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CONGRESUL UI
COOPERAȚIEI 
DE CONSUM!Al VI-lea Congres al cooperației de consum — chemat să facă bilanțul activității desfășurate de unitățile cooperatiste în ultimii 5 ani și să stabilească obiectivele viitoare hotărîrilor Congresului al XI-lea al lucrările. ale acestui domeniu în lumina partidului — își deschide astăzide un .4 luni ; la export, cu 6 lunila beneficii, cu 10 luni.. Actualul cincinal ridică In fața cooperației de consum sarcini sporite, deosebit de importante. Hotărî- rile Congresului al XI-lea al partidului prevăd creșterea vînzărilor de mărfuri către populație cu 40—45 la sută — ceea ce, pentru comerțul rural, înseamnă un volum suplimentar de desfacere de 80 miliarde lei față de cincinalul anterior — permițind astfel satisfacerea la un nivel tot mai înalt a cerințelor cres- cinde ale oamenilor muncii de la sate.Pentru creșterea contribuției cooperației de consum Ia fondul central de produse agroalimentare, organizațiile cooperatiste își propun să desfășoare o tot mai susținută activitate de contractări și achiziții, valorificînd astfel un volum sporit de produse din surplusul gospodăriilor țărănești : în expresie cifrică, a- ceasta înseamnă mărirea volumului z de achiziții de 2,3 ori față de cincinalul anterior.în concordanță cu ridicarea nivelului de trai, cu sporirea veniturilor populației, actualul cincinal prevede și o dezvoltare considerabilă a servi- fiocâiifâțUe unde își desfă-.. ciilor publice din mediul rural ; ast- ivitatea. ■ - x <- fel, voluhml general ai prestațiilor a-

Conferințele județene 
ale consiliilor populare

Relatări din pdețde

Sibiu, Teleorman, Timiș,
Vraneea

in temeiul articolului 3 din Legea nr. 5/1975, privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare, precum și conferințele pe județe ale deputaților 
consiliilor populare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Congresul deputaților consiliilor populare ju

dețene și al președinților consiliilor populare în ziua de 4 februarie 1976.
NSCOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

„In înfăptuirea politicii de înflorire multilaterală a satului, de satisfacere a cerințelor de viață ale țărănimii, partidul nostru a încredințat sarcini bită răspundere sum" — arată Ceaușescu.înfăptuind aceste sarcini, : du-se organic în sistemul crației noastre socialiste, ganizație activă în cadrul Frontului Unității Socialiste, cooperația de consum — numărînd în rîndurile sale peste 7,6 milioane de membri — participă activ la edificarea construcției socialiste în țara noastră. îndepli- nindu-și importantele funcții econo- mico-sociale ce-i revin, cooperația contribuie, în cadrul preocupărilor generale pentru înflorirea satului românesc, la intensificarea schimbului de produse dintre sat și oraș, la satisfacerea cerințelor de mărfuri și servicii ale populației rurale, la mai buna valorificare a produselor agricole. Conferințele județene ale cooperației, . dezbaterile care au premers actualului congres au subliniat și au demonstrat, ele însele, aportul activ al acestei organizații Ia antrenarea largă și efectivă a maselor de cooperatori și lucrători la conducerea și gospodărirea propriilor unități, la soluționarea problemelor economice și sociale din ' - -----------șoară activ_______Sub îndrumarea continuă a partidului și cu sprijinul permanent al statului, cooperația de consum și-a dezvoltat an de an capacitatea organizatorică, baza materială, pentru a putea satisface din ce în ce mai bine cerințele populației. Prezentă astăzi în 2 654 comune și sate, în 97 orașe, 188 centre muncitorești și 36 stațiuni balneo-climaterice. cooperația dispune de peste 33 000 magazine și unități de alimentație publică, de peste 24 000 unități de producție și prestări-servicii, de peste 3 000 centre de achiziții și de prelucrare a produselor agricole, de numeroase unități de producție zootehnică.în cincinalul 1971—1975 volumul total al activității economice a cooperației de consum a depășit cu circa 40 la sută realizările din cincinalul precedent, iar în investiții au fost folosite fonduri cu aproape un miliard de lei mai mari decit prevederile inițiale. Depășiri însemnate de plan s-au obținut în toate sferele de activitate ale cooperației, sarcinile cincinalului fiind, astfel, realizate înainte de termen : în sectorul

producție și prestări-servicii. cu an și o lună ; la achiziții, cu ÎN ZIARUL DE AZI

mari și de cooperației tovarășul o deose- de con- Nicolaeintegrîn- I demo- ca or-

sigurate de cooperație se va mări de 2,2 ori — îndeosebi prin dezvoltarea Unităților de întreținere și reparare 
a bunurilor de folosință îndelungată, construcții .' servicii de igienă și servicii menite să ușureze podărie.Toate aceste bilanțuri și pări, modul concret în care ționa cooperația de consum — în spiritul Programului partidului, care prevede ridicarea treptată a satului la nivelul de dezvoltare al orașului — vor constitui obiectul dezbaterilor în congresul care se deschide azi. Prin aria largă a problemelor ce vor fi supuse dezbaterii, prin importanța hotărîrilor ce vor fi adoptate, Congresul cooperației de consum va marca un moment însemnat în activitatea organizațiilor cooperatiste, conturînd noi direcții de acțiune pentru toți lucrătorii din acest sector — in vederea îndeplinirii sarcinilor de mare răspundere ce le sint încredințate. în acest spirit, urăm deplin succes lucrărilor celui de-al VI-lea Congres al cooperației de consum.

și reparații de locuințe,munca femeilor in gos-preocu- va ac-

Rubricile noastre : © Informații din activitatea organizațiilor 
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noștri ® De pretutindeni Noi construcții de locuințe în cartierul „Mănăștur" din Cluj-Napoca

Pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea tuturor regiunilor, r întoarcere
pentru înfăptuirea programului ideologic al partidului

Pregătirea forței de muncă
preocupare primordialăAlături de întregul nostru popor, oamenii muncii — români și maghiari — din județul Sălaj au trecut cu toate forțele la realizarea sarcinilor în cincinalul actual, perioadă în care economia sălăjană va înregistra o dezvoltare fără precedent. Iată citeva date sintetice care dau contur perspectivelor județului nostru in cincinalul ' revoluției’, tehnico-științifice: ritmul mediu a- nual de creștere a producției industriale va fi de 37 la sută ; in 1980 industria noastră va realiza o producție de peste 10 miliarde lei. adică de circa cinci ori mai mare față de anul 1975 ; în a- cest cincinal vom beneficia de peste 12 miliarde leifonduri de investiții, urmînd să se construiască și să intre infuncțiune peste 50 de obiective e- conomice. Sint, credem, suficiente fie și numai aceste elemente pentru a reda amploarea și complexitatea sarcinilor care revin organizației județene de partid pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii din județul nostru la înfăptuirea acestor obiective însuflețitoare, pentru ridicarea Sălajului in rîndul județelor țării cu o economie dezvoltată.Dintre toate aceste sarcini cea mai Importantă pentru noi o constituie asigurarea și pregătirea forței de muncă. Cincinalul revoluției tehnico-

în peisajul copilărieică îl recu-I-aș putea mobilul. Ocupanții lui, pe care i-am examinat cu teamă, atunci cînd se întîmpla să rămină în drum cu un cauciuc găurit de cui sau tăiat de potcoavă, erau îm- brăcați în halate de călătorie, căci altfel nu puteau să lupte cu praful, ba aveau chiar căști de aviator și ochelari de scafandru.Ce departe am fi rămas în urmă,' și alături de noi ce nevolnic ar fi fost și

Desigur nosc, nu uita niciodată, dar nu mai este același. De mult am descoperit, și n-a putut să mă mire decit că relieful pronunțat părea în unde erau am găsit nu-mi închipuiam cum fusese loc să mă dau cu sania pe ele, ba chiar cu viteză vertiginoasă. în prima clipă am crezut că pămintul scăzuse, ros de vînt și. de ape. dar 'ph urmă mi-am dat seama că n-ar fi fost vreme ; însemna doar că privirea mea se schimbase, vedeam lumea de la o altă înălțime decit a copilului, și-am fost trist în ziua aceea, socotind că toate dimensiunile erau micșorate.Nu, dimensiunile celelalte au rămas aceleași, numai că astăzi cînd mă duc pe acolo nu le mai măsor cu piciorul, ci cu kilometrajul mașinii, care îmi dă aceeași cifră finală, făcînd în schimb ca timpul să ajungă la extensiuni fantastice, Pentru un spațiu de o zi întreagă de altădată, acum nu-mi trebuie nici o oră.Tot perimetrul copilăriei mele e marcat de șosele asfaltate ; n-ar fi mult, dar fiecare șosea vine de foarte departe, și se duce pînă unde nici nu visasem. între cele mai vechi și mai supărătoare amintiri ale mele este colbul de pe șosele. Am copilărit între șoseaua Cimpi- nei și a Vălenilor, (la vremea cînd începea să se folosească auto-

închin un care au fă- asfaltate I făcut o lu-la început, nu-i atît de cum mi se copilărie ; coline, abia dîmburi, și

unde am făcut primele mele descoperiri geografice.Niciodată cînd străbat asemenea drumuri nu uit să imn celor cut șoseleS-a maicrare în peisajul copilăriei mele — ol, nu-i cea mai frumoasă din lume și nici cea însemnată din un pod de beton peste Teleajen, podul de cale ferată, folosit odinioară și de căruțe, in toată lungimea lui primejdioasă, fiindcă nu era altul. Multe nenorociri s-au întîmplat pe podul a- cela, le-am văzut și eu pe unele și-am fost multă vreme urmărit de groază la gîndul că trenul putea să vină fără să-1 știe nimeni, făcînd terci oameni și animale ; căci clopotul de la canton nu funcționa bine, și uneori barierele rămîneau ridicate.Azi trec triumfător pe podul nou. pus alături de celălalt, parcă spre comparație, și chiar dacă nu văd in el cea mai semeață lucrare făcută de meni, îl socotesc, schimb, un act dreptate ; fără el mea nu putea înainte.N-am de ce să plîng că în locul harabalelor încărcate cu oameni și cu bagaje și cu fîn pentru hrana cailor au apărut pe șosea autocare luxoase, care au în partea de sus a spătarelor pînă și re- zemători îmbrăcate în pînză albă, ca oârhenii să-și lase capul voie : să fi văzut

forță de muncă și stabilirea localităților de unde se recrutează cadrele necesare ; 3) orientarea întregii rețele școlare din județ în vederea asigurării condițiilor pentru pregătirea forței de muncă. în strînsă concordanță cu nevoile economiei județului nostru. f Desigur, pentru
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științifice presupune nu numai mașini și tehnologii moderne, ci și oameni bine pregătiți, oameni capabili să le folosească din plin, oameni capabili să organizeze munca după metode științifice. Iată de ce. pentru noi, atit in cincinalul trecut, cit și in acest cincinal, a avut și are o per- nșanentă actualitate jndicația expre-
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din județul SĂLAJ
Laurean TULAI

prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al

Noua fabricâ de materiale izolatoare din Șimleul Silvaniei, |udețul Sălaj Foto : I. David
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să a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la asigurarea .forței de muncă : „Fiecare comitet județean trebuie să organizeze și să urmărească nemijlocit activitatea de pregătire și de formare a forței de muncă, a cadrelor de muncitori calificați, de maiștri, în raport cu necesitatea dezvoltării social-economice, cu preve- - derile de plan".Călăuzindu-ne în permanență de a- ceste prețioase indicații, dorim să evidențiem în primul rînd faptul că în întreaga activitate ce o desfășoară comitetul județean de partid în domeniul politicii forței de muncă a avut în vedere o abordare în profunzime a tuturor problemelor, destul de nostru, tegie a județul trei clemente fundamentale : 1) cunoașterea exactă a necesarului forței de muncă pe fiecare obiectiv economic și pe profesii ; 2) evalua
rea realistă a resurselor locale

materializarea fiecărei componente a strategiei noastre în domeniul asigurării și pregătirii forței de muncă necesare• acțiuni, au fost sute și muncitori, neri, profesori, viști de Pe baza unei activități susținute, desfășurate cu maturitate profesională și politică de către fiecare colectiv constituit pentru evaluarea necesităților, resurselor posibilităților de asigurare cu for- de muncă, am ajuns ca în prezent dispunem, atît la nivelul județului și pe fiecare unitate și localitate parte, de o balanță reală a forței

P.C.R.

au fost ample la care antrenați sute de ingi- economiști, acti- partid.

mai tară :paralel cu

DORUL DE ȚARĂ

însemnări de
Radu TUDORAN

complexe, specifice județului în acest sens. întreaga stra- pregătirii forței de muncă în Sălaj a fost structurată pe

și tă să cit în , ____ . ,de muncă. Aceasta constituie un instrument științific în . mina noastră, cu ajutorul căruia putem acționa în deplină cunoștință de cauză și cu eficiență maximă în domeniul recrutării, pregătirii și integrării forței de muncă.Cum este și firesc, atenția principală o acordăm formării noilor detașamente de muncitori, în primul rînd prin rețeaua de învățămînt organizată și, apoi, prin formele diferite de pregătire profesională, politică și culturală a tuturor oamenilor muncii din județ, cerință ce . își găsește un loc important în Programul ideologic al partidiilui nostru, în legătură cu prima modalitate, se

astăzi automobilul' dacă nu se făceau șoselele asfaltate 1Acum, într-o jumătate de zi binecuvin- tată, plec de la Ploiești pe valea Teleajenu- lui, inabordabilă odată, pe unde eu însumi am mai apucat să văd diligentele valahe, un fel de trăsuri-haraba- le, cu cite șase cai Ia oiște și cu o duzină de ‘ călători încărcați claie peste grămadă, venind de la Vălenii lui Iorga ; trec munții, pe Ia Bratocea, după ce-am lăsat Cheia în urmă, unde n-am putut ajunge în copilărie ; cobor la Săcele, și dacă vreau mă abat și prin Brașov, urc chiar pînă la iana, cea Ia care șoseaua veche nu team ajungesă-mi fiarbă radiatorul mașinii ; în aceeași jumătate de zi incredibil de lungă îmi continui drumul prin Predeal, Azuga și Cîm- pina, distantă de epopee, și înainte de a veni amiaza mă aflu din nou pe cîmpia din nordul Ploieștiului,

sauPope pu- fără

oa- în deIu-merge

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru nostalgie, pentru alean, pentru tinjirea după 
ce ii este mai scump și mai drag sufletului său, ro
mânul a creat un cuvînt aproape intraductibil in alte 
limbi, rostit intr-o singură silabă: DOR. In el a topit 
o întreagă înțelepciune, căci dorul doare, dar durerea 
lui nu e nici surdă, nici mută, ea vine din neuitare, 
din amintiri, neexistind pentru ea altă tămăduire decit 
întoarcerea. Îndelungatul periplu al lui Ulise n-avea 
decit un scop : ca rătăcitul, 
nepotolitul, neînstrăinatul, in 
ciuda opreliștilor ce i se iveau 
in cale, să ajungă să mai ză
rească măcar o dată fumul 
din vatra strămoșească. Ovi- 
diu, care avea mai mult ca 
oricare dreptul să spună ce 
scria in „Ex Ponto" : „Prin nu știu ce farmec, pămân
tul natal atrage pe fiecare și nu-l lasă să uite. Ce e 
mai bun decit Roma ? Și ce este mai rău decit gerul 
din Sciția ? Și totuși barbarul fuge din Roma, ca să 
vină aici...".

