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PA TRIOTISMULUI SOCIALIST
Există o strînsă unitate între socialism și patriotism. Nu se poate 

vorbi de socialism fără patriotism — care înseamnă preocuparea 
pentru eliberarea și bunăstarea propriului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
O retrospectivă oricît de sumară a mișcării noastre muncitorești, de-a lungul a aproape un seeol de la apariția ei pe arena politică a țării, relevă, asemenea unui fir roșu, că întreaga ei existență a fost străbătută de cea mai fierbinte dragoste de țară, de dăruire pentru cauza libertății și înălțării patriei.Preluate și ridicate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, aceste nobile tradiții i-au insuflat abnegație și eroism în decursul celor 55 de ani de existență pusă în slujba cauzei eliberării naționale și sociale a poporului. Așa cum subliniază Programul P.C.R., evocind continuitatea tradițiilor patriotice în întreaga istorie ă poporului român, aceasta se înfățișează ca istoria unor necontenite lupte de clasă, a bătăliilor purtate de masele populare pentru libertate și dreptate socială, pentru apărarea ființei naționale .și nea- tirnare, pentru progres și civilizație.Patriotismul fierbinte al comuniștilor, conștiința înaltei îndatoriri față de destinele poporului român au făcut dovada marii lor forțe în- suflețitoare în toate momentclc- cheie ale istoriei contemporane a României. Atașamentul comuniștilor față de cauza libertății, independenței și fericirii patriei s-au vădit deopotrivă in șirul marilor bătălii politice din anii 1929—1933, în eforturile de unire a forțelor patriotice în perioada luptei antifasciste, în acțiunile de apărare a integrității teritoriului național împotriva Dictatului de la Viena. în organizarea luptei împotriva dictaturii și a ocupanților hitleriști încununată de glorioasa insurecție din august 1944, în bătălia pentru cucerirea puterii în primăvara anului 1945, în întreaga epopee din anii construcției socialiste.Principiu fundamental al moralei noastre, patriotismul socialist îmbină armonios dragostea față de

pămîntul strămoșesc și de popor, țață de tradițiile înaintate, cultura și limba națională, cu devotamentul neprecupețit față de patria liberă, * față de cauza socialismului. Forța patriotismului socialist constă în caracterul său activ, mobilizator, exprimînd înalta conștiință a răspunderii ce revine fiecărui cetățean de a-și îndeplini cu cinste obligațiile profesionale și obștești, de a-și consacra toate resursele înfloririi patriei socialiste, fericirii poporului. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, o puternică forță motrice a orînduirii noastre este patriotismul socialist, manifestat în eforturile conștiente depuse de masele largi populare pentru înflorirea țării, în entuziasmul cu care ele înfăptuiesc politica partidului, prevederile planurilor economice. Avîntul întrecerii socialiste pentru realizarea exemplară a prevederilor noului cincinal, înfăptuirile economice și so- cial-gospodărești, nenumăratele acțiuni și inițiative consacrate accelerării progresului economico-soci- al vădesc imensele potențe creatoare ale patriotismului socialist, uriașa sa capacitate de mobilizare a maselor.Ca o concluzie desprinsă din întreaga activitate a partidului, documentele Congresului al XI-lea, Programul partidului definesc patriotismul socialist ca una dintre trăsăturile definitorii ale omului nou, constructor al socialismului. Codul etic stabilește drept datorie fundamentală a comuniștilor slujirea cu credință a cauzei partidului și poporului, subordonarea întregii lor energii și capacități de muncă operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Suprema îndatorire a tuturor cetățenilor este apărarea cu orice sacrificii a integrității patriei, independentei și suveranității naționale. Adevărată profesiune de credință comunistă, înflăcărat în-

demn adresat tuturor membrilor partidului, așa înțelegem cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu din Raportul la cel de-al XI-lea Congres : „Partidul nostru, comuniștii nu au alt țel mai înalt decît servirea devotată a intereselor poporului, ale patriei, construcția socialismului și comunismului... Animați permanent de spirit de răspundere, de sacrificiu, ei nu doresc — nu trebuie să dorească — nici un fel de alt privilegiu decît acela de a-și servi patria, de a servi poporul, socialismul și comunismul".Cel mai strălucit exemplu însu- flețitor îl constituie în această privință însăși prodigioasa activitate a secretarului general al partidului. în conștiința poporului, toate marile înfăptuiri din deceniul marcat de Congresele al IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale P.C.R. — perioada, cea mai rodnică' în împliniri din întreaga istorie a patriei — sînt indisolubil legate de contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și aplicarea liniei generale a partidului, de spiritul înnoitor promovat în toate sferele vieții economico- sociale, ca factor de dinamizare a energiilor, a tuturor potențelor creatoare ale poporului.Din inițiativa . sa nemijlocită a fost adoptat ansamblul măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii vieții sociaje, de dezvoltare accelerată a tuturpr ramurilor, economiei naționale, ca o condiție a apropierii României de țările cu înalt nivel de dezvoltare industrială. ca o premisă pentru deplina punere în valoare a avantajelor și superiorității noii orînduiri.Fierbintele său patriotism, prețuirea experienței și înțelepciunii poporului. concepția că socialismul și democrația sînt de nedespărțit și-au găsit expresie în crearea cadrului organizatoric propice participării active a maselor populare la e- laborarea și înfăptuirea deciziilor, în statornicirea dialogului perma

nent cu poporul, ca principală metodă de conducere a treburilor obștești.Patriotismul socialist în acțiune se vădește în faptul că tot. ce se făurește și se proiectează in țara noastră urmărește ridicarea bunăstării întregului popor. De asemenea, trebuie subliniat că deceniul care a urmat Congresului al IX-lea a marcat o adevărată cotitură pe planul întregii activități ideologice și politico-educative, formarea omului nou devenind o problemă cheie, o componentă esențială a operei de făurire a noii orînduiri.Nu există problemă majoră aflată în fața societății noastre — de la creșterea calitativă a forțelor de producție la repartizarea lor rațională pe teritoriul țării, de la dezvoltarea accelerată la creșterea eficienței întregii economii naționale, de la integrarea învățămîntului cu producția la stăruitoare» promovare,a științei, de la inițierea Programului partidului și a Codului etic pînă la afirmarea pe toate planurile a umanismului socialist — în care inițiativa și principalul impuls să nu fi aparținut secretarului general al partidului.îmbinarea armonioasă a patriotismului fierbinte cu internaționalismul consecvent se afirmă ca o trăsătură definitorie a personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu. înțregul nostru popor, cercuri largi ale opiniei publice internaționale acordă o înaltă apreciere contribuției personale a secretarului general al partidului, președintelui republicii la elaborarea și promovarea politicii externe a României socialiste, la creșterea prestigiului internațional al țării noastre. Se bucură de o mare prețuire fermitatea și consecvența cu care militează , pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste. pentru dezvoltarea multilatera-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, în cursul după- amiezii de miercuri, cu tovarășul Felipe Gonzales, prim-secretar al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră in fruntea unei delegații a P.S.O.E.La întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R. .Au luat parte membrii delegației P.S.O.E. — Nicolas Redondo, membru al Comisiei Executive a P.S.O.E., președintele Uniunii Generale a Muncitorilor din Spania. Luis Yanez, membru al Comisiei Executive, secretar al P.S.O.E.. Jose Federico Carvajal și Rafael Escudero, membri ai Comitetului Național al P.S.O.E.Conducătorul delegației spaniole a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pentru invitația de a

vizita România, pentru prilejul oferit de a cunoaște realizările obținute de poporul român în construirea unei vieți noi, libere și prospere.Salutindu-i pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat satisfacția pentru vizita pe care o întreprind în țara noastră, pentru convorbirile prilejuite de această vizită, apreciind că ele vor permite să se pună bazele unor relații de prietenie și strînsă colaborare între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, în interesul celor două partide . și popoare, al cauzei unității forțelor progresiste, democratice și antiimperia- liste, al păcii și socialismului.în timpul întrevederii s-a procedat la o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor celor două partide și s-'a efectuat un schimb de vederi privind unele probleme ale situației internaționale și ale mișcării muncitorești internaționale.în acest cadru s-a exprimat dorința comună de a dezvolta raporturi de prietenie și colaborare între cele două partide, pe baza solidarității internaționaliste, a respectului independenței și a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător propria sa politică fără nici un amestec din afară. S-a subliniat necesitatea deosebită a dezvoltării colaborării

dintre comuniști, socialiști. social- democrați și alte forțe politice progresiste și democrate pe plan național și pe plan internațional în lupta pentru progres economic și social, împotriva imperialismului, a amestecului acestuia în treburile interne ale altor state, pentru raporturi noi în viața internațională, care să asigure fiecărui popor, fiecărei națiuni dreptul la dezvoltare liberă, independentă, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.Subliniindu-se importanța deosebită a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, în timpul convorbirilor s-a relevat necesitatea unirii eforturilor popoarelor din Europa pentru înfăptuirea unei securități reale pe continent, pentru dezvoltarea unei cooperări pe multiple planuri între țările și popoarele europene.în încheierea convorbirilor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a urat conducerii Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol noi succese în lupta pe care o desfășoară pentru progres economic și social în Spania, in întărirea colaborării cu celelalte forțe progresiste, democratice din Spania.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.
SCRISOAREA TOVARĂȘULUI
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(Continuare în pag. a II-a)

adresată tuturor celor care l-au felicitat 
cu prilejul aniversării zilei de naștere

- Prin arta noastră - 
yorbim lumii întregiConcertînd peste hotare, rar mi-a fost dat să trăiesc bucurie mai mare decît aceea de a vedea cum este apreciată, recunoscută in desăvîrșita sa originalitate arta noastră mu- ,£ală. Pornind de la acest simțămint, am a- juns să-mi conturez, cu mărturii oferite de viață, convingerea u- nei înalte îndatoriri — a noastră, a muzicienilor (și, aș îndrăzni să spun, în general a artiștilor) : aceea de a face cunoscută pretutindeni creația muzicală românească din toate timpurile, de a pleda pentru valorile snuzicii românești.Dacă muzica secolului nostru este îndeobște cunoscută, se aplaudă lucrările enesciene, se apreciază școala românească modernă de compoziție, trebuie să recunoaștem că muzica secolelor trecute nu are binemeritata popularizare. încă se fac confuzii, se trag concluzii pripite de către unii muzicologi de peste hotare despre continuitatea culturii noastre muzicale. Nu e- xagerez cînd spun referitor la valorificarea tradițiilor muzicii românești că ritmul în care muzicienii trebuie să investigheze, să elaboreze studii de cercetare, să scoată la iveală date certe despre obîrșiile acestei arte, trebuie împrumutat de la exemplarul ritm în care creatorii de bunuri materiale înfăptuiesc dezvoltarea industriei, a economiei. Pentru că este vorba de mărtu

rii indiscutabile asupra 
spiritualității româ
nești, pe tot par
cursul celui de-al doi
lea mileniu, este vorba 
de o componentă a is
toriei culturii româ
nești. Și spun aceste lucruri, ca unul dintre cei care am constatat, în nenumă

rate concerte în străinătate, succesul creațiilor muzicale românești, de la cele ale unor autori anonimi (sec. XII-XIII), pînă la compoziția proaspătului absolvent de conservator. Gîndind la sensurile cele mai adinei ale indicațiilor Congresului al XI-lea, înțeleg că este o datorie de onoare a tuturor interpreților, muzicologilor de a depista, de a valorifica a- ceSte comori.Pînă acum am reușit să stringem, în cadrul „Madrigalului", cîteva lucrări care atestă tradițiile muzicii românești, lucrări ale Școlii de la Putna (sec. XV—XVI), culegeri de muzică, compoziții ale unor entuziaști animatori culturali — pînă la Anton Pann, mare
însemnări de

Marin
CONSTANTIN

personalitate a culturii noastre muzicale. Nu am uitat cultura transilvăneană cu specificul său, paginile lui Honterus, Ion Că- ianu... Cînd prezentăm publicului lucrări corale moderne, de o valoare excepțională, și găsim în ele germenii tradiției (spre exemplu, pagini de Ștefan Niculescu,. Mihai Moldovan, Anatol Vieru, T. Olah, Miryam Mar- be, Al. Pașcanu), odată mai mult înțelegem că progresul creației contemporane, originalitatea, specificitatea ei îndeamnă la o racordare cu valorile inestimabile create de înaintași. Și aceste creații trebuie să le arătăm lumii ca pe un tablou amplu în care valoarea contemporană este proiectată pe fundalul, de tulburătoare frumusețe, al tradiției.în prezent pregă

tesc spre editare, spre imprimare, împreună cu corul „Madrigal", un disc de muzică contemporană și o serie de discuri intitulate : „500 de ani de
cultură muzicală in 
Moldova, Valahia și 
Transilvania", lucrări care vor stîrni, cu siguranță, interes nu numai pentru caracterul lor documentar, ci și pentru valoarea lor artistică. Vom păstra autenticitatea, dar vom sublinia și profilul lor concertistic. Urmărim procesul de interferare a intonațiilor folclorice in muzica veche, mărturii despre modul în care muzica și versul ajung să se impună plenar. în toată frumusețea. Sperăm ca „Madrigalul" să realizeze cu profesionalism și dăruire aceste imprimări care ne implică nu doar profesional, nu doar estetic, ci, în primul rind, cultural, civic, patriotic. Vor fi prezentate publicului pagini din muzică Moldovei, Va- lahiei, creații cu un pronunțat caracter me- lismatic, cu ecouri folclorice, pagini din muzica transilvăneană în care sint pregnante modurile populare — toate demon- strind, prin unitatea interioară profundă, u- nitatea de simțire și gind a românilor de pretutindeni.Această restituire a vechiului nostru patrimoniu muzical o circumscriem unei acțiuni mai generale, cerinței ca asemenea puneri în valoare, bine organizate, bine îndrumate, coordonate științific și realizate cu pasiune, să contribuie la mai cu- prinzătoarea cunoaștere a creației noastre în lumea largă, să răspundă nobilei misiuni de educare permanentă a întregii națiuni intru prețuirea patrimoniului spiritual al patriei.

------------- Paginile III-IV ------------Conferințele județene ale consiliilor ‘ populare
Relatări din județele 

Maramureș, Mureș, Neamț, 
Olt, Prahova, Satu-Mare

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit telegrame de felicitare din partea comitetelor județene de partid, consiliilor populare județene, ministerelor, a unor instituții centrale și organizații obștești, a unor comitete de partid din unități economice și instituții din întreaga țară, din partea unui mare număr de oameni ai muncii români, maghiari, germani

și de alte naționalități. în telegrame se exprimă sentimentele de deosebită dragoste, înaltă prețuire și profund atașamenț față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de activitatea sa neobosită în fruntea partidului și statului, pusă în slujba înfloririi patriei socialiste, ridicării ei pe noi trepte de civilizație și progres, a cauzei socialismului și păcii în lume. De a- semenea, sînt adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroase urări de viață îndelungată și multă sănătate pentru a conduce desti

nele României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism și se reafirmă hotărîrea nestrămutată a tuturor oamenilor muncii de a acționa, în continuare, cu energie și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le revin din Programul partidului.în legătură cu telegramele și scrisorile care i-au fost adresate cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu transmite următoarea scrisoare :
„Mulțumesc călduros activiștilor de partid și de stat, organizațiilor de partid și obștești, 

instituțiilor de stat, oamenilor muncii care m-au felicitai și mi-au adresat urări cu pri
lejul zilei mele de naștere.

Apreciind aceste manifestări ca o expresie a încrederii și dragostei poporului 
nostru față de Partidul Comunist Român — în rîndurile căruia am crescut și m-am format 
ca revoluționar — adresez tuturor celor care m-au felicitat urări de succes în
activitatea lor consacrată îndeplinirii liotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului, 
multă sănătate și fericire l"
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„Știați că... ?“ — iată prima întrebare care ne-a întîmpinat la intrarea- în halele modernei fabrici de bucătării a Combinatului de prelucrare a lemnului de pe paltforma Piperei.Ce trebuia să știm ? Ne-am .apropiat, curioși, de panoul din pragul halelor pe care era scris cu litere mari, citețe acest titlu- îndemn. Spicuim din multitudinea faptelor petrecute în acele zile, care erau a- mintite cu plus sau cu minus în acest „memento e- tic", cum poate fi caracterizat panoul : cu o zi înainte, utecista Gabi Voinea reușise performanta de a retușa pentru export, potrivit ceior mai exigente cerințe calitative, un număr de 40 de dulapuri înalte, în loc de 30 cit prevedea norma ; muncitorul Dumitru Năstase, căruia i se încredințase, ca semn de deosebită încredere, un circular dublu, absentase o zi de la lucru, provocînd staționarea unei mașini de mare capacitate ; retușorul Necula Vidman nu acordase suficientă atenție calității unor prodilse. ceea ce a dus la respingerea lor de către controlul de calitate etc.De la bun început — de la această formă vie, atrăgătoare și combativă a a- gitației vizuale — ne-am întîlnit deci cu ceea ce comuniștii de aici numesc „Codul etic în acțiune". Am luat contact cu spiritul de evidențiere echitabilă a meritelor și de critică

CODUL ETIC ÎN VIAȚA COLECTIVULUIpartidului. Desprindem din ultimele numere ale acestei publicații mult așteptate și gustate de cei din fabrică : o caricatură amuzantă și virulentă ii prezenta pe cîțiva care, în schimbul III, își iroseau timpul la taclale și îi întrebau pe cei ce

cerbă a lipsurilor care definesc uh autentic climat de intransigență comunistă, climat pe care organizația de bază, biroul, secretarul ei, maistrul de sector Nicolae Rogoveanu, îl cultivă temeinic și perseverent în munca și viata de
— Organizăm, la fiecare nouă apariție, convorbiri ale agitatorilor cu grupele sindicale chiar în fața caricaturilor și epigramelor care îl implică pe unul sau pe altul din colectiv — ne spunea secretarul organizației. E un bun prilej pen-

Cînd se pune „punctul pe l

a-

©

la fiecare loc de muncă
Un „sfredel" cu efecte salutare ® Dezbatere în fața... unei 
caricaturi © Cum ii formezi pe tînărul de lîngă tine ?

zi cu zi a comuniștilor, a întregului colectiv de aici.Fiindcă am început cu un element de agitație vizuală, să mai amintim unul, la fel de sugestiv și eficient : e vorba de gazeta de perete satirică „Sfredelul". al cărei colectiv de redacție. condus de maistrul Va- sile Goguț, folosește cu ascuțime arma caricaturii și a epigramei spre a supune oprobriului opiniei publice fapte și atitudini în contradicție cu normele și principiile Codului moral al

lucrau cu sîrg : „De ce nu stați cu noi la șuetă, doar e început de lună, nimeni nu ne împinge din urmă 11“ ; o caricatură însoțită de o epigramă îl „lua în tărbacă" pe Anghel Pîrlog de la finisaj care „dădea iureș cu cantitatea", in schimb neglija calitatea, provocînd mereu remanieri ș.a.m.d. Dar mai interesant și semnificativ chiar decît gazeta satirică se înfățișează modul cum e folosită acțiunea ei de către organizația de bază.

tru ca un număr cit mai mare de oameni să-și spună cuvîritul despre faptele incriminate. Mai mult decît atit : colectivul de redacție urmărește „pe teren" felul cum se comportă cei în cauză și. dacă în- tr-un anume răstimp se remarcă modificări pozitive în munca și comportarea lor, scoate „ediții speciale". Căci pe noi ne interesează nu actul educativ în sine, ci eficiența Iui, felul cum acționează asupra conștiințelor, deter-

minînd mările cînd Anghel Pirlog și-a îndreptat prin fapte atitudinea, gazeta a semnalat prompt acest lucru...Un alt mod de a acționa pe acest tărîm il reprezintă discutarea în adunările generale de partid, în ședințele grupelor sindicale a unor trăsături desprinse din Codul etic, ilustrate exemple concrete din lectiv.năoară, necesitatea unei a- titudini muncă,ștească. și ..în viața din afara întreprinderii, membrii de partid l-au criticat cu asprime pe fostul secretar al organizației U.T.C., Nicolae Dabija, care începuse să-și neglijeze familia, cee3 ce se reflecta negativ și în felul cum muncea in producție și pe tărîm obștesc. Din această dezbatere severă, fără menajamente, au avut de învățat nu numai cel în cauză, ci și alți membri de partid și oamenj din colectiv.Mai presus de orice însă impresionează aici preocuparea organizației de partid de a desfășura o intensă, atentă și plină de tact muncă de la om la om pentru ă-i ajuta din timp pe toți cei ce s-ar afla în primejdia de a aluneca pe căi greșite să-și găsească drumul cel drept și sănătos în viață și muncă.

prin fapte transfor- cuvenite. Bunăoară,

cu co- Dezbătîndu-se, bu-morale unitare in în activitatea ob-

Victor BÎRLADEANU
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Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cu deosebită satisfacție sincere felicitări și calde urări de sănătate deplină, fericire personală și noi succese în construirea societății socialiste, spre bunăstarea și viitorul fericit al poporului român.Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare fructuoasă dintre țările noastre socialiste prietene se vor Întări in continuare, tn interesul popoarelor noastre și in folosul socialismului și păcii tn lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste din România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia oelei de-a 58-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, primiți felicitările cordiale și urările mele sincere de deplină sănătate, ani lungi de viată și noi succese în activitatea dumneavoastră de răspundere.Cu acest prilej, aș dori să reafirm convingerea că colaborarea multilaterală dintre R. P. Bulgaria și Republica Socialistă România, dintre P. C. Bulgar și P. C. Român se va dezvolta și adinei, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor comunității socialiste și mișcării comuniste internaționale, 
al cauzei păcii și socialismului.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Lucrări pregătitoare 
în legumiculturaîn numeroase unități agricole de stat și cooperatiste din județul Dîmbovița lucrările de pregătire a viitoarei producții de legume se desfășoară în ritm intens.La Potlogi a fost deja semănată varza extratimpurie. unitatea a- vînd asigurate semințele pentru toate culturile înscrise în planul de producție. Pe cele 17 hectare de solarii au fost administrate 7,5 tone superfosfat și 800 tone îngrășăminte naturale. Se remarcă, de asemenea, participarea în masă a cooperatorilor la toate acțiunile de sezon : fertilizări, întreținerea sistemului de irigații, pregătirea răsadnițelor ș.a. O cu totul altă situație am întilnit însă zilele trecute la cooperativa agricolă din Pitaru, unde erau prezenți la reparatul serelor în- mulțitor doar brigadierul Nicolae Col- țoi și cîțiva pensionari. (Al. Dumi- trache).

CELUI DE-AL II-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI SOCIALIST. DIN COSTA RICAStimați tovarăși.Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților 
la cel de-al Il-lea Congres al Partidului Socialist din Costa Rica, membrilor partidului dumneavoastră și oamenilor muncii costaricani un cald salut prietenesc, împreună cu urări de succes deplin în desfășurarea lucrărilor con- 8reSCongresul Partidului Socialist din Costa Rica se desfășoară în condițiile intensificării luptei popoarelor latino-americane, a forțelor populare, democratice și progresiste ■ din America Latină și din întreaga lume împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru apararea și consolidarea independenței naționale, pentru preluarea _ bogățiilor naționale în folosul propriu, pentru o dezvoltare economico-socială de sine stătătoare, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, pentru pace și colaborare în lume, ................... _ .Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția relațiilor dintre ce)e două țari și popoare, îndeosebi după vizita în Costa Rica a președintelui Republicii Socialiste România, secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, reafirmăm, totodată, dorința partidului nostru de a adinei în viitor cursul pozitiv al relațiilor stabilite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din Costa Rica, în folosul dezvoltării colaborării și prieteniei dintre popoarele noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

- PUTEREA ÎNSUFLEȚITOARE -
4 PATRIOTISMULUI SOCIALIST

(Urmare din pag. I)

în numele populației, al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare, al Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și în numele meu personal, vă adresez cele mai calde urări cu prilejul celei de-a 58-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.Vă urez multă sănătate, numeroase noi succese în înalta dumneavoastră misiune.Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre populația sud-vietna- meză și poporul român să se consolideze și să se dezvolte tot mai mult pe zt 
‘60 trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud 

Președintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 58-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă adresăm, în numele poporului, partidului și statului nostru, precum și în numele meu personal, cele mai sincere și călduroase felicitări și vă exprimăm viile noastre urări de viață lungă. Urmărim cu interes deosebit eforturile imense făcute de poporul prieten român sub conducerea Partidului Comunist pe care dumneavoastră aveți distinsa onoare de a-1 conduce pe calea făuririi unei lumi a dreptății sociale și progresului democratic.Sintem convinși că legăturile existente între țările noastre se vor întări 
și mai mult, in interesul major al celor două popoare ale noastre, angajate în lupta comună împotriva tuturor forțelor dominației și exploatării omului de către om.Cu foarte înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURS
Secretar general

al Partidului Democrat din Guineea 
Președintele Republicii Guineea

lă a legăturilor cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente. cu toate țările lumii, pe temelia deplinului respect reciproc, a principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, ale nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state și popoare.Prin întreaga activitate pe tărî- mul vieții politice internaționale, președintele Republicii Socialiste România s-a dovedit un înflăcărat apărător al dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine stătător destinele, un luptător fără

preget împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, un militant energic pentru soluționarea pe cale politică, pașnică, a tuturor problemelor litigioase, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate, promotor al unei noi ordini economice și politice internaționale. al făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.Dragostea fierbinte de patrie, slujirea plină de devotament și dăruire a intereselor vitale ale țării au fost și vor fi mereu izvorul autorității și prestigiului nedezmințit al partidului, temeiul încrederii neabătute cu care masele populare înfăptuiesc politica partidului. Marea forță dinamizatoare și mo

bilizatoare a partidului, profundul ecou pe care cuvîntul său îl stîr- nește în rîndurile celor mai largi mase populare izvorăsc din convingerea acestora, confirmată de viață, că patriotismul este însăși rațiunea de a fi a partidului.Nu există pentru comuniști îndatorire mai înaltă decît aceea ca atît la locul de muncă cit și în viata obștească să manifeste zi de zi înaltele trăsături de patriotism militant pe care le cultivă partidul. Este cea mai de seamă îndatorire partinică și, .totodată, principala modalitate de a contribui la creșterea rolului partidului de forță politică conducătoare a societății noastre socialiste.
*

DIN PRIMA LUNĂ A ANULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Planul la export depășit
Stimate domnule /președinte,împreună cu mine, guvernul și poporul Nigeriei se bucură și vă felicită călduros cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere. Doresc să evidențiez convingerea mea că activitatea dumneavoastră remarcabilă in promovarea păcii și solidarității internaționale a contribuit, nu în mică măsură, la existența relațiilor cordiale și a cooperării bilaterale fructuoase între Republica Nigeria și România, țări prietene.Vă rog să acceptați, domnule președinte, urările noastre cele mai bune de sănătate îndelungată, putere de muncă, pentru tot mai multe succese in slujba umanității.

General MURTALA RAMAT MUHAMMED
Șeful Guvernului militar federal, 
Comandant șef al forțelor armate 

ale Republicii Federale Nigeriao .ijm.ur.au a «UH'.naiî» ram 14. -r •
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.în fericita împrejurare a aniversării Dumneavoastră îmi este deosebit de plăcut să. prezint Excelenței Voastre cele mai călduroase urări de fericire personală pe care președintele Republicii Italiene m-a însărcinat să vi le transmit.

Dragă tovarășe,Aflînd de apropiata aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, dorim să vă adresăm, in numele partidului nostru, al Comitetului său Central și al Biroului său Politic, cele mai bune urări de sănătate, fericire și satisfacție in munca considerabilă pe care o înfăptuiți pentru poporul român și Partidul Comunist Român.Acceptați, dragă tovarășe, salutările noastre foarte tovărășești.
Partidul Muncii din Elveția, 

Președinte.
JEAN VINCENT

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RoplâniaCu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală dumneavoastră și doamnei Ceaușescu, cit și succese continue în slujba poporului român prieten și in contribuția dumneavoastră valoroasă la pacea în lume.Cu cele mai profunde sentimente,

BULENT ECEVIT
Președintele Partidului Republican 

al Poporului din Turcia

decadă cu decadă

Cu aceste sentimente ale șefului statului italian, cărora îmi permit să mă asociez, vă rog să primiți, Excelență, expresia celor mai respectuoase omagii.
MARIO BOLASCO

Ambasador

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă Nicolae Ceaușescu,

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,Cu prilejul fericit al celei de-a 58-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, iml permit să vă transmit in numele președintelui Fakhruddin Aii Ahmed, guvernului și poporului Indiei și al meu personal sincere urări de viață lungă, sănătate și fericire personală, progres continuu și prosperitate pentru poporul prieten al României, sub conducerea dinamică și energică a Excelenței Voastre.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei 
mai înalte.

S. L. KAUL
Ambasador

Dumneavoastră sărbătoriți la 26 ianuarie 1976 a 58-a aniversare a zilei de naștere. Vă felicit cordial și vă doresc toate cele bune în viitor. Doresc să reușiți ca dezvoltarea continuă a României să fie în interesul destinderii și păcii in lume.Vă doresc sănătate deplină și putere de creație, pentru ca și în anul viitor să puteti continua munca dumneavoastră pentru pace și dezvoltarea în continuare a țării dumneavoastră. în acest spirit vă transmit încă o dată cele mai bune salutări și urări.
Al dumneavoastră,

dr. ARTHUR SCHMID
Consilier național

Președintele comisiei de politică externă

■kAu mai transmis telegrame de felicitare Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace. Harry și Cappy Morgan — fundația „Ambasadorii
Partidului Socialist Elvețian

★prieteniei", Jose Carlos Gonzales Campo Dal-Re, șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei la București.

Din primele decade de lucru ale acestui an, rampa de încărcare a întreprinderii de tractoare din Brașov nu cunoaște o clipă de răgaz. Ziua și noaptea, aceeași atmosferă de muncă stăruitoare, același freamăt neobosit. Iată, și acum, deși e 7 dimineața, o garnitură lungă de vagoane încărcată cu tractoare este pregătită de drum, în timp ce pe o altă linie, una din cele două macarale încarcă fără întrerupere containere. Circa 100 alte tractoare de diferite tipurj așteaptă să fie încărcate și ele. Toate sînt. destinate exportului in diferite țări ale luiriii.— P6't sp'une 'fără să exagerez — ne-a relatat ing. Victor Niță, șeful serviciului de export al întreprinderii — că am început acest an în condiții bune, chiar mai bune decît in anii trecuți. Deși s-au scurs două decade din ianuarie, am livrat la export, peste plan, 130 de tractoare.— Unde anume ?— în țări de pe toate continentele : Egipt, Siria, Iran, Australia, Canada, Italia, Bulgaria ș.a. Loturile pe care le vedeți sînt destinate altor țări, printre care. Statele Unite ale Americii, Fi- lipine, Japonia, Portugalia.La filiala din Brașov a întreprinderii de comerț exterior „Universal- tractor" am avut o convorbire cu ing. Mihail Alexandru, directorul general al acestei întreprinderi și adjunctul său, ing. Ion Tesedan. Le-am solicitat opinia în ce privește modul in care a demarat anul 1976, aici, la „Tractorul".— Producția de tractoare destinată exportului este asigurată in întregime cu contracte pe întregul an, ne-a relatat directorul general al întreprinderii. Nu dispunem de atîtea tractoare cîte ni se cer. Aceasta nu constituie, desigur, o surpriză pentru noi semnele acestor cereri superioare le-am consemnat încă din anul

trecut, cînd planul de export a fost depășit cu peste 4 000 de tractoare.După aprecierea directorului general. situația din acest an creează condiții favorabile pentru o eșalonare ritmică a livrărilor la export, în așa fel incit planurile lunare să fie realizate mai devreme, pentru ca partenerii externi să intre în posesia tractoarelor contractate Ia datele solicitate de ei și chiar inainte de termen. Un element pozitiv în acest sens îl constituie faptul că, începînd cu a- cest an, intră' în vigoare un număr mai mare de contracte încheiate pe termen lung cu diferiți clienți de ' peste hotare.— Faptul acesta — aprecia directorul general adjunct — are o serie de efecte favorabile atît pentru par
Buna organizare a. producției, preocuparea 
pentru un nivel tehnic ridicat, grija pentru 
calitate explică succesul constructorilor de 

tractoare din Brașov

b b b bDezvoltarea amplă a rețelei învățămîntului, cuprinderea la cursuri a unor generații din ce în ce mai numeroase de elevi și, mai ales, generalizarea primei trepte a învătămintului liceal au adus, tot mai mult, in actualitate internatele școlare. Așa cum se menționează și in „Regulamentul de organizare și funcționare a internatelor școlare", elaborat de Ministerul Educației și învățămîntului, C.C. al U.T.C. și Consiliul Național al Organizației Pionierilor — intrat în vigoare la Începutul anului 1976 — internatele sint unități social-educative care se organizează și funcționează pe lingă școli și au menirea de a asigura elevilor condiții corespunzătoare de viață, studiu și educație. Cum își îndeplinesc internatele aceste i importante atribuții, ce climat de viață și educație oferă ele elevilor ? Iată întrebarea al cărui răspuns am căutat să-1 aflăm vizitînd, în aceste zile, internate școlare din județele Ilfov, Alba și Iași,

două clădiri aferente (inspectoratul școlar județean și Institutul agronomic din București).Fără îndoială, este meritorie grija forurilor tutelare ale internatelor școlare — din județele amintite, cit și din alte părți ale țării — pentru sporirea capacității de cazare, pentru înnoirea dotării, pentru crearea unor condiții civilizate de viață elevilor, dar, în același timp, nu trebuie neglijată obligația unui permanent și atent control și a unui sprijin activ pentru remedierea operativă a tutu-

Și Ia liceul real-umanist „Horea. Cloșca și Crișan" din Alba Iulia situația la învățătură a „căminiștilor" este mulțumitoare : pe trimestrul I doar 2 corigenți din 160 de elevi. „Organizarea programului de studiu și a manifestărilor educative din internat — ne spuneau elevele Monica Necula și Daniela Silvestru, din a- nul III — este hotărîtă de noi prin comitetul de internat, care acționează sub îndrumarea și cu sprijinul comitetului U.T.C. și al conducerii liceului. Multe activități specificeDe la început distingem preocupări statornice ale gospodarilor — ministere, consilii populare județene, împreună cu Ministerul Educației și învățămintului — pentru continua dezvoltare și îmbogățire a bazei materiale șl dotarea corespunzătoare a internatelor școlare. în ultimii ani, numărul locurilor a crescut substanțial, ca urmare directă a construcțiilor noi și a unor amenajări. Prevederile pentru acest an includ realizarea unor localuri care să asigure cazarea a încă 25 000 de elevi, cu 20 la sută mai mulți decît in anul precedent.La întoarcerea din vacanta de iarnă, elevii grupului școlar al întreprinderii mecanice de reparat material rulant din Pașcani s-au „mutat" intr-un nou și modern complex școlar, care cuprinde, pe lingă săli de clasă, laboratoare și cabinete tehnice, un internat cu 300 de locuri și o cantină, modern utilate. Zestre nouă la internate au aproape toate liceele de specialitate și școlile profesionale din județul Iași. Nu mai puțin ospitaliere sint și unele internate „cu tradiție", cum ar fi cele de la liceele „Costache Negruzzi" și .,Mihai Eminescu" din Iași, de la licee din Pașcani, Hîrlău, Tg. Frumos, ca și de la școli generale din comunele Trifești, Golăești, Popricani ș.a. ; sau internatul liceului „Horea Cloșca și Crișan" din Alba Iulia — unde elevii sint găzduiți în condiții.., studențești : camere mari, luminoase,

Educația si studiul* 9în internatele școlare
9

cu mese de studiu și dulapuri, săli de meditații, club ; ca și internatele liceelor din Urziceni, unde impresionează în chip plăcut ordinea și curățenia din încăperi.Mai puțin norocoși decît colegii lor din Pașcani, elevii Liceului mecanic .din Alba Iulia, deși au început anul de studiu cazați intr-un internat nou, au și acum tot felul de necazuri. Forurile tutelare ale școlii (respectiv din Ministerul Construcțiilor de Mașini) au tărăgănat in mod birocratic aprovizionarea cu combustibil a centralei termice, iar constructorul (I.J.C.M. Alba) le-a lăsat drept „amintire" instalații defecte, Unele greutăți în funcționarea internatului, în amenajarea și utilizarea eficientă a spațiului de cazare se înregistrează și la Liceul agroindustrial din Fun- dulea, din cauza neînțelegerilor exis
tente între forurile tutelare ale celor

Raid in citeva județe
tor problemelor organizatorice și gospodărești care apar pe parcursul unui an sau trimestru școlar. Pentru că, asigurarea unor condiții a- decvate de existență elevilor în internat contribuie. în bună măsură, și Ia crearea acelui climat propice studiului, educației — îndatoriri importante înscrise în „Regulamentul de organizare și funcționare al internatelor școlare",— La noi, ne spunea prof. Valerian Giosu, director adjunct la liceui real-umanist „Costache Negruzzi" din Iași, toți cei 320 de elevi aflați in internat sînt printre cei mai buni 
Ia învățătură. Aceasta pentru că le-am asigurat un program chibzuit de studiu, sub îndrumarea cadrelor didactice, au la dispoziție săli de meditații, bibliotecă. Tot ei fac parte și din echipele de teatru, de dansuri și din fanfara liceului.

vieții din internat sint efectuate prin autogospodărire, principiu educativ și eficient, in același timp. Pentru acest trimestru școlar, obiectivul nostru declarat este : „nici un corigent". De adăugat că acțiunile cultural-educative de club ale elevilor din internat îi atrag și pe „externi".Nu-i mai puțin adevărat că în raidul nostru am întîlnit și internate care nu sînt altceva pentru elevi decît... loc de dormit. La internatul Liceului de construcții industriale din Iași existau, pină nu de mult, televizoare, dar forul tutelar — Trustul de construcții industriale Iași — le-a ridicat pe motive de... economie. La Sebeș, toate încăperile internatului Liceului real-umanist — sălile de meditație, de club etc. — au fost transformate în dormitoare, iar singurele activități distractive se

rezumă la... dans, sîmbăta, în localul școlii.Dincolo însă de slaba preocupare a forurilor tutelare, de modul formal în care-și îndeplinesc îndatoririle educative .și gospodărești consiliile de conducere ale școlilor respective, împreună cu organizațiile U.T.C. și de pionieri, menționăm și o problemă care ne-a fost semnalată de majoritatea interlocutorilor : pregătirea pedagogică necorespunzătoarc a.,. pedagogilor din internatele școlare (la care se adaugă selectarea și îndrumarea lor superficială de către forurile de resort). „în marea lor majoritate, aceștia sînt absolvenți de licee sau. în cel mai fericit caz, stu- denți la învățămîntul fără frecvență — preciza prof. Giosu din Iași. Unii sînt pedagogi pentru că au considerat că e o muncă mai „comodă", mai ușoară. Cred că ar fi în interesul îmbogățirii și diversificării vieții educative din internate dacă pedagogii ar proveni dintr-o ramură specializată — absolvenți ai liceelor pedagogice sau chiar ai învățămîntului universitar pedagogic — iar această activitate a lor ar fi legiferată ca „normă de catedră", cei care o prestează fiind admiși la examene de definitivat și grade didactice". Este, desigur, un punct de vedere, pe care-1 supunem atenției forurilor de resort.Concomitent însă se impun măsuri energice din partea factorilor de conducere a internatelor — consiliul de conducere al școlii. împreună cu organizațiile de pionieri și U.T.C. — care, sub îndrumarea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, sînt datoare să asigure un program de activitate politico-cducativă pe măsura cerințelor importante pe care partidul, societatea noastră socialistă Ie pun în fața școlii, a tuturor educatorilor tinerei generații.
Florica DINULESCU 
Ștefan D1NICA 
Manole CORCACI

tenerii noștri, cit și pentru întreprinderea de tractoare. Se creează condiții pentru o programare mai bună a fabricației, o stabilitate mai solidă în ce privește planul de producție, primirea unor comenzi din timp de la unitățile care cooperează la fabricarea tractoarelor ș.a.— Sub aspectul gamei de tractoare care se vor livra clienților externi, ce particularități conține planul pe 1976, ca și planul cincinal ?— Gama de tractoare va înregistra o continuă diversificare — ne-a răspuns directorul general. Bunăoară, în acest an, se vor exporta 27 tipuri de tractoare în circa 270 variante, începînd cu tractoarele de 35 cai putere. pină la tractoare de 180 cai putere. Această gamă se va lărgi simțitor în anii ce urmează, ajungînd să cuprindă 33 tipuri, în 300 de variante.De altfel, chiar din acest an, noi tipuri dc tractoare sînt oferite la export. Este vorba de tractorul TIH— 445 care se realizează în cooperare cu întreprinderea „7 Noiembrie" din Crâiova și de tractorul destinat mecanizării lucrărilor în vii și livezile de pomi, ce se execută in cooperare cu întreprinderea mecanică din Co- dlea și pentru care există încheiate contracte. Lor li se vor adăuga tractoarele de 80 cai putere și 180 cai putere, ce se vor fabrica în acest an aici, la Brașov, în producție de serie.O măsură luată din 1975 de către „Universaltractor", centrala industrială de resort și „Tractorul" și care a avut un efect deosebit de pozitiv a- supra relațiilor cu dienții externi a constituit-o reconsiderarea acțiunii de asigurare cu piese de schimb și cu asistența tehnică. în acest scop au fost create în diferite puncte ale globului, în zonele apropiate de partenerii mai importanți, depozite de piese de schimb, reorganizîndu-se mai bine și rețeaua de „service".Am continuat investigația la între

prinderea de tractoare. Interlocutor t ing. Gheorghe Nanu, director tehnic, care ne-a spus :— Remarc și eu unul din elementele pozitive ale activității noastre de export din acest an — încheierea unor contracte pe termen lung. A- vem posibilitatea să lucrăm pe baza unui program de fabricație mai sigur, fără oscilări, ceea ce creează condiții să ne ocupăm și mai mult de latura perfecționării în continuare a tractoarelor, de diversificarea lor, det însușirea în fabricație a unor noi tractoare cu puteri sporite.Din. cele relatate de directorul tehnic ăm rețintit uri fapt -esențial — și anume că, perseverînd pe linia îmbunătățirii organizării producției, cadrele tehnice ale întreprinderii au reușit să rezolve citeva probleme esențiale pentru realizarea planului sporit de producție pe acest an, deci și la export. 1) Este vorba de găsirea soluțiilor care permit fabricarea, in paralel, pe aceeași linie tehnologică a tractoarelor de 45 și 55 cai putere. 2) Unificarea unora din principalele repere ale tractoarelor de 80 cai putere (foarte mult solicitate la export) și de 65 cai putere. Aceasta a eliminat cerința unei tehnologii speciale. Econbmie deci de timp și de bani. (E vorba de milioane). 3) Tot ca un element pozitiv al activității întreprinderii de tractoare și „Uni- versăltractor" este și faptul că ș-a perseverat in domeniul livrării tractoarelor la export sub formă de sub- ansamble care se montează pe liniile create în diferite țări, numărul tractoarelor expediate în acest fel ridi- cîndu-se în acest an la peste 20 000.Abordind în discuția noastră o alțr. problemă, deloc nouă, adică ceai" referitoare la prestigiul de care se bucură tractoarele românești peste hotare, interlocutorul ne-a spus :— Pe baza constatărilor făcute pină acum din contactul cu partenerii externi, am reținut că acest prestigiu este datorat următorilor doi factori esențiali : preocupării constante a întreprinderii pentru continua modernizare a produselor și alinierea lor la nivelul celor mai bune realizări străine și receptivității față de solicitările clienților.Așadar, se poate afirma că harnicul colectiv al întreprinderii de tractoare din Brașov a început în condiții bune activitatea de export în acest an. Planul de export pe luna ianuarie se realizează în devans, livrîndu-se suplimentar peste 100 de tractoare. Totuși, pentru realizarea, In continuare, în bune condiții a planului de export, colectivul de aici face apel la colaboratorii săi. pentru ca și ei să-și organizeze de așa natură activitatea îneît să poată livra ritmic și la timp reperele fi subansamblele destinate tractoarelor.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli"

Peste 11 milioane titulari de librete C. E. C.Procesul de econo- 'misire la C.E.C. cunoaște o continuă dezvoltare în țara noastră, urmare firească a creșterii sistematice a veniturilor populației și multiplelor avantaje acordate depunătorilor. Astfel, numai în anul 1975, Casa de Economii și Consemnațiuni a emis circa 800 000 de librete de economii, numărul total ăl cetățenilor care economisesc pe librete de economii sau care au con- turi personale ajun

gînd la peste 11 mili- loane, la care se adaugă numeroși posesori de obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, precum și elevii care economisesc pe foi cu timbre de economii și cecuri de economii școlare. Soldul general al economiilor populației păstrate la C.E.C, a crescut în anul 1975 cu 6,228 miliarde lei. fiind în prezent de 2.1 ori mai mare decît cel existent la începutul anului 1971.De asemenea. în anul

1975, Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat populației credite în valoare de peste 4 miliarde lei pentru construirea de locuințe proprietate personală sau pentru cumpărarea de locuințe din fondul locativ de stat.Numărul total al beneficiarilor de credite acordate de C.E.C. se ridică în prezent la 563 215, iar soldul acestor credite este de 16,6 miliarde lei.

ijm.ur.au


SCÎNTEIA—joi 29 ianuarie 1976 PAGINA 3CONFERINȚE II DEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
MARAMUREȘ MUREȘ NEAMȚ
Participanții la prima Conferință a consiliilor populare din județul Maramureș — aproape 1 200 de deputați și invitați — au făcut o amplă și competentă analiză asupra rezultatelor obținute pînă acum în dezvoltarea economica și social-culturălă a județului, și-au manifestat hotărirea unanimă de a munci cu hărnicie și responsabilitate pentru a înfăptui sarcinile ce le revin din hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, atît în 1976, cit și în întregul cincinal.în expunerea prezentată de tovarășul Ghcorghe Blaj, prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, în dezbaterile din plen și pe secțiuni, la Care au luat CUvintul 212 participant, s-a reliefat pe larg că experiența acumulată în procesul perfecționării aparatului de stat și rezultatele obținute de consiliile populare în organizarea și conducerea economiei și administrației locale sînt o Chezășie că și în Viitor ele vor avea un rol tot mai de seamă în viață economică, social-po- litică, culturală și edilitar-gospodărească a județului. Activînd sub îndrumarea organizațiilor de partid, consiliile populare au adus o contribuție însemnată la dezvoltarea forțelor de producție, la sporirea producției industriale. Este semnificativ faptul că în cincinalul precedent, beneficiind de investiții în valoare de 5,8 miliarde lei, potențialul economic al județului a_ cunoscut o creștere puternică. S-au îmbunătățit condițiile de muncă și de viață ale populației, îndeplinind încă din august anul trecut prevederile planului pe 1971—1975 la producția industrială globală. Maramureșul a- obținut <1 producție suplimentară în valoare de 2,6 miliarde lei. Pentru realizarea importantelor sarcini ce revin județului în actualul cincinal, cînd valoarea producției globale industriale va trebui să depășească 12,5 miliarde lei, în conferință au fost conturate noi măsuri care să ducă la mobilizarea de către consiliile populare a tuturor rezervelor materiale și ă forțelor umane. în discuțiile purtate înainte de conferință cu masele de oameni ai muncii, precum și în cadrul lucrărilor conferinței, au fost identificate noi soluții pentru creșterea producției și productivității muncii, utilizarea intensivă a resurselor locale, reducerea cheltuielilor materiale de producție, economisirea de combustibil și energie, îmbunătățirea calității producției. Cu multă responsabilitate au fost abordate și problemele promovării noilor cuceriri ale științei și tehnicii, O serie de vorbitori formulînd cerința ca in toate ~ întreprinderile să . se pună accent sporirile organizarea științifică a producției și a muncii, intensificarea acțiunii de înnoire și modernizare a produselor, introducerea largă a progresului tehnic prin creșterea contribuției proprii a inteligenței tehnice.Participanții la discuții au subliniat că în ansamblul activității consiliilor populare un loc important trebuie să-1 ocupe conducerea și organizarea industriei locale, care deține o pondere importantă în economia județului. în acest context, s-a formulat cerința ca eforturile organelor locale ale puterii de stat să fie îndreptate cu precădere spre sporirea volumului și diversificarea producției bunurilor de consum, ridicarea nivelului tehnic al produselor de uz gospodăresc, dezvoltarea și lărgirea prestărilor de servicii etc. -•Exprimîndu-și deplinul âcttfd.față de prevederile privind sporirea producției agricole, deputății au propus să se întreprindă 

ample acțiuni în vederea realizării sarcinii de sporire a suprafeței arabile cu 2 000 ha, a unei mai bune gospodăriri a celor 190 000 ha de pășuni și fîndțe naturale. în vederea creșterii cu 80 la sută a producției de fructe, pînă la sfirșitul actualului cincinal, pe lingă noile plantații, Cu sprijinul consiliilor populare se vor desfășura în toate comunele ample acțiuni de refacere și modernizare a livezilor. O preocupare mai susținută trebuie să manifeste consiliile populare ca, odată cu creșterea producției zootehnice în unitățile agricole, să sporească numărul de vite și pofci în gospodăriile populației, asi- gurîndu-se în acest fel creșterea livrărilor la fondul de stat. Deputății cate au luat cuvîntul, adtesîndu-se reprezentanților organelor centrale preZenți la conferință, au cerut să se ia măsuri pentru producerea de utilaje necesare lucrării terenului în pantă Și de unelte mici pentru agricultură.Fondul forestier ocupă 42,4 la sută din suprafața județului Maramureș. Sarcinile Care revin consiliilor populare și organelor silvice în Ce privește îndeplinirea prevederilor cuprinse în' proiectul Programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier au fost pe larg dezbătute în conferihță, -Stabilindu-se măsuri concrete în ce privește îmbunătățirea structurii fondului forestier prin creșterea ponderii rășinoaselor la 55 la sută, întreținerea exemplară a pădurilor și valorificarea superioară a masei lemnoase.Cu participarea directă a consiliilor populare, în județul Maramureș se desfășoară ample acțiuni pentru sistematizarea localităților, pentru formarea unor așezări rurale și Urbane închegate din punct de vedere economic și social. Numeroși vorbitori S-au referit la măsurile ce trebuie întreprinse de consiliile populare în Vederea aplicării schițelor de sistematizare. A. reieșit necesitatea restrîngerii petimetrelor con- struibile ale localităților, folosirii intensive a terenurilor destinate construcțiilor prin creșterea înălțimii acestora, amplasării mai bune a unităților economice. Utilizării In comun a lucrărilor tehnico-edilitare, dimensionării rationale a rețelei de străzi, drumuri etc. în mod deosebit a fost subliniată îndatorirea consiliilor populare de a urmări valorificarea tradițiilor arhitecturale locale care, conjugate cu forme moderne de Construcții, să asigure un aspect estetic și civilizat localităților rurale și urbane.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul IOSIF UGLAR, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a apreciat ca deosebit de pozitive nivelul și competența cu care conferința â dezbătut problemele dezvoltării economico- sociale a județului. Pentru realizarea- cu succes a obiectivelor stabilite, a tuturor sarcinilor ce revin județului în actualul cincinal, consiliile populare — a subliniat vorbitorul — trebuie să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să aplice consecvent principiul muncii și conducerii colective, să rezolve competent și operativ « problemele activității economice și sociale, Să-și exercite pe deplin, cu înaltă responsabilitate. atribuțiile largi cu care au fost învestite. Odată cu generalizarea experienței pozitive acumulate, se impune o preocupare mai stăruitoare pentru înlăturarea manifestăr'ilorde rutină și 'formalism..'Con-' siltile populare"7Vpr'“-Irehtli” să'^lhtreți'nă 'Un dialog viu, permanent că‘ ,'dfcțățenii, atră.- gindu-i atît lă soluționarea problemelor, cit și la înfăptuirea hotăririlor luate.

Conferința consiliilor populare din județul Mureș, la care au participat peste 1 700 deputați și invitați, a dezbătut, intr-un larg spirit democratic un complex de probleme de deosebită importanță pentru dezvoltarea în continuare a întregii vieți economico-sociale a județului, evidențiind cu pregnanță hotărirea unanimă a oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — români, maghiari, germani — de a-și mobiliza și mai mult energia și capacitatea creatoare în scopul înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al partidului, din planul pe 1976, din întregul cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul loan Florea, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele Corni- ’ tetului executiv al Consiliului popular județean, precum și dezbaterile din plenul conferinței și pe secțiuni — unde au luat cuvîntul 224 participanți — au relevat succesele obținute în cincinalul recent încheiat, în cursul căruia au fost puse în funcțiune 41 obiective industriale, agrozootehnice și social-cuiturale importante.S-au realizat progrese în dezvoltarea tuturor localităților județului, în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual al mureșenilor. Vorbitorii au subliniat că a- ceste realizări constituie o ilustrare convingătoare a politicii științifice a partidului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor țării. Au fost evocate cele patru vizite de lucru efectuate aici tie secretarul general al partidului in perioada 1971—1975, expresie a grijii permanente manifestate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru înflorirea acestor străbune plaiuri românești. 1Conferința a acordat atenție problemelor privind perfecționarea activității consiliilor populare, promovarea unor metode de lucru menite, să asigure participarea activă a' maselor la conducerea întregii vieți economice și sociale, la îndeplinirea cincinalului revoluției tehnico-științifice. în perioada 1976—1980 va continua lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiăle a industriei județului, aceasta Urmînd a realiza, la finele cincinalului, o producție globală de aproape 25 miliarde lei — cu 43,3 la sută mai mult decît în 1975 : populația ocupată in industrie o Va depăși pe cea din agricultură. Construcțiile de mașini și chimia, ramuri purtătoare ale progresului tehnic, vor cunoaște o dezvoltare prioritară, ajungînd să dețină aproape jumătate din producția industrială mureșeană. Numeroși vorbitori au arătat că pentru afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice și sporirea în cursul cincinalului cu peste 70 la sută a livrărilor la export față de perioada 1971—1975, se impun organizarea științifică a producției și a muncii în toate unitățile, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane de care dispune județul, înnoirea continuă a producției. Astfel, pînă la finele anului 1980 vor fi asimilate peste 8 000 produse și sortimente noi, paralel cu ridicarea calității și competitivității tuturor produselor.în atenția participănților la conferință ău stat, totodată, sarcinile ce revin agriculturii. județului,. în. vederea creșterii susținute a prp'duiț'rer vegetale și animale. în acest 6țțiiteB'' .X*^ ' âțiătat că este necesar să Se -, aețiqneze epemai multă exigență și răsputidere de' către toate consiliile populare pentru folosirea mai judicioasă și in

tegrală a fondului funciar, pentru organizarea unor largi acțiuni de masă, destinate protejării și ameliorării terenurilor a- gricole, pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile agricole, pentru mobilizarea tuturor locuitorilor de la sate la efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor. Realizarea programelor speciale de măsuri întocmite sub îndrumarea comitetului județean de partid, vizînd ridicarea pe o treaptă superioară a agriculturii, elaborarea de către consiliile populare, cu participarea directă a cetățenilor, a unor asemenea programe pentru fiecare comună și unitate agricolă — au relevat Vorbitorii — vor permite creșterea în cincinal a producției globale agricole cu peste 23 la sută și ridicarea la 50 la sută a ponderii sectorului zootehnic în ansamblul agriculturii județului.Atenția conferinței a fost reținută, de asemenea, de stabilirea celor mai eficiente măsuri în vederea înfăptuirii obiectivelor prevăzute în programele național și județean de amenajare a bazinelor hidrografice. în perioada 1976—1980, județului Mureș îi sînt alocate in acest scop fonduri în valoare de 996 milioane lei. S-a precizat că deputaților, consiliilor populare le revine rolul de a mobiliza toți cetățenii, tineri și Vîrstnici, la materializarea importantelor lucrări de acumulări, îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă, care vor contribui la prevenirea inundațiilor, la conservarea fondului funciar, la valorificarea superioară a terenurilor agricole. Numai în acest an, cu participarea populației, vor fi consolidate și suprainălțate diguri pe o lungime de 202 km și vor fi curățate albiile tuturor pîraielor și riurilor.Mai mulți vorbitori s-au referit la răspunderile ce revin consiliilor populare în dezvoltarea eConOmico-socială și edilitar- gospodărească a localităților, în domeniul sistematizării, pentru ă face din fiecare sat, comună și oraș o așezare modernă, prosperă, cu un grad ridicat de civilizație, în acest sens, ei au făcut unele observații critice și propuneri Concrete menite să ducă lâ perfecționarea activității consiliilor populare, la întărirea legăturii acestora cu masele și atragerea cetățenilor la conducerea treburilor de stat și obștești, pentru afirmarea viguroasă și adincirea democrației socialiste.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul VASILE PATILINEȚ, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a 'subliniat, printre altele, că pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe 1976 și a întregului cincinal se impun preocupări mai susținute în direcția creșterii în continuare a productivității muncii, a realizării la timp a investițiilor, a sporirii producției agricole și, îndeosebi a , celei zootehnice, unde există importante rezerve. Relevînd ponderea însemnată pe care o dețin pădurile în economia județului, vorbitorul a insistat asupra1 importanței mobilizării specialiștilor, a populației la conservarea și dezvoltarea fondului forestier, la ameliorarea și protecția mediului înconjurător, la valorificarea superioară a fiecărui metru cub de masă lemnoasă. Pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor.-de. ,d.ezypltare..e<:oriomică și șo- cială a județului’este'necesar'sa'se îmbunătățească stilul si Paetoțîele,de muncă ale consiliilor p&pulăffe, '’să Sfe- nftareasca caracterul democratic al acestor organisme.

Desfășurîndu-și lucrările într-o atmosferă de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, Conferința consiliilor populare din județul Neamț a prilejuit un larg și fructuos schimb de experiență, finalizat în stabilirea măsurilor corespunzătoare pentru activitatea Viitoare a organelor locale ale puterii de stat, a tuturor deputaților și oamenilor muncii din județ în vederea îndeplinirii sarcinilor actualului cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul Ștefan Boboș, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și dezbaterile — în plenul conferinței și în secțiuni, la care au participat 235 de vorbitori — au evidențiat rezultatele remarcabile ' obținute în cincinalul trecut în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea nivelului de trai al populației județului. Cele peste 450 de propuneri și sugestii formulate în cadrul lucrărilor vizează, în primul rînd, căile și modalitățile concrete de traducere în viață a sarcinilor mari ce revin județului în anul 1976 și în cincinalul actual în domeniul creșterii și diversificării producției industriale și agricole. Astfel, în acești ani vor continua eforturile de dezvoltare a industriei, fiind prevăzute construirea a 90 de noi capacități de producție la Piatra Neamț, Roman, Tg. Neamț, Bicaz și în alte localități. Vorbitorii s-au referit la posibilitățile de valorificare a tuturor resurselor existente în fiecare unitate productivă, de folosire judicioasă a capacităților de producție și a forței de muncă, organizare științifică a producției și a muncii, promovare cu fermitate a progresului tehnic, creștere a eficientei economice și realizare ritmică a prevederilor de plan.în domeniul agriculturii, participanții au subliniat necesitatea asigurării unei mai bune gospodăriri a pămîntulul și a utilajelor, propunînd inițierea unor largi acțiuni de masă pentru recuperarea terenului arabil scos din circuitul agricol. Cu privire lâ dezvoltarea zootehniei, sector cu tradiții in această parte a țării, s-au formulat propuneri de îmbunătățire a îngrijirii, furajării și adăpostirii animalelor, a activității de reproducție pentru ameliorarea raselor, de concentrare a producției animaliere în ferme și combinate specializate. De asemenea, s-a propus să se acorde o atenție sporită atragerii la fondul pieței de produse agroalimentare realizate prin cultivarea tuturor terenurilor din vatra satului neocupate de clădiri, ca și prin creșterea animalelor și păsărilor în gospodăriile proprietate personală.Vorbitorii s-au referit Ia necesitatea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității consiliilor populare în domeniul executării lucrărilor de regularizare și îndiguire a unor cursuri de apă, de combatere a eroziunii solului. S-a relevat, de asemenea, însemnătatea acțiunilor prevăzute în cadrul programului privind conservarea și buna gospodărire a pădurilor, care ocupă aproape jumătate din suprafața județului.Un capitol distinct al dezbaterilor l-au constituit măsurile în direcția dezvoltării industriei locale, prin valorificarea superioară a unor materii prime, cum sînt argila, pietrișul, prundișul și alte materiale de construcție în numeroase localități (Roznov, Vînători, Pipirig, Ceahlău etc.) sau a deșeurilor (brichetarea rumegușurilor In unitățile,întreprinderii de exploatare forestieră din Piatra ,Neamț, Tg.-Neamț, Tarcău). S-a insistat asupra modalităților de extindere a 

activităților industriale la sate, avînd în vedere bogatele tradiții ale industriei artizanale în această zonă.Un șir de vorbitori au arătat că noile obiective industriale ce vor fi construite in cincinalul 1976—1980 in domeniile chimiei, siderurgiei etc. evidențiază necesitatea de a se lua măsuri încă de pe acum pentru a se crea condițiile propice dezvoltării învăță- mîntului profesional și tehnic, calificării forței de muncă în funcție de nevoile de cadre solicitate de creșterea și diversificarea economiei județului.Vorbitorii au abordat pe larg și problemele sistematizării localităților, subliniind, între altele, că este absolut necesar să se asigure mobilizarea întregii populații a județului la acțiunile de dezvoltare și înfrumusețare a orașelor și satelor, de intensificare a lucrărilor edilitar-gospodărești, îmbunătățire a rețelei de drumuri și căi de transport, conservare a frumuseților naturale, a patrimoniului turistic și istoric.O atenție deosebită a acordat conferința multiplelor aspecte pe care le ridică politica partidului de creștere continuă a nivelului de trai, de îmbunătățire a activității de aprovizionare a populației și de prestări de servicii. în acest Sens, vorbitorii au propus măsuri privind dezvoltarea și modernizarea rețelei comerciale, ca și a vechilor artere și vaduri comerciale în diverse orașe, îmbunătățirea și diversificarea prestărilor de servicii la sate (dotarea fiecărei comune cu brutării moderne, băi publice, unități de reparații pentru aparate electrice de uz casnic, creșterea numărului de magazine etc).în cuvîntul lor, deputății s-au referit în mod critic și autocritic la stilul și metodele de muncă ale consiliilor populare, făcînd numeroase propuneri concrete în legătură cu perfecționarea activității politico-organi- zatorice pentru atragerea cetățenilor la rezolvarea principalelor probleme ale vieții econOmico-sociale, intensificarea preocupărilor privind dezvoltarea multilaterală, armonioasă a localităților, îmbunătățirea aprovizionării populației, a activității cultural- educative șî asistenței sanitare, mai buna organizare a sesiunilor consiliilor populare, ca formă principală de exercitare democratică a puterii de stat pe plan local.în • încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul EMIL, DRAGANESCU, membru al Comitetului Politio Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care a subliniat, între altele, că îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului pe anul 1976, ca și pe întreg cincinalul actual, impune necesitatea folosirii la maximum a potențialului uman și tehnic din județ, o atenție deosebită urmînd a se acorda finalizării în bune condiții a marelui volum de investiții planificate. Pregătirea forței de muncă trebuie să fie bine corelată cu necesitățile noilor obiective de investiții. Un important domeniu de acțiune îl constituie realizarea, în profil teritorial, a schițelor de sistematizare a localităților, a marilor programe naționale de amenajare a riurilor și de conservare și dezvoltare a fdndului forestier, de gospodărire cît mai judicioasă și mai eficientă a pămîntului. Consiliilor .popula£e,^deputatilo£,le,r.evine sarcina să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de lucru, formele și mijloacele muncii politico'»?*, educative.
Conferința a adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORfLOR MARAMUREȘU

LUI pentru îndeplinirea sarcinilor din actualul cincinal, care cu
prinde obiective și angajamente concrete :

• Creșterea producției industriale a județului, în ultimul an 
al cincinalului, cu 66,9 Ia sută față de 1975. în 1980, valoarea 
producției globale industriale va ii de 12,6 miliarde lei.

• Planul producției industriale globale pe 1976 va ii depă
șit cu 60 milioane lei ; vor ii perfecționate tehnologiile și vor ii 
introduse în fabricație cel puțin 200 produse noi; volumul impor
turilor va ii redus cu două milioane lei iață de plan.

• Industria constructoare de mașini va produce 900 tone ma
șini și utilaje peste plan, necesare economiei naționale, va reduce 
cu 500 tone consumul de metal.

® Ca urmare a valorificării superioare a resurselor județului, 
în 1976 industria locală va depăși volumul livrărilor la fondul 
pieței cu cel puțin 25 milioane lei, asigurîndu-se, totodată, diver
sificarea producției bunurilor de larg consum.

• Producția agricolă vegetală și animală va spori, în ultimul 
an al cincinalului, cu 71 Ia sută iață de realizările anului 1975. 
Efectivele de animale vor ajunge la 197 600 bovine, 235 000 por
cine și 397 000 ovine. Prin extinderea plantațiilor intensive și în
treținerea corespunzătoare a livezilor existente, recolta de fructe 
va crește cu 80 la sută. In vederea extinderii suprafeței 
arabile și îmbunătățirii solului, pe lingă lucrările de îmbunătățiri

, funciare din acest cincinal, în valoare de 153 milioane Iei, țără
nimea, ceilalți locuitori ai satelor se angajează să execute lucrări 
de desecări, regularizare a cursurilor de apă, 'combatere a ero
ziunii solului și altele.

• Extinderea fondului forestier și creșterea ponderii rășinoa
selor de la 35,7 la sută la 55 la sută. îmbunătățirea indicilor de 
utilizare a masei lemnoase cu 0,5 la sută față de planul pe 1976, 
obținerea unei producții suplimentare de cel puțin 30 lei la fie
care metru cub de masă lemnoasă utilizată în producție.

• Conferința cheamă pe proiectanți și constructori să reali
zeze înainte de termen și în condiții de utilitate și funcționalitate 
superioare cele aproape 30 noi obiective de investiții, precum și 
cele 15 000 apartamente și alte construcții social-cuiturale, pre
văzute pentru actualul cincinal.

în încheierea lucrărilor conferinței a fost adresată o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NIC0LAE CEAUȘESCU, 

din cuprinsul căreia spicuim:
„Noi, cel peste 1 000 deputați întruniți in Conferința județeană a consiliilor popu

lare, în numele tuturor oamenilor muncii de pe plaiurile maramureșene, ne exprimăm 
profunda aprobare și adeziune față de politica Internă șl externă a partidului și sta
tului nostru, față de remarcabila contribuție teoretică și practică pe care dumnea
voastră, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la opera de edificare a 
socialismului și comunismului pe pămîntul României.

Am dezbătut în spirit critic și autocritic atît rezultatele obținute, cît șl sarci
nile sporite ce revin consiliilor populare, deputaților, tuturor locuitorilor în ce privește 
dezvoltarea economico-socială șl edilitar-gospodărească a |udețului. Conferința a sta
bilit un program de măsuri menite să sporească contribuția noastră la îndeplinirea 
Istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-Iea al partidului.

Ne angajăm să acționăm în așă fel, incît |udețul Maramureș să îndeplinească 
exemplar sarcinile ce-l revin in actualul cincinal. In acest scop vom valorifica superior 
resursele materiale și umane de care dispunem, aslgurînd astfel ca în cincinalul 1976— 
1980 producția industrială a județului să crească cu 66,4 la sută față de 1975, iar cea 
agricolă cu 71 la sută. •

Ne vom consacra întreaga energie, Inteligență șl spiritul novator în scopul înde
plinirii planului de producție șl ridicării eficienței întregii activități economice.

Conștlenți de marile răspunderi cu care au fost învestiți de către alegători, de
putății, toți participanții la conferință se angajează în fața conducerii partidului și sta
tului, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, să contribuie la punerea în valoare 
a resurselor locale, la dezvoltarea armonioasă a tuturor localităților, la înfăptuirea 
amplei acțiuni de sistematizare.

In vederea dezvoltării agriculturii șl fondului forestier, vom acționa ferm pentru 
gospodărirea judicioasă a pămîntulul, vom iniția ample lucrări de împăduriri.

Participanții la conferință șl, prin noi, toți locuitorii |udețulul Maramureș vă asb 
gurăm, mult stimate tovarășe Nlcoiae Ceaușescu, că vom munci fără preget, cu pa
siune șl dăruire comunistă, pentru transpunerea în viață a obiectivelor ce ne revin 
din Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism".

Puriicipoțiții la conferință au adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, 

care cuprinde, printre altele, următoarele obiective :
• Realizarea, peste prevederile planului pe 1976, a unei pro

ducții globale industriale în valoare de 160 milioane lei și a unei 
producții-marfă de 1OO milioane lei; peste 83 la sută din sporul 
de producție va ii obținut pe seama creșterii productivității muncii.

o Realizarea de către fiecare cadru tehnic și economic, anual, 
în afara sarcinilor de serviciu, a unui studiu cu eficiență econo
mică de cel puțin 10 OOO lei.

o Livrarea suplimentară, în 1976, Ia fondul central al sta
tului a următoarelor produse; 2 000 tone cereale, 30 000 tone 
sfeclă de zahăr, 2 200 tone legume, 2 OOO tone fructe și struguri, 
pentru a aduce astfel o contribuție sporită la buna aprovizionare 
a populației și asigurarea industriei cu materii prime.

o Redarea în circuitul agricol în anii cincinalului, peste 
prevederi, a 1 200 hectare, desecarea unei suprafețe de 2 OOO hec
tare și combaterea eroziunii solului pe 1 OOO hectare.

• Sporirea pînă în 1980 a efectivelor de bovine Ia 267 OOO, 
de porcine la 351 OOO și de ovine la 520 OOO.

• Creșterea în 1976 cu 5 la sută, față de prevederi, a greu
tății de sacrificare a tuturor bovinelor.

• Realizarea în cursul anului, cu 15—90 zile înainte de ter
men, a 19 obiective industriale și social-cuiturale și predarea 
pînă la 20 decembrie a celor 1 100 apartamente cuprinse în pla
nul pe 1976 al consiliului popular județean.

• Reducerea perimetrelor construibile ale municipiilor, ora
șelor și comunelor județului cu peste 3 OOO hectare, față de peri
metrele din 1973 și asigurarea amplasării optime a tuturor obiec
tivelor economice și social-cuiturale ce se vor ridica în următo
rii ani.

• Reîmpădurirea, pînă la finele anului 1977, a întregii su
prafețe de pe teritoriul județului afectate de calamități ; împădu
rirea în 1976, cu sprijinul populației, a 150 hectare teren, plan
tarea, anual, de către fiecare tînăr, a cel puțin 20 puieți.

• Asigurarea calificării, în concordanță cu cerințele dezvol
tării economico-sociale a județului, ale cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, a 91 OOO de tineri și ridicarea pregătirii profesio
nale și a nivelului de cunoștințe tehnice al tuturor oamenilor 
muncii.

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

o telegramă, din cuprinsul căreia cităm :
„Conferința |udețeană a consiliilor populare, nou și valoros cadru organizatoric 

de adincire și perfecționare a democrației noastre socialiste, de mobilizare șl parti
cipare largă a cetățenilor la elaborarea șl înfăptuirea politicii partidului șl statului 
nostru, a oferit un minunat prlle| de analiză responsabilă șl exigentă a realizărilor 
de pînă acum, a direcțiilor și mijloacelor de acțiune pentru dezvoltarea multilaterală a 
județului, a localităților sale, pentru indeplinireâ in cele mai bune condiții a tuturor 
sarcinilor ce ne revin în acest an, ca șl în întreg cincinalul 1976—1980.

Conferința exprimă deosebita bucurie și satisfacție a locuitorilor |udețului nos
tru pentru faptul că anii actualului cincinal vor constitui prin grija partidului șl sta
tului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o nouă șl însemnată 
etapă în dezvoltarea economiei șl culturii, în ridicarea nivelului de trai a! celor ce 
muncesc șl înflorirea acestor minunate plaiuri românești și vă adresează din adincul 
Inimii cele mai calde mulțumiri șl întreaga lor recunoștință.

Vom milita neobosit pentru a pune mai bine în valoare capacitatea creatoare 
șl hărnicia oamenilor muncii mureșeni, vom intensifica munca politlco-educativă în 
rîndul tuturor cetățenilor județului, de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință 
politică și cetățenească, cu un profil moral înaintat, vom acționa neabătut pentru apli
carea cu fermitate în viață a principiilor șl normelor muncii șl vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. Vă încredințăm, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Mureș, într-o indestructibilă unitate și frăție, 
vor acționa cu pasiune revoluționară și dăruire patriotică pentru obținerea unor noi 
șl prestigioase succese în toate domeniile de activitate. Vă asigurăm că vom munci 
cu energie șl avînt, strîns uniți, români, maghiari, germani, tineri șl vîrstnici, bărbați 
șl femei, pentru aplicarea în viață a directivelor Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, a Indicațiilor date de dumneavoastră cu ocazia vizitelor de lucru 
pe care le-ațl făcut în |udețul nostru, că vom consacra tot ce avem mal bun înfăp
tuirii mărețelor obiective care ne stau în față, că vom pune fără rezerve gîndurile și 
faptele noastre în slujba mărețului Ideal al ridicării României socialiste pe noi trepte 
de progres și civilizație, în slujba făuririi destinului socialist șl comunist al patriei, stră
lucit conturat în Programul Partidului Comunist Român, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism".

Conferința a adopîat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI NEAMȚ, 

pentru realizarea și depășirea sarcinilor actualului cincinal, che
mare care cuprinde, între altele, următoarele angajamente :

• Creșterea producției industriale globale cu 99 la sută la 
sfirșitul actualului cincinal, față de anul 1975; sarcinile de pian 
pe anul 1976 vor fi depășite cu 150 milioane Iei Ia producția 
industrială globală și cu 1OO milioane Iei Ia producția-marfă.

• în cincinalul actual se va accelera procesul de modernizare 
și înnoire a producției, prin introducerea a peste 25 de noi teh
nologii și a circa 350 de noi produse.

e Sporirea cu 95 la sută a productivității muncii în acest 
cincinal.

® Cultivarea spiritului de ordine șl disciplină, de bună gos
podărire și economisire a materiilor prime, materialelor, combus
tibilului și energiei electrice, ceea ce va duce în 1976 la redu
cerea consumurilor față de normative cu 900 tone metal, 550 mc 
material lemnos, 8 900 tone combustibil convențional, 8 800 mii 
kWh energie electrică.

o Creșterea suprafețe! arabile, în actualul cincinal, ca 5 OOO 
hectare, extinderea suprafețelor irigate cu circa 9 OOO hectare, 
realizarea lucrărilor de desecări pe 8 OOO hectare și combatere a 
eroziunii solului pe 19 000 hectare. Sarcina de onoare a fiecărui 
țăran cooperator, lucrător din agricultura de stat, mecanizator, 
specialist să fie : obținerea în medie de pe fiecare hectar a peste 
3 100 kg grîu, 3 600 kg porumb boabe, 38 000 kg sfeclă de za
hăr, 22 000 kg cartofi, 21 OOO kg legume și 9 500 kg fructe!1

• în spiritul programului de măsuri privind conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010, în acest 
cincinal vor fi împădurite 10 000 hectare cu arbori de mare pro
ductivitate.

• Amplul program de investiții prevăzut a se realiza în ac
tualul cincinal, în valoare de 16 miliarde lei, pune sarcini deose
bite pentru asigurarea documentațiilor și proiectelor în vederea 
punerii în funcțiune Ia termen a obiectivelor economice și social- 
cuiturale, în condiții calitativ superioare.

o Pentru înfăptuirea acțiunilor de sistematizare și urbanizare 
a localităților, de înfrumusețare și gospodărire a tuturor orașelor 
și satelor, fiecare cetățean apt de muncă să execute anual, prin 
acțiuni patriotice, lucrări în valoare de cel puțin 1 OOO 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 REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

din cuprinsul căreia cităm :
.„Forum al democrației noastre socialiste, conferința a prilejuit participanților șl, 

prin el, tuturor oamenilor muncii de pe această străveche vatră românească — mun
citori, țărani șl intelectuali — reafirmarea totalei adeziuni la Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comu
nism, la întreaga politică Internă și externă a partidului șl statului.

Dorim, șl cu acest prlle|, să vă mulțumim din adîncul inimii pentru grija pe care 
dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați manifestat-o pentru dezvol
tarea economico-socială a |udețulul nostru, ca de altfel a tuturor regiunilor tării, pentru 
Indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru, Indicații care 
au constituit un puternic factor mobilizator pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii 
muncii din județ. ®

Conferința a aprobat, într-o atmosferă de optimism șl deplină încredere, planul 
de dezvoltare economică și socială a județului pe perioada 1976—1980, precum șl 
ample măsuri privind conservarea și dezvoitarea fondului forestier, bogăție de seamă 
a acestor meleaguri, amenajările hidrografice, pregătirea forței de muncă necesare 
dezvoltării economiei județului, îmbunătățirea activității în domeniile invățămintului 
culturii șl sănătății publice.

Vă raportăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne-am propus să depășim în acest 
an planul cu 150 milioane lei la producția globală Industrială șl cu 100 milioane lei 
la producția-marfă, să dăm în plus economiei naționale 5 000 tone țevi din oțel, 1 600 
tone fire șl fibre sintetice, 300 tone caprolactamă, 10 strunguri carusel, 350 tone hîrtle 
și cartoane, 40 000 tone ciment, 5 000 tone var șl alte produse. Din județul 
nostru se vor livra în plus, la fondul statului, peste 2100 tone grîu, 1 250 tone porumb 
8 000 tone sfeclă de zahăr, 3 100 tone cartofi, 530 tone carne, 13 000 hl lapte 1 5 mi
lioane ouă.

Ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal iubite tova
rășe secretar general și președinte al României, să facem totul pentru înfăptuirea 
neabătută a mărețelor obiective de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a țării noastre spre comunism, să contribuim cu toate forțele si energiile 
noastre la înălțarea patriei pe noi culmi ale progresului și civilizației, pentru triumful 
cauzei păcii în lume".



PAGINA 4 SClNTEIA-joi 29 Ianuarie 1976CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
OLT PRAHOVA SATU-MAREîn zilele de 24—25 ianuarie 1976 a avut loc la Slatina Conferința consiliilor populare din județ, care, într-o atmosferă de lucru, de înaltă responsabilitate civică, a analizat problemele dezvoltării economico- sociale a județului în noul cincinal, parti- cipanții exprimînd hotărîrea unanimă a locuitorilor de pe aceste meleaguri de a înfăptui neabătut sarcinile ce le revin în toate domeniile de activitate.Expunerea prezentată de tovarășul Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.K., președintele Comitetului executiv ai Consiliului popular județean, precum și cei 186 participant! la discuțiile din plen și pe secțiuni au evidențiat rezultatele bune obținute în industrie, agricultură, în domeniul vieții sociale și spirituale, au relevat sarcinile complexe ce stau în fața consiliilor populare în etapa actuală ; au fost făcute numeroase propuneri concrete pentru valorificarea resurselor existente în fiecare sector. A fost relevat faptul că, în ultimii cinci ani, județul Olt a cunoscut o dezvoltare fără precedent în istoria sa, reflectată în ritmul mediu anual de creștere a producției globale industriale de 29 la sută, în realizarea unui volum de investiții care, potrivit calculelor, arată că valoarea fiecărei zile lucrătoare a fost de peste 7 milioane lei. Realizările din agricultura "județului sînt concretizate, între altele, în . sporirea producției medii de griu și porumb cu peste 1 000 kg la hectar în cincinalul trecut față de 1966—1970, în livrarea anuală a peste 260 000 tone cereale la fondul de stat — mai mult cu 95 000 tone față de media cincinalului precedent — în creșterea producției medii anuale de carne, lapte și ouă, în extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe 85 000 hectare.In cadrul conferinței s-a subliniat că asemenea succese constituie o puternică bază pentru realizarea noilor obiective prevăzute în actualul cincinal. Atît expunerea, cit și participanții la dezbateri au arătat că este necesară concentrarea în continuare a eforturilor pentru realizarea volumului sporit de investiții, pentru creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale, mai buna gospodărire a resurselor umane și materiale, ridicarea calității și competitivității produselor.O serie de vorbitori au scos în evidență necesitatea întăririi responsabilității cadrelor, instaurării ferme a ordinii și disciplinei în toate unitățile, îmbunătățirii organizării și conducerii producției, lichidării rebuturilor, pregătirii și formării noilor contingente de lucrători, solicitind în același timp un sprijin mai mare din partea ministerelor și centralelor industriale, îndeosebi în ceea ce privește predarea la timp a documentațiilor tehnice pentru noile obiective și capacități, aprovizionarea ritmică cu utilaje și tehnologii.Un Ioc important în dezbateri l-au ocupat problemele agriculturii, acordîndu-se atenție măsurilor necesare folosirii mai bune a fondului funciar, extinderii irigațiilor și lucrărilor de desecări, combaterii eroziunii solului, amendării solurilor acide, extinderii și modernizării plantațiilor" vitipomicole, generalizării acțiunii de cultivare a legumelor în gospodăriile populației, creșterii efectivelor și producțiilor animaliere.. Eornind de la îndatoririle cg ,.revin consiliilor- populare șî deputafilor în’ dezvol-t tared economică' 'a^ldcalitatilbr, tnăi miilți' vorbitori au cerut o participare mai intensă 

și concretă a acestora Ia rezolvarea efectivă a problemelor din fiecare unitate agricolă.Luîndu-se în discuție programul de conservare și dezvoltare a fondului forestier, s-au făcut numeroase propuneri în vederea înlocuirii pădurilor slab productive cu specii valoroase, repede crescătoare, care să valorifice mai bine condițiile pedoclimatice ale județului.Un loc important în cadrul conferinței l-au ocupat problemele sistematizării satelor, ridicării nivelului de urbanizare și civilizație al localităților, domenii în care — au arătat participanții la discuții — este necesară o amplă activitate a deputaților, a tuturor cetățenilor, desfășurarea unor acțiuni concrete de către consiliile populare. In legătură cu acestea, au fost examinate importante aspecte . privind gospodărirea eficientă a terenului din perimetrul con- sțruibil. construirea unor noi obiective so- cial-culturale, extinderea' rețelei comerciale, a serviciilor _ către populație, îndeosebi la sate. Totodată, s-a relevat necesitatea pregătirii unor cadre tehnice pentru lucrările de sistematizare din fiecare comună, folosirii gospodărești a terenurilor din jurul casei, extinderii rețelei de alimentare cu apă atît Ia orașe, cît și în platforma Cotmeana, îmbunătățirii transportului public ele.Apreciind însemnătatea prevederilor din domeniul dezvoltării învățămîntului, ocrotirii sănătății, lărgirii bazei materiale a activității cultural-educative și sportive, numeroși vorbitori s-au referit la cerința ca deputății, consiliile populare, împreună cu masele largi de cetățeni să asigure realizarea întocmai a măsurilor stabilite, să contribuie la intensificarea educației socialiste a oamenilor muncii, la creșterea nivelului de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor.Pe agenda de lucru a conferinței au fost prezente problemele stilului de muncă al organelor locale ale puterii de stat, cadrelor de conducere, deputaților, propunîndu-se, între altele, în contextul adîncirii democrației socialiste, organizarea periodică a unor consfătuiri de lucru ale deputaților, participarea cetățenilor la sesiuni deschise ale consiliilor populare, întîlniri între conducerile unităților economice și ale consiliilor populare.Luînd cuvîntul in încheierea dezbaterilor, tovarășul CORNEL BURTICĂ, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., după ce a apreciat spiritul constructiv, de lucru, al conferinței, a subliniat unele din direcțiile principale de acțiune în vederea rezolvării eficiente a problemelor dezvoltării econOmico-sociale în plan teritorial — precum sistematizarea localităților, mai buna gospodărire a pămîn- tului, folosirea rațională a resurselor de apă, folosirea experienței pozitive. existente în ce privește irigarea terenurilor agricole, regenerarea unor păduri, dezvoltarea și diversificarea producției industriale la sate, mai buna servire a populației. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la probleme ale perfecționării învățămîntului, ale asigurării cadrelor calificate pentru noile obiective industriale, ale desfășurării unei bogate activități cultural-educative. El a insistat asupra necesității de a .se perfecționh metodele de lucru ale ctyjsiliildr populare, ac- centuînd imperativul valorificării atente a propunerilor participanților la conferință.

La prima Conferință a consiliilor populare din județul Prahova, care a avut loc în sală sporturilor „Victoria" din Ploiești, au participat aproape 2 000 deputați și invitați. Pe marginea expunerii prezentate de tovarășul Ion Circei, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, au avut loc discuții, atît în plenul conferinței, cît și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul 265 participanți. Dezbaterea a relevat rezultatele de seamă obținute de oamenii muncii din județ, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în cincinalul precedent, care a fost îndeplinit cu o lună mai devreme, obținîndu-se o producție suplimentară de bunuri materiale în valoare de 2,648 miliarde lei. De asemenea, la export — indicator realizat încă din luna august 1974 — au fost livrate în plus produse evaluate Ia 4,5 miliarde lei valută. Ca urmare a ritmurilor înalte de dezvoltare, potențialul industriei prahovene a cunoscut o creștere considerabilă.în centrul dezbaterilor conferinței s-au aflat căile concrete de înfăptuire a obiectivelor noului cincinal, perioadă în care, pe baza investițiilor sporite, economia praho- veană va înregistra o puternică dezvoltare, îndeosebi chimia și construcția de mașini. Exemplu edificator în această direcție îl constituie dezvoltarea cunoscutei întreprinderi de utilaj petrolier „1 Mai“ Ploiești, care în 1980 va atinge o producție aproape dublă față de cea realizată în 1975, ca și a Combinatului petrochimic de la Teleajen, în cadrul căruia va fi superior valorificată o mare cantitate de țiței. Concomitent, se va acționa pentru traducerea în fapte a programelor de creșterg a productivității muncii, indicator pe seama căruia se va realiza 87,6 la sută din sporul producției globale a acestui cincinal, de reducere a cheltuielilor de producție și de creștere continuă a eficienței economice.S-a relevat că una din preocupările prioritare ale colectivelor industriale va fi exportul, care în actualul cincinal va reprezenta 14 la sută din livrările țării — un mare volum ocupîndu-1 utilajele petroliere, produsele chimice și petrochimice. Se va acționa pentru realizarea ritmică a sarcinilor de export și ridicarea continuă a competitivității mărfurilor pe piața externă, paralel cu' reducerea importului.în discuțiile din plen și din secțiuni, desfășurate în spirit critic și autocritic, s-a e- vidențiat hotărîrea oamenilor muncii prahoveni de a pune mai bine în valoare rezervele interne prin folosirea cu randament sporit a întregului potențial material și u- man, promovarea noului în toate sectoarele de activitate și utilizarea superioară a inteligenței tehnice proprii, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, creșterea răspunderii în toate compartimentele de activitate, gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei electrice, eliminarea cheltuielilor ne- economicoase.în ce privește agricultura, s-a relevat faptul că, în cincinalul actual, producțiile vegetale și animale vor trebui să crească considerabil, asigurînd o mai bună aprovizionare a populației cu produse agroali- mentare. O atenție deosebită se va acorda pomiculturii și viticulturii, sectoare cu pondere însemnată în economia județului. Din cuvîntuL'participanțilpr, ș-a desprins, de a- semenea, 'necesitatea mai bunei utilizări a pămîntului, valorificîndu-se inițiativele le

gumicultorilor de la Balta Doamnei și ale crescătorilor de animale din Valea Dofta- nei, experiențe aflate în curs de generalizare.Conferința a acordat o atenție deosebită conservării și dezvoltării fondului forestier, care, în această parte a țării, ocupă peste 16 000 ha, precum și sistematizării, într-o concepție unitară, a rețelei hidrografice.In cadrul lucrărilor conferinței s-a arătat că realizarea vastului program de dezvoltare social-economică a județului implică, totodată, încadrarea în muncă a cel puțin 58 000 de oameni, creîndu-se posibilitatea ca în 1980 procentul femeilor să atingă circa- 40 la sută din totalul angajaților. în a- cest context, deputății au relevat importanța acțiunilor pentru recrutarea și pregătirea tehnico-profesională a noilor angajați.Numeroși vorbitori au abordat sarcinile ce revin județului în ce privește sistematizarea localităților și dezvoltarea lor econo- mico-socială, făcînd propuneri în vederea atragerii maselor largi de cetățeni la acțiunile pentru folosirea eficientă a terenurilor, amplasarea judicioasă a construcțiilor industrial-agrare și de locuit, a obiectivelor social-culturaie, a rețelei comerciale și de servicii prestatoare, ca și la soluționarea unor probleme legate de termoficare, transport, alimentare cu apă, care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. Prin sistematizarea municipiului Ploiești, a orașelor situate pe Valea Prahovei, a Teleajenului, se vor valorifica mai bine terenurile construibile ; la Cîmpina, Plo- peni, Băicoi, Mizil se vor stabili noi zone industriale în sisteme de platformă, iar la Sinaia, Bușteni — noi baze turistice și de odihnă.Alți vorbitori au făcut propuneri privind diversificarea formelor și metodelor de a- tragere a maselor la soluționarea problemelor de interes local, judicioasa folosire a resurselor locale umane și materiale prin consultarea largă a cetățenilor, perfecționarea unor reglementări juridice. în acest larg proces de adîncire a democrației socialiste, au subliniat vorbitorii, este necesară intensificarea aportului consiliilor populare Ia< vasta activitate politico-educa- tivă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, creșterea responsabilității personale la toate nivelurile.In încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care a subliniat principalele sarcini care stau în fața oamenilor muncii din județ, în acest cincinal, pentru continua dezvoltare și modernizare a industriei și a- griculturii, creșterea eficienței economice, îndeplinirea ritmică a planului de investiții, promovarea principiilor organizării științifice in toate sectoarele de activitate, în continuare, vorbitorul a insistat a- supra atribuțiilor ce revin consiliilor populare pe linia conducerii competente a activității economico-sociale în profil teritorial, pregătirii și repartizării judicioase a forței de muncă,, pentru cuprinderea tuturor domeniilor și soluționarea o- perativă a sarcinilor, evidențiind necesitatea întăririi responsabilității în muncă, a ordinii și disciplinei, a intensificării ^activității educative pentru ridiăaretf fiiv’el’ului' conștiinței socialiste a oamenilor, muncii, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce revin județului.

Conferința consiliilor populare din județul Satu-Mare a prilejuit o puternică afirmare a hotărîrii oamenilor muncii _ sătmăreni — români, maghiari, germani ’ și de alte naționalități — de a munci cu abnegație și elan revoluționar pentru îndeplinirea mărețelor sarcini ce revin județului din hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, pentru continua înflorire a a- cestor meleaguri.Expunerea prezentată de tovarășul loan Foriș, prim-secretar. al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și dezbaterile din plenul și secțiunile conferinței, la care au luat cuvîntul 228 deputați și invitați, au relevat succesele obținute de oamenii muncii sătmăreni, în perioada 1971—1975, în toate domeniile de activitate și, într-un spirit de înaltă responsabilitate, au abordat o problematică largă a dezvoltării economice și sociale a județului în actualul cincinal, punînd în relief rolul sporit al consiliilor populare în mobilizarea maselor de cetățeni la îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce revin tuturor localităților din planul unic de dezvoltare economico-soci- ală pe 1976, ca și pe întregul cincinal.Arătînd că în perioada 1976—1980, pe cele două platforme industriale din municipiul Satu-Mare vor fi puse în funcțiune șase noi capacități de producție, printre care și Combinatul de îngrășăminte chimice, că noi obiective industriale vor fi realizate și în alte localități, ca : întreprinderea integrată de țesături subțiri la Negrești— Oaș, Fabrica de nutrețuri combinate la Tășnad, întreprinderile de prelucrare a tulpinilor de in de la Livada și Supur, vorbitorii au subliniat că în înfăptuirea prevederilor planului de dezvoltare e- conomică a județului, consiliile populare vor trebui să pună mai mult accent pe perfecționarea organizării producției și a muncii, pe ridicarea calității produselor, pe utilizarea intensivă a capacităților de producție, creșterea eficienței economice, gospodărirea mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești. De asemenea, s-a subliniat necesitatea de a se acorda o atenție sporită creșterii producției bunurilor de consum, sporirii contribuției industriei locale la aprovizionarea populației, dezvoltării și diversificării prestărilor de servicii către populație.în domeniul agriculturii, numeroși vorbitori s-au referit la sarcinile deosebite ale consiliilor populare, ale unităților de stat și cooperatiste, în obținerea unor producții vegetale tot mai mari, în creșterea efectivelor de animale, în sporirea contribuției unităților agricole și a gospodăriilor populației la formarea fondului central de produse agroalimentare. în acest cadru, s-a subliniat importanța adîncirii procesului de zonare și specializare a producției, îmbunătățirii continue a bazei tehnico-ma- teriale și a tehnologiilor, extinderii suprafețelor irigate.Vastul program de investiții, de lucrări edilitar-gospodărești și de sistematizare a localităților, program ce prevede construirea a 12 600 apartamente, darea în folosință a 1 800 locuri în cămine muncitorești, a 4 200 locuri în grădinițe și creșe, a 260 săli de qlasă, ,a fășut obiectul unei largi dezba- tSl? Vorfiitorif âti‘'spSl'fnlăt fiecesitatea, intensificării preocupărilor consiliilor populare pentru mai buna pregătire a investițiilor, realizarea ritmică și intrarea în 

funcțiune la termenele planificate și la un înalt nivel calitativ a obiectivelor prevăzute, gospodărirea chibzuită a materialelor pe șantiere.în ce privește sistematizarea și dezvoltarea localităților, mulți participanți la dezbateri au făcut propuneri concrete vizînd economisirea la maximum a fondului funciar, păstrarea cadrului arhitectural specific al localităților, diversificarea tipurilor de locuințe.Un mare număr de vorbitori au abordat sarcinile care revin județului din programul de conservare și dezvoltare a fondului forestier în perioada 1976—2010, program care prevede împădurirea în acest județ a 17 850 ha, relevînd datoria ce revine consiliilor populare în realizarea efectivului optim al speciilor principale, valorificarea superioară a întregii mase lemnoase, aplicarea de metode moderne de exploatare a lemnului, recuperarea suprafețelor despă- durite și buna gospodărire a vînatului. Totodată, vorbitorii s-au referit la acțiunile pe care consiliile populare trebuie să le întreprindă pentru mobilizarea tuturor cetățenilor la lucrările prevăzute în programul de amenajare a' bazinelor hidrografice, atît în vederea asigurării surselor de apă potabilă, menajeră și industrială, cît și pentru înlăturarea pericolului inundațiilor.Dezbaterile au prilejuit o abordare responsabilă a sarcinilor de o deosebită amploare și complexitate în domeniile învățămîntului, culturii și pregătirii forței de muncă, arătîndu-se că trebuie să se acționeze mai hotărît, mai operativ pentru realizarea integrală a măsurilor stabilite ț^e conducerea partidului, în vederea perfecționării învățămîntului, întăririi legăturii sale cu producția, cu viața, îmbunătățirii muncii de educare comunistă, revoluționară a tineretului.Participanții la dezbateri au subliniat că înfăptuirea obiectivelor ce revin județului în actualul cincinal impune perfecționarea activității consiliilor populare, dezvoltarea democrației și participarea tot mai susținută a maselor la conducerea vieții economico-sociale, creșterea solicitudinii și operativității în soluționarea problemelor și inițiativelor cetățenești.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul MIHAI GERE, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care a relevat sarcinile importante ce revin consiliilor populare, tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor planului pe 1976 și ale planului cincinal. Au fost subliniate răspunderile deosebite ce revin consiliilor populare în asigurarea bazei tehnico-mate- riale necesare îndeplinirii sarcinilor de producție, în folosirea deplină a capacităților de producție și a timpului de lucru, în scopul creșterii producției agricole la toate culturile, precum și în zootehnie, vorbitorul a recomandat să se acorde o atenție maximă folosirii integrale a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale. Vorbitorul a subliniat, totodată, necesita- , tea îmbunătățirii permanente a stilului de muncă al corisiliiloț populare și deputaților, L în. vederea înțâriHi legăturii lor cu masele, a mobilizării tuturor locuitorilor la rea- < lizarea sarcinilor complexe de dezvoltare economico-socială a județului.
Conferința a adresat o
CHEMARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ, 

în care, printre altele, se arată :
• în 1980, producția globală Industrială a județului va 

ajunge Ia 24,6 miliarde lei, ceea ce înseamnă de 7 ori mai mult 
decît în 1970.

• Industria metalurgică și constructoare de mașini va cu
noaște o puternică dezvoltare, reprezentînd peste 70 Ia sută din 
valoarea producției industriale a județului.

• Pînă Ia încheierea cincinalului vor intra în funcțiune hidro
centralele de Ia Strejești, Arcești și Slatina, amenajate pe riul Olt.

• în cincinalul 1976—1980, agricultura județului va livra Ia 
fondul de stat 984 000 tone grîu, 1 164 000 tone porumb, 275 000 
tone iloarea-soarelui, 2 560 000 tone sfeclă de zahăr, 200 000 
tone fructe, 780 000 tone legume, 288 913 tone carne, 4 074 900 
hectolitri lapte de vacă etc. Totodată, se prevede sporirea pro
ducțiilor medii la hectar în fiecare an din noul cincinal cu 100 kg 
grîu, 200 kg porumb, 1 500 kg sfeclă de zahăr etc.

• în următorii 2—3 ani să se planteze pe terenuri în pantă 
și degradate peste-1 milion de nuci, acțiune Ia care o contribuție 
însemnată o va aduce tineretul.

• în perioada 1976—1980 se vor executa lucrări de amena
jare a 48 000 ha pentru irigații și peste 50 000 ha pentru dese
cări și combatere a eroziunii solului.

• fiecare gospodărie sătească să crească o vacă cu lapte, 3 
porci, 7—8 oi și un număr mare de păsări.

0 • în următorii cinci ani să se planteze peste 5 000 ha cu
plopi, 4 000 ha cu salcîmi și să se treacă Ia înlocuirea pădurilor 
slab productive cu specii rapid crescătoare.

• Se va realiza un volum de investiții de peste 15 miliarde 
Iei, cu 34,5 Ia sută mai mare decît în perioada 1971—1975. Cu 
aceste fonduri vor fi construite 33 întreprinderi industriale și secții 
noi, vor fi date în folosință peste 13 300 apartamente, precum și 
numeroase edificii social-culturaie și edilitar-gospodărești.

• Valorificarea resurselor locale prin înființarea de noi uni
tăți industriale și de prestări servicii care să coopereze cu indus
tria republicană, creîndu-se în acest fel aproape 20 000 noi locuri 
de muncă cu investiții foarte mici.

® Trei localități — Scornicești, Radomirești și Vădastra — vor 
deveni în acest cincinal orașe.

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

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

• telegramă, din care cităm :
„Cei 1 491 de deputat!, întruniți în Conferința consiliilor populare din țudețul Olt, 

îșl manifestă, și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala ade
ziune la politica internă șl externă a partidului și statului nostru de continuă înflorire 
a patriei socialiste șl dau expresie arzătoarelor sentimente ale locuitorilor acestor 
străvechi meleaguri, de adîncă prețuire față de neobosita dumneavoastră activitate, 
închinată ridicării țării noastre pe noi culmi de civilizație și progres, creșterii prestigiu
lui ei în lume.

Vă raportăm, Iubite tovarășe secretar general, că, încă din primele zile ale anului 
1976, oamenii muncii din |udețul nostru, avîndu-i în frunte pe comuniști, au acționat 
cu însuflețire pentru îndeplinirea exemplară a mobilizatoarelor sarcini în industrie, agri
cultură, construcții, transporturi și toate celelalte sectoare ale economiei. Sîntem ferm 
hotărîțl să facem totul pentru ca în primul an al cincinalului revoluției tehnlco-științi- 
flce să obținem suplimentar o producție industrială globală de peste 200 000 000 lei.

în domeniul industriei locale, ne angajăm să depășim planul producției-marfă cu 
6 milioane lei, să introducem în fabricație 60 de sortimente noi, să obținem suplimen
tar un beneficiu de 600 000 lei.

în activitatea viitoare vom acorda o deosebită atenție dezvoltării continue a 
învățămîntului de toate gradele, creării unui cadru optim desfășurării unei ample acti
vități cultural-educative menite să contribuie la dezvoltarea personalității omului nou, 
la instaurarea unui climat de deplină responsabilitate, în spiritul Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii șl echității socialiste.

Mllitind cu consecvență pentru perfecționarea activității consiliilor populare, a 
stilului și metodelor lor de muncă, în contextul largii democrații proprii societății noas
tre, vom antrena masele de cetățeni la îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe care nl 
le-am asumat, valorificind propunerile șl inițiativele, energia creatoare a tuturor oa
menilor muncii.

Ca purtători de cuvînt al locuitorilor Oltului, vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi toți, urmînd însuflețitorul exemplu de abnegație șl dăruire 
comunistă pe care dumneavoastră ni-l dați zi de zi, vom depune toate eforturile pentru 
a face din fiecare sat, comună și oraș o localitate prosperă, cu un ridicat grad de 
civilizație și bunăstare, contribuind astfel la înflorirea continuă a României socialiste".

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

care cuprinde, între altele, următoarele obiective :
e Industria prahoveana va înregistra ritmuri înalte de dez

voltare în acest cincinal, astfel că în 1980 producția globală va 
ajunge la 48,5 miliarde lei, cu aproape 64 la sută mai mult decît 
în 1975 ; în acest an se va realiza peste plan o producție indus
trială de cel puțin 250 milioane lei.

• în 1980, livrările la export vor crește cu peste 30 Ia sută 
față de 1975, iar în acest an prevederile de plan vor fi depășite 
cu peste 50 milioane Ibi valută.

o în acest cincinal se va realiza un volum de investiții de 
aproape 34 miliarde lei, cu 73 Ia sută mai mult decît în cinci
nalul trecut ; vor fi construite 25 de noi capacități industriale și 
se vor dezvolta și moderniza peste 65 de obiective existente; de 
asemenea, vor fi realizate peste 24 000 de apartamente, 7 400 
locuri în creșe și grădinițe, 285 săli de clasă, 5 100 locuri în că
mine de nefamiliști, 2 spitale cu 680 de paturi, 7 hoteluri turis
tice și 3 cinematografe.

• Suprafața de teren amenajată pentru irigat va crește în 
acest cincinal cu 5 900 de hectare ; totodată, se vor efectua lu
crări de desecări pe 33 900 hectare și de combatere a eroziunii 
solului pe 29 300 hectare.

• Producția agricolă, în medie pe cincinal, va fi cu 35 Ia 
sută mai mare față de realizările perioadei 1971—1975.

• La producția vegetalg. se vor obține, în medie Ia hectar, 
cel puțin 3 500 kg la grîu, 3 550 kg la porumb, 36 000 kg la 
sfecla de zahăr, 16 400 kg Ia cartofi și 21 000 kg la legume.

e Pe baza programelor de dezvoltare și modernizare a patri
moniului vitipomicol, pînă la sfîrșitul acestui cincinal producția 
de struguri și fructe va crește cu cel puțin 60 la sută.

• Efectivele de animale vor spori in 1980, față de 1975, cu 
16 000 bovine, 36 000 porcine și 35 000 ovine, iar ponderea 
zootehniei va ajunge la 45 la sută din valoarea producției agri
cole.

• în 1980, volumul de mărfuri ce se va vinde populației va 
ii de peste 8 miliarde Iei, cu 46 Ia sută mai mult decît în 1975.

• Prin dezvoltarea gamei prestărilor de servicii și îmbunătă
țirea calității lor, pînă la sfîrșitul acestui an volumul acestora va 
crește cu 16 milioane Iei.

Cu puternică însuflețire, participanții la conferință au adre
sat o telegramă

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

din cuprinsul căreia cităm :

„în spiritul prețioaselor dumneavoastră Indicații, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, deputății întruniți în conferință au dezbătut cu exigență și responsabilitate 
sarcinile complexe care revin consiliilor populare municipal, orășenești și comunale în 
domeniul industriei și agriculturii, al investițiilor, construcțiilor și sistematizării locali
tăților, al pregătirii forței de muncă. De asemenea, deputății, participanții la lucră
rile conferinței au analizat principalele măsuri de îmbunătățire a activității din dome
niile învățămîntului, culturii șl sănătății publice, precum și căile de perfecționare a 
activității consiliilor populare, de continuă întărire a democrației socialiste.

Reprezentanții locuitorilor județului Prahova în consiliile populare au dat o apre
ciere unanimă Programului național pentru conservarea și dezvoltarea fondului fores
tier în perioada 1976—2010, precum și Programului național de amenajare a bazinelor 
hidrografice, angajindu-se să acționeze energic și perseverent pentru antrenarea ma
selor la transpunerea în viață a acestor documente de excepțională însemnătate.

Pornind de la analiza aprofundată a acestor obiective și a resurselor bogate 
pe care le avem în județ, participanții la conferință au adoptat hotărîri corespunză
toare, a căror îndeplinire se va materializa în obținerea, în 1980, a unei producții 
globale industriale în valoare de 48,5 miiiarde lei, cu 63,9 Ia sută mai mare față de 
cincinalul anterior.

Paralel cu dezvoltarea la cote înalte a industriei, în agricultură vom acționa 
pentru sporirea producției globale cu un ritm mediu anual de 6 la sută, ceea ce va 
reprezenta, în 1980, o producție în valoare de peste 1 158 000 lei la 100 hectare de te
ren agricol.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face 
tot ce depinde de noi pentru valorificarea superioară a potențialului uman și material 
de care dispunem, că nu vom precupeți nimic în lupta pentru înlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor care mai există în munca noastră, că vom realiza în mod exemplar pia
nul pe anul 1976 și prevederile întregului cincinal, llustrînd prin fapte devotamentul 
nostru față de patrie șl partid, față de politica sa internă și externă pusă în slujba 
înfloririi multilaterale a României socialiste, triumfului idealurilor nobile de pace și pro
gres social".

Participanții ta conferință au adoptat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI CETĂȚENII DIN JUDEȚ, 

care cuprinde, între altele, următoarele obiective :
o în actualul cincinal producția Industrială a județului, care 

va marca un ritm anual de creștere de 9,6 la sută, va atinge în 
1980 nivelul de aproape 12 miliarde lei.

o Cele mai importante creșteri vor înregistra producția de 
. utilaj minier — 30 Ia sută, utilaj pentru industria chimică — 100 

la sută, mobilă — 60 la sută, țesături tip bumbac — 120 la sută, 
tricotaje — 54 la sută, confecții — 63 la sută, ulei comestibil — 
124 Ia sută.

o Ca urmare a măsurilor de folosire mai eficientă a mași
nilor și utilajelor, a diversificării și ridicării calității produselor, 
valoarea producției industriei locale va atinge în 1980 1,2 mi
liarde lei, iar volumul prestărilor de servicii către populație va 
crește cu 60 la sută.

® Prin cooperare cu industria republicană, în economia lo
cală vor fi realizate repere, subansamble și piese de schimb în 
valoare de 180—200 milioane lei.

• în agricultură, prin folosirea cu chibzuință a fondului fun
ciar și a mijloacelor bănești, prin aplicarea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii la toate culturile, valoarea producției globa
le va fi, în 1980, cu 26 la sută mai mare decît la sfîrșitul cinci
nalului precedent. în aceeași perioadă, suprafața arabilă a jude
țului va crește cu 14 000 ha.

o Pe baza dezvoltării puternice a producției agricole va spori 
substanțial contribuția unităților de stat și cooperatiste din ju~y\^ 
Ia formarea fondului central de produse agroalimentare. în ulti
mul an al cincinalului se vor livra statului, față de 1975, cu 21 
Ia sută mai mult porumb boabe, cu 88 la sută mai multă carne, 
cu 116 Ia sută mai mult lapte.

® Cetăfenii din orașele și satele județului se angajează să 
realizeze în acest cincinal un volum de muncă patriotică Ia împă
duriri și lucrări hidrotehnice în valoare de minimum 150 milioa
ne lei, din care 30 milioane în acest an.

® Pentru asigurarea calificării forței de muncă necesare eco
nomiei județului, se vor investi, în crearea de noi unități de învă- 
țămînt, 100 milioane Iei.

• Cu sprijinul larg al locuitorilor vor fi construite dispensare 
medicale în comunele Turț, Bicsad, Cehal, Beltiug, Aciș, Doba, Su
pur, Sanisiău, Tarna Mare, Moftin, precum și alte obiective sa
nitare.

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

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

din al cărei cuprins csiăm :
„Participanții Ia prima Conferință județeană a consiliilor populare se fac mesa

gerii voinței tuturor alegătorilor pe care ii reprezintă — români, maghiari, germani șl 
de alte naționalități — pentru a reafirma adeziunea unanimă la politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, hotărîrea fermă de a acționa cu înaltă dăruire 
comunistă și profund spirit revoluționar în vederea transpunerii’ exemplare in viată o 
sarcinilor ce revin județului Satu-Mare în cincinalul 1976—1980 din mărețul Program 
de edificare socialistă și comunistă a patriei adoptat de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Prevederile planului cincinal 1976—1980 în profil teritorial, sarcinile ce ne revin 
In dezvoltarea industriei, agriculturii, învățămîntului, sănătății, științei și culturii, in sis
tematizarea localităților urbane și rurale, programele complexe de conservare șl dez
voltare a fondului forestier, de amenajare a bazinelor hidrografice, ca și măsurile ce 
vizează celelalte compartimente ale vieții economico-sociale, corespund pe deplin 
posibilităților și cerințelor accelerării construcției socialiste în tara noastră, întrunind 
adeziunea deplină a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor celor ce muncesc 
in |udețul nostru, tineri și vîrstnici, bărbați șl femei, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități.

Ne angajăm ca, prin folosirea cît mal judicioasă a capacităților de producție, 
creșterea productivității muncii, valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale 
și a forței de muncă, valoarea producției industriale să fie la sfîrșitul actualului cin
cinal cu 58 la sută mai mare decît în anul 1975. Producția agricolă va creste astfel 
incit în 1980 vom realiza în medie ia ha 3 400 kg grîu, 3 660 kg porumb boabe în con
diții de neirigare, 20100 kg cartofi, 38 000 kg sfeclă de zahăr, corespunzător condițiilor 
tehnico-materiale asigurate.

Vă asigurăm totodată, stimate șl Iubite tovarășe secretar general, că oamenii 
muncii sătmăreni sînt hotărîțl să participe cu toate forțele la înfăptuirea amplului 
program de conservare și dezvoltare a fondului forestier, precum și la amenajarea 
bazinelor hidrografice, acceierînd ritmul de execuție a lucrărilor de îndiguire si regu
larizare a rîurilor Tur, Someș și a Văii Eriului".
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în legătură cu deschiderea, la 24 februarie a.c., a lucrărilor celui de-al XXV-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ambasadorul U.R.S.S. la București, V. I. Drozdenko, a avut ieri o întîlnire cu
cadre didactice și cursanți ai Aoade- miei „Ștefan Gheorghiu".Cu acest prilej, ambasadorul sovietic a prezentat o expunere despre direcțiile dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anii 1978-1980.

LA TIRGOVIȘTE

*Se aplică o importantă invenție românească

„Să-l dați 
si la ziar“ »La o baracă a întreprinderii „Banatul" din Rușchita, județul Caraș-Severin, a izbucnit un 
incendiu. Au sărit oamenii, cu 
mic, cu mare, să ajute la lo
calizarea și stingerea focului. 
In baracă se mai aflau doi oa
meni in mare pericol. Deodată, 
un tinăr de 18 ani, pe nume P. 
Alexandru, dintr-un sat din ju
dețul Botoșani, și-a croit drum 
printre flăcări și i-a salvat pe 
cei doi dinăuntru. Și tot el s-a 
cățărat pinătpe acoperiș, pentru 
a întrerupe legăturile cu rețeaua 
electrică, evitînd încă un peri
col. „La sfirșit — ne scrie citi
torul nostru T. Mihai — pe tî- 
nărul care luptase atît de cu
rajos cu focul l-am. îmbrățișat 
cu toții. Și n-ar fi rău să-l dați 
și la ziar, că merită". Intr-ade- 
văr 1

Dor de mamăO bătrînă pensionară din Făgăraș, Dumitra Răuță, ne scrie „cu lacrimi în ochi și cu sufletul plin de amărăciune" de un ne- ~-lz al ei mai vechi, căruia nu -plate să-i afle — cum zice ea —1 „leacul". Despre ce este vorba ? Bătrîna a adus pe lume cinci copii. Patru dintre ei vin mereu s-o vadă, să-i vadă. Numai o fiică, „la care țin tare mult", căsătorită și domiciliată in localitatea Cojasca, județul Dîmbovița, nu i-a mai călcat pragul de aproape patru ani de zile. Cauza : n-o lasă soțul să plece de-acasă, nici să-i scrie. Bătrîna ne asigură că n-a avut niciodată și n-are cuvînt la adresa ginerelui său. atît îl roagă : s-o ajute revadă fata. Cu dor de mamă.rau Doar să-și
I Alcoolul 
| și vitezaPe șoseaua de la marginea Capitalei (tronsonul Pipera- Tunari) circula autobuzul 32-B- 1195, proprietatea Aeroportului internațional București-Otopeni. La volan — Ion Vrabie. Deși era în mijlocul zilei, cu bună vizibilitate, autobuzul circula anapoda, ca unul condus de un șofer care întrecuse măsura cu băutura. Mașina a început să prindă viteză din ce în ce mai mare. în cele din urmă, nemai- . puțind stăpîni volanul, Vrabie a accidentat un pieton, careajutor, Vrabie a fugit de Ia locul faptei, convins fiind că nu-1 vede nimeni. Și, totuși, l-a văzut cineva. Cineva care a notat numărul mașinii și a sesizat miliția. Firește, Vrabie a fost prins imediat. între timp, pietonul lovit murise.
Arheologică

Săpăturile efectuate de cer
cetători ai Muzeului județean 
de istorie Satu-Mare in comuna 
Orașu Nou s-au soldat cu o im
portantă descoperire arheologi
că : o așezare aparținind comu
nităților de daci liberi din afara 
provinciei romane, datină din 
secolele II-IV e.n. Este prima 
așezare de acest fel identificată 
pînă acum in Tara Oașului. 
După dezvelirea parțială a așe
zării (cercetările vor continua 
la primăvară) au ieșit la iveală 
citeva locuințe, două hambare 
pentru depozitat cereale, obiecte 
de uz gospodăresc și vase de 
lut lucrate cu roata sau manual.

Si ce dacă
------- •| nu-s major

Deși nu ajunsese nici măcar 
la frumoasa vîrstă a majoratu
lui, lui Eugen C„ din comuna 
Dirlos, județul Sibiu, îi cășuna
se să se însoare. Și încă ime
diat. Pusese ochii pe o fată — 
tot minoră — din aceeași comu
nă. Tatăl fetei nici n-a vrut să 
audă, sfătuindu-l, părintește, pe 
flăcău, să mai aibă „puțintică 
răbdare" pină termină fata 
școala și pină s-o mai „coace" 
și el nițel, că doar n-au intrat 
zilele-n sac. Eugen C. s-a supă
rat foc. S-a dus și s-a plins pe 
la neamurile lui și împreună 
cu cițiva veri și cumnați* l-au 
pindit într-o seară pe tatăl fe
tei, au tăbărit asupra lui. lovin- 
du-l. Omul a fost internat in 
spital, iar Eugen C. și ceilalți 
se află tot intr-un fel de... in
ternare pentru vindecare de cele 
rele. Pe diferite termene. ’ In 
orice caz, în ce-l privește pe 
Eugen C„ majoratul o să-l apu
ce „acolo". Măcar de l-ar și ma
turiza.

A 16-a

I

Se plimba pe străzile Botoșanilor. Aparent absent. Cînd i se părea o casă mai arătoasă, se oprea, bătea la ușa omului și se recomanda :— Sînt inginer la întreprinderea de rețele electrice. Am venit să verific instalația electrică.Omul îl poftea pe „inginer" înăuntru și îi punea — cum s-ar zice — casa la dispoziție, spre a verifica în tihnă toată instalația electrică. De cum intra, oaspetele trăgea cu ochiul în jur. Nimic din ce găsea mai de valoare nu-i scăpa. Dar nici el n-a scăpat. Falsul inginer nu era altui decît un oarecare Ilie Bulboacă. de zile de cînd ispășise condamnare. Urmează a De-ar fi însă și ultima.
Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

N-avea nici o lună ultima 16-a.

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a primit un mesaj de mulțumire din partea președintelui Camerei Reprezentanților a Parlamentului indian, Băii Ram Bhagat, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia alegerii sale în această funcție.
★Miercuri a sosit Franțois Kouyami, ministrul tineretului, culturii populare și sportului din Republica Populară Benin, care va efectua o vizită în România. Oaspetele este însoțit de Francis Loko, referent pentru România în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării din R. P. Benin.La sosirea în Capitală, oaspeții au fost salutați de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, ministru pentru problemele tineretului, de reprezentanți ai C.C. al U.T.C. și ai Consiliului U.A.S.C.R.

la București,

în aceeași zi, ministrul tineretului, culturii populare și sportului din R. P. Benin a avut convorbiri, la C.C. al U.T.C., cu ministrul român pentru problemele tineretului. Desfășurate într-o atmosferă cordială, convorbirile au prilejuit un util schimb de opinii privind activitatea pe linie de tineret din cele țări, precum'și posibilitățile de voltare a cooperării bilaterale.
★în zilele de 22—28 ianuarie s-au desfășurat la București, sub e- gida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, lucrările Simpozionului româno-sovietic pe tema : „Rolul așezămintelor culturale în educarea comunistă a oamenilor muncii", prevăzut în Planul de colaborare culturală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică.Continuînd dialogul de la Simpozionul sovieto-român de la Moscova pe tema: „Organizarea servirii bi-

tv
PROGRAMUL I

două dez-1978

16.00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană.
17,00 Telex.
17,05 Bijuterii muzicale.
17,25 Din țările socialiste.
17,35 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
17,55 Enciclopedie
18,20
18,45

pentru tineret, 
neatenție.
azi — România

Atenție la...
România de 
de mline.
1001 de seri : Călina Făt-Fru- 
mos (IV) — de Victor Efti- 
miu.

bliotecare in mediul rural", reuniunea de la București a prilejuit un rodnic schimb de informații și experiență privind, realizările și preocupările așezămintelor culturale din cele două țări, în educarea comunistă a maselor largi de oameni ai muncii.
★Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, miercuri seara a avut loc în Capitală la „Casa filmului" un spectacol de gală cu filmul „Ochii Shivanei", manifestare organizată cu prilejul împlinirii a 26 de ani de la proclamarea Republicii India.în asistență se aflau Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Asociației de prietenie româno-indiană. Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost, de asemenea, prezenți S. L. Kaul, ambasadorul Indiei, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.
★Cu prilejul Zilei naționale a Australiei. Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat miercuri, în Capitală, o seară culturală.în cadrul manifestării, Vasile Korea, directorul Agenției române de impresariat artistic (A.R.I.A.), a înfățișat, în fața unui numeros public, impresii de călătorie din această țară. In continuare au fost prezentate filme documentare australiene.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, membri ai conducerii I.R.R.C.S.-ului, oameni de cultură și artă, ziariști. A fost de față Barry Martyn. prim- secretar al ambasadei Australiei.(Agerpres)

19,30 Telejurnal.
20,00 Teleobiectiv.
20,15

21,10

Steaua fără nume. Emisiune- 
concurs pentru tineri inter
pret de muzică ușoară.
In întîmpinarea Congresului 
consiliilor populare : Coordo
nate ale hărniciei.
Meridiane. Emisiune de ac
tualitate internațională.

81.30
21,55 Vedete ale cîntecuiul : Karel 

Gott.
22.10 24 de ore.
82.30 ‘închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00

22,00

22,25

Concertul orchestrei de stu
dio a Radioteleviziunii. Diri
jor : Carol Litvin. Solist : 
Gerhard Herwig (R.D.G.).
Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea. 
închiderea programului.

lOiiT.cn-'joa'lo țî'sont................. ....—---

Momente de vîrf competițional
în handbalul nostruCampionatul masculin de handbal 1975—1976 se apropie de sfirșit. Ultimul tur, format din trei etape, începe astăzi la Palatul sporturilor și culturii din București ; meciurile din acest tur,vor hotărî care echipă va cîștiga titlul național ții vor retrograda în dă. Pentru răspunsul trebare, decisive vor poate chiar scorurile, Dinamo București — Minaur (astăzi, ora 19), Minaur — Steaua (vineri, ora 20) și, firește, Steaua — Dinamo (sîmbătă, ora 20), un fel de finală 

a întregului campionat național.Amatorii de handbal așteaptă cu mult interes întrecerile din ultimul tur, atît pentru faptul că ele promit jocuri de înaltă clasă, cit și pentru rolul ce-1 au în selecția echipei olimpice a României.în legătură cu sportivitatea în handbal, revenim asupra unei măsuri luate de biroul F.R.H., măsură cu efecte educative asupra echipelor, jucătorilor și antrenorilor. Conside- rind că meciul Universitatea Cluj- Napoca — Politehnica Timișoara (scor 22—22) nu s-a desfășurat in spiritul corectitudinii sportive, biroul federal a dat pierdere de cauză, cu 0—6, ambelor echipe, averti- zînd totodată pe participanții la campionatul intern că nu va mai tolera nici o încălcare’ a ordinii regulamentare.La întrebările noastre pe marginea abaterii respective și a sancțiunii dictate, conducătorii federației ne-au dat răspunsuri clare și ferme. Rezumăm citeva :— Am hotărît să sancționăm fără întîrziere echipele vinovate. „Probe" am fost noi, activiști și antrenori federali, de față la meci. Constatările noastre directe au fost

și ce forma- divizia secun- la prima inii rezultatele, din partidele

A

Prima lună a cincinalului revoluției tehnico-științifice coincide, la întreprinderea „ROMLUX“-Tîrgoviște, cu aplicarea în practică a unei importante invenții românești : „Procedeu și apayat pentru purificarea aerului cu conținut de vapori de mercur", medaliată cu Marea medalie de aur a Tirgului internațional de la Viena, al cărei autor este Florin Vasile Ionescu de la „Electrouzin- proiect“-București.Pentru caracteristicile tehnice înalte, instalația a fost brevetată în S.U.A., R.F.G., Anglia, Franța, Italia și este în curs de brevetare în numeroase alte țări. Concepută și proiectată în scopul protecției muncii și nepoluării atmosferei, instala-

fia se intercalează pe traseul ventilației mecanice ce captează și e- vacuează aerul din exploatări miniere, ateliere, laboratoare și hale industriale unde există vapori mercur. Instalația a fost executată I.J.I.L. „Metalica" Buzău și are debit de 2 620 000 m3 aer în 24 ore. Randamentul instalației este peste 25 de ori mai mare față instalațiile clasice.Limbajul probelor chimice „ROMLUX" precizează : „absent mercur". Datorită faptului că instalația permite adaptări la condițiile existente de spațiu, toate întreprinderile care utilizează mercurul vor putea fi beneficiare ale unor astfel de instalații. (Virgil Ghcorghiță).

de de un de de de
la

IN JUDEȚUL BIHOR

Subsolul Bihorului — din Apuseni și pînă în șesul mănos al Salon- tei și Marghitei — dispune de însemnate bogății naturale.' perimetrul Craiului, ne de urmă primele uxită, 1 fabricau — tot atunci, la Slatina șarje ale românesc, și Vărzari din adîncuri importante cantități de cărbune, care pun în mișcare uriașele instalații ale termocentralei din Oradea — creație a ultimului cincinal, la Derna-Tătăruș extrage bitumul care se fabrică uleiurile polare, iar schela și rafinăria de la Su- placul de Barcău au introdus Bihorul — tot în anii din urmă — in marea familie a petroliștilor. Prin intrarea în funcțiune, anul trecut. a fabricii de marmură din Vașcău s-a pus in valoare o altă bogăție naturală din Apuseni.Alături de aceste resurse naturale, în subsolul Bihorului se găsesc și mari rezerve de ape termale (de peste 100°C) cu recunoscute calități curative. Pentru valorificarea lor, s-au alocat importante fonduri.de investiții — îndeosebi destinate

, cu zece s-au tone din
DinPădurii mai bi- ani în extras de ba- care se— primele aluminiului La Voievozi se extrag

De se din

dez- „Fe- la

il ÎNTREBUINȚĂRI ALE APELOR TERMALE V
® 5 600 noi locuri de cazare la Băile „Felix" ® Tn sere, 
producțiile de tomate și flori se dublează ® Locuințe, in
ternate școlare, unități sanitare și industriale, ferme zooteh
nice încălzite cu... apă din pămînt ® Ștranduri în aer liber 

cu program de iarnămodernizării și voltării stațiunii lix“. Astfel, de3 400 locuri, cîte avea la sfîrșitul anului 1975, stațiunea va ajunge în 1980 ' de 9 000 în efectuate de specialiștii din județ, în colaborare cu instituții de specialitate din București și Cluj-Napoca, s-a constatat că rezervele de ape termale ale Bihorului depășesc cu mult debitul necesar bazelor curative. în consecință, consiliul popular județean a adoptat un amplu program de măsuri pentru utilizarea eficientă a acestei importante bogății naturale: extragerea substanțelor utile din apele geotermale, captarea și utilizarea hidrocarburilor gazoase, folosirea apelor termale în industrie, zootehnie și la încălzirea locuințelor.Astfel, sera de tomate de la Săcuieni — încălzită cu apă termală obținută printr-un foraj dublat ultimii Oradea jat, în condiții de încălzire cu energie geotermică, o seră pentru producerea florilor. La Marghița, Tarcău, Ră- băgani, Tamașeu și în alte. localități din , ju- ri ' detl' consiliile’., pb'piilafe'' ’'

la o capacitate cazare de circa locuri pe serie.urma studiilor

local — și-a producția în doi ani. La s-a amena-

care func- in sezonulnou do- utilizării il con- lo- lo- be-

au amenajat ștranduri în aer liber — cu apă termală — ționează și de iarnă.Cel mai meniu al apei termalestituie încălzirea cuințelor. Primii catari care neficiat de încălzite cu geotermică au fost cei din cartierul „Nufărul" din Oradea — cartier care va avea, în final, 3 000 de apartamente. Iar în majoritatea lor care se strui in surselor de male vor beneficia de căldură din aceste surse.De asemenea, sint terminate studiile și determinate sursele de ape geotermale folosirea lor in zootehnice, în riile de cînepă, dustria chimică montară, în internatele școlare, în instituțiile sanitare și spitalicești, precum și la înlocuirea apei potabile din cele peste 1 500 ha heleșteie ce aparțin întreprinderii „Piscicola" din Cefa — ceea ce va permite obținerea u- nor însemnate producții suplimentare de pește în fiecare an.

au locuințe energie
perspectivă, locuințe- vor con- apropierea ape ter-

pentru ferme topito- in inși ali-

Dumitru GÂȚÂ 
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FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘ 

înhumarea Ta Iaslovăț-SuceavaAșa cum s-a anunțat, după funeraliile care au avut loc la București, in prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a întregii conduceri de partid și de stat, sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Emil Bod- naraș a fost transportat cu un tren special la Iaslovăț — Suceava.Aici a avut loc miercuri diminea
ța înhumarea tovarășului Emil Bod- naraș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.La ceremonia înhumării au participat reprezentanți ai Comisiei pentru

organizarea funeraliilor, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, generali și ofițeri, membri ai familiei celui dispărut, un _ mare număr de locuitori din Iaslovăț și comunele învecinate.Sicriul, purtat de ofițeri ai forțelor noastre armate, a fost depus p<s un catafalc. O companie militară a prezentat onorul. în acordurile Internaționalei, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Emil Bodnaraș a fost co- bqrît în criptă. Cei prezenți au păstrai un moment de reculegere.
TELEGRAME

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPrezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. exprimă Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România profunde condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a vicepreședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Emil Bodnaraș. și roagă să transmiteți sinceră compasiune rudelor și celor apropiați decedatului.

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM
AL U. R. S. S.

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPermiteți-ne. stimați tovarăși, să vă exprimăm profunda compasiune In legătură cu încetarea din viață a marelui fiu ăl poporului român, tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Prin încetarea sa din viață, mișcarea revoluționară comunistă românească pierde un militant cu o îndelungată și intensă activitate pentru pace și socialism. Eforturile sale de o viață întreagă pentru dezvoltarea Republicii Socialiste România, pentru bunăstarea poporului ei l-au înscris pentru totdeauna în istoria țării sale și opera sa va râ- mîne un exemplu și pentru generațiile viitoare.Rugăm să se transmită sincerele noastre condoleanțe familiei defunctului.

PREZIDIUL ADUNĂRII FEDERALE

A R. S. CEHOSLOVACE

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu profundă părere de rău am aflat despre decesul tovarășului Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Vă rugăm să acceptați. în numele poporului, partidului, statului și Guvernului Republicii Guineea, precum și in numele meu personal, condoleanțele noastre cele mai sincere și pline de tristețe.Vă rugăm, de asemenea, să fiți interpretul nostru pe lingă familia !nlâ« crimată a ilustrului dispărut, pentru a-i exprima profunda noastră compa
siune.Cu foarte înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURÎ
Președintele Republicii Guineea

Altă dată am ca pentru o ________  ___________ __  vinovății de încălcarea eticii sportive ne-au scăpat printre degete. De-acum înainte vom acționa ferm, stîrpind orice act de incorectitudine din handbal. (Prof, univ. I. Kunst-Ghermănescu, președinte al F.R.H.).— Campionatul trebuie să se bazeze pe pregătirea și angajarea tuturor forțelor din cele 12 echipe. Numai astfel concepem progresul în divizia de elită a handbalului nostru. Am spus un NU ! hotărît aranjării rezultatelor, cum tot așa vom sancționa pe viitor chiar și tendințele de menajare a forțelor — echipe și jucători — la unele meciuri. (Lucian Grigorescu, secretar general al F.R.H.).— Importanța campionatului nu constă exclusiv din întrecerea între echipe pe plan intern. întreaga pregătire a echipei țării se bazează pionat. Dacă unii sau se menajează cum ționa înalt voie între te, de jucători bine pregătiți, apți să răspundă cerințelor aspre de selecție în echipa reprezentativă a țării. (Nicolae Nedef, antrenor federal).Odată cu meciurile de astăzi, publicul așteaptă să vadă întreceri desfășurate in spiritul celor preconizate de biroul F.R.H., jocuri la nivelul de bucură noștri

cele mai bune „probe", greșit căutind dovezi anchetă judiciară, iar

reprezentative a pe acest cam- recurg la aranjări e menajeaza în citeva meciuri, și de unde vom butea selec- jucători educați în focul unui spirit competitiv ? Avem ne- de echipe care să se întreacă ele fără urmă de menaj amen-

înaltă prețuire de care se handbalul și handbaliștii în lume.
VaBeriu MIRONESCU

A

ÎN CÎTEVA RÎNDURIîntrecerile turneu- de șah pentru ju-Au luat sfirșit lui internațional mori de la Novi Sad, la care au participat sportivi și sportive din Bulgaria, Cehoslovacia, România, Ungaria și Iugoslavia.Un frumos succes a obținut jucă- toarea româncă Iudit Kantor. învingătoare în competiția feminină cu 8 puncte din 11 posibile. Pe locurile următoare s-au clasat Marlen Kal- mukova (Bulgaria) — 7,5 puncte, Staka Țvetkovici, Olgița Grek (ambele Iugoslavia) — cîte 7 puncte.în turneul masculin, victoria a revenit iugoslavului Petar Popovici, care a totalizat 9 puncte, secundat la o jumătate de punct de compatriotul •’ său Begovaț. Șahistul român Iuliu Hegheduș a ocupat locul trei, cu 7,5 puncte.Tenismanul român Ilie Năstase a debutat victorios în campionatele internaționale „Indoor" ale S.U.A., competiție care se desfășoară în a- ceastă săptămină la Philadelphia. în primul tur al probei de simplu, Ilie Năstase l-a eliminat în două seturi, cu 6—4, 7—6, pe neozeelandezulBrian Fairlie. Prima surpriză a turneului a fost furnizată de Andrew Pattison (Rhodesia), care a reușit să-1 învingă cu 6—3, 2—6, 6—3 pe mexicanul Raul Ramirez, unul dintre favoriți.în afara ceremoniei de deschidere,

Carnet cultural
0 Agendă vîlceană. „Sala artelor" din municipiul Rîmnicu- Vîlcea este. în aceste zile, gazda unei expoziții de grafică românească modernă și contemporană. Sînt prezentate o seamă de lucrări semnate de Vermont, Ji- quidi, Tonitza, Corneliu Mihăilescu, Mircea Olarian, Constantin Iliescu și alții — toate din patrimoniul Muzeului județean Vilcea. Activiștii culturali din zona de sud a județului Vilcea și-au dat întîlnire la Casa de cultură din orașul Dră- gășani, unde a avut loc o consfătuire metodică pe tema : „Rolul cărții social-politice in educarea comunistă a maselor". Schimbul da experiență ce a avut loc cu acest prilej a oferit posibilitatea generalizării multor forme și metode folosite de bibliotecarii din comune în difuzarea cărții social-politice. 0 Sub genericul „Sîntem fiii acestui pămînt" s-au reunit la Huși, in cadrul unei ample manifestări cultural-educative, fii ai o- rașului veniți din diferite colțuri de țară. Și-au dat concursul, la reușita întîlnirii, actori de la Teatrul Național ieșean, soliști de la filarmonica „Moldova", precum și formații de amatori ale Casei de cultură Huși și din comunele vecine, Duda, Epureni și Pădureni. 0 Sub egida Consiliului județean al Frontului Unității Socialiste — Bistrița -Năsăud, 10 tineri poeți, care activează inliterare „George Coșbuc" tus Romana Rediviva", din creațiile lor, versuri și revoluționare. Această tare se Înscrie Intr-un mal amplu de activitățieducative desfășurate sub genericul : „Creșterea limbii românești și a patriei cinstire". 0 La Deva, în fața unui numeros pu-

cultural din cameră „Can- „Tribuna sin- unei foi vo-

programată la ora 14,30 (ora locală), la 4 februarie, in prima zi a Olimpiadei albe se vor desfășura întreceri de săniuțe și exercițiile impuse la proba de dansuri pe gheață. în ziua de 15 februarie va avea loc festivitatea de închidere, precedată de concursul de sărituri cu schiurile de la trambulina mare.

cenaclurileȘi „Virau citit, patriotica manifes- program cultural-

blic, în sala mare a Casei de cultură municipale a avut loc„Gaia tinerilor maeștri". La concertul Filarmonicii din Cluj-Napoca — in cadrul microstagiunii permanente de la Deva — și-au dat concursul tineri soliști români, premiați la diferite concursuri internaționale din a- nul trecut: violoncelistul Mirel Ian- covici, baritonul Mihai Panghe și violonista Elena Culei. în sala „Arta" a avut loc trecerea in revistă a brigăzilor artistice de agitație din întreprinderile și instituțiile municipiului. Cu același prilej, cei prezenți au audiat și un reușit concert coral, la care și-au dat concursul formațiile Casei de cultură din Orăștie, sindicatului învățămînt din Deva, căminului Geoagiu și corul de tilena" din Brad. 0 dicatelor" este titlullante editate de Consiliul județean al sindicatelor Olt pentru comitetele sindicatelor din S.M.A. Sînt prezentate experiențele bune existente în unele întreprinderi și modul în care se acționează în prezent pentru pregătirea lucrărilor din apropiata campanie de primăvară. 0 Seri sucevene. Ciclul de expuneri cu acest generic, organizat Ia Casa de cultură a sindicatelor din Suceava, aduce In atenția numeroșilor auditori, între altele, aspecte inedite din trecutul social-economic și cultural-științific al Tării de Sus. 0 în orașul Sebeș, județul Alba, a avut loc o consfătuire cu intelectualii orașului privind rolul și răspunderile acestora in desfășurarea activității cultural- educative de masă. Cu acest prilej, au fost lansate chemări cătrs intelectualii din toate localitățile județului pentru intensificarea participării lor la viața spirituală a o- rașelor și comunelor în care trăiesc și muncesc..
(Urmare din pag. I)Ne-a fost amintit, bunăoară, cazul unui tinăr absolvent de școală profesională, Florian Băltărețu, venit în întreprindere cu unele apucături de chiul, de sustragere de la îndatoririle firești cotidiene etc. de aceea, voci ca atelierul să ze de el pentru că „pătează obrazul colectivului". Firește, aceasta ar fi fost calea celei mai ușoare rezistențe. Numai că maistrul Vasile Buga a gîndit altminteri : l-a încredințat pe Băltărețu unui muncitor comunist de înaltă calificare, Mircea Crăciun, spre a-1 ajuta să deprindă tehnica mînuirii unei mașini

complexe, multiplu etajate, de găurit. Aparent — o simplă treabă de calificare profesională... îndărătul ei s-a aflat însă grija pen-
strat lui Băltărețu că a fi muncitor cu o bună pregătire profesională presupune 1- azi mai mult ca ori- cind — o înaltă disciplină

ale muncii S-au auzit, care au cerut se debarase- Cînd se pune 
„punctul pe ia

modelarea trăsături- morale ale tinăru- pentru înlăturarea petru lor lui, o cale firească, deloc forțată, ca un lucru „venit de la sine", a apucăturilor mai sus-menționate. Cu un deosebit tact pedagogic Mircea Crăciun i-a demon-

conștientă a muncii, un continuu autocontrol și o supunere lucidă la imperativele activității în colectiv. Și așa, pe parcursul inițierii in noua tehnică, tînarul 
a fost „inițiat" și intr-un nou mod de a fi, de a se comporta.

Expresiv — și semnificativ — ni s-a părut faptul că însuși Mircea Crăciun a fost cîndva un „tînăr-pro- blemă", de a cărui educare s-a ocupat îndeaproape, cu autentică grijă părintească, maistrul Buga. Prin urmare, procesul educativ are aici caracterul unei „reacții în lanț"....Prin rezultatele stăruitoarei și bogatei activități educative ce se depune de către organizațiile de partid, de către comuniștii de la Combinatul de prelucrare a lemnului Pipera se demonstrează convingător rodnicia programului educativ al partidului, uriașa sa capacitate modelatoare de caractere.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU ?
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din RomâniaAm fost profund mișcați de aflarea veștii încetării din viață a domnului Emil Bodnaraș. vicepreședinte al Consiliului de Stat, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, unul din cei mai eminenți conducători ai partidului și poporului român.Cu profundă durere, în numele populației, al C.C. al Frontului Național de Eliberare, al Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și în numele meu personal, adresăm Excelenței Voastre și, prin Dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, poporului român și familiei domnului Emil Bodnaraș, profunde condoleanțe.
Avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Centrai 
al Frontului Național de Eliberare

din Vietnamul de Sud, 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu profund regret despre încetarea din viață a Excelenței Sale Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Doresc să exprim, în numele poporului și al Guvernului Republicii Democratice a Sudanului, dumneavoastră și poporului prieten al țării dumneavoastră, sentimentele noastre sincere de compasiune și condoleanțe.Vă rog, Excelență, să transmiteți condoleanțele noastre familiei celu8 dispărut.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președinte

al Republicii Democratice a Sudanului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaFoarte mișcat de decesul domnului Emil Bodnaraș. vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, rog Excelența Voastră să primească condoleanțele cele mai sincere din partea Guvernului Regatului Țărilor de Jos.

JOOP M. DEN UYL
Prim-ministru

al Regatului Țărilor de Jot

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

în numele guvernului danez și al meu personal, doresc să exprim eele mai sincere sentimente de condoleanțe și simpatie în legătură cu încetarea din viață a domnului Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat
ANKER JOERGENSEN

Primul ministru al Danemarcei

Domnului GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe al în legătură cu încetarea din ședințe al Consiliului de Stat, vă rog mai vii.

Republicii Socialiste RomâniaBodnaraș, vicepre- să primiți condoleanțele mele cele
K. B. ANDERSEN

Ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei

*Republicii Democratice Sudan, Ferdinand Rath, directorul Centrului demografic al O.N.U. Ia București, B. R. Devarajan, reprezentant *1 P.N.U.D. în .România.

viață a domnului Emil

*
Au mai transmis telegrame de condoleanțe Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R. P. Polone la Bucu

rești, Sayed Sharief, ambasadorul

fonduri.de
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Ample materiale publicate In presa mexicană privind CONFERINȚA BALCANICĂ

Domnului profesor MIHAIL STERIADE
Directorul Centrului cultural românesc 

de la Universitatea din Louvain

Contribuția președintelui fcita Ceausescu 
la soluționarea 

marilor pnttew internaționale

PENTRU COOPERARE
ECONOMICĂ

încheierea convorbirilor dintre miniștrii 
de externe ai României și Austriei

BELGIACu prilejul ședinței inaugurale a Centrului cultural românesc de la Universitatea din. Louvain, doresc să vă adresez calde felicitări și să transmit tuturor participanților la activitatea acestui așezămînt un salut cordial.Apreciez în mod deosebit interesul față de cultura românească manifestat în cadrul prestigioasei Universități din Louvain și consider că programul Centrului condus de dumneavoastră cu. un înalt spirit de dăruire se înscrie, in chip fericit, in sensul preocupărilor nobile pentru mai buna cunoaștere reciprocă a popoarelor român și belgian. între care se dezvoltă relații de prietenie și strinsă conlucrare. ,Cu aceste ginduri, vă rog să primiți, urările mele de deplin succes în activitatea pe care o inaugurați, consacrată contribuțiilor specifice aduse Ia tezaurul valorilor spirituale ale umanității de o națiune atașată profund marilor idealuri de pace, progres și colaborare internațională.

CIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres) — Ziarele mexicane „La Pren- sa“, „El Universal" și „El Comba- tiente" publică ample materiale, însoțite de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, referitoare la concepția președintelui României in legătură cu instaurarea unei noi ordini economice internaționale, mai juste și mai echitabile, precum și cu privire la dezarmare, securitate și cooperare în Europa și in lume. Ziarele redau citate din operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiind con-

tribuția președintelui României soluționarea marilor probleme ale o- menirii, poziția constructivă exprimată de șeful statului român de la Naționale, oficialeMexic
lamată de șeful tribuna Marii Adunări precum și în cursul vizitei de prietenie întreprinse în anul trecut.Presa mexicană publică, de nea. ample articole privind realizările obținute de țara noastră în domeniul politicii interne și internaționale.

aseme-
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste RomâniaBRUXELLES 28. — Corespondentul Agerpres transmite : în prezența unei' numeroase asistențe alcătuite din personalități ale vieții politice, culturale și universitare din Belgia, marți a fost inaugurat Centrul cultural românesc de la Universitatea catolică din Louvain, una dintre cele mai.prestigioase instituții de învăță- mint superior din Europa, de la a cărei înființare se împlinesc.- în cu- rînd, 550 de ani. Au participat, de asemenea, ministrul culturii; Henri Francois van Aal,, rectorul Upiversi- tății catolice din Louvain. E. Mas- saux, Eli Troclet, ministru de stat, președintele Asociației culturale Bel- . gia-România, și Yves du Monceâu, primarul localități» Louvain-La Neuve, pe teritoriul căreia se află Centrul cultural românesc.La deschiderea festivității, ambasadorul țării noastre la Bruxelles, Alexandru Lăzăreanu, a dat citire mesajului adresat de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, directorului noului așezămînt de cultură.' Mihail Steriade, cu prilejul inaugurării. Mesajul a fost primit cu deosebită căldură și însuflețire de către asistență.Au luat, de asemenea, cuvîntul. Eli Troclet, profesorul M. Woitrin, vice-

rector al Universității, precum și primarul localității Louvain-La Neuve. Subliniind însemnătatea creării Centrului cultural românesc pentru mai buna cunoaștere reciprocă dintre universitarii români și belgieni, dintre oamenii de cultură din cele două țări, vorbitorii au dat o înaltă prețuire activității depuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în direcția dezvoltării continue a relațiilor dintre România și Belgia, atenției permanente pe care o acordă culturii, vieții universitare, extinderii legăturilor pe multiple planuri dintre oamenii de cultură din întreaga lume, dintre intelectualii români și belgieni.în cuvîntul său, Mihall Steriade, directorul Centrului cultural românesc, âducind călduroase mulțumiri președintelui României pentru mesajul transmis, ca și pentru prețiosul sprijin moral și material acordat instituției inaugurate la Louvain, a a- rătat că activitatea în cadrul centrului se înscrie în tradiția înaltelor idealuri umaniste ale culturii naționale a poporului român și constituie o nouă punte de legătură între universitățile din România și Belgia pe terenul atît de fertil al cooperării și schimburilor de valori culturale și științifice.

PEKIN 28 (Agerpres). — Delegația guvernamentală comercială română, condusă de tovarășul lori Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care se află într-o vizită oficială în Republica Populară' Chineză, a avut o întrevedere cu Hua Kuo-fen, vicepre- mier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze. Cu acest prilej, au fost e- vocate relațiile de prietenie și solida

ritate dintre cele două partide, guverne și popoare, exprimindu-se satisfacția pentru cursul mereu ascendent care caracterizează relațiile multilaterale. dintre România și China. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială.Tovarășul Ion Pățan a avut, de asemenea, convorbiri cu Li Cian, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze. A fost prezent ambasadorul României la Pekin, Nicolae Gavri- lescu.

ATENA 28 — Corespondentul A- gerpres transmite : Șefii delegațiilor celor cinci țări participante la Conferința balcanică pentru cooperare economică au prezentat, miercuri, în continuare, poziția de principiu a țârilor lor, în cadrul celor două ședințe plenare care au avut loc în cursul dimineții și al după-amiezii.După încheierea dezbaterilor generale, în plenară a început examinarea propunerilor și ideilor concretă avansate în vederea unei colaborări multilaterale în diferite domenii economice și tehnice. Au fost prezentate, astfel, propuneri privind cooperarea în domeniile agriculturii, industriei alimentare și comerțului.Dezbaterile din cursul după-amiezii au abordat, de asemenea, propuneri privind cooperarea multilaterală și în alte domenii, ca transporturile, telecomunicațiile, turismul, apărarea mediului înconjurător, sănătatea publică și altele.Paralel cu lucrările din plenară, în grupul de lucru al reuniunii a continuat'definitivarea regulilor de procedură ale Conferinței balcanice pentru cooperare economică.

VIENA 28 — Corespondentul nostru transmite : Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Austria, la invitația ministrului afacerilor externe al acestei țări, Erich Bielka.Miercuri au luat sfîrșit și convorbirile oficiale dintre cei doi miniștri.Tovarășul George Macovescu s-a întîlnit, in cadrul unei conferințe de presă, cu ziariști austrieci și cores-

pondenți ai presei străine acreditați la Viena. Cu acest prilej, el a prezentat poziția României în principalele probleme ale vie.ții internaționale și a răspuns la întrebările celor prezenți.în cursul aceleiași zile, ministrul român a vizitat Muzeul de istoria artei din capitala Austriei.Miercuri seara, ministrul afacerilor externe al României a părăsit Viena, îndreptîndu-se spre patrie. înainte de plecare, George Macovescu a fost salutat de Erich Bielka.
COMUNICAT COMUN

Plenara C. C

al P. r

După votul din Consiliul de Securitate
în problema Orientului Mijlociu

Declarații în capitalele Egiptului și Siriei

Trei ani de la semnarea acordului de pace in VietnamHANOI 28 (Agerpres). — Ziarul „Nhan Dan" consacră un articol redacțional împlinirii a trei ani de la semnarea „Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam". în care relevă importanța politică și juridică a acestui document, consacrînd succesele poporului vietnamez în lupta îndelungată pentru independența națională și reunificarea patriei.Arătind că guvernul R. D. Vietnam și poporul vietnamez își respectă o-

bligațiile in spiritul Acordului de la Paris, „Nhan Dan“ menționează că S.U.A. trebuie să-și aducă contribuția la vindecarea rănilor războiului, la reconstruirea postbelică în cele două zone ale Vietnamului.Ziarul precizează că Guvernul R. D. Vietnam este gata să înceapă tratative cu guvernul S.U.A. în legătură cu problemele survenite după război care privesc relațiile dintre Vietnam și S.U.A.

SOFIA 28 (Agerpres). — în zilele de 27—28 ianuarie a avut loc Plenara C.C. al P.C. Bulgar. La propunerea Biroului Politic al C.C., plenara a aprobat următoarea ordine de zi a Congresului al XI-Iea al P.C. Bulgar : Raportul C.C- al P-C. Bulgar pentru perioada între congresele al X-lea și al XI-lea și sarcinile de viitor — raportor Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar ; Raportul Comisiei centrale de control și revizie ; Aprobarea directivelor dezvoltării economico-sociale a Bulgariei pe anii 1976—1980 ; Alegerea organelor centrale ale P.C. Bulgar.
AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

. CAIRO 28 (Agerpres). — Comen- tînd în fața ziariștilor rezultatul dezbaterilor din Consiliul de Securitate, ministrul de , externe al Egiptului, Ismail Fahmy, a declarat că, în ciuda vetpului Statelor Unite, Egiptul con.- sideră rezoluția valabilă, întrucît ea reprezintă opinia publică mondială, așa, cum s-a cristalizat în cadrul dezbaterilor din Consiliyl de . Șgpprițftțe. El a adăugat că rezultatul net a constituit o victorie deosebită, pe lingă altele obținute deja de poporul pa- lestihean, apreciind că, dacă ar fi fost prezentat Adunării Generale, proiectul de rezoluție ar fi. obținut țel puțin 140 de voturi favorabile. Ministrul egiptean a subliniat că recentele dezbateri au consacrat, pe plan universal, aprecierea că realizarea unei păci juste și durabile ' în Orientul Mijlociu este posibilă numai în condițiile în care se va ține seama de drepturile palestinene, inclusiv dreptul la crearea unui stat' independent.

DAMASC 28 (Agerpres). — Ministerul Informațiilor al Siriei a dat publicității, miercuri, o declarație în care guvernul acestei țări își exprimă nemulțumirea față de vetoul Statelor Unite în legătură cu proiectul de rezoluție votat la încheierea dezbaterii crizei din Orientul Mijlociu și-regretul că, prin aceasta,’rș,va ‘ft^t •pierdută o ocazie de- instaurare a păcii". în ceea ce-1 privește, arată declarația, guvernul sirian continuă să se pronunțe pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate și salvgardarea drepturilor legitime ale. .poporului palestinean — „condiții fundamentale fără îndeplinirea cărora nu este cu putință realizarea păcii în regiune". El își exprimă hotărîrea de „a lupta în continuare umăr la umăr cu poporul palestinean pentru realizarea obiectivelor juste ale eliberării pămîntu- rilOr arabe și salvgardării drepturilor palestinene".

Convenție interaniversi- 
tală I-n^re universitățile „Babeș- Bolyai" din Cluj-Napoca și „A. A. Jdanov" din Leningrad s-a semnat o convenție de colaborare pe anii 1976—1977, care prevede schimburi de vizite reciproce ale unor cadre didactice și cercetători științifici, schimburi de experiență în domeniile organizării, desfășurării și perfecționării procesului de învățămînt etc.

în capitala filipineză,unde se desfășoară cea de-a treia reuniune ministerială a „Grupului celor 77“ la care este invitată și România, a sosit miercuri tovarășul Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Mipisțerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice

Expoziție etnografică ro
mânească. La 28 ianuarie s-a deschis la Tirana, în cadrul planului privind schimburile culturale româ- no-albaneze, expoziția etnografică „Din comorile artei populare românești". La vernisaj au participat Javer Malo, președintele Comitetului albanez pentru relații culturale și de prietenie cu străinătatea, alte persoane oficiale, oameni de cultură și artă, un numeros public. A fost prezent ambasadorul României la Tirana, Ion Stoian.

Internaționale.
Ministrul de externe d 

Portugaliei, Mel° încheiat, miercuri, vizita oficială de două zile la Bruxelles, unde a conferit cu membri ai guvernului belgian și cu președintele Comisiei C.E.E., Francois Xavier Ortoli. în cadrul unei conferințe de presă ministrul portughez a afirmat că forțele democratice și progresiste din Portugalia sînt suficient de puternice pentru a împiedica revenirea la regim fascist.

Antunes, și -a

un
Dezbaterile Consiliului de Securitate consacrate situației din Orientul Mijlociu, inclusiv problemei palestinene, au foșt urmărite de opinia publică internațională cu debsebită a- tenție și interes,.ca o.firească expresie a preocupării cercurilor largi de pretutindeni pentru lichidarea- stării de încordare care dăinuie'' de atita timp în această parte a lumii, adu- cînd grave prejudicii nu ; numai popoarelor din zonă, ci însăși cauzei păcii generale. Pe tot parcursul -lor, 

dezbaterile .au pus în, țvideptg, înțe
legerea tot mai larga a necesității 
de a ■ se ajunge la o reglementare 
pașnică, pe cale politică, a situației, 
corespunzător aspirațiilor și interese
lor fundamentale ale tuturor țărilor șl popoarelor care trăiesc in această regiune. Incontestabil, acesta este un fapt, pozitiv, ce se cilVihe salutat. Prezintă, de asemenea, o deosebită importanță faptul 'că, pentru prima 
oară, Organizația: pentru. Eliberarea 
Palestinei a fost invitată să participe 
la dezbaterile acestui for, ceea ce marchează o cotitură profund semnificativă în atitudinea Națiunilor U- nite față de drepturile 'naționale ale poporului palestinean, o evoluție din. cele mai pozitive în eforturile Consiliului de Securitate pentru soluționarea' conflictului; reflectind recu
noașterea tot mai largă a adevărului 
fundamental că problemele complexe 
ale Orientului Mijlociu nu-și pot afla 
o soluționare echitabilă și - trainică 
făfă participarea reprezentanților le
gitimi ai acestui popor.:Regretabil și de- neînțeles â apărut refuzul Israelului de a lua parte la dezbateri. întreaga evoluție a evenimentelor demonstrează că. perseverarea pe asemenea poziții rigide nu poate servi nici cauzei păcii în Orientul Mijlociu, nici .poporului .israelian însuși. Dimpotrivă, interesele acestui popor cer ca Israelul să adopte o poziție'realistă, să înțeleagă, in fine; că, atita timp cît continuă ocuparea teritoriilor arabe, cit sînt nesocotite aspirațiile și drepturile naționale legitime ale poporului, palestinean, nu va putea fi liniște în această parte a lumii. -Așa cum este cunoscut,_ în concordanță cu poziția sa fermă, consecventă, în sprijinul unei soluționări p,e cale politică a situației din această regiune, România, ca membră a 
Consiliului de Securitate, a luat parte 
activă la eforturile pentru definirea 
unor principii Șt direcții de. acțiune 
care să fie concretizate printr-o re
zoluție menită să deschidă, cit mai 
curind posibil, calea . reglementării 
prin negocieri a - conflictului si t să 
întrunească o adeziune cit mai largă. în acest sens, țara. npastră a elaborat, împreună cu alte cinci țări, un proiect de rezoluție care reafirmă

necesitatea instaurării unei păci nice și drepte în zonă, pe bâza pecțării depline a Cartei O.N.U. cunoscutelor rezoluții 242 din 1967 și 338 din 1973 în problema Orientului Mijlociu, inclusiv in problema poporului palestinean. După cum au subliniat numeroși participanți, ceea ce a caracterizat acest proiect a fost 
spiritul său echilibrat și constructiv, 
reflectind Simțul răspunderii pentru 
asigurarea drepturilor și intereselor 
tuturor statelor și popoarelor din a- 
ceastă regiune a globului. Textul 
proiectului a constituit rezultatul 
consultărilor cu toți, membrii consi
liului, cu părțile în conflict prezente 
la dezbatere, precum si cu un mare

trai- res- și a 11-liber un popor care nu recunoaște bertatea și independența altui popor, că realizarea unei păci echitabile nu este posibilă decît prin recunoașterea dreptului la existență și dezvoltare liberă a fiecărui popor.Este semnificativ și demn de reținut faptul că, deși nu a putut fi adoptat, proiectul supus dezbaterii a întrunit., totuși, sprijinul membrilor Consiliului de că un O.N.U. textul me'nt.cestea __ ____________  ... _________  ...flexibile, la recunoașterea realităților din zonă ? Apare limpede necesi-

majorității Securitate, membri ai acord cumare număr des'-au declarat de sau cu spiritul acestui docu- Nu îndeamnă oare toate a- la renunțarea la pozițiile in-

Un purtător de cuvînt 81 Cartierului General al unităților Armatei Populare Chineze de Eliberare «tej pe .fronțul Fukien a anunțat că, pentru a se da compatrioților chinezi, precum și ofițerilor și soldaților forțelor Gomindanului din insulele Que- moy, Tatan, Erhtan și altele posibilitatea de a petrece sărbătorile de primăvară din anul 1976 împreună cu populația din întreaga tară. Armata Populară Chineză de Eliberare a primit ordinul de a suspenda bombardamentele de artilerie în' zilele de 31 ianuarie și 1 februarie, in semn de solicitudine.
Populația R. F. Germania se cifrează, în prezent, Ia 57,9 milioane locuitori, s-a anunțat la Bonn.

le. în interesul tuturor popoarelor din zonă.Șe știe cu cită consecvență și fermitate a militat țara noastră, încă de la izbucnirea războiului din 1967, pentru o reglementare pașnică. Se cunosc activitatea politico-diplomatică intensă desfășurată de-a lungul anilor de România la Națiunile Unite — ca și pe alte planuri — pentru găsirea unor soluții pe cale pașnică, demersurile și propunerile multiple inițiate de secretarul general al partidului. președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este de asemenea bine cunoscută poziția României privind căile de soluționare a conflictului, poziție susținută in toateImperativul intensificării eforturilor
o epentru o justă și trainicăreglementare politică în Orientul Mijlociu

Dezbaterile din Consiliul de Securitate au demonstrat 
posibilitatea elaborării unor soluții viabile, 
în stare să întrunească o largă adeziune

număr de state membre ațe O.N.U., 
ceea ce i-a conferit un caracter larg 
reprezentativ, constituind, prin con-

■ ținutul său, cel mai realist si con
structiv document ce se putea elabora 
în condițiile date.Din păcate, așa cum s-a anunțat, sittiîndu-se pe o poziție greu de înțeles, S.U.A. au împiedicat adoptarea proiectului de rezoluție, făcînd uz de dreptul de veto, act cit, lui. din rității internaționale pun clar în e- . vidență necesitatea ca Israelul să înțeleagă că refuzul de a recunoaște realitățile, ignorarea în continuare a drepturilor firești ale poporului pa- lestinean nu pot decît să frîneze procesul unei reglementări pașnice, să, adauge noi elemente de tensiune; de altfel, istoria lumii contemporane demonstrează că nu poate fi

Prin acest politic, S.U.A. au acordat, impli- sprijin poziției rigide a Israelu- Or, întreaga evoluție a situației zonă, exigențele păcii și secu-

tatea ca Israelul să tragă de aici concluziile și învățămintele impuse de -logica evenimentelor, de viața însăși.în ciuda faptului că proiectul de rezoluție nu a putut fi adoptat, a- ducerea acestei probleme în atenția Consiliului de Securitate, dezbaterea ei cu participarea reprezentanților legitimi ai poporului palestinean au avut un caracter pozitiv, fiind de natură să impulsioneze eforturile pe plan internațional in vederea instaurării liniștii, a unui climat de înțelegere și colaborare în regiune. Se poate aprecia deci că momentul marcat de recentele dezbateri din Consiliul de Securitate va exercita , o influență pozitivă asupra preocupărilor și acțiunilor pentru pace în O- rientul Mijlociu, însuși proiectul de document, deși respins, constituind prin ideile și natura sa, prin nivelul adeziunii întrunite, o bună bază în vederea găsirii unei soluții viabi-

la alteîmprejurările, în documentele partid și de stat, de la tribuna, țiunilor Unite — inclusiv acum Consiliul de Securitate — și în organizații internaționale, în timpul întîlnirilor și contactelor la nivelul cel mai înalt cu reprezentanți ai statelor de pe toate continentele. Reafirmând această poziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu declara în expunerea prezentată la Marea Adunare Națională : „Considerăm că trebuie să se ajungă Ia retragerea, trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei poporului pa- lestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat propriu independent — la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă".Potrivit acestei poziții statornice, principiale, țara noastră a recunoscut Organizația pentru Eliberarea Pa-

Reuniunea miniștrilor de 
finanțe ai OrSanizatiei Țărilor Exportatoare de Petrol (O.P.E.C.), desfășurată la Paris, miercuri, printr-un ______ ____creării unui fond de ajutorare a țărilor în curs de dezvoltare. Fondul va -începe să funcționeze de ce acordul va fi ratificat de membre ale organizației.

Sateliți „Cosmos". 28 ianuarie, în Uniunea Sovietică au fost lansați, cu ajutorul unei singure rachete purtătoare,' opt sateliți artificiali ai Pămîntului din seria „Cosmos", purtînd numerele între 791— 798. Sateliții sînt destinați continuării explorării spațiului cosmic, anunță agenția T.A.Ș.S.
într-un comunicatmarți,Vlă-tGeneVâ, Organi^dțiă' :Mon^ dială a Sănătății (O.M.S.) menționează necesitatea lansării, fără întîr- ziere și cu o deosebită vigoare, a unei noi ofensive contra paludismu- lui, Situația este gravă, se arată în comunicat, și există riscul extinderii acestei maladii. O.M.S. consideră că este necesară crearea unor comisii naționale de combatere a acestei boli.
Falimente. Potrivit relatărilor ziarului .Schweizerische Handelsblatt", în 1975 au fost declarate falimentare 1 322 de întreprinderi din El- cu 54 la sută mai corespunzătoare

. s-a încheiat, acord asupraîndată țările

veția. mare anul Cifra decît 1974. este cea pe

unic reprezentant allestinei ca 1 ' _ ■ . .porului palestinean. România se .... mără printre statele care au inițiat înscrierea pe agenda O.N.U. a punctului privind „problema palestineană", precum și a rezoluției prin care s-a acordat statutul de observator O.E.P. Subliniind, în permanență, însemnă- tațea. pe care o prezintă rezolvarea problemei organizării de sine stătătoare a poporului palestinean, ca o componentă fundamentală a reglementării situației din Orientul Mijlociu, România a sprijinit consecvent participarea cu drepturi depline a O.E.P. la toate dezbaterile internaționale asupra acestei probleme, numai pe o asemenea cale putîndu-se cristaliza soluții viabile, corespunzător intereselor tuturor popoarelor din regiune. Ignorarea, în continuare, a a- cestui imperativ nu poate decît să întunece și mai mult atmosfera, să pericliteze grav cauza păcii.în prezent, cînd dezbaterile din Consiliul de Securitate au arătat că este pe deplin posibil să se ajungă la elaborarea de soluții capabile să întrunească o largă adeziune, România consideră imperios necesară intensificarea acțiunii unite a tuturor statelor și popoarelor, a tuturor, forțelor înaintate ale lumii contemporane. pentru ca problemele Orientului Mijlociu să-și găsească rezolvare nu pe calea folosirii armelor, ci pe calea reglementării politice.Desigur, in cadrul acestor eforturi revine O.N.U. un rol important, im- punîndu-se sporirea substanțială a aportului organizației mondiale și a. Consiliului de Securitate la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu. România consideră că responsabilitatea Consiliului de Securitate față de pacea in regiune nu încetează, ci, dimpotrivă, acest for trebuie să ră- mînă în continuare activ preocupat de găsirea unor soluții echitabile. A- lături de O.N.U., un rol important revine Conferinței de pace de la Geneva, la care să participe, pe picior de egalitate, toate părțile în cauză, inclusiv O.E.P.,, ca și alte state — mici și mijlocii — vital interesate în statornicirea păcii în zonă.în ce o privește. România, ferm atașată imperativelor înțelegerii și colaborării- internaționale, își va adu
ce si pe viitor, sub toate formele și pe toate căile, contribuția la o re
glementare politică viabilă a situației 

\din Orientul Mijlociu, la statornicirea 
unei păci drepte si durabile in a- 
ceastă zonă. O asemenea evoluție. se va înscrie, fără îndoială, ca un aport însemnat la consolidarea cursului spre destindere, pace și securitate în întreaga lume.

po- nu-

V. ALEXANDRESCU

La invitația ministrului federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Erich Bielka, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a efectuat o vizită oficială în Austria, între 25 și 28 ianuarie 1976.în timpul vizitei, ministrul afacerilor externe George Macovescu a fost primit de președintele federal, dr. Rudolf Kirchschlaeger, și de cancelarul federal, dr. Bruno Kreisky. Ministrul român a făcut o vizită și președintelui Consiliului Național, Anton Benya, și a avut o întîlnire cu de'putați ai Parlamentului austriac.Ministrul român al afacerilor externe și persoanele care l-au însoțit au vizitat Centrul internațional de administrație și de conferințe din Parcul Dunării, precum și diferite instituții culturale și economice din Austria.Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, și ministrul federal al afacerilor externe, dr. Erich Bielka. au avut convorbiri cuprinzătoare cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și probleme internaționale actuale de interes comun.Cei doi miniștri de externe au constatat cu satisfacție că relațiile dintre cele două țări, bazate pe prietenie și colaborare reciprocă, au cunoscut, în ultimii ani, o adîncire continuă, îndeosebi ca urmare a vizitei oficiale în Republica Socialistă România, în 1969, a președintelui federal Franz Jonas, a vizitei oficiale în Austria a președintelui Nicolae Ceaușescu, în 1970, și a vizitei oficiale în România a cancelarului federal, dr. Bruno Kreisky, anul trecut.Cele două părți au reafirmat Interesul pe care guvernele lor îl acordă dezvoltării multilaterale și continue a relațiilor bilaterale.' Miniștrii au subliniat importanța schimburilor de vederi periodice între ministerele de externe ale celor două state în chestiuni privind relațiile româno-austriece și în probleme internaționale.A fost înregistrată cu satisfacție activitatea Comisiei mixte guvernamentale româno-austriece pentru cooperare economică, tehnică și industrială și au fost salutate progresele obținute în acest domeniu. Cele două părți și-au exprimat dorința de a extinde și diversifica schimburile comerciale reciproce și cooperarea, atît în cadrul bilateral, cit și pe terțe piețe.Cele două părți au convenit să acționeze pentru ca tratativele cu privire la încheierea unui acord comer- cial-pe termen1 dung pentru perioada 1976—-1985. a unui acord pentru evitarea dublei impozitări pe venituri și avere și a unui acord cu privire Ia promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor să fie finalizate, respectiv începute, într-un viitor cît mai apropiat.Cele două părți și-au manifestat satisfacția în legătură cu dezvoltarea colaborării științifice și culturale, pronunțîndu-se pentru amplificarea ei în continuare. Ele și-au reafirmat intenția de. a diversifica contactele în toate domeniile, în interesul unei rhai bune înțelegeri reciproce, inclusiv contactele între cetățenii celor două țări, și de a Contribui la soluționarea problemelor din domeniul umanitar în conformitate cu Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Cei doi miniștri au schimb larg de vederi principalele probleme și au constatat concordanta punctelor lor de vedere în numeroase probleme. Ei și-au exprimat satisfacția cu privire la progresele obținute în cursul procesului de destindere, precum și hotărîrea lor fermă de a stimula pe toate planurile acest proces și de a acționa pentru ca el să devină durabil. Pentru aceasta este indispensabilă contribuția hotărîtă a tuturor statelor indiferent de mărimea lor. Ambele țări vor acționa și în viitor pentru lărgirea colaborării intre toate.statele Europei, indiferent de sistemele lor politice, economice și sociale.Ambele părți reafirmă că relațiile lor 'se bazează pe cele zece principii oare, conform Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, trebuie să guverneze relațiile dintre toate statele participante. Aceste principii constituie o premisă esențială pentru asigurarea unei păci trainice în Europa și în lume. Ele și-au exprimat hotărîrea de a traduce în viață, în totalitatea lor. prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, act racter unitar.Cele două părți

efectuat un cu privire la internaționale

care are un ca-consideră necesar

să se derea Actul .... _________securitate și cooperare în Europa, a procesului multilateral de edificare a securității și de dezvoltare a colaborării în Europa, inițiat de conferință, și rezolvării durabile a tuturor problemelor nesoluționate existente pe continent ; în acest sens, ambele părți acordă mare importantă întîl- nirii de Ia Belgrad din 1977, precum și pregătirii acestei reuniuni.Ambele părți au subliniat că înfăptuirea unei reale securități pe continentul european este indisolubil legată de măsuri hot.ărîte de diminuare a confruntării militare și de reducere substanțială a potențialului militar, în așa fel îneît securitatea nici unui stat să nu fie afectată. Miniștrii au examinat problemele dezarmării,, inclusiv ale dezarmării nucleare, și s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor de dezarmare, în vederea înfăptuirii cît mai curînd a unor măsuri concrete și practice în acest domeniu. Ei au fost de părere că Organizației Națiunilor JJ- nite îi revine un rol important ' In domeniul dezarmării și au fost-' de acord să sprijine eforturile care se depun în cadrul Organizației Națiunilor Unite în direcția dezarmării.Cele două părți consideră că, în cadrul măsurilor de întărire a securității și colaborării europene, o deosebită importanță are promovarea colaborării multilaterale și înțelegerii între statele balcanice. Interlocutorii și-au exprimat speranța că întrunirea Conferinței țărilor balcanice cu privire la cooperarea economică va constitui o contribuție de seamă la crearea unui climat de înțelegere și bună vecinătate în Balcani, în sensul transpunerii în viață a Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Partea română și cea austriacă s-au declarat pentru o reglementare politică a problemei cipriote, bazată pe respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Reasigurarea unei două

depună toate eforturile în ve- continuării, în conformitate cu final al Conferinței pentru

publicii Cipru și conviețuiri pașnice între cele comunități cipriote, precum și pentru continuarea tratativelor dintre ele.Apreciind că securitatea europeană este strîns legată de situația din regiunea Mediteranei și Orientului Mijlociu, ambele părți au reliefat că este imperios necesar să se depună noi și hotărîte eforturi pentru instaurarea grabnică a unei păci juste și durabile în această zonă.Interlocutorii și-au exprimat convingerea că reducerea decalajului crescînd dintre statele industrializată și țările în curs - de dezvoltare constituie unul dintre cele mai prioritare țeluri ale lumii contemporane și că Trebuie luate măsuri urgente pentru a se asigura progresul mai rapid al țărilor : 1 curs de dezvoltare și accesul lor la cuceririle civilizației contemporane. Ambele părți au considerat că rezolvarea problemelor complexe economice și politice cu care se confruntă astăzi omenirea reclamă colaborarea tuturor statelor,' pe baza deplinei egalități în drepturi ; în această privință, țărilor mici și mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare și statelor nealiniate le revine un rol deosebit.Miniștrii au subliniat importanța pe care guvernele lor o acordă C)r- ganizației Națiunilor Unite și au reafirmat intenția lor de a acționa pentru creșterea rolului organizației în menținerea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea colaborării între toate statele și în promovarea dreptului internațional. îh relațiile dintre State. Părțile au fost de acord că este de dorit îmbunătățirea modului de lucru al Organizației Națiunilor Unite și întărirea autorității sale în soluționarea problemelor complexe cu care se confruntă lumea. Miniștrii au evidențiat buna colaborare între delegațiile celor două țări la O.N.U. și în cadrul altor organizații internaționale.Convorbirile între cei doi M .-n.-,. tri de externe s-au desfășurat într-o. atmosferă foarte prietenească, plină de înțelegere și deschisă. Ei și-au exprimat satisfacția asupra convorbirilor, pe . care le-au dus în timpul vizitei, exprimîndu-și speranța că acestea vor servi la întărirea colaborării româno-austriece;Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat ministrului federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Erich Bielka, invitația de a face o vizită Oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Asupra datei exacte a vizitei se va conveni pe cale diplomatică.
MADRID Program guvernamental prezentat
de premierul spaniolMADRID 28 (Agerpres). — Primul ministru al Spaniei, Carlos Arias Navarro, a prezentat, miercuri, Cor- tesurilor (Parlamentul) un ansamblu de reforme care, în viziunea guvernului său, ar duce la „o deschidere democratică" prin „respectarea legilor actuale".Șeful guvernului a propus, astfel, dizolvarea Cortesurilor și înlocuirea lor printr-un parlament bicameral — format din Senat și Camera Deputa- tilor, modificarea imediată a legislației. privind dreptul de întrunire și de manifestare.

Un interviu al secretaruluiALGER 28 — Corespondentul A- gerpres transmite : Intr-un interviu acordat ziarului algerian „El Moud- jahid", se'cretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, a arătat că democrația în Spania — așa cum o dovedesc și e- voluțiile în curs — „nu poate fi do- bîndită decît de popor, prin lupta sa, și nimeni nu poate să i-o dea în mod gratuit. „Reinstaurarea democrației trebuie să fie consecința raportului dintre forțele democratice

în fața CortesurilorEvitînd să se refere la problema acordării de libertăți sindicale — cerută cu Insistență de participanții la amplele acțiuni revendicative care au cuprins întreaga țară, șeful guvernului' spaniol s-a limitat să solicite „Congresului sindical" — organul suprem al sindicatelor franchiste — să propună „reforme care să răspundă schimbărilor intervenite recent in societatea spaniolă".în domeniul politicii externe, el a afirmat dorința Spaniei „de a ieși din izolarea șa" și de a se integra în Comunitatea Economică (vest)-Europeană.
general al P.C. din Spaniade toate, tendințele, a activității unui guvern care să fie capabil să realizeze ceea ce noi numim „o deschidere democratică", adică abolirea instituțiilor franchiste, dizolvarea Cor- tesurilor, a Consiliului Național, a- nularea legilor fundamentale franchiste — care sînt legi fasciste — și restabilirea libertăților pentru toate forțele politice, pentru organizațiile sindicale și ale tineretului. pentru toate curentele de gindire din Spania, a libertății presei".
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