vorbă fără înflorituri, mereu la „adresă", scurtă, exactă. Acesta mi s-a părut a fi inginerul Ion Cazacu, bărbat în floarea vîrstei, nepotolitul „duh" energic și nu agitat al noii turnătorii de fontă, adevărată „uzină în uzină". Brașov.— Cine este autorul acestei opere _ ___ ___________Mi-a răspuns :— Să nu vă gîndiți la un singur om. La actualul nivel. tehnica nu se mai poate realiza de către un singur specialist, oricît de dotat și de ambițios ar fi el. Chiar dacă ideea îi aparține unui om. realizarea ei obligă la contribuția unei întregi game de specialiști, de inovatori, de oameni care înțeleg că autodotarea înseamnă curajul de a concepe și a înfăptui cu mijloace proprii și. mai ales, cu propriul „aur cenușiu", aparatură, mașini-unelte, instalații de mare randament.

Ultima creație a vului care dă viață în mișcare colosul Tîmpa, pentru care ția fiecărei zile înseamnă 200 de tractoare — adică a- proximatlv un kilometru de mașini grele scoase în 34 de variante — este tocmai a-

colecti- și pune de sub produc-
se cere răsturnată, căci „paradoxala" imagine este aici reală. După cum ne spune inginerul Vasile Sechel, directorul Centralei industriale de tractoare și mașini agricole, o construcție de genul noii turnătorii se realizează pe plan mondial in

de la „Tractorul“-
?— l-am întrebat. I

în localitățile rurale
® în 1975 s-au vîndut cu 39 la sută mai multe 
mărfuri decît în 1970 © Peste jumătate din nu
mărul unităților comerciale rurale funcționează 
în
&

localuri noi © Volumul prestărilor s-a dublat 
Perspectivă 1980 : în fiecare comună — cel 

puțin 15 categorii de serviciide 30 și 31 ianuarie a.c. vaîn zilele avea loc la București cel de-al VI-lea Congres al cooperației de consum. în dorința de a prezenta cititorilor realizările cu care lucrătorii cooperației întîmpină congresul, preocupările actuale și de perspectivă din acest sector de larg interes cetățenesc, am solicitat tovarășului Nicolae MIHAI, președintele CENTROCOOP, răspuns la cîteva întrebări privind activitatea cooperației de consum la sate.— Un prim capitol important în activitatea cooperației îl reprezintă sectorul volumul lației rurale 39 la sută spor deosebit rile bunurilor gată). Rețeaua git cu aproape bine de jumătate din unitățile comerciale rurale funcționează în construcții noi). în perioada 1971—1975 s-a încheiat în întreaga țară organizarea concentrică a rețelei de magazine : în fiecare sat funcționează in prezent magazine mixte, care o- feră cumpărătorilor mărfuri de cerere curentă ; în comune — magazine generale cu mărfuri de cerere curentă și periodică ;trele zonale — magazine universale cu mărfuri de toate categoriile. Jumătate din rețeaua de magazine sătești este organizată astăzi pe principiile moderne de comerț : autoser-

In 18 luni s-ar fi putut scrie despre acești oameni un roman. S-ar fi putut turna un film -artistic de lung metraj. Și. obligatoriu, în culori și pe ecran panoramic. Viața ne devansează încă o dată proiectele, dar de cite ori n-a trebuit să

0 cămașă abă

într-o hală de turnătorie
ceastă mare și modernă turnătorie de fontă in care, așa cum afirmă Ion Cazacu, „se va putea lucra în cămașă albă". Mărturisesc că, în optica mea, cam prea „clasică" față de acest gen de muncă, halele de turnătorie. alături de cele de forjă și cazangerie, apăreau ca locuri in care numai lucrul „în cămașă albă" n-ar putea fi posibil.Si, totuși, optica învechită

aproximativ trei ani. Brașovenii și-au propus s-o ridice din temelii și s-o finiseze pînă la ultimul amănunt în doi ani. Au intrat cu ea in rodaj după numai 18 luni. Luna trecută, cu cîteva zile înainte de sfirșitul anului, colosul a fost pus în mișcare și primele șarje au fost turnate in forme. Un oftat de ușurare. Un zimbet obosit, dar reconfortant, de biruință.

recunoaștem că impetuozitatea ei ne-o ia înainte și pînă să frămîntăm și să coacem subiectele, conflictele, deznodămintele, posibilii noștri eroi avansează către alte etape ale existentei lor, fac, înfăptuiesc, modifică peisajul uman și fizic al așezărilor noastre !...O cămașă albă și o turnătorie — noțiuni care, in aparență, se exclud. Salopeta lui Ion Cazacu este

comercial. în anul 1975 mărfurilor oferite popu- a crescut cu circa față de 1970 (un au înregistrat vînză- de folosință îndelun- de magazine s-a lăr- 500 000 mp (astăzi mai

în cen-

trecută însă prin toată pulberea șantierului, prin uleiuri, prin vopsele, prin fiare și rugină. în porii pielii de pe fața lui s-au încastrat particule infime de zgură și mîinile îi sint scorțoase, aspre, cu venele reliefate de pulsul mereu năvalnic. El e „proiectantul" și „beneficiarul". Inginerul Emil Moldovan, directorul întreprinderii de construcții industriale și montaj — Brașov, este „constructorul". Antipodul lui Ion Cazacu, așa cum o apă profundă, dar liniștită, este reversul năvalnicei rostogoliri a șuvoaielor montane. Au lucrat cot la cot înțelegîndu-se din primul moment asupra unei chestiuni esențiale : necesitatea scurtării etapelor foarte lungi de la gîndire, proiect, la realizare — o condiție sine qua non pentru marile obiective, care solicită uneori cîte 5—6 ani de tatonări. de căutări, de pregătire a elanului necesar și. cînd sint gata, progresul tehnologic parcurs între timp le găsește deja demodate. Soluția : o bună și ritmică pregătire încă din
Ioan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a V-a)

virea și expunerea deschisă a mărfurilor.Pentru servicii comerciale și hoteliere solicitate de turism au fost construite peste 100 hanuri, moteluri, cabane și campinguri (cu o capacitate de 5 000 locuri), precum și 800 birturi și ospătării.în perioada 1976—1980 vinzările de mărfuri în mediul rural vor crește și mai mult decît pînă acum. Numai sporul de produse din acest cincinal, față de cincinalul trecut, va fi mai mult decît dublul vînzărilor din anul 1975. Pentru a putea vinde în condiții bune această importantă cantitate de mărfuri, rețeaua de desfacere se va lărgi cu noi magazine care totalizează o suprafață de peste 700 000 mp. Pînă în anul 1980, întreaga rețea comercială de la sate va fi modernizată, urmînd a fi dotată cu mobilier și utilaje adecvate.
— Cooperația de consum desfășoară 

o largă activitate de achiziții fi con
tractări in mediul rural. Ce ne putefi 
spune în legătură cu realizările fi 
sarcinile din acest domeniu 2— Pentru asigurarea fondului central de mărfuri necesar aprovizionării populației și industriei prelucrătoare. organizația noastră a asigurat, pe calea achizițiilor, condițiile valorificării unui volum aproape dublu de produse agroalimentare din gospodăriile țărănești, dezvoltînd totodată producția zootehnică proprie și baza tehnico-materială a unităților de industrializare și semiindustriali- zare a produselor agricole.în actualul cincinal volumul total de produse pe care ni l-am propus să-l atragem la fondul de stat va fi de 2,3 ori mai mare decît în cei cinci ani anteriori. Pentru realizarea acestei sarcini, organizațiile cooperației vor acorda un sprijin substanțial producătorilor agricoli.în vederea asigurării bazei materiale a achizițiilor de produse agroalimentare se vor încheia contracte cu un număr cît mai mare de producători, iar în zonele de deal și munte necooperativizate, cooperativele de consum vor sprijini producătorii în creșterea animalelor, prelucrarea și valorificarea fructelor,
(Continuare în pag. a V-a)
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Conferința consiliilor 
populare din municipiul

BUCUREȘTI ARGEȘDesfășurată într-o atmosferă de lucru, de exigență și responsabilitate civică, prima Conferință a consiliilor populare din municipiul București a prilejuit o amplă analiză a problematicii complexe legate de dezvoltarea economico-socială și edilitară a marelui oraș și a comunelor suburbane în cincinalul 1976—1980. Conferința a dat expresie hotărîrii ferme a oamenilor muncii din Capitală de a înfăptui exemplar sarcinile ce le revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., adeziunii lor depline la politica internă și externă a partidului și statului nostru.Expunerea prezentată de tovarășul Gheor- ghe Cioară, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular municipal, dezbaterile din plenul conferinței și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul 183 de participanți, au înfățișat bilanțul rodnic al rezultatelor din cincinalul 1971—1975 — îndeplinit în mai puțin de patru ani și jumătate — au reliefat cu pregnanță că obiectivele înscrise în planul cincinal 1976—1980, în profil teritorial, reprezintă încă o expresie a preocupării permanente a conducerii partidului și statului nostru, personal a secretarului general al partidului, pentru continua dezvoltare și înflorire a Capitalei.Subliniind sarcinile deosebite ce revin industriei ‘bucureștene în noul cincinal — a cărei producție va fi în anul 1980 cu peste 45 la sută mai mare decît în 1975 — schimbările structurale pe care le va cunoaște prin dezvoltarea cu precădere a industriei construcțiilor de mașini și, mai ales, a subramurilor ei de vîrf, expunerea și cuvîntul multor vorbitori s-au oprit pe larg asupra soluțiilor concrete, asupra direcțiilor de acțiune pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor prevăzute. Sintetizate, acestea se referă la valorificarea mai bună a potențialului tehnic și uman din întreprinderi ; dezvoltarea puternică a cercetării științifice proprii și aplicarea largă a rezultatelor ei în producție ; continua modernizare a tehnologiilor de fabricație, înnoirea și ridicarea calitativă a produselor ; sporirea substanțială a productivității muncii ; reducerea continuă a cheltuielilor materiale de producție; ridicarea calificării forței de muncă. Totodată, au fost relevate acțiunile ce trebuie întreprinse pentru realizarea ritmică a sarcinilor de export și creșterea competitivității produselor pe piața externă, pentru reducerea importurilor prin producerea în țară a unui număr cît mai mare de materiale, aparate, mașini și utilaje, pentru fructificarea cit mai deplină a potențialului de creație existent în unitățile economice, de cercetare și învățămînt, pentru ridicarea necontenită a eficienței întregii' activități economice.Dezbătind problemele din domeniul investițiilor, construcțiilor și sistematizării, numeroși vorbitori au accentuat necesitatea asigurării la timp a documentațiilor tehnieo-economice și proiectelor de execuție, adoptării unor soluții constructive și tehnologii moderne de lucru pe șantiere, pentru respectarea și devansarea termenelor de execuție a noilor capacități de producție și a obiectivelor social-culturale ; ei au subliniat măsurile ce trebuie aplicate cu fermitate de consiliul popular municipal și cele ale sectoarelor pentru dezvoltarea urbanistică a Capitalei potrivit schiței de sistematizare. amplasarea judicioasă a noilor obiective industriale pe platformele stabili

te, integrarea armonioasă a noilor construcții de locuințe în cadrul urban existent și amplasarea acestora în apropierea locurilor de muncă, asigurîndu-se, totodată, condițiile necesare unei mai bune desfășurări a transporturilor.Alți vorbitori au supus atenției conferinței diferite aspecte legate de îmbunătățirea aprovizionării populației cu legume, carne, lapte și fructe — la care își vor aduce. încă din acest an, o contribuție sporită unitățile agricole din comunele suburbane — creșterea și diversificarea producției de bunuri de consum în industria locală, extinderea prestărilor de servicii pentru populație, făcînd în acest sens numeroase propuneri concrete ce urmează să fie studiate și aplicate de consiliile populare.Din lucrările conferinței s-a cristalizat, de asemenea, un amplu program de activitate pentru consiliile populare municipal și ale sectoarelor și comunelor, în ce privește atragerea largă a cetățenilor la realizarea lucrărilor de amenajare a cursurilor apelor, a Jacurilor, la dezvoltarea bazelor de recreere, desfășurarea unor acțiuni de masă pentru întreținerea cu grijă a locuințelor, folosirea rațională a apei, evitarea risipei de energie și combustibil, buna gospodărire și înfrumusețare a orașului.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul MANEA MĂNESCU, membru al Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului. După ce a adresat, din însărcinarea conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroase felicitări pentru aportul remarcabil al oamenilor muncii din Capitală la realizarea înainte de termen a cincinalului 1971—1975, vorbitorul a relevat că municipiul București va cunoaște o dezvoltare economică și socială viguroasă și în actualul cincinal. înfățișînd obiectivele dezvoltării și modernizării structurii . industriei, vorbitorul a subliniat că organele locale de partid și de stat au datoria să urmărească permanent modul în care se îndeplinesc prevederile planului în fiecare întreprindere, a făcut un șir de recomandări referitoare la utilizarea intensivă a capacităților de producție, sporirea substanțială a productivității muncii, gospodărirea optimă a materiilor prime și resurselor energetice, reducerea cheltuielilor materiale și a tuturor costurilor de fabricație, perfecționarea tehnologiilor, accelerarea ritmului de reproiectare, înnoire și diversificare a producției, valorificarea promptă în producție a rezultatelor cercetării științifice, sporirea volumului și eficienței exportului, folosirea judicioasă a resurselor valutare pentru importuri. în continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de problemele înfăptuirii programului de investiții, de sarcinile ce revin consiliilor populare în organizarea și conducerea industriei locale, buna aprovizionare a populației, dezvoltarea prestărilor de servicii, ea și în domeniul realizării construcțiilor de locuințe și al lucrărilor edilitar-gospodărești. în partea finală a cuvîntului, vorbitorul a accentuat necesitatea de a se perfecționa continuu toate laturile activității consiliilor populare, care vor trebui să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să se preocupe de atragerea tuturor oamenilor muncii la elaborarea deciziilor și la îndeplinirea acestora, să se consulte larg și sistematic cu cetățenii, mobilizîndu-i la înfăptuirea politicii partidului și statului.

Conferința județeană Argeș a consiliilor populare a dezbătut pe larg, timp de două zile, probleme de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea economico-socială a județului în actualul cincinal. Prin numărul participanților — aproape 1 900 deputați ai consiliilor populare județean, municipal, orășenești și comunale, cît și numeroși invitați — prin intervențiile celor 272 de vorbitori, prin spiritul constructiv și analiza responsabilă care au caracterizat desfășurarea lucrărilor, conferința a constituit o manifestare concludentă a adîncirii șl perfecționării continue a formelor și metodelor democratice de consultare sistematică și permanentă a maselor în elaborarea hotărîrilor ce privesc mersul nostru înainte.Expunerea prezentată de tovarășul Ion Dincă, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, ca și dezbaterile din plen și din secțiuni au scos în evidență rezultatele pozitive obținute în activitatea economico-socială, în perioada 1971—1975, au examinat, cu exigență comunistă, neajunsurile, au formulat numeroase propuneri concrete.Abordînd modalitățile prin care consiliile populare, deputății,' în strînsă legătură cu masele de oameni ai muncii, trebuie să acționeze pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce revin județului în transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului, dezbaterile s-au axat pe necesitatea ca și în viitor Argeșul să se afirme, cu o pondere tot mal mare, în dezvoltarea unor ramuri de seamă ale economiei naționale : chimia, construcțiile de mașini, energetica, industria ușoară, agricultura și altele. între anii 1970 și 1975, valoarea producției globale a județului a Crescut de la 9,8 miliarde lei la peste 21 miliarde lei, iar în perioada noului cincinal ea se va dubla față de dimensiunile celei de astăzi.în conferință s-au făcut numeroase propuneri, întărite prin angajamente concrete, menite să contribuie la tot mai buna organizare a activității în acest domeniu : folosirea mai chibzuită, la întreaga capacitate, a bazei tehnico-materiale existente .în fiecare întreprindere ; pornindu-se de la experiența pozitivă a multor unități economice, să se stabilească măsurile necesare pentru creșterea productivității muncii — prin extinderea mecanizării și automatizării, perfecționarea organizării, întărirea ordinii și disciplinei — la întreprinderea de autoturisme, combinatul de lianți, combinatul petrochimic etc. ; să se modernizeze și să se diversifice produsele electrotehnice și electronice, articolele tehnice din cauciuc, mobila din lemn, țesăturile din lînă și cele din bumbac. în toate întreprinderile județului să se desfășoare o susținută ofensivă împotriva risipei, pentru asigurarea unui nivel calitativ competitiv fiecărui produs.Și pentru industria locală a fost stabilit un ritm de dezvoltare ridicat. La sfîrșitul cincinalului, producția globală a acestui sector va fi cu 38 la sută mai mare decît în 1975. în scopul îmbunătățirii permanente a aprovizionării populației de la orașe și sate, ponderea cea mai însemnată — 72, 8 la sută, în 1980 — este rezervată bunurilor alimentare și industriale destinate consumului public. Prin creșterea investițiilor, folosirea mai eficientă a capacităților existente și 

prelucrarea unor cantități superioare de materii prime furnizate de agricultură, volumul producției globale a industriei alimentare va spori de 2,5 ori.Participanții la conferință s-au angajat ca în domeniul agriculturii să asigure în cincinal o creștere a producției de 25—30 la sută. în acest sens, au făcut numeroase propuneri privind : folosirea cu randament maxim a întregii suprafețe de pămînt ; ridicarea fertilității, prin lucrări de chimizare, combaterea eroziunii solului, desecări și irigații ; sporirea producției de legume, asigurîndu-se întregul necesar pentru aprovizionarea populației cu produse proaspete și pentru industrializare ; creșterea producției zootehnice prin realizarea efectivelor planificate, îmbunătățirea raselor și sporirea randamentului mediu pe animal.Toate problemele înscrise pe ordinea de zi a conferinței au fost dezbătute prin prisma contribuției la ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Pe lingă propunerile și angajamentele ce vizează direct activitatea economică productivă, ridicarea calității și a eficienței acesteia, vorbitorii au insistat asupra căilor și mijloacelor prin care trebuie îmbunătățită activitatea in diferitele sectoare ale vieții sociale. Astfel, odată cu aplicarea sistematizării, vorbitorii au arătat că este necesar să se asigure și dotarea localităților cu rețele de apă și de canalizare, încălzire centrală etc. în comerț — unde se prevede sporirea cu peste 44 la sută a desfacerilor de mărfuri față de cincinalul trecut — trebuie să sporească numărul magazinelor din orașele Pitești, Cîmpulung, Curtea de Argeș, cît și din mediul rural ; să se asigure centre comerciale în fiecare nou cartier ; să se continue specializarea magazinelor, în serviciile publice — pentru dezvoltarea cărora s-au alocat 53,2 milioane lei — o atenție deosebită va fi dată orașelor Curtea . de Argeș și Cîmpulung ; vor spori și se vor diversifica serviciile pentru populația de la sate.Reprezentanții cetățenilor din comunele și orașele județului Argeș au făcut, de a- semenea, numeroase și utile propuneri care vizează intensificarea activității consiliilor populare pentru mobilizarea cetățenilor la buna gospodărire a localităților, pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății publice, a transportului în comun etc.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ION URSU, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a făcut o serie de recomandări privind : realizarea tuturor o- biectivelor de investiții în termenele stabilite, la parametrii proiectați și la un nivel calitativ superior ; promovarea consecventă a progresului tehnic și intensificarea cercetării pentru găsirea unor soluții tehnologice optime în petrochimie, construcții de mașini și alte' ramuri ; accentuarea preocupărilor pentru calificarea forței de muncă ; creșterea substanțială a producțiilor medii în agricultură ; valorificarea mai bună a bogatelor resurse materiale și umane de care dispune județul ; dezvoltarea industriei locale, comerțului și serviciilor publice, dindu-se curs inițiativelor și solicitărilor oamenilor muncii ; îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă ale deputaților și consiliilor populare, pentru antrenarea tuturor cetățenilor la gospodărirea orașelor și satelor argeșene.

Conferința consiliilor populare din,județul Bacău a analizat cu înaltă responsabilitate civică și competență obiectivele dezvoltării economico-sociale ale județului în acest cincinal, manifestîndu-și hotărîrea nestrămutată de a contribui, din toate puterile, la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI- lea al partidului.Expunerea prezentată de tovarășul Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, ca și cei 270 de participanți la dezbateri — în plen și în secțiuni — au relevat cu satisfacție realizările obținute în cincinalul anterior : județul a raportat îndeplinirea planului producției marfă industriale, pe perioada 1971—1975, cu 164 de zile mai devreme. Un loc de seamă în dezbateri l-au ocupat multiplele aspecte concrete ale realizării planului de dezvoltare în profil teritorial. S-a relevat că. în acest cincinal, industria băcăuană va continua să crească in ritm susținut ; in 1980, ea va înregistra un spor de 52,7 la șută față de realizările anului 1975 : industria chimică șl cea constructoare de mașini vor reprezenta 47 la sută din totalul producției industriale.Paralel cu creșterea considerabilă a producției în capacitățile existente, noile unități ce se vor înălța (circa 60 la număr) vor contribui la amplificarea volumului producției realizate în județul Bacău. Modalitățile de realizare exemplară a acestor sarcini de mare amploare au fost abordate în cuvîntul lor, de numeroși vorbitori, care au subliniat necesitatea asimilării unor produse noi, competitive din punct de vedere al nivelului tehnic și al calității, perfecționării tehnologiilor existente și introducerii altora noi, extinderii mecanizării și automatizării producției, in vederea ridicării eficienței întregii activități economice. O atenție deosebită în cadrul dezbaterilor s-a acordat industriei locale, al cărei volum va crește cu 34,2 la sută, pe seama valorificării mai intense a resurselor județului. Participanții la discuții s-au referit la faptul că atît industria locală, cît și cooperația meșteșugărească și de consum vor trebui să acorde prioritate producției bunurilor de consum, articolelor de uz casnic și gospodăresc larg soli- icitate de cetățeni., în domeniul agriculturii, expunerea, ca și Vorbitorii au scos în evidență succesele obținute, județul situîndu-se în fruntea întrecerii pe tară în 1974, analizând totodată cu exigență sarcinile importante ce revin acestui sector: creșterea suprafeței arabile, combaterea eroziunii solului, extinderea lucrărilor de irigații etc. în cadrul lucrărilor s-a pus un accent deosebit pe problemele dezvoltării zootehniei, legpmi- culturii, pomiculturii și viticulturii, în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației.Dat fiind că în județul Bacău pădurile ocupă circa 40 la sută din suprafață, numeroși vorbitori au abordat sarcinile ce revin consiliilor populare pe linia conservării și dezvoltării fondului forestier : realizarea unor acțiuni ample de curățire a pădurilor și pășunilor împădurite, extinderea

tehnologiilor moderne de scoatere a arborilor și de mecanizare a lucrărilor, împădurirea, unor terenuri degradate din afara fondului! forestier, inapte pentru agricultură, extin-" derea speciilor valoroase și repede crescătoare. -,jîntrucît în perioada actualului cincinal' județul va beneficia de importante fonduri de investiții, peste 21 miliarde lei, destinate construirii de obiective economice, social-culturale, edilitare, participanții la- dezbateri au analizat cu deosebită grijă și. spirit gospodăresc modalitățile legate defolosirea cu maximă eficientă a acestor fonduri. respectarea strictă a schițelor desistematizare în amplasarea obiectivelor.în cadrul discuțiilor s-a arătat că în utilizarea fondurilor prevăzute la capitolul, gospodăriei comunale un rol important revine consiliilor populare, care trebuie să acorde o atenție sporită lucrărilor menite să contribuie la asigurarea unor condiții civilizate de viață pentru cetățenii tuturor localităților. în acest sens, vorbitorii au reliefat necesitatea coordonării lucrărilor de modernizare și reparare a străzilor, de extindere a alimentării cu apă, rețelelor de energie termică etc. Referindu-se, în continuare, Ia traducerea în fapt a schițelor de sistematizare la sate, mai multi deputați.-. au făcut propuneri chibzuite cu privire la- evitarea dispersării construcțiilor, a risipei- de pămînt, crearea condițiilor concrete pentru ca, într-un viitor apropiat, să se poată trece la introducerea alimentării cu apă, a canalizării, încălzirii centrale etc. Cu aceeași competență s-a ocupat confe-- rinta și de problemele social-culturale, in- sistindu-se în mod deosebit asupra diver-, selor aspecte ale activității in domeniul ÎI. vățămîntului și culturii, ocrotirii mamei șl • copilului, lărgirii și modernizării rețelei comerciale etc.Cu mult interes au fost analizate de participanții la conferință căile de perfecționare a stilului de muncă al consiliilor populare, îndeosebi în ce privește o mai atentă selectare a problemelor supuse dezbaterii sesiunilor, eliminarea tendințelor da formalism în elaborarea hotărîrilor, îmbu-, nătățirea activității comisiilor permanente,, sporirea contribuției fiecărui deputat la. buna desfășurare a activității organului re- - prezentativ din care face parte, mai buna organizare a consultării cetățenilor în pro- < blemele de interes obștesc.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul LEONTE RĂUTU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, referindu-se la sarcinile ce stau în fața oamenilor muncii băcăuani, a subliniat importanța mobilizării tuturor eforturilor pentru îndeplinirea exemplară a planului cincinal în localitățile județului. Totodată, s-a relevat necesitatea concentrării atenției consiliilor populare asupra punerii în valoare a potențialului economic al tuturor localităților, a aplicării consecvente a schitelor de sistematizare. Vorbitorul a relie-. fat, în continuare, rolul crescînd care, potrivit legii, revine consiliilor populare în conducerea întregii agriculturi — a sectorului socialist, dar și a celui individual) care. în zonele de deal și munte ale jude-, țului, deține o pondere importantă, îndeo- . sebi în zootehnie. Totodată, s-a accentuat îndatorirea consiliilor populare de a se preocupa sistematic de conținutul și nivelul activității de educație patriotică în scopul. ; ridicării conștiinței socialiste a oamenilor . muncii.
a adresai o enîuztasta.

CHEMARE CĂTRE TOT! OAMENII MUNCII D8N CAPITALĂ 
cos1© cuprâcte, între altele, următoarele obiective :

o Depășirea prevederilor planului cincinal în medie cu 2 la 
sută pe an la producția globală industrială, iar a sarcinilor de ex
port cu aproape 200 milioane Iei valută; realizarea unui ritm 
mediu anual de creștere a productivității muncii de 10—11 Ia 
sulă, iață de 8,8 Ia sută planificat.

® Conceperea și asimilarea, peste prevederile planului cinci
nal, a circa 1 OOO tehnologii noi, a 1 500 de mașini, utilaje, in
stalații și aparate, a 500 bunuri de consum.

o Obținerea de economii suplimentare la costurile de pro
ducție în valoare de 200 milioane Iei, din care 80 milioane lei 
Ia cheltuielile materiale; economisirea, față de consumurile nor
mate, a 20 OOO tone metal, 225 OOO tone combustibil convențio
nal, 150 milioane kWh energie electrică.

e Punerea în funcțiune cu cel puțin 30 de zile înainte de 
termen a 50 de capacități de producție, din cele 393 prevăzute 
a se realiza în cincinalul actual.

o Creșterea suprafeței cultivate cu legume de cîmp în acest 
an cu 1 252 ha, iar pînă în 1980 cu încă 1 800 ha, precum și a 
suprafeței de sere cu 100 ha.

o în domeniul industriei alimentare, valoarea producției 
realizate de unitățile din Capitală urmează să crească de la 8,9 
miliarde lei în 1975, la 12,5 miliarde lei în 1980, obținîndu-se 
sporuri însemnate Ia carne, preparate din carne, lapte, ulei ș.a.

® Realizarea în cele mai bune condiții a celor peste 150 OOO 
de apartamente, 920 OOO mp spații comerciale, 1 300 săli de 
clasă, 20 OOO locuri în creșe și grădinițe, 3 380 paturi în spitale 
și a altor obiective social-culturale.

o în cincinalul 1976—1980, volumul desfacerilor de mărfuri 
cu amănuntul va depăși 195 miliarde lei, iar volumul prestărilor 
de servicii către populație va ajunge Ia aproape 93 miliarde lei.

o Transportul în comun va fi dotat în acest cincinal cu 1 300 
autobuze, 350 troleibuze și 250 tramvaie de mare capacitate.

o în domeniul gospodăriei comunale se vor investi în cin
cinalul actual peste 1,8 miliarde Iei pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice și dezvoltarea alimentării cu apă, peste 750 mili
oane 'lei pentru echiparea edilitară a străzilor din perimetrul con- 
struibil al orașului, circa 950 milioane lei în vederea moderni
zării și întreținerii străzilor de mare trafic, construcției de poduri 
și pasaje, peste 950 milioane lei pentru extinderea patrimoniului 
vegetal, îmbogățirea cu noi specii și întreținerea acestuia.

într-o atmosfera de puternică însuflețire, particip-anții ta con
ferință au adoptat o tetegramă adresata

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

din cuprinsul căreia citam :’
„Participanții la Conferința consiliilor populare din municipiul București, dezbă- 

tînd și stabilind modalitățile de acțiune și măsurile concrete în vederea înfăptuirii pre
vederilor planului de dezvoltare economică și socială a Capitalei în profil teritorial 
in perioada 1976—1980, exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
București de a-si consacra întreaga energie și forță creatoare aplicării în viață a sar
cinilor ce le revin din Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Conferința a analizat, intr-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate comu
nistă, modul în care au acționat consiliile populare, deputății, oamenii muncii din Ca
pitală pentru traducerea în viată a hotărîrilor partidului și statului nostru, pentru rea
lizarea angajamentului de a înfăptui cincinalul 1971—1975 în patru ani și jumătate, 
asumat de organizația municipală de partid, ca răspuns Ia chemarea adresată de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregii națiuni, de a accelera 
ritmurile dezvoltării economico-sociale a patriei.

Dorim să folosim și acest prilej pentru a vă exprima întreaga noastră recunoș
tință pentru grija deosebită ce o purtați dezvoltării Capitalei, asemeni întregii țări, pen
tru’ sprijinul multilateral și permanent acordat în înfăptuirea angajamentului pe care 
ni l-am asumat, în obținerea tuturor rezultatelor pe care le-am dobîndit în dezvoltarea 
economico-socială și edilitar-urbanistică a municipiului București.

Vom acționa neabătut pentru a ne îndeplini mandatul încredințat de alegători, 
pentru ca, mo'bilizînd larg masele de cetățeni, să dăm viață hotărîrilor pe care le-am 
adoptat în cadrul conferinței asupra problemelor ce au făcut obiectul ordinii ei de zi.

Dînd gias sentimentelor de adeziune deplină a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Capitală, la politica internă și externă a partidului și statului nostru, 
ne exprimăm și cu acest prile| dragostea fierbinte și înalta prețuire cu care vă încon
jurăm, împreună cu întregul popor, și vă asigurăm că vom munci cu fermitate pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului, calea 
sigură a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre 
comunism".

Conferâta a adoptat © fierbinte
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCH DIN JUDEȚ, 

pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce te revin în 
actualul cincinal, dm care citam :

• Creșterea producției globale industriale într-un ritm me
diu anual de 15 la sută, astfel încît valoarea acesteia să ajungă 
în 1980 la 93,3 miliarde Iei — de două ori mai mult decît în 1975.

© Realizarea și predarea la termen a noilor obiective de in
vestiții, printre care: peste 150 de obiective și capacități noi în 
industrie, 930 în agricultură, 113 în transporturi și telecomuni
cații, 19 în comerț, 97 în cooperația de consum și meșteșugă
rească.

o Sporirea eficienței întregii activități economice prin or
ganizarea științifică a producției și a muncii, utilizarea Ia maxi
mum a mașinilor, instalațiilor și a timpului de lucru, valorificarea 
superioară a materiilor prime, materialelor, combustibilului și 
energiei, îndeplinirea șl depășirea sarcinilor de plan în mod rit
mic, zi de zi, decadă de decadă, lună de lună.

0 Depășirea planului producției agricole, atît în sectorul ve
getal cît și în zootehnie, încît să se asigure o aprovizionare co
respunzătoare a populației cu produse agroalimentare.

® în sectorul zootehnic, a cărui pondere în producția totală 
agricolă se va ridica la aproape 50 la sută, să se construiască 15 
mari complexe de tip industrial care, împreună cu cele existente, 
să asigure — în 1980, față de 1975 — cantități mai mari cu 93 
la sută la carne, 39 la sută la lapte, 97 la sută Ia ouă etc.

o în fiecare gospodărie de la sate să se crească cel puțin 
cîte o vacă pentru lapte, 1—2 porci, ol și cît mai multe pasări.

9 Extinderea suprafeței împădurite cu încă 8 730 ha.
o Construirea a 16 000 apartamente, 7 000 locuri în cămine 

pentru necăsătoriți, 5 385 locuri în grădinițe, 9 960 locuri în 
creșe, 602 săli de clasă, 9 spitale etc.

o îmbunătățirea continuă a comerțului și a serviciilor pu
blice, urmînd ca volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul să 
ajungă, în 1980, la 6,5 miliarde lei, cu 37 Ia sută mai mare față 
de 1975.

o Conferința cheamă pe toți cetățenii județului Argeș să 
participe activ la acțiunile organizate de consiliile populare pen
tru dezvoltarea economiei locale, sporirea zestrei edilitare, mai 
buna gospodărire și înfrumusețare a satelor și orașelor, ridicarea 
gradului de confort și civilizație.

Participanții ta conferință au adresat, într-o atmosfera entu
ziastă, o tetegramă

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

dfn cuprinsul căreia citam :
„Prin grija partidului, a dumneavoastră personal, mult Iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, Argeșul a cunoscut o viguroasă dezvoltare multilaterală, puternic 
reflectată în schimbarea din temelii a profilului economic al județului, în modernizarea 
orașelor și satelor, în creșterea nivelului de trai material și spiritual ai oamenilor muncii.

Sîntem profund recunoscători partidului pentru dezvoltarea accelerată pe care o 
asigură și în viitor județului nostru. Trăim o mare satisfacție știind că în acest cincinal, 
pe baza unui volum de investiții de 25,9 miliarde lei, județul nostru se va îmbogăți cu 
peste 750 de capacități și obiective economice, își va moderniza întreprinderile exis
tente corespunzător noilor cerințe ale revoluției tehnico-științifice. Prevederi Ia fel de 
însemnate sînt stabilite și pentru agricultură, în care ne propunem să obținem producții 
mai mari, să sporim substanțial contribuția la formarea fondului centralizat al statului. 
Avem, de asemenea, proiecte mari pentru dezvoltarea învățămîntului, culturii și științei, 
în domeniul edilitar-gospodaresc. Prin traducerea în viață â schițelor de sistematizare, 
prin construirea a încă 16 000 de apartamente Ia orașe și a mii de case în mediul sătesc, 

■a numeroase obiective social-culturale, toate localitățile județuiui vor înainta și mai mult 
către confortul și civilizația socialistă.

împărtășindu-vă cîieva dintre proiectele noastre, înțelegem bine, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marea responsabilitate ce ne revine în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe care ni le-a trasat partidul. Pornind de la această responsa
bilitate, participanții la conferința noastră au analizat temeinic, cu toată răspunderea, 
critic și autocritic, activitatea desfășurată pînă în prezent, stabilind în spiritul documen
telor Congresului al X!-lea, al exigențelor exprimate de dumneavoastră, măsuri ferme șl 
fundamentate pentru creșterea rolului consiliilor populare în viața județuiui, pentru o 
mai puternică angajare a deputaților, a tuturor cetățenilor la înfăptuirea minunatului 
program stabilit pentru acest cincinal.

Nutrind aceeași dragoste fierbinte șl un devotament nețărmurit față de partid, 
însuflețiți de marile realizări obținute, de perspectiva și mai luminoasă a viitorului, noi, 
deputății argeșeni, exprlmînd gîndurile tuturor oamenilor muncii din județ, reînnoim 
angajamentul solemn ca, urmînd înaltul dumneavoastră exemplu, să ne mobiiizăm forțele 
șl energia creatoare pentru a înfăptui cu răspundere comunistă toate sarcinile ce ne 
revin in acest an șl In întregul cincinal",

Participanții ta conferință au adoptat o însuflețstoare 
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCH DIN JUDEȚ. 
Printre obtecîivete cuprinse în chemare se înscriu*:

o Dezvolîarea economico-socială a județului Bacău în cinci
nalul 1976—1980 într-un ritm mediu anual de 8,8 Ia sută. Nu
mai cu actualele capacități industriale urmează a se realiza, în 
anul 1980, un spor de producție de peste 9,2 miliarde lei.

a în actualul cincinal județul va beneficia de investiții în va
loare de peste 21 miliarde lei, ceea ce, în industrie va însemna 
circa 60 noi capacități de producție.

• Nivelul producției industriale va fl, în anul 1980, cu 52,7 
la sută mai mare decît în anul 1975, ramurile purtătoare de pro
gres tehnic — chimia și industria constructoare de mașini — re
prezentând 97 la sută din totalul producției județului.

e Productivitatea muncii în industria republicană va crește 
cu 51,6 Ia sută. Ia nivelul anului 1980 urmînd a se realiza un spor 
de producție, pe această cale, de aproape 6 miliarde lei,

o Industria locală va realiza un volum de producție mal mare 
cu 39,2 Ia sută, îndeosebi în domeniul articolelor de uz casnic 
și gospodăresc, mobilă, produse de panificație ș.a.,

o Creșterea producției agricole cu 99,5—59,6 la sută iață 
de cincinalul precedent.

o Suprafața arabilă în cooperativele agricole de producție 
va crește în cincinal cu 3 OOO hectare, se vor executa lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 95 600 hectare, desecări pe 9 500 
ha, se vor amenaja pentru irigații încă 9 590 hectare. 1

o Producția pomicolă și viticolă va crește cu 122 și, r< - 
pectiv, 59 la sută, iar cea legumicolă cu 55 la sută.

• în zootehnie, efectivele vor crește, pînă în 1980, cu 99 900 
taurine, 60 000 porcine, 117 000 ovine, peste 900 000 păsări 
ouătoare.

o Vor fi construite peste 18 000 apartamente, 1500 noi 
locuri în cămine pentru nefamîliști, aproape 10 OOO locuri în 
creșe și grădinițe, 2 700 locuri în internate școlare, 929 săli de 
clasă, 2 500 locuri de muncă în ateliere școlare, 19 săli de sport, 
10 dispensare, spitale la Buhuși și Podu-Turcului.

® Prin dezvolîarea și diversificarea rețelei comerciale și de 
servicii, volumul desfacerilor de mărfuri va spori într-un ritm me
diu anual de 7,9 la sută, iar volumul de prestări de servicii către 
populație cu ce! puțin 11 la sută.

în încheiere, participanții la conferință au adresat
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST R0MÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

© telegramă, din cuprinsul căreia citam :

„Bilanțul activității desfășurate în- |udețul nostru de-a lungul cincinalului anterior 
a scos în evidență faptul că oamenii muncii au înfăptuit prevederile cincinalului la pro- 
ducțla-marfă Industrială cu 164 ziis mai devreme, realizînd producții suplimentaro în 
valoare de 7,5 miliarde Iei. în perioada 1971—1975 în |udețul Bacău au fost puse în 
funcțiune, modernizate și extinse peste 60 capacități de producție ; s-au construit peste 
12 800 apartamente, 570 săli de clasă ; a crescut cu 5 840 numărul locurilor în grădinițe 
șl creșe, au fost date în folosință două modeme spitale, trei policlinici, importante supra
fețe comerciale. Numărul locurilor de muncă a crescut în această perioadă cu peste 
25 000.

Cincinalul 1976—1980 prevede un puternic avînt al dezvoltării forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării. în județul nostru, producția industrială urmează să crească în
tr-un ritm intens, urmînd ca în 1980 să fie mai mare cu 52,7 la sută față de 1975. Pro
ductivitatea muncii va crește cu un ritm mediu anual do 8,6 la sută, ia nivelul anuiul 
1980 urmînd să se realizeze pe această cale un spor de producție de aproape 6 miliarde 
lei. Producția agricolă va crește cu 44,5—54,6 la sută față de media anilor 1971—1975.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, consiliile populare, toți oamenii muncii din județul Bacău își 
vor dărui întreaga lor capacitate creatoare pentru îndeplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a județului în perioada 1976—1980, convinși fiind că, în felul acesta, 
contribuie la traducerea în viață a mărețelor sarcini izvorîte din istoricele documente ale 
celui de-al XI-lea Congres al partidului.

Sintem pe deplin conștienți că numai prin efortul fiecăruia dintre noi putem 
realiza sporirea avuției naționale, creșterea nivelului de trai al întregului popor, înflorirea 
vieții economice ș! sociale pe tot cuprinsul României socialiste. De aceea, noi, partici
panții la prima conferință județeană a consiliilor populare, vă asigurăm că ne vom strădui 
să fim la înălțimea răspunderilor și îndatoririlor ce ne revin pentru transpunerea în viață 
a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism".
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ALE CONSILIILOR POPULARE
BIHOR BRĂILA BUZĂU

La Conferința consiliilor populare din județul Bihor, atît în expunerea prezentată de tovarășul Petre Blajovici, prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și în cuvîntul celor 215 deputați care au participat la discuții, în plen și în cele 8 secțiuni ale conferinței, au fost reliefate pe larg principalele sarcini ale consiliilor populare in înfăptuirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a județului in cincinalul 1976—1980.întrucît peste 82 la sută din producția industrială a anului 1980' va fi realizată pe seama capacităților existente la finele anului 1975, mai mulți vorbitori au propus să se treacă de îndată Ia elaborarea unui plan de măsuri pentru întregul cincinal, pe întreprinderi, secții, ateliere și locuri de muncă, din care să rezulte concret cît la sută din producție va fi realizată în fiecare an, precum și soluțiile tehnice și organizatorice ce urmează a . fi luate pentru înfăptuirea acestui important obiectiv.în acest context, consiliilor populare le revin îndatoriri pentru dezvoltarea în continuare a bazei de materii prime și energetice, identificarea de noi surse de țiței, gaze naturale, cărbune, minereu de fier, ape geotermale — zăcăminte de o importanță deosebită atît pentru economia județului, cit și a țării. Totodată, s-a subliniat necesitatea asigurării unor înalți parametri calitativi și tehnico-funcționali la producția de mașini-unelte, mobilă, încălțăminte, confecții și sporirii gradului de com- ' netitivitate a acestora pe piața internațio- \-.nală : gospodăririi raționale a tuturor fon- durilor materiale și financiare, diminuării consumurilor de energie și combustibil, bombaterii cu tărie a tuturor manifestărilor de risipă și neglijență ; promovării unei mișcări de invenții, inovații și raționalizări, care să stimuleze introducerea progresului științific și tehnic in- toate compartimentele de muncă.Pentru realizarea pînă în anul 1980 a unei producții globale agricole de circa 5,3 miliarde lei — cu 60 la sută mai mult ca în 1975 — mai mulți vorbitori au propus să se înscrie pe agenda de lucru a consiliilor populare : întreprinderea unor ample acțiuni, într-o concepție unitară, de regularizare a cursurilor de apă, de amenajare a bazinelor hidrografice, efectuarea unor lucrări de desecări,'de combatere a eroziunii solului, de irigații, care să contribuie, _ în final, la creșterea suprafeței arabile a județului cu peste 12 000 hectare, rezolvîn- du-se integral, pînă în 1980, problema desecării terenurilor agricole din perimetrul județului ; extinderea utilizării tractoarelor și mașinilor de mare randament : îmbunătățirea structurii producției agricole prin sporirea ponderii zootehniei și a culturilor tehnice ; dezvoltarea plantațiilor de pomi și viță de vie și încheierea pînă în anul 1980 a acțiunii de modernizare a celor existente.în domeniul silviculturii, pornind de la necesitatea păstrării și dezvoltării cît mai raționale a fondului forestier, care ocupă 25,6 la sută din suprafața județului, participanții la discuții au subliniat necesitatea respectării cu strictețe a regulilor de gospodărire, multifuncțională a pădurilor, de organizare superioară a activității în silvicultură, a desfășurării lucrărilor deîm- păduriri și reîmpăduriri pe o suprafață de 10 000 hectare.

îndeplinirea programului de sistematizare a localităților județului în profil teritorial, elaborat printr-o largă consultare a locuitorilor, a constituit obiectul intervențiilor a numeroși participanți la discuții în plen și în secțiunea de profil, propunindu-se soluții concrete pentru reconstruirea centrelor civice ale unor localități, păstrarea și dezvoltarea specificului și personalității fiecărei comune și oraș, antrenarea cetățenilor la acțiunile de sistematizare prin deschiderea la fiecare consiliu popular a unor expoziții permanente cu studii, schițe și machete, organizarea mai gospodărească a muncii patriotice pentru executarea unor lucrări de reală importanță pe plan local.Un mare număr de vorbitori au abordat în cuvîntul lor aspecte concrete ale ridicării nivelului de trai, material și spiritual al locuitorilor de pe aceste meleaguri, cum ar fi : creșterea numărului unităților prestatoare de servicii către populație, a gamei și a volumului valoric al prestărilor de servicii cu 20 milioane Iei peste prevederile planului ; modernizarea a peste 400 de unități comerciale; redindu-se circuitului economic însemnate vaduri comerciale, cum ar fi pasajul „Vulturul negru" din Oradea ; mai buna valorificare a potențialului turistic de care dispune județul Bihor, prin dezvoltarea și modernizarea stațiunilor Felix, 1 Mai, Ținea și Stîna de Vale.Dezvoltarea economico-socială a județului impune elaborarea și realizarea unui program complex de pregătire și perfecționare a forței de muncă, de formare a peste 35 de mii de muncitori calificați. O serie de participant s-au referit la necesitatea îmbogățirii bazei materiale a învățămîntului, profilării pregătirii practice a elevilor într-o mai strînsă legătură cu cerințele economiei județului, educării tinerei generații în spiritul dragostei și respectului pentru muncă.Pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, numeroși deputați au făcut propuneri concrete privind realizarea unui dialog mai sistematic și eficient cu masele de cetățeni, selecționarea cu atenție a problemelor ce urmează a fi dezbătute în secțiuni, organizarea unor forme de pregătire a deputaților în cadrul cărora să se dezbată principalele documente de partid și de stat de interes cetățenesc.în încheierea dezbaterilor a luat cuvintul tovarășul ANGELO MICULESCU, vieeprim- ministru al guvernului, care s-a referit pe larg la amplul program de acțiune al consiliilor populare din județ în anii cincinalului și în perspectivă, subliniind cerința folosirii cu eficiență și spirit gospodăresc a forțelor și rezervelor existente pe plan local. în aceste direcții au fost făcute unele recomandări privind : asigurarea corespunzătoare a bazei tehnico-materiale a producției anului 1976 și utilizarea intensivă a dotărilor existente în unitățile economice ; preocuparea sporită pentru calificarea forței de muncă necesare noilor platforme industriale ; folosirea integrală, judicioasă a întregului fond funciar al județului, intensificarea, în aceste zile de iarnă, a lucrărilor pentru pregătirea campaniei agricole de primăvară ; mobilizarea tuturor forțelor locale pentru realizarea unor obiective edilitar-gospodărești și social-culturale de real interes cetățenesc ; îmbogățirea și diversificarea formelor de servire a populației de la orașe și sate.

Conferința consiliilor populare din județul Brăila a dezbătut cu responsabilitate și competență problemele și aspectele fundamentale ale dezvoltării economice și sociale pe care o vor cunoaște județul și localitățile sale în perioada cincinalului 1976—1980, sarcinile de mare răspundere ce revin consiliilor populare, tuturor deputaților în înfăptuirea planurilor, in profil teritorial.Atît expunerea prezentată de tovarășul Dumitru Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și dezbaterile din plenul conferinței și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul 204 participanți, au analizat amănunțit cum au fost înfăptuite obiectivele cincinalului recent încheiat, au stabilit căile și direcțiile principale de acțiune viitoare in toate domeniile de activitate.S-a subliniat că, în cincinalul recent încheiat, s-au produs mutații cantitative și calitative apreciabile în structura industriei județului. De pildă, au fost construite noi capacități de producție, au apărut și s-au dezvoltat noi ramuri, care au cunoscut ritmuri înalte de creștere și diversificare a producției. In actualul cincinal, industria județului va face pași și mai mari inainte pe linia accelerării dezvoltării sale. Pe baza investițiilor alocate de stat vor fi puse în funcțiune în această perioadă numeroase obiective noi, ceea ce va avea ca efect realizarea în 1980 a unei producții globale industriale de circa 18 miliarde lei. Ana- lizînd căile de înfăptuire a acestui program de dezvoltare a industriei, mulți vorbitori au formulat propuneri referitoare la necesitatea întăririi ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, pregătirii corespunzătoare și la timp a noilor investiții, utilizării intensive a capacităților de producție, aplicării cu fermitate a programelor stabilite pe plan local pentru creșterea productivității muncii, promovării creației tehnice originale prin intensificarea activității de cercetare, inovații și raționalizări etc.Agricultura, care deține o pondere importantă în structura economiei, s-a înscris și ea cu realizări însemnate în dezvoltarea economico-socială a județului. Producția globală agricolă vegetală a crescut în anul 1975 cu 21,6 la sută, iar cea animală cu 48 la sută în comparație cu anul 1970. Pe baza investițiilor acordate de stat, a măsurilor luate de consiliul popular județean — concretizate în inițierea unor programe speciale — in anii actualului cincinal agricultura județului Brăila urmează să realizeze sporuri substanțiale de producție în toate sectoarele sale. în conferință s-au dezbătut, de asemenea, pe larg probleme legate de înfăptuirea programelor de amenajare a bazinelor hidrografice, de conservare și dezvoltare a fondului forestier din județ.Pe marginea programului de dezvoltare economico-socială a județului în perioada 1976—1980, a celorlalte programe supuse dezbaterii, vorbitorii au făcut 625 propuneri, care vizează atît activitatea organelor locale, cit și a unor organe centrale de specialitate. Rețin atenția în mod deosebit cele referitoare la sprijinul pe care trebuie să-1 acorde ministerul de resort. Academia de științe agricole și silvice, institutele de cercetări pentru materializarea unul program de conservare a pămîntului, de ameliorare a unor mari suprafețe de terenuri sărăturate ; corelarea dezvoltării industriale și urbane a municipiului Brăila cu dotările tehnico-edilitare și de ordin so

cial necesare ; reprogramarea construcției unor grupuri școlare și licee de specialitate de la sfîrșitul cincinalului la începutul acestuia, pentru a se putea asigura pregătirea din timp a forței de muncă necesară noilor obiective ; studierea posibilităților de creștere a populației în Insula Mare a Brăilei ; amenajarea unui dispensar și realizarea unor legături telefonice directe între localitățile din această zonă și județ; construirea unui siloz de mare capacitate care să preia și să depoziteze producția de cereale transportată din zonele dintre ape și altele.în cadrul conferinței au fost abordate pe larg și aspectele privind ridicarea nivelului de trai al populației. S-a arătat că, în perioada ultimului cincinal, au fost date în folosință din fondurile statului și ale populației peste 10 000 de apartamente, s-au construit 209 săli de clasă, 12 dispensare, o policlinică, două cinematografe, 3 cămine culturale și altele. Consiliile populare, deputății și locuitorii județului au depus eforturi stăruitoare în cincinalul trecut și pentru înfrumusețarea localităților, eforturi reflectate — între altele — în realizarea a 253 km diguri de protecție, a peste 600 terenuri sportive și de joacă pentru copii, a peste 830 000 mp trotuare, a 221 km drumuri noi și altele.O atenție deosebită s-a acordat în cadrul dezbaterilor sarcinilor de mare răspundere ce revin consiliilor populare în domeniul sistematizării localităților, dezvoltării lor economico-sociale. în conferință s-a subliniat caracterul democratic în care se înfăptuiește sistematizarea în județ. Numai în anul 1975 la dezbaterea schițelor de sistematizare a localităților din județ au luat parte peste 30 000 de cetățeni, care au făcut circa 1 500 de propuneri, aprobate și incluse în programele de dezvoltare' economico-so- cială a localităților, programe care — odată cu adoptarea lor de conferința județeană — au devenit programe concrete de lucru pentru toate consiliile populare, pentru toți locuitorii județului. Prin larga problematică abordată, prin numeroasele propuneri concrete, conferința județeană a consiliilor populare a dat posibilitatea realizării — în cursul celor două zile de dezbateri — a unui valoros schimb de experiență în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce revin organelor locale, tuturor deputaților.în încheierea dezbaterilor, tovarășul JANOS FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- prim-ministru al guvernului, a apreciat spiritul constructiv, caracterul de lucru al dezbaterilor și a făcut o serie de recomandări asupra modului în care trebuie să acționeze în continuare consiliile populare. Vorbitorul s-a referit la necesitatea realizării programelor de investiții, de dezvoltare a agriculturii, de sistematizare a localităților urbane și rurale, de îmbunătățire a aprovizionării populației și a prestărilor de servicii — programe menite să asigure ridicarea nivelului de trai al tuturor locuitorilor. Valorificînd mai bina experiența pozitivă dobîndită pînă acum, numeroasele propuneri și observații critice formulate de deputați — a arătat vorbitorul — consiliile populare pot și trebuie să-și perfecționeze necontenit activitatea, să conlucreze tot mai rodnic cu cetățenii pentru îndeplinirea planului economico-social al județului, dezvoltarea, gospodărirea și înfrumusețarea tuturor localităților.

Conferința consiliilor populare din județul Buzău, desfășurîndu-și lucrările într-un spirit de lucru, constructiv, a prilejuit celor 1 497 deputați și invitați posibilitatea a- nalizei, într-un spirit de înaltă responsabilitate și exigență, a problemelor majore și a sarcinilor complexe pe care le ridică dezvoltarea economico-socială și edilitar-gos- podărească a județului în perioada 1976— 1980. în expunerea prezentată de tovarășul Ion Sîrbu, prim-secretar ai Comitetului județean Buzău al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cît și în cuvîntul celor 333 de participanți la dezbateri în plen și în cele opt secțiuni ale conferinței, s-a subliniat că înfăptuirea sarcinilor deosebit de importante ce revin județului în actualul cincinal se bazează pe succesele obținute în cincinalul precedent. Ca urmare a ritmului dinamic al dezvoltării industriale, superior celui realizat pe țară, producția industrială a crescut de la 3,5 miliarde lei în 1970 la mai mult de 9 miliarde lei în 1975. Pe harta economică a Buzăului au apărut peste 80 de noi capacități industriale și s-au creat circa 25 000 noi locuri de muncă. în ciuda condițiilor climatice nefavorabile, realizări importante s-au înregistrat și în agricultură. Evidențiind justețea politicii partidului și statului nostru de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării — fapt care va determina dezvoltarea producției industriale a județului într-un ritm mediu anual de 16 la sută — participanții la dezbateri au arătat, totodată, profundele implicații pe care le va avea a- plicarea acestei politici în viața socială, în creșterea bunăstării oamenilor. Relevind că realizarea, de către județul Buzău, în anul 1980, a unei producții globale industriale de aproape 20 miliarde lei va avea loc în condițiile unor importante mutații structurale — ramurile de vîrf purtătoare ale progresului tehnic : metalurgia, construcțiile de mașini și chimia vor reprezenta peste 60 la sută din totalul producției industriale — atît expunerea, cît și vorbitorii au stăruit asupra măsurilor ce se impun în vederea înfăptuirii exemplare a acestui obiectiv major. în cadrul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri concrete, s-au precizat soluții și direcții de acțiune pentru finalizarea programului de investiții prevăzut, in valoare de aproape 14 miliarde lei, pentru promovarea pe scară largă a creației tehnice proprii, a celor mai moderne tehnologii de fabricație, ridicarea nivelului de pregătire a forței de muncă, sporirea necontenită a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție, în special a celor materiale. Alte propuneri vizează valorificarea rezervelor materiale din industrie, organizarea mai bună și mai eficientă a muncii în toate unitățile economice. Fiind una din ramurile importante ale economiei județului, agricultura a format obiectul unei a- tenții deosebite în cadrul conferinței. Numeroși deputați au subliniat, în cuvintul lor, necesitatea aplicării întregului complex tehnologic stabilit pe culturi, a executării în timp optim și la un înalt nivel calitativ a tuturor lucrărilor agricole, a sporirii mai accentuate a efectivelor de animale și a- meliorârii .raselor. în vederea creșterii contribuției agriculturii buzoiene la asigurarea industriei cu materii prime, la satisfacerea intr-o mai bună măsură a cerințelor de consum ale populației. O atenție deosebită s-a acordat măsurilor și acțiunilor privind folosirea mai judicioasă a pămîntului, mo

dalităților concrete de realizare a programului de îmbunătățiri funciare. în acest context, s-a relevat importanța realizării a- cumulărilor de la Siriu, Crasna Surduc, Dimbroca, Varlaam și altele, care vor asigura regularizarea cursurilor de apă și irigarea unor însemnate suprafețe agricole.Evidențiind realizările obținute pină acum in refacerea patrimoniului forestier, vorbitorii au stăruit asupra răspunderilor ce le revin în continuare consiliilor populare, deputaților în inițierea unor ample acțiuni de masă, care să se concretizeze in împădurirea tuturor suprafețelor prevăzute in plan, în special prin introducerea unor specii repede crescătoare, de valoare economică ridicată.Ținînd seama de faptul că în actualul cincinal s-a prevăzut construirea a 12 700 apartamente — număr aproape dublu față de perioada 1971—1975 — precum și a numeroase alte obiective sociale și culturale, participanții la dezbateri au arătat necesitatea creșterii gradului de participare a cetățenilor la efectuarea lucrărilor edilitar-gospodărești și de modernizare urbanistică, la acțiunile destinate mai bunei valorificări a resurselor materiale, tehnice și umane din toate localitățile.- Ar&tînd că a fost încheiată cu succes elaborarea schițelor și studiilor de sistematizare pentru toate orașele și comunele județului — la dezbaterea cărora au participat, practic, toți locuitorii, făcîn- du-se peste 10 000 de propuneri și sugestii — vorbitorii au insistat asupra modalităților concrete de transpunere în viață a măsurilor privind restrîngerea perimetrelor construibile, folosirea intensivă a terenului, prin creșterea densității construcțiilor, dimensionarea rațională a rețelelor de drumuri, eliberarea unor suprafețe cît mai mari pentru agricultură. O dezvoltare însemnată va cunoaște în actualul cincinal industria locală. în același timp, se vor extinde activitățile industriale și prestatoare de servicii organizate pe lingă consiliile populare, cooperația meșteșugărească de consum și cooperativele agricole, activități a căror valoare va depăși trei miliarde lei.Din luările de cuvînt a rezultat că toate consiliile populare sînt hotărîte să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economico- socială în profil teritorial și dezvoltării edilitar-gospodărești a tuturor localităților.în încheierea conferinței a luat cuvîntul tovarășul PETRE LUPU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a făcut un șir de recomandări privind modul de înfăptuire a sarcinilor economice și sociale care stau în fața județului in acest cincinal, subliniind necesitatea întăririi ordinii și disciplinei în muncă în toate compartimentele, a sporirii eforturilor pentru punerea la timp în funcțiune a noilor obiective prevăzute, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție. Vorbitorul a insistat, de asemenea, asupra măsurilor ce se impun pentru folosirea judicioasă a pămîntului și creșterea producțiilor medii la hectar, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, valorificarea mai intensă a tuturor resurselor materiale și umane, pregătirea cadrelor necespre. Totodată, s-a referit pe larg la îndeplinirea programelor de sistematizare a localităților, atragerea' tuturor cetățenilor la acțiuni de mai bună gospodărire și înfrumusețare a localităților, îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare.
Conferința județeană a consiliilor populare a adresat o 
CHEMARE TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI BIHOR - 

români, maghiari și de alte naționalități - pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin în cincinalul 1976-1980, în care, printre 
altele, se arată :

• Pînă în anul 1980, economia bihoreană va realiza o pro
ducție globală industrială de peste 20 miliarde lei, ceea ce în
seamnă o creștere de 47 la sută față de nivelul anului 1975.

• Planul pe anul 1976 va fi depășit Ia producția-marfă in
dustrială cu 50 milioane lei, la export cu trei milioane lei va
lută. Vor fi asimilate și puse în fabricație 200 produse noi, re- 
proiectate și modernizate. Se vor înregistra economii de mate
riale, combustibil și energie, față de consumurile normate, de 
1 500 tone metal, 2 500 mc lemn, 10mii tone combustibil con
vențional, 15 mii MWh energie electrică.

• Volumul total al producției agricole în anul 1980 va fi 
cu peste 25 la sută mai mare decît nivelul pe anul 1975.

o Producțiile medii Ia hectar vor ajunge, în anul 1980, la 
3 300 kilograme la grîu, 3 600 kg Ia porumb, peste 39 OOO kg 
la sfecla de zahăr, cel puțin 2 750 litri de lapte pe vacă furajată 
și peste 5 kg lină de la fiecare oaie.

® In anul 1980, suprafețele irigate vor depăși cu 80 la sută 
pe cele din anul 1975, iar solul județului va fi fertilizat cu 180 
la sută mai multe îngrășăminte chimice. .......................

® Ca urmare a finalizării celor peste 15 miliarde Iei inves
tiții, din care aproape 14 miliarde acordate de stat, pe harta ju
dețului vor apărea peste 50 de noi obiective industriale, aproape 
20 de obiective în agricultură, 20 în transportori și telecomuni
cații, 10 pentru turism, peste 18 000 de apartamente, cămine de 
nefamiliști cu peste 3 500 de locuri. Se va reduce durata normată 
de execuție și dare în folosință, în medie cu 20 de zile înainte 
de termen, a tuturor locuințelor prevăzute în planul pe anul 1976, 
iar consumurile specifice la oțel-beton, profile metalice, ciment 
vor scădea cu 1 la sută.

• Volumul mărfurilor de larg consum ce se vor desface
prin comerțul socialist în anul 1980 va spori cu aproape 49 la 
sută, comparativ cu anul 1975 ; prestările de servicii pentru popu
lație vor crește în anul 1980 cu peste 65 la sută față de nivelul 
anului 1975. „

• în actualul cincinal, asistența sanitară și ocrotirea sănătății 
locuitorilor se vor îmbunătăți considerabil, prin construirea unui 
spital cu 700 de paturi, cuplat cu o policlinică, precum și a altor 
unități în mediul urban și rural, prin dotarea unităților sanitare 
cu aparatură modernă.

• în cadrul întrecerii patriotice între comune, orașe și mu
nicipii, pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, 
se vor realiza lucrări în valoare de cel puțin 225 milioane Ici. 
în încheierea conferinței, participanții au adresat o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

din care extragem :
„Participanți! la prima Conferință județeană Bihor a consiliilor populare, în no

mele tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi meleaguri românești — români, maghiari 
și de alte naționalități — își exprimă, cu entuziasm și recunoștință, unanima aprobare 
și adeziune fată de politica internă și externă a partidului și statului nostru, față de 
remarcabila contribuție teoretică și practică, pe care dumneavoastră, mult iubite tova

rășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la opera de edificare a socialismului și comunismului 
fn scumpa noastră patrie, la creșterea prestigiului Partidului Comunist Roman și a Repu
blicii Socialiste România în lume, la soluționarea problemelor cardinale cu care se con
fruntă lumea contemporană, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Aliniindu-se efortului general al întregii noastre națiuni pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, toți cei ce trăiesc și muncesc înfrățiți în acest minunat 
colț de țară — muncitori, țărani, intelectual! — au obținut, sub conducerea organelor 
șl organizațiilor de partid, succese de prestigiu, care se regăsesc în îndeplinirea cu 87 
de zile mai devreme a sarcinilor cincinalului 1971—1975. Avansul ciștlgat a creat posi
bilitatea realizării de către industria județului a unei producții suplimentare in valoare 
de peste 3,3 miliarde lei. _

Conștienți că în județul nostru exista încă mari rezerve ce-șl așteaptă valorificarea 
la un nivel superior de eficiență în toate domeniile de activitate, participanții la confe
rință exprimind voința și hotărîrea tuturor oamenilor muncii bihoreni, se angajează ferm 
în fata partidului, în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, șă în
deplinească in mod exemplar programul adoptat de Congresul ai Xl-lea al partidului, 
toate sarcinile ce ie revin pe anul 1976 și pe întregul cincinal.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că deputății bihoreni, toți 
oamenii muncii de pe aceste minunate plaiuri, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a obiectivelor ce le 
revin din Programul Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism, pentru progresul neîntrerupt 
ți înflorirea scumpei noastre patrii".

Conferința a adresat o însuflețitoare
CHEMARE TUTUROR CETĂȚENSLOR DIN SATELE Șl ORAȘELE 

JUDEȚULUI, 
care cuprinde, între altele, următoarele angajamente :

o Dezvoltarea producției globale industriale în actualul cin
cinal într-un ritm mediu anual de 11,1 la sută, ceea ce va per
mite realizarea, în 1980, a unui volum de producție de 18,3 mi
liarde lei, cu 69 la sută mai mare decît cel obținut în ultimul an 
al cincinalului anterior.

• Realizarea în termenele stabilite a programului de inves
tiții din actualul cincinal — în valoare de circa 18 miliarde lei — 
prin punerea în funcțiune a celor 60 de capacități de producție 
din industrie și agricultură, scurtarea duratei de atingere a pa
rametrilor proiectați.

• Pregătirea a peste 36 000 muncitori, maiștri și tehnicieni, 
cadre ce urmează să lucreze în noile obiective care vor fi date 
în funcțiune în perioada 1976—1980.

o Creșterea valorii producției globale în agricultură în ac
tualul cincinal cu circa 7 miliarde lei țață de realizările din pe
rioada 1971—1975. Prin lolosirea eficientă a investițiilor alocate 
de stat în acest scop se vor obține în anul 1980 peste 1,1 mili
oane tone cereale, din care 284 000 tone grîu și 758 000 tone 
porumb.

® în scopul îndeplinirii acestor angajamente se va acționa 
pentru realizarea programelor de mecanizare și chimizare a agri
culturii, de extindere a irigațiilor și desecărilor pe o suprafață 
de încă 117 800 și, respectiv, 96 000 hectare, pentru atragerea 
în circuitul productiv a circa 3 OOO hectare.

o Depășirea producției globale pe întregul cincinal cu peste 
270 milioane lei în industria locală, în comparație cu realizările 
anului 1975, diversificarea volumului de bunuri de consum, ridi
carea nivelului tehnic al produselor de uz gospodăresc, dezvol
tarea și diversiiicarea prestațiilor de servicii pentru populație.

• Aplicarea riguroasă în viață a programelor de sistemati
zare, acționîndu-se term pentru restrîngerea perimetrelor, lolo
sirea rațională a terenului, asigurarea densității construcțiilor, 
conservarea fondului de locuințe și restaurarea ansamblului de 
clădiri cu valoare arhitectonică deosebită din centrul civic al 
municipiului Brăila.

o înfăptuirea la timp șl la nivelul calitativ cerut a tuturor 
obiectivelor de ordin social și edilitar-gospodăresc, ce urmează 
a fi realizate din fondurile statului și cu contribuția bănească a 
populației, din care amintim: peste 14 000 apartamente, 4 330 
locuri în grădinițe, 3 100 locuri în creșe, 2 520 locuri în inter
nate, 370 săli de clasă, 700 locuri în noul spital, 500 locuri în 
noua maternitate și 43 OOO mp spații în unități comerciale și 
prestatoare de servicii.
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la con

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

o telegramă, din cuprinsul căreia cităm :
„Făcindu-ne ecoul tuturor celor ce muncesc șl trăiesc pe meleagurile brâilene, 

raportam cu indreptâțitâ satisfacție șl mîndrie Comitetului Central al P.C.R., dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, 
câ trecutul cincinal a fost realizat cu peste 80 de zile mai devreme, obținîndu-se pînă la 
finele anului o producție globală industrială suplimentară în valoare de peste 2,4 miliarde 
lei, că au fost dobindite rezultate remarcabile în toate domeniile vieții economico-sociaie, 
premise certe ale înfăptuirii cu succes a obiectivelor planului pe anul 1976.

Avînd un pronunțat caracter de lucru, constituind un fructuos șl valoros schimb 
de experiența, conferința județeană a consiliilor populare a scos in evidență că avem 
însemnate resurse pentru creșterea volumului producției globale Industriale de la 10,5 
miliarde lei cit realizăm în prezent, la peste 18 miliarde lei la finele cincinalului 1976—1980. 
în agricultură vom mobiliza toate forțele materiale și umane pentru a obține o 
eficiență sporită, pentru folosirea intensivă a fondului funciar în vederea realizării unor 
producții record la toate culturile. Pentru anul 1976 ne angajăm să depășim producțiile 
medii planificate la porumb cu 600 kg la hectar, la grîu cu 200 kg, la soia cu 200 kg, 
la sfecla de zahăr cu 5 000 kg, Iar la legume cu 3 500 kg la hectar. In zootehnie ne pro
punem să depășim producțiile planificate cu 100 litri de lapte pe cap de vacă furajată 
și cu 2 000 tone carne la producția totală. De asemenea, în acest an, prin munca patrio
tica a cetățenilor, vom realiza 54 km îndiguiri, 196 000 mp construcții de străzi și trotuare, 
960 hectare amenajări și întrețineri de zone verzi și plantarea a peste 200 000 arbori 
și pomi fructiferi.

Sîntem pe deplin încredințați că toți oamenii muncii, urmind exemplul mobilizator 
al comuniștilor, nu-și vor precupeți eforturile pentru punerea in valoare a întregului po
tențial productiv al economiei județului, pentru a face din fiecare sat, comună șl oraș 
o localitate modernă, cu un grad ridicat de civilizație ți bunăstare",

Participanții la conferință au adoptat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI BUZĂU, 

care cuprinde, printre altele, următoarele obiective și angajamente:
® Dezvoltarea economică și socială a județului Buzău în pe

rioada 1976—1980, pe baza unui ritm mediu anual de creștere a 
producției industriale de 16 Ia sută; realizarea în anul 1980 a 
unei producții industriale de aproape 20 miliarde lei.

© Creșterea productivității muncii, care va ajunge în 1980 
Ia 404 OOO lei pe persoană angajată — cu peste 50 la sută mai 
mult decît în 1975; pe seama creșterii productivității muncii se 
va obține aproape 70 la sută din sporul de producție industrială 
al actualului cincinal.

o Gospodărirea chibzuită și valorificarea superioară a resur
selor locale, înnoirea și modernizarea produselor, creșterea ren
tabilității fiecărei unități, reducerea consumurilor de materii prime 
și materiale, combustibil și energie.

• Darea în funcțiune Ia termen și în cît mai bune condiții de 
eficiență și calitate a tuturor obiectivelor productive, edilitare și 
gospodărești.

• Dezvoltarea mal accentuată a industriei locale, prin atra
gerea și valorificarea în circuitul economic a resurselor județului.

® Creșterea producției medii în agricultură într-un ritm me
diu anual de 4,3—5,6 la sută; producția de cereale va ii în 1980 
cu peste 37 Ia sută mai mare față de cea obținută în 1975.

® Ridicarea pe o treaptă superioară a tradiției pomicole și 
viticole a județului, prin extinderea și modernizarea plantațiilor 
de pomi și vii.

• Sporirea efectivelor de animale pînă în anul 1980 cu 
15 000 taurine, 84 000 porcine și 66 500 ovine.

o Executarea în acest cincinal a lucrărilor de combatere a 
eroziunii solului, de prevenire a degradării și alunecărilor de te
ren pe 38 OOO hectare și scoaterea de sub influența excesului de 
umiditate a unei suprafețe de 27 OOO hectare.

• Protejarea și îmbogățirea fondului forestier, prin introdu
cerea unui regim normal de tăiere, de regenerare a pădurilor și 
valorificarea integrală a masei lemnoase.

e Prin aplicarea ansamblului de măsuri de sistematizare se 
va asigura dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților; un 
număr de trei comune — Nehoiu, Berea și Pogoanele — vor de
veni centre urbane, iar alte 11 localități vor parcurge un pro
nunțat drum spre urbanizare.

® Dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale, înființarea 
de noi unități cu o suprafață de 45 OOO metri pătrați.

• Atragerea tuturor locuitorilor județului la acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică, ceea ce se va răsfrînge binefăcător în gos
podărirea și înfrumusețarea tuturor localităților.
într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la con

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

din cuprinsul căreia cităm :
„Cu sentimentul responsabilităților majore, însuflețiți de mărețele obiective ce ne 

revin în noua etapă de dezvoltare a țării și hotărîțl să traducem exemplar în viață pro
gramul elaborat de cel de-al Xl-lea Congres al partidului, prețioasele dumneavoastră 
indicații, în numele marii obști pe care o reprezentăm ne angajăm să punem tot mal 
bine in valoare resursele umane și materiale ale județului, să contribuim cu toată puterea 
și capacitatea de muncă la progresul șl înflorirea patriei noastre. în cincinalul actual, 
producția industrială a județului va crește intr-un ritm mediu anual de circa 16 la sută 
și se va apropia, in ultimul an al acestei perioade, de cifra de 20 miliarde lei.

în domeniul agriculturii, prin aplicarea măsurilor stabilite de ridicare a fertilității 
ogoarelor, de combatere a eroziunii solului șl a excesului de umiditate, ne propunem să 
realizăm suplimentar, la fiecare hectar, peste 150 kg grîu, 220 kg porumb și 1 700 kg 
sfeclă de zahăr.

Vă încredințăm, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că înfăptuirea 
acestor obiective va deveni cauza tuturor oamenilor muncii, care, sub conducerea orga
nelor șl organizațiilor de partid, îșl vor uni și mai mult rîndurlle în vasta și multilaterala 
activitate de înfăptuire a sarcinilor cincinalului revoluției tehnico-științifice, spre bineie 
și fericirea națiunii române.

Ne angajăm să subordonăm întreaga activitate politico-educatlvă ridicării nive
lului de conștiință ai maselor, să acționăm pentru ca normele eticii șl echității socialista 
să devină pentru fiecare cetățean un atribut al comportamentului de fiecare zi.

Dină glas sentimentelor de dragoste șl nețărmurită prețuire față de partid, față 
de dumneavoastră, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din această strămoșească vatră se angajează să-și aducă întreaga contribuție la dezvol
tarea multilaterală a țării, să acționeze cu hotărîre și înaltă răspundere pentru reaiizcraa 
exemplară a sarcinilor ce revin județului Buzău din Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism".
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cu același numitor comun:
CALITATEA PROIECTELOR

I Descoperire 
| arheologică 
i la Hîrșova
• Bustul de marmură perfect 
[conservat al unui ofițer roman, 

descoperit de curind la Hirșova, 
ii duce pe arheologi la concluzia 
că se află in fața monumentului 

I comandantului legiunii a V-a 
Macedonica. legiune care iși 

“ avea sediul la Troesmis, Statuia, 
! apropiată de dimensiunile natu

rale, înfățișează un bărbat cu 
trăsături viguroase, cu toga bo- 

Igată în pliuri, cu capul descope
rit, tuns după moda epocii.

Pe șoseaua
’ din Făget20 ianuarie, ora 8 dimineața. " Un autobuz cu călători circula pe 1 șoseaua din raza localității Făget, județul Timiș. La volan — Ion Bojan. Deși nu-1 grăbea nimeni, Ion Bojan a început să (gonească. La un moment dat, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului. De Iaici și pînă la producerea accidentului n-au mai rămas decît cîteva secunde. Urmarea actu- !lui iresponsabil al șoferului : un om și-a pierdut viața, iar alți cinci, grav răniți, au fost interii nați urgent în spital.
I Ca frații

Stan și Dobre Strole din co-
• muna Borcea, județul Ialomița, 
Isint frați gemeni. împreună au 

făcut școata, împreună au învă
țat aceeași meserie. împreună au 
plecat în armată. De cîteva luni 
s-au lăsat la vatră și, imediat, 
au început să lucreze, tot îm-

• preună. la I.A.S. Borcea. Intim- 
Iplarea a făcut să se îndrăgos

tească amîndoi, în același timp, 
de două fete, amîndouă foarte 

Ibune prietene. Zilele trecute au 
făcut nuntă mare. Tot împreu
nă, dar cu un singur naș — Ion 
Ene, șef al unei ferme a coope-

Irativei agricole din comună. La 
bucuria lor a luat parte toată 
suflarea satului.

| Nesăbuință

în actualul cincinal, județul Galați beneficiază de fonduri de investiții de două ori mai mari decît în cincinalul încheiat. Pe baza lor, se construiește un mare număr de obiective industriale, dezvoltîndu-se substanțial unitățile existente. Este firesc, deci, ca de pe acum, din prima lună a anului 1976, pe șantiere să se lucreze în ritm susținut, astfel încit lucrările să fie executate potrivit graficelor stabilite pentru ca planul de investiții și de construcții-montaj să fie îndeplinit și depășit. Cum se muncește efectiv pe șantierele a două din obiectivele industriale aflate acum în construcție ?— Pe șantier avem asigurate și e- fectivele de. lucrători, și utilaje de execuție, și materialele de construcții necesare intensificării ritmului de lucru. Practic, bunul mers al activității depinde aproape în exclusivitate de noi, mai ales că timpul continuă să fie deosebit de favorabil lucrului pe șantierele de investiții.Cel care a făcut o asemenea apreciere este ing. Gheorghe Ciuchi,' șef de șantier, iar discuția a avut loc în perimetrul docului uscat, obiectiv c’ se construiește la Șantierul na’ -1 din Galați.— După două decade din ianuarie, a continuat șeful șantierului, sîntem cu sarcinile del plan îndeplinite la zi. Dar mai important decît acest succes este faptul că proiectantul a clarificat în întregime soluțiile de execuție, iar acum știm cu precizie ce avem de făcut și cum trebuie să acționăm în perioada următoare.Realizarea camerei de evacuare — ultima lucrare aflată în execuție la docul uscat — a solicitat și continuă să solicite, datorită complexității sale tehnice, eforturi deosebite, o strînsă conlucrare între proiectant, constructor și beneficiar. Conlucrare care, de altfel, pînă în prezent a decurs bine. Un exemplu : împreună, factorii amintiți au modificat, față de proiectul inițial, unele din soluțiile preconizate, au reușit să asigure lucrătorilor de pe șantier condiții de muncă net superioare. Cu toate acestea, imediata vecinătate și, implicit, influența variațiilor de nivel ale apelor Dunării, caracteristicile terenului de fundare rămîn elemente care obligă pe constructori să acționeze cu maximă atenție pentru realizarea de lucrări de bună calitate.

Peste 400 de oameni lucrează pe șantier, în două schimburi prelungite, sub atenta supraveghere și controlul permanent ale cadrelor tehnice. Ca urmare, cu fiecare zi, camera de e-

pinde, aici, la Galați, începerea peste puțin timp a asamblării primei nave de mare tonaj.Cu totul altfel stau lucrurile pe șantierul întreprinderii navale de e- lice, piese turnate din neferoase, piese turnate și forjate din oțel (INETOF) Galați. Efectivele constructorului nu depășesc circa 30 de oameni. Este această investiție pe terminate ? Nicidecum. Deși lucrările au început de aproape 10 luni, se mai muncește încă la fundații. Este un ritm de lucru necorespunzător. Or, realizarea la termen și chiar mai de
Stadiu! lucrărilor pe două șantiere din Galațiir , j

vacuare își întregește conturul, oferă o imagine apropiată de cea finală, cind ea va găzdui, înaintea lansării, navele de mare tonaj construite la Galați.Ce stă la baza bunului mers al activității pe acest șantier? Perspectiva clară a sarcinilor din această perioadă, dirijarea forțelor și utilajelor în punctele cheie de lucru, seriozitatea și disciplina în muncă. Eforturile principale sînt concentrate la executarea tronsoanelor 1 și 2 ale radierului camerei de evacuare și a tronsonului comun cheu- bajoier. Nu este deloc întîmplătoare această alegere a fronturilor ; ea permite o strînsă succesiune în desfășurarea cu rapiditate a lucrărilor.— Constructorul nu acționează doar ca un simplu executant al acestor lucrări, apreciază ing. Eugen Mantz, din cadrul serviciului de investiții al șantierului naval. Este vizibilă preocuparea sa de a-și sincroniza eforturile cu cerințele activității productive a navaliștilor gălățeni. Mai precis spus, se urmărește realizarea cu prioritate a lucrărilor de care de

vreme a acestui obiectiv răspunde unor necesități economice stringente. INETOF Galați urmează să asigure, cît mai curind posibil, necesarul de elice navale, de piese turnate din neferoase și turnate și forjate din oțel pentru întreaga industrie constructoare do navo a țării.Care sînt cauzele ritmului lent de lucru la construcția acestui obiectiv 1 Iată ce ne-a spus ing. Vasile Soloviev, conducătorul unui punct de lucru de pe șantier :— Nu avem proiecte și, din această cauză, nu am întocmit nici graficul de execuție pe ansamblul întreprinderii. Lucrăm fragmentar. Bunăoară, recent am primit un plan suplimentar de batere a piloților pentru fundații șl, din cîte cunosc, urmează să mai sosească alte cîteva proiecte de execuție pentru diferite obiective. Care sînt acelea și cînd vor fi primite, nu pot să spun. întocmirea proiectului de execuție a întreprinderii, a cărui definitivare este tărăgănată, a fost încredințată Institutului de cercetări și proiectări tehnologice pentru sectoare calde din București. Și aici — ca și in cazul docului uscat de la șantierul naval — au fost schimbate pe parcurs o serie de soluții de proiectare, și aici au apărut dificultăți determinate de terenul pe care este amplasată investiția. Numai că la INETOF, colaborarea proiectantului cu constructorul, de natură să soluționeze problemele de care am amin

tit, este aproape inexistentă, ceea ce influențează serios execuția lucrărilor,—- Lipsa proiectelor necesare — ne-a spus ing. Paul Popa, directorul grupului de șantiere care execută aceste lucrări — determină mari întîrzierl în pregătirea, la un nivel corespunzător, a lucrărilor în acest an. Nu putem stabili nici necesarul de materiale de construcții, nici cel de utilaje și de lucrători de care vom avea nevoie.Nici beneficiarul investiției — Centrala industrială navală — nu a intervenit cu hotărîre pentru depășirea acestui moment critic în care se află execuția lucrărilor. Puține au fost inițiativele acesteia pentru unirea eforturilor constructorului și ale proiectantului în scopul stabilirii unor soluții de execuție economice și rapide, accelerării ritmului de lucru. Sau, poate, de „vină" pentru îngăduința de care dă dovadă beneficiarul este și faptul că acesta n-a clarificat problemele contractării unor utilaje tehnologice de bază necesare la montaj. In prezent, există un dezacord evident între beneficiar și constructor în ceea ce pri- 1 vește lucrările care ar trebui „atacate".Pentru redresarea mersului lucrărilor pe șantierul INETOF din Galați sînt necesare măsuri energice, în primul rînd pentru întărirea spiritului de răspundere șl a conlucrării dintre cei trei factori amintiți. Urgența nr. 1 constă în predarea documentațiilor în cel mai scurt timp. Și pentru aceasta este absolut necesar ca specialiștii institutului bucureștean amintit să-și ia ln serios misiunea, să devină o prezență activă și permanentă pe șantier. S-au văzut destul de limpede care sint consecințele manierei de lucru de la distanță. împreună cu beneficiului și conducerea șantierului, proiectantul are și obligația să reana- lizeze punct cu punct lucrările, în scopul planificării execuției lor în concordanță cu cerințele punerii eșalonate în funcțiune a capacităților noii unități industriale din Galați.
Cristian ANTONESCU
Dan P1ĂEȘU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCD

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu un sentiment de reală plăcere am primit mesajul dumneavoastră de felicitare și urările de succese transmise cu ocazia numirii mele ca președinte al republicii, pentru care vă mulțumesc în mod foarte călduros.Mesajul dumneavoastră constituie pentru mine și pentru poporul malgaș nu numai o mulțumire, ci și o prețioasă încurajare pentru înaintarea noastră pe calea triumfului revoluției socialiste.împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de prie« tenie și cooperare între cele două popoare ale noastre se vor întări și dez* volta, încă și mai mult, spre binele lor reciproc, pentru cauza păcii.Doresc în mod sincer ca anul 1976 să fie un an fericit și prosper pentrtf Excelența Voastră, precum și pentru guvernul și poporul român.Cu înaltă considerație,
DIDIER RATSIRAKA

> Președintele
Republicii Democratice Madagascaf

Arcul peste timp

De la o vreme, Maria Cioconea din comuna Ionești — Vîlcea, n-o mai avea ,,la inimă" pe consă- teanca ei Gheorghița Panțucă. Motivul ? Nimeni nu știe nimic. Ceea ce se știe sigur e că M.C. a căutat, în fel și chip, să se răzbune pe G.P. Negăsind altceva mai bun de făcut, M.C. a început să dea iama prin orătăniile din ograda celeilalte. Nu să le fure. Ce credeți că i-a trecut prin cap ? A amestecat mălai cu substanțe toxice, care l-a aruncat în Gheorghiței. Toate găinile l-au ciugulit au murit. în zi, M.C. a repetat isprava, data aceasta, victime au curcile. Tocmai cînd M.C. se dea „răzbunată", s-a trezit cu o citație la Judecătoria Rîmnicu- Vilcea. Mai departe... urmează.

niște pe ograda care altă De fost cre-
Trei - 
si toii trei...
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De la o vreme, șoferii Con
stantin Nistoran și Stefan Zdrafu 
se imprieteniseră „la cataramă" 
cu Constantin Golea, șef de de
pozit. Toți trei lucrau la Între
prinderea de industrializare a 
cărnii din Drobeta Turnu-Seve- 
rin. Mereu erau văzuți împreu
nă, dar nimeni nu bănuia ce a- 
nume ii apropie atît de mult pe 
unul de altul. De cum s-au „a- 
propiat" de ei niște lucrători de 
miliție, s-a și aflat că pe cei 
trei ii împrietenise una și a- 
ceeași ispravă : sustragerea re
petată a unor cantități de carne 
și valorificarea ei pe cont pro
priu. Si cum tot au susținut ei 
că sint prieteni, acum se află 
tot împreună, într-un anumit 
loc, pentru mai multă vreme.

Mica 
neglijență 
mare

alAtelierul de reparații auto Trustului de îmbunătățiri funciare Constanta. Dis-de-diminea- ță, conducătorul auto Ilie Grecu s-a apucat să meșterească la o autobasculantă, care avea o defecțiune la motor. Deodată, în timp ce Ilie Grecu se afla sub autobasculantă, aceasta a fost pusă în mișcare. De cine ? De nimeni. Urmarea a fost tragică, Ilie Grecu a fost strivit sub roțile autobasculantei. Din cercetările efectuate de Inspectoratul județean pentru protecția muncii rezultă că adevărata cauză a accidentului se datorește unei mici, dar grave neglijențe : în timp ce autobasculanta se afla în staționare, avea maneta lăsată în viteză.

Aerul orașului 
va fi tot 

mai curcsîRăspunzînd la o scrisoare care sesiza diferite surse de poluare a atmosferei în unele părți ale municipiului Tg. Jiu, Consiliul popular județean Gorj a trimis redacției un amplu referat cuprin- zînd măsurile preconizate în vederea înlăturării acestora. Referin- du-se la Combinatul de lianți șl azbociment Tg. Jiu — principala unitate care, prin specificul său, răspindește mari cantități de pulbere — se menționează că se urmărește sistematic modul de funcționare a electro- filtrelor, aducîndu-se îmbunătățiri în scopul creșterii randamentului acestora de despră- fuire. în prezent se lucrează la înlocuirea unor agregate și panouri de comandă, ceea ce va spori substanțial capacitatea de filtrare.în răspuns se subliniază că, în vederea eliminării surselor de poluate, s-a elaborat un studiu tehnico-eco- nomic, prevăzîndu-se și fondurile necesare punerii in aplicare a a- cestuia. Dintre numeroasele măsuri și soluții preconizate a fi aduse la îndeplinire în cadrul acestui program, redăm cîteva : în jurul platformelor Industriale Vădeni. C.L.A., C.P.L., Combinatul de porcine și „Avicola" se vor crea perdele forestiere de protecție, din plopi și alte specii repede crescătoare ; se vor reface unele suprafețe de păduri de pe raza municipiului Tg. Jiu cu arborete, pe o suprafață de peste 1100 ha., asigurîndu-se astfel 15 ha la mia de locuitori. Conducerea C.P.L. Tg. Jiu va urmări ca arderea reziduurilor lemnoase să se facă într-un crematoriu construit pe baza normelor tehnice legale ; se vor efectua trimestrial măsurători ale concentrațiilor de oxid de carbon, oxid de azot, plumb etc. din atmosferă, pe străzile

cu trafic intens, luîn- du-se măsuri pentru respectarea normelor legale de protecția mediului ; se vor impulsiona lucrările de construcție. în vederea dării în funcțiune a stației de epurare a apelor etc.După ce se precizează că, semestrial, fiecare unitate industrială de pe raza municipiului va analiza modul de transpunere în fapt a prevederilor legale și a măsurilor stabilite cu privire Ia combaterea poluării mediului la locul de muncă și în împrejurimi, se arată că asemenea probleme și preocupări vor sta permanent în atenția organelor locale, asigurîndu-se oamenilor muncii condiții de lucru și viață cit mai bune.
Faptele 

sînt grave; 
sancțiunile 

feiîndeNicolae Gr. Mazilu, din comuna Leu, județul Dolj, se afla, spre sfîrșitul anului trecut, în Craiova. La autoservirea din piața

Chirlac, observînd că i s-a dat lipsă la cintar, a cerut condica de reclamații. în loc de condică, omul s-a ales cu o ploaie de vorbe grosolane, îmbrin- celi din partea responsabilului și a unor vînzători. Direcția comercială județeană — Dolj, în răspunsul a- dresat redacției, precizează că s-au luat următoarele măsuri': au fost sancționați cu amendă Ion Tita, șef de unitate, Vasilica Ștefan și Sofica Fior- tan, vînzătoare. Cazul a fost prelucrat la sediul I.C.S. Alimentara — Craiova, cu care o- cazie șeful de unitate a primit și sancțiunea de avertisment din partea conducerii întreprinderii. „în continuare, rămîne ca activitatea acestor lucrători să fie în a- tenția noastră și, în cazul în care vom mai constata astfel de situații, să se ia măsuri mai severe". După asemenea... „măsuri severe" nu ne-ar surprinde să aflăm Direcția comercială județeană Dolj în fața altor neplăcute surprize.
Concis, la obiectComitetul județean Caraș-Severln al P.C.R.: Este adevărat că la I.C.S.M. Bocșa au avut loc o serie de abateri grave, soldate cu furturi din avutul obștesc, motiv pentru care biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean au dispus verificarea de fond a întregii gestiuni, stabilirea pagubelor șl tragerea la răspundere a vinovaților.Consiliul popular al municipiului Mediaș : La centrala termică nr. 4 din cartierul Dr. Petru Groza, care servea 19 blocuri, au mai fost racordate încă 5 blocuri, cu un număr de 240 apartamente și 36 garaje încălzite. După racordare, centrala s-a dovedit a nu avea putere să asigure încălzirea apei, întrucît unele cazane erau defecte. Ca urmare, E.G.C.L. Mediaș efectuează in prezent reparații la 3 cazane, după care se va furniza apă caldă, pe baza unui program judicios-stabilit.Consiliul popular al municipiului București t în zona respectivă — cartierul Berceni, Cimpo- ieri. Bd. Brâncoveanu — se vor da în folosință unități alimentare și nealimentare, inclusiv o cofetărie, librărie, farmacie, care vor asigura aprovizionarea populației în bune condiții.Unitățile comerciale sînt amplasate la parterul blocurilor M-3, care se va da în folosință pînă la sfîrșitul trimestrului I, și Mi—1 ce va fi gata ln cursul acestui an.

Ca-n codru
ln loc să-și vadă de treburi, 

in rind cu ceilalți cooperatori, 
Iuliu Tamaș din satul Lita, co
muna Săvădisla, județul Cluj, 
s-a apucat de speculă. Speculă 
cu lemne. După ce făcea rost (el 
știe cum) de bușteni, ii prelu
cra, cu ajutorul unor dulgheri 
din Cimpia Turzii, transformîn- 
du-i in cherestea. Apoi cheres
teaua o vindea la preț de spe
culă. A fost prins și trimis in 
fața instanței de judecată,, care 
l-a condamnat la 8 luni închi
soare. Chiar dacă a fost vorba 
de bușteni, s-a convins pe pielea 
lui că nu te poți purta cu ei ca-n 
codru.

Neculai ROȘCA

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

„Hebe" — modernul hotel de curd balneară din Sînglorz

Premiera filmului românesc „Zile fierbinți“Luni seara, la cinematograful „Scala" din Capitală a avut Ioc premiera unul nou film românesc t „Zile fierbinți", realizat de Sergiu Nicolaescu, după un scenariu semnat de Franclsc Munteanu.Plasată în actualitatea zilelor noastre, noua premieră cinematografică abordează o problemă de mare interes, cea a valorii

creativității științifice românești. Iși dau concursul actorii : Vladimir Găitan, Marga Barbu, Ileana Popovici, Mircea Albu- lescu, Sergiu Nicolaescu, Colea Răutu, Emmerich Schăffer, Zephi Alșec, Mircea Anghelescu, Sebastian Papaiani, Jean Constantin.
(Agerpres)

Istoria românilor este, cum se știe prea bine, o istorie eroică, de luptă. Literatura românească valoroasă este și ea angajată, vizionară. într-un cunoscut poem eminescian, fiul domnitorului scrie „din carte" iubitei sale în pauza luptei, adică în- tr-un moment de reverie, dar și de mare dramatism : atacul va începe îndată I „Graba" se simte în ritmul micului poem ce luminează ca o nestemată întreaga Scrisoare 
III. Este sugerată aici, deosebit de fin, chiar condiția unei părți a scrisului românesc: el este, ca și viata, o luptă. Eposul național reține frumosul cel mai pur, dar șl fiorul de esență morală. Multe versuri „de luptă" par scrise chiar în timpul luptei : atît sînt de autentice. Poporul și-a iubit totdeauna eroii, avem un . cult viu pentru luptător. Haiducul este una din figurile proeminente ale literaturii populare ; ■ eroismulhaiducului este prin excelentă reprezentativ: el este „împărat" al codrilor, acțiunea sa are acoperire morală exemplară. „împărat al codrilor" va fi Iancu, erou ce are conștiința clară a sensului acțiunii sale : „Aicea-s armele mele, / Vitejește lupt cu ele : / Dezrobirea neamului, / Vitejia Ardealului". Avram Iancu era recunoscut, în fond, ca „împărat" și în sens mai direct : „Pînă fu Iancu-n domnie / Mîncam pită ca-n cîmpie. / De cînd Iancu s-a lăsat / Iar mincăm mălai uscat".Exemplul lui Băl- cescu •— scriitorul e- minent, în opera căruia Eminescu descoperea o limbă românească de mare expresivitate — este edificator în sensul pasiunii suverane pentru istorie, pentru social, pentru tot ceea ce are atingere cu destinul patriei. Marele revoluționar pașoptist scria cu slovă fierbinte : „Vrem să fim o nație una, puternică și liberă prin dreptul și datoria noastră, pentru binele nostru și al celorlalte nații, căci voim fericirea noastră și avem o misie a împlini ln omenire". în personalitatea ardentă a lui Bălcescu, literatul și omul de acțiune au realizat o fuziune ce va servi încă multă vreme drept e- xemplu însuflețitor. Acest om, dotat cu o minte pătrunzătoare, cu un suflet arzător, entuziast și temerar, a fost un vizionar prin excelentă.Aspirația spre libertate șl unitate —

dominantă a cursului istoriei noastre — a- pare cu claritate în literatură. Momentul „1600", spiritul unionist al veacului trecut cu punctele lui de a- pogeu (1848 și 1859), anul desăvîrșirli, 1918, momentul insurecțional 1944 — toate aceste repere fundamentale au rezonante epopeice în operele literare.Istoria națională a constituit un nesecat izvor de inspirație pentru scriitorul român. Fidelitatea față de Istorie nu înseamnă copierea detaliului, ci surprinderea sensului. Această lecție a înțeles-o în mod e- xemplar Eminescu. Iată ce scrie în acest sens Lucian Blaga : „Nu e nevoie să aruncăm pe cîntarul docu-
Puncte 

de vedere

mentațlei Scrisorile unde epoca voevoda- lă e evocată insistent și tematic. Că Eminescu a fost atras de epoca voevodală e o remarcă simplisimă...". Vizionarismul este o notă constantă a scrisului românesc, a- nonim sau cu paternitate nominală certă. Spiritul constructiv al creației populare, sentimentul permanenței și al continuității, semnificația testamentară a vieții și acțiunii eroilor reprezentativi au tocmai acest înțeles : a oferi posterității sinteza sublimată a unei experiențe. Neagoe Ba- sarab se adresează intr-adevăr fiului său, dar el se adresează tuturor urmașilor a- tunci cînd vorbește de preeminența principiilor etice, de ponde- rație în treburile ce implică colectivitatea, de atitudine activă etc. Ce sînt scrierile marilor noștri cronicari decît superbe lecții asupra viitorului, lecții scoase din contemplarea lucidă a istoriei ? De la Miron Costin Ia Cantemir, de la Vasile Pârvan la G. Călinescu, de la Ion Heliade Rădules- cu la Tudor Arghezi, scrisul românesc a demonstrat cu prisosință că e profund responsabil, activ și angajat în social. Arta — știe oricine — nu se confundă cu viața, dar nici nu poate fi desprinsă de ea. Eroismul poporului român, dacă e confruntat cu imaginea lui în operele literare, apare bine conturat, viu, grăitor. Istoria și literatura, discipline distincte, se întîlnesc totuși în „albia" epopeică a spiri

tualității. O notă specifică a literaturii noastre, în măsură să lumineze profilul epopeii naționale, este clasicitatea ei, evitarea pitorescului minor, a prețiozităților efemere ; operele reprezentative oferă o probă convingătoare de simplitate și sobrietate. Sînt trăsături ce decurg din însăși vitalitatea funciară a poporului nostru. „Pen- . tru a avea o concepție ' . optimistă asupra lumii și vieții — scrie Pârvan— e nevoie de un suflet puternic". Eposul nostru național e un argument că poporul român are o constituție sufletească puternică : faptul explică, alături de alte fapte revelatoare, forța de a dura într-un spațiu pe care l-au udat cu sudoarea muncii și cu singele luptei generațiile succesive.Eposul național este un argument suveran al specificului distinct al culturii noastre. Căci unde altundeva decît în sinteza de spiritualitate — care este demersul epopeic vizionar — apare mai pregnant nota de originalitate cu care ne înscriem în panteonul cultural universal ? în admirabila sa sinteză critică, G. Călinescu se ridica vehement împotriva celor dispuși să creadă că, literar vorbind și nu numai literar, noi nu avem specific. Subliniind că specificul e „un cadru congenital" și că „prin Cantemir noi simbolizăm nivelul vechiului cărturar român" — deci nu avem corn-; plexe față de Occident— marele critic scria : 
„Istoria literaturii ro
mâne nu poate să fie decît o demonstrație a puterii de creație române, cu notele ei specifice, arătarea con- 1 tribuției naționale la literatura universală", întreaga istorie a literaturii române este expresia forței scrisului românesc, este semnul distinctiv al patriotismului funciar al creatorului de valori spirituale adine ancorat în realitatea so- cial-istorică. Literatura noastră, privită ca sinteză a unor aspirații milenare, este imaginea transfigurată, dar fidelă a însuși destinului istoric al românilor. Opera literară a încercat și a reușit, a- . tunci cînd a fost încununată de har, să o- rienteze omul spre a- devărurile superioareale vieții. Sub ochii noștri -se produc prefă-' 1 ceri epopeice. Este de, datoria creatorului să simtă pulsul vieții și să-l treacă, înnobilat de flacăra talentului, în scrieri durabile.
Ion IOTREANU
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TENIS DE MASĂ

Cu gîndul la „speranțele" de mîineCampionatele internaționale de tenis de masă ale României s-au dovedit a fi întreceri dintre acelea care plac publicului larg. Firesc, întrucit amatorii de sport au fost atrași spre această competiție pentru că la ea au fost înscriși performeri binecu- noscuți pe continentul nostru și în lume ; pentru că au dorit să vadă meciuri frumoase, să constate și să compare măiestria campionilor diferitelor școli ale tenisului de masă. Așa că nu-i de mirare numărul
Prin tehnologii moderne — importante economii de masă lemnoasăO zi de lucru la Fabrica de cherestea Dorna-Foresta din județul Suceava., Aici, procesul de producție este complet mecanizat. Buștenii de rășinoase sînt descărcați din autoremorci cu ajutorul unor electrotrolii, după care sînt supuși operațiunilor de retezare cu ferăstra- lele mecanice sau electrice, de unde îi iau în primire transportoarele. Mai departe, intervine o noutate : tehnologia debitării buștenilor în calote, metodă de înalt randament economic. Concret : buștenii sînt pre- luați de alte două transportoare și duși, pînă la cele două linii de debitare din hala prin

cipală, avînd fiecare cîte două gatere așezate în serie. Apoi, produsul realizat este expediat la rampa de unde se încarcă tot mecanizat. în raport cu sistemul clasic, debitarea buștenilor în calote are multiple avantaje : reducerea la jumătate a procentului de rumeguș ; eliminarea deșeurilor ; calotele sînt valorificate superior în producția de celuloză ; productivitatea muncii este mai mare.— în cadrul județului Suceava — ne spune tovarășul Vasile Sava.j directorul întreprinderii forestiere de exploatare și transport — Dorna-Foresta a fost prima unitate în

care am introdus noua tehnologie. Pe parcurs, date fiind rezultatele remarcabile obținute la această unitate pilot, am extins metoda la fabricile din Vama și Vatra Dornei, iar la finele anului trecut am inaugurat debitarea în calote și la fabricile din Falcău și Moldovița. Țin să remarc, în același timp că, peste tot, mecanizarea procesului de producție este completă. Pe această bază, în cincinalul recent încheiat s-a realizat o economie de 85 000 mc masă lemnoasă.
Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"
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mare de spectatori, în special școlari și studenți. înregistrat în fiecare dintre zilele întrecerilor.Maria Alexandru a cucerit un titlu, la dublu feminin, în compania talentatei Zang Pok Sun (R.P.D. Coreeană). Celelalte șase trofee ale campionatelor internaționale (echipe băieți și fete, simplu băieți și fete, dublu băieți și dublu mixt) au revenit sportivilor chinezi, elevi ai uneia dintre cele mai moderne școli în tenisul de masă.Datele și comparațiile rezultate din întreceri atît de interesante au ridicat în fața tehnicienilor noștri numeroase subiecte de dezbatere cuprivire la evoluția tenisului de masă în tară la noi. în ideea antrenoarei federale. Ela Constantinescu, pregătirea performanțelor internaționale trebuie să înceapă de la vîrste fragede — viitorul competițional apar- țlnînd acestor generații foarte tinere ; practicarea largă a tenisului de masă în școli și organizarea centrelor specializate apar drept necesități în activitatea federației ; concomitent. se impune un contact neîncetat cu vîrfurile ierarhiei în tenisul de masă, la campionatele europene și mondiale. în ideea ultimă, pregătirea care se face în prezent la București împreună cu sportivii chinezi înseamnă o măsură utilă pentru alcătuirea echipelor României ce vor participa la campionatele europene de la Praga, în această primăvară.

BOB, LA SINAIA

Echipaje în luptă cuPîrtia de bob de la Sinaia a devenit de-acum cunoscută pe plan internațional prin campionatul continental pentru echipajele de tineret ce l-a găzduit la sfîrșitul săptămînii trecute. Sîmbătă, și mai ales duminică, un public numeros (în total circa 15 000 de spectatori) a asistat la întreceri pasionante, veritabilă demonstrație de curaj și măiestrie în conducerea, uneori cu aproape 100 de kilometri pe oră, a boburilor.Pe primul loc al clasamentului final (după trei manșe) s-a sfltuat echipajul R. D. Germane (Griibel-Ebers- bach), urmat de echipajele Austriei și R. F. Germania. Primul echipaj al României (Secui — Lixandru), deși conducea după prima manșă, iar în manșa a treia a realizat cel mai bun timp,-, nu a putut ocupa finalmente de-

sutimile de secundăcît locul al patrulea, la l”39/100 de învingători. Startul greșit din manșa a doua (alunecare la împingere) a făcut ca la coborîrea respectivă să înregistreze un timp slab...Este adevărat că evoluția boberilor noștri nu a înregistrat rezultatul dorit și, am zice, posibil. Dar în ansamblu, această mare competiție a însemnat un ^start promițător pentru generația tînără a boberilor români.Pîrtia de la Sinaia deschide- însă acestui sport olimpic noi perspective de dezvoltare. Specialiștii federației și ai cluburilor cu secții de bob au, în noile condiții, posibilitatea de a demonstra în mod concret că bobul poate fi condus cu măiestrie de mai mulți sportivi de-ai / noștri. '
I. DUMiTRIU

,V. MIRONESCU I

ȘAHTurneul de baraj pentru desemnarea unei participante la turneele interzonale ale campionatului mondial feminin de șah s-a încheiat la Timișoara cu victoria Janei Hartston (Anglia), care a totalizat 2,5 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Su- zana Makai (România) — 2 puncte și Maria Porubsky (Ungaria) — 1,5 puncte.în ultima partidă a turneului de baraj, Jane Hartston a remizat cu Maria Porubsky.

TENISTurneul de la Baltimore a fost cîștigat de jucătorul american Tom Gorman, care l-a întrecut în finală cu 1—5, 6—3 pe Ilie Năstase.Turneul de la Birmingham (Alabama) a revenit lui Jimmy Connors învingător cu 6—4. 3—6 6—1 in finala cu Roscoe Tanner.Turneul de la Detroit (Michigan) a revenit jucătorului australian Rod Laver, care l-a întrecut în finală cu 6—3, 6—4 pe englezul Mark Cox.
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LA CATAFALCUL TOVARĂȘULUI ANIVERSAREA PROCLAMĂRII REPUBLICII INDIA

EMIL
9Luni, sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fost depus în holul sediului Marii Adunări Naționale. în această zi, mii de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei 'au venit să-și ia rămas bun de la Emil Bodnaraș.Pe un panou îndoliat, încadrat de drapelele Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste România, se află portretul defunctului, iar lîngă catafalc, pe perne de catifea vișinie, sînt așezate înaltele ordine și medalii cu care a fost distins Emil Bodnaraș, printre care și titlurile de „Erou

al Muncii Socialiste" și „Erou al Republicii Socialiste România".în jurul catafalcului au fost depuse coroane de flori din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat și Guvernului ; a Ministerului Apărării Naționale ; Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor ; Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România ; Consiliului Național al Femeilor ; Comitetului municipal de partid și Consiliului popular al Ca

pitalei ; Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România ; Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor ; Academiei Republicii Socialiste România ; Academiei de științe sociale și politice; a unor instituții centrale și întreprinderi bucureștene. Se află depuse coroane de flori din partea familiei defunctului.în acordurile marșului funebru, au trecut prin fața catafalcului, pentru a-și lua rămas bun de la Emil Bodnaraș. numeroși muncitori din unitățile economice ale Capitalei, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri superiori, ostași ai forțelor noastre armate, oameni de știință și artă, studenți și elevi, oameni ai muncii. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului FAKHRUDDIN ALI AHMED

Președintele Republicii IndiaDe Ziua națională a Republicii India, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului indian un mesaj de prietenie, progres și prosperitate.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile și lupta poporului indian prieten pentru prosperitate și progres și se bucură de toate succesele pe care le obține pe calea dezvoltării social-economlce independente a patriei sale.Folosesc ocazia pentru a-mi exprima satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre România și India și convingerea deplină că ele corespund intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A AUSTRALIEI

Excelenței Sale
Sir JOHN ROBERT KERR

Guvernatorul general al AustralieiCu ocazia sărbătorii naționale — Ziua Australiei, doresc să vă transmit calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul australian.îmi exprim încrederea că relațiile prietenești dintre România și Australia se vor dezvolta in toate domeniile de activitate, în interesul celor două națiuni ale noastre, al păcii șl colaborării în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

SOSIREA IN CAPITALA A UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL (P.S.O.EJ

Cronica zilei

condusă de Felipe Gonzales,Luni după-amlază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), condusă de Felipe Gonzales, prim- secretar al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în țara noastră. Din delegație fac parte Nicolas Redondo, membru al Comisiei Executive a P.S.O.E., ■ -eședintele Uniunii Generale a Muncitorilor din Spania, Luis Yanez, membru al Comisiei executive, secretar al p.s.o.e., Josă Federico Car

prim-secretar al partiduluivajal și Rafael Escudero, membri ai Comitetului Național al P.S.O.E.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
Noi creații de prestigiu

m domeniul mașinilor și aparetajuiui electricUnitățile Centralei industriale de mașini și aparataje electrice au asimilat mai multe echipamente electrotehnice grele, printre care se numără autotransformatoare și transformatoare bloc de 400 MVA pentru stații și centrale. Ele sînt rodul activității de cercetare desfășurată în institutul de specialitate care, pentru anul 1976, și-a propus un bogat program menit să sprijine înnoirea și lărgirea nomenclatorului de produse. Astfel, sînt continuate studii pentru completarea „familiei" de locomotive Diesel e-

lectrice de mari puteri și pentru modernizarea celor existente. De asemenea, printre preocupările specialiștilor se evidențiază proiectarea în viitor a locomotivei Diesel electrice tiristorizată și a celei cu curent alternativ, precum și lărgirea sferei de cercetare privitoare la introducerea unor noi materiale — oteluri speciale, mase plastice — menite să ridice calitatea și gradul de eficiență ale producției de mașini și aparataj electric. (Agerpres).
STAREA UNOR DRUMURIDirecția generală a drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor informează că, datorită căderii unor avalanșe de zăpadă, circulația pentru toate categoriile de autovehicule este interzisă pe traseul Lunca-Băița-Cîmpeni-Turda, între kilometrii 20 și 29. Pe celelalte sectoare ale acestui drum este posibil numai accesul autovehiculelor

grele. Cit privește drumul național Baia Mare-Sighetul Marmației-Borșa, unitățile teritoriale ale M.T.Tc. lucrează intens la restabilirea cît mai grabnică a traficului pe ambele fire de circulație.Pe celelalte drumuri naționale traficul se desfășoară normal.(Agerpres)

PROGRAMUL I

9,00 Beethoven — Triplu concert pen
tru vioară, violoncel, pian și or
chestră.

9,40 „Dacii4* — documentar artistic. O 
producție a Studioului de Film TV 
în colaborare cu „Sahia film44.

10,05 Carte românească de învățătură.
10.35 Pădurea vulturilor — operă de 

Tudor Jarda.
11.35 Arhitectura populară tradițională. 

Film documentar.
12,00 Telex.
12,05 închiderea programului.

18,00 In memoriam. Balet pe muzică de 
Al. Pașcanu și Doru Popovicl în 
memoria eroilor căzuți pentru 
apărarea patriei, în lupta împotriva 
fascismului.

18,50 Bucureștiul necunoscut.
19,00 J. S. Bach — Concertul în re mi

nor pentru două viori și orchestră.
19.20 1001 de seri : Călina Făt-Frumos 

(II) — de Victor Eftlmiu.
19.30 Telejurnal.
20,00 George Enescu — Simfonia I. Or

chestra simfonică a filarmonicii 
„George Enescu'4. Dirijor : Mircea 
Cristescu.

20.30 Drumuri în Istorie. Cetatea Tîrgo- 
viștei.

20,45 L. v. Beethoven — Simfonia a 
Hl-a. Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii, dirijor Ioslf Conta.

11.30 Filmul „Un august în flăcări44 3
Galeria părăsită.

22.20 24 de ore.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat ministrului a- facerilor externe al Republicii India, Yashwantrao Balwantrao Chavan, o telegramă de felicitare cu prilejul Zilei naționale a Indiei.
★Cu ocazia Zilei naționale a Australiei, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al României, a transmis o telegramă de felicitare omologului său australian — Andrew Sharp Peacock.
★La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, luni după-amiază, schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor. semnată la Washington, în decembrie 1973.Convenția creează cadrul juridic fiscal de natură să stimuleze relațiile economice dintre cele două țări, stabilind criteriile după care cele două state vor acționa pentru 'evitarea dublei impuneri.Schimbul a fost efectuat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Harry G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.
★Luni au fost inaugurate în Capitală Zilele culturii portugheze, manifestare organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Cu acest prilej, la Opera Română a avut loc un spectacol de gală prezentat de cunoscuta interpretă a cîn- tecului portughez Amalia Rodrigues și de Grupul academic de dansuri din Ribatejo.Programul Zilelor culturii portugheze mai cuprinde vernisajul unei expoziții de gravură din această țară, spectacole susținute de Amalia Rodrigues la sala Palatului Republicii — la 29 și 30 ianuarie —și de Grupul academic de dansuri din Ribatejo la Cimpina, Buzău și la Casa de cultură a studenților din Capitală.La spectacolul inaugural au asistat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii I.R.R.C.S., personalități ale vieții cultural-artis- tice, un numeros public.Au fost prezenți, de asemenea. Antonio L. M. A. Novais Machado, ambasadorul Portugaliei la București, delegația culturală portugheză, condusă de Carlos Andrade, directorul relațiilor externe din Departamentul culturii al Ministerului Comunicațiilor Sociale din Portugalia, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

Excelenței Sale Doamnei INDIRA GANDHI
Primul ministru al Republicii IndiaCu prilejul Zilei naționale a Republicii India, in numele guvernului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, succes deplin poporului indian pe calea progresului și prosperității țării.Sînt pe deplin convins că prietenia și cooperarea dintre țările și guvernele noastre se vor întări necontenit, în avantajul popoarelor român și indian, în interesul păcii și colaborării internaționale.

*Luni după-amiază, la Muzeul județean din Pitești a fost inaugurată expoziția de fotografii documentare „India la a 26-a aniversare a proclamării republicii". Expoziția cuprinde imagini din timpul vizitei făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

★în India, precum și aspecte înfăți- șînd dezvoltarea economico-socială și culturală a Indiei.La vernisaj au luat parte S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București, precum și reprezentanți ai organelor locale de stat, oameni de cultură și artă.

Excelenței Sale
Domnului JOHN MALCOLM FRASER

Prim-ministru al AustralieiZiua Australiei îmi oferă, Excelență, ocazia să vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai calde urări pentru dumneavoastră și guvernul australian.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ziua de 26 ianuarie 1950 rămîne înscrisă ca un moment istoric hotărîtor pentru destinele poporului indian : acea zi marca proclamarea Indiei ca republică, la doi ani și jumătate de la dobîn- direa independenței de stat. Tot atunci intra în vigoare prima constituție a țării, consfințind năzuințele multimilenare de libertate ale poporului și des- chizînd orizonturile rinei dezvoltări de sine stătătoare. Pentru a șterge urmele secolelor de , stăpînire colonială — înapoiere economică, foamete, epidemii, analfabetism — tînăra republică a trecut la mobilizarea tuturor e- nergiilor creatoare, a tuturor resurselor țării.în anii de intense e- forturi care s-au scurs de atunci, India și-a creat ramuri industriale moderne, ca siderurgia, construcțiile de mașini, energetica, industria chimică, șantiere navale. Angajată în prezent în înfăptuirea celui de-al cincilea plan cincinal — care își propune ca o- biectiv fundamental acoperirea principale

lor necesități interne prin forțe proprii — India a reușit să realizeze după un sfert de secol de viață liberă pași evidenți pe calea progresului economic : venitul național s-a dublat, producția industrială a crescut de trei ori, energia electrică de peste zece ori. Un rol important l-a jucat, de la început, sectorul de stat, în primul rînd în marile ramuri ale economiei, unde deține o pondere de peste 50 la sută în ce privește investițiile, în comparație cu trei la sută înainte de lansarea planurilor cincinale. Principala preocupare în agricultură este extinderea tehnologiilor moderne, a îngrășămintelor chimice și irigațiilor. în 1973 erau electrificate a- proape 150 000 de sate (26 la sută din localitățile rurale ale țării), față de numai 3 600 de sate în 1951 — ceea ce a permis intrarea în funcțiune a peste două milioane de pompe e- lectrice pentru irigarea ogoarelor. în domeniul învățămîntu- lui și cercetărilor științifice, al transportu-
★ ★

rllor, ocrotirii sănătății și al ridicării nivelului de trai, India continuă să depună intense strădanii, materializate într-un șir de realizări.Trainicele relații de prietenie și colaborare statornicite între popoarele român și indian au cunoscut de-a lungul anilor o. continuă dezvoltare, îp cele mai diferite domenii — politic, economic, tehnico-științific, cultural. La evoluția ascendentă a acestor raporturi. o contribuție hotărîtoare au a- dus vizita efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în India în 1969, ca și vizitele pe care conducătorii indieni le-au făcut în țara noastră. Stadiul actual de dezvoltare a dialogului româno-in- dian, sprijinit pe acorduri și înțelegeri încheiate în această perioadă, corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, contribuind, totodată, la cauza generală a progresului, păcii și înțelegerii între popoarele lumii,
1. RODESCU

Australia, insula-con- tinent scăldată de apele a două oceane, Indian și Pacific, aniversează ziua sa națională. Cu 188 de ani în urmă, la 26 ianuarie 1788, pe acest teritoriu au descins ’cei dinții coloni veniți din insulele britanice.Datorită ' progreselor economice, Australia se înscrie astăzi în rîn- dul statelor dezvoltate ale lumii. Fără a se diminua ponderea agri

culturii, peisajul economic a cunoscut o diversificare continuă, industria țării produ- cînd astăzi mașini- unelte, instalații electronice, diverse echipamente de calitate ș.a. Totodată, în urma descoperirii și punerii in valoare a unor prețioase zăcăminte, în ultimii ani Australia a devenit unul din marii furnizori mondiali de materii prime industriale : fier, bauxită, uraniu, nichel etc.

între România și Australia s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, întemeiate pe stima și respectul reciproc. Contactele româno-austra- liene la diferite niveluri, acordurile bilaterale încheiate cu aceste prilejuri deschid perspective din cele mai favorabile amplificării în continuare a relațiilor dintre cele două țări, pe cele mal diferite tărîmuri.

în Imagine : vedere din orașul SydneySimbolurile noi ale Shirazului
DELHI 26. — Corespondentul A- genpres transmite : India a aniversat luni împlinirea a 26 de ani de la proclamarea republicii — ziua națională. La Delhi a avut loc tradiționala paradă desfășurată în prezența președintelui Fakhruddin

All Ahmed, a primului ministru, Indira Gandhi, și a altor oficialități indiene, precum și a mii de locuitori ai capitalei.Manifestări dedicate zilei naționale au avut loc și în celelalte localități din țară.Servicii și comerț modem
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)f-Ta de concepție, susținută . timpul execuției prin co- oborarea tuturor factorilor de răspundere : de la director și de la primarul orașului (și cît îi dă de furcă unui primar-activist de partid implantarea unui astfel de colos în aria urbei sale !) pînă la cadrele școlilor profesionale care trebuie să pregătească din vreme lucrătorii viitoarei unități.în vara lui 1974 s-a demarat. Numai după un an — primele probe tehnologice ale instalațiilor de bază s-au executat. în decembrie 1975 — startul la prima capacitate. Maxima performantă va fi atinsă în viitoarele trei luni. „Cămașa albă" poate fi spălată, scrobită, călcată, pregătită pentru confruntare. în fond, ea nu joacă aici decît un rol de simbol. Dar acest simbol este o sfidare a ceea ce ne-am obișnuit să vedem într-o turnătorie. Pentru aceasta a fost însă nevoie de alte „sfidări". Una dintre ele părea în totală neconcordanță cu „legile naturii". Pînă acum, orice procedeu de ventilație — e- sențial în procesul de muncă din turnătorii — se făcea prin împingerea aerului de jos în sus, pentru ca praful să fie ridicat și trimis prin coșurile de tiraj. Pentru a- ceasta, majoritatea turnătoriilor se construiau la sub

sol. Aici, „tradiția" a fost răsturnată. Hala turnătoriei se află la etaj, aspirarea prafului se face prin grilele piedestalului, aerul curat vine pe sus. Pulberea de nisip, de zgură, căldura sufocantă, adevăratul „blestem al turnătoriilor" — eliminate. întregul proces este automatizat, de la depozitarea materialelor pentru forme în silozuri prevăzute cu

calificare. în fond, asta e revoluția tehnico-știlnțifică. O revoluție, în primul rînd, umană.— Și specialiștii, de unde T— Specialiștii nu pot fi scoși din raft. Ci trebuie formați odată cu evoluția tehnicii, în cazul de față, o- dată cu lansarea proiectului și execuția construcției. Așa am și procedat.Ion Cazacu lucrează de
O cămașă albă

benzi transportoare, pînă la fluxul metalului incandescent și la turnarea lui în matrițe. „Sfînta lopată" ră- mîne la ușă. Ciocanele de lemn ale turnătorilor se duc la muzeu. Un imens panou electronic plasat in centrul • halei — și se știe că finețea acestei aparaturi nu suportă nici un fir de praf — indică desfășurarea optimă a procesului.—• Trebuie să scoatem de sub influența directă a o- mului calitatea produsului — îmî spune Ion Cazacu, și lucrul acesta mi se pare o nouă „sfidare" a tradițiilor. Calitatea trebuie să depindă de factorii tehnologici, și nu de cei subiectivi. Automatizarea nu exclude omul, ci îi impune o înaltă

29 de ani In meserie. Are o familie, două fiice în școli, o soție educatoare într-un cămin de copii. Fără să fie un „tipicar", este obsedat de „amănuntul esențial". Un astfel de amănunt părea a fi materialul pentru forme. Din experiența lui, Ion Cazacu știa că materialul a- cesta, refolosit continuu, are el însuși nevoie de un „rodaj" care dă de furcă oricărei noi turnătorii în primele faze de lucru. Pentru a evita dificultățile începutului provocate de „ne- maturizarea" acestui material, Ion ’’Cazacu l-a adus gata „rodat" din vechea turnătorie. Un amănunt cu adevărat... esențial. Preîn- călzirea metalului se face la 500 de grade. Instalațiile

necesare acestei operațiuni conexată la ciclul automatizat s-a făcut prin autodo- tare....Două treimi din complexa aparatură și din instalațiile acestui colos în care la capacitatea finală vor lucra o mie de oameni sînt realizate prin autodo- tare. Termenul se cere explicat. Cel mal simplu ar fi să se spună că întreprinderea de la poalele Tîmpei, acea „fabrică" de pe porțile căreia acum aproape treizeci de ani ieșea primul tractor românesc, a ajuns la stadiul de a produce ea însăși întreprinderi de anvergură. Pentru aceasta, a fost mai întîi nevoie de autodotarea oamenilor cu inteligentă tehnică, cu pregătire temeinică, și nu în cele din urmă cu curaj și inițiativă.în orice muncă e nevoie de talent. Marea turnătorie de la Brașov — una dintre cele mai moderne și mai puternice din Europa la ora actuală — nu este decît demonstrația talentului și priceperii, a capacităților de care dispunem, expresia practică a „aurului cenușiu" brașovean.Sînteți poftiți la ea, In cămăși albe.Dar cite salopete nu s-au ferfenițit, cită sudoare n-a curs de pe frunți pînă la acest „Fiți bine veniți și lăsați-vă ideile preconcepute despre acest gen de muncă la intrare 1“

îmbinînd activitatea de producție șl prelucrare cu cea de aprovizionare și desfacere pentru populație. O atenție deosebită se va acorda sporirii efectivelor de animale și păsări din crescătoriile proprii ale cooperației, precum și organizării de noi crescătorii, astfel ca aprovizionarea unităților de alimentație publică ale Centrocoop să fie a- sigurată într-o proporție tot mai mare din această sursă.
— O expresie directă a profundelor 

transformări social-economice din 
viața satelor noastre o constituie și 
creșterea cerințelor populației rurale 
pentru servicii. Cum își propune co
operația de consum să răspundă a- 
cestor solicitări ?— Dacă în 1970 cooperația era In măsură să asigure în fiecare comună minimum trei categorii de unități (croitorie — cizmărie — frizerie), astăzi sîntem în situația să avem, în medie, pe comună, dte 10 unități (în 1 000 comune funcționează cite 15 unități). Volumul serviciilor oferite populației rurale s-a dublat — ceea ce nu înseamnă însă și satisfacerea deplină a solicitărilor. De aceea, ne-am propus ca, pînă în 1980, să dezvoltăm de 2,2 ori activitatea de servire publică, organizînd alte 5 000 noi unități, astfel ca pînă la sfîrșitul acestui cincinal în toate comunele să se asigure cel puțin 15 categorii de servicii, iar în centrele zonale și în comunele ce vor deveni localități ur

bane numărul acestora să crească la 40.Odată cu extinderea serviciilor, se va dezvolta și producția de bunuri de consum pentru fondul pieței. Ți- nînd seama de indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central al P.C.R. din octombrie 1975 vom acorda o atenție deosebită valorificării materiilor prime locale, confecționării de produse din cupoane și alte materiale disponibile la producători, executării de obiecte de uz casnic și alte produse mărunte, în vederea satisfacerii tot mai depline a necesităților populației. Vom spori, totodată, producția de bunuri destinate exportului și schimbului de mărfuri intercooperatist. în cincinalul actual, peste 60 la sută din produsele realizate de cooperativele de consum vor fi noi sau reproiectate.Dînd viață programului de acțiuni ce și l-a propus pentru anii 1976—1980 — program care cuprinde și alte sectoare decît cele Ia care ne-am referit în aceste rînduri — cooperația de consum, pe baza măsurilor ce vor fi adoptate de apropiatul congres, va aduce o contribuție substanțială la înfăptuirea politicii de ridicare a satului românesc pe noi trepte de bunăstare și civilizație, Ia înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de-al XI-lea Congres al partidului.
Convorbire realizata de 
Mihai IONESCU

PRONOEXPRES
C1ȘTIGURILE TRAGERII DIN 21 IANUARIE 1976Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 10 la sută = un autoturism DACIA 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 50 la sută a 21 468 lei și 3 variante 25 la sută a 10 734 lei ; cat. 3 : 8,70 a 6 169 lei ; cat. 4 : 45,75 a 1 173 lei ; cat. 5 : 86,80 a 618 lei ; cat. 6 : 3 721,45 a 40 lei.REPORT CATEGORIA I ! 241 327 lei.

Extragerea a Il-a : cat. B : 8,45 a 13 847 lei ; cat. C : 49,60 a 1180 lei ; cat. D : 1 896,95 a 60 lei ; cat. E : 107,20 a 200 lei ; cat. F i 2 479,80 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 612 740 lei.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 ianuarie. In țară : Vremea se 
va menține în general închisă și se va 
răci ușor în vestul țării. Vor cădea pre
cipitații temporare mal ales în prima 
parte a intervalului atît sub formă de 
ploaie, cît și sub formă de lapoviță și 
ninsoare în sud-est și numai sub for
mă de ninsoare în rest. La munte va 
ninge viscolit. Vîntul va mal prezenta 
intensificări in Muntenia, Dobrogea șl 
Moldova în primele zile, cînd pe alocuri 
va viscoli zăpada. Minimele vor fl cu
prinse între minus 12 și minus 2 grade, 
iar maximele între minus 6 șl plus 4 
grade.

• AGENDĂ HARGHITEANĂ. Un concurs al gazetelor de perete din întreprinderile industriale, de construcții și transporturi, din instituții, din unitățile agricole, comerciale și ale cooperației meșteșugărești, din comune și sate, a fost lansat recent în întregul județ. La cooperativa meșteșugărească „Lacul roșu" din Gheorghieni a avut loc o consfătuire, cu caracter de schimb de experiență, pe tema „Rezultatele obținute în 1975 în

activitatea de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste a membrilor cooperativelor meșteșugărești". La Casa de cultură din Odorheiul Secuiesc s-a deschis expoziția anuală a artiștilor plastici din localitate, e „INVENȚII ȘI INOVAȚII" este tema consfătuirii organizate, recent, la Tulcea. Participanta : cadre din conducerea unităților economice, a comitetelor sindicatelor, a comisiilor inginerilor și tehnicienilor. A

fost lansată chemarea specialiștilor din cadrul Centralei industriale „Delta Dunării" către fiecare inginer, tehnician și economist din întreprinderile județului de a rezolva o problemă tehnică sau organizatorică în afara sarcinilor de serviciu o „La GURA MINEI", o acțiune tradițională a formațiilor artistice de amatori din Valea Jiului, este continuată și în acest an. Astfel, brigada artistică de agitație a clubului minerilor din Vulcan a prezen
tat programul „Cu brigada nu-i de glumă", în sălile de apel de la minele Vulcan și Paro- șeni. a SALONUL DE CARTE, ediția a doua, deschis la Vaslui a înregistrat următoarele manifestări : o întîlnire a cititorilor

Puține sînt în lume vestigiile culturii și civilizației trecutului comparabile cu mărețele coloane și basoreliefuri de la Persepo- lis, străvechea capitală a Persiei, cărora scurgerea mileniilor nu le-a micșorat cu nimic grandoarea, forța mesajului transmis prezentului. Tenacitatea, răbdarea, migala, dragostea de frumos au durat aici o operă nepieritoare. Sînt trăsături pe care le regăsești pretutindeni în Iran, deopotrivă în monumentele trecutului și în cele ale prezentului, în moscheile Isfahanului, ca și în moderna Universitate din Teheran. în mirificul palat Golestan, ca și la barajele cutezătoare sau modemele fabrici, înălțate de cu- rînd pe întreg cuprinsul tării.Shirazul, oraș situat la vreo 60 km de Per- sepolis, oferă imaginea unei perfecte simbioze între înfăptuirile generațiilor de ieri și ale celor de azi. Oraș al trandafirilor șl poeziei, unde se odihnesc Saadi și Hafez, cei care au cîntat, nemuritor, bucuria de a trăi, Shirazul este totodată o modernă cetate economică, unde pulsează un ritm accelerat al dezvoltării caracteristic pentru întreaga țară, dornică de a recupera într-un timp cît mai scurt ră- mînerile în urmă datorate vitregiilor istoriei. Bazele acestui amplu proces de recuperare au fost așezate cu 13 ani în urmă de șahinșahul Mohammad

Reza Pahlavi Ary- amehr, prin programul de reforme social-economice cunoscut sub numele de „Revoluția albă". Prin punerea sa in aplicare, folosind cu pricepere veniturile de pe urma petrolului, principala bogăție a țării (Iranul se situează p,e locul patru în lume în ce Drivește producția „autului negru"), fizionomia țării a cunoscut schimbări radicale.
A
însemnări 

de călătorie 
din IranUnul din importantele obiective industriale noi este fabrica de produse sodice din Shiraz, rod al colaborării dintre specialiștii români și cei iranieni. Coloanele argintii, cuptoarele, păienjenișul de conducte conferă fa- fricil atributele moderne ale industrializării. Gradul înalt de automatizare face ca fabrica să aibă o înaltă productivitate. Beneficiarii iranieni, personalul de conducere, ca și muncitorii ce servesc instalațiile au cuvinte de caldă a- preciere față de felul în care s-a desfășurat colaborarea cu colegii lor români în construirea și punerea în funcțiune a uzinei.Prietenia româno- iraniană, care își are originea în trecutul îndepărtat al celor două țări, capătă în prezent valențe noi, își găsește întruchiparea în nu

meroase obiective economice construite în comun. Fabrica de tractoare de la Tabriz, complexul agrozootehnic de la Rasht, unul dintre cele mai mari din întreaga tară, complexul forestier de la Neka, linia de fabricație a pîinii de Ia Teheran, instalațiile portuare de la Bandar Shahpour sînt tot atî- tea ilustrări ale colaborării româno-iranie- ne ce își demonstrează din plin virtuțile, caracterul reciproc a- vantajos.Clădite pe principiile trainice ale Declarației solemne comune semnate în iunie 1973 la București, stimulate puternic de repetatele întilniri dintre președintele Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Aryamehr — ultima dintre ele desfășurată spre sfîrșitul anului trecut — raporturile româno-iranie- ne, model de colaborare între state cu o- rînduiri social-economice diferite, cunosc o extindere și diversificare continuă atît pe plan bilateral, cît și în conlucrarea pe arena internațională. Beneficiind de un asemenea cadru favorabil, se poate aprecia că există toate premisele ca prietenia și colaborarea româno-iraniană să cunoască un curs continuu ascendent, corespunzător deopotrivă intereselor României și Iranului, țări care se întîlnesc în voința comună de a acționa cît mai energic pîrghiile dezvoltării și progresului.
A. BUMBAC

La Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a fost organizată luni o manifestare culturală prilejuită de aniversarea „Revoluției albe" din Iran.Constantin Vrînceanu, redactor șef-adjunct al ziarului „România liberă", a împărtășit cu această ocazie impresii de călătorie din Iran.Au participat loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți al Minis

terului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, studenți iranieni care învață la București, un numeros public.Au fost prezenți Aii Reza Bah- rami, ambasadorul Iranului la București, și membri ai ambasadei.Manifestarea s-a încheiat cu un program de filme documentare iraniene.
cu editura „Junimea" ; un montaj literar-muzical susținut de pionierii de la Școala generală nr. 4 din Vaslui. Vor urma alte manifestări, Ia care își aduc contribuția editurile Politică, Eminescu, Junimea, Creangă, Științifică și Enciclopedică, întilniri cu scriitori, cu actori de la teatrele din Iași și Birlad și de la conservatorul „George Enescu" din Iași.» 
o NOUTĂȚI ARĂDENE. La Arad și-a reluat activitatea publicația „Ziriclava", editată de

Muzeul județean Arad. Volumul III—IV, recent apărut, cuprinde studii pe teme de istorie, arheologie și istoria culturii, semnate de cercetători și specialiști arădeni. Cartea românească în lume — așa se intitulează expoziția organizată în sala „Forum" din Arad, de către biblioteca județeană, pe 4 secțiuni ; Ecoul internațional al operei președintelui Nicolae Ceaușescu ; Receptarea fenomenului cultural contemporan ; Tradiția literară românească in

lume ; Cartea tehnico-științi- fică românească în lume o VO- RONEȚIANA —■ sub acest generic, Comitetul județean de cultură și educație . socialistă Suceava, în colaborare cu Uniunea artiștilor plastici, a lansat Concursul de pictură și grafică voronețiană. Ediția întîi, destinată picturii, este dedicată celei de-a 55-a aniversări a creării P.C.R. și se adresează absolven- 'ților institutelor de arte plastice, membrilor stagiari și definitivi ai U.A.P.



PAGINA 6 SClNTEIA—marti 27 ianuarie 7976ins» comwei mCOOPERARE EC9BD IBBM VIENAVizita ministrului afacerilor externeal RomânieiLa sediul Fundației Evghenidis. din capitala Greciei, a avut loc luni ședința inaugurală a lucrărilor Conferinței balcanice pentru cooperare economică. Participă delegații din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Delegația română este condusă de Nicolae Ștefan, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. La deschiderea oficială au fost prezenți membri ai guvernului elen, ambasadorii Bulgariei. Iugoslaviei, României și Turciei la Atena, precum și numeroși ziariști greci și străini.în numele guvernului elen, cuvîn- tul inaugural a fost rostit de Pana- yotis Papaligouras, ministrul coordonării și planului. El a urat un călduros bun venit delegațiilor țărilor participante. subliniind că „această în- tîlnire, care atrage nu numai atenția popoarelor din Balcani, ci și interesul justificat al opiniei publice internaționale, are un obiectiv realist și'precis : acela de a reuni, intr-un efort comun de cercetare, contribuțiile tuturor delegațiilor în vederea definirii subiectelor care ar putea să facă obiectul unei cooperări balcanice multilaterale în domeniul economic și tehnic".Evidențiind necesitatea dezvoltării cooperării dintre statele balcanice, ministrul grec a opinat că,, „dincolo de realizările trecutului și de posibilitățile prezentului se situează imperativele viitorului. Și viitorul popoarelor noastre ne cheamă să lucrăm pentru dezvoltarea unei cooperări strînse a țărilor noastre într-un spirit de prietenie, sinceritate și înțelegere".„Cooperarea balcanică — a continuat el — se realizează in spiritul Conferinței de la Helsinki, care, neîndoielnic, reprezintă o etapă in relațiile internaționale. Una dintre concluziile trase la Helsinki a fost că interdependenta economică crescîndă a lumii cere eforturi comune in scopul rezolvării problemelor economice internaționale fundamentale și garantării unor relații economice stabile și juste între toate statele. în vederea dezvoltării și prosperității lor. De altfel, numeroase hotărîri ale organismelor internaționale invită statele să coopereze pentru a rezolva problemele comune și pentru a asigura condiții mai bune de viață popoarelor lor".în acest spirit — a conchis vorbitorul — „va trebui ca noi să dezvoltăm cu răbdare și atenție relațiile noastre bilaterale și, în același timp, să avansăm pe bazele lor stabile spre forme de cooperare multilaterală mai largă în domeniile care permit un efort comun al țărilor noastre".Au’vorbit apoi, adresînd cuvinte de salut, șefii delegațiilor Bulgariei, Iugoslaviei, României și Turciei.Exprimind satisfacția delegației tării sale de a participa la conferință, reprezentantul Bulgariei, Petar Baki- karov, director general în Ministerul Comerțului Exterior, a spus, între altele : „Schimbările pozitive petrecute pe continentul european în ultimii ani au avut o influență favorabilă asupra relațiilor dintre statele balcanice. Aceste țări sînt o parte a continentului și sînt strîns legate prin destinul lor politic și economic în acest sens, rezultatele Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare ar trebui să fie considerate ca un factor stimulator major în promovarea unei cooperări economice în toate domeniile în Balcani".După ce a relevat că „între țările balcanice există legături economice tradiționale" și după ce s-a referit la evoluția schimburilor comerciale ale Bulgariei cu fiecare dintre țările balcanice, reprezentantul bulgar a conchis : „Delegația noastră este gata să facă tot ce îi va sta în putință pentru tinerea acestei reuniuni., in spiritul bunei vecinătăți, înțelegerii și cooperării, în vederea obținerii de rezultate utile țărilor noastre".„Importanța prezentei conferințe a țărilor balcanice, a declarat șeful delegației Iugoslaviei, Kazimir Vidas, subsecretar federal la finanțe, nu ține numai de faptul că ea este prima reuniune de acest gen in lunga istorie a Balcanilor, ea nu se datorează numai condițiilor favorabile în care are loc ; ea decurge din faptul că ne oferă posibilitatea de a lucra,

CORESPONDENȚA DIN ATENA

Primire la primul ministru al GrecieiATENA 26 — CorespondentulAgerpres transmite : Primul ministru grec. Constantin Karamanlis, a primit. în cursul dimineții de luni, oe șefii delegațiilor Bulgariei. Greciei, Iugoslaviei. României și Turciei, care participă la Conferința balcanică pentru cooperare economică. Cu acest prilej, premierul grec a rostit o alocuțiune. în care, după ce a urat bun venit pe pămintul Greciei reprezentanților guvernelor statelor balcanice participante la conferință, a spus :„Doresc. înainte de toate, ca lucrările conferinței să fie fructuoase pentru binele popoarelor pe care le re- prezentați și pentru binele păcii in general. Cu această ocazie, as vrea să subliniez bunăvoința cu care conducătorii țărilor dumneavoastră au răspuns ia invitația Greciei. înțelegerea care a fost arătată de către toate părțile a făcut posibilă nu numai realizarea ideii acestei conferințe, ci, de asemenea, a creat speranțe întemeiate pentru succesul său. Un succes care este facilitat, de asemenea, prin faptul că. în ultimul timp, noi am dezvoltat relațiile noastre bilaterale într-un mod constructiv. 'Cunoașteți cu toții că țelurile pe care ni le-am propus nu sînt exagerate ca să existe riscul de a se dovedi neîntemeiate. Noi pornim spre
„Cooperarea internațională este de însemnătate 

esențială în epoca noastră"
O cuvîntare a secretarului general al O.N.U.WASHINGTON 26 (Agerpres). - într-o cuvîntare rostită duminică la Universitatea din Denver (Colorado), secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a referit Ia importanța pe care o are întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite in viața internațională.Pledind. pentru participarea tuturor 

într-un cadru realist, pentru promovarea ideii cooperării interbalcanice și de a exercita o influență pozitivă asupra evoluției în Balcani și, prin aceasta, asupra evoluției în Europa și, într-un mod mai general, asupra relațiilor internaționale".Convocarea acestei conferințe reflectă aspirația popoarelor balcanice spre o cooperare de la egal la egal și fără ingerințe din afară. Ea constituie, în același timp, o contribuție obiectivă la procesul de destindere în Europa.în încheiere, vorbitorul a spus : „Iugoslavia acordă o importantă deosebită promovării continue a relațiilor bilaterale în toate domeniile între țările balcanice, această cale fiind de natură să permită întrunirea condițiilor unei cooperări multilaterale. Iugoslavia manifestă un interes e- sențial pentru succesul primei conferințe și ea este gata să acționeze în- tr-un mod activ și constructiv în vederea promovării cooperării în Balcani și, prin aceasta, într-un mod mai general, în Europa și în lume".După ce a exprimat. în numele Guvernului Republicii Socialiste România. sentimente de satisfacție și mulțumire guvernului Republicii Elene, care, la inițiativa primului ministru Constantin Karamanlis, a convocat conferința de la Atena pentru a pune bazele cooperării economice multilaterale între țările din Balcani, șeful delegației române a spus : „După cum este cunoscut, România a militat consecvent pentru instaura- rea unor relații bilaterale și multilaterale de bună vecinătate, prietenie și cooperare între țările și popoarele noastre. Reuniunea noastră se înscrie în mod firesc ca o acțiune plină de speranțe în cursul nou spre pace, destindere și cooperare pe care Conferința pentru securitate și cooperare în Europa l-a consacrat pe continentul nostru.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, sublinia în mesajul său de răspuns adresat primului ministru al Republicii Elene că țările din regiunea Balcanilor trebuie să dea un exemplu de aplicare în practică a principiilor și obiectivelor convenite la Helsinki,România, ale cărei relații cu toate celelalte țări balcanice au cunoscut 
o dezvoltare continuă, acordă o importanță deosebită statornicirii unei cooperări multilaterale în domeniul economic, care să constituie un factor important de apropiere și prietenie trainică între țările și popoarele noastre.Iată de ce România este Interesată în reușita reuniunii noastre și, în a- cest spirit, dorim în mod sincer ca acțiunea noastră comună să fie încununată de succes".„Noi participăm la această conferință cu un spirit deschis și cu o anumită speranță" — a spus reprezentantul Turciei, ambasadorul Oguz Gokmen, directorul Departamentului afacerilor economice din Ministerul Afacerilor Externe. „Sîntem gata să cooperăm cu vecinii noștri balcanici de fiecare dată și în toate domeniile în care această cooperare va fi posibilă". Calea cea mai ușoară și cea mai logică pentru a ajunge la un nivel de cooperare serioasă între țările balcanice — a continuat el — trece în mod firesc și necesar prin cooperarea bilaterală. Ar trebui, deci, să încercăm mai întîi să ameliorăm și să dezvoltăm cooperarea noastră pe plan bilateral, să eliminăm obstacolele pe care le-am putea, eventual, întîlni în natura și în structura relațiilor noastre bilaterale. Nu trebuie însă, a spus vorbitorul în încheiere, să precupețim nici un efort pentru a încerca să transformăm regiunea Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării comune a țărilor noastre. Dacă vom ajunge vreodată să atingem acest scop, va fi mult mai ușor să reglementăm, în acest concept, toate problemele noastre. Delegația mea nu va întîrzia să prezinte, la timpul oportun. în ședințele plenare, sugestii și propuneri pentru a facilita aceasta".■în ședința plenară a conferinței, care a fost reluată după-amiază, a Început discutarea regulilor de procedură și a aspectelor organizatorice ale conferinței.

Ion BADEA

cooperarea multilaterală cu încredere și entuziasm. Dar, de asemenea, cu un spirit practic, pentru a evita dezamăgirea. Dezvoltarea și forma acestei cooperări vor depinde de climatul pe care această conferință îl va crea".Eu cred că convocarea acestei conferințe, deși cu un caracter economie și tehnic, răspunde unei necesități istorice — a spus premierul, subliniind că actuala conferință interbal- canică „poate deveni un exemplu do aplicare practică a spiritului de la Helsinki". „într-un moment cînd, datorită neîncrederii care domină viata internațională, destinderea și tensiunea se succed continuu, această conferință poate deveni un factor stabilizator, cu repercusiuni binefăcătoare și în alte regiupi ale lumii". „Pentru toate aceste motive eu atribui o importanță mai mare creării unui climat de prietenie și încredere mutuală care să prevaleze între popoarele noastre, decît hotărîrllor specifice pe care dumneavoastră le veți luș. Dacă noi reușim să creăm acest climat, nimeni nu va putea să tulbure, așa cum s-a întîmplat în trecut, coexistenta și progresul popoarelor noastre. Vă doresc deplin succes în misiunea dumneavoastră".Primul ministru grec s-a întreținut apoi cordial cu șefii delegațiilor țărilor balcanice.

statelor, pe picior de egalitate, la identificarea și promovarea de soluții general acceptabile, secretarul general al O.N.U. a apreciat că „in epoca noastră este esențial ca guvernele să coopereze pentru rezolvarea problemelor internaționale și pentru elaborarea unor planuri de viitor".

Consfătuire a secretarilor Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncitorești 

din unele țări socialisteVARȘOVIA 26. — Corespondentul Agerpres transmite : La 26 ianuarie, la Varșovia s-a deschis o consfătuire a secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste, consacrată : problemelor actuale ale activității ideologice după Conferința pentru securitate și cooperare din Europa. .Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în cursul zilei, conducătorii dele
BEIRUT Măsuri 

de normalizare a 
situației din LibanBEIRUT 26 (Agerpres). — Luni a avut loc retragerea elementelor înarmate și s-a procedat la înlăturarea baricadelor de pe străzile Beirutului, potrivit planului care prevede ca acest proces să se ■ încheie. în linii generale, pînă marți dimineața — a anunțat Comitetul Militar Suprem însărcinat cu supravegherea aplicării ultimului acord de încetare a focului în Liban. Pe lîngă faptul că elementele înarmate au dispărut aproape complet de pe străzile capitalei libaneze, agențiile de presă relatează, ca semne încurajatoare, că principalele artere rutiere ale Libanului au fost redeschise. înregistrîndu-se o vie circulație pe străzile Beirutului, unde au început să revină o bună parte din locuitorii refugiați în cursul recentelor evenimente. S-au mai semnalat, totuși, cîteva incidente izolate, calificate însă de autorități ca nesemnificative.Pe plan politic, s-a anunțat pentru miercuri o reuniune a guvernului libanez, cu participarea șefului statului, Suleiman Frangieh, și a primului ministru, Rashid Karame.
Noi pași de dezangajare 

militară 
egipteano-israeliană in SinaiCAIRO 26 (Agerpres). — în conformitate cu prevederile celui de-al doilea Acord interimar de dezangajare militară egipteano-israelian, forțele de observatori O.N.U. au remis luni autorităților egiptene o parte din sectorul nordic al zonei tampon din Sinai. Concomitent, forțele O.N.U., au înaintat spre est, în noua zonă tampon, iar trupele israeliene s-au retras pe alte linii.Termenul final al aplicării complete a ultimului acord de dezangajare în Sinai este 22 februarie a.c.

CRIZA DE GUVERN DIN ITALIAROMA 26 (Agerpres). — Formarea unui guvern in Italia, după aproape trei săptămîni de criză, este din ce în ce mai presantă, pentru a se împiedica deteriorarea situației economice și sociale. Șansele Italiei de a evita alegeri legislative anticipate sînt tot mai reduse, consideră observatorii. Crearea unui guvern mo- nocolor democrat-creștin, fără o majoritate asigurată în parlament — intenție anunțată luni de Aldo Moro
Din știrile de duminică• Comisia extraordinară a Seimului polonez a examinat proiectul de lege privind modificarea Constituției, menit să pună de acord legea fundamentală a țării cu noua etapă a edificării socialismului in Polonia.

o Un proiect de lege prevăztnd stabilirea unei zone e.conomice exclusive de 200 mile marine, a fost aprobat de comisia permanentă a Congresului Național al Mexicului.
o Comitetul Eliberării a,l Organizației Unității Africane, întrunit în sesiune la Lourențo Marques, a condamnat ferm politica agresivă a Republicii Sud-Africane față de Namibia și Angola și a recomandat adoptarea de măsuri Urgente care să determine retragerea trupelor R.S.A. din teritoriile pe care le ocupă ilegal.• Cu prilejul vizitei la Madrid a secretarului de stat al S.U.A. a fost semnat un tratat de prietenie și cooperare între Statele Unite șl Spania ; prin tratat se constituie un „stat major mixt" de coordonare militară între Spania, pe de o parte, S.U.A. și N.A.T.O. pe de alta.

agențiile de presă transmit:
La Moscova, u 28 ianuaria» ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, s-a întîl- nit cu șefii misiunilor diplomatice ale unor țări socialiste, acreditați la Moscova, între care și ambasadorul Republicii Socialiste România în U- niunea Sovietică, Gheorghe Badrus. Ministrul de externe al U.R.S.S. i-a informat pe șefii misiunilor diplomatice prezenți despre unele acțiuni de politică externă ale P.C.U.S. și Guvernului Uniunii Sovietice.
C.C. al Partidului Comu

nist din Danemarca 3 hotărit să convoace cel de-al XXV-lea congres al partidului în zilele de 23—26 septembrie a.c.
în comunicatul publicl- tății la încheierea vizitei primului ministru al Franței, Jacques Chirac, în India, se arată că. în cursul întrevederilor avute cu premierul Indira Ghandi și cu alte oficialități indiene. s-a exprimat dorința intensificării colaborării bilaterale în domeniile economic și comercial. Referindu-se la unele chestiuni internaționale. comunicatul comun precizează că .cele două țări recunosc necesitatea stabilirii între state a unor relații bazate pe egalitate, respect și avantaj reciproc și salută, totodată, 

gațiilor partidelor comuniste șl muncitorești reprezentate la consfătuire au fost primiți de tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.Cu acest prilej, reprezentantul P.C.R. a transmis tovarășului Edward Gierek un salut prietenesc din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Mulțumind călduros, tovarășul Edward Gierek a adresat un mesaj de prietenie tovarășului Nicolae Ceaușescu.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
AMMAN

Expoziție de carte 
româneascăAMMAN 26 (Agerpres). — Cu o- cazia aniversării Unirii Principatelor Române a avut loc, în capitala Iordaniei, vernisajul unei expoziții de carte românească și fotografii.Expoziția a fost inaugurată de președintele Colegiului Universității ior- daniene, profesor Abdel Salam Majali.Expoziția cuprinde volumele „Lumea arabă de la Mashrek la Maghreb, văzută de președintele Nicolae Ceaușescu", „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" și alte lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt expuse, de asemenea, lucrări din domeniile științei, tehnicii, istoriei, medicinii, literaturii și artei românești.

Raportul economia 
anual

PREZENTAT CONGRESULUI 
DE PREȘEDINTELE S.U.A.WASHINGTON 26 (Agerpres). — Președintele Gerald Ford a trimis, luni. Congresului S.U.A. raportul anual al Comitetului consilierilor economici prezidențiali. Programul economic pe 1976 prezentat de șeful executivului american are drept obiectiv de bază „Crearea unui mediu economic în care să poată fi realizată o creștere normală și neinflaționistă".Raportul economic precizează că. „chiar și în cele mai favorabile împrejurări. revenirea la ocuparea deplină a forței de muncă nu poate fi realizată. în mod real, anul acesta sau anul viitor". Raportul prevede pentru 1976 o creștere a produsului național total între 6 și 6.5 la sută (în 1975. acesta a scăzut cu 2 la sută); reducerea inflației la nivelul de a- proximativ 6 la sută (în 1975 ea a fost de 7 la sută) ; reducerea șomajului Ia 7,3 la sută pînă la sfîrșitul anului (în decembrie 1975 — 8,3 la sută).

— nu poate soluționa criza politică a Italiei. Observatorii nu exclud posibilitatea căderii rapide a acestui eventual guvern, chiar cu prilejul dezbaterilor parlamentare pe marginea măsurilor economice și sociale ce așteaptă să fie luate de urgență, în orice caz, Aldo Moro va trebui ca, în vederea formării unui guvern monocolor, să consulte mai întîi propriul său partid, democrat-creștin.

încheierea conflictului din Indochina.
Conferința unor partide 

socialiste din Eur°pa'la care au participat delegații din Belgia, Franța, Italia, Portugalia și Spania, a luat sfîrșit la Paris în cursul reuriiunii' au fost dezbătute probleme privind „coordonarea acțiunilor între diferitele forțe ale stîngii în Europa occi- dentală", „Socialismul vest-european în fata crizei capitalismului, apărarea și consolidarea democrației în Europa occidentală" etc.
tocolul privind colaborarea tehnico- științifică intre R.S.F. Iugoslavia și Uniunea Sovietică, pe anul 1976.

Reuniune economică la 
PariS. caPitala Franței au început luni lucrările reuniunii copreședinților Conferinței asupra cooperării economice internaționale și ai celor patru comisii de lucru. S-a procedat la o primă examinare a propunerilor reprezentanților celor 19 țări în curs de dezvoltare referitoare la atribuțiile organelor de lucru ale conferinței.

La Londra s_au reluat’ luni-convorbirile dintre prim-miniștrii

VIENA 26. — Corespondentulnostru transmite : Luni au început, la Palatul Hofburg din Viena, convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Maco- vescu, și ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, Erich Blelka. La convorbiri participă, din partea română, persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul afacerilor externe, precum și ambasadorul României în Austria. D. Ani- noiu, iar din partea austriacă — Heinrich Heymerle, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, alți funcționari superiori din M.A.E., precum și Franz Wunderbaldinger, ambasadorul Austriei la București.Ministrul afacerilor externe al Austriei a oferit în cinstea oaspetelui român un dejun oficial. Cei doi miniștri au rostit toasturi.Erich Bielka a spus între altele : „Austria acordă o deosebită atenție dezvoltării relațiilor sale cu România. Aceasta corespunde nu numai obiectivelor Actului final al Conferinței de la Helsinki, ci și eforturilor de dezvoltare a unor raporturi de bună vecinătate în spațiul dunărean. Chiar dacă nu este vorba de vecini în sensul geografic al cuvîn- tului, ele sînt. totuși, țări vecine. Austria și România sînt legate și prin interesul lor de a contribui la evoluția pașnică în cadrul comunității internaționale. Aș dori să remarc cu satisfacție — a continuat el — că relațiile dintre România și Austria s-au dezvoltat în mod fericit în ultimii ani și că astăzi nu există nici o problemă politică deschisă între noi.La această evoluție au adus o contribuție esențială întîlnirile la nivelul de stat cel mai înalt — vizita președintelui Franz Jonas în România. în 1969, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Austria. în 1970, și vizita de anul trecut a cancelarului Bruno Kreisky în Româ
MANILA

Noua ordine economică in centrul 
dezbaterilor „grupului celor 77“în capitala -Filipinelor, în sala da festivități a modernului hotel „Philippine Village" (situat la intrarea complexului „Nayng Pilipino", un original „Muzeu al satului" în aer liber), s-au deschis luni, la nivel de experți. lucrările primei părți a reuniunii ministeriale a țărilor membre ale „grupului celor 77". La lucrări participă aproximativ 700 delegați și invitați din peste 100 de țări, intre care și România, observatori și experți ai unor organizații internaționale, precum și o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei,Grupul — a cărui denumire reflectă realitățile existente în momentul constituirii sale, cu ani în urmă — cuprinde în prezent peste 100 de țări în curs de dezvoltare, reunindu-se, de obicei, înaintea fiecărei conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), pentru a-și armoniza pozițiile și a acționa unitar în cadrul acestei conferințe. Reuniunea de anul acesta (precedată de reuniunea din 1967 de la Alger și cea din 1971 de la Lima) are loc înaintea sesiunii a patra a U.N.C.T.A.D. ce urmează șă se desfășoare la Nairobi (Kenya), în cursul lunii mai. Importanța deosebită a acestei manifestări internaționale este relevată de faptul că în centrul atenției se va situa problema instaurării unei noi ordini economice internaționale și a rolului pe care U.N.C.T.A.D. urmează să-1 joace în cadrul acestui proces.Vital interesate în statornicirea pe plan mondial a unor raporturi economice mai echitabile, care să ducă la înlăturarea fenomenului subdezvoltării, la lichidarea anacronicei împărțiri a lumii în țări bogate și țări sărace — consecință directă a vechii politici imperialiste, colonialiste și neocoloniallste — țările în curs de dezvoltare participante la reuniunea de la Manila vor aborda cu precădere direcțiile principale ale instituirii noii ordini economice internaționale, care să asigure fiecărui popor dreptul inalienabil de a fi stăpîn pe bogățiile naționale și a le folosi in interesul propriei dezvoltări. între aceste direcții se evidențiază amplificarea colaborării economice, libere de orice obstacol și îngrădiri. între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, stabilirea unui raport mai just între prețul materiilor prime și cel al produselor industriale, accesul larg la cuceririle științei și tehnicii al statelor rămase în urmă din punct de vedere economic ș.a. în acest

Marii Britanii și Islandei. Harold Wilson și respectiv Geir Hallgrimsson, în vederea soluționării disputei dintre cele două țări In domeniul pescuitului. Se remarcă un anumit optimism față de șansele depășirii impasului în ce privește drepturile și cotele cantitative ce urmează a fi stabilite pentru traulerele britanice.
Convorbiri portughezo- 

bslgiOnO. Ministrul de externe alPortugaliei, Melo Antunes, a sosit la Bruxelles. într-o vizită oficială, la invitația omologului său belgian, Re- naat van Elslande. Ministrul portughez urmează a fi primit de regele Baudouin și de primul ministru, Leo Tindemans. Convorbirile vor fi concentrate asupra dezvoltării cooperării dintre cele două țări.
Miniștrii de finanțe al Or- ganizației țărilor exportatoare de petrol au început luni, la Paris, examinarea proiectului privind crearea unui fond de un miliard de dolari pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare lipsite de resurse petroliere și confruntate cu dificultăți ale balanțelor de plăți.
Explozia unei bombe plasate de persoane neidentificate în

nia, precum și întîlnirile periodice ale miniștrilor de externe ai țărilor noastre".La rindul său. ministrul George Macovescu a declarat : „Țin să remarc însemnătatea determinantă pentru evoluția raporturilor româno- austriece a dialogului la nivel înalt între țările noastre, îndeosebi cu prilejul vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Austria, în anul 1970, și al vizitei cancelarului federal Bruno Kreisky în România, în anul 1975. Acest dialog, completat de contactele frecvente dintre membri ai guvernului român și cel austriac, reliefează un climat de colaborare permanentă, un curs stabil, ascendent al relațiilor prietenești dintre cele două țări".Referindu-se la unele probleme ale vieții internaționale, ministrul de externe al României a apreciat că încheierea conferinței europene și adoptarea Actului final reprezintă un moment istoric cu profunde implicații asupra evoluției politice pe continentul nostru. „Esențialul este acum ca Actul final să nu ră- mînă numai o consemnare a unor bune intenții, cum s-a mai întîmplat nu o dată în istoria europeană. Etapa nouă pe care o parcurgem este aceea a traducerii în viață a tuturor prevederilor înscrise în documentele adoptate la conferință. Trebuie să depunem eforturi pentru 
a aborda și rezolva efectiv problemele europene în suspensie, pentru a ajunge la o dezangajare militară concretă și la măsuri reale de dezarmare, inclusiv crearea condițiilor pentru desființarea celor două blocuri militare".Ministrul român a exprimat, în încheiere, speranța că vizita sa în Austria va contribui la dezvoltarea cooperării româno-austriece, la întărirea conlucrării rodnice dintre cele două țări pe tărîmul destinderii, spre binele celor două popoare, al securității și păcii în Europa și în lume.

cadru, reprezentanții celor 19 țări în curs de dezvoltare, care au participat la recenta conferință de la Paris cu privire la cooperarea economică internațională vor prezenta propunerile lor asupra problemelor ce urmează a fi dezbătute la viitoarea rundă de negocieri cu țările industrializate. Participanții la reuniune vor examina, totodată, stadiul de realizare a obiectivelor stabilite în cadrul celui de-al doilea Deceniu al dezvoltării — înfăptuirile de pină acum nerăspun- zînd, din păcate, nici pe departe așteptărilor precum și modul în care sînt aplicate prevederile și recomandările Declarației și Programului de acțiune pentru făurirea noii ordini economice internaționale, adoptate cu prilejul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. din 1974.în ședința inaugurală. ministrul filipinez de externe. Carlos Romulo, a subliniat importanța acestei manifestări internaționale pentru întărirea legăturilor de solidaritate și conlucrare ale țărilor în curs de dezvoltare, precum și eforturile și preocupările pentru rezolvarea problematicii economice cu care este confruntată lumea contemporană. Vorbitorul a adresat participanților apelul de a depune toate eforturile pentru elaborarea documentelor care vor fi adoptate în partea a doua a reuniunii, ce se va desfășura, la nivel ministerial, în zilele de 2—6 februarie. Principalele documente ce urmează să fie adoptate — Declarația politică și Programul de acțiune — vor servi drept platformă a țărilor în curs de dezvoltare la apropiata sesiune a U.N.C.T.A.D.în cadrul aceleiași ședințe a fost ales președintele primei părți a reuniunii ministeriale, ambasadorul filipinez Hortencio Brillantes. reprezentant permanent al țării-gâzdă la sediul O.N.U. de la Geneva.înscriindu-se in cadrul amplelor eforturi la scara întregii lumi vizînd restructurarea relațiilor economice internaționale, așezarea lor pe o bază nouă, a egalității și echității, reuniunea de la Manila stirnește un legitim interes, demonstrat și prin prezența unui mare număr de ziariști și corespondenți de presă, vine să se adauge ca o nouă mărturie a rolului crescînd pe care sînt chemate să-1 joace pe arena mondială tarile în curs de dezvoltare care alcătuiesc marea majoritate a țărilor lumii.
Paul DIACONU

tr-un club din localitatea nord-irlan- deză Lisburn, situată la circa 11 kilometri sud-vest de Belfast, a provocat moartea a două persoane și rănirea altor opt
Șomajul în Anglia.La Lon- dra au avut loc, luni, convorbiri între conducerea sindicatelor britanice și reprezentanții Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist de guvernămînt. pentru a examina căile de combatere a creșterii șomajului. Guvernul urmează să prezinte joi, în Camera Comunelor, măsuri de remediere a situației în acest domeniu.
La Quito, ministrul ecuadorian 

al agriculturii, colonelul Oliverio Vasconez, a arătat că reforma agrară va fi aplicată în întregime „într-un climat de pace și cu un profund simț al dreptății". în acest context, ministrul ecuadorian s-a pronunțat pentru intensificarea programelor agroindustriale, ca o alternativă la exodul țăranilor spre Oraș și. în același timp ca o soluție esențială pentru creșterea producției din acest sector al economiei naționale.
Președintele 0.0., M1 Amin, șeful statului ugandez, a a- dresaț președintelui Consiliului de Securitate un mesaj în care se cere consiliului să se pronunțe pentru retragerea imediată a regimului rasist sud-african din Namibia. El declară că negocierile privind problema na- mibiană trebuie purtate cu Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), „singurul reprezentant legitim al poporului Namibiei".

ni wniiiiwiiii
• LA TRICENTENARUL 

LUI SAINT-SIMON. Pre' sa pariziană anunță apariția, intr-o nouă ediție, a „Memoriilor" lui Saint-Simon, realizată cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la nașterea celebrului scriitor. Noua ediție va cuprinde 25 de volume, din care trei cuprind memorii inedite. Este vorba de notații scurte asupra personajelor și intrigilor din epoca lui Ludovic al XIV-lea și Ludovic al XV-lea, „Memoriile fiind prin excelență o cronica a vieții lumii aristocratice contemporane lui Saint-Simon. Descoperirea tardivă a ineditelor are, o explicație simplă : la moartea scriitorului, în 1755. toate documentele sale și îndeosebi „Memoriile" au fost confiscate de ducele de Choiseul din dispoziția expresă a lui. Ludovic al XV-lea, ele începînd să fie cercetate abia 70 de ani mai tîrziu.
• MUZEUL DE LA Hl-

ROȘIMA, dedicat victimelorcatastrofei atomice ce s-a abătutasupra orașului în ziua de 6 august 1945, a intrat de curînd în posesia unor noi documente. Este vorba de două fotografii realizate, la 30 minute de la explozia bombei, de către un locuitor al Hiroșimei, Toshio Fu- kada, aflat la circa 2.5 km de centrul orașului. Imaginile surprind înălțarea „ciupercii atomice" spre cerul încă senin al acelei zile de vară, care avea să se încheie în mod atît de tragic.
•REGIMUL DE L£ 

PRETORIA Șl TELEVI
ZIUNEA. După îndelungi e- zitări, regimul rasist de la Pretoria a autorizat înființarea unui post de televiziune, care va emite din această lună un program de aproximativ cinci ore zilnic. Africa de Sud se numără printre puținele țări din lume care nu beneficiază de acest mijloc modern de informare în masă. Motivul ? Teama ca emisiunile TV să nu provoace „modificări periculoase" în conștiința populației negre majoritare. Așadar, disputa între adepții și adversarii micului ecran s-a soluționat în cele din urmă în favoarea primilor. Argumentele lor au fost cît se poate de convingătoare. în primul rînd. prețul a- paratelor de televiziune este în Africa de Sud atît de ridicat, îneît cetățenii de culoare nu-și pot permite în nici un caz luxul de a-și cumpăra unul. Iar. pe de altă parte. în cartierele locuite de negri nici nu există rețea de curent electric...

• NEPĂSARE FATĂ DE 
MONUMENTELE TRE
CUTULUI. Autoritățile locale din Lucea, vestita cetate medievală italiană, au lansat un semnal de alarmă : monumentele arhitectonice ale orașului, da- tînd de la începutul secolului al XIV-lea și pînă în prima jumătate a secolului al XIX-lea și reunind o mare varietate de stiluri — gotic, renascentist, baroc, neoclasic — sînt în pericol de a se degrada, ca urmare a nepăsării de care dau dovadș proprietarii lor. Ca exemplu de iresponsabilitate față de vestigiile trecutului, se arată că multe din grădinile ce înconjoară aceste monumente au fost, transformate în... locuri de parcare pentru mașini. Consiliul comunal din Lucea a cerut ca atare exproprierea unei bune părți din aceste' monumente și amenajarea lor în centre social-culturale, puse la dispoziția tuturor cetățenilor.

•GREFE LA SUGARI? Un transplant de rinichi neobișnuit a fost efectuat de medicii unei clinici din New York. Pacientul — un sugar de numai trei luni, născut cu o gravă a- fecțiune renală. Singura șansă de a supraviețui o reprezenta o grefă. Mai dificilă încă decît intervenția chirurgicală propriu- zisă a fost găsirea Unui donator, în cele din urmă, cei doi rinir',?. salvatori au fost luați de la tjw nou născut, care, din cauza unei- malformații a creierului, nu ar fi putut trăi. Prin această operație s-a demonstrat că. In cazul transplantării de organe, virsta pacientului nu reprezintă un impediment
• PREMIERĂ SUSPEN

DATĂ. Noul sezon teatral a debutat sub auspicii nefavorabile în Marea Britanie. Premiera, pe o scenă londoneză, a unei recente lucrări a dramaturgului scoțian John Morris, elogiată anul trecut la Festivalul de la Edinburgh, a fost suspendată din pricina dificultăților financiare intimpinate în montarea piesei. Ca și alte sectoare ale vieții artistice, teatrul are de făcut fată unei perioade grele ca urmare a crizei economice. Oamenii de teatru au lansat un apel, solicitînd sporirea subvențiilor din partea guvernului pentru a evita înrăutățirea actualei situații.
• CÎMPUL MAGNETIC 

AL PĂMÎNTULU! 31 a dis- părut în urmă cu aproximativ 700 000 de ani aproape complet, revenind la normal după un mileniu sau două. Acest fenomen, împreună cu o diminuare a păturii de ozon atmosferic, ar fi provocat moartea a numeroase specii ale faimei marine, prin pătrunderea razelor ultraviolete ale Soarelui, cu o intensitate neobișnuită pentru aceste viețuitoare. La această concluzie au ajuns specialiști americani din cadrul Administrației naționale pentru oceane și atmosferă. în urma cercetărilor asupra unor eșantioane extrase din „depozitele" de sedimentări marine. Cercetările sînt destinate să prevină acele fenomene care ar putea afecta factorii naturali de protecție a planetei.
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