Nu numai îndepărtarea naște dorul, ci și timpul trăit 
acasă alături de ai tăi, împărțind cu ei binele și greul, 
bucuriile șt necazurile. Dorul e suspinul doinei, dorul 
e acel răscolit sentiment care-ți șoptește întotdeauna : 
„și ce frumos ar fi putut să fie I", dorul e proiecția 
retrospectivă a propriului nostru trecut, el e insă și 
certitudinea că acasă viața continuă și merită mai mult

PICĂTURA DE CERNEALĂ
înseamnă cuvintul dor,

ca oriunde in altă parte să fie trăită, căci e viața alor 
tăi și, prin ei, propria-ți viață.

De cite ori, pornind in drumuri îndepărtate pe căile 
uscatului, sau in peripluri pe mări și oceane, n-am în
cercat încă înainte de clipa plecării, de momentul acela 

. al neliniștii și al ezitării — atit de specific sufletului 
omenesc — al despărțirii, anticiparea dorului ce știam 
că mă va insoți ca o șoaptă de neadormit. De cite ori 

n-am intilnit oameni dezră
dăcinați mistuiți de dor, de 
acel „rău după ’țară", cum il 
numesc francezii (și ce fru
mos sună cuvintul „dor" in 
comparație cu variantele lui 
lexicale in alte limbi ale pă- 

n-a trebuit să le povestesc „de-a-mintului) ; de cite ori 
casă", simțind născindu-se in ei imboldul prea înde
lungatei aminări a intoarcerii !

România e o țară de dor, dar nu numai atit, ci 
în același timp o țară care-ți strecoară în suflet mân
dria de a spune oriunde : „sint român". Oare nu E- 
minescu, luceafărul poeziei românești, o cînta : „Țara 
mea de glorii, țara mea de dor..." ?

Ce i-a adus întotdeauna acasă pe înstrăinați ? Mul
te. Dar condensate toate intr-un cuvînt : dorul. O sin
gură silabă, care cuprinde un întreg univers spiritual 
E silaba bătăii inimii noastre.

Ioan GRIGORESCU

Bulevardul Muncii ceastă arteră ce spre marile unități economice din sud-estul Capitalei — mă primește cu noua deschidere, de magistrală. Tramvaiele, autobuzele și automobilele proprietate personală „curg" odată cu mine spre întreprinderile cu nume devenite notorii: „23 August",„Republica", , „Fabrica de mașini-unelte și agregate"... A trecut un deceniu de cînd n-am mai văzut întreprinderea și dorul, a- cest dat al nostru, mă cheamă acolo unde am simțit prima dată dogoarea de forjă și tot întîia dată m-a luminat soarele din cuptoarele Siemens-Martin.Iată poarta unu, ca un arc de triumf, pe frontispiciul căreia scrie ÎNTREPRINDEREA AUGUST". Nume în părți de efigiile mărite Muncii și în sub- nou, de FAUR, intru in de mine

-- a- duce

mare : „23 flancatale Ordinului Steaua Republicii, sidiar, un nume marcă a fabricii :Fac la stingă și prima secție știută sub numele de mecanică grea — acum devenită mecanică I. Citesc placa de oțel în care a rămas pentru posteritate înscris :„20 decembșie 1928 : s-a livrat„30 noiembrie 1933 : livrat a 100-a construită că".Iată un motive în
prima locomotivă", s-a locomotivă in această fabri-ritm : 100 loco- cinci ani ! Ne-

satisfăcător încă de pe a- tunci. Se muncea greu, se gindea chinuit. Creatorii au simțit asta și au pus umărul la dinamizarea istoriei. Istorie vie, trăită de
aceeași cărămidă roșie, cam înnegrită de vreme. Iată cazangeria, motoarele, tratamentul, sculăria și, prima din dreapta, forja. Aceeași dintotdeauna. Dar.

l-am con- turnvirea de fată. Acum zărit sus, în biroul lui, struit la intrare ca un de comandă de pe marile aerodromuri. E maistru și conduce atelierul de prese.

si totuși
DUPĂ ZECE ANI,

PRINTRE OAMENII
DE PE BULEVARDUL

MUNCII O citadelă a locomotivelor — la între
prinderea „23 August"

oameni ca Vasile Iscru, instalatorul scăpat de sub tirul plutonului de execuție chiar în ziua (Vasile Iscru i Erou al Muncii șeful atelierului dotări).Halele, acum ?
eliberării. este acum Socialiste, de auto-Sint din

după ce intru în hala mare, găsesc totuși altceva. La prese și la ciocane tineri, multi tineri. îl recunosc pe Riclea Onisifor, tînărul forjor care acum douăzeci de ani a venit de pe băncile școlii profesionale cu zîm- betul lui bun, tăcut și pri-

Din mijlocul halei, Ieșind iute dintre blocuri de oțel și arbori cotiți, apare „Ni- cușor" — nume sub care este cunoscut aici cel de-al doilea Erou al Muncii Socialiste : Antonache Hris- tache, maistrul care conduce cel mai pretențios ate-

lier de forja — acela de matrițare. E la fel de dinamic și la 51 de ani. Zîm- betul e același : cald, bun. Și visul a același — mereu vede ceva nou ce ar mai trebui făcut. I se zice și acum inovatorul numărul unu’, într-o întreprindere unde 15 la sută din angajați sint inovatori. „Ce să fac. îmi răspunde la întrebarea cum o mai duce cu viața. Bine, sănătos. Și soția, și fetele... Cea mare termină acum școala de subingineri. E aici, sus, la proiectări. Cealaltă — e in a 12-a, la liceu. Soția : cum o știi și unde o știi : la centrala telefonică. Muncesc toți. Și muncesc bine... îl întreb de pasiunea lui — inovațiile. „Fac, majoritatea sint aplicate fără să le mai declar. Acum mă ocup de arborii aceștia cotiți".Ies de aici bine încălzit — și nu numai de_cuptoa- rele de trec pe cheiaj. Aceeași lași parchet pe jos. aceleași mașini aliniate ca-ntr-o farmacie. Dar... alți oameni. Tineret și tineret. Unde sint zilele acelea cînd aici, la un banc, lucra ajustorul acela tinăr, azi inginer și secretar al comitetului de partid pe întreprindere ?... „Dina Carol, mergi să ne reprezinți la festivalul tine-

la forjă. După ce la tratament și ni- intru în sculărie. lumină mare, ace-

Traian 1BĂDUÎ.ESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă fericitul prilej de a adresa Excelentei Voastre, în numele guvernului și poporului Republicii Liberia, al 'Doamnei Tolbert, precum și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și cele mai bune și sincere urări.Urez Excelentei Voastre multă sănătate, viață îndelungată și fericire, iar guvernului și harnicului popor român pace trainică, unitate, solidaritate și prosperitate.Fie ca relațiile care există între cele două țări și popoare ale noastre, caracterizate de cordialitate, să continue să se dezvolte tot mai mult.Cu sentimente ale înaltei mele considerațiuni și stime.
*Au mai transmis telegrame de felicitare Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia, Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Republicii Cuba, Paulo Braz Pinto da Silva, ambasadorul Braziliei la București, Imad Abdin, reprezentantul per-

A1 dumneavoastră sincer,
WILLIAM R. TOLBERT ir.

*manent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. de la București, Iosif Constantin Drăgan, președintele Camerei de comerț italo-române.

GALAȚI:

S-A TERMINAT MONTAREA TURLEI 
LA PLATFORMA DE FORAJ MARINLa Galati s-a încheiat montajul turlei de la platforma de foraj marin. Instalația. de o construcție specială, a fost proiectată de Institutul de cercetări și proiectări pentru utilaj petrolier București și executată de întreprinderea „1 Mai" Ploiești, montajul pro- priu-zis fiind realizat

la Galați de o echipă a întreprinderii de foraje și lucrări geologice speciale București. beneficiarul platformei. Turla de foraj, cea dinții instalație de acest gen montată pe o platformă românească, măsoară 56 metri. Cu ajutorul ei se poate realiza forarea cu 9 guri de sondă, fără deplasarea pozi

ției platformei, pînă la adîncimi de 6 000 metri sub nivelul mării. încheierea montajului turlei apropie prima platformă românească de foraj marin „Gloria" de momentul desprinderii de țărmul constructorilor de nave gălățeni. de momentul intrării efective în producție. (Dan Plăeșu).
l

Prin amenajări funciare

Terenuri redate agriculturiiDesfășurarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare constituie una din principalele căi prin care consiliile populare din județul Vaslui asigură extinderea suprafețelor arabile, valorificarea mai bună a pămîntului. în bazinul hidrografic al Bîrladului, la confluența riurilor Tutova și Birlad, au început lucrările de îndiguire și desecare a unor suprafețe de circa 800 ha. pe valea Racovei, în comunele Dănești, Ivănești și Todirești. De asemenea, în comuna Todirești, sute de cetățeni, în frunte cu

deputății, lucrează la desecarea a 135 ha în lunca Bîrladului, fac defrișări pe 16 ha, execută decolmatări prin care să fie scoase de sub pericolul inundațiilor 50 hectare. în alte comune. Bogdănești, Coroiești, Rebri- cea, Bunești-Averești, Tanacu, Tutova, Costești. pe sute de hectare se fac defrișări, nivelări și alte lucrări funciare pentru ca noi suprafețe să poată fi introduse în circuitul arabil încă din campania insămințărilor din primăvara acestui an. (Crăciun Lă- Iuci).

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID
atractivitate șl paten de convingere

Imagine de pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice complexe din Arad

Activitate continuă, 
susținută 

a mecanizatorilorîn stațiunile de mecanizare a agriculturii din raza de activitate a județului Tulcea acțiunea de reparare a tractoarelor și mașinilor agricole se apropie de sfîrșit. S-au revizuit și reparat circa 85 Ja sută din numărul total al tractoarelor. Plugurile, cultivatoarele. grapele cu disc, semănă- torile. mașinile fitosanitare au primit aproape ■ toate certificatul „bun pentru campanie". Avansate cu aceste lucrări sînt S.M.A. din Baia, Cea- murlia de Jos, Mahmudia și Valea Nucarilor. Concomitent, mecanizatorii tulceni desfășoară în cîmp ample acțiuni de fertilizare a solului cu îngrășăminte chimice și organice. (Va- sile Nicolae).

Dezbateri concre- 
Jg în cadrul secției turnătorie a Uzinei metalurgice din Bacău apăruseră în ultimul timp o serie de greutăți : se întîm- pinau dificultăți în funcționarea liniilor de fabricație, numărul rebuturilor crescuse, ca și abaterile de la disciplină. Comitetul de partid a luat inițiativa ca în fiecare organizație de partid această situație să se dezbată și in cadrul învățămîntului de partid, comuniștii urmînd să se pronunțe asupra modalităților de soluționare a ei. Pregătite cu grijă, abor- dînd întreaga gamă, de factori care alimentau neregulile amintite, dezbaterile s-au soldat cu bune rezultate : în primul rînd participarea cursanților la lichidarea neajunsurilor. Astfel. de la data dezbaterilor procentul de rebuturi a scăzut de 3 ori, calitatea producției s-a ridicat la nivelul cerut. O dată mai mult s-a vădit cit de rodnice, cit de eficiente pot fi asemenea dezbateri atunci cind sînt ancorate în realitate.

Schimb de expe
riență în acțiune. Colective de activiști de partid, de stat și obștești se deplasează săptămînal în întreprinderile bucurește- ne — „23 August", „Semănătoarea", „Vulcan", C.I.L. Pipera, „Electroaparataj". întreprinderea,. de confecții și tricotaje și multe altele — pentru a participa la cursurile învățămîntului de partid. De fiecare dată, la sfirșitul activității se organizează la comitetele de partid respective o discuție cu propagandiștii, eviden- țiindu-se aspectele pozitive și, deopotrivă, neajunsurile de conținut, ca și de ordin metodologic.. în numeroase locuri, în cadrul acestor

schimburi de opinii s-au vehiculat idei valoroase privitoare la posibilitățile de documentare, la sprijinul acordat de comitetele de partid pregătirii propagandiștilor, la cele mai potrivite modalități de antrenare a cursanților la discuții. A reieșit astfel necesitatea ca in marile întreprinderi să se organizeze, alături de cabinetul de științe sociale existent Ia nivelul unității, puncte de informare și documentare

sătești în creșterea animalelor, s-a făcut un rodnic schimb de idei privind experiența bună existentă in această privință în unele comune, cum ar fi Sascut, Parincea, Agăș.
întrebări și răs

punsuri. Zilele acestea,la Galați s-a desfășurat instruirea activului, a lectorilor și propagandiștilor comitetului județean de partid. O acțiune care intră
— INFORMAȚII — 
din activitatea organizațiilor 

de partid

chiar la nivelul secțiilor de producți^, unde cursanții să poată găsi cu operativitate materialul bibliografic necesar.
Simpozion instruc

tiv. în cadrul instruirii propagandiștilor de Ia sate, cabinetul județean de partid Bacău a organizat un simpozion binevenit. Tema: recentele legi adoptate de către M.A.N. privind creșterea animalelor, regimul tăierii I6r și retribuirea în C.A.P. Invitați : cadre din conducerea U.J.C.A.P. și a direcției agricole. Explicarea conținutului și semnificației legilor amintite s-a completat cu evidențierea răspunderilor care le revin propagandiștilor de la sate pe linia popularizării acestora în rîndul țărănimii, a măsurilor ce vor fi întreprinse de către organele județene pentru a asigura transpunerea în viață a prevederilor legii. Cu acest prilej s-a arătat contribuția pe care o poate aduce munca politică la lămurirea și stimularea populației

în atribuțiile normale, firești ale cabinetului județean de partid. Ceea ce este particular și ceea ce ne-a îndemnat s-o consemnăm a fost tocmai modalitatea specifică de desfășurare. Nu au mai avut loc obișnuitele conferințe lungi, în care participanții notau timp de două ore, ci totul s-a desfășurat pe baza u- nui dialog viu, a întrebărilor adresate de participanți celor trei lectori centrali. Tematica abordată a cuprins : aspecte ale perfecționării conducerii științifice a vieții sociale, ale politicii economice a P.C.R., precum și probleme legate de politica externă a partidului și statului nostru, de evoluția vieții internaționale. »
Koi materiale do

cumentare. Sectia de propagandă a Comitetului județean Mureș al P.C.R. a editat în sprijinul propagandiștilor și cursanților din învățărnintul de partid, ăl lectorilor, agitatorilor si activiștilor de partid un set de 32 de grafice și planșe

sub genericul „România socialistă. Cifre și fapte". Sînt prezentate date și grafice semnificative pentru ampla dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naționale în actualul cincinal, pentru înflorirea tuturor regiunilor patriei și creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Au mai fost alcătuite trei sinteze documentare, care au fost trimise tuturor cabinetelor de științe sociale, referitoare Ia semnificația ultimelor legi adoptate la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, la dezvoltarea pe multiple planuri a județului Mureș in actualul cincinal, precum și la activitatea intensă a partidului și statului nostru pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.
Calei metodic. Trl~ mestrial, cabinetul municipal de partid București e- laborează un „Caiet metodic" in care sînt popularizate metode și inițiative valoroase folosite de organizațiile de partid din Capitală în vederea sporirii eficientei învățămîntului de partid. Puncte de vedere exprimate de propagandiști fac larg cunoscute modalități atractive de prezentare a unor lecții : dezbaterea de caz, comparația, problematizarea etc. Sînt prezentate, de asemenea, o serie de experiențe valoroase în dotarea cabinetelor de științe sociale, prin folosirea forțelor propagandistice din fiecare întreprindere sau instituție. în fiecare caiet metodic propagandiștii și cursanții găsesc și sinteze documentare. bibliografii, scheme, grafice cu privire Ia probleme actuale, economice și politice.

Grupai realizat de 
Pawl DOBRESCU 
Silviu ACHIMORGANIZAREA RAȚIONALĂ A MUNCII PE ȘANTIER hotărăște ritmul montării utilajelor, respectarea strictă a termenelorPe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice complexe din Arad, din primele două decade ale acestei luni s-a înregistrat un ritm intens de execuție a lucrărilor, îndeosebi a celor de montaj. Rezultatele obținute se explică. în primul rînd, prin organizarea rațională a întregii activități de pe șantier. Această organizare, asigurată prin strin- sa conlucrare a constructorilor, montorilor și beneficiarului — determinată și de apropierea termenului de punere in funcțiune — a avut ca principale urmări pozitive reducerea substanțială a duratei montării utilajelor tehnologice, întărirea ordinii și disciplinei in muncă.

Iarna la sate sînt multe de făcut
j > '■ : . ■

LUCRĂRI IMPORTANTE PENTRU
SPORIREA PĂMÎNTULUI

Care sînt cele mai revelatorii fapte de muncă, cele mai bune rezultate obținute ca urmare a acestei organizări judicioase a lucrărilor ? în primul rînd, a fost montată,. Ia fabrica de amoniac, coloana de sinteză, instalație tehnologică de mari dimensiuni și în greutate de aproape 300 tone. 
A fost un examen dificil, de fapt o premieră în ce privește tehnica de ridicare a unor asemenea echipamente. dar trecut cu bine de toți cei 20 de oameni din echipele de mon- tori conduse de Ladislau Gyongyos, Crăciun Leontescu și Tudor Nicola.— Mai mult decit atit, datorită, organizării raționale, științifice a muncii, preciziei și operativității cu care s-a lucrat, durata de montaj a coloanei a fost scurtată la jumătate — ne-a spus ing. Eugen Barbeș, șeful lotului de la amoniac. Firește, acest avans de timp cîștigat ne va permite să finalizăm mai repede alte lucrări de montaj.— Altfel spus, înseamnă că pen
tru montori fronturile de lucru sînt în mare măsură asigurate, se poate lucra în continuare in ritm intens ?— Exact, deoarece pentru noi iarna nu constituie un obstacol în calea accelerării ritmului de lucru, intervine în discuție și tov. Liviu Drăghici, inginer-șef al grupului de șantiere Arad al TMUCh București. La fabrica de amoniac, de pildă, o- dată cu montarea coloanei de sinteză, partea de montaj poate fi considerată încheiată. Spun aceasta în- trucît în ceea ce privește conductele tehnologice — cu excepția celor a- ferente coloanei de sinteză — Ia ora actuală majoritatea se află în probe. Totodată, la inițiativa organizației noastre de partid, am luat din timp măsuri pentru a așigura conductele și armăturile necesara racordării coloanei de sinteză la restul instalației. Au fost prefabricate astfel, printre altele, peste 70 de scheme izometrice la sistemul de gaz-sinteză. Echipele de fierari conduse de Florea Serghescu și Bela Torok și, in primul rînd, sudorii Aurel Enache și Gh. Palău au executat reperele amintite în condiții de înaltă calitate, fapt ilustrat și de rezultatul examenelor defecto- scopice și C.T.C.. Continuind investigațiile pe șantier, am mai reținut — ca aspecte evidente ale organizării raționale a producției — alături de preocupările vizînd asigurarea de fronturi de lucru, și pe cele pentru folosirea cu randament superior a fiecărui ceas, a fiecărei zile de lucru. Astfel, efectivele de muncitori sînt asigurate în întregime pentru toate lucrările de montaj de pe platformă, inclusiv la cele mai multe dintre utilități, cum sînt turnurile de răcire, stațiile de recirculare a apei etc. La hala NPK, echipele de montori conduse de Gh. Manta. Ilie Petcu, loan Covaci au trecut Ia e

xecutarea probelor mecanice la toate utilajele dinamice. Cu toate forțele muncesc și echipele lui Pavel Ciupertea, loan Dinu și Păun Șerban, la ambele li-Din experiența constructorilor și montorilor Combinatului chimic din Arad
nii de fabricație din cadrul viitoarei fabrici de acid azotic. Cu alte cuvinte, pretutindeni pe platforma noului combinat chimic din Arad „focul continuu" al activității de montaj este menținut, datorită bunei organizări a muncii, la cote înalte.Nu putem însă pune punct anchetei noastre fără a nu reliefa citeva

MEDICUL
în viata

întreprinderii
® în înteeprincteri funcționează : 1 423 cte dis
pensare, 57 de policlinici, 70 de cabinele pentru 
medicina muncii ® 1 648 medici și peste 7 GCO de 
cadre medii sanitare acordă asistență medicală 
la locul de muncă © Atenție deosebită sănătății 
femeii muncitoare ® Importante măsuri stabilite 
de o recentă consfătuire consacrată acestor 

problemeActivitatea unităților medicale din întreprinderi, îndatoririle ce le revin și modul în care șl le îndeplinesc — au constituit obiectul unei consfătuiri desfășurate recent la Brașov, sub auspiciile U.G.S.R., Ministerului Sănătății și Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare ; au participat un mare număr de reprezentanți ai consiliilor sindicale județene, ai comitetelor sindicale din întreprinderi și ai direcțiilor sanitare județene. numeroși medici de întreprindere și cercetători.Dezbaterile au avut ca punct de plecare rezultatele înregistrate, ex

probleme care trebuie să se afle în atenția beneficiarului și, bineînțeles, a Ministerului Industriei Chimice, La ora actuală nu sînt asigurate în totalitate materialele necesare finalizării montajului la circa 70 de scheme izometrice. Nu sînt ele prea multe, ce-i drept, dar lipsesc o serie de fitinguri, armături, țevi și alte piese speciale, fără de care nu se pot realiza. Este adevărat că pentru a se cîștiga timp s-a trecut la efectuarea probelor la multe instalații tehnologice. asigurîndu-se astfel fronturi de lucru pentru lucrările de izolații. La fel de notabile sint și inițiativele organizațiilor de partid de pe șantier. La îndemnul lor s-a aplicat un mare număr de soluții și tehnologii de e- xecuție puse la punct de montori, prin care s-a reușit ca pe plan local să fie confecționate peste 1 OO0 de poziții din necesarul de materiale lipsă. Efortul celor de pe șantier se cere insă completat și susținut cu operativitate de eforturile forurilor coordonatoare/ în ceea ce privește asigurarea în întregime a bazei materiale necesare. Și aceasta întrucît fiecare zi contează mult acum pentru respectarea termenelor, iar constructorii noului combinat chimic din Arad sînt hotărîți să facă totul peptru a, respecta cu strictețe termenele stabilite pentru punerea în funcțiune a obiectivelor de pe platformă.
Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii"

periența pozitivă dobîndită in multe întreprinderi. Accentul insă a fosl pus — cum era firesc și necesar — pe analiza modului în care rețeaua de unități medicale din întreprinderi iși îndeplinește menirea pe ceea ce trebuie făcut pentru perfecționarea activității in acest domeniu îndatoririle dispensarelor de întreprindere încep cu controlul medical la încadrare — acțiune care are rolul de a orienta pe viitorul angajat spre profesia corespunzătoare capacității sale de muncă, de a împiedica repartizarea unor persoane în locuri de muncă incompatibile cu starea

în primăvara acestui an, în .unitățile agricole de stat și cooperatiste, în gospodăriile populației, urmează să se insămînțeze circa 5,7 milioane hectare, din care 3 600 000 ha cu porumb. 530 000 ha cu floarea-soarelui, 240 000 ha cu sfeclă de zahăr. 157 000 ha cu soia, 85 000 ha cu fasole în ogor propriu, 63 000 ha cu orzoaică ș.a. Pentru ca toate lucrările să se execute in perioada optimă și Ia un nivel agrotehnic superior, este necesar ca, încă din aceste zile de iarnă, să fie făcute pregătiri temeinice. Este vorba de o serie de lucrări curente : pregătirea terenurilor, administrarea îngrășămintelor naturale și chimice, asigurarea și condiționarea semințelor, întreținerea sistemelor de irigații ș.a. Ce trebuie întreprins pentru ca. pînă la începerea lucrărilor agricole în cîmp, să fie încheiate toate pregătirile ?Din suprafețele pe care trebuiau executate ogoare de toamnă au mai rămas de arat circa 30 000 ha. In întreprinderile agricole de stat această lucrare mai trebuie făcută pe 7 980 ha în județul Constanța. 3 500 ha în județul Ialomița și 1160 ha in județul Ilfov, iar în cooperativele agricole pe 15 320 ha în județul Ialomița, 9 360 ha in județul Ilfov și 1 200 ha în județul Teleorman. După cum se poate observa, este vorba de județe cu mare pondere în producția agricolă și unde există deci suficiente forțe pentru încheierea grabnică a arăturilor pe aceste suprafețe. De asemenea, mai sînt de arat circa 280 000 ha terenuri situate în pantă și nisipoase, pe care această lucrare se face primăvara. Tinînd seama de evoluția condițiilor atmosferice, ministerul de resort a indicat să înceapă arăturile și pe aceste suprafețe. Majoritatea tractoarelor și mașinilor agricole sînt revi
sănătății lor. în majoritatea cazurilor acest examen este făcut cu toată atenția și răspunderea. Există însă unele întreprinderi — cea de osii și boghiuri din Balș, termocentrala Doi- Cești, „Refractara“-Alba Iulia, „Clujeana" ș.a. — unde acest examen se face sumar, incomplet De asemenea, au fost semnalate manifestări de superficialitate la efectuarea controlului medical la admiterea in învățărnintul profesional — ceea ce necesită uneori schimbarea orientării spre meserie a unor absolvenți. Intr-o serie de locuri, eliberarea avizului medical pentru angajare este greoi iar analizele sînt programate la intervale prea mari de timp.Desigur, îndatoririle medicului față de noul angajat nu se încheie odată cu întocmirea formelor de încadrare. Medicul trebuie să urmărească îndeaproape adaptarea la condițiile și solicitările locului de inuncă respectiv. Sint unități industriale — ca „23 August" București. Combinatul siderurgic Hunedoara și altele — in care această urmărire se face cu toată seriozitatea și. firește, cu bune rezultate pentru muncă. în general, și pentru fiecare nou angajat in parte.De mare însemnătate in prevenirea îmbolnăvirilor este apoi controlul medical periodic al știrii de sănătate. Normele în vigoare prevăd e- fectuarea acestui control la intervale variate. în raport cu specificul întreprinderii. Din controalele efectuate de către organele in drept a rezul tat că. în anul trecut, muncitorii ex puși la factori nocivi au fost supuș’ unor sistematice și riguroase controale medicale. Participanții la consfătuire au arătat însă că mai există și întreprinderi — printre care „Steaua electrică“-Fieni, combinatele petrochimice Borzești și Pitești, întreprinderea minieră Anina 

zuite șl reparate, așa că mecanizatorii trebuie să depună eforturi pentru a termina lucrările pe cîmp. Dealtfel, pentru reducerea volumului mare de lucrări care la primăvară trebuie efectuate intr-o perioadă mică de timp, se recomandă să se treacă deja la pregătirea terenului. Fiecare zi ciștigată acum va permite ca
• Terminarea arăturilor, inclusiv pe terenu
rile situate în pantă și pe cele nisipoase 
® îngrășăminte naturale și chimice - pe su
prafețe cit mai mari ® Pînă la 15 februarie, 
în toate unitățile agricole să fie asigura
te semințele necesare pentru campania de 

primăvară

la primăvară să se muncească mai puțin sub presiunea timpului și deci lucrările să fie făcute la un nivel calitativ superior.Fertilizarea ogoarelor cu îngrășăminte chimice și naturale trebuie să se desfășoare din plin în aceste zile. Se știe foarte bine din experiența unităților fruntașe ce importanță are pentru nivelul viitoarei recolte asigurarea in sol a elementelor nutritive necesare dezvoltării plantelor. Din ultimele date centralizate la ministerul de resort rezultă că în întreprinderile agricole de stat au fost transportate la cîmp 634 000 tone îngrășăminte naturale — 16 la sută din prevederile pe primul trimestru, iar în coope
ș.a. — în care aceste examene medicale, deși se fac, uneori nu cuprind toate persoanele, iar alteori nu sint diferențiate în funcție de condițiile de muncă.De o atenție specială, în consfătuire, s-au bucurat problemele ocrotirii sănătății femeilor. A fost astfel reliefat faptul că în ultimii ani, la indicația conducerii de partid și de stat, s-au luat o serie de măsuri 

PROBLEME ACTUALE 
ALE ASISTENTEI MEDICALE 

LA LOCUL DE MUNCĂ

pentru mai buna organizare a controlului medical de specialitate în întreprinderile cu pondere feminină. Drept urmare, în cele mai multe cazuri controalele, care au cuprins marea masă a angajatelor, au fost făcute atent și competent. Semnalînd, odată cu rezultatele bune înregistrate, și unele neajunsuri. consfătuirea de la Brașov a formulat și o serie de recomandări în vederea remedierii lor : instruirea medicilor de întreprindere în probleme de obstetrică- ginecologle ; precizarea atribuțiilor acestora în ce privește urmărirea sănătății gravidelor ; exercitarea controlului de triaj etc:Vorbind de recuperarea capacității de muncă, mai multi participanți la consfătuire au arătat că sînt cazuri în care, pentru unii bolnavi, se recomandă schimbarea locului de muncă. In multe întreprinderi din țară —

rativele agricole — aproape două milioane tone, reprezentind 84 la sută din programul de fertilizări pe luna ianuarie. în cooperativele agricole din. județele Dolj, Dîmbovița, Caraș-Se- Verin, Bacău, Bistrița-Năsăud. Buzău, Satu-Mare și. Prahova au fost transportate la cîmp cantități mai mari de îngrășăminte decît cele prevăzute. In

alte județe — Teleorman, Timiș, Arad, Iași, Hunedoara, Covasna — acțiunea de fertilizare cu îngrășăminte naturale se desfășoară în ritm necorespunzător. O atenție deosebită trebuie să acorde specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole fertilizării cu îngrășăminte chimice a semănăturilor de toamnă și a terenurilor care vor fi însămînțate In primăvară.Pentru buna desfășurare a lucrărilor în campania de primăvară este necesar ca, tot în această perioadă, unitățile agricole să-și pregătească și să-și procure semințele. Se cuvine remarcat faptul că au fost asigurate cantități suficiente de semințe pentru
între care amintim I.P.R.O.F.I.L., „23 August" din Tg. Mureș, rafinăria Teleajen ș.a. — există comisii special constituite care analizează cu maximă atenție fiecare caz și-1 soluționează conform prescripțiilor medicului.O formă eficientă de recuperare a capacității de muncă este tratamen
tul balnear. In mod normal, trimiterea intr-o stațiune de tratament

— din multele care stau la dispoziția oamenilor muncii în țara noastră — se face cu avizul medicului și cu sprijinul comitetelor sindicale, care dispun de bilete pentru cura balneară. Sînt însă și întreprinderi unde trimiterile se fac la întîmplare. Așa se explică de ce ajung în stațiuni de un anumit profil bolnavi cu contra- indicații — care trebuie să facă apoi calea întoarsă — sau bolnavi pe care medicul îi trimite la tratament fără a-i fi consultat în prealabil.Una din cerințele actuale în ocrotirea sănătății oamenilor muncii din industrie este aceea ca medicul să se integreze în viața întreprinderii, să colaboreze strîns cu factorii ce răspund de organizarea producției și de protecția muncii, să devină, prin competența lui, consilierul organului de conducere colectivă în problemele medico-sanitare și sociale. In multe întreprinderi — dintre care merită 

toate culturile. Acum trebuie să se urgenteze condiționarea lor pentru a se da „buletinul roșu" de calitate. Totodată, este necesar să fie efectuate mutațiile între unitățile din același județ sau între județe. Pînă la 15 februarie trebuie să se termine mutațiile la toate semințele. In aceste zile, inspectoratele județene pentru controlul calității semințelor și materialului sădi- tor trebuie să urgenteze efectuarea analizelor de laborator și emiterea buletinelor de calitate, în special pentru semințele de plante furajere, in pentru ulei și floarea-soarelui. Unitățile agricole au datoria să-și procure din timp semințele de porumb. La repartizarea acestor semințe ministerul a avut în vedere asigurarea unei structuri corespunzătoare între grupele de hibrizi, astfel înclt în cooperativele agricole din fiecare județ 20—30 la sută din suprafața cu porumb să fie cultivată cu hibrizi timpurii și semitimpurii. în unitățile și județele cu suprafețe mari amenajate pentru irigații, hibrizii tardivi, cu cel mai ridicat potențial productiv, vor avea o pondere mai mare. In fiecare județ, repartizarea semințelor hibride de porumb trebuie să se facă de un colectiv format din specialiști de la direcția agricolă, trustul I.A.S., stațiunea zonală de cercetări agricole., centrele de încercare a soiurilor, laboratorul de agrochimie și 4—5 ingineri din unitățile fruntașe.Buna desfășurare a lucrărilor !n campania agricolă de primăvară impune ca, încă de pe acum, să fie rezolvate toate problemele tehnice și organizatorice, să se desfășoare din plin lucrările de sezon.
Ion TEODOR

citate combinatele chimice de la Făgăraș și Tîrnăveni, „Steagul roșu“- Brașoy, Combinatul siderurgic Hunedoara — dispensarele și cabinetele de medicină a muncii au întocmit niște tabele — numite profesiograme— care exprimă caracteristicile fiecărui loc de muncă ; la întreprinderea de antibiotice din Iași, în colaborare cu Institutul politehnic din localitate, s-a întocmit un studiu ergonomie foarte util. Sînt doar citeva exemple ale eficienței pe care o are buna conlucrare medic-pro- ducție, In interesul comun al repartizării omului potrivit la locul de muncă potrivit, al păstrării sănătății celor ce muncesc.Toate aceste probleme au fost analizate amănunțit în consfătuirea de la Brașov, prilej cu care s-au făcut numeroase propuneri de remediere a lipsurilor constatate, de perfecționare a activității cadrelor medicale din întreprinderi. Măsurile adoptate de consfătuire — măsuri de a căror aplicare răspund, in egală măsură, organele sindicale, cit și cele sanitare— cuprind o largă problematică : de la accentuarea rolului preventiv al medicinii de întreprindere pînă la crearea condițiilor materiale concrete (încadrarea de medici în posturile vacante din dispensarele de întreprindere, completarea dotării acestor dispensare etc.), astfel îneît îngrijirea sănătății celor ce muncesc în industrie să se ridice la cota corespunzătoare stadiului de civilizație la care a ajuns societatea noastră, să se înscrie în preocupările deosebite pe care le manifestă permanent partidul și statul nostru față de sănătatea omului.
Rodica ȘERBAN



SC INT El A—vineri 30 ianuarie 1976 PAGINA 3CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
SIBIU TELEORMAN TIMIȘConferința consiliilor populare din județul Sibiu, evidențiind cu putere atașamentul unanim al oamenilor muncii din această parte a țării — români, germani, maghiari — față de politica internă și externă a partidului, a dat o înaltă apreciere eforturilor consecvente de adîncire a democrației socialiste, în care se înscrie și instituțio- nalizarea, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Congresului consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, ca și a conferințelor județene ale consiliilor populare.Expunerea prezentată de tovarășul Richard Winter, prim-secreiar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, ca și luările de cuvint ale celor 243 reprezentanți ai obștii la dezbaterile din plenul și secțiunile conferinței au relevat succesele obținute de oamenii muncii din județ în cincinalul trecut, încheiat cu 82 de zile înainte de termen și cu o producție suplimentară de 5.4 miliarde lei. A fost subliniat faptul că producția globală industrială a crescut de la 11 la peste 22 miliarde lei, productivitatea muncii a sporit într-un ritm superior prevederilor, fiind cu peste 48 la sută mai mare decît în 1970. Au fost construite și puse la dispoziția populației aproape 11 000 apartamente, peste 6 000 de locuri în cămine de nefamiliști etc. In aceeași perioadă, oamenii muncii din județ au beneficiat de peste 31 000 noi locuri de muncă. Vorbitorii au relevat că realizarea preve- .Orilor actualului plan cincinal va aduce noi și importante schimbări în viața județului, care se vor reflecta în creșterea continuă a bunăstării oamenilor muncii. In dezbaterile ce au avut loc într-un spirit de lucru, de înaltă responsabilitate, s-a subliniat că elementul caracteristic al actualului plan cincinal, cînd producția globală va ajunge la peste 30 miliarde lei, îl constituie continuarea în ritm susținut a procesului de industrializare, un ritm înalt cunoscînd, în continuare, dezvoltarea chimiei, a construcțiilor de mașini, a industriei ușoare. Elocvent este faptul că din totalul fondurilor de investiții, în valoare de 12,5 miliarde lei, aproape două treimi vor fi alocate industriei. In acest sens s-au formulat propuneri concrete vizind asigurarea unei repartizări raționale, mai judicioase a forțelor de producție pe întreg cuprinsul județului, urmărindu-se in același timp optimizarea folosirii resurselor materiale și a forței de muncă locale. La sfîrșitul actualului cincinal potențialul productiv al județului va spori cu 131 noi obiective și capacități de producție industriale, agrozootehnice și social-culturale.în cuvîntul lor, vorbitorii au acordat o atenție deosebită creșterii rolului creației tehnico-științifice proprii, intensificării activității de perfecționare continuă a produselor asimilate. în așa fel încit la sfîrșitul actualului cincinal — cincinalul revoluției tehnico-științifice — ponderea produselor noi și modernizate, în special în sectoarele construcții .de< mașipi, . industria ușoară și în cea alimentară, să. rept<^iț£- te 35—40 la' sută din totalul produselor; '' ‘r-Una din sarcinile de prim ordin pentru industria județului este creșterea productivității muncii cu 39 la sută, întregul spor de producție urmînd a fi obținut pe seama acestui indicator, în legătură cu această 

problemă, mal mulți vorbitori de la întreprinderile „Automecanica" Mediaș, „Independența" Sibiu, „Textila" Cisnădie și altele au făcut propuneri concrete pentru extinderea mecanizării și automatizării, pentru folosirea intensivă a mașinilor și a utilajelor, pentru perfecționarea organizării producției și a muncii.Referindu-se la programul județean de hidroameliorații, la faptul că în acest cincinal se alocă aproape 1 miliard lei pentru regularizarea apelor Tirnavei Mari — in zonele Dumbrăveni. Mediaș, Copșa Mică, a riului Hîrtibaciu — în zona Agnitei, ca și a rîurilor. Cibin, Olt etc., deputății s-au angajat să acționeze pentru mobilizarea tuturor locuitorilor satelor și orașelor la efectuarea acestor lucrări.Ocupîndu-se de problemele agriculturii județului, vorbitorii au stăruit asupra sarcinilor consiliilor populare în direcția creșterii randamentului muncii prin sporirea gradului de mecanizare la toate culturile, a îmbunătățirii activității în zootehnie — ramură de bază a județului, a asigurării bazei furajere prin ample lucrări de îmbunătățire a pajiștilor, de ameliorare a pășunilor și fînețelor de deal și de munte. Apreciind măsurile ce vor fi luate pentru crearea unor noi capacități de sporire a producției agroalimentare. printre care abatorul și Fabrica de produse lactate și brin- zeturi de la Sibiu, îngrășătoriile de bovine și porci de la Șura Mică, Avrig, Racovița, Tălmaciu etc — vorbitorii s-au angajat să acționeze ■ consecvent pentru darea lor în funcțiune și atingerea parametrilor proiectați înainte de termen.Referindu-se la unele neajunsuri care s-au manifestat în sectoarele comerț și servicii. vorbitorii au propus măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, pentru continua diversificare a serviciilor, măsuri prin care la finele actualului cincinal va fi asigurat un spor de 47 la sută al volumului desfacerii de mărfuri și de 69 Ia sută al serviciilor către populație.Au fost formulate numeroase propuneri privind înfrumusețarea și gospodărirea fiecărei localități, dezvoltarea turismului în această pitorească zonă a țării, ocrotirea sănătății, organizarea transportului în comun. munca cultural-educativă, ca și alte aspecte legate de ridicarea gradului de civilizație în sate, comune și orașe.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor. tovarășul NICOLAE GIOSAN, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, a recomandat organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, deputaților, tuturor oamenilor muncii din județ — români, germani, maghiari — să-și sporească eforturile pentru dezvoltarea accelerată și creșterea eficienței in industrie, îndeplinirea ritmică a planului de investiții, realizarea producției pentru export, creșterea productivității muncii și buna gospodărire a resurselor materiale. Referindu-se la sectorul agricol, vorbitorul a făcut recomandări pentru sporirea substanțială a prpdtțcțiilor.s.i medii: la sțqș,tȘj. cuUprUej; extipdete<Jn tot.ijudețțij a e&pgrSșj^unor -unități fruntașe. Cu tradiție în ^creșterea a- nimalelor. folosirea“~cu' mâf mare1 eficiență a pășunilor și finețelor din raza fiecărei localități, dezvoltarea pomiculturii și viticulturii pe terenuri în pantă, utilizarea supefioafă a întregii baze tehnico-materia- le a. agriculturii din județ.

Lucrările Conferinței consiliilor populare din județul Teleorman, la care au participat 1 469 de deputați, precum și un însemnat număr de invitați, au prilejuit o analiză aprofundată a căilor și modului de înfăptuire a complexelor Sarcini pe care le implică dezvoltarea economică, social-culturală și edilitar-gospodărească a județului Teleorman în actualul cincinal. Conferința a dat expresie hotărîrii oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de a acționa cu toată energia și elanul lor patriotic pentru realizarea exemplară a hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul ultimei vizite de lucru efectuate in acest județ.Expunerea prezentată de tovarășul Cornel Onescu, prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și cuvîntul celor 135 de participant! la dezbateri, in plenul și secțiunile conferinței, au pus în evidență faptul că obiectivele dezvoltării economico-sociale, in profil teritorial. în etapa 1976—1980. au o . bază temeinică în succesele înregistrate in cincinalul precedent. Bucurîndu-se de roadele politicii consecvente a partidului de amplasare rațională a forțelor de producție în toate zonele țării, Teleormanul a cunoscut prefaceri înnoitoare,: intrind în rîndul județelor cu o industrie în continuă dezvoltare ; s-au creat noi obiective ale construcției de mașini, s-a extins producția de îngrășăminte chimice, s-a dezvoltat industria alimentară și ușoară, înregistrindu-se un ritm mediu anual de creștere de peste 18 la sută. In agricultură, 1975 a constituit anul celor mai bogate recolte obținute în județ, producția de cereale fiind de 1,5 ori mai mare decît în 1970 ; un număr de 43 cooperative agricole au realizat cite 5 000— 7 600 kg porumb boabe la hectar. S-au creat condiții favorabile pentru dezvoltarea zootehniei prin concentrarea producției animaliere in complexe de tip industrial, ameliorarea raselor, creșterea și diversificarea producției de furaje.In actualul cincinal, prin continuarea hotărîtă a politicii de industrializare, de modernizare a agriculturii și dezvoltare armonioasă a tuturpr localităților, județul Teleorman va urca noi trepte de progres și civilizație.Atit expunerea, cit și participanții Ia dezbateri au insistat asupra importantelor sarcini ce revin oamenilor muncii din județ, avind în vedere faptul că în perioada 1976— 1980 Teleormanului ii sînt alocate cu 63 la sută mai multe investiții decit in cincinalul anterior, producția globală industrială se va dubla, recoltele de cereale și plante tehnice vor fi cu 51—60 la sută mai mari în 1980 față de 1975, iar volumul prestărilor de servicii va spori la 1.2 miliarde lei.Tinindu-se seama că circa 74 la sută din sporul producției industriale pe întregul cincinal se va realiza pe calea dezvoltării și utilizării mai eficiente a capacităților existente și prin creșterea productivității muncii, s-a subliniat necesitatea ca conducerile și colectivele întreprinderilor să acționeze cu toat|,țenergia pentru pregătirea temeinică a forțși ,:jie muncă, organizarea ■-științifică a producției' și-a-munciiț-i-perfec— ționarea tehnologiilor de fabricație, introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării, dezvoltarea creativității tehnice, instaurarea pretutindeni a ordinii și . disciplinei riguroase.' introducerea unui regim sever de economii de materii prime și ma

teriale, piese de schimb, energie și combustibil.Privitor la agricultură, în cadrul conferinței s-a pus un puternic accent pe căile prin care consiliile populare vor contribui la dezvoltarea și modernizarea acestui sector de bază al economiei județului. Pornind de la indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul Zilei recoltei, de la marile posibilități ale Teleormanului de a realiza recolte tot mai mari de cereale și plante tehnice, de a dezvolta zootehnia, vorbitorii au subliniat necesitatea ca organele locale ale puterii de stat să vegheze neabătut la aplicarea riguroasă a legii fondului funciar și a celorlalte legi care vizează buna desfășurare a producției și a muncii, întronarea ordinii și disciplinei în toate unitățile agricole ; să organizeze acțiuni de masă pentru efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare ; să dea sprijin cetățenilor de la sate în cultivarea legumelor în curți și pe loturile în folosință personală, ca și în creșterea de animale și păsări, pentru nevoile proprii și pentru fondul de stat.Cu aceeași exigență și răspundere cetățenească. participanții la dezbateri au criticat o serie de neajunsuri ce s-au manifestat în unele sectoare de activitate, au propus soluții pentru înlăturarea lor. Totodată, ei au făcut numeroase propuneri privind aplicarea prevederilor legii sistematizării, pentru îmbunătățirea aprovizionării populației și ridicarea nivelului calitativ al prestărilor de servicii, pentru perfecționarea stilului de muncă al organelor locale și creșterea rolului deputaților în antrenarea tuturor cetățenilor la opera de înflorire a orașelor și satelor județului, la punerea în valoare a spiritului lor de inițiativă.Din ansamblul problemelor activității consiliilor populare, participanții la consfătuire s-au referit și Ia sarcina ce revine a- cestora în conducerea și organizarea industriei locale. In acest domeniu s-au formulat numeroase cerințe, printre care amplasarea cu precădere a unităților de industrie locală în mediul rural, creșterea și diversificarea producției bunurilor de larg consum, ridicarea nivelului tehnic al produselor de uz gospodăresc, extinderea și organizarea mai judicioasă a prestărilor de servicii la sate, care să asigure o mai bună aprovizionare a cetățenilor, folosirea mai judicioasă a resurselor și forței de muncă locale, intensificarea gradului de urbanizare în mediul rural.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, care s-a referit pe larg la problemele ce le ridică realizarea volumului mare de investiții, accelerarea ritmului dezvoltării industriale, creșterea productivității muncii, ridicarea calității produselor, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea rentabilității. Au fost accentuate în mod deosebit sarcinile consiliilor populare din județ in domeniul agriculturii pentru folosirea integrală, judicioasă a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale în continuă creștere, generalizarea experienței pozitive, în vederea 1 >■ obținerii unei producții agricole vegetale și anjmăle din an in an mai majji. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, îndatoririle ce revin consiliilor populare pentru utilizarea rațională și eficientă a forței de muncă locale, perfecționarea pregătirii cadrelor, antrenarea cetățenilor la acțiunile de sistematizare. de ridicare a nivelului edilitar-gos- podăresc al localităților.

Conferința județeană Timiș a consiliilor populare a dezbătut, timp de două zile, într-o atmosferă de lucru, probleme de mare însemnătate privind dezvoltarea economico- socială a județului și a stabilit un program concret de măsuri care să asigure mobilizarea tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — la înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice, social- culturale și edilitar-gospodărești ce le revin in actualul plan cincinal.Expunerea prezentată de tovarășul Mihal Telescu, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, intervențiile celor 218 participant la dezbateri, în plen și pe secțiuni, au evidențiat realizările obținute în cincinalul trecut, în toate domeniile de activitate, subliniind că fiecare succes in parte este rodul transpunerii in viață a politicii înțelepte, clarvăzătoare a partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru în județul Timiș. In centrul dezbaterilor s-au situat preocupările pentru dezvoltarea în continuare, pe baze moderne, a industriei și în mod deosebit a ramurilor de vîrf ale acesteia, purtătoare ale progresului tehnic. în perioada _ 1976— 1980, producția globală industrială a județului urmează să crească într-un ritm mediu anual de peste 12 la sută și în vederea realizării acestor sarcini vorbitorii au făcut numeroase propuneri concrete. Cele mai multe dintre ele vizează creșterea productivității muncii, prin folosirea deplină a capacităților existente, ridicarea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, introducerea unor tehnologii de înalt randament, organizarea pe temeiuri riguroase a întregii activități. întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, precum și diversificarea și înnoirea nomenclatorului de fabricație, sporirea volumului de produse destinate exportului, reducerea in continuare a cheltuielilor materiale.O atenție deosebită a fost acordată agriculturii — ramură cu o- pondere însemnată în economia județului. Reliefîndu-se rezervele importante de creștere a producțiilor vegetale și zootehnice, mulți vorbitori au insistat asupra necesității ca, în virtutea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin prin lege, consiliile populare să acționeze cu mai multă fermitate pentru Întărirea spiritului de exigență a cadrelor de conducere, a specialiștilor din unități, a fiecărui lucrător din agricultură față de soarta recoltelor. Dezbaterile au subliniat necesitatea organizării unor acțiuni ample, menite să asigure folosirea cu maximum de randament a fondului funciar, realizarea integrală a lucrărilor de desecări și de combatere a eroziunii solului. extinderea irigațiilor, aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare a pămîntului și de creștere a animalelor. S-a remarcat că in fiecare unitate agricolă trebuie să se ia măsuri pentru întărirea spiritului de echipă, a ordinii și disciplinei, precum și pentru generalizarea acordului global în toate sectoarele. Potrivit programului județean pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier, conferința a dezbătut, de aseme- _ nea, probleme privind mai buna gospodărire a pădurilor, care ocupă o suprafată de 95,000 . de ha. îmbunătățirea structurii acestora, plantarea tuturor suprafețelor improprii agriculturii, raționalizarea strictă a consumurilor de material lemnos.în cuvîntul lor, un mare număr de participant! la discuții au subliniat largile posi

bilități ale consiliilor populare în realizarea planului de investiții ; au scos în evidentă necesitatea exercitării atente a îndrumării și controlului asupra întregii munci a pro- iectanților, constructorilor și beneficiarilor, determinind astfel realizarea ritmică a noi- lor obiective și darea lor în folosință Ia termenele prevăzute. S-a insistat, de asemenea, asupra aplicării întocmai a schitelor de sistematizare a localităților, elaborate cu sprijinul specialiștilor și pe baza consultării ■ largi a cetățenilor, subliniindu-se că noile obiective trebuie să fie încadrate strict in perimetrul construibil stabilit. Un număr însemnat de propuneri au vizat extinderea și diversificarea rețelei comerciale, îmbunătățirea aprovizionării populației.Mai mulți participant la discuții au subliniat că, in ansamblul activității consiliilor populare, un loc important trebuie să-l ocupe conducerea și organizarea industriei locale. Ei au propus numeroase măsuri concrete, care vizează -dezvoltarea cu precădere a profilelor în care industria locală poate asigura valorificarea superioară a deșeurilor de materiale provenite de la marile întreprinderi din Timișoara și Lugoj și a unor materii prime locale, extinderea activităților industriale la sate, îndeosebi a celor artizanale și de producere a materialelor și subansamblelor de construcții.în cadrul conferinței, participanții la dezbateri au acordat o mare atenție programului de pregătire a cadrelor necesare noilor obiective ce se vor realiza în cincinalul 1976—1980, în județul Timiș_ urmînd să-și înceapă activitatea un număr de 46 800 cadre noi în industrie, agricultură, construcții, transporturi, invățămînt etc. De asemenea, s-a insistat asupra sarcinilor care stau în fața consiliilor populare și a celorlalți factori de răspundere în promovarea unei mai intense activități de educare a maselor în spiritul patriotismului și dragostei față de tradițiile revoluționare ale poporului, al eticii și echității socialiste, pentru formarea omului nou, constructor activ și demn al societății noastre socialiste.Participanții la conferință au dezbătut, de asemenea, probleme privind perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare. întărirea permanentă a legăturii acestora cu masele și atragerea tuturor oamenilor muncii la activitatea de conducere social-economică, la elaborarea și îndeplinirea tuturor hotăririlor de larg interes obștesc.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care a insistat asupra problemelor ce privesc dezvoltarea bazei tehnico- materiale, buna aprovizionare cu materii prime, folosirea deplină a capacităților de producție, accelerarea ritmului de modernizare și înnoire a produselor, sporirea volumului și îmbunătățirea calității producției pentru export, reducerea importurilor. O mare atenție trebuie acordată realizării Integrale a programelor județene de îmbunătățiri funciare, de amenajare a bazinelor hidrografice, de conservare și dezvoltare a fondului forestier, creșterii producției agri- cole și zootehnice și a celor legumicole și ' porhiviticple.' Râferihdâ^se la sistematizarea localităților urbane și rurale, vorbitorul a arătat că trebuie să se asigure fiecăruia un profil propriu. Pentru realizarea cu succes a tuturor acestor obiective, a subliniat vorbitorul, este necesar să se îmbunătățească stilul și metodele de muncă ale consiliilor populare, ale tuturor deputaților.
Conferința a adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI, 

în vederea mobilizării lor la înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin în cincinalul 1976—1980. între obiectivele și angaja
mentele cuprinse în chemare se înscriu :

• Creșterea producției globale industriale cu 40,1 Ia sută, 
integral pe seama sporirii productivității muncii, obținerea unei 
producții de peste 60 000 lei pe locuitor.

• Îmbunătățirea structurii sortimentale, a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, creșterea competitivității acestora în 
așa iei incit exportul să sporească cu 50 Ia sută pînă Ia linele 
cincinalului.

• Utilizarea mașinilor și utilajelor la minimum 85 la sută 
din timpul disponibil, diminuarea ponderii cheltuielilor materiale 
de la 73,6 Ia sută la 62,5 la sută din costurile de producție.

• In domeniul proiectării și construcțiilor se va urmări: ief- 
tinirea costului construcțiilor cu cel puțin 2 Ia sută prin creșterea 
gradului de industrializare a lucrărilor, promovarea unor tehno
logii de înalt randament, valorificarea superioară a materiilor 
prime, materialelor și iorței de muncă.

• Creșterea producției agricole a județului în cincinalul 
1976—1980 cu 32 la sută față de media anilor 1971 — 1975, spo
rirea producției legumicole cu 115 la sută, efectuarea de plantații 
și modernizări de vii și livezi pe o suprafață de 2 700 hectare.

• Creșterea efectivelor de animale Ia 1'55 000 bovine, 
505 000 ovine, 249 000 porcine, îmbunătățirea raselor, a bazei 
furajere, pentru ca acest sector de tradiție al județului să con
tribuie în mai mare măsură Ia fondul centralizat al statului și 
aprovizionarea industriei alimentare și a populației cu un bogat 
sortiment de produse agroalimentare.

• Refacerea, completarea și dezvoltarea fondului silvic exis
tent, împădurirea a încă 3 000 ha, extinderea speciilor de răși- 
noase, astfel îneît ele să ajungă la o pondere de 41 la sută.

• Executarea unor lucrări de desecări și combatere a eroziunii 
solului pe 30 000 ha, redarea în circuitul agricol a 1 300 ha 
arabile.

• Efectuarea unor lucrări de îndiguiie și de regularizare a 
cursurilor de ape pe o lungime de 72 km.

• Se vor construi 16 749 apartamente, două spitale cu un 
număr total de 1 000 de paturi, șase dispensare, 259 săli de clasă, 
două hoteluri, vor fi asigurate 3 364 locuri în internate școlare 
și cămine studențești, 2 249 locuri în ateliere-școală etc.

în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participaniii 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 :
„Prima Conferință a deputaților din județul Sibiu, expresie a adînclril democrației 

socialiste, nouă și strălucită inițiativă politică a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se face ecoul puternicei și entuziastei adeziuni a tuturor cetățenilor — ro
mâni, germani, maghiari din această parte a țării, înfrățiți prin muncă și idealuri — la 
Directivele Congresului al Xl-Iea, la Programul partidului.

Vă asigurăm că însuflețitoarele prevederi ale cincinalului revoluției tehnico-știin
țifice, pe care muncitorii, țăranii, intelectualii din județul nostru Ie vor îndeplini și depăși, 
vor face ca în 1980 să realizăm o creștere a producției industriale, față de 1975, de 
peste 9 miliarde lei, spor ce se va obține integral prin creșterea productivității muncii.

Exprimînd voința unanimă a tinerilor șl vîrstnicilor, bărbați și femei, de a accelera 
ritmul dezvoltării noastre, de a-șl spori contribuția la înfăptuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămîntul României, ne angajăm solemn, în fața Comitetului Cen
tral, în fața dumneavoastră, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
da la sfîrșitul acestui prim an al cincinalului o producție-marfă suplimentară de cel puțin 
220 milioane lei, care se va materializa în 650 autobasculante, remorci basculante și 
autovehicule speciale, 100 tone oțel aliat, 131 mii mp țesături, 16 mii perechi încălță
minte ; vom asimila aproape 700 noi produse peste plan ; vom reduce importul cu 15 
milioane lei valută și vom livra la export produse suplimentare în valoare de 10 milioane 
lei valută, in același timp, oamenii muncii de pe ogoarele județului nostru se angajează 
să predea la fondul de stat, peste prevederile planului, 660 tone carne, 6 500 hl lapte, 
2 200 tone cartofi șl alte produse. Vom executa importante lucrări edilitar-gospodărești 
în valoare de aproape 600 milioane lei și vom dezvolta șl diversifica rețeaua serviciilor 
către populație; de asemenea, vom asigura o participare masivă a cetățenilor la acțiuni 
patriotice de înfrumusețare șl bună gospodărire a localităților.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lupta pentru tra
ducerea în viață a mărețului Program elaborat de Congresul al Xl-Iea al Partidului Co
munist Român, pentru dezvoltarea multilaterală și înflorirea patriei noastre, pentru asigu
rarea unei păci trainice in lume".

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

care cuprinde, între altele, următoarele obiective :
• Realizarea, în anul 1980, a unei producții globale indus

triale de peste 14 miliarde lei, ceea ce va reprezenta o creștere 
de 2,2 ori față de 1975.

• Temeinica organizare a producției și a muncii, asigurarea 
unui indice înalt de folosire a mașinilor, îmbunătățirea calității 
produselor, înlăturarea rebuturilor și a oricăror forme de risipă 
de timp, materii prime, combustibil și energie.

• Dezvoltarea industriei locale și a prestărilor de servicii, 
cooperarea mai eficientă cu întreprinderile republicane, introdu
cerea în fabricație, încă din primul an al cincinalului, a cel pu
țin 35 sortimente noi.

o Folosirea cu hărnicie și pricepere a fondului funciar, a în
tregii baze tehnico-materiale a agriculturii județului, pentru a 
cărei dezvoltare s-a prevăzut în acest cincinal un volum de in
vestiții de 4,7 miliarde lei.

• Sporirea producției agricole, astfel îneît în 1980 recoltele 
medii la hectar să ajungă la cel puțin 3 500 kg grîu, 4 600 kg 
porumb boabe, 23 tone legume.

• Extinderea suprafețelor irigate pe încă 110 000 hectare și 
respectarea cu strictețe a programului de udări.

o Cultivarea în curți și pe loturile în folosință personală a cît 
mal multe legume, care aduc venituri suplimentare fiecărei familii 
și sporesc contribuția la fondul pieței.

• Efectivele de animale în unitățile agricole socialiste șl în 
gospodăriile personale vor ajunge, în 1980, la 176 000 taurine, 
462 000 porcine, 427 000 ovine și 1,5 milioane păsări ouătoare. 
Se vor construi încă 6 complexe zootehnice de tip industrial pen
tru porcine și taurine, 14 ferme de vaci și noi capacități pentru 
sectorul avicol.

• Dezvoltarea fondului silvic prin plantarea, în fiecare cinci
nal, a cîte 2 000 hectare și extinderea plantațiilor irigate de plopi 
și răchită cu încă 400 hectare.

• Construirea, în etapa 1976—1980, a 15 000 apartamente, 
218 săli de clasă, 18 săli de sport, 2 cinematografe și 9 cămine 
culturale, extinderea rețelei de alimentare cu apă cu încă 106 km 
și asfaltarea a noi drumuri însumi nd 355 km.

• La acțiunile de înfrumusețare și bună gospodărire a locali
tăților, cetățenii județului vor realiza, prin muncă patriotică, în 
1976, un volum de lucrări de peste 380 milioane Iei.

Cu puternică însuflețire, 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 :
„întrunind pe toți cei învestiți de locuitorii județului cu mandatul de a face parte 

din organele locale ale puterii de stat, Conferința consiliilor populare din |udețul Teleor
man își exprimă și cu acest prilej aprobarea și adeziunea totală la politica Internă și 
externă a partidului și statului nostru și vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mulțumirile cele mai fierbinți și sentimentele de cea mal adîncă recunoștință 
pentru contribuția deosebită pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii parti
dului șl statului nostru.

Pentru viața noastră fericită, pentru viitorul comunist al României, în numele 
tuturor cetățenilor care trăiesc șl muncesc pe aceste meleaguri, vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că, urmînd exemplul dumneavoastră de nemărginit devotament șl pa
siune revoluționară puse în slujba fericirii poporului, vom munci fără preget pentru a 
ne aduce contribuția la îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Ne angajăm să milităm cu energie șl consecvență la flecare loc de muncă pentru 
promovarea progresului tehnic, diversificarea producției și înnoirea produselor, folosirea 
intensivă a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru, creșterea productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor materiale, realizînd o înaltă eficiență economică.

Traducînd în viață îndemnul dumneavoastră adresat de Ziua recoltei, sărbătorita 
la Alexandria, de a gospodări și folosi mal bine fondul funciar, de a obține de pe 
flecare suprafață de teren producții maxime, oamenii muncii din agricultura județului 
vor realiza în 1980 peste 1,2 milioane tone cereale, vor depăși anual producțiile planifi
cate la hectar, în medie cu 125 kg grîu, 250 kg porumb boabe, 1 500 kg sfeclă de zahăr 
și 400 kg legume, contribuind astfel la aprovizionarea populației cu cît mai multe pro
duse agroalimentare.

Vă asigurăm, mult Iubite tovarășe secretar general, că, însuflețiți de mărețele 
perspective ale viitorului comunist al națiunii noastre, vom munci neobosit pentru înflo
rirea continuă, materială și spirituală, a acestor străvechi meleaguri românești, vom 
pune toată priceperea șl capacitatea noastră în slu|ba îndeplinirii Programului Partidului 
Comunist Român".

Conferind a adoptat o
CHEMARE ADRESATĂ TUTUROR OAMENILOR MUNCH DIN JU

DEȚUL TIMIȘ pentru îndeplinirea sarcinilor cincinalului 1976— 
1930, din care cităm :

• Realizarea în 1980 a unei producții globale industriale în 
valoare de 35,8 miliarde lei și orientarea hotărîtă spre dezvol
tarea cu precădere a tehnicii de vîrf, ponderea construcțiilor de 
mașini și a chimiei urmînd să reprezinte aproape 57 la sută din 
volumul producției industriale a județului.

• Fondurile de investiții, de 18,5 miliarde lei, se vor mate
rializa în punerea în funcțiune a 102 noi obiective și capacități 
de producție industriale și agrozootehnice.

o în agricultură producția globală va ajunge în anul 1980 
Ia 7,3 miliarde lei, obținîndu-se în medie Ia hectar cel puțin 3 580 
kg grîu, 4 360 kg porumb, 40 600 kg sfeclă de zahăr, 2 020 kg 
floarea-soarelui ; se va realiza o creștere de 36,4 la sută Ia pro
ducția globală de carne, 50,7 la sută la lapte de vacă, 56 Ia sută 
la lînă și 51,8 la sută Ia ouă. Livrările la fondul de stat vor fi 
mai mari față de media cincinalului precedent cu 64,5 Ia sută 
la cereale, 55,7 la sută la sfecla de zahăr, 54,8 la legume, 61,2 
la sută la carne și 57,8 Ia sută la lapte.

• Va fi transpus în viață un amplu program de îmbunătățiri 
funciare, în perioada actualului cincinal realizîndu-se desecarea 
a încă 52 500 ha și lucrări antierozionale pe 20 900 ha.

• Cercetătorii, oamenii de știință, specialiștii, proiectanții vor 
face totul pentru a ridica activitatea de concepție și cercetare la 
nivelul cerințelor formulate în Programul partidului, în vederea 
aplicării pe scară largă a celor mai noi descoperiri ale științei și 
tehnicii în toate domeniile vieții economice și sociale.

• Volumul desfacerilor de mărfuri va spori cu 2,6 miliarde 
lei, iar al prestațiilor de servicii cu peste 700 milioane lei.

o Se vor da în folosință peste 65 000 mp spații comerciale, 
4 660 locuri în creșe și 2 640 locuri în grădinițe, un spital cu 
300 de paturi, 2 policlinici, 366 săli de clasă, peste 30 000 mp 
spații destinate învățămîntului superior.

• în anul 1976, în județul Timiș urmează să fie efectuate — 
cu participarea largă a maselor de cetățeni — lucrări de gospo
dărire și înfrumusețare a localităților în valoare de 315 mili
oane lei.

în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la conferință au adresat o telegramă

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

în care se spune, printre altele :
„Conferința județeană Timiș a consiliilor populare își exprimă, în numele tuturor 

locuitorilor de pe aceste meleaguri — români, germani, maghiari, sîrbi șl de alte na
ționalități — profundul atașament față de înțeleaptă politică internă și externă a parti
dului și statului nostru, sentimentele de fierbinte dragoste șl recunoștință față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția decisivă pe 
care ați adus-o și o aduceți la înflorirea și prosperitatea patriei, la creșterea neîncetată 
a prestigiului internațional al României socialiste.

Exprimînd voința muncitorilor, țăranilor șl Intelectualilor, sîntem hotărîțl să înde
plinim șl să depășim prevederile actualului cincinal, astfel îneît, prin valorificarea supe
rioară a rezervelor existente, să asigurăm creșterea producției globale industriale cu 
15,4 miliarde lei în 1980 față de 1975, Iar a celei agricole într-un ritm mediu anual de 
6,7—8,2 la sută. Consiliile populare, acționînd cu spirit de răspundere pentru creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc, vor asigura darea în folosință la 
termen a celor 21 800 apartamente și a peste 11 000 locuri în căminele muncitorești, 
a tuturor obiectivelor social-culturale, se vor îngriji de continua perfecționare a activității 
comerciale și a prestațiilor de servicii, îmbunătățirea muncii în unitățile sanitare, în școil 
și institute de invățămînt superior, în așezămlntele de cultură și artă.

Pentru înfăptuirea acestor obiective, pentru îndeplinirea în tot mal bune condiții 
a atribuțiilor ce Ie revin, organele locale ale puterii șl administrației de stat vor acționa 
în spiritul hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului pentru perfecționarea continuă 
a stilului și metodelor lor de muncă, punînd în centrul preocupărilor întărirea perma
nentă a legăturilor cu masele, soluționarea operativă șl competentă a problemelor pe 
care Ie ridică cetățenii.

Adresînd conducerii partidului șl statului, dumneavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri pentru grija ce o purtați dezvoltării 
multilaterale a |udețulul nostru, ca și a țării întregi, vă asigurăm că oamenii muncii 
din județul Timiș, fără deosebire de naționalitate, vor face totul spre a îndeplini șl depăși 
sarcinile mobilizatoare ce le revin în actualul cincinal, spre binele întregului nostru 
popor, al scumpei noastre patrii, al României socialiste".



SCÎNTEIA—vineri 30 ianuarie 1976PAGINA 4CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
VRANCEAConferința Județeană Vrancea a consiliilor populare, care a reunit peste 1 000 de deputați și invitați, a analizat intr-un spirit de înaltă exigență comunistă sarcinile ce revin județului în perioada 1976—1980, în lumina hotărîrilor celui de-al XI-lea Cbngres al partidului, prilejuind o puternică manifestare a atașamentului reprezentanților obștii — și prin ei a tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri — la politica internă și externă a partidului și statului nostru, a hotărîrii lor ferme de a munci cu dăruire și abnegație pentru dezvoltarea economică, social-culturală și e- dilitar-gospodărească a județului în acest cincinal.In expunerea prezentată de tovarășul Simion Dobrovici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, în cuvîntul celor 271 de participanți care au vorbit în plenul și în secțiunile conferinței, s-a arătat că cincinalul 1976—1980 — urmînd unei pe- \ noade de mari prefaceri și mutații social- economice (prin realizarea cu aproape 3 luni, și jumătate înainte de termen a planului cincinal 1971—1975, producția industrială a crescut cu 90,5 la sută față de 1970) —va marca un moment de referință pentru istoria ținuturilor Vrancei : depășirea — In 1980 — asemeni altor 19 județe ale țării — a pragului celor 10 miliarde lei producție industrială. In această ordine de idei s-a evidențiat importanța faptului că în actualul cincinal județul Vrancea va beneficia de un volum de investiții mai mare decît dublul perioadei anterioare — expresie concretă a politicii partidului nostru de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, de industrializare a tuturor județelor, de antrenare mai intensă a; fiecărei localități Ia circuitul economiei naționale. Pentru realizarea acestor investiții — s-a arătat în cadrul dezbaterilor — este necesar să se acționeze ferm pentru temeinica pregătire a lucrărilor, definitivarea amplasamentelor, elaborarea documentațiilor, asigurarea bazei materiale și organizarea producției. Consiliile populare — începind cu cel județean și pînă la cele comunale — au datoria de a întări ordinea și disciplina în toate fazele de concepție și execuție a lucrărilor, de a antrena la înfăptuirea obiectivelor de investiții și construcții edilitar-gospodărești masele largi de oameni ai muncii, toți locuitorii județului, punînd în valoare experiența înaintată, inițiativa creatoare, propunerile venite din partea cetățenilor.Pornind de la unele deficiențe din activitatea unităților industriale, expunerea și intervențiile mai multor vorbitori au insistat asupra măsurilor ce trebuie luate în fiecare întreprindere pentru organizarea rațională a producției și a muncii, folosirea mașinilor la potențialul lor maxim, pentru utilizarea integrală a timpului de lucru, pentru ridicarea calificării profesionale a lucrătorilor.Intrucît în acest cincinal sînt prevăzute creșteri importante la producția agricolă vegetală și animală a județului, atît expunerea, cit și vorbitorii , s-au. oprit pe larg c asupra priorităților din acest sector. Astfel,1 s-a arătat că, în paralel cu marile eforturi financiare pe care le va face statul penti'U dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii județului (peste 55 000 ha vor fi de- secate, amenajate antierozional sau pentru irigații, unitățile de producție vor fi dotate cu încă 1 252 tractoare și combine auto

propulsate, se vor asigura peste 180 000 tone îngrășăminte chimice ș.a.), este necesar ca toți lucrătorii ogoarelor să se îngrijească de executarea lucrărilor agricole la timp și în condiții superioare de calitate, de ordine și disciplină. Totodată, .consiliilor populare le revine sarcina de a organiza în unitățile agricole, ca și în gospodăriile populației — cu participarea tuturor locuitorilor satelor — acțiuni pentru conservarea, ameliorarea, folosirea integrală și eficientă a pămîntului, pentru cultivarea fiecărei suprafețe de teren în conformitate cu prevederile planului de stat.Județului Vrancea — acoperit în proporție de 38 la sută de păduri — îi revin sarcini deosebite în ocrotirea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier. Astfel, s-a evidențiat in cadrul conferinței că în fiecare comună — conform programelor proprii de măsuri dezbătute și aprobate în adunările populare — consiliile populare, deputății vor trebui să antreneze cetățenii, tinerii din zona montană și din alte localități la efectuarea lucrărilor de împăduriri și înființare a unor noi plantații. In același mod va trebui acționat și pentru materializarea importantelor prevederi din programul de a- menajări a bazinelor hidrografice (în acest cincinal se vor executa mari acumulări de apă pe Șiret și Putna, ca și regularizări de cursuri pe rîurile Milcov, Putna ș.a.).Numeroși vorbitori au abordat în intervențiile lor problema sistematizării. S-a arătat astfel că în județ, ca urmare a dezbaterilor ce au precedat conferința — și la care au participat peste 35 000 cetățeni — s-au analizat schițele de sistematizare ale fiecărei localități, cu care prilej s-a urmărit folosirea cît mai judicioasă a terenurilor, amplasarea rațională a obiectivelor economice și a dotărilor social-edilitare, în final rezultînd o economie de teren de 32 la sută din suprafața ocupată în prezent de perimetrele construibile.Sintetizînd exigențele care se pun astăzi în activitatea consiliilor populare, expunerea și luările de cuvînt au reliefat necesitatea generalizării unui stil de muncă viu, concret, o permanentă legătură a consiliilor populare și a deputaților cu terenul, mobilizarea largă a cetățenilor la luarea deciziilor și înfăptuirea prevederilor din planul teritorial, astfel ca fiecare comună, fiecare oraș șl municipiu, întreg județul, să-și poată îndeplini în condiții superioare sarcinile ce le revin în actualul cincinal.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășa LINA CIOBANU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, evidențiind rezultatele bune obținute în dezvoltarea economico-socială a județului Vrancea în cincinalul anterior, a subliniat necesitatea intensificării eforturilor organelor locale de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea integrală a programului de investiții, pentru îndeplinirea planului în toate unitățile economice în condiții superioare de calitate și eficiență. Promovind, ca și în industrie, progresul tehnic, metodele avansate de muncă, ordinea și disciplina, unitățile agricole vor trebui să asigure creșterea producțiilor, vegetal®'și animale, o mai bună folosire a1 fdndului; funciar. Este necesar, totodată, să se acorde o atenție sporită gospodăririi superioare a pădurilor. Vorbitoarea a insistat, în încheiere, asupra cerinței Îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, a întăririi caracterului democratic al acestor organisme.
Participant» la conferință au adoptat o însuflețitoare 
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI, 

care cuprinde, între altele, următoarele angajamente:
• Depășirea sarcinilor de plan din 1976 cu 50 milioane Iei 

Ia producția globală, cu 60 milioane lei la producția-marfă, cu 
11 milioane lei la livrările de produse către fondul pieței, cu 6 
milioane Iei Ia export, cu 3 000 lei Ia productivitatea muncii pla
nificată, în medie, pe lucrător; realizarea de economii Ia cheltu
ielile de producție de 10 milioane lei, din care 6 milioane lei la 
cheltuielile materiale. Pînă în 1980, producția globală industrială 
va spori de 2,5 ori iată de 1975, într-un ritm mediu anual de 19,3 
Ia sută.

e Devansarea în acest an a termenelor de punere în func
țiune la 10 obiective industriale, agricole și social-culturale, de
pășirea producției de construcții-montaj planificată cu 5,5 mili
oane Iei; prin reducerea consumurilor specifice Ia materiale se 
vor economisi 100 tone ciment, 50 tone metal, 130 mc material 
lemnos ș.a. Pentru înfăptuirea prevederilor cu privire la creșterea 
producției industriale și agricole, pentru dezvoltarea tuturor ramu
rilor de activitate, se vor aloca în acest cincinal investiții în va
loare de 10,5 miliarde Iei.

• Suplimentarea în acest an a livrărilor de produse agricole 
la fondul de stat cu 1 530 tone grîu, 3 500 tone porumb, 890 tone 
floarea-soarelui, 4 000 tone sfeclă de zahăr, 1 600 tone legume, 
2 600 tone struguri, 465 tone carne, 7 700 hl lapte de vacă, 
1 460 000 ouă; efectivele de animale vor spori peste sarcinile 
de plan din acest an cu 1 650 capete taurine, 3 800 porcine, 4 300 
ovine, 25 000 găini ouătoare; în 1976 se vor fertiliza, în plus 
față de plan, 1 000 ha cu îngrășăminte chimice și organice. Pro
ducția globală agricolă va fi în acest cincinal cu 33 la sută mai 
mare față de nivelul realizărilor din perioada 1971—1975.

• Sporirea dotărilor edilitar-gospodărești ale localităților ju
dețului prin construirea în acest cincinal a peste 12 000 aparta
mente, a unor noi unități comerciale însumînd mai mult de 37 000 
mp, a 6 080 locuri în creșe și grădinițe, 2 048 locuri în internate, 
167 săli de clasă, 650 locuri în atelierele școlare ș.a.

• Realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a 
tuturor localităților, materializarea prevederilor din schițele de 
sistematizare printr-o largă participare a cetățenilor ; în acest an, 
valoarea lucrărilor de gospodărire și înfrumusețare a localități
lor executate prin muncă patriotică va ii de 150 milioane lei.

în încheierea lucrărilor conferinței a fost adresată o tele
gramă

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

din cuprinsul căreia cităm :
„Dînd glas sentimentelor de înaltă stimă șl prețuire pe care vrîncenll vi le poartă 

pentru laborioasa dumneavoastră activitate, pentru străduința dumneavoastră continuă 
de a asigura dezvoltarea echilibrată a tuturor județelor țării, pentru Intensificarea con
tinuă a participării maselor la conducerea treburilor obștești, vă raportăm, tovarășe se
cretar general, că oamenii muncii din județul nostru au încheiat cincinalul 1971—1975 
cu rezultate bune în industrie, în agricultură șl construcții, în toate domeniile activității 
economice șl sociale. Conștienți de răspunderile sporite ce ne revin in actualul cincinal, 
ca urmare a creșterii volumului activității economice, a Intensificării lucrărilor de inves
tiții, prin acordarea de către stat a unul volum Important de fonduri destinate dezvol
tării industriale mai accelerate a |udețulul nostru, deputății. în numele tuturor oamenilor 
muncii din județ, vă asigură că nu vor precupeți nici un efort pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile trasate de conducerea partidului, de dumneavoastră personal, in vederea spo
ririi contribuției Vrancei la marele efort constructiv în care este angajat poporul român.

Pentru realizarea în actualul cincinal a unei producții globale Industriale de 10 
miliarde lei, oamenii muncii din |udețul nostru au pornit cu hotărîre întrecerea socialistă, 
asigurînd încă din acest an un ritm înalt al dezvoltării economice.

Vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în cadrul dezbaterilor depu
tății, în numele tuturor alegătorilor, s-au angajat să înfăptuiască neabătut politica Parti
dului Comunist Român de dezvoltare economică șl socială a țării, să mobilizeze prin 
întreaga lor energie șl capacitate toate resursele și posibilitățile pentru dezvoltarea acce
lerată a acestui |udeț, să se manifeste ca adevărați oameni politici, cu o înaltă conștiință 
cetățenească, pusă în slujba îndeplinirii marilor obiective ale planurilor de dezvoltare în 
profil teritorial, ale cincinalului 1976—1980, pentru mal buna gospodărire șl înfrumuse
țare a localităților.

Pentru realizarea Integrală a obiectivelor trasate de partid, a hotărîrilor adoptate 
în cadrul conferinței noastre, vom învăța în permanență din stilul de muncă dinamic, 
responsabil, apropiat de popor, pe care-l promovați cu atita înțelepciune și dragoste față 
de națiunea noastră, încredințați că numai în acest mod ne putem îndeplini cu cinste 
răspunderea de aleși al maselor, de reprezentanți autentici al voinței locuitorilor".

întoarcere in peisajul copilăriei
(Urmare din pag. I)copilărie una ca asta aș fi1 rămas pînă azi Cu gura căscată.Pe vremea aceea, lumea mea, cuprinsă între două șosele care, fără să știu, îmi vor fi strecurat în suflet dorința nostalgică a călătoriilor, se termina spre sud într-o pîclă unde am aflat că era orașul ; n-aș fi crezut — n-avea nici un fel de înălțime, cum îmi imaginam că trebuie să fie o- rașele — dacă din pîclă n-ar fi erupt coșurile rafinăriei „Vega", semețe ; restul era o linie de mahalale prăfuite, cu case mici acoperite de arbori. Multă nedumerire a trezit în mine orașul, cînd am ajuns acolo, să învăț carte : de ce trebuia el să înceapă cu partea lui cea mai săracă, prăfuită și mizerabilă ? Să fi fost

primar, cu toată vîrsta mea fragedă, aș fi poruncit să se facă un măreț zid de cetate, împodobit cu steaguri, ca oricine ar fi venit acolo să încremenească de admirație. Bani s-ar fi găsit, pentru că era orașul cel mai bogat din țară, capitala județului Prahova.Astăzi, zidul acela măreț visat de mine se ridică aievea din pîclă, înalt cît coșurile rafinăriei, și nu-i doar un zid cu steaguri, ci o cetate întreagă. Dar, deși m-a depășit de îmi dă amețeala, seamănă cu ceea ce visam eu în copilărie, fără să sper că se va realiza vreodată. Și cînd mă întorc prin locurile acelea, în loc să mă simt bătrîn și rămas în urmă, mă uit semeț, peste toate, de parcă eu aș fi, intr-adevăr, primarul. orașului.

Noul volum al acad. Gh. Zâne, consacrat operei și activității lui Nicolae Bălcescu, grupează, intr-o reușită asamblare, douăzeci de studii realizate de autor începind din 1927 — de la lucrarea„Marx și Bălcescu" — și pină in 1974. Ne aflăm de fapt în fața unei adevărate monografii, autorul urmărind, așa cum mărturisește prin titlu, să e- lucideze diferite aspecte privind omul, opera și epoca. Aceasta pune cu atît mai mult în lumină importanța lucrării consacrate unei personalități care, după cum arată acad. Zâne în prefața volumului, „nu a fost omul unui episod, ci al întregii istorii moderne a României". Intr-adevăr, Bălcescu a fost nu numai unul dintre marii făuritori ai statului român modern, ci prin multilateralitatea sa, prin gin- direa sa avansată, prin profilul său moral, prin exemplul jertfei de sine, el se impune printre cele mai. ilustre personalități ale istoriei naționale.Studiile din volum sînt împărțite în șapțe părți, fiecare răspunzînd tematic unui aspect major urmărit de autor. în cea dinții este analizată poziția lui N. Bălcescu față de democrație și față de ideea de națiune. Partea următoare este consacrată concepției istoriografice a lui Bălcescu, reprodu- cîndu-se ampla prefață publicată în 1974 în fruntea primului volum din Operele democratului revoluționar. în partea a IlI-a, acad. Zâne și-a grupat studiile referitoare Ia contactele dintre ideologia economico-socială de

ta mijlocul secolului al XIX-lea din țările române și gîndirea lui Karl Marx, precum și a altor ideologi înaintați europeni, în speță socialiștii francezi de diferite nuanțe și economistul Pellegrino Rossi.Amplul studiu privind mișcarea revoluționară din 1840, în care Bălcescu și-a făcut ucenicia de luptător, problemele pe

în sfîrșit, în partea finală, acad. Gh. Zane a cuprins două importante contribuții referitoare la viața și activitatea lui Bălcescu, care constituie elocvente expresii ale capacității sale de analiză istorică. în cel dinții. în- temeindu-se pe două pașapoarte, autorul reconstituie călătoriile lui Bălcescu în perioada mai 1846—aprilie 1848, și, de
GH. ZÂNE,,/V. BĂLCESCU.Opera. Omul. Epoca."
care ea le-a pus, pregătind de fapt revoluția din 1848, precum și aspecte diferite ale ideologiei e- conomice românești din epoca revoluției pașoptiste, un studiu, referitor direct la poziția lui Bălcescu in problemele economice ale epocii sale, alcătuiesc o altă parte substanțială a volumului. Analiza corespondenței lui N. Bălcescu formează partea a V-a, iar prezentarea a cinci personalități contemporane marelui de- mocrat-revoluționar, definite ca „prieteni și adversari în revoluție și exil" — Ion Ghica, Ion Heliade Rădulescu, Va- sile Alecsandri, Ion Io- nescu de la Brad și Va- sile Mălinescu — alcătuiește penultima parte a volumului.

asemenea, în bună- măsură, însăși activitatea sa în perioada cercetată. Cel de-al doilea studiu, mai amplu, reconstituie minuțios, în contextul relațiilor sale cu cercurile înaintate poloneze, lecturile lui N. Bălcescu la Biblioteca poloneză din Paris în anii 1847—1848 și 1850—1851 și, prin aceasta, sfera preocupărilor sale intelectuale.în ansamblu, volumul izbutește să-1 prezinte multilateral pe marele democrat-revoluționar în cadrul problematicii epocii sale, înfățlșîndu-se ca un întreg și chiar su- gerînd o prealabilă planificare a părților sale. De remarcat că unele studii scrise acum mai multe decenii sînt „aduse la zi" prin adausuri bibliogra

fice și chiar de informație. Erudit și pasionat cunoscător al personalității și operei lui Bălcescu, acad. Gh. Zâne s-a considerat dator să înfăptuiască această operă de a- samblare într-un tot a cercetărilor sale — rod al unei activități de o jumătate de veac — privind ilustra figură a marelui luptător pentru libertate națională și dreptate socială. Volumul realizat este, neîndoielnic, la înălțimea așteptărilor, un e- logiu trebuind adus și editurii „Eminescu" pentru frumoasa realizare grafică a lucrării. Profesiunea de credință umană și patriotică de la încheierea prefeței definește pe autorul volumului și dezvăluie gradul de a- propiere de personalitatea eroului revoluționar. „Am găsit încă din adolescență — se scrie în prefață — în opera lui N. Bălcescu, ca și atîția alții din generația mea, propria mea simțire și cugetare, idealurile care ne-au luminat drumurile in viață. Și am mai găsit în această mare o- peră, atît de fecundă în idei șl resurse morale, cele mal înalte sentimente de dragoste de neam, cea mai caldă și sinceră iubire de popor și cea mai nestrămutată Încredere în România".Este un îndemn însu- flețitor dat de unul dintre cei mai valoroși cer- S1' cetători ai generației J, vîrstnice, generațiilor următoare, celor ce fac din știință și cercetare principalul țel al vieții, dar care nicicînd nu uită că activitatea lor este pusă în slujba societății noastre, a națiunii, a României socialiste.
Dan BERINDEI

Titlu de cronică șl un film-portret : portretul unui om al zilelor noastre. Un film mal puțin preocupat de genul în care se înscrie. dar atent în gradul cel mai înalt Ia timpul în care se înscrie, la sensul și atmosfera epocii noastre. Precizia cu care autorii datează acțiunea — scenaristul Francisc Munteanu, regizorul Sergiu Nico- , laescu — în at'est m’o-' ment de încordată bă-’ tălie industrială, dă „Zilelor fierbinți" un suflu aspru și riguros de cronică, cronica unei bătălii în marș, cronica unor mari fapte eroice de muncă. Suspensul se citește pe tabela marcînd „atacul" pașnic : mai sînt șapte zile, mai sînt trei, una singură pînă la plecarea în cursă a navei construite la noi... Dar elicea care n-a rezistat probei pe mare trebuie înlocuită, ea nu mai are cînd sosi din Japonia, vom încerca s-o realizăm la noi, cu forțe proprii... Cursa cu timpul va fi învinsă, vor fi învinse 
și unele îndoieli, slăbiciuni, neîncrederi în forțele creatoare. Va-

loarea tehnică și umană a colectivului iesa cu tărie în evidență.„Se poate" —- e convingerea filmului, se poate orice, dar trebuie să avem curajul și răbdarea să încercăm. Se poate — demonstrează „Zile fierbinți" — să vorbim despre

cu viața șantierului său. Regizorul Sergiu Nicolaescu a valorificat ofertele scenariului, a decupat scurt, e- sențial, la obiect, de obicei energic (cu excepția finalului, cam sentimental — poetic)., El a pus reflectoarele k necesare asupra por-

Vladimir Găitan, ce nu găsește soluții practice), față de birocratismul altora („să-mi scoți de unde știi pîn- ză pentru șortulețe", îi spune administratorului care nu găsește forme contabile să scoată pînza din depozit) sau față de chiulul
Ci ((

mai sentimentale, cum ar fi prietenia pe care i-o oferă tînăra dentă interpretată Ileana Popovici actrița exuberantă discret sugerată Marga Barbu).Miniaturi portretistice interesante realizează Draga Olteanu (o „sufletistă" responsabilă a creșei). Ernest Mattel (bătrînul muncitor), Colea Răutu, Jean Constantin; ZCphi no'.i. Alșek. 'O imagine func-
UJ'I;

tHJKâ

stu- de saude

CARTEA LA SATELibrăria a devenit o componentă nelipsită In peisajul contemporan al satului românesc.Rețeaua de librării și raioane de difuzare a cărții aparținind cooperației de consum s-a extins an de an, ajungînd în prezent la peste 2 200 unități, la care se adaugă alte peste 6 500 puncte de difuzare a cărții din cadrul magazinelor mixte, precum și 4 000 de difuzori permanenți in unitățile socialiste, în întreprinderi și instituții. Astfel, în ultimii cinci ani. cooperația de consum a desfăcut peste 20 000 de titluri de cărți diferite, totalizind circa 130 milioane de exemplare.în fotografie : librăria cooperativei de consum din Găești, județul Dîmbovița.
actualitate în termeni cinematografici sobri, cu patos conținut, iu- bindu-ne timpul pe care-l trăim, timpul pe care-l creăm, cu fapte, cu cifre, cu elanuri convertite în termenii exacți ai revoluției tehnico-științifice, stimulatoare de nebănuite.Scenariul Iui cisc Munteanu două calități tante : economia, substanțialitatea unor momente narative, și portretul original al unui conducător comunist care se identifică pătimaș și totodată lucid, fără vorbe multe,

energiiFran- oferea impor- dar

tretulul principal șl — mai ales în calitatea sa de interpret — a conferit eroului personalitate, forță și farmecul ce-1 face să treacă ecranul. A mizat pe spiritul de inițiativă și de răspundere, pe ambiția și tenacitatea acestui „lup de mare" pe uscat. Taciturn și însingurat, dar făcînd totul, cu abnegație, pentru șantier și pentru oamenii lui. Cu o căldură ce se transformă uneori în severitate, intransigență : față de comoditatea unora (ca tînărul stagiar interpretat de

unora ca fotbalistul- vedetă, care nu dă pe la șantier decît cînd își ia chenzina. în schimb, cu alții — cum e meșterul bătrîn care-i cere să-1 ajute într-o chestitme personală — e înțelegător, cald, de-un umanism eficient. 'Relațiile inginerului cu cei din jur sînt urmărite cu atenție, definite energic, foarte ' exact, dar uneori ușor computerizate. Calculate cam fără drept de replică, din partea celuilalt, fără îndoială, neprevăzut (chiar și cînd e vorba de relații

țională — Nicolae,.Gi- irardi:— de^inh’lif’darte inspirată în exterioarele realizate pe șantier. Cadre spectaculoase ce pun în valoare impresionanta siluetă a unei nave sau a macaralei-gigant. O elice mult așteptată poate deveni un element de poezie plastică, simbolizînd, printr-o imagine de mare forță dramatică și frumusețe, mîndria ției tehnice.Un film Sobru pre patetismul structorilor socialismului, un film despre o actualitate surprinsă în esența sa de către un regizor încercat.

crea-des-con-
Allce MANOIUACEIAȘIȘI TOTUȘI ALȚII

(Urmare din pag. I)retului de la Viena"... (aud cuvintele secretarului U.T.C. de pe atunci).A, iată postul sanitar din sculărie. O mai fi aici pictorița ? Da. Asistenta Oti- lia Croitoru, mică, blondă, toată în alb, tocmai îngrijea ochiul unui frezor. „Bună ziua. Mai pictați ?“. „Voi picta șl voi desena atît cît am să fiu". Revăd în minte peisajele diafane — chipuri de femei, portrete ale unor tovarăși de muncă, porțile și încrusta- țiile maramureșene, imagini ale locului de unde vine.Intr-una din halele de montaj îl găsesc sus, într-o locomotivă, pe șeful de e- chipă Buruc Gheorghe, al treilea Erou al Muncii Socialiste. In cei treizeci de ani de muncă aici a montat atîtea locomotive incît numărul acestora depășește de cîteva ori vîrsta Iul semicentenară. Alături, în atelierul uzinaj locomotive, întîlnesc, pe același perete ca la mecanică I, o altă placă de oțel. Citim :„La 1 mai 1975 s-a construit locomotiva Diesel nr. 2 500".Iată alt ritm. Baza se ăflă aici. Adică în oameni, dar și în investițiile care au crescut impresionant, de la an Ia an, seismograf âl dezvoltării economice a țării. Asta se vede cu „o- chiul liber" și aici, pe noua platformă ce depășește în volum vechile ateliere. A- colo unde știam, depozitele de nisipuri și calupuri de tontă și oțel, se înalță uriașa hală numită S.A.S. Adică : secția ansamblelor sudate Iar pe cimp, dincolo de fostul gard al între

prinderii, se ridică noua forjă, într-o linie arhitectonică modernă, îmbrăcată în șipci de aluminiu. In trimestrul doi vor bate aici ciocanele matrițoare ale meșterului Antonache. Intru în vasta hală S.A.S. Mă opresc în fața unei cupole metalice în lucru cît acoperișul sălii expozițiilor din „Piața Scînteii" ; mă uit în sus, la o construcție metalică înaltă, imensă, cit prova unui gigant petrolier maritim. Ce poate fi ?— A, nu le-ai mai văzut? mă întreabă sudorul Ion Costache, o veche cunoștință din cazangerie. E centura de siguranță a unui furnal de Ia combinatul siderurgic de la Galați. Cupola e sacul de praf al furnalului.— Am mai lucrat cîteva, adaugă lăcătușul Iacob Neagu, altă cunoștință, venit tot din cazangerie. Primul are aproape 30 de ani vechime aici ; celălalt — 25. Simt că tehnica nouă îi întinerește....La sfîrșitul schimbului ies odată cu beneficiarii acestui vast oraș productiv și mă pierd în șuvoiul de oameni, majoritatea tineri și necunoscuți. pe care-i simt aproape. Nu știu care dintre ei este muncitor sau inginer ; nu mai sesizez diferențele. Mă Simt lingă ei mai înalt, mult mai sigur, încercat de sentimentul mîndriei. Mă îndepărtez ca într-un zbor și constat încă o dată că întreprinