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exigență majoră a (iodnalului 
re voluției tehnico -științifice,

înnoirea și modernizarea în ritm intens a produselor industriale constituie unul din obiectivele esențiale ale planului pe acest an, ale întregului cincinal 1976—1980, definit drept cincinal al revoluției tehnico-științifice. Planul național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a României pe a- nul 1976 prevede, în acest sens, ca minimum 11 Ia sută din producția valorică a industriei republicane prelucrătoare să fie reprezentat de produsele noi și repro- iectate introduse în fabricație în cursul acestui an.1 De ce este obiectiv necesară accelerarea procesului de înnoire și modernizare a produselor, de ce această sarcină trebuie să fie în permanență la ordinea zilei? în primul rînd, programul amplu de investiții care se va realiza în acest an și în actualul cincinal are drept principal pilon de susținere industria țării, care va asigura cea mai mare parte din necesarul de mașini, utilaje și instalații cu care vor fi dotate noile capacități productive ; de nivelul, tehnic al acestor mașini și utilaje, în mare parte produse pentru prima dată în țară, de respectarea termenelor de asimilare și livrare depinde în bună măsură eficiența investițiilor. în al doilea rînd, sarcinile de înnoire a producției trebuie înfăptuite conform prevederilor, în- trucît avem datoria să facem totul pentru ca performanțele produselor românești să țină continuu pasul cu cerințele progresului tehnic și științific contemporan. Cu atit mai mult trebuie să acționăm energic și permanent în această direcție în condițiile actuale, cînd, pe plan mondial, perioada de u- zu'ră morală a produselor tehnice se situează între 3 și 6 ani, în a- ceste condiții, înnoirea și modernizarea în ritm rapid a produselor, realizarea lor la nivelul performantelor tehnice atinse pe plan mondial constituie o cerință de prim ordin, atît pentru înzestrarea tehnică superioară a economiei naționale și satisfacerea în bune condiții a consumului intern, cît și pentru asigurarea unei competitivități și eficiente sporite a produselor noastre pe piața internațională.Din toate aceste considerente, înnoirea și' modernizarea susținută a produselor reprezintă o componentă esențială, o exigență majoră a cincinalului revoluției tehnico- y științifice, care trebuie să devină

din primul său an — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite de lucru în județul Brașov — „cincinalul realizărilor tehnice de virf".Dimensiunea acestor sarcini, amploarea acțiunii de înnoire a producției sînt mai evidente dacă ținem cont că numai în ramurile construcțiilor de mașini și chimici, ramuri de înaltă tehnicitate, purtătoare de progres tehnic, numărul produselor noi, al căror an de naștere este 1976, trece de 2 500. Ca- zanele pentru șisturi bituminoase, platformele pentru forajul marin, sistema de mașini agricole pentru terenuri în pantă, mașini-unelte cu comandă-program, mijloace de automatizare electronică, cauciucuri sintetice și latexuri, bachelite speciale electrotehnice, pesticide, iată numai cîteva din clasele de produse asupra cărora, la ora actuală, sînt concentrate eforturile producătorilor, proiectanților și cercetătorilor. Chiar numai din această succintă enumerare se desprinde că produsele noi, cuprinse în planurile de asimilare ale ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor, răspund imperativelor privind reducerea în continuare a importurilor în 1976 și în anii următori, îmbunătățirea structurii producției, realizarea utilajelor necesare înfăptuirii programelor de investiții, creșterea exportului, adică tocmai unor cerințe de primă importanță și actualitate pentru economia țării. Ce exigențe se ridică în legătură cu îndeplinirea acestor sarcini 1Viața a demonstrat că înnoirea și modernizarea producției cer o muncă stăruitoare, desfășurată continuu, zi de zi, lună de lună. Conceperea și realizarea oricărui nou produs, cu înalte performanțe tehnice na te tirea _________ , _ve de cercetători, proiectanți și specialiști din întreprinderi, eforturi care trebuie organizate judicios. Pornind de la o asemenea necesitate, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, ministerele economice au stabilit planuri de măsuri corespunzătoare pentru traducerea în fapt a acestor sarcini. Astfel, pentru produsele noi care urmează să fie fabricate prima dată în acest an există programe cuprinzătoare privind cercetarea științifi-

și calitative, de corelarea și eforturilor unorsînt condițio- împle- ' colecti-

(Continuare în pag. a V-a)

Conferințele județene 
ale consiliilor populare

socialistăMuncind cu hărnicie și inițiativă pentru înfăptuirea angajamentelor asumate în chemarea la întrecere a- dresată tuturor colectivelor de muncă din industria metalurgică a țării, siderurgiștii 
Combinatului din Hu
nedoara au elaborat în primele 26 de zile din ianuarie, peste sarcinile stabilite, mai mult de 10 000 tone fontă și oțel. întregul spor de producție datorește parametri gregatelor elaborare Bunăoară, de lucru de la cuptoarele electrice au realizat, prin sporirea indicilor de utilizare, o cantitate suplimentară de oțel echivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a peste 300 de tractoare, ,La' rîndul lor, mine
rii de la exploatările 
Vulcan, Lupeni. Lo- 
nea și Paroseni, din bazinul Văii Jiului, au extras și livrat unităților beneficiare, peste sarcinile de plan, de la începutul anului,

se la a- șifolosirii ridicați a de topire a metalului, formațiile

mai mult de 10 000 tone cărbune cocsifi- cabil și energetic. Pe primul loc în întrecere se situează colectivul minei Vulcan, care a extras în fiecare zi de lucru din luna a- ceasta în medie, peste prevederi, cîte 325 tone de cărbune.Bilanțul primei luni a anului consemnează „la zi" sporuri însemnate de producție și in industria județului Dîmbovița. Au fost astfel puse Ia dispoziția economiei naționale, peste prevederi, însemnate cantități de țiței și gaze de sondă, aproape 600 tone oțel și bare forjate, tone lignit, 3 500 ciment, energie trică, țesături și bunuri materiale.
Colectivul schelei de 

extracție' Boldești, care a lansat chemarea la întrecere socialistă către toate unitățile cu profil similar din țară, și-a depășit sarcinile de plan, Iivrînd beneficiarilor, în perioada care a trecut din acest an, suplimentar, o cantitate de țiței ne-

3 000 tone elec- alte

cesară in procesul tehnologic al rafinăriei din Cîmpina pe timp de două zile.
Energeticienii de la 

lernut, Fîntinele și 
Tirnăveni din județul Mureș au rotunjit la 4 milioane kilowați- ore producția de energie electrică , pulsată peste prevederile de plan în sistemul energetic național ’în acest an. Reparațiile și reviziile tehnice de calitate și supravegherea atentă a fiecărei instalații fac ca turbogene- ratoarele în funcțiune să depășească zilnic nivelul de , producție prevăzut în grafice.Cu rezultate bune în producție a trecut pragul ultimei decade a lunii ianuarie și colectivul întreprinderii „Carbochim" din Cluj- Napoca, depășindu-și pînă acum Sarcinile de plan cu 40 tonede plan cu __ la pietre de polizor, 100 mii metri pătrați la abrazivi pe suporți și cu cite 15 tone la electrozi siderurgici și carbură de siliciu.(Agerpres)

Lucrări pe ogoare 
și în grădinile de legumeCu toate că în ultimele zile vremea In județul Arad a fost destul de capricioasă, lucrătorii ogoarelor au continuat in ritm susținut lucrările agricole de sezon. Multă atenție se acordă fertilizării ogoarelor cu îngrășăminte organice. De la începutul anului, pe o suprafață de peste 1 500 hectare s-au administrat mai bine de 36 000 tone îngrășăminte naturale, cele mai frumoase rezultate obți- nîndu-le cooperatorii din Șagu, Șo- fronea, Cruceni, Pecica, Fîntinele, Bujac-Arad. Concomitent au fost a- plicate suplimentar, îndeosebi pe terenurile semănate cu grîu, 483 tone azotat de amoniu. în acțiunea de fer-

tilizare au fost cuprinse și suprafețele din sectorul legumicol al unităților agricole cooperatiste, de la începutul anului și pînă la data de 23 ianuarie fiind aplicate 260 tone îngrășăminte chimice pe 830 hectare, precum și 860 tone îngrășăminte naturale pe 33 hectare. Totodată, cooperatorii au pregătit și reparat peste 120 000 mp răsadnițe, amenajînd în același timp încă 18100 mp răsadnițe noi. (Constantin Simion).

pentru Înfăptuirea programului de amenajări hidrografice

Obiective și acțiuni în 1976
A fost dezbătut și aprobat, de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Programul național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice, au fost legiferate noi măsuri care creează cadrul organizatoric pentru realizarea sarcinilor de bună gospodărire a apelor în conformitate cu prioritățile impuse de dezvoltarea economi- co-socială rapidă a țării.Pentru a oferi' informații suplimentare cititorilor noștri, tovarășul dr. ing. Florin IORGULESCU, președintele Consiliului Național al. Apelor, a făcut redactorului nostru Al. Plăieșu o succintă prezentare a preocupărilor actuale tate. pentru traducerea in viață a măsurilor adop-

— în noua sa calitate, de central al Consiliul Național ■ organizează în vederea aducerii la îndeplinire în mod unitar a politicii statului în domeniul apelor și meteorologiei. Pe lingă exercitarea atribuțiilor pe care le-a avut și pînă acum, în domeniul meteorologiei. hidrologiei și gospodăririi resurselor de apă, consiliul are și atribuții noi plan și, în această

organ stat,administrației deal Apelor se re- cîte unui bazin hidrografic sau a unui grup de astfel de bazine. Problemele gospodăririi apelor Dunării,
© în acest an, 1,9 miliarde lei pentru lucrări de gos
podărire a apelor © Se acordă o atenție deosebită 
localităților care au avut de suferit de pe urma inun
dațiilor® Peste 200 noi stații de epurare ® Măsuri 

speciale pe Olt, Tîrnava Mare și Trotuș

nostru național : este titular de calitate, asigură proiectarea, execuția și exploatarea marilor lucrări de gospodărire a apelor ; împreună cu alte foruri centrale și locale, răspunde de protecția calității apelor și de apărarea împotriva inundațiilor ; în același acti- con- toate ape con- ape,-
împotriva inundațiilor ; în timp, îndrumă și coordonează vitatea tuturor ministerelor și siliilor populare în legătură cu lucrările ce se construiesc pe sau au legătură cu apele, în fermitate cu prevederile Legii lor.Pentru coordonarea unitară tivității în domeniul apelor, s-au înființat, în subordinea consiliului național, 9 direcții ale apelor — menite să se ocupe de gospodărirea

a ac-

ale teritoriului Dobrogei, inclusiv litoralul, rămîn' în grija directă a Consiliului Național al Apelor. La nivelul fiecărui județ și al municipiului București, actualele oficii de gospodărire a apelor se reorganizează, urmînd a asigura supravegherea sistematică a rețelei hidrografice, controlul modului de sire și evacuare a apelor efectuarea întreținerii curente biilor minore, proiectarea, executarea. exploatarea și întreținerea lucrărilor cu caracter local (pentru amenajarea cursurilor de apă și organizarea, din punct de vedere tehnic, a activității de triva inundațiilor).Din capul locului țin să precizez că la noi în țară — ' ' că s-au asigurat pe parcurs măsuri
apărare
datorită

folo- uzate, a al-
împo-

faptului

care să prevină degradarea masivă rîurilor — nici un curs de apă, niciodată, nu a ajuns în situația de a reclama acțiuni globale, deosebite, pentru depoluare, cum s-a întîmplat, de pildă, cu Tarnisa sau Rinul. Pe marile noastre rîuri. Olt, Timave, Șiret, Trotuș sau Jiu, se face într-adevăr simțită o impurificare mai accentuată — datorită x în special întîrzierii măsurilor de protecție ce trebuiau luate de industrie, dar și de edilii din marile centre urbane — însă numai pe anumite porțiuni. Iar cele cîteva cursuri de apă care prezintă un grad mare de impurificare de-a lungul curs sînt nificative punct de economic logic. Aș da în a- cest sens piui rîului Dîm- bovnic. în cazurile însă sînt programate — în mod eșalonat — măsurile adecvate pentru corectarea calității apelor. Dintre rîurile importante asupra cărora consiliul nostru își va concentra in continuare atenția — nu numai pentru stabilirea, ci chiar pentru realizarea măsurilor și lucrărilor de protecție — se numără Oltul, Tîrnava Mare și Trotușul. Perioada de finalizare a lucrărilor respective este 1976—1980, după care pe aceste rîuri apele vor fi complet depoluate, de la izvoare pînă la vărsare.Pentru lucrările de gospodărire a apelor au fost alocate 1,9 miliarde lei. Ele includ, lucrări pentru mari lacuri de acumulare cu folosință complexă, pentru, derivații,

Marți, 27 ianuarie, au avut loc în Capitală funeraliile tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central ăl Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în holul Palatului Marii Adunări Naționale, drapat în negru, unde se află depus corpul neînsuflețit al lui Emil Bodnaraș, sînt arborate în berna drapele roșii și tricolore, care încadrează portretul îndoliat al defunctului. Pe perne de catifea vișinie e- rau așezate înaltele ordine și medalii ce i-au fost conferite pentru marile sale merite față de partid și popor.în semn de adîncă prețuire a activității pline de abnegație, devotament și înflăcărare a lui Emil Bod- naraș, consacrată înfăptuirii celor mai înalte idealuri de libertate și progres social ale poporului român, cauzei socialismului și -înfloririi' patriei, din ultima gardă au făcut parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.La catafalcul celui dispărut au mai făcut de gardă membri ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste,
Ora 11. Sicriul, înfășurat în drapelele Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste România, este purtat pe brațe de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, de ceilalți tovarăși care au făcut parte din ultima gardă.Pe platoul din fața Palatului Marii Adunări Naționale, unde sicriul a fost depus pe un catafalc, o gardă militară prezintă onorul. Un grup de ofițeri superiori poartă portretul îndoliat al lui Emil Bodnaraș și înaltele decorații cu care a fost distins. Fanfara militară intonează un marș funebru, în timp ce se aud 21 salve de artilerie.tribună

deputați in Marea Adunare Națională, vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au exprimat familiei îndoliate sentimentele lor de profundă compasiune.în cursul dimineții, prin fața catafalcului — unde au făcut de gardă ofițeri ai forțelor noastre armate — s-au perindat, în acordurile grave ale marșurilor funebre, activiști de partid și de stat, reprezentanți ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, personalități ale vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, studenți și elevi.în holul Palatului Marii Adunări Naționale sînt 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 ; Ministerului Apărării Naționale ; Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor’; Comitetului1 Central al U- niunii Tineretului Comunist șiConsiliului Uniunii Studenților Comuniști dinComunistAsociațiilor Romă-

nia ; Consiliului Național al Femeilor ; Comitetului municipal de partid și Consiliului popular al Capitalei ; Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România ; Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor; Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de științe sociale și politice ; a unor ministere, instituții centrale și întreprinderi bucureștene.Sînt depuse coroane de flori din partea familiei defunctului.Au fost depuse, de . asemenea, coroane de flori din partea corpului diplomatic.în cursul dimineții, șefii misiunilor diplomatice acreditați la București au prezentat — prin Comisia de organizare a funeraliilor — condoleanțe Comitetului ’Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Biroului Marii Adunări Naționale și guvernului. De asemenea, au fost prezentate condoleanțe membrilor familiei celui dispărut.Șefii misiunilor diplomatice au păstrat apoi un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al tovarășului Emil Bodnaraș.în acordurile unui marș funebru, sicriul cu corpul, neînsuflețit al luj Emil Bodnaraș -este ridicat de pe catafalc de ofițeri aî forțelor noastre armate și scos pe platoul din fața Marii Adunări Naționale.
Nicolae Ceaușescu, tovarășa ’ Ceaușescu, membri și membri pleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, precum și membrii familiei celui dispărut.Sînt prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, deputați ■ în Marea Adunare Națională, conducători de instituții centrale și organizații obșteșți, generali și ofițeri superiori, membri ai unor înalte foruri științifice și culturale.La mitingul de doliu participă mii de cetățeni ai Capitalei, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții,

Elena i su-
iuofițeri și ostași ai forțelor noastre armate, studenți și elevi.Au luat cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- ministru al guvernului, Constantin Pirvulescu, membru în Comisia Centrală de Revizie, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră. Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.
(Continuare în pag. a V-a)tovarășul
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întreprinderea de strunguri — unitate modernâ a tinerel industrii din Tîrgoviște

întregului nesem- din vedere și eco-exem-toate

(Continuare în pag. a V-a)

„1 iulie 1964. Mă plimbam pe peronul Gării de Nord din București fără să mă pot decide : încotro ? Doctorul îi recomandase soției să alegem un oraș din sudul țării. Liniștit. Cu aer curat. Cu mult soare. Pînă la urmă m-am oprit la două : Turnu-Măgurele sau Slatina. Care tren va veni primul, acolo mergem, mi-am zis. A venit întîi cel v pentru Slatina...".Judecind după împrejurările amintite, maistrului Mircea pentru întreprinderea aluminiu Slatina pare totul întîmplătoare. drept vorbind, așa și este. Dacă avem însă în vedere felul în care maistrul Bunea înțelege să-și exercite meseria... Ne oprim la o remarcă a tovarășului Gh. Șerban, locțiitorul secretarului comitetului de partid ali întreprinderii : Cu citva timp in urmă, maistrul, pe atunci președinte al comitetului de sindicat al întreprinderii niu Slatina, i se aprobe producție, la (secția I) electroliză. Mai lucrase aici cu vreo zece ani în urmă, cînd a venit la noi. Eu ? Eu n-am fost

de acord. Și nici alții. Noi eram mulțumiți de modul in care lucra la sindicat. Este un activist cu experiență, a îndeplinit ani la rînd funcții obștești. In plus — de ce să nu recunosc ? — aveam și o anume îndoială.

— Cum s-a hotărît pînă la urmă ?— Pînă la urmă s-a dat curs cererii. Dar, cum v-am spus, cu rezerve...Stăm de vorbă maistrul Bunea. îndeosebi despre greutățile întîmpi- nate. la noul loc de muncă.CU

neschimbați la timp, crări necorespunzătoar.e la cuve, pe scurt, muncă' făcută, pe alocuri, de mintu- ială.— Deci nu se respectau indicațiile maiștrilor...— N-aș putea spune că avem oameni răi. Dimpo-
opțiuneaBunea de cu La

alumi- să îndea cerut trecereahala nr. 2

Locul de muncă
preferat: la „mal greu"
— îndoială ’— Vedeți, in activitatea obștească pe care o desfășura dovedise numeroase calități. Vreau să mă înțelegeți bine : nu-i contesta nimeni nici competența profesională. Dar în producție propriu-zis nu mai lucrase de multă Și la electroliză se răște cit și de ce este aluminiul pe obținem. Este un foarte complex.

vreme... ! hotă- calitate care ii proces

— După ce am luat hala în primire realizam zilnic producția planificată. Dar... nu corespundea la calitate.— Motivul ?— Și eu mă întrebam : de ce ? Că doar toate crările se executau sub drumarea maiștrilor de schimb.— Erau de vină utilajele?— Ne-am gîndit și la asta. La un control amănunțit însă am observat o' serie de nereguli : anozi
competentă lu- în- a

trivă. Cunosc meserie. Se poate lucra bine cu ei. Numai că îndrumarea din partea maiștrilor despre care vorbeam se rezuma, în realitate, la o supraveghere superficială a activității. Unii dintre ei, altfel bine pregătiți profesional, se mulțumeau doar să întrebe : „Cum merge treaba ?“ „Bine 1" „Cum a decurs operațiunea cutare ?" „Bine 1“ ș.a.m.d. Or, nu întotdeauna lucrurile mer-

geau așa de... bine. Vedeți dv., ca să știi intr-adevăr „cum merge treaba" trebuie să participi nemijlocit Ia activitatea colectivului, să fii permanent între oameni. Nu doar să treci ca un „vizitator" prin secție și să bifezi în carnet „cît s-a realizat", „cine e absent" etc., lăsînd lucrurile să meargă de la sine. De fapt, această slăbire a spiritului . de răspundere tocmai la cei care erau primii chemați să-1 mențină treaz dusese treptat la o stare de delăsare.— Cum ați procedat pentru îndreptarea situației ?— Cînd cunoști cauzele reale este mai simplu. Am căutat în primul rînd ca maiștrii să-și intre cu adevărat în atribuții. Adică •întregul proces de producție să se afle permanent sub ochii lor. De altfel, toate ședințele noastre de lucru (Ce „ședințe" ? Discuții cu oamenii !) se desfășoară nu în birou, ci numai la fața locului, împreună cu întregul colectiv.— Situația s-a schimbat la hala doi odată cu schimbarea modului de a lucra cu oamenii, ne spune
(Continuare în pag. a IV-a)
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PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 28 ianuarie 1976CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
CARAȘ-

SEVERIN
DÎMBOVIȚA DOLJ

Prima Conferință a consiliilor populare din județul Caraș-Severin, care s-a desfășurat în zilele de 24 și 25 ianuarie la Reșița, a prilejuit o dezbatere cuprinzătoare, într-un spirit de înaltă responsabilitate, a- supra modului in care organele locale ale puterii de stat iși propun să acționeze pentru îndeplinirea obiectivelor cincinalului 1976—1980 privind dezvoltarea economică și social-culturală a județului.Expunerea prezentată de tovarășul Trandafir Cocârlă, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și dezbaterile în plen și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul 287 participanți, au scos în evidență succesele obținute de oamenii muncii din această parte a țării — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — în realizarea înainte de termen a cincinalului precedent, au relevat principalele direcții și ritmuri ale dezvoltării e- conomico-sociale a județului în noul cincinal.Prin diversificarea considerabilă a producției, prin ridicarea acesteia la un nivel superior de tehnicitate și calitate, prin intrarea în funcțiune a unor importante capacități și obiective, economia județului va cunoaște un ritm de dezvoltare mult superior celui de pînă în prezent, ajungîn- du-se ca in anul 1980 producția globală industrială să se dubleze față de cea a a- nului 1975, iar exportul să crească de peste trei ori. Se estimează că numai unitățile din municipiul Reșița vor realiza in 1980 o producție industrială în valoare de 11,5 miliarde lei. Progrese însemnate va înregistra și agricultura județului, o pondere sporită în creșterea producției urmând să revină sectorului zootehnic. Date fiind condițiile climatice existente în județ, va continua acțiunea, începută în cincinalul precedent, de creare a unor noi plantații masive de pomi și viță de vie.în cuvîntul lor, participanții au formulat propuneri concrete pentru realizarea integrală a obiectivelor propuse, au adus u- nele critici la adresa neajunsurilor care mai există în munca organelor locale. S-a subliniat că o direcție în care trebuie să se acționeze cu fermitate este reducerea consumurilor specifice, avîndu-se în vedere că județul Caraș-Severin este nu numai producător, ci și unul dintre principalii consumatori de materii prime și materiale, parte din ele provenite din import. S-a insistat asupra sarcinilor privind reducerea cheltuielilor de producție și cu precădere a celor materiale la 1 000 lei producție- marfă, reproiectarea și asimilarea în fabricație a unor produse cu parametri teh- nico-funcționali ridicați.în ce privește agricultura județului, vorbitorii s-au referit la necesitatea de a se asigura valorificarea la nivel superior a întregului fond funciar, sporirea continuă a producției vegetale și animale. S-a subliniat: că consiliile populare, comitetele 'și birourile lor executive trebuie să ia măsuri care să asigure cultivarea întregii suprafețe arabile prevăzută -îh plai'.. E r ;Obiectul altor intervenții la discuții l-au format sarcinile consiliilor populare pe li
Participanții la conferință au adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI 

pentru îndeplinirea exemplară a tuturor obiectivelor actualului 
cincinal. în chemare se arată, printre altele :

nia recrutării și pregătirii forței de muncă, în condițiile în care, la finele cincinalului, se va ajunge ca, la mia de locuitori, numărul persoanelor încadrate în unitățile economice de stat să fie de 404.■Un alt grup de probleme abordate in discuții au fost cele privind creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii din județ, dezvoltarea în- vățămîntului, activitatea cultural-artistică și educativă de masă. Ca urmare a creșterii veniturilor și implicit a puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerii de mărfuri cu amănuntul va spori intr-un ritm mediu anual de 8,2 la sută. U- nitățile de gospodărie comunală și locati- vă iși vor dubla pînă în 1980 volumul serviciilor și prestațiilor, comparativ cu 1975. Vor fi date în folosință 18 000 noi apartamente, peste 9 000 locuri în cămine de ne- familiști, peste 8 000 locuri în creșe și grădinițe, 560 săli de clasă pentru învățămîn- tul școlar și alte obiective.Alți vorbitori s-au ocupat de sarcinile ce revin județului Caraș-Severin — în a cărui suprafață pădurile ocupă 45,5 la sută, situindu-sei pe locul al doilea pe țară — pe linia conservării și dezvoltării fondului forestier. S-a pus accentul pe aplicarea riguroasă a unui regim judicios de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier, pe utilizarea și extinderea unor tehnologii chemate să ducă la valorificarea superioară a masei lemnoase.Vorbitorii s-au referit, de asemenea, la sarcinile ce revin consiliilor populare pentru construirea la timp și în bune condiții a unui număr considerabil sporit de obiective, pentru definitivarea și aplicarea schițelor de sistematizare a localităților sau elaborarea unor noi detalii de sistematizare, în conformitate cu prevederile legii.în cadrul dezbaterilor s-a subliniat faptul că realizarea integrală a obiectivelor prevăzute impune perfecționarea continuă a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, pe linia dezvoltării democrației și a atragerii nemijlocite a maselor la luarea și înfăptuirea deciziilor.în încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul MIHAI DALEA, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, apreciind propunerile judicioase făcute în vederea mobilizării tuturor forțelor umane și materiale din județ la îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor noului cincinal, a arătat că este necesar să fie desfășurată, în continuare, o muncă susținută pentru realizarea integrală a planului pe sortimente, respectarea obligațiilor contractuale, îmbunătățirea calității produselor, creșterea eficienței economice și a productivității muncii, realizarea integrală a indicelui producției-marfă pe județ, îndeplinirea obligațiilor de export. Relevînd sarcinile deosebite ce revin consiliilor populare în conducerea și coordonarea unitară a întregii activități economice, a '.tu-', ttiror unităților productive, indiferent de subordonare, vorbitorul a subliniat că ele trebuie să asigure atragerea tuturor oamenilor muncii la elaborarea hotărîrilor, cit și la îndeplinirea acestora.

Prima Conferință a consiliilor populare din județul Dîmbovița, desfășurată la Tir- goviște, a prilejuit o analiză cuprinzătoare și o dezbatere aprofundată a sarcinilor complexe legate de dezvoltarea economico- socială și edilitar-gospodărească a județului în acest cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul Ion Stănescu, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și cei 215 deputați care au luat cuvintul la dezbateri, în plenul și secțiunile conferinței, au evidențiat faptul că în cincinalul încheiat, ca rezultat al înfăptuirii consecvente a politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor, de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, județul Dîmbovița a cunoscut o impetuoasă dezvoltare, înregistrînd o creștere a producției industriale într-un ritm mediu anual de 19,8 la sută, 60 la sută din sporul de producție fiind realizat prin creșterea productivității muncii. Corespunzător dinamicii eoonomiei județului, s-au produs mutații profunde și în structura populației, numărul persoanelor ocupate în sfera producției materiale, servicii și celelalte activități so- cial-culturale fiind, în 1975, cu 50 000 mai mare față de 1970. în noul cincinal, prin dezvoltarea capacităților de producție existente și noile obiective economice ce vor fi puse în funcțiune, se va asigura, pînă în anul 1980, o producție industrială de 20,4 miliarde lei, ceea ce reprezintă aproape o dublare a producției globale industriale a județului față de anul 1975. Anul 1980 va marca, totodată, o dublare a volumului producției livrate pentru export. înfăptuirea acestor obiective majore impune — așa cum s-a subliniat în cadrul conferinței — organizarea judicioasă a procesului de producție în fiecare unitate, aplicarea riguroasă a programelor de creștere a productivității muncii, valorificarea deplină a resurselor interne în vederea creșterii producției, a calității acesteia și reducerii prețului de cost al produselor, întărirea continuă a ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Subliniind că în anii 'cincinalului care a început agricultura dîmbovițeană se va dezvolta într-un ritm intens, valoarea producției agricole urmind să fie în 1980 de 2,6 miliarde lei, expunerea și deputății au insistat asupra orientării eforturilor spre valorificarea judicioasă, intensivă a pământului, în raport direct cu specificul său din această parte a țării, spre dezvoltarea zoo-* tehnici. Ținînd seama de tradițiile unor îndeletniciri pe aceste meleaguri, s-a arătat necesitatea extinderii oferitului în zona de deal și munte și, implicit, a adoptării de măsuri corespunzătoare pentru buna întreținere a pășunilor.Deoarece în acest cincinal investițiile in județul Dîmbovița vor fi de peste 21 miliarde lei, sumă aproape egală cu cea a investițiilor din ultimul deceniu, atît expunerea, cit și vorbitorii au insistat asupra necesității unei activități exemplare pentru finalizarea obiectivelor prevăzute, în termen și în condiții optime. In acest context și în raport direct cu obligațiile mult sporite care, revin județulpi.;în.. acțușlul cipeșj-r nai, deputății ș-aiij^ngajat, pa,'. împreună cu toți ctjtâ'țehii, să participe .direct ța înfăptuirea importantelor obiective înscrise în planul dezvoltării econbniicb-sociale și edilitare a județului. Cele peste 400 de propuneri formulate în cadrul dezbaterilor au

Conferința a adresat o 
CHEMARE TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI.

Printre obsscSâvele înscrise în chemare menționăm :

vizat, printre altele, alcătuirea unui pro-, gram concret menit să asigure pregătirea in noul cincinal a peste 35 000 de muncitori calificați în diferite meserii ; transformarea fiecărui obiectiv social-cultural prevăzut în planul de investiții într-un șantier al muncii patriotice ; extinderea inițiativelor care și-au dovedit pe deplin eficiența în toate localitățile județului : „Nici o palmă de pămînt nelucrată", „Să repunem nucul în drepturile sale", „Fiecare gospodar, un crescător de animale, în fiecare curte culturi delegume și'pomi fructiferi"; edificarea zonelor centrale ale municipiului Tîrgoviște și orașelor Fieni, Găești, Mo- reni. Pucioasa și Titu, astfel îneît, pe lingă obiectivele social-culturale principale, să se realizeze și un număr important de apartamente, în .clădiri moderne, cu magazine la parter, precum și participarea cetățenilor la ridicarea acestor construcții ; participarea cetățenească la reconstrucția ansamblului arhitectonic Curtea Domnească, vechi monument istoric legat timp de peste trei veacuri de istoria orașului-, ca cetate de scaun a Țării Românești. Referindu-se la necesitatea perfecționării activității comerciale prin extinderea și repartizarea pe criterii mai judicioase a rețelei comerciale, distribuirea rațională a fondului de marfă, respectarea normelor de igienă și a normelor de comportare a lucrătorilor din comerț față de cumpărători, mai mulți vorbitori au cerut președinților și vicepreședinților consiliilor populare să controleze zilnic activitatea unităților comerciale, a piețelor din municipiul Tîrgoviște și din orașele județului.în cadrul conferinței s-a arătat că perfecționarea activității organelor de stat impune o legătură sistematică cu cetățenii, cunoașterea permanentă a realităților din viața socială a județului, și din fiecare localitate în parte, pentru a se ajunge la soluții concrete, operative și eficiente. Ca un sprijin de nădejde al consiliilor populare, comitetele de cetățeni, reunind mii de oameni ai muncii, trebuie atrase mai mult în rezolvarea multiplelor probleme ale localităților. Comitetele și birourile executive, deputății au datoria să folosească acest larg activ obștesc și cu ajutorul lui să consulte masele de alegători, să mobilizeze întreaga populație la realizarea programelor de dezvoltare economico-socilală a comunelor, orașelor, municipiului, a întregului județ, în anii acestui cincinal.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul ■tovarășul ION IONIȚA, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care s-a referit pe larg la sarcinile de răspundere ce revin consiliilor populare în dezvoltarea economiei județului, îndeosebi. în domenii importante cum sînt realizarea planului de investiții, creșterea accelerată și modernizarea producției industriale, sporirea eficienței muncii, promovarea noului în toate sectoarele de activitate, punerea în valoare la un nivel superior a resurselor materiale și de muncă. Au fost relevate, totodată, sarcinile legate de folosirea judicioasă a fondului funciar, de realizarea programului de irigații, desecări, combatere a eroziunii solului și amenajare a râurilor, de conservare, extindere și exploatare rațională a patrimoniului forestier, de sistematizare, a localităților. Vorbitorul a făcut recomandări menite să ducă la îmbunătățirea stilului de muncă al consiliilor populare, la atragerea continuă a maselor de cetățeni la activitatea de conducere a treburilor obștești.

Vechea cetate a Băniei, mereu tînăra Craiovă, a găzduit in zilele de 24 și 25 ianuarie lucrările Conferinței județene a consiliilor populare, desfășurată intr-o atmosferă de puternic entuziasm și de deplină adeziune la politica internă și externă a partidului nostru.. Expunerea prezentată de tovarășul Gheor- ghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele Comitetului executiv ai Consiliului popular județean, precum și cei 346 vorbitori, care au luat cuvintul în plen și în secțiuni, au evidențiat bilanțul rodnic cu care cei ce muncesc în această parte a țării au încheiat cincinalul trecut — în principal, depășirea cu peste 2 miliarde lei a volumului producției industriale, obținerea, în 1975, a celei mai înalte producții cerealiere cunoscute în județ și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai al. populației — și au stăruit asupra obiectivelor ce le revin din hotărîrile Congresului al Xl-lea al P.C.R., din planul cincinal, asupra modalităților înfăptuirii lor exemplare.Un loc important în dezbateri l-au ocupat problemele complexe ale dezvoltării industriei județului în actualul cincinal, vorbitorii analizînd, în spirit gospodăresc și cu înaltă exigență, atît cauzele neajunsurilor semnalate în anii precedenți, cît mai ales posibilitățile realizării ritmice și la cote tot mai ridicate a sarcinilor, producția industrială urmînd să crească, în 1980, de aproape 1,8 ori față de nivelul a- nului 1975. In discuții s-au conturat numeroase propuneri îndreptate spre îmbunătățirea în continuare a laturilor calitative ale activității — asimilarea de produse noi, cu parametri funcționali ridicați, îndeosebi la întreprinderile „Electroputere", „7 Noiembrie", Combinatul chimic Ișalnița, in fabricile ce vor fi integrate circuitului productiv în acești ani, cît și în industria locală, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție, temeinica pregătire a cadrelor — factori ce iși vor aduce contribuția la creșterea eficienței întregii activități economice. Participanții au insistat, totodată, asupra cerinței diversificării producției în industria locală, cît și a construirii unor noi unități, îndeosebi cu profil alimentar, de prelucrare a legumelor și fructelor, care să valorifice superior materiile prime existente în fiecare localitate, în fiecare cooperativă agricolă.Agricultura trebuie să se înscrie, la rîn- dul său, pe coordonatele stabilite de cincinalul revoluției tehnico-științifice. Urmă- rindu-se creșterea productivității muncii și în această ramură — au subliniat vorbitorii — se impun o mai bună folosire a mijloacelor mecanice și îngrășămintelor, amplasarea rațională a culturilor, îndeplinirea planului de investiții destinate irigațiilor, utilizarea chibzuită a celor peste 250 000 hectare cît va însuma, pînă în 1980, suprafața amenajată pentru irigații, ca și dezvoltarea în continuare a zootehniei, a legumiculturii, pomiculturii și viticulturii, a culturilor de plante tehnice, valorificarea cu eficiență maximă a celor aproape 50 000 hectare teren aflat în folosința membrilor cooperatori. în acest din urmă domeniu a fost ..elaborat, .de altfel, un program județean, iar unelp consilii populare, îndeosebi cele , din comunele . Poiana Mare, Desa, Ciupercenii Noi, au dobîndit o bună experiență, care se cere generalizată.în conferință au fost, de asemenea, am
în cadrul conferinței a fost adoptată o
CHEMARE, ADRESATĂ TUTUROR CETĂȚENILOR JUDEȚULUI, 

dintre obiectivele căreia menționăm :

„Deputății consiliilor populare, în numele tuturor cetățenilor care trăiesc si mun
cesc pe aceste străvechi meleaguri românești, iși exprimă totala adeziune fată de 
politica internă șl externă a partidului și statului și, totodată, hotărîrea fermă de a 
aduce o contribuție sporita la realizarea exemplară a obiectivelor strălucit prefigurate 
in programul de activitate creatoare al partidului, program din care județului Doll 
municipiului Craiova le revin sarcini de o deosebită însemnătate. Sîntem mîndri că în 
cele mal importante etape ale evoluției acestui colț de țară, dumneavoastră ați fost 
alaturi de noi, prin vizitele de lucru cu care ne-ațl onorat, prin cuvintele de clarvăză
tor îndemn ce nl le-ațl adresat, prin Indicarea unor soluții concrete sl novatoare orl- 
vind valorificarea optimă a potențialului material și uman.

Reprezentanții orașelor șl satelor Doliului, participanți la lucrările primei confe
rințe |udețene a consiliilor populare, au dezbătut, în spiritul unei înalte răspunderi 
comuniste, patriotice, sarcinile anului 19/6, ale noului plan cincinal.
. .,m°9iInea Doliului anului 1980 ns prilejuiește tuturor nu numai satisfacții ș| mîn> 
« exPr'marea hotanni ferme de a nu precupeți nici un efort, de a munci
fără odihna pentru a da viață planurilor de azi și de mîine. Producția industrială se 
va dezvolta intr-un ritm mediu anual de peste 12 la sută. Construcția de mașini șl 
chimia — ramuri purtătoare ale progresului tehnic — vor deține peste 56 la sută din 
producția Industrială. Cincinalul 1976-1980 va marca accentuarea dezvoltării indus- 
un?tât|a nrin?d»r B»' e?t' c°,afat’ Fillașl și Segarcea, prin amplasarea în raza lor a noi 
hlțațl, prin dezvoltarea ce>or existente. Beneficiind de însemnate fonduri de Investiții 

agricultura — ramură de bază a ludețului — va cunoaște, de asemenea, însemnate eres’ 
teri, dezvoltindu-se concomitent șl celelalte domenii ale vieții sociale.
...... Dezbâtind sarcinile mari ce revin ludețului în acest nou cincinal, deputății con
siliilor populare va aduc dumneavoastră, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prinosul lor ae recunoștință pentru spri|inul multilateral acordat’ sl vă asl- 
azfîădevfeă reall°ante".CU 'n,rea9a 'Or PUterâ de muncâ pentru Ca tot ce am hotâri*

plu dezbătute problemele legate de apăra» rea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier — consiliilor populare revenindu-le un rol important în atragerea în circuitul economic, prin împăduriri, a 11 000 hectare terenuri degradate, improprii _ altor culturi — sporirea volumului de masă lemnoasă destinat utilizărilor industriale, sistematizarea rețelei hidrografice, regularizarea cursurilor de ape. în numele cetățenilor pe care-i reprezintă, participanții s-au angajat să asigure realizarea mai devreme a sarcinilor ce revin județului în actualul cincinal cu privire la executarea a peste 100 km diguri de apărare, 19 300 hectare desecări, precum și a unor lucrări de prevenire și combatere a eroziunii solului pe mai mult de 8 000 hectare.Luîrid în discuție problema atît de Importantă a sistematizării localităților, vorbitorii a-au referit în mod deosebit la e- forturile ce trebuie depuse în mod consecvent de către consiliile populare pentru materializarea schițelor aprobate, pentru respectarea legii și a disciplinei în construcții.în atenția conferinței s-au situat și problemele legate de ridicarea nivelului de trai material și spiritual al populației : îmbunătățirea aprovizionării, a activității de comerț și prestări de servicii, îmbunătățirea ocrotirii sănătății. Criticile formulate la adresa unor unități din aceste sectoare au pus în evidență cerința întăririi disciplinei șl ordinii, a creșterii preocupărilor consiliilor populare pentru educarea lucrătorilor în spiritul unei atitudini civiR- zate, de respect și corectitudine față • i oamenii muncii. In același cadru, vorbitorii, apreciind rezultatele obținute în domeniul învățămîntului de toate gradele, au propus măsuri menite să asigure, în continuare, legarea mai strînsă a acestuia de știință și producție.Realizarea sarcinilor complexe ce revin consiliilor populare implică, drept o condiție hotăritoare, perfecționarea în continuare a activității lor, accentuarea și mai mult a caracterului ei democratic. în acest sens, au fost formulate propuneri concrete vi- zînd lărgirea problematicii sesiunilor, întărirea legăturilor cu deputății, creșterea rolului comisiilor permanente șl al comitetelor de cetățeni, urmărirea cu strictețe 
a aplicării hotărîrilor și legilor țării, intensificarea muncii educative de formare a conștiinței socialiste a maselor.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul ȘTEFAN VOITEC, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a evidențiat faptul că atît conferințele consiliilor populare județene, cit și apropiatul congres constituie o nouă ți grăitoare expresie a caracterului larg democratic al societății noastre, a practicii instaurate cu fermitate de conducerea partidului de a se consulta sistematic și permanent cu cetățenii în elaborarea și a- doptarea hotărîrilor care privesc mersul înainte al patriei. In continuare, vorbitorul a accentuat că înfăptuirea sarcinilor județului este strîns legată de îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor locale ale puterii de stat, de funcționarea lor democratică. In acest sens, a făcut un șir de recomandări, punind în lumină datoria consiliilor populare de a asi- guta atragerea tuturor oamenilor muncii la elaborarea hotărîrilor și la îndeplinirea lor, stimulîndu-Ie inițiativa și energia, cul- tivînd înaltele virtuți înscrise în Codul etic.

• Ia sfîrșitul cincinalului actual producția globală industria
lă a județului va atinge circa 23 miliarde lei, de peste două ori 
mai mult decît în 1975, într-o gamă diversificată de produse, 
cu performanțe tehnice și calitative superioare.

o In cincinalul 1976—1980, volumul investițiilor din județ se 
va ridica Ia peste 23 miliarde lei, din care 11 miliarde Iei con- 
strucții-montaj, de aproape trei ori mai mult decît în cincinalul 
anterior.

• Prin folosirea corespunzătoare a bazei tehnico-materiale 
de care dispune agricultura județului, prin întărirea ordinii și 
disciplinei în executarea tuturor lucrărilor, producțiile medii Ia 
principalele culturi trebuie să ajungă în 1980 Ia 2 800 kg grîu 
la hectar, 3 000 kg porumb, 1 730 kg floarea-soarelui, 1 800 kg 
fasole, 17 350 kg cartofi, 17 1OO kg legume.

o in sectorul creșterii animalelor există condiții favorabile 
pentru a se ajunge în 1980 Ia 700 000 capete ovine, 160 000 
capete taurine, 170 000 capete porcine, 735 000 păsări ouătoare.

• în actualul cincinal se prevede executarea unor lucrări de 
regularizare și îndiguire a cursurilor de apă, din fondurile sta
tului, în valoare de 112 milioane Iei, Ia care se va adăuga și 
contribuția în muncă a populației, estimată Ia peste >60 milioa
ne lei.

o Lucrările de împădurire se vor desfășura într-un ritm me
diu anual de 1 500 ha, în principal cu specii repede crescătoare 
și de valoare economică ridicată.

• Se va executa o largă gamă de lucrări pentru combaterea 
pericolului de inundații pe rîurile Timiș, Bistra, Bîrzava, Caraș și 
pe afluenții acestora, se vor executa importante acumulări de apă 
necesare irigațiilor, consumului industriei și populației.

• Volumul desfacerilor de mărfuri către populație va crește 
într-un ritm mediu anual de 8,2 la sută.

o în stațiunea Băile Herculane, Ia stațiunile montane Seme- 
nic, Crivaia, Muntele Mic, Poiana Mărului etc., se vor crea peste 
5 000 noi locuri.

o Volumul serviciilor pe locuitor asigurate de cooperația 
meșteșugărească, cea de consum, precum și de cooperativele agri
cole de producție va crește, în 1980, de cel puțin două ori, com
parativ cu 1975.

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

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

din,cuprinsul căreia cităm:
„Exprlmînd sentimentale de profund atașament ale tuturor locuitorilor [udețulul 

Caraș-Severin — români, germani, sîrbl, maghiari și de alte naționalități — față de 
politica Internă și externă a partidului șl statului nostru, politică profund științifică, 
pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului nostru, aie păcii și socialis
mului în lume, al cărei promotor neobosit sîntețl dumneavoastră, mult stimate și 
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, participanții la prima conferință |udețeană a con
siliilor populare, anallzînd șl dezbătind cu răspundere șl exigență comunistă sarcinile 
ce revin județului nostru în viitoarea etapă de dezvoltare, au stabilit măsuri concrete 
si mobilizatoare pentru creșterea aportului oamenilor muncii din Caraș-Severin la în
făptuirea obiectivelor ce decurg din Programul de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.

Pentru atingerea însemnatelor niveluri de dezvoltare prevăzute, oamenii muncii 
din Iubețul Caraș-Severin, sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid, au 
stabilit programe judicioase de valorificare deplină a resurselor interne, de aplicare 
a celor mal noi cuceriri ale științei și tehnicii, care să se concretizeze In ridicarea 
eficienței activității economice, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității 
produselor noastre, pentru a le asigura o înaltă competitivitate pe piața externă. Ne 
angajăm în fața dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, ca în anul 1976, 
prin mal buna utilizare a potențialului tehnic și creșterea aportului creator al munci
torilor, Inginerilor și tehnicienilor, să obținem peste plan o producție globală Indus
trială de peste 75 milioane lei și să realizăm integral volumul de Investiții stabilit, 
să respectăm termenele de punere în funcțiune șl să scurtăm durata de atingere a 
parametrilor proiectați.

Vă încredințăm, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea 
organelor șl organizațiilor de partid, toți oamenii muncii din județul Caraș-Severin iși 
vor consacra întreaga energie și capacitate creatoare realizării cu răspundere comu
nistă a tuturor sarcinilor ce le revin din Programul de edificare a socialismului și 
•omunlsmulul în patria noastră".

• Creșterea producției globale industriale Ia peste 20 miliar
de lei în 1980, ceea ce reprezintă un spor de 98 la sută față de 
anul 1975.

o Perfecționarea producției, afirmarea largă a celor mai 
avansate cuceriri ale științei și tehnicii, utilizarea maximă a ca
pacităților de producție, pentru ca în 1980 circă 70 la sută din 
producția industrială a județului să se realizeze în capacitățile 
existente Ia finele anului 1975.

o Asimilarea în termen cît mai scurt a unor produse cu pa
rametri tehnico-funcționali superiori, astfel ca în 1980 peste 415 
Ia sută din volumul producției să-1 reprezinte produsele noi și 
modernizate.

• Generalizarea inițiativelor focale : „Să lucrăm o zi pe tri
mestru cu materii prime, materiale, combustibil și energie elec
trică economisite”, ,,Fiecare inginer și tehnician să rezolve o pro
blemă de concepție, cu eficiență economică” și ,,Prietenul noului 
angajat”, precum și extinderea inițiativei ,,Să calificăm Ia focul 
de muncă doi tineri, în opt luni”.

® încheierea, pînă la finele anului 1977, a acțiunii de îmbu
nătățire a potențialului productiv al solurilor podzolice pe întrea
ga suprafață de 47 000 hectare.

• Sporirea producției animaliere în cooperativele agricole cu 
27 la sută în 1980, față de anul 1975, ca urmare a creșterii efec
tivelor, a dezvoltării bazei iurajere și extinderii mecanizării în 
zootehnie.

© înfăptuirea exemplară a programului județean de hidro
ameliorații ; pînă în 1980 vor ii amenajate pentru irigații 7 640 
hectare, executate lucrări de desecare pe 26 800 hectare și de 
combatere a eroziunii soiului pe 10 800 hectare.

o Refacerea, completarea și dezvoltarea fondului forestier; 
în acest cincinal vor fi împădurite 6 150 hectare și se vor planta 
culturi speciale, pentru producerea lemnului de celuloză, pe 1 300 
hectare.

• Punerea în funcțiune Ia termenele planificate și în avans 
a celor 149 noi capacități de producție ce trebuie realizate în 
acest cincinal, precum și a celor 15 920 apartamente, 233 săli de 
clasă, 3 765 locuri în grădinițe, 3 320 focuri în creșe și 8 dis
pensare.

înîr-© atmosferă de puternica însuflețire, participanții au 
adresat o telegramă

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

din cuprinsul căreia cităm :
„Ne este deosebit de plăcut să vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, că toți oamenii muncii din |ude|ul Dîmbovița, acționind în spiritul hotărî
rilor Congresului al Xl-lea al partidului, puternic mobilizați de organele și organizațiile 
de partid, au obținut, încă din primele zile ale acestui’ an, Importante succese, in 
cinstea conferinței |udețene șl a apropiatului Congres al consiliilor populare — orga
nizate din Inițiativa dumneavoastră — evenimente care exprimă largul democratism 
promovat cu consecvență de partidul nostru, lucrătorii din industria dîmbovițeană vă 
raportează că, în primele două decade ale acestui an, au obținut, peste plan, 1 090 
tone țiței, 3 000 tone cărbune, 80 frigidere cu compresor, 2 600 tone ciment, 311000 
kWh energie electrică, 20 000 cărămizi și blocuri ceramice, 5 tone conserve de legume 
și fructe, precum și alte produse solicitate de economia națională șl la export.

Folosind din plin zilele bune de lucru din această perioadă, constructorii au 
executat un important volum de lucrări, ceea ce ne dă garanția că în primul trimestru 
vom realiza peste 25 la sută din planul anual de construcții-monta|e.

Organizați în echipe mixte de mecanizatori și cooperatori, lucrătorii ogoarelor 
au muncit cu abnegație pentru înfăptuirea programelor (udețene de dezvoltare a agri
culturii, pregătind cu responsabilitate producția acestui an. Pînă acum, au fost ferti
lizate cu îngrășăminte chimice peste 22 000 ha cultivate cu grîu, s-au transportat pe 
ogoare peste 40 000 tone îngrășăminte organice și 1 900 tone de amendamente și au 
fost executate arături cu subsolaț pe aproape 400 ha. In legumicultura sa lucrează 
Intens la fertilizarea terenurilor și pregătirea răsadnițelor, iar în pomicultură, sector 
cu vechi tradiții în țudațul nostru, cooperatorii execută lucrări de fertilizare, de com
batere a dăunătorilor, pregătind astfel baza unei producții sporite de fructe.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe secretar general, că tot ceea ce am stabilit în 
această conferință este fundamentat științific șl pe deplin realizabil, că hotărîrile im
portante pe care ie va adopta apropiatul Congres al consiliilor populare le vom transpune 
neabătut în viață, că ne vom mobiliza șl mal puternic pentru a aduce o contribuție 
sporită la înfăptuirea politicii Interne șl Internaționale a partidului șl statuiul nostru, la 
înaintarea fermă a patriei noostre spre comunism".

• Ia sfîrșitul actualului cincinal se va realiza o producție 
globală industrială de aproape 32 miliarde lei.

o Cheltuielile materiale la 1 OOO Iei producție-marfă vor în
registra o scădere de cel puțin 80 lei față de ultimul an al cinci
nalului 1971—1975.

• în 1980 producțiile medii în agricultură vor ajunge la 
3 465 kg grîu și secară, 4 400 kg porumb boabe, 2 200 kg floa- 
rea-soarelui, 43 000 kg sfeclă de zahăr, 18 000 kg legume.

© în zootehnie, producția medie de lapte pe vacă furajată 
se va ridica Ia 2 589 litri, iar cea de carne Ia un total de 110 035 
tone.

» La sfîrșitul anului 1980 suprafața irigată va reprezenta 
peste 80 la sută din potențialul irigabil al județului.

• Va fi accelerat ritmul de refacere a suprafețelor de pădure 
slab productive și vor fi mărite suprafețele pădurilor cu specii 
repede crescătoare, de valoare economică ridicată, spre a se 
ajunge, în anul 2 OOO, la 20 OOO hectare rășinoase, 30 OOO hec
tare foioase etc.

© în 1976, industria focală va produce și livra peste plan 
importante cantități de produse, iar prin valorificarea deșeurilor 
din unitățile proprii și din întreprinderile republicane va ~ea- 
liza o producție de 25 milioane lei.

• în 1976 vor fi diversificate prestările de servicii căi.e 
populație, volumul acestora urmînd a fi depășit cu peste 10 mi
lioane Iei.

• Volumul desfacerilor de mărfuri va fi, în 1980, cu 46,7 Ia 
sută mai mare decît în 1975.

o în cincinal, învățămîntului primar, gimnazial, liceal, pro
fesional și tehnic i se vor asigura încă 561 săli de clasă, 2 821 
locuri în internate, iar învățămîntului preșcolar 1 se vor pune Ia 
dispoziție 4 330 locuri în grădinițe.

o învățămîntul superior va beneficia de spații de școlarizare 
sporite cu peste 5 OOO mp, de pestei 4 OOO noi focuri în cămine 
și de 2 OOO noi locuri în cantine.

© Capacitatea de spitalizare va spori în perioada 1976— 
1980 cu încă .700 paturi; se vor mai construi un cămin-spital cu 
200 de locuri, 12 dispensare urbane și rurale, 5 centre stoma
tologice.

• Anul acesta, valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești rea
lizate de cetățeni se va ridica la circa 470 milioane lei.
într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la con

ferință au adoptat textul unei telegrame adresate
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBL5C8I SOCIALISTE ROMÂNIA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

din cuprinsul căreia cităm :



SCI NT El A —miercuri 28 ianuarie 1976 PAGINA 3CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
HUNEDOARA IALOMIȚA IAȘI

în județul minerilor, siderurgiștilor, ener- geticienilor și constructorilor — Hunedoara, Conferința județeană a consiliilor populare a prilejuit celor peste 1 200 de participant — deputați în consiliile populare, reprezentanți ai organelor centrale și locale de partid și de stat, cadre de conducere din diferite domenii, activiști — dezbaterea, în spiritul unei înalte responsabilități comuniste, a principalelor probleme ale dezvoltării economice, social-culturale și edilitar- gospodărești în actualul cincinal. Prin întreaga sa desfășurare, conferința a constituit o manifestare a deplinei adeziuni a tuturor oamenilor muncii din județ — români, maghiari, germani și de alte naționalități — la politica internă și internațională a partidului, a hotărîrii nestrămutate a locuitorilor acestor meleaguri de a înfăptui neabătut sarcinile ce le revin din mărețul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Atît in expunerea tovarășului Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului Județean Hunedoara al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și în luările de cuvînt, în plen și în secțiuni, ale celor 227. de vorbitori, s-a evidențiat bilanțul rodnic al cincinalului 1971—1975, cînd producțiile realizate peste prevederi — 407 000 tone fontă, 630 000 tone oțel, 38 000 mc cherestea, mobilă în valoare de 18 milioane lei și alte produse intens Solicitate de economia națională — au fost mute în condițiile îmbunătățirii accen- V ate a indicatorilor calitativi ai activității economice, productivitatea muncii realizată pe un lucrător fiind cu 22 000 lei mai mare decît prevederile planului.în centrul discuțiilor s-au situat problemele esențiale ale realizării actualului cincinal, principalele direcții de acțiune in dezvoltarea economică și socială a județului. Practic, în 1980 va lucra în industrie și în alte activități neagricole peste 80 la sută din populația ocupată.Dezbaterile au reliefat hotărîrea fermă a hunedorenilor de a spori substanțial producția de cărbune cocslficabil, de oțeluri înalt aliate, de laminate — în profile diversificate, de minereuri feroase și neferoase, în paralel cu industria minieră, siderurgică și energetică urmează a fi dezvoltate producția materialelor de construcții și de prelucrare a lemnului, chimia și construcția de mașini, industria ușoară și alimentară, în contextul asigurării de la bun început a condițiilor optime pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului, vorbitorii au relevat cîteva măsuri prioritare : pregătirea judicioasă și realizarea la termenele prevăzute a noilor obiective de investiții, concomitent cu dezvoltarea capacităților existente : modernizarea . tehnologiilor și asimilarea de produse noi cu performanțe tehnice și calitative ridicate ; înfăptuirea ritmică a sarcinilor de export și reducerea importurilor.Din dezbateri s-a degajat cu pregnanță ideea că aplicarea acestor măsuri nu este numai un atribut al cadrelor de conducere și specialiștilor din unitățile economice,. ci că deputății,, consiliile. populare au datoria să acționeze mai energic, cu spirit de inițiativă, pentru antrenarea tuturor locuitorilor la înfăptuirea obiectivelor economice, pentru a sprijini nemijlocit întreprinderile 

In soluționarea operativă a problemelor producției. Experiențele bune în conlucrarea deputaților și consiliilor populare cu cadrele de conducere, cu organele de partid și sindicale de la exploatările miniere de pe Valea Jiului, întreprinderea de construcții siderurgice și Combinatul siderurgic din Hunedoara pot și trebuie să fie generalizate.In domeniul agriculturii, obiectivele fundamentale vizează creșterea producției de cereale și plante tehnice, dezvoltarea susținută a producției animaliere, precum și a legumiculturii, culturii cartofilor și pomi- culturii. Sarcinile sint realiste, țin seama de posibilitățile concrete ale unităților agricole din județ. Deputății, organele de partid, direcția agricolă și mai ales consiliile populare — s-a subliniat în conferință — au obligația de a organiza mai bine munca, de a îndruma permanent și controla îndeaproape, cu perseverență, înfăptuirea, întocmai a programelor de măsuri adoptate.Mai multi vorbitori au relevat o serie de propuneri și sugestii făcute de cetățeni în cadrul diferitelor adunări și în întîlnirile cu deputății, care vizează utilizarea mai judicioasă a suprafețelor neocupate din cadrul perimetrelor construibile ale localităților, ridicarea calității lucrărilor de construcții de locuințe, executarea unor lucrări de desecări, de protejare a solului împotriva eroziunii și de amenajare a pajiștilor și fînețelor, precum și sporirea contribuției gospodăriilor populației la dezvoltarea zootehniei și formarea fondului de stat. Pentru transpunerea neîntîrziată în practică a propunerilor valoroase s-a stabilit inițierea unor acțiuni de masă,' la care să fie atrași toți cetățenii județului.Problemele pregătirii forței de muncă necesare, ale perfecționării învățămintului și activității cultural-educative, care se desfășoară sub îndrumarea consiliilor populare, au revenit, de asemenea, frecvent in discuție. S-a relevat că, împreună cu școala, cu organizațiile U.T.C., cu celelalte organizații de masă și obștești, consiliile populare trebuie să se ocupe mai direct de orientarea, integrarea in muncă și calificarea tineretului în profesiile cerute de dezvoltarea economică a județului. Totodată, s-a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție mai mare încadrării în muncă și pregătirii profesionale a femeilor.în finalul lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul MIHAI MARINESCU, viceprim-ministru al guvernului, care a apreciat exigența și responsabilitatea cu care au fost dezbătute problemele vitale ale dezvoltării economico-sociale a județului, ■ precum și propunerile formulate vi- zînd îmbunătățirea muncii în toate sectoarele de activitate. Referindu-se la sarcinile ce revin județului în actualul cincinal, vorbitorul a accentuat că organele locale de partid și de stat, conducerile unităților socialiste vor trebui să urmărească permanent modul în care se îndeplinesc prevederile de plan, să acționeze în strînsă colaborare cu centralele industriale, ministerele și celelalte organe centrale, luînd măsuri operative pentru rezolvarea problemelor care apar pe parcursul executării planului. Vorbitorul a subliniat, totodată, necesitatea îmbunătățirii în continuare a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, spre a-și îndeplini în cit mai bune condiții atribuțiile ce le revin în domeniile activității economico-sociale de care răspund.

Eveniment cu semnificații majore, prima Conferință a consiliilor populare din județul Ialomița, care a reunit în zilele de 24 și 25 ianuarie la Slobozia peste 1 000 de depu- tați și invitați, a constituit un prilej de analiză a modului in care urmează să se înfăptuiască prevederile planului de dezvoltare economico-socială a județului în perioada 1976—1980. Expunerea prezentată ds tovarășul Vasile Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și cuvîntul celor 248 de vorbitori au evidențiat faptul că noul cincinal a debutat în condiții deosebit de favorabile. Indeplinindu-și cu 81 de zile mai devreme sarcinile cincinalului precedent, oamenii muncii din județ au realizat o producție industrială suplimentară în valoare de 1,2 miliarde lei. In agricultură, în anul 1975 s-au obținut cele mai mari producții de porumb, floarea-soarelul și soia din istoria județului. Acest import tant sector al economiei ialomițene a contribuit Ia fondul de stat, în perioada 1971— 1975, cu 246 000 tone cereale, 685 000 tone plante tehnice, 172 000 tone legume, însemnate cantități de carne, lapte și ouă.Făcînd bilanțul rezultatelor rodnice obținute în cincinalul trecut, caracterizat de înaltul ritm de dezvoltare a industriei, de 15,6 la sută, vorbitorii aii arătat că prevederile planului pentru anii 1976—1980 vor determina noi și importante schimbări in economia județului, ceea ce se va răsfrînge în mod favorabil asupra nivelului de trai al populației. Volumul sporit de investiții va fi îndreptat cu precădere spre construirea unor importante obiective industriale, dezvoltarea și modernizarea, in continuare, a bazei tehnfto-materiale a agriculturii. Ca urmare, în anul 1980 județul Ialomița va obține o producție globală industrială de peste 12 miliarde lei. Prin realizarea programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, în următorii cinci ani se vor crea peste 17 000 noi locuri de muncă, din care 75 la sută în industrie.în cadrul lucrărilor conferinței s-a subliniat că, pentru realizarea planului pe 1976, cit și a prevederilor întregului cincinal, este necesar ca toate noile obiective să fie date în funcțiune și să lucreze la parametrii proiectați la termenele prevăzute în planul de stat. Mai mulți vorbitori au arătat că, in întreprinderile industriale existente, trebuie să se acorde o atenție deosebită îndeplinirii ritmice a planului, bunei aprovizionări cu materii prime și materiale, concomitent cu perfecționarea cooperării și colaborării în producție. Asigurarea forței de muncă temeinic calificate, a asistenței tehnice pe schimburi, ordinea și disciplina in producție sint, la rîndul lor, elemente ho- tărîtoare pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor economice.Pornindu-se de la faptul că în viitor agriculturii îi revine sarcina să obțină producții cerealiere și animaliere sporite, vorbitorii au analizat modalitățile prin care urmează să se asigure în 1980 irigarea a 87 la sută din suprafața arabilă a județului, folosirea integrală a fondului funciar, extinderea creșterii animalelor în complexe de tip industrial. în cadrul conferinței s-au făcut ntimferoase propuneri privind generalizarea experienței unităților fruntașe, atît în industrie, cît și din agricultură, ca o condiție de bază pentru creșterea eficienței muncii în toate sectoarele de activitate. Numeroși vorbitori s-au referit la răspunderea ce revine consiliilor populare în apli

carea cu fermitate a prevederilor legii sistematizării Ia amplasarea obiectivelor economice și social-culturale, pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților.Problemele gospodăririi satelor și orașelor, ale valorificării mai intense a numeroaselor resurse locale, asimilării unor produse noi de către unitățile industriei locale, diversificării și îmbunătățirii serviciilor pentru populație au fost dezbătute pe larg, atît în plenul conferinței, cit și în secțiunile ei, indicîndu-se căile și mijloacele care să conducă la o activitate superioară în aceste domenii. în conferință s-au analizat aspecte legate de Înfăptuirea unui vast program de amenajare a bazinelor hidrografice, s-a subliniat necesitatea protejării mediului înconjurător, a dezvoltării și împrospătării fondului forestier, faunei cinegetice și piscicole. Deputății care au luat cuvîntul s-au angajat, în spiritul chemării la întrecere lansate de organizația' județeană de partid către toți oamenii muncii din agricultura țării, să mobilizeze locuitorii satelor ca în propria gospodărie să crească animale, albine, viermi de mătase, să cultive legume și zarzavaturi, contribuind pe a- ceastă cale la creșterea nivelului lor de viață, la o mai bună aprovizionare cu produse agroalimentare. Multe din cele peste 400 propuneri făcute de participanții la discuții au vizat dezvoltarea rețelei școlare, corelarea acesteia cu nevoile de cadre ale economiei județului, îmbunătățirea activității cultural-educative de masă, a asistenței sanitare — domenii în care consiliile populare au un larg cîmp de acțiune.într-'un spirit de înaltă exigență comunistă și cetățenească, numeroși vorbitori au subliniat faptul că traducerea in viață a prevederilor cuprinse ■ în planul de dezvoltare economică și socială a județului în acest cincinal Impune adoptarea, în activitatea consiliilor populare, a tuturor depu- taților, a unui sti-1 de muncă dinamic, concret, atragerea mai activă a cetățenilor la elaborarea principalelor hotărîri, ca și la înfăptuirea lor.Caracteristica principală a conferinței a fost spiritul activ, de lucru, în care s-au desfășurat dezbaterile atît în plen, cît și pe secții. Propunerile concrete făcute de depu- tați au fost însoțite, în marea lor majoritate, de angajamente mobilizatoare menite să valorifice superior toate resursele materiale și umane de care dispune Ialomița.în încheierea dezbaterilor,' tovarășul GHEORGHE PANĂ, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului Central al U.G.S.R., a subliniat datoria organelor de partid, a consiliilor populare și a deputaților de a-și mobiliza toate forțele pentru îndeplinirea în. cele mai bune condiții a sarcinilor. Vorbitorul a insistat asupra necesității unei mai bune organizări a producției și a muncii, a promovării noului și ridicării pregătirii cadrelor. De aici, din Ialomița, a fost lansată chemarea la întrecere pe anul 1976 către toți oamenii muncii din agricultura României. Aceasta cere consiliilor populare răspundere și inițiativă, desfășurarea unor acțiuni permanente pentru valorificarea deplină â marilor rezerve ale agriculturii județului, pentru obținerea unor producții superioare planului jn fiecare unitate. Conco- miteht — a subliniat vorbitorul — trebuie acționat pentru înfăptuirea programelor privind amenajarea bazinelor hidrografice, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pentru sistematizarea localităților.

Expresie a adîncirii democrației noastre socialiste, for colectiv de conducere și dezbatere a activității organelor locale ale puterii de stat, Conferința județeană Iași a consiliilor populare a făcut bilanțul rezultatelor obținute, in cincinalul recent încheiat, de oamenii muncii ieșeni și a analizat căile concrete de acțiune pentru înfăptuirea sarcinilor economico-sociale in actualul cincinal.Atît în expunerea prezentată de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit șt în dezbaterile care au avut loc în plenul conferinței și pe secțiuni, Ia care au luat cuvîntul 206 vorbitori, s-a relevat semnificația aparte a faptului că pregătirile pentru Congresul consiliilor populare au loc în atmosfera de efervescență creatoare în care întregul popor a trecut — pe baza succeselor remarcabile obținute în cincinalul precedent, pe care oamenii muncii ieșeni l-au înfăptuit cu 75 de zile mai devreme — la înfăptuirea mărețelor obiective ale cincinalului revoluției tehnico-științifice. Participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri, insis- tînd asupra principalelor măsuri pe care trebuie să le aplice organele locale ale puterii de stat pentru mobilizarea oamenilor muncii Ia realizarea exemplară a tuturor obiectivelor planificate, pentru generalizarea inițiativelor și experiențelor valoroase, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare. Ținind seama de faptul că în actualul cincinal va continua procesul de dezvoltare in ritmuri înalte a industriei — a cărei producție va fi cu circa 80 la sută mai mare în 1980 față de 1975 — expunerea și cuvîntul multor vorbitori au insistat asupra necesității de a se găsi soluții practice, astfel ca, printr-o amplă mobilizare de forțe, la sfirșitul cincinalului actual județul Iași să realizeze o producție industrială de 40 miliarde lei — cu 6 miliarde lei mai mult față de plan —• așa cum a recomandat secretarul general al partidului.Pentru atingerea acestui obiectiv se impun : pregătirea temeinică a planurilor anuale de investiții și urmărirea permanentă a realizării lor, în scopul devansării punerii în funcțiune a obiectivelor prevăzute în primii trei ani ai cincinalului, care să permită realizarea unor producții suplimentare în cincinal ; o mai bună folosire a capacităților de producție existente prin montarea de noi utilaje în spațiile construite, înlăturarea locurilor înguste, creșterea indicelui de schimburi, aprovizionarea mai bună a locurilor de muncă ; îmbunătățirea structurii producției, in sensul realizării de produse noi, care asigură o valorificare superioară a materiilor prime și materialelor ; întărirea legăturilor între sectoarele uzinale de concepție și cadrele din învățămînt și cercetare ;' asigurarea tuturor condițiilor tehnico-organizatorice pentru creșterea productivității muncii cu 9,9 la sută anual și reducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție-marfă cu 85 de lei în actualul cincinal ; dezvoltarea și diversificarea producției industriei locale, în special, prin extinderea fabricației articolelor de.uz casnic și..gospodăresc solicitate de populație, prelucrarea argilei în produse de ceramică industrială și artizanală, a altor materiale locale și deșeuri ale industriei, dezvoltarea cooperării cu industria republicană.

Relevînd că, alături de industrie, agricultura reprezintă o ramură de bază in economia județului Iași, în care își desfășoară activitatea 46 la sută din populația activă, vorbitorii s-au referit la modul în care vor acționa lucrătorii din agricultură pentru a asigura, în acest cincinal, o creștere importantă a producției agricola față de media celor cinci ani anteriori. In acest scop au fost prezentate programele ample pentru înfăptuirea unor importante lucrări de îmbunătățiri funciare și gospodărire a apelor, concretizate, printre altele, în realizarea unor acumulări în bazinele hidrografice ale rîurilor Bahlui și Jijia, începerea lucrărilor la nodul hidrografic Pașcani pe Șiret, regularizări și rectificări de albii pe Șiret, Moldova, Bahlui, îndiguiri pe Prut, Jijia și Șiret. Măsuri de deosebită importanță vor fi luate pentru dezvoltarea legumiculturii, astfel ca în 1980 să se producă 114 000 tone legume, cres- cînd în special producția de legume timpurii, prin extinderea serelor, solariilor și microsolariilor. în sectoarele viticol și pomicol, în conformitate cu programele aprobate la nivel național, programul județean prevede modernizarea plantațiilor existente, extinderea suprafețelor in plantații intensive și supraintensive.Abordînd problemele asigurării forței da muncă — în acest cincinal în județul Iași vor fi pregătiți 43 000 de muncitori și 7 000 cadre medii de specialitate și cu pregătire superioară — vorbitorii au insistat asupra măsurilor imediate efe trebuie luate pentru a se asigura pregătirea cadrelor fie prin actuala rețea școlară, fie prin calificare la locurile de muncă.S-a subliniat că o preocupare de prim ordin a organelor locale ale puterii de stat o constituie sistematizarea localităților, promovarea unei concepții unitare, temeinic fundamentate pentru echiparea, lor teh- nico-edilitară. Studiile și analizele efectuata în ultimii ani au condus la concluzia că, din cele 425 de sate existente, 285 oferă o bază tehnico-materială în măsură să justifice dezvoltarea lor. Patru comune — Ră- ducăneni, Vlădeni, Podul Iloaiel și Țibă- nești — vor deveni în acest cincinal centre urbane, beneficiind de obiective economica destinate îndeosebi prelucrării industriale a produselor agricole și valorificării resurselor locale.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut o seamă de recomandări cu privire la perfecționarea activității în industrie, subliniind necesitatea mai bunei organizări a producției și a muncii, întăririi ordinii și disciplinei în producție, folosirii depline a capacităților existente și realizării la timp și de bună calitate a investițiilor prevăzute pentru dezvoltarea modernei zone industriale ieșene, cît și la Pașcani, Hîrlău și Tîrgu- Frumos. în domeniul agriculturii, vorbitorul a subliniat necesitatea Utilizării mai judicioase a pămîntului, realizării lucrărilor de .tabiinăt^iri,f.u^q.șre, folosirii judiclp'a- s$,a forței .$e,jnuncă active de la sate. întreaga intelectualitate din județ va trebiii să ajute mai mult și operativ la înfăptuirea programelor de măsuri stabilite de' organele ds partid și consiliile populare, contribuind efectiv la înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a țării.
în continuare, participanții la conferință au adoptat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNC8Î DIN JUDEȚ, 

care cuprinde, între altele, următoarele obiective :

o Realizarea în anul 1980 a unei producții globale indus
triale în valoare de 29 miliarde lei, cu 92,5 la sută mai mare decît 
în 1975.

• Pînă la linele cincinalului, producția de cărbune va ajunge 
Ia cel puțin 9,3 milioane tone pe an, din care peste jumătate va 
li cărbune cocsificabil, și se va obține o producție de oțel de 9,9 
milioane tone.

« Vor ii asimilate, pe întreaga perioadă a cincinalului, peste 
2 500 produse și sortimente noi.

• Sporirea competitivității și lărgirea gamei sortimentale a 
produselor vor permite ca în 1980 volumul exportului să lie cu 
38 Ia sută mai mare decît în anul 1975.

o Producția globală agricolă va ii în 1980 de cel puțin 2,2 
miliarde lei; circa 60 Ia sută din această producție va reveni 
sectorului zootehnic. în anul 1980 se va ajunge la un electiv de 
191 000 bovine, 332 000 ovine șl 225 000 porcine. Toți cetățenii 
de la orașe și sate care au terenuri în folosință vor cultiva legume 
pentru nevoile personale și pentru piață.

• Se vor reda circuitului arabil cel puțin 1 300 ha, se vor 
efectua desecări pe 19 200 ha și lucrări de combatere a eroziunii 
solului pe 12 000 ha; vor li executate întrețineri și fertilizări pe 
cel puțin 90 000 ha de finețe și pajiști.

• Se vor efectua împăduriri pe cel puțin 12 OOO ha, iar pen
tru amenajarea resurselor hidrografice se vor executa îndiguiri, 
regularizări și alte lucrări pe 660 km cursuri de apă.

• Prin valorificarea superioară a resurselor de materii prime 
și materiale existente în județ, economia locală va realiza în în
tregul cincinal o producție de circa 9,6 miliarde lei, din care ju
mătate vor ii bunuri de consum.

9 Investițiile, de peste 21 miliarde Iei, din cincinal se vor 
materializa în 158 noi obiective industriale și dezvoltarea unor 
capacități de producție existente; totodată, vor fi construite 
21 900 apartamente, 1 600 locuri în grădinițe, 3 600 locuri în 
internate, noi dispensare, cinematografe, așezăminte culturale.

« Pentru buna aprovizionare a populației, livrările de măr- 
furi către fondul pieței vor înregistra o dublare față de cincinalul 
trecut; prestațiile de servicii către populație vor crește în 1980 
cu 900 milioane Iei față de 1975.

o în perioada 1976—1980 vor fi create aproape 20 000 noi 
locuri de muncă și se va asigura calificarea a peste 39 000 mun
citori, potrivit cerințelor economiei județului.

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

0 telegramă, din cuprinsul căreia cităm :
„Partlclpanțil Ia prima Conferință a consiliilor populare din județul Hunedoara — 

dtnd glas simțâmintelor profunde ale celor 520 000 de locuitori din acest frumos meleag 
de țară românească — își exprimă cu acest prile| profundul atașament față Ue politica 
Internă sl externă a partidului șl statului nostru, înalta recunoștință față de dumnea
voastră, mult Iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu, pentru înțelepciunea cu care conduceți 
destinele poporului român șl acționați pentru întronarea păcii și colaborării în lume.

Analizind sarcinile mari ce ne revin în anul 1976 și pe întregul cincinal 1976—1980, 
ne angajăm solemn să aducem la îndeplinire, în mod exemplar, prevederile din planul 
de dezvoltare economlco-socială in profil teritorial, angajamentele asumate, să realizăm 
în 1980 un spor de aproape nouă miliarde lei Ia producția Industrială față de anul 1975.

în noul cincinal vom crește substanțial producția de cărbune, cocsificabil, de 
minereuri feroase șl neferoase, de energie electrică, de fontă șl oțel, ridlcînd ponderea 
oțelurilor aliate, vom spori considerabil producția în industria chimică, a materialelor 
de construcții, bunurilor de larg consum. In acest scop, vom acționa pentru promovarea 
progresului tehnic, asimilarea de noi produse șl modernizarea celor existente, reducerea 
costurilor de fabricație, creșterea productivității muncii, perfecționarea organizării pro
ducției șl a muncii, întărirea ordinii șl disciplinei, ridicarea nivelului eficienței activității 
economice.

Vom acorda mai mare atenție îmbunătățirii activității consiliilor populare, întăririi 
legăturii lor cu cetățenii, a răspunderii deputaților șl activiștilor de stat, antrenării 
cetățenilor Ia lucrări edilitar-gospodăreștl, diversificării serviciilor, bunei aprovizionări 
□ populației.

Vă asigurăm, mult stimate șl Iubite tovarășe Nlcolae Ceaușescu, că, umăr la 
umăr cu toți cetățenii țării, vom munci cu dăruire șl devotament pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin din Istoricele hotărîrl ale Congresului al Xl-Iea al 
Partidului Comunist Român, din hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul consiliilor 
populare |udețene șl al președinților consiliilor populare, că vom dezvolta larg între
cerea socialistă pentru realizarea șl depășirea angajamentelor asumate pe anul 1976".

Conferința a adresat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI

pentru a participa la înfăptuirea unor importante obiective econo
mico-sociale, între care se înscriu :

• Realizarea unui ritm anual de creștere a producției globale 
Industriale, în perioada 1976—1980, de 16,5 Ia sută, atît prin fo
losirea judicioasă a investițiilor, cît și prin valorificarea la un ni
vel superior a tuturor capacităților de producție existente.

• Materializarea unui volum de investiții în valoare de 17,2 
miliarde Iei, pe baza cărora vor fi construite 25 obiective, între 
care primele capacități de producție Ia Combinatul siderurgic de 
Ia Călărași, întreprinderea de pompe și perii electrice și Fabrica 
de furfurol de la Slobozia, Fabrica de ulei de la Țăndărei, noi 
complexe pentru creșterea și îngrășarea animalelor.

• Obținerea, în acest an, de către oamenii muncii din agri
cultură a unor producții totale de 1 377 200 tone cereale, 698 OOO 
tone plante tehnice, 172 800 tone legume, 117 300 tone carne, 
1,2 milioane hl lapte.

9 Prin folosirea tehnologiilor moderne de lucru, executarea 
unor lucrări de înalt nivel calitativ și Ia timpul optim se vor - 
realiza producții de cel puțin 9 200 kg grîu și 6 000—6 500 kg 
porumb la hectar.

9 Dezvoltarea mai accentuată a zootehniei, astfel ca în 1980 
producția animalieră să fie mai mare cu 27 la sută față de 1975.

9 Mărirea suprafețelor amenajate pentru irigații cu încă 
190 000 ha.

9 Potrivit programului de măsuri privind conservarea și dez
voltarea fondului forestier, în perioada 1976—1980 se vor reface 
și înlocui arboretele slab productive pe 3 OOO ha. La nivelul 
anului 2010, suprafața împădurită a județului va ajunge la 30 OOO 
ha, iar volumul de masă lemnoasă exploatabilă Ia 250 OOO mc 
anual.

• In domeniul social-cultural se vor construi, intre altele,
. 15 000 apartamente, 299 săli de clasă, 9 900 locuri în creșe, gră

dinițe, un spital, cinci dispensare, un cinematograf cu 500 locuri 
la Călărași, vor ii date în folosință noi spații comerciale.

• Participarea tuturor cetățenilor Ia acțiunile de muncă pa
triotică pentru realizarea a 1OOOO ha amenajări locale de iriga
ții, nivelarea a 9 OOO ha terenuri, amenajarea și întreținerea a 
850 ha spații verzi și parcuri, plantarea a peste 500 OOO pomi, 
arbori și arbuști, realizarea a 85 km diguri pentru prevenirea 
Inundațiilor.

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

în care se spune, printre altele :
„Partlclpanțil la prima Conferință a consiliilor populare din mănoasa și însorita 

cîmple a Bărăganului ialomițean adresează conducerii partidului șl statului,' dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, cele mal vii și sincere mulțumiri pentru 
tot ceea ce faceți în vederea realizării grandioaselor obiective cuprinse in Programul 
partidului șl In documentele celui de-al Xl-Iea Congres, pentru inițiativa Instituirii acestui 
cadru democratic de dezbatere și adoptare a deciziilor, prin care se asigură larga par
ticipare a cetățenilor la înfăptuirea politicii partidului.

Ne anga|ăm in fața conducerii partidului și statului să obținem, în acest an, o 
producție globală industrială suplimentară de 60 milioane lei, in principal pe seama creș
terii productivității muncii, să reducem cu cel puțin 3 lei cheltuielile la mia de lei pro- 
ducție-marfă. Vom organiza astfel munca îneît gradul de utilizare a capacităților șl 
suprafețelor productive să crească cu 2 la sută, iar Fabrica de zahăr din Țăndărei să 
fie dată in funcțiune cu 60 de zile înainte de termen.

în agricultură vom acționa cu toată hotărîrea pentru materializarea angajamen
telor cuprinse în chemarea pe care organizația |udețeană de partid a adresat-o întregii 
țâri. Ne anga|ăm ca, în 1976, să depășim producțiile medii planificate la hectar cu 
125—200 kg grîu, 600—1 000 kg porumb, 4 000 kg legume, să sporim numărul de ani
male, peste cel planificat, cu 3 700 taurine, 39 000 porcine, 7 000 ovine.

Pe baza măsurilor stabilite de conferință vom munci fără preget pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin, vom milita pentru respectarea neabătută a legilor țării.

în activitatea noastră viitoare ne propunem să asigurăm afirmarea deplină a spi
ritului de responsabilitate comunistă, îmbunătățirea stilului șl metodelor de muncă 
ale consiliilor populare, în vederea exercitării răspunderilor ce revin acestora, a rolului 
pe care-l dețin în viața politică, economică șl socială.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nlcolae Ceaușescu, că ne vom situa perma
nent la înălțimea încrederii partidului, a mandatului încredințat de alegători, în fruntea 
cărora vom lupta neobosit pentru a da viață grandiosului Program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a scumpei noastre patrii spre co-/ 
munism".

Participanții la conferința au adoptat o entuziastă
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI,
în vederea participării unanime la înfăptuirea obiectivelor 

cincinalului, punerii în valoare a tuturor resurselor, din care 
menționăm :

• Realizarea Ia nivelul anului 1980 a unei producții globale 
industriale de circa 90 miliarde Iei, cu 6 miliarde Iei mai mult 
față de prevederi.

e Sporirea indicelui de folosire a capacităților de producție 
Ia cel puțin 90 Ia sută în secțiile de bază și 85 la sută în secțiile 
auxiliare pe seama devansării parametrilor proiectați, utilizării 
depline a spațiilor de producție existente, eliminării locurilor în
guste, efectuării de calitate și la termenele programate a între
ținerilor și reparațiilor, creșterii numărului de schimburi și asigu
rării cu cadre tehnice de specialitate a fiecărui schimb.

• Dezvoltarea producției industriei locale, îndeosebi în me
diul rural, prin lărgirea gamei de produse și servicii corespunză
toare cerințelor populației.

9 Realizarea în 1980 a cel puțin 75 Ia sută din sporul pro
ducției pe seama creșterii productivității muncii și reducerea chel
tuielilor materiale pînă la 632 Iei pe 1 OOO lei producție-marfă.

9 In domeniul investițiilor se vor realiza în cincinalul actual 
circa 200 obiective industriale, agrozootehnice, de îmbunătățiri 
funciare, lucrări ameliorative, un volum sporit de construcții civile 
și social-culturale.

9 Planul dezvoltării agriculturii, în profil teritorial, pe 
1976—1980 prevede creșteri față de media producțiilor din cinci
nalul precedent cu 35—55 la sută. De asemenea, se prevede ridi
carea ponderii sectorului zootehnic la cel puțin 90 la sută din 
valoarea producției agricole.

9 Extinderea construcțiilor de sere și solarii în cincinal pînă 
Ia 250 ha. Conferința adresează tuturor deținătorilor de loturi în 
folosință, de curți și alte suprafețe de pămînt îndemnul să cul
tive cît mai multe zarzavaturi, legume, inclusiv în microsolarii.

• Se vor executa lucrări de îmbunătățiri funciare în valoare 
de circa 1,9 miliarde lei.

9 între 1976—2010 fondul forestier al județului va crește cu 
circa 9 200 ha, din care 5 200 ha în terenuri degradate.

o Construirea a peste 25 OOO apartamente din fondurile sta
tului și cu credite de la stat, alte mii de locuințe în mediul rural, 
peste 11 OOO locuri în cămine pentru nefamiliști.

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

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

din cuprinsul căreia cităm :

„Trecînd în revistă realizările obținute în cincinalul precedent, Conferința [uda- 
țeană a consiliilor populare a dezbătut în spirit comunist, de înaltă răspundere și exi
gență, programul dezvoltării economico-sociale a |udețului în perspectiva cincinalului 
in care am Intrat. însușindu-șl prevederile planului cincinal în profil teritorial, conferința 
a adoptat măsurile ce se Impun pentru perfecționarea continuă a activității organelor 
locale ale puterii de stat în toate compartimentele, îndeosebi în domeniul conducerii 
economiei locale, pentru sporirea contribuției |udețulul lași Ia înfăptuirea obiectivelor 
de ansamblu care stau în fața poporului nostru în etapa’ făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl a înaintării spre comunism.

Actualul cincinal va marca pentru |udețul lași, pe lîngă extinderea capacităților 
de producție existente, dezvoltarea unor ramuri purtătoare ale progresului tehnic — 
construcția de mașini grele, de mașlnl-unelte, electronica și mecanica fină. In agricul
tură, eforturile principale vor fi orientate spre acțiunile de combatere a eroziunii solului, 
îmbunătățiri funciare șl gospodărire a apelor, pentru dezvoltarea sectoarelor Intensive 

legumicultura, vitlpomicultură ș! zootehnie — pentru concentrarea și specializarea 
producției in vederea ridicării eficienței tuturor unităților agricole socialiste.

Pe baza dezvoltării producției materiale, actualul cincinal va marca un nou pas 
important pe linia îmbunătățirii condițiilor de viață șl de muncă prin dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe, unități școlare și sanitare, amenajărilor edilitar-gospodăreștl 
extinderea rețelei comerciale șl de servicii, modernizarea căilor de transport. ’

Cu aceste perspective însuflețltoare, în numele tuturor cetățenilor din această 
parte a țării, ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, mult stimate 
șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile pentru transpunerea 
in viață a obiectivelor stabilite în cadrul actualului plan cincinal, a indicațiilor si reco
mandărilor date de dumneavoastră cu prile|ul vizitelor de lucru făcute în județul’nostru 
a grandioaselor obiective stabilite de cel de-al Xl-lea Congres al partidului, pentru 
triumful politicii interne șl externe a partidului, pentru înscrierea României socialiste da 
coordonatele civilizației comuniste". H
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'faptul
'DIVERS'

CE AȚI FĂCUT AZI 
PENTRU RECOLTA 

ANULUI 1976?

La fertilizarea 
ogoarelor

Cronica zilei

| Mareai pasiune din ȘeicaI Mică’

I
I
I

La școala generală din comu
na Șeica Mică (Sibiu) s-a în
ființat un frumos cabinet de li
teratură română. Initiator și 
animator : profesorul Dumitru 
Chindriș. Tot aici, ființează un 
„cerc al tinerilor folcloriști", 
care notează, intr-o voluminoasă 
colecție, vechi obiceiuri, legen
de, datini, strigături și ghicitori 
auzite de la oamenii din comu
nă. Inițiator : profesorul Dumi
tru Chindriș. La căminul cul
tural activează un cerc de tea
tru al elevilor. Și, tot aici, o fru
moasă surpriză : un muzeu să
tesc. Initiator : profesorul Chin
driș. Pină acum, au fost reunite 
pește 400 de exponate de mare 
valbare. Lingă' muzeu, un „colț 
școlar" —' cu monede vechi și 
obiecte haiducești descoperite 
pe raza comunei. Mai e nevoie 
să spunem numele inițiatorului?Vulpile din... ogradăCumetrele vulpi constituie o țintă dintre cele mai rivnite pentru vînători. Numai din partea lui Mircea Băicoianu din A- gigea, județul Constanta, vulpile se bucură de o grijă și a- tentie deosebite. El este posesorul unei adevărate „colecții" de 16 vulpi, cărora li se adaugă numeroase nutrii. Bineînțeles, este vorba de vulpi argintii, cu blănuri prețioase, pe care posesorul lor le crește deocamdată pentru prăsilă.Îi era sete...

In loc să se ducă acasă și să 
se culce — că era tirziu și era 
seară — un tinerel, pe nume 
Dumitru Nicolae, a început să-i 
dea roată unui chioșc de legu
me și fructe din comuna Fun- 
dulea, județul Ilfov. Trăgind cu 
coada ochiului și nezărind pe 
nimeni in preajmă, D. N. a dat 
buzna in chioșc și a început să 
cotrobăie peste tot. Cind să 
iasă, hop militia. Făptașul a în
ceput să se bilbiie :

— Am intrat și eu nițel înă
untru să beau o bere sau vreo 
răcoritoare, pentru că mi-era o 
sete de mi se uscase limba-n 
gură.

— Dar cu banii din tejghea 
ce-ai făcut ?

— Păi, ce să fac ? l-am luat. 
Și l-au „luat" și pe el.De necrezutîncă nu se sfîrșise ultimul război, ' cind Tita Călina din comuna Gighera, județul Dolj, a luat un proiectil, i-a pus o coadă de lemn și a spart cu el un drob de sare. De atunci, l-a folosit mereu, în fel și chip. Pină în ziua de 23 ianuarie, cind i s-a rupt coada. Neputîn- du-i scoate ciotul rămas, pentru a-i pune altă coadă, tot de lemn, Tita s-a gîndit să-1 înlăture prin ardere, drept care a pus proiectilul pe foc. Proiectilul a explodat, rănind o persoană. Din cercetările efectuate pină acum de organele de miliție rezultă că Tita Călina habar n-avea că proiectilul avea exploziv.

Fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale este una din lucrările care, în aceste zile, trebuie să se desfășoare intens în toate unitățile agricole. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de la începutul anului și pină la 23 ianuarie, în cooperativele agricole s-au administrat circa 1 950 000 tone gunoi de grajd pe 77 800 ha, ceea ce înseamnă că planul de fertilizare pe această lună a fost realizat în procent de 84 la sută. Este de remarcat că în. cooperativele agricole din județele Dolj, Dîmbovița, Caraș-Severin, Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, Satu-Mare, Prahova, s-au transportat pe cîmp cantități mai mari de îngrășăminte naturale decît cele prevăzute. De altfel, ținînd seama de sporurile de producție ce pot fi obținute pe terenurile fertilizate cu îngrășăminte naturale, în toate unitățile, sarcinile prevăzute în planurile lunare trebuie considerate minimale. Practic, în această perioadă I este bine să fie transportate la cîmp toate rezervele de gunoi de grajd din sectoarele și complexele zootehnice. Iată concluziile unui raid întreprins în unele cooperative agricole din județele Buzău și Bacău :în majoritatea cooperativelor agricole din .județul Buzău, ca urmare a măsurilor luate de comitetul județean de partid, s-au organizat adevărate acțiuni de masă pentru transportul gunoiului de grajd. Zilnic, la Bălăceanu sau Ghergheasa, la Smîr- danu sau Ziduri, participă la muncă un mare număr de cooperatori, care încarcă mijloacele de transport sau împrăștie îngrășămintele pe cîmp. La cooperativele agricole din Udați și Brădeanu, de pildă, s-a transportat pe cîmp Întreaga cantitate de gunoi de grajd vechi din sectoarele zootehnice. în medie, s-au administrat circa 15 tone de gunoi pe hectar, astfel incit, din 4 în 4 ani, fiecare parcelă să fie fertilizată din nou. Reține atenția modul în care a fost organizată munca la cooperativa agrioolă din Udați. Pentru transportarea și împrăștierea îngrășămintelor naturale pe terenurile ce urmează să fie cultivate cu sfeclă de zahăr și legume au fost mobilizați toți cooperatorii din echipele care vor munci în acord global la aceste culturi. Astfel, gunoiul de grajd din sectorul zootehnic a fost încărcat cu două greifere și transportat pe cîmp cu 8 remorci. Aici, peste 300 de cooperatori lucrau la împrăștierea îngrășămintelor intr-un strat uniform.Și în cooperativele agricole din județul Bacău, administrarea gunoiului de grajd este la ordinea zilei, în fiecare unitate au fost întocmite ■programe de fertilizare defalcate pe luni și decade. în primul rînd, s-a prevăzut asigurarea gunoiului și

mraniței necesare pregătirii răsadurilor, precum și fertilizarea viilor și livezilor. înseninate cantități de gunoi de grajd au fost repartizate pen-
® Cît mai multe îngră
șăminte naturale pe tere
nurile cultivate cu plante 
tehnice, legume și porumb 
® Formațiile de mecaniza
tori sînt utile, dar nici că
ruțele să nu stea degeaba 
® Gunoiul de la complexe
le zootehnice integral fo

losit ca îngrășămînt

tru fertilizarea terenurilor care în primăvară vor fi însămînțate cu porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soare- lui ș.a. în mod special se remarcă rezultatele obținute de cooperatorii din Parincea, Dămienești, Roșiori, Berești-Bistrița, care au transportat la cîmp cantități cuprinse între 2 000 și 5 000 tone gunoi de grajd. în acțiunile de fertilizare sînt folosite peste 200 remorci din stațiunile de mecanizare, 300 remorci proprietate a cooperativelor agricole și un mare număr de atelaje.Totuși, în ambele județe, nu se a- cordă pretutindeni aceeași aten

ție fertilizării. La cooperativa a- gricolă Cilibia, din județul. Buzău, de pildă, sînt în stoc peste 1 000 tone gunoi de grajd. Ca atare, ne așteptam să găsim aici o mare concentrare de forțe. In-mod surprinzător, nu numai că în ziua respectivă nu se făcea, nimic, dar de circa 3 săptămîni nu se mai cărase nici o tonă de îngrășăminte naturale din sectorul zootehnic. Explicațiile, justificările nu pot acoperi o mentalitate și o practică negospodărească, aceea de a se aștepta ca transportul gunoiului să se facă numai cu mijloace mecanizate. Pro- oedindu-se an de an în felul acesta, în unele cooperative agricole suprafețe întinse de terenuri arabile nu au fost fertilizate niciodată cu îngrășăminte naturale : la cooperativa agricolă din Maxenu — 500 ha ; Cilibia — 300 ha; Gălbinași — alte sute de hectare.în general, cooperativele agricole, de pe raza consiliului intercoopera- tist Gălbinași au -terenuri grele, sărace în substanțe nutritive și care au nevoie de îngrășăminte naturale. Cu toate acestea, resursele existente nu sînt folosite integral. Cooperativele agricole respective sînt asociate la îngrășătoria de porci Verguleasa, unde există mii de tone de dejecții uscate și care pot fi folosite cu bune rezultate. Dar de aproape o lună de zile cooperativele agricole nu au mai transportat nimic.Nici în județul Bacău nu se acordă peste tot atenția cuvenită fertilizării pămîntului. Așa se explică faptul că la cooperativele agricole din Fărăoani, Slobozia, Tîrgu-Trotuș, Poduri, Buciumi, care dispun de suficiente mijloace de transport, au fost duse pe cîmp cantități de gunoi ce reprezintă abia 10—15 la sută din cele stabilite. La Tîrgu-Trotuș, de pildă, din cele 1 900 tone de gunoi prevăzute, s-au transportat la cîmp doar... 50 tone. La Buhoci, Scorțeni, Stru- gari. nu s-a transportat nici un car de gunoi de grajd.Să nu lăsăm să treacă nici o zi fără să transportăm îngrășăminte naturale la cîmp, pentru a spori rodnicia ogoarelor 1
Ion TEODOR 
Gheorghe BALTA

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului relațiilor externe al Republicii Ecuador, Armando Pesantes Garcia, pentru felicitările transmise cu prilejul numirii sale in această funcție.
vremea

Ieri In țară : Vremea s-a menținut 
Închisă șl umedă. Au căzut precipitații 
sub, formă de ninsoare în Moldova, 
Transilvania, Crișana, sud-vestul Mara
mureșului și Banat, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în Oltenia 
șl nord-vestul Munteniei și numai sub 
formă de ploaie in Dobrogea. Burnițe 
șl ploi izolate s-au mai semnalat în 
Cîmpia Dunării. Izolat In sudul Mol
dovei s-a produs polei, iar In cursul 
după-amlezil s-a produs ceață în cen
trul șl sudul Munteniei șl Dobrogea. La 
munte a nins viscolit. La ora 14 tem
peratura aerului oscila Intre minus 5 
grade la Rădăuți șl 14 grade la Tuzla 
șl Mangalia. In București : Vremea a 
fost închisă. Temporar a plouat slab. 
Vîntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost de plus un grad.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 ianuarie. In țară : Vremea se 
menține în general Închisă. Vor cădea 
ninsori temporare. In sudul și estul 
țării precipitațiile vor fl șl sub formă 
de lapoviță, iar cantitățile de apă că
zute vor depăși local 25—30 litri pe me
trul pătrat in 24 de ore. Vîntul va pre
zenta intensificări în Banat, Oltenia, 
Muntenia și Moldova, unde la începutul 
intervalului va viscoli zăpada. La mun
te va ninge viscolit. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse între minus 12 șl 
minus 2 grade, iar maximele între 
minus 6 șl plus 4 grade. In București : 
Vremea se va menține închisă și se va 
răci. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări, viscolind trecător 
zăpada.

Excelenței Sale
Domnului viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO
Președintele Consiliului Suprem de Guvernământ al Republicii EcuadorCu prilejul desemnării Consiliului Suprem de Guvernămînt al Republicii Ecuador și al numirii dumneavoastră in funcția de președinte al acestuia, vă transmit dumneavoastră. Consiliului Suprem și Guvernului Ecuadorian cordiale salutări, împreună cu cele mai bune urări de succes în înalta misiune de înfăptuire a năzuințelor de progres și prosperitate ale poporului ecuadorian prieten, de apărare a independenței și suveranității sale naționale.îmi exprim profunda convingere că raporturile de prietenie și cooperare dintre România și Ecuador vor cunoaște noi dezvoltări, în interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Plecarea reprezentantului României la lucrările reuniunii 
ministeriale a țărilor membre ale „grupului celor 11"Marți, Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a plecat în Republica Filipine, la Manila, unde se desfășoară lucrările reuniunii ministeriale a țărilor membre ale „grupu

lui celor 77", la care este invitată șî România.La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Constantin Stanciu și Marin Trăistaru, adjuncți ai ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, alte persoane oficiale. (Agerpres)
0 DELEGAȚIE ECONOMICĂ ROMÂNĂ A PLECAT 
iNTR-0 VIZITĂ IN ȚĂRI DIN AMERICA LATINĂMarți la amiază a părăsit Capitala o delegație economică condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, care va efectua o vizită în Mexic, Columbia,

Peru și Venezuela, în vederea identificării unor noi posibilități de extindere a cooperării dintre România și aceste țări în domeniul industrie’'extractive. (Age A)
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Emisiune pentru tineret. Un loc 

numit Densuș.
10,20 Vetre folclorice. Balade de pe 

Miletin.
10.45 Meridiane literare.
11.45 Intermezzo muzical-coregrafic.
11,55 Telex.
12,00 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.

16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.20 La volan — ' emisiune pentru 

conducătorii auto.
17.30 Publicitate.
17,35 Artiști al scenei lirice româ

nești : basul Gheorghe Crăsnaru 
— prim-solist al Operei române.

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.30 Tragerea Pronoexpres.
18,40 La Birchiș. Emisiune de cîntece 

și dansuri populare.
18,55 Tribuna TV. Consiliile populare 

, în ■.sistemul democrației . ș^cialișr- - 
te.’ Dezbatere.

19.20 1001 de seri : Călina Făt-Frumos 
(III) — de Victor Eftimiu. •

19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic • ,.Vandana“ — pro

ducție a studiourilor indiene. 
Premieră TV.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL H

20,00 Studio ’76.
20,15 Preferințele dv. muzicale sînt șl 

preferințele noastre.
21,05 Telex.
21,10 Telerama : Pietrele și... arta 

. cinematografică.
îl,40 Rorriăn-foiletoh : ,.Forsyte Saga*? 

(reluarea episodului 4).
-22,30 închiderea programului.

De la C.E.C.Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut că tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1975 ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme vor avea loc astfel : la 29 ianuarie a.c. ora 16,30 tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din Capitală, la care se vor acorda 158 de autoturisme Dacia 1300 ; la 30 ianuarie a.c. ora 16,30 tragerea la sorți pentru libretele emise de celelalte unități C.E.C. din țară. Ia care se vor acorda 557 autoturisme Dacia 1300.în total, la aceste trageri se vor acorda 715 autoturisme Dacia 1300. Ambele trageri vor avea loc în Capitală, la clubul Finanțe-bănci din str. Doamnei nr. 2.De asemenea, se face cunoscut că la 31 ianuarie a.c. ora 13,30, în sala aceluiași club, va avea loc tragerea la sorți pentru luna ianuarie a.c. a obligațiunilor C.E.C., la care se vor a- corda 5 917 cîștiguri între 50 000 lei și 800 lei, în valoare totală de 5 749 500 lei.Cei interesați sînt Invitați a lua parte la efectuarea acestor trageri la sorți.

Sosirea unei delegații a Uniunii
Socialiste Arabe din EgiptMarți după-amiază a sosit la București o delegație a Uniunii Socialiste Arabe din Egipt care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de prietenie în țara noastră. Delegația este condusă de Abdel Fattah Azzam, membru al Comitetului Central al U.S.A., prim-sepretar al Comitetului U.S.A, al guvernoratului Guiza.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întâmpinată de Constantin Drăgan, membru al C.C. al

P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Grigore Comar- tin, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", Ion Mitran, redactor-șef adjunct al revistei „Era Socialistă".Erau de față reprezentanți ai Ambasadei Republicii Arabe Egipt la București. (Agerpres)
VALEA JIULUI

Tehnologii moderne deîn majoritatea exploatărilor miniere din Valea Jiului iau amploare ac- . țiunile de perfecționare a muncii, a tehnologiilor de extracție și de mecanizare a lucrărilor miniere, cu e- fecte directe, pozitive asupra creșterii producției și productivității muncii în abataje. La mina Lonea, în sectoarele 1 și 5, spre exemplu, unde este utilizată metoda de exploatare cu aba- taje-cameră, a fost introdusă susținerea parțială cu stâlpi metalici, soldată, printre altele, cu reducerea substanțială a consumului de lemn de mină ; în stratul 13 de la mina Paro-

extracție a cărbuneluișeni a început exploatarea cu ajutorul combinei pentru tăierea cărbunelui. Măsuri asemănătoare se întreprind și în celelalte mine din Valea Jiului, ceea ce asigură, în esență, îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, obținerea unor randamente superioare în abataje. Astfel, minerii de la Vulcan, Lupeni, Lonea, Paroșeni, Petrila au extras în prima lună a a- nului acesta, peste prevederile de plan, cantități cuprinse Intre 600 șt 1 800 tone cărbune energetic și cocsl- ficabil. (Sabin Ionescu).

• Fapte ® Opinii ® Propuneri

■

I Pe pielea lui
IEste cercetat, în stare de re

ținere, Ion Rădiuță, din localita
tea Cetățeni, județul Argeș. Ce-a

I făcut Rădiuță ? Rădiuță s-a a- 
pucat să confecționeze haine de 
piele, fără să aibă autorizație de 
rigoare. Dacă făcea o haină- 
două pentru el și-ai lui, mai 
treacă-meargă. Dar nu. Rădiu
ță iși pusese în gind să îmbra
ce cit mai mulți amatori la 
prețuri exorbitante. Intr-un cu- 
vint, speculă. La locuința lui 
s-au găsit, între altele, 6 haine, 
12 piei gata tăbăcite, plus 29 de 
piei de miel. Acum e și el... mie
lușel.I A tras| pe dreapta
IFata abia a schitat un gest cu mina, că Ion Moise de pe stra- da Hărmanului, din Brașov, a și
I oprit mașina întreprinderii, lingă pasagera ocazională. De cum a ieșit din oraș, I. M. a tras mașina „pe dreapta" și, nici
Iuna, nici două, a încercat s-o violeze. Pasagera a reușit să scape din miinile huliganului fugind
I peste cîmp. Deși nu se știa numărul mașinii, organele de miliție l-au depistat repede pe vinovat care va fi deferit organelor justiției, urmînd să apară în fata instanței de judecată.

I
I
I

Apa înșelătoare»
Soții Ion și Ana-Maria Cim

poneru din satul Ohaba Forgaci, 
județul Timiș, au plecat dis- 
de-dimineață cu căruța intr-a 
comună vecină, cu treburi gos
podărești. Au trecut prin riul 
Timiș, după ce au căutat un 
loc unde apa era mai mică. La 
întoarcere, soții Cimponeru nu 
urmat exact același drum. Nu
mai că, intre timp, nivelul apei 
crescuse. Izbită cu furie de va
luri, căruța s-a răsturnat. Cu 
toate încercările disperate, Ion 
Cimponeru 
soția de la

nu și-a putut salva 
înec.

Rubrică
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
Scînteii

redactată de

® Acțiunile de gospodărire și înfrumusețarea 10_calităților din județul Argeș au depășit, în anul trecut, valoarea de 243 . milioane lei. Pentru anul în curs — așa cum reiese din planurile de lucrări și acțiuni stabilite de consiliile populare, centralizate pe județ— se prevăd, între altele : construirea a 233 000 mp străzi și trotuare, 79 km drumuri și repararea altor 1 898 km, amenajarea a 232 ha spații, parcuri și zone verzi, construirea și repararea a peste 1180 fîntîni, îndiguiri pe 162 km, plantarea a peste 306 500 arbori și pomi fructiferi și, 45 km de garduri vii. Și în acest an la realizarea obiectivelor propuse iși vor aduce o importantă contribuție deputății, comitetele de cetățeni, asociațiile de locatari, tineretul. (Gh. Ungureanu, Pitești).
® Al 30-lea bloc cu 11 niveluri din orașul Slatina a fost ridicat prin glisare de către constructorii de la I.J.C.M. Olt. în prezent, harnicii constructori de la această întreprindere au început lucrările la alte' blocuri de același fel — în paralel cu executarea altor sute de apartamente, noi obiective sociale, spații comerciale ș.a., conferind astfel orașului mereu sporite frumuseți. (Nicolae Bițu, orașul Slatina).
® Sini- cadru didactic. Traind la tara> îmi râmîne sufi- cient timp liber să mă ocup și de legumicultură. Am arat curtea și acum e grădină. Producția de roșii timpurii (solarii) o predau, prin contract, la I.L.F. Peciu Nou. Azi, în satul meu, sînt și alții care au contracte asemănătoare cu I.L.F. Vă trimit și cîteva fotografii să vedeți ce roșii frumoase se obțin. (Prof. Ciolacovici Iovan, Sînmartinu-Sîrbesc, județul Timiș). Nota noastră : Realmente, corespondentul voluntar are cu ce se mîndri.
® Giurgiu! și-a sporit dotația cu un modern centru stomatologic, dat in folosință pe str. Constructorilor. Noua unitate dispune de cabinete pentru consultații adulți și copii, precum și de un laborator dentar. (Traian Barbălată, Giurgiu, județul Ilfov).
® Stimulați de griia prețurile tot mai bune acordate de stat crescătorilor de animale, și în comuna Grăniceri, județul Arad, sporește numărul cetățenilor care acordă acestei îndeletniciri o tot mai mare preocupare. An de an, cetățeni ca Ioan Baltă, Adam Mu- rani. Ștefan Gabor ș.a. cresc și predau statului — pe bază de contract— cite 2—4 tăurași, pentru care obțin venituri frumoase. Pentru anul în curs au și fost contractați, pină in prezent, peste 50 de tăurași. (Petru Botașiu, comuna Grăniceri, județul Arad).
© Sînt abonat de mvdti ani la unele publicații. Desigur, sînt Interesat să le primesc acasă cît mai repede. Dar nu-mi pot explica de ce la Sîngeorz-Bâi primesc publicațiile la care sînt abonat cu întîrziere de 3—4 zile. Personal, am vrut să aflu acest motiv, însă nu mă pot satisface explicațiile primite de la oficiul P.T.T. din.localitate. (Liviu So- froneanu, Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud).
® SanîtOn" — un nume tot mai cunoscut. Și apreciat in viața culturală suceveană. Este vorba de o formație de muzică ușoară, alcătuită din tinere cadre ce-și desfășoară activitatea în unitățile sanitare din municipiul Suceava, și care în timpul liber repetă, pregătesc și prezintă publicului de aici reușite spectacole. (Gh. Brucmaier, Suceava).
® Pe bună dreptate, locuitorii comunei Coteana, județul Olt. se mîndresc cu dispensarul medical din localitate. De aceea, aș propune ca și farmacia — care deocamdată se află la o distanță apreciabilă, într-o încăpere de la sediul C.A.P. — să fie mutată în incinta dispensarului, pentru că i s-ar putea găsi loc, iar oamenii, mai ales bătrînii și cei mai suferinzi, n-ar mai face în plus o cale bună pină la farmacie, după medicamente. Ar avea la un loc și medicul și farmacia. (Vașile Tonu. comuna Coteana, județul Olt).

• Expoziția „Opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, mesageră a păcii și prieteniei intre popoare" a inaugurat, la Biblioteca județeană din Tîrgo- viște, șirul manifestărilor prilejuite de „Zilele cărții social- politice" o Agendă argeșea- nă — Comitetul județean de cultură și educație socialistă Argeș a organizat, la Muzeul județean din Pitești, o expoziție de fotografii documentare din India, cu prilejul celei de a 26-a aniversări a proclamării Republicii India ; sînt înfățișate aspecte semnificative din viața și

munca poporului indian. La deschidere a fost prezent S. L. Kaul, ambasador extraordinar șl plenipotențiar al Indiei la București, o „Omagiu lui Brân- cuși‘‘ — Sub acest generic, în județul Gorj a început etapa de masă a concursului „Cine știe, cîștigă", dedicat evocării vieții și operei lui Constantin Brâncuși. Participanți — pionieri și școlari din toate localitățile județului, uțeciștî din întreprinderi și instituții o Filarmonica de stat în colaborare cu corul sindicatului învățămîntului din Satu-Mare vor prezenta. începînd din 30 ianuarie, o suită de 7 con-

ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR
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cetățenii acționează organizat și eficient, în comerț 
și în sectorul serviciilor publice, prin echipele de control obștescO recentă plenară a Consiliului municipal al sindicatelor — principalul organizator al activității de control obștesc din Capitală, în cadrul Frontului Unității Socialiste — a analizat și dezbătut pe larg bilanțul activității echipelor cetățenești în anul trecut, stabilind măsurile de îmbunătățire ce se impun pentru anul in curs. în dorința de a afla unele amănunte în acest sens, ne-am adresat tovarășului GH. STUPARU, președinte al Consiliului sindicatelor din municipiul București, președinte al Comisiei municipale de coordonare și îndrumare a controlului obștesc. După ce ne-a prezentat bilanțul cifric al controlului obștesc în 1975, interlocutorul a subliniat :— Prin aportul lor, mult sporit, echipele cetățenești au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare și servire a publicului, la perfecționarea activității unităților producătoare de bunuri de larg consum, a celor comerciale, sanitare, de prestări servicii etc.— în activitatea de control obștesc 

din Capitală s-au conturat în ulti
ma vreme o serie de experiențe in
teresante și eficiente. V-arn ruga să 
le prezentați succint.— A intrat în practica noastră metoda controalelor simultane ; în cadrul aceleiași acțiuni sînt cuprinse, concomitent, mai multe unități cu profile diferite, sau toate unitățile cu un anumit profil, dintr-o anumită zonă. Pină acum, controalele simultane au avut ca obiective unitățile de textile-încălțăminte, întreprinderile de panificație, depourile, garajele, traseele I.T.B. ș.a. ; toate au fost urmate de dezbateri între reprezentanții controlului obștesc și conducători ai unităților controlate. De asemenea, s-a permanentizat practica de a se efectua — în timpul sezonului legumicol — controale în piețe și unități alimentare, în fieca

re sîmbătă și duminică. Pentru ca eficiența intervențiilor pe teren să fie maximă, s-a încetățenit procedeul conlucrării dintre echipele cetățenești și reprezentanții organelor specializate în control (Inspectoratul comercial de stat, Centrul sanitaro-anti- epidemic, organele de miliție ș.a.) ; de asemenea, echipele sînt însoțite adesea de membri ai comitetelor sindicale din întreprinderi, ai consiliului sindical de la sector ori de la nivelul Capitalei.Pentru a imprima un caracter tot mai activ controlului obștesc, echi
• Anul trecut, peste 3 500 echipe au controlat 9 000 uni
tăți ® O medie care mai poate fi îmbunătățită : fiecare 
echipă, cite 2—3 acțiuni pe lună • Cîteva inițiative și un 

program de extindere a sferei de preocupări ,

pele nu se mărginesc doar la simpla sesizare a neajunsurilor, ci continuă investigațiile pentru determinarea cauzelor ce le-au generat. Astfel, in cursul anului trecut, pornindu-se de la unele constatări din magazine,. controalele au fost extinse în întreprinderile producătoare, în vederea înlăturării deficiențelor privind calitatea produselor, respectarea termenelor de livrare etc. în acest sens, s-au impus, în mod deosebit, intervențiile controlului obștesc în sectoarele producției și comercializării laptelui, pîinii, aparatelor de radio și televizoarelor, încălțămintei ș.a. în anumite situații de încălcare a legalității, a regulilor bunei serviri, pe lingă intervenția directă a echipelor pentru întronarea ordinii și discipli- <. nei, sînt sesizate organele Inspecției comerciale de stat pentru sancționarea celor vinovați, sau — unde este cazul — organele de cercetare penală. Menționăm, de asemenea, experiența dobîndită de controlorii obștești în consultarea cetățenilor, a- ceștia furnizînd echipelor numeroase sugestii și propuneri valoroase.
— Pentru acest an, v-ati stabilit,

desigur, o serie de priorități în ac
tivitatea de control obștesc. Care 
sînt ele 2— înainte de toate, dinamizarea activității echipelor, îndeosebi a celor din sectoarele mai puțin controlate pină acum ; astfel, ne propunem să abordăm mai des și aspectele curente ale ocrotirii sănătății, transportului public, combaterii zgomotului și poluării mediului etc. La fel de importantă este, la ora actuală, creșterea în continuare a eficienței controlului obștesc. Ținînd seama de toate acestea, consiliul nostru sindical a alcătuit un program de măsuri care prevede între altele, o revedere a componenței echipelor inactive, rein- struirea echipelor, analize în 20 de întreprinderi privind modul în care sindicatele se ocupă de organizarea și exercitarea controlului obștesc, analize in 80 de grupe sindicale în legătură cu felul în care se pun în dezbaterea adunărilor de grupă sindicală constatările, propunerile și sugestiile echipelor cetățenești etc. Totodată, s-au luat o serie de măsuri pentru generalizarea experienței pozitive în activitatea de control, iar cu sprijinul organelor de specialitate vor fi organizate două consfătuiri de lucru pe problemele aprovizionării și bunei serviri a populației. Conti- nuînd experiența bună a controalelor simultane, pentru acest an ne-am prppus — la nivelul municipiului — 12 asemenea acțiuni în domenii de cel mai larg interes cetățenesc. îm- bunătățindu-ne astfel activitatea, ne străduim să sporim tot mai mult contribuția controlului obștesc la perfecționarea activității sectoarelor de servire publică din Capitală — fiecare echipă în parte, fiecare controlor obștesc știind că acți.onează in numele concetățenilor care i-au încredințat această importantă sarcină, în numele obștii.

Mihai IONESCU

Locul de muncă
(Urmare din pag. I)inginerul Constantin Tuculescu, șeful secției I electroliză. Tonul l-a dat maistrul principal Bunea. Prin propriul său exemplu. Fără vorbe multe. Consultîndu-se în permanență cu oamenii: „Băieți, cum procedăm azi 7". „Cum să facem asta 7“ etc. Dacă oamenii sînt solicitați și mobilizarea lor în muncă este mai mare. Așa s-a ajuns de la mai bine de o mie tone de aluminiu sub plan, cît se cifrau minusurile într-o perioadă anterioară, la cîteva sute de tone peste sarcinile stabilite. Mai important poate decît acest reviriment în producție mi se pare însă atmosfera de lucru întronată, spiritul de intransigență față de lipsuri, de răspundere și întrajutorare tovărășească.Stăm de vorbă cu podistul Sterie Boboiu. Are 48 de ani și lucrează aici de 9 ani.— De sus, de pe pod, eu vâa e se întâmplă și la cuve. Cîn'd<;>-e „ceva", sar imediat să ajut. într-o zi, unul mai tinerel a încercat să mă ia peste picior : „De ce alergi nea Sterie, că, eu nici în armată nu mă grăbeam . așa 7“ „Mă grăbesc fiindcă răspundem cu toții !“. Ei, cu tinerii mai avem de lucrat. Dar încetul cu încetul se învață și ei cu greul. Nu așa a fo.st și cu Tache Gheorghe de la extracție 7 Că el nu mai stă acolo, că pe el să-1 mute la cuve.— Ce motiv avea 7— Zicea că e prea greu. Greu era, dar el era pregătit pentru extracție. La început maistrul Bunea i-a aprobat mutarea. Pe de altă parte însă discuta cu el și încerca să-1 ambiționeze, să-1 convingă că el poate să facă mai mult. Și l-a convins. Pină Ia urmă, tînărul cu pricina a cerut singur să revină la primul loc de muncă.— Judecind după felul în care înțelege să-și îndeplinească sarcinile, continuă firesc gîndul tovarășul Șerban, maistrul Bunea face parte dintre acei oameni despre care se spune că s-au născut anume pentru munca pe care o fac.Muncă, am adăuga noi, pătrunsă de spiritul răspunderii comuniste.P. S. La ora cind apar aceste rîn- duri aflăm că maistrul Bunea a ce- rut să fie din nou mutat. într-o altă hală (nr. 8, secția 4, electroliză) care întîmpină greutăți. Adică, de la greu la... mai greu. I s-a aprobat.

Ion POPA 
Emilian ROUĂ

3erte simfonice populare în cinstea fruntașilor recoltelor bogate din consiliile intercooperatiste și I.A.S. în program : cîntece patriotice și închinate partidului, prelucrări folclorice, arii din o- perete românești • Expoziții de artă plastică. La muzeul de artă din Galați a fost deschisă expoziția de gravură românească contemporană intitulată : „Artistul și contemporaneitatea". Cele circa 100 de lucrări aparțin colecției muzeului gălățean, expoziția situîn- du-se astfel între acțiunile menite să valorifice patrimoniul artistic local. în comuna Livada (Satu-Mare) s-a deschis

CARNET
XUMTȚRAL

o expoziție de artă plastică a profesorului localnic Fodor Ko- loman, lucrările prezentate fiind inspirate din viața nouă a comunei și a locuitorilor săi. La Galeria de artă din Suceava sînt reunite, în expoziție personală, 30 de lucrări de pictură și grafică, dintre cele mai reprezentative, aparținînd artistului

local Grigore C. Ursu. Din inițiativa membrilor cenaclului „Ștefan Luchian", la Casa de cultură a sindicatelor din Slobozia a fost organizată o expoziție de acuarelă a pictorului Ion Mo- rariu • Casa de cultură din Deva a inaugurat un ciclu de manifestări educative sub genericul „Amfiteatrul artelor", dedicat scriitorilor, artiștilor plastici, muzicienilor și iubitorilor de artă din municipiu o La Casa corpului didactic din Brașov a avut loc un medalion comemorativ dedicat împlinirii a 110 ani de la moartea cărturarului și revoluționarului de la 1848, Aron Pumnul.

0 Sub-egida Consiliului județean Sălaj al Organizației pionierilor, la Jibou s-a desfășurat un interesant concurs pe tema : „Sălajul în cincinalul revoluției tehnico-științifice". Participanți : pionierii a 4 echipaje din orașele Zalău. Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei. Manifestarea s-a încheiat cu un bogat program artistic prezentat de echipajele aflate în concurs. 
0 Numeroaselor monumente restaurate din zona nordului Moldovei, deschise vizitărilor, li se vor adăuga. în acest an cele de la Risca, Slatina, Baia, Bur- dujeni, Bălinești și Pătrăuți. Vor continua, totodată, lucrări

le de restaurare Ia Cetatea de sesun a Sucevei, la mînăstirile Zamca și Probota, în fiecare dintre acestea urmînd să ia ființă cite un punct muzeal. Tot în cursul anului 1976, la Putna, Sucevița și Vatra Moldoviței se vor deschide expoziții permanente de artă populară, o Studioul „Z" al Teatrului popular, din Tulcea a prezentat, în sala Casei de cultură a sindicatelor, o seară literar-muzicală dedicată creației eminesciene ; este a 50-a manifestare culturală organizată de studioul de poezie tulcean.
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FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘ

(Urmare din pag. I)Luînd cuvîntul la mitingul de doliu, tovarășul Manea Mănescu a spus :Cu adîneă durere ne despărțim astăzi de eminentul fiu al țării care a fost tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. în aceste triste momente, aș dori să evoc trăsătura care a caracterizat cel mai puternic aleasa lui personalitate — atașamentul față de poporul său și față de Partidul Comunist Român, devotamentul și abnegația cu care a slujit lupta pentru libertatea și independența patriei; pentru dreptate și progres social, pentru triumful cauzei socialismului în România.Emil Bodnaraș s-a înregimentat în mișcarea revoluționară în anii în care partidul comunist, acționînd în condițiile deosebit de grele ale ilegalității, organiza lupta clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor împotriva exploatării și asupririi, a fascismului, afir- mîndu-se ca forța conducătoare a acestei lupte, exponentul credincios al intereselor vitale ale poporului român.Intelectual ridicat din popor, care a îmbrățișat din tinerețe cariera mi- 'ară. el s-a numărat între acei ofițeri 're au înțeles că armata trebuie lă servească întotdeauna și in orice împrejurări poporul, cauza eliberării sale naționale și sociale.încă în acel timp s-au afirmat însușirile care aveau să definească profilul politico-moral al lui Emil Bodnaraș : încrederea nestrămutată în popor, în capacitatea sa de a-și făuri prin luptă revoluționară o viață nouă, tăria de caracter, curajul și spiritul de sacrificiu — însușiri pe care represiunile regimului burghezo-mo- șieresc, anii îndelungați de temniță, petrecuți alături de cadre de conducere ale partidului, n-au făcut decît să le accentueze.Este bine cunoscut faptul că în perioada dictaturii fasciste și a ocupației hitleriste, cînd Partidul Comunist Român a elaborat planul de acțiune și a trecut efectiv, în colaborare cu celelalte forțe patriotice, democratice, la pregătirea insurecției naționale armate antifasciste și antiim- perialiste, Emil Bodnaraș a îndeplinit misiuni de înaltă răspundere.După eliberarea țării, tovarășul Emil Bodnaraș, făcînd parte neîntrerupt din conducerea partidului. și îndeplinind multiple" însărcinări în conducerea statului, .și-a pus întreaga energie și pricepere, capacitatea politică și organizatorică în slujba înfăptuirii politicii de transformare revoluționară a societății, ■ de construire a orînduirii noi.în ultimul deceniu, sub impulsul spiritului înnoitor, dinamjc, instau- . rat-din inițiativa tovarășului-Nicoiaer-, Ceaușescu după Congresul al IX-lea al partidului, întreaga activitate de partid și de stat a cunoscut un amplu proces de perfecționare, ceea ca a dus la- o tot mai. largă, valorificare a avantajelor socialismului, la accelerarea considerabilă a progresului economic și social al țării. Și în această perioadă, tovarășul Emil Bodnaraș și-a înscris contribuția sa activă, acționind neabătut pentru înfăptuirea mărețului program de e- dificare a societății noastre socialiste.Emil Bodnaraș s-a afirmat ca un militant .hotărit pentru aplicarea in viață.a politicii externe a partidului și statului nostru, de dezvoltare a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, de cooperare cu toate statele, indiferent de orindui- rea lor socială, de promovare a unor relații noi între state, întemeiate pe deplina egalitate . în drepturi și respect mutual, de statornicire în viața internațională a unei noi ordini politice și economice, de făurire, a unei lumi, mai bune și mai drepte pe planeta noastră.în același timp, a activat neobosit pentru întărirea legăturilor de solidaritate internaționalistă cu partidele comuniste și muncitorești, cu organizațiile democratice, cu mișcările de eliber-a-e națională, cu toate forțele car iptă pentru libertatea și prosperii cea popoarelor, pentru dezvoltarea progresistă a societății.Prin activitatea sa revoluționară, desfășurată pe parcursul a peste patru decenii; Emil Bodnaraș și-a înscris pentru totdeauna numele in galeria militanților de frunte ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.în clipele dureroasei despărțiri, în numele conducerii de partid și de stat, al guvernului, al tuturor comuniștilor, .al întregului popor — a spus în încheiere vorbitorul — aducem tovarășului Emil Bodnaraș un
înnoirea și modernizarea producției

(Urinare din pag. I)că preliminară proiectării, dezvoltarea bazei materiale a cercetării, care include asigurarea execuției și Încercării prototipurilor, organizarea pregătirii fabricației, începind de la nivelul sculăriilor întreprinderilor. Din acest punct de vedere, al coordonării eforturilor în diferitele faze premergătoare fabricației propriu-zise, lucrurile se prezintă mai bine decît in anii anteriori, cînd tocmai datorită necorelărilor au apărut uneori întîrzieri în Îndeplinirea planurilor tehnice. Trebuie să se înțeleagă de către fiecare participant la ciclul de asimilare a unui produs nou că timpul irosit nu se mai poate recupera, uzura morală corodînd sistematic din calitățile tehnice, din eficiența acestuia, proces care poate merge uneori pînă la anularea avantajelor potențiale ale actului de înnoire.în procesul de înnoire și modernizare, fiecărui munoitor, tehnician și inginer trebuie să-i fie clară ideea că a fabrica un utilaj nou, o mașină sau un agregat, a- ceasta nu se justifică decît în măsura în care, din priceperea și iscusința lor, îngemănate cu competența cercetătorului și proiectantului, rezultă produse mai bune, de n calitate superioară, competitive. Decisiv pentru asigurarea caracteristicilor tehnice și calitative ale noilor produse este aportul producătorului. De la pregătirea fabrica

ultim salut și prinosul de recunoștință pentru ceea ce a dăruit partidului, poporului român și patriei socialiste prin neobosita sa activitate revoluționară.Neștearsă va dăinui amintirea ta în Inimile noastre !Adio, scumpuj nostru tovarăș de luptă și de muncă !Luînd cuvîntul, tovarășul Constantin Pîrvulescu a spus :. Cu inimile cernite, adine îndurerați, ne luăm rămas bun de la tovarășul Emil Bodnaraș, activist de frunte al poporului și statului nostru, militant neobosit pentru triumful ideilor socialismului, pentru înflorirea patriei noastre libere.Cei care am activat împreună cu el în anii grei ai ilegalității am cunoscut și am apreciat calitățile sale de dîrz și neînfricat luptător revoluționar. care și-a consacrat toate forțele creatoare înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului.întreaga sa viață de militant revoluționar este un exemplu pentru consecvența cu' care a slujit cauza eliberării poporului român de orice exploatare și asuprire, a făuririi unei vieți fericite pe pămîntul patriei e- liberate. Luînd contact cu cercurile marxiste încă din facultate și profund revoltat de nedreptățile și abuzurile proprii orînduirii burghe- zo-moșierești. a înțeles încă din tinerețe, ca ofițer patriot, că rolul armatei este de a sluji fără preget interesele vitale ale poporului. Anii de închisoare au însemnat pentru el ani de călire revoluțiopară, de însușire a calităților politico-morale caracteristice comunistului.în, perioada grea a dictaturii fasciste și războiului, șînd era în joc însăși ființa națională a poporului. Emil Bodnaraș a îndeplinit, din împuternicirea conducerii partidului, misiuni de înaltă răspundere in cadrul vastului efort întreprins de Partidul Comunist Român pentru organizarea rezistenței antifasciste și sabotarea mașinii de război hitleriste. în condițiile în care Partidul Comunist Român acționa ca inițiator și făuritor al largii coaliții a forțelor patriotice insurecționale care avea să asigure victoria strălucită a marelui act revoluționar de la 23 August 1944, i s-au încredințat sarcini importante în conducerea operativă a activității pentru înfăptuirea insurecției. Ca unul care am lucrat alături de el în acea perioadă, îmi a- mintesc cu emoție de fermitatea, precizia și consecvența cu care, în pofida condițiilor aspre ale războiului și dictaturii fasciste, și-a adus contribuția la organizarea aparatului militar al partidului, la îndrumarea acțiunii ofițerilor patrioți în vederea răsturnării prin forță a dictaturii mi- litaro-fasciste. arestării membrilor guvernului antonescian, întoarcerii armelor de către întreaga armată împotriva adevăratului dușman —- hitlerismul — și alăturarea/ Romă-', • niei la coaliția antifascistă/ nDupă victoria insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste;’ aîlăte ’ permanent în conducerea partidului, el a contribuit cu toate forțele la fiecare din marile transformări revoluționare care au schimbat ' radical înfățișarea țării, viața oamenilor, locul României în lume. înfăptuind astfel visurile pentru a căror împlinire au luptat și s-au jertfit generații de militanți revoluționari.Cel mai înalt omagiu pe care întregul nostru popor îl aduce memoriei tovarășului Emil Bodnaraș, a tuturor eroicilor militanți pentru cauza socialismului constă în munca plină de elan și abnegație pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., pentru triumful cauzei socialismului și comunismului pe pămîntul României.Adio, scumpul nostru tovarăș de luptă ! Amintirea ta va trăi mereu în inimile noastre 1în cuvîntul său, tovarășul Emil Bobu a spus :Pătrunși de adîneă durere, ne luăm pentru totdeauna rămas bun de la tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești revoluționare din țara noastră, fiu credincios al partidului și al poporului român, Emil Bodnaraș a consacrat peste 40 de ani de viață luptei revoluționare, cauzei eliberării naționale și sociale a poporului, construcției socialiste in ■ România,în bogata activitate pe care a depus-o pe linie de stat — a spus în continuare vorbitorul — Emil Bodnaraș și-a pus întreaga sa pregătire și experiență în. slujba făuririi unui a- parat de stat de tip nou, pentru formarea de cadre capabile să ducă la îndeplinire sarcinile mari și complexe

ției, la elaborarea tehnologiei de execuție, pînă la finisare și ambalare, trebuie să se manifeste maximă răspundere și exigență, •astfel ca noul produs să corespundă integral caracteristicilor tehnice și calitative prevăzute în , proiect.Subliniind aceste citeva sarcini prioritare, accentuăm răspunderea comitetelor oamenilor muncii din centrale, institute de cercetare și proiectare, întreprinderi, a organelor și organizațiilor de partid în direcția înnoirii și moderniArii producției. Există astăzi in fiecare întreprindere, institut de cercetări și proiectări, numeroși specialiști și muncitori talentați, iscusiți, cu spirit inventiv, hotărîți și capabili să facă totul pentru ridicarea prestigiului mărfurilor românești, pentru înnoirea și modernizarea lor continuă. Iată de ce, în lumina acestei exigente majore- a cincinalului revoluției tehnico-științifice, organizațiile de partid, comuniștii trebuie să se situeze în fruntea tuturor acțiunilor privind înnoirea și modernizarea permanentă a produselor, militind — prin munca poli- tico-educativă pe care o desfășoară — pentru înțelegerea profundă de către fiecare om al muncii a acestei necesități, mobilizînd întreaga capacitate de creație a colectivelor la înfăptuirea sarcinilor stabilite de pa-rtid in acest domeniu atit de important pentru progresul mai rapid al țării, pentru creșterea generală a eficienței economice. 

care stăteau în fața unei societăți aflate in plină dezvoltare și afirmare.întreaga sa viață și activitate revoluționară sînt străbătute de înaltă principialitate, de fermitate comunistă în lupta pentru întărirea permanentă a unității partidului, pentru creșterea rolului său conducător în viața economică și socială.Emil Bodnaraș va rămîne în conștiința generației noastre ca un patriot plin de înflăcărare și, în același timp, ca un militant internaționalist care, în funcțiile de înaltă răspundere pe care le-a deținut pînă în ultima clipă a vieții în conducerea partidului și statului, a adus o contribuție remarcabilă la strîngerea legăturilor cu țările socialiste frățești, la întărirea colaborării și cooperării cu toate statele lumii, la afirmarea tot mai deplină a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Cei care l-au cunoscut îndeaproape vor păstra pentru totdeauna în memorie, alături de imaginea luminoasă a militantului, și chipul omului de mare generozitate comunistă. Era un om de o aleasă distincție, care știa să imprime un sentiment de înaltă responsabilitate în exercitarea oricărui act de conducere, un spirit democratic, un tovarăș plin de tact și de atenție, un om integru, de mare probitate și noblețe sufletească.în persoana lui Emil Bodnaraș, clasa muncitoare. poporul român, partidul și statul . nostru, pierd pe' unul din cei mai devotați fii ai săi.Adio, scump și neuitat tovarăș ! Luînd apoi cuvîntul, tovarășul Ion Ioniță a spus :Cu sentimente de profundă durere, aduc — în numele Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, al militarilor armatei noastre populare — un ultim onor ostășesc tovarășului Etnii Bodnaraș, a cărui- inimă a încetat să mai bată.Partidul Comunist Român, oamenii muncii, cadrele armatei, toți militarii se despart cu nemărginită tristețe de tovarășul Emil Bodnaraș — militant de frunte al partidului, revoluționar pătruns pînă în adîncul ființei sale de un fierbinte patriotism. luptător consecvent pentru triumful cauzei socialismului pe pămîntul românesc.Pentru întreaga armată, viața tovarășului Bodnaraș reprezintă un exemplu de slujire cu devotament și abnegație a intereselor națiunii, de dăruire pentru îndeplinirea idealurilor sale de libertate și progres social.Intrînd de tînăr în rîndurile cadrelor militare, după absolvirea, ca șef al promoției 1927. a Școlii de ofițeri de artilerie din Timișoara, s-a distins prin vederile sale înaintate și progresiste. încă din perioada grea a regimului burghezO-moșieresc, el a fost unul dintre ofițerii care au ^înțeles că rolul armatei trebuie să-l constituie slujirea, întotdeauna și în orice împrejurări, a intereselor >• vi- țalg ale/pidporului. alliMepe'tidenfei, și .suveranității" națiWtKtle^f !' Acest crez major avea^SMl* âîtrfnO cu înaltă dăruire comunistă în .anii grei ai dominației fasciste, ai pregătirii și înfăptuirii de către Partidul Comunist Român a insurecției naționale armate antifasciste și antiimpe- rialiste.; Alesele sale virtuți de comunist ! militant, de militar și activist al partidului s-au reliefat plenar și în anii de după eliberare, ca ministru al forțelor armate, cind a desfășurat o rodnică și multilaterală activitate pentru înfăptuirea politicii partidului de făurire a armatei populare; devotată trup și suflet poporului muncitor, apărătoare fermă a cuceririlor revoluționare, a cauzei socialismului și păcii.Militarii, armatei noastre, care . nu-și precupețesc eforturile în munca pentru înfăptuirea neabătută s sarcinilor încredințate de conducerea de partid, de comandantul nostru suprem, aduc în aceste clipe omagiul lor ostășesc memoriei tovarășului Emil Bodnaraș.Neșterse și luminoase vor rămîne in inimile noastre amintirea • tovarășului Emil Bodnaraș, viața sa demnă de fiu și ostaș credincios al partidului și patriei.Adio, scump tovarăș de arme și de luptă !
★După mitingul de doliu, cortegiul, însoțit de membrii Comisiei pentru organizarea funeraliilor, de membrii familiei, se îndrepată spre gara Bă- neasa. Pe străzile Capitalei, o mare mulțime de cetățeni au adus omagiul lor lui Emil Bodnaraș, a cărui amintire va rămîne veșnic vie îri inimile comuniștilor, ale oamenilor muncii din țara noastră. 11Sicriul cu corpul neînsuflețit al Iui Emil Bodnaraș este transportat, apoi, cu un tren special, la Iaslovăț, județul Suceava, unde urmează să aibă loc înhumarea. (Agerpres)

Obiective și acțiuni
(Urmare din pag. I)aducțiuni, îndiguiri, regularizări de albii și consolidări de maluri. In cadrul acestor lucrări, un accent deosebit este pus pe apărarea localităților ce au avut de suferit anul trecut de pe urma inundațiilor — Alba Iulia, Sighișoara, Tîrnăveni, Slobozia, Dej, Urziceni, Mediaș, Tîrgu-Mureș etc. Pentru asigurarea apei necesare noilor platforme industriale și localităților în curs de dezvoltare, ca și pentru dezvoltarea irigațiilor, se lucrează la acumulările Siriu (pe Buzău), Pecineagu (pe Dîmbovița), Bucecea (pe Șiret), Pucioasa (pe Ialomița), Vinători și Be- zid (pe Tîrnave), Stinca-Costești (pe Prut), precum și la numeroase, acumulări mal mici pe Bahlui, Bîrlad, Jijia și alte cursuri de apă.Un mare număr de obiective sînt realizate de alte organe centrale. Astfel, Ministerul Energiei. Electrice continuă amenajarea cascadei de lacuri de acumulare și centrale hidroelectrice pe Olt — Ia Băbeni, Io- nești, Zăvideni, Ărcești, Slatina ș. a. Se lucrează la amenajarea hidroenergetică a Rîului Mare, afluent al Mureșului din zona munților Retezat. Se construiește acumularea Dră- gan-Iad. în bazinul Crișului Repede. Bineînțeles, toate aceste acumulări depășesc c.u mult importanta lor energetică. Ele regularizează scurgerea, atenuează viiturile, creează

TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu adîneă durere știrea încetării din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. în numele Comitetului 'Central al Partidului Comunist Chinez, al Comitetului Permanent al Adunării Naționale ,a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, al guvernului și al poporului ■ chinez, vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, guvernului și poporului român profunde condoleanțe și sincere sentimente de compasiune.Tovarășul Emil Bodnaraș a fost un eminent militant al partidului și statului român, a luptat cu perseverență pentru eliberarea națională și socială a României, a adus o contribuție importantă la opera de construire a socialismului în România, la apărarea independenței și suveranității de stat a patriei sale și Ia întărirea construcției apărării naționale.Tovarășul Emil Bodnaraș a vizitat de mai multe ori China, fiind un bun prieten al poporului chinez, a depus eforturi importante pentru dezvoltarea și întărirea prieteniei revoluționare și a unității militante dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României, ceea ce a rămas adine Întipărit în amintirea poporului chinez.încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș reprezintă o grea pierdere atît pentru partidul, statul și poporul român, cît și pentru poporul chinez. Sîntem profund convinși că poporul român va transforma durerea (în forță, se va uni în mod strins în jurul Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, va învinge greutățile de tot felul din calea sa și va depune toate eforturile în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.

MAO TZEDUN CIU DE
Președintele Comitetului Central Președintele Comitetului Permanent 
al Partidului Comunist Chinez al Adunării Naționale

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAflînd cu mare regret vestea tristă privind încetarea din viață, după o boală îndelungată, a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, familiei defunctului profunde condoleanțe.Deși tovarășul Emil Bodnaraș a încetat din viață, vor străluci veșnic meritele sale în lupta pentru libertatea și eliberarea poporului român, în numele edificării patriei socialiste.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAComitetul Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și Consiliul Prezidențial al Republicii Populare Ungare își exprimă sincerele condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, luptător de frunte al mișcării comuniste și muncitorești române și internaționale. 1

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCiTORESC-SOCIALIST UNGAR, 

CONSILIUL PREZIDENȚIAL 
AL REPUBLICII POPULARE UNGARE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia decesului vicepreședintelui Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș, vă transmit dumneavoastră, poporului român și rudelor îndoliate sincere condoleanțe. Cel decedat, pe care l-am cunoscut și-apreciat cu ocazia vizitei președintelui federal Heinemann în România în anul 1971, și-a dobîndit merite însemnate în cadrul relațiilor dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România.în Republica Federală Germania i se va cinsti memoria.

WALTER SCHEEL
. Președintele

Republicii Federale Germania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu cea mai profundă durere, FRELIMO, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Mozambic și poporul nostru au luat cunoștință despre încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, remarcabil și respectat conducător al poporului român, mare luptător antifascist, prieten al poporului nostru. Tovarășul Emil Bodnaraș a fost un comunist al cărui exemplu va inspira noile generații.FRELIMO, guvernul și poporul nostru, precum și eu personal, transmitem profundele noastre condoleanțe Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român și familiei tovarășului Emil Bodnaraș.Cu înaltă considerație, salutări frățești și revoluționare. Luptă continuă,
SAMORA MOISES MACHEL

Președinte al FRELIMO, 
Președinte al Republicii Populare 

Mozambic

rezerve de apă pentru toate folosințele.în ritm susținut. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare dezvoltă lucrări de irigații pe o suprafață de 150 000 ha, cele mai. importante fiind în sistemelș mari din zonele Giurgiu — Răzmirești, Terasa Hîrșovei și Izvoarele-Cujmir. Pe a- proximativ 220 000 ha se execută lucrări de desecări, iar pe alte 127 000 ha se fac lucrări de combatere a eroziunii solului.Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcție are înscrise, pe agenda sa în acest domeniu. activitatea de stingere a to- renților și împăduririle (pe 57 700 ha), în vederea echilibrării regimului apelor, îndeosebi în bazinele hidrografice în care sînt prevăzute a- menajări hidroenergetice și lacuri de acumulare.în cadrul obiectivelor prevăzute, toate ministerele economice și consiliile populare județene execută însemnate lucrări de alimentare cu apă a localităților și platformelor industriale, precum șî de construire a peste 200 de stații de epurare a apelor uzate — industriale, orășenești sau mixte. Construcții și extinderi ale unor astfel de stații se vor face pentru orașele Iași (unde se amenajează și o treaptă de epurare biologică). Pitești, Curtea de Argeș, Botoșani, Alexandria și Tecuci, pentru Combinatul de celuloză și hîrtie și orașul Dej, pentru Fabri-

în 1976ca de celuloză și hîrtie din Piatra Neamț, Combinatul chimic Victoria. Fabrica de postav Azuga, Combinatul siderurgic Hunedoara și multe altele.în perspectiva ultimului pătrar de veac XX, care a început odată cu acest cincinal, realizarea tuturor lucrărilor într-o concepție unitară vizează, practic, controlul și stăpîni- rea debitelor pe toate cursurile de apă mari și mici. In felul acesta, se vor reținș debitele excedentare din perioadele ploioase, sau din topirea zăpezilor în munți, pentru a acoperi cerințele din perioadele secetoase.După cum se vede, acest prim an al cincinalului ridică sarcini importante. mult sporite față de trecut, in domeniul gospodăririi resurselor de apă. Toate lucrările se încadrează în Programul național de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice, in vederea utilizării integrale și raționale a resurselor de apă. Este vorba de acoperirea unor necesități multiple — apă potabilă, industrială, pentru irigații și piscicultura. potențial hidroenergetic și de navigație, lucrări care să conducă la conservarea fondului funciar si combaterea eroziunii solului, Ia valorificarea superioară a suprafeței agricole a țării și,, pe această bază, la sporirea avuției naționale în interesul întregului popor.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, revoluționar eminent al mișcării muncitorești din România, vă transmit, în numele popoarelor Iugoslaviei și în numele meu personal, sentimente de profundă compasiune.Știrea despre încetarea din viață a tovarășului Bodnaraș am primit-o cu un sincer regret, cunoscînd contribuția sa personală la dezvoltarea colaborării prietenești dintre țările și partidele noastre. în numele soției mele și al meu personal, vă rog să fiți interpretul condoleanțelor noastre sincere adresate familiei tovarășului Bodnaraș.
IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar' general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania și al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, precum și al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România profundele noastre condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
ERICH HONECKER WILLI STOPH

Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Consiliului de Stat 
al Partidului Socialist Unit al Republicii Democrate German» 

din Germania

Tovarășului NICOLÂE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu profundă emoție vestea încetării din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în numele poporului vietnamez, al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam și în numele meu personal permiteți-mi să vă adresez, tovarășe președinte, și, prin intermediul dumneavoastră, poporului român. Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și familiei tovarășului Emil Bodnaraș compasiunea și condoleanțele noastre cele mai profunde.

TON DUC THANG
Președintele

Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu profundă mîhnire vestea tristă a morții domnului Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. .în numele poporului irakian și al guvernului său și în numele meu personal transmit profunde condoleanțe Excelenței Voastre, poporului și guvernului român, precum și familiei celui dispărut.Vă dorim multă sănătate, iar poporului român prieten, progres continuu și prosperitate deplină.

AHMED HASSAN AL BAKR
; Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPrimiți cele mai sincere condoleanțe cu prilejul încetării din viață a Excelenței Sale vicepreședintele Consiliului de Stat, domnul Emil Bodnaraș.
Președintele Națiunii Argentine™

MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNSîntem surprinși și îndurerați la aflarșa veștii cu privire la încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care și-a consacrat întreaga viață și a slujit în mod glorios activitatea de eliberare fi construcție socialistă a poporului român.Ne amintim cu plăcere de zilele in care tovarășul Emil Bodnaraș ne-a acordat o caldă prietenie tovărășească în timpul vizitei noastre în România.Exprimăm profundele noastre condoleanțe.
KENJI, MIYAMOTO TOMIO NISHIZAWA

Președintele Prezidiului C.C. Membru al Prezidiului Permanent 
al P.C. din Japonia al C.C. al P.C. din Japonia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNîn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, revoluționar devotat și luptător pentru cauza clasei muncitoare din România și a poporului român, care a adus o contribuție însemnată la dezvoltarea relațiilor dintre partidele și popoarele noastre, în numele Comitetului Executiv al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și in numele meu personal vă adresez cele mai sincere condoleanțe.

STANE DOLANȚ
Secretarul Comitetului Executiv 

al Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNîmi exprim cele mai adinei condoleanțe cu prilejul decesului tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, revoluționar distins al mișcării muncitorești și comuniste române.Vă rog să transmiteți familiei decedatului tovarăș Bodnaraș cele mai sincere condoleanțe.

EDVARD KARDELJ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNPrimiți condoleanțele mele cu ocazia încetării din viață a prietenului și tovarășului meu Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, revoluționar de seamă al mișcării muncitorești din România, Vă rog să transmiteți familiei compasiunea mea sinceră.

★Cu prilejul încetării din viață a vicepreședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Emil Bodnaraș, au adresat, de asemenea, telegrame de condoleanțe ambasadele R. P. Bulgaria, R.P.D, Coreene, Uniunii Sovietice la București, ambasadorii R. D. Germane —

PETAR STAMBOLICI
Membru al Președinției 

Republicii Socialiste Federativ» 
Iugoslavia

★dr. Hans Voss, R.S.F. Iugoslavia — Petar Dodik, Pakistanului — S. A. Moid, Indiei — S. L. Kaul, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. db la București, și Kenneth Keith, președintei» Companiei „Rolls Royce".
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

Votul asupra proiectului de rezoluție 
vizind soluționarea pe cale politică 
a conflictului din Orientul Apropiat

© 9 stele au votat în favoarea rezoluției ® Datorită veto-ului S.U.A., documentul 
nu a putut fi adoptat

Președintele și cancelarul Austriei I au primit 
pe ministrul de externe al României

NAȚIUNILE UNITE 27 — Corespondentul nostru transmite : Luni după-amiază. Consiliul de Securitate al O.N.U., după încheierea dezbaterilor asupra „Problemei Orientului Apropiat, inclusiv a chestiunii pales- tinene", a trecut la examinarea proiectului de rezoluție elaborat de șase țări membre — Benin, Guyana, Pakistan, Panama, România și Tanzania — vizind soluționarea pe cale politică, pașnică, a conflictului din această zonă a lumii.In‘preambulul proiectului de rezoluție, este exprimată, în primul rînd, convingerea Consiliului de Securitate că problema palestineană constituie componenta centrală a conflictului din Orientul Apropiat și, în al doilea rînd, îngrijorarea sa în legătură cu deteriorarea situației din regiune. Deplorînd continuarea menținerii sub ocupație de către Israel a teritoriilor arabe, proiectul de rezoluție reafirmă inadmisibilitatea dobîn- dirii. de teritorii prin amenințarea cu forța sau folosirea ei. De asemenea, se reafirmă necesitatea instaurării unei păci juste și durabile în zonă, bazată pe respectarea deplină a Cartei O.N.U. și a rezoluțiilor organizației în problema Orientului Apropiat, inclusiv în chestiunea palestineană.Proiectul de rezoluție afirmă, la primul punct din partea dispozitivă, dreptul poporului palestinean de a-și exercita drepturile sale inalienabile la autodeterminare, inclusiv dreptul de a-și crea un stat independent în Palestina; dreptul refu- giaților palestineni de a se întoarce la casele lor și dreptul celor ce nu doresc acest lucru de a fl compensați pentru bunurile lor ; retragerea Israelului de pe toate teritoriile arabe ocupate în războiul din 1967 ; garantarea suveranității, integrității teritoriale și independenței politice, în cadrul unor granițe sigure și recunoscute, a tuturor statelor din zonă.Conform punctului 2 din partea dispozitivă a proiectului de rezoluție.
CONFERINȚA PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ ÎN BALCANIATENA 27. — Corespondentul A- gerpres transmite : în cursul ședinței plenare de marți dimineața, Conferința balcanică pentru cooperare e- conomică, inaugurată în capitala Greciei la 26 ianuarie, cu participarea reprezentanților Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, României și Turciei, a adaptat, prin consens, ordinea de zi a lucrărilor sale.Agenda convenită cuprinde adoptarea regulilor de procedură și. orga- ’v„„. • ,'l A A
Cuvintul șefului delegației României„Conferința balcanică pentru cooperare economică dă expresie preocupărilor comune ale țărilor participante de a favoriza o largă și fructuoasă colaborare pe multiple planuri în Balcani" — a spus în intervenția sa șeful delegației României, arătînd că aceasta „are loc într-un moment cînd în întreaga lume se produc noi și importante mutații în situația internațională, în favoarea forțelor democratice, antiimperialiste. Mai mult decît oricînd, popoarele cer instaurarea unor relații noi între state, bazate pe încredere și respect mutual. Eforturile susținute pe care statele din toate regiunile lumii le depun în vederea creării unei noi ordini politice și economice internaționale sînt expresia grăitoare a hotărîril popoarelor de a așeza la baza colaborării lor raporturi stabile și echitabile, care să permită tuturor țărilor să beneficieze din plin de roadele unei largi colaborări internaționale".„Numai prin unirea eforturilor și luarea în considerare a intereselor și preocupărilor tuturor țărilor se poate ajunge la adoptarea de .măsuri eficiente în domenii de interfes major cum sînt cele referitoare la materii prime, energie, știință și tehnologie și altele. In aceste condiții, cooperarea în formele ei multilaterale se dovedește necesară pentru rezolvarea problemelor internaționale, pentru crearea unui climat de înțelegere și prietenie durabilă, devine un factor important al creșterii eco- nomioe, în general al dezvoltării • e- conomice și sociale accelerate a tuturor țărilor" — a spus reprezentantul român.„Conferința la care participăm — a adăugat el — are loc, totodată, în condițiile în care încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și semnarea, de către înalții reprezentanți ai statelor, a Actului final al acesteia marchează începutul unei etape noi pentru înfăptuirea securității și dezvoltarea cooperării pe continentul european. în concepția României, în această etapă este necesară concentrarea eforturilor pentru traducerea în viață, prin măsuri concrete, prin acțiuni bilaterale și multilaterale, a principiilor și hotărîrilor înscrise în Actul final, a tuturor angajamentelor asumate de statele participante la conferință. Iată de ce noi toți sîntem îndreptățiți să constatăm cu mîndrie justificată că reuniunea balcanică constituie un exemplu de aplicare practică, pe plan multilateral și la nivel guvernamental, a principiilor și obiectivelor convenite în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa".Evidențiind că țara noastră s-a pronunțat în repetate rînduri pentru îmbunătățirea climatului de înțelegere, prietenie și bună vecinătate între statele din Balcani, avînd convingerea că aceasta corespunde intereselor și aspirațiilor tuturor popoarelor din regiune, contribuie la cauza, păcii și securității în Europa și în lume, vorbitorul a opinat că o asemenea orientare „se impune cu atît mai mult, cu cît în trecut țările din regiunea balcanică au constituit obiectul intervențiilor imperialiste, fiind îndreptate una împotriva alteia, ceea ce a dăunat înțelegerii și colaborării între ele, intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor din Balcani".Vorbitorul a citat, apoi, înalta a- (preciere făcută, recent, de președin

consiliul decide că „dispozițiile conținute la punctul 1 trebuie să fie luate integral în considerație în toate eforturile și conferințele internaționale organizate în cadrul O.N.U. pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat".Supus votului membrilor Consiliului de Securitate, proiectul de rezoluție al „celor șase" a obținut 9 voturi pentru, 3 abțineri (Anglia, Suedia, Italia), un vot contra (S.U.A.), două state (R.P. Chineză și Libia) neparticipînd la vot.. Luînd cuvintul după vot, reprezentantul României în Consiliul de Securitate, ambasadorul Ion Datcu, a exprimat regretul delegației României pentru faptul că datorită veto-ulUi S.U.A. proiectul de rezoluție nu a putut fi adoptăt. Regretul nostru, a arătat vorbitorul,, este cu atît mai de înțeles cu cît este vorba de un proiect de rezoluție constructiv, elaborat într-un spirit de înaltă răspundere pentru soarta păcii și securității în Orientul Mijlociu și cu o grijă deosebită pentru asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale tuturor statelor din regiune. în continuare, reprezentantul României a apreciat că, deși proiectul de rezoluție nu a fost adoptat, dezbaterile care au avut loc în problema Orientului Apropiat și chestiunea palestineană au fost utile și necesare, întrucît, între altele, la acestea au participat reprezentanții legitimi ai poporului palestinean, fapt care a marcat o dezvoltare pozitivă în atitudinea O.N.U. față de drepturile naționale legitime ale poporului palestinean. De asemenea, în dezbateri au fost avansate o serie de idei, propuneri și sugestii rezonabile pentru stimularea procesului de instaurare a păcii în zonă. Discuțiile au făcut să apară în mod convingător ideea că în orice efort de pace în Orientul Apropiat trebuie să se recunoască și să se țină seama de drepturile naționale legitime ale poporului palestinean.

nizarea lucrărilor ; schimb de vederi general și examinarea propunerilor delegațiilor asupra posibilităților de cooperare multilaterală in domeniul economic și tehnic între țările participante ; comunicat comun.Prima ședință a dezbaterilor generale, de marți după-amiază, s-a desfășurat sub președinția șefului delegației române, Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.
tele României, relațiilor din Balcani : „România acordă o importanță deosebită situației din Balcani. Considerăm că a sosit timpul să se întreprindă noi eforturi constructive în direcția dezvoltării bilaterale și multilaterale a raporturilor dintre toate statele din Balcani. Am venit întotdeauna în intîmpinarea inițiativelor constructive de acest fel — cum este, de exemplu, propunerea recentă a Greciei de a se organiza o reuniune economică, la nivel ministerial. Considerăm necesar să fie intensificată activitatea organismelor și organizațiilor de colaborare interbalcanică existente și, totodată, să se creeze altele noi, în scopul abordării unor probleme de interes comun, cum sînt dezvoltarea transporturilor, conlucrarea dintre camerele de comerț și altele, care să contribuie Ia întărirea încrederii între state, la amplificarea relațiilor de cooperare și bună vecinătate, la transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare. O a- semenea evoluție ar corespunde pe deplin intereselor tuturor națiunilor din Balcani, din Europa, din zona Mediteranei și din Orientul Mijlociu. Este de la sine înțeles că transformarea Balcanilor într-o asemenea zonă a păcii nu poate fi îndreptată împotriva nimănui, nu poate djuna nici unei țări sau grupuri de țări ; dimpotrivă, asemenea colaborare pașnică cu caracter regional constituie o cale sigură de consolidare a destinderii și securității întregului continent,'a păcii mondiale".Concepînd cooperarea în Balcani ca parte integrantă a securității și colaborării în Europa — a relevat apoi vorbitorul — România va continua să militeze pentru dezvoltarea colaborării multilaterale între statele balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și colaborării.După ce a prezentat succint realizările economiei românești în ultimii ani și obiectivele actualului cincinal, dinamica schimburilor internaționale ale țării noastre, .vorbitorul a exprimat „hotărîrea României de a participa la o colaborare economică și comercială tot mai largă, mai diversificată, cu toate țările din zona Balcanilor. Aceasta — a subliniat el — implică, totodată, identificarea și convenirea cu partenerii noștri a noi acțiuni și forme de cooperare bilaterală și multilaterală reciproc avantajoasă". El a amintit efectele pozitive pentru mai buna cunoaștere și înțelegere reciprocă, pentru consolidarea și diversificarea raporturilor de cooperare pe plan balcanic, pe care le-a avut participarea țărilor din zonă la o serie de acțiuni pe linia unor organizații balcanice cu profil tehnic, științific, cultural și artistic. „România — a spus el — consideră că intîlniri.le și organismele existente în domeniile menționate vor trebui să-și dezvolte activitatea, să identifice noi căi și mijloace unanim acceptabile pentru creșterea contribuției lor la cauza colaborării, și înțelegerii în zonă. Totodată, conferința actuală oferă un prilej, fără precedent, pentru crearea unui cadru mai larg și mai eficient, menit să contribuie la intensificarea acestor raporturi. care pot avea un rol important în dezvoltarea accelerată a fiecărei țări.„Ne exprimăm, în același timp, regretul că la această reuniune nu participă reprezentanți ai Republicii Populare Albania, dar nutrim speranța că și această țară balcanică 

în încheiere, ambasadorul român 
a reafirmat poziția țării noastre privind necesitatea de a se ajunge la o soluție politică în Orientul Apropiat, pornindu-se de la rezoluțiile Consiliului de Securitate 242 și 338 și de la cerințele retragerii trupelor israeliene în interiorul granițelor naționale, recunoașterii drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului de a-și constitui un stat propriu și asigurării dreptului la existență al tuturor statelor din zonă.într-o declarație făcută după respingerea, în urma veto-ului american, a proiectului de rezoluție în problema Orientului Apropiat, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a lansat un apel tuturor -părților interesate, cerîndu-Ie continuarea eforturilor pentru soluționarea politică a situației din regiune. El a menționat că dezbaterile care au avut loc în Consiliul de Securitate au evidențiat dimensiunea palestineană a problemei Orientului Apropiat. în încheiere, el și-a exprimat speranța în soluționarea politică și negociată a situației din‘regiune.

★Invitarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei la dezbaterile în problema Orientului Apropiat a însemnat recunoașterea de către Consiliul de Securitate • a faptului că „O.E.P., în calitatea sa de reprezentant al poporului palestinean, trebuie să joace un rol indispensabil și să-și aducă aportul la realizarea unei soluții juste a conflictului arabo-israe- lian" — a declarat, după cum transmite agenția M.E.N., Farouk Khad- doumi, șeful delegației palestinene la reuniunea consiliului.Exprimîndu-și regretul față de ve- toul american, ambasadorul Egiptului la O.N.U., Ahmed Esmat Abdel Meguid, a declarat că adoptarea rezoluției ar fi adăugat „un element necesar și vital la eforturile în direcția instaurării păcii în Orientul A- propiat" — transmite agenția M.E.N.

se va asocia în viitor la eforturile noastre comune" — a spus reprezentantul român.„Conferința la care participăm are un obiectiv clar, bine precizat : identificarea de noi posibilități și forme de cooperare economică și tehnică multilaterală In domenii de interes comun pentru toate țările participante".Exemplificînd sugestiile românești, vorbitorul a adăugat că examinarea problemelor referitoare la dezvoltarea cooperării între țările balcanică in domeniul transporturilor și tele- comunicațiilor ar putea, să aibă,; în Vedere o gamă largă de aspecte, cum sînt cele referitoare la cooperarea în domeniul drumurilor, al transporturilor fluviale și maritime, îmbunătățirea legăturilor feroviare directe dintre aceste țări, a telecomunicațiilor etc. De asemenea, în ceea ce privește cooperarea economică și schimburile comerciale ar putea fi examinate forme noi de cooperare economică și tehnico-științifică, cum sînt: cooperarea în prospectarea și punerea în valoare a unor zăcăminte din țările balcanice, construirea în comun de obiective economice, crearea de societăți mixte de producție și comercializare, cooperarea pe terțe piețe, identificarea de posibilități și stabilirea de măsuri pe linia contactelor de afaceri, o mai bună cooperare, pe baze organizate între camerele de comerț și industrie din țările participante.„Delegația română consideră că, în procesul de examinare a unor proiecte concrete și, de definire ulterioară a modalităților de realizare a acestora, ar trebui să fie avută în . vedere și contribuția, financiară și tehnică, din partea unor programe de cooperare ale O.N.U.".Exprimînd convingerea că lucrările se vor desfășura într-un spirit de înțelegere, respect și prietenie, care caracterizează relațiile dintre statele și popoarele balcanice, astfel incit conferința, prin rezultatele sale, să marcheze un moment important în dezvoltarea cooperării multilaterale în Balcani, Nicolae Ștefan a conchis : „Delegația română este ferm hotărîtă să colaboreze strîns cu toate celelalte delegații participante și nu va precupeți nici un efort pentru ca lucrările conferinței să cunoască succesul pe care popoarele noastre îl așteaptă".
g! H Ei El B liOpinia publică din țara noastră urmărește cu viu interes luorările Conferinței pentru cooperare economică în Balcani, care au început luni la Atena, înscriindu-se ca un important eveniment al actualității politice europene și internaționale. Atenția și sprijinul călduros pe care România le-a acordat de la început inițiativei organizării acestei prime reuniuni la nivel ministerial din perioada postbelică a țărilor din Peninsula Balcanică reflectă preocuparea statornică a partidului și statului nostru pentru stabilirea unor relații de prietenie și bună vecinătate în Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării.Această poziție de principiu și-a găsit expresie, de-a lungul anilor, după cum este bine știut, în numeroase inițiative și propuneri privind îmbunătățirea'' raporturilor și dezvoltarea conlucrării multilaterale . dintre țările balcanice. în documentele Congreselor IX, X și XI, ca și ale Conferințelor Naționale ale P.C.R., în toate documentele partidului și statului nostru, în cuvîntări- le tovarășului Nicolae Ceaușescu, în declarațiile și comunicatele comune semnate cu prilejul numeroaselor Sn- tîlniri la nivel înalt, problema bunei vecinătăți și a cooperării în Balcani a1 fost evidențiată ca unul din obiectivele de cea mai mare însemnătate pentru pacea și securitatea popoarelor din regiunea noastră geografică și de pe întreg continentul european.„România — declara în acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu in expunerea prezentată la Marea Adunare Națională — acordă o importan-

VIENA 27 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlae- ger, l-a primit, luni după-amiază, pe ministrul afacerilor, externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, care întreprinde o vizită oficială în Austria, la invitația ministrului afacerilor externe al acestei țări.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul român a adresat șefului statului austriac un mesaj de prietenie, cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea sa, iar poporului austriac un cordial salut prietenesc. Mulțumind pentru mesajul adresat, președintele Kirch- schlaeger a transmis, la rîndul său, tovarășului Nicolae Ceaușescu, urările sale cele mai călduroase de sănătate, fericire și succese în activitatea sa, iar poporului român un salut de caldă prietenie. Președintele Kirch- schlaeger a evocat cu plăcere vizita întreprinsă în România, în luna ianuarie 1974, în calitatea sa de ministru de externe al Austriei, întil- nirea avută, cu acel prilej, cu președintele Nicolae Ceaușescu.în cadrul convorbirii care a avut loc s-a exprimat de ambele părți satisfacția pentru cursul ascendent înregistrat de relațiile româno-austrie- ce pe diverse planuri, subliniindu-se dorința comună de a extinde și a aprofunda în continuare raporturile dintre România și Austria.Oaspetele român a fost primit, de asemenea, de cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky. Cu acest prilej s-a apreciat, de comun acord, că raporturile de bună vecinătate, prietenie și colaborare româno-austriece dispun de o bază solidă în vederea dezvoltării lor pe mai departe, în interesul ambelor popoare, al păcii și securității în Europa și în lume. Referindu-se la în- tîlnirea sa cu președintele Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei pe care a întreprins-o anul trecut în România, cancelarul Austriei a apreciat că această întîlnire reprezintă un nou
Primul ministru al Suediei l-a primit pe ministrul 

industriei construcțiilor de mașini al RomânieiSTOCKHOLM 27 (Agerpres). — Olof Palme, primul ministru al Suediei, a primit marți pe loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini din România, care face o vizită în Suedia. în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a avut loc un schimb de păreri privind stadiul actual al relațiilor economice bilaterale. Ex- primîndu-se satisfacția pentru evoluția pozitivă a schimburilor comerciale — o creștere de circa 4 ori în 1975, față de 1970 — părțile au relevat că sînt încă largi posibilități de diversificare și intensificare a acestora, în special în domeniul construcției de mașini. Totodată, au fost identificate multiple domenii în care
încheierea primei sesiuni a Comisiei mixte 

româno-argentinene pentru comerț și cooperareBUENOS AIRES 27 (Agerpres). — La Buenos Aires a avut loc semnarea protocolului primei sesiuni a Comisiei mixte româno-argentinene pentru comerț și cooperare. Protocolul a fost semnat, pentru partea română, de Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, iar pentru partea argentineană de către Leo- poldo Tettamanti, secretar de stat pentru comerț exterior și tratative
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Convorbiri soviete-polo- 
jjg. La Moscova au avut loc, nfarți, convorbiri între Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Stefan Olszowski, ministrul afacerilor externe al R.P. Polone. Ele au prilejuit un schimb de opinii în probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și în unele probleme internaționale de interes reciproc — relatează agenția T.A.S.S.Ministrul de interne argentinean, Roberto Ares, a făcut cunoscută amînarea alegerilor generale programate inițial să aibă loc la 17 octombrie anul acesta.

♦
Consiliul de Securitateal O.N.U. a început examinarea si

ță deosebită situației din Balcani. Considerăm că a sosit timpul să se întreprindă noi eforturi constructive in direcția dezvoltării bilaterale și multilaterale a raporturilor dintre toate statele din Balcani. Am venit întotdeauna în intîmpinarea inițiativelor constructive de acest fel — cum este, de exemplu, propunerea recen

tă a Greciei de a se organiza o reuniune economică. Ia nivel ministerial".Este o realitate incontestabilă că, pe deasupra deosebirilor de orîndui- re socială, a unor experiențe dureroase din trecut, vecinătatea, conviețuirea de veacuri au creat și creează condiții obiective și interese comune pentru extinderea colaborării multilaterale dintre toate statele peninsulei. Actuala conferință de la Atena, prin însăși tematica pe care o înmănunchează, răspunde tocmai acestui interes firesc al tuturor popoarelor din Balcani de a intensifica legăturile economice și tehnico-științifice dintre ele, de a extinde conlucrarea 

moment important în dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.La întîlniri, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie, au fost prezenți ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu, și ambasadorul Austriei la București, Franz Wunderbaldinger.Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, a făcut, marți, o vizită la parlamentul austriac, unde s-a întîlnit cu membri ai conducerii acestui for și cu lideri ai partidelor politice reprezentate în parlament. Au participat Anton Benya, președintele Consiliului Național, Hoffmann Wellenhof, președintele Consiliului Federal. Alois Mock, vicepreședinte al Partidului Populist, Otto Libal, președintele Grupului parlamentar de prietenie Austria- România, și alți..membri ai parlamentului.Adresînd un cuvînt de salut oaspetelui român, președintele Consiliului Național, Anton Benya, l-a rugat să transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese în activitate.Ministrul afacerilor externe al României a făcut o prezentare a activității internaționale a țării noastre, consacrată întăririi păcii și securității, dezvoltării colaborării în Europa și în lume. în acest context, el s-a referit la acțiunile Marii Adunări Naționale, ale parlamentarilor români, consacrate dezvoltării relațiilor de prietenie și conlucrare pe diverse planuri între state. în continuare a avut loc o discuție în legătură cu poziția României față de principalele probleme ale vieții internaționale.Membrii' parlamentului austriac au dat o înaltă apreciere acțiunilor de politică externă ale președintelui Nicolae Ceaușescu, ale României socialiste, în vederea îmbunătățirii atmosferei internaționale, lichidării fo*- carelor de încordare existente în lume, -rezolvării tuturor problemelor internaționale pe cale politică.în aceeași zi au continuat convorbirile oficiale între miniștrii de externe ai României și Austriei.

cele două țări pot coopera, atît pe plan bilateral, cît și pe terțe piețe. La întîlnire ,a fost prezent ambasadorul țării noastre la Stockholm, Teodor Vaslliu.în aceeași zi au început, la Stockholm, convorbirile oficiale dintre ministrul industriei al Suediei, Rune Johansson, și ministrul industriei construcțiilor de mașini din România. 'Delegația română condusă de loan Avram s-a întîlnit, de asemenea, în cadrul unei „mese rotunde", organizată de Comitetul pentru promovarea schimburilor comerciale dintre Suedia și România, cu reprezentanți ai firmelor suedeze de specialitate și ai unor instituții centrale economice.

internaționale din Ministerul Economiei.în cadrul lucrărilor Comisiei mixte s-au analizat desfășurarea schimburilor comerciale pe anii 1974—1975 și stadiul acțiunilor de cooperare dintre cele două țări. S-au convenit măsuri pentru lărgirea și diversificarea schimburilor pe anul în curs, precum și un program de lucru vizînd finalizarea unor importante acțiuni de cooperare în domeniile utilajului petrolier, petrochimiei etc.

tuației din Namibia. în atenția membrilor consiliului se află un proiect de rezoluție care, între altele, condamnă intervenția armată a R.S.A. în Angola.
Guvernul Republicii Popu

lare Sn^OllI a dat Publicității o declarație în care cere ca regimul rasist sud-african să-și retragă necondiționat toate trupele din Angola)
La Tiranaa avut loc ° ședin& a Consiliului General al Frontului Democratic din Albania, Ia care au fost definite sarcinile care revin organizațiilor făcînd parte din front în domeniul discutării de către masele largi populare a proiectului noii Constituții albaneze.

reciprocă. Schimburile comerciale, transporturile și telecomunicațiile, sectorul minier, agricultura, apărarea mediului înconjurător sînt numai cîte- va din direcțiile care arată ce largi posibilități de cooperare există între țările balcanice, prin fructificarea avantajelor ce decurg, atît din apropierea teritorială, cît și din a

numite similitudini ale preocupărilor de a accelera progresul lor economic.Succedînd la numai o jumătate de an încheierii cu succes a Conferinței general-europene, constituind o materializare a principiilor și o- biectivelor înscrise în Actul final, Conferința balcanică pune în evidență interdependența dintre înfăptuirea securității și cooperării în Balcani și la scara întregii Europe. Așa cum a susținut cu consecvență tara noastră, transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării rodnice va stimula dezvoltarea procesului de realizare a securității pe continent, tot așa cum măsurile de

Consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale
ale partidelor comuniste și muncitorești 

din unele tari socialisteLa 26 ianuarie, la Varșovia a avut loc Consfătuirea secretarilor pentru problemele activității ideologice și relațiilor externe ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste. La consfătuire au participat reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din R. P. Bulgaria, R. S. Cehqslovacă, Republica Cuba, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P, Ungară și Uniunea Sovietică.•La lucrările consfătuirii au participat, de asemenea, șefi de secție, adjuncți de șefi de secție și lucrători cu munci de răspundere ai secțiilor externe și ideologice ale Comitetelor Centrale ale partidelor frățești enunțate mai sus.Consfătuirea a fost deschisă de J. Szydlak, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.La consfătuire au luat cuvintul t din partea P.C.B. — A. Lilov ; din partea P.C. din Cehoslovacia — J. Havlin ; din partea P.C. din Cuba — R. G. Pelaez ; din partea PIS.U.G. — K. Hager ; din partea P.P.R.M, — D. Cimiddorj ; din partea P.M.U.P. — J. Szydlak ; din partea P.C.R. — Ștefan Andrei ; din partea P.MiS.U. — M. Ovari ; din partea P.C.U.S. — B. Ponomariov.Participanții au făcut un schimb de păreri asupra unor teme actuale ale activității politico-ideologice, ținînd seama de problemele noii etape a luptei pentru adîncirea destinderii și de rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.S-a constatat cu satisfacție că în ultima perioadă s-a obținut un progres important în colaborarea ideologică bilaterală și multilaterală a partidelor participante, bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Aceasta s-a manifestat în diferite domenii ale informației și propagandei, științelor sociale, învățămîntului, editorial, artei și culturii, turismului, precum și în activitatea organizațiilor obștești. Toate acestea facilitează extinderea favorabilă, în continuare, a colaborării, în interesul dezvoltării construcției socialiste și comuniste în fiecare țară, exercită o influentă pozitivă asupra întăririi coeziunii statelor socialiste și a activității lor pe arena internațională.S-a subliniat însemnătatea politi- co-ideologică a acțiunilor organizate în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la victoria asupra fascismului, cu
Ambasadorul României în Republica Populară 

Mozambic și-a prezentat scrisorile de acreditareLOURENQO MARQUES 27 (Agerpres). — La 27 ianuarie, Mircea Zara, ambasadorul Republicii Socialiste România la Lourenpo Marques, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Populara Mozambic, Samora Moises Machel.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesăj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală șefului statului mozambican, de progres șl prosperitate poporului . mozambican prieten.Președintele Samora Moises Machel a mulțumit cu căldură pentru mesaj și, la rîndul său, a rugat să fie transmise șefului statului român expresia sentimentelor sale de înaltă prețuire, de prietenie militantă, de
Orchestra simfonică a 

Radioteleviziimii române, sub conducerea dirijorilor Iosif Conta și Emanuel Elenescu, avîndu-i ca soliști pe violonistul Ion Voicu și harpista Elena Gantolea, în cadrul unui turneu, a concertat la Frankfurt (Main), Bonn, Duisburg, Heidelberg, Hamburg și în alte orașe ’din R. F. Germania.
La Paris 8 ■nce*;at d'n viață, in vîrstă de 84 de ani, Jean Lenoir, cunoscut ca unul dintre cei mai prolifici autori de muzică pentru filme.
Iarnă grea și în Spania, în provincia Vizcaya din nordul țării, numeroase drumuri au fost blocate de abundente căderi de zăpadă, însoțite de furtuni, sute de camioane ră- mînînd din această cauză imobilizate.

B B B B B Bansamblu privind consolidarea destinderii în Europa sînt de natură să favorizeze apropierea, înțelegerea șl cooperarea largă între țările balcanice. Este de la sine înțeles că, departe de a fi îndreptate împotriva cuiva sau de a dăuna vreunei țări sau grupUri de țări, asemenea obiective de colaborare pe plan regional 

constituie o contribuție la consolidarea destinderii pe continentul european și în întreaga lume.Pe bună dreptate se poate aprecia, pornind de la acest adevăr fundamental, că nu numai popoarele din Balcani, dar și toate popoarele europene sînt interesate în realizarea unei largi colaborări interbalcanice. Popoarele sînt interesate și așteaptă ca participanții la conferința de la Atena să depună eforturi hotărîte pentru a îndrepta această reuniune pe calea abordărilor practice, care să ducă la obținerea unor ' rezultate concrete, palpabile, pe plan economic și în alte do- 

aniversări jubiliare și alte evenimente politice de seamă din viața partidelor și țărilor socialiste reprezentate.Participanții la consfătuire au menționat în unanimitate importanta istorică a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care a creat condiții pentru dezvoltarea procesului de edificare a securității în Europa, corespunzător intereselor tuturor popoarelor de pe continent, cauzei păcii și colaborării internaționale. Rezultatele Conferinței de la Helsinki au creat premise pentru colaborarea reciproc avantajoasă a statelor, indiferent de orînduirea lor socială — în economie, cultură, știință, învățămînt, în domeniul informației și contactelor dintre oameni — în condițiile respectării cu strictețe a principiilor egalității în drepturi și a suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne ale altor state.Participanții la întîlnire au evidențiat că țările lor, așa cum s-a subliniat în repetate rînduri in declarațiile oficiale și in alte documente ale organelor lor conducătoare, sînt gata să contribuie prin toate mijloacele la transpunerea în viață a tuturor principiilor și angajamentelor înscrise în Actul final al Conferinței general- europene, să sprijine inițiativele îndreptate în această direcție ale tuturor forțelor sociale.Participanții la consfătuire au subliniat importanța continuării luptei pentru adîncirea pe toate căile și înfăptuirea efectivă a destinderii, încetarea cursei înarmărilor și realiza- . , rea dezarmării, pentru extinderep Aț- li' laborării internaționale, întăriră.”' 1- ni cii și securității în întreaga lumE Ei apreciază importanța dezvoltării luptei împotriva încercărilor de a se denatura conținutul politicii interne și externe a țărilor socialiste; împotriva ideologiei și propagandei imperialiste reacționare, a politicii de forță și dictat, a colonialismului și neocolonialis- mului, anticomunismului, fascismului, rasismului. A fost exprimată solidaritatea cu lupta pentru libertate și independentă a poporului Republicii Populare Angola.O importanță principială are popularizarea multilaterală,, atît în țările socialiste, cît și în afara lor, a realizărilor fiecărei țări socialiste în domeniul economiei, științei, culturii, ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, dezvoltării democrației socialiste, activității politice internaționale.Consfătuirea s-a desfășurat într-O atmosferă de lucru, tovărășească.

sănătate și fericire personală, de recunoștință pentru sprijinul permanent și multilateral acordat de România socialistă luptei juste pentru independență a poporului mozambican. El a urat, de asemenea, poporului român noi succese în opera de făurire a societății socialiste 
și comuniste.în cadrul convorbirii prietenești, care a avut loc după ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, a fost subliniată dorința comună de a transpune în practică prevederile documentelor semnate cu prilejul întîlnirii președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Samora Moises Machel la București, în decembrie 1974, de a dezvolta și în viitor, pe multiple planuri, relațiile dintre cele două țări și popoare prietene.
R. S. CEHOSLOVACĂ 

Rezultatele îndeplinirii 
planului în anul 1975PRAGA 27 — Corespondentul A- gerpres transmite : Comunicatul Direcției Federale de Statistică, asupra îndeplinirii planului economiei naționale a R. S. Cehoslovace în anul 1975 — arată că venitul național a crescut, în comparație cu an,ul precedent, cu 6 la sută, iar globală industrială cu 7 la sută~ rirea productivității muncii, la sută în industrie și 6,3 la sută în construcții, a asigurat 87 procente din creșterea producției industriale, în agricultură, din cauza unor condiții climatice nefavorabile, producția globală agricolă a fost cu 0,7 la sută sub realizările anului precedent. Producția totală de cereale recoltate anul trecut însumează 9,5 milioane tone.

B B Q B B H B menii, corespunzător așteptărilor o- piniei publice balcanice și europene, să reflecte, totodată, tendințele pozitive din viața continentului și din zona Balcanilor și să contribuie la consolidarea acestor tendințe.Experiența Conferinței general-europene a demonstrat din plin că, atunci cînd se discută cu răbdare și atenție, cînd se acționează în spiritul înțelegerii și se manifestă receptivitate față de punctele de vedere reciproce, este pe deplin posibil să se obțină rezultate pozitive, care să întrunească consensul participanților. A- ceastă experiență fructuoasă se cere continuată și adîncită, pentru a se a- sigura, astfel, conferinței interbalcanice o desfășurare rodnică pe calea abordării constructive a tuturor problemelor. Este un deziderat al opiniei publice ca la reuniunea de la Atena, prin bunăvoință și spirit de conlucrare, să se ajungă la rezultate cît mai substanțiale.în_ concordanță, cu întreaga sa politică de promovare consecventă a telurilor înțelegerii și cooperării în Balcani, România își reafirmă hotărîrea de a acționa în vederea reușitei Conferinței de la Atena, astfel ca această reuniune să se înscrie ca un pas important pe calea evoluției tot mai ferme a relațiilor interstatale din Balcani în direcția bunei înțelegeri, a conlucrării fructuoase între vecini animați de sentimentele nobile ale prieteniei și respectului reciproc, care știu să transpună în viață năzuințele popoarelor de a trăi în pace și colaborare.
V. AEEXANDRESCU
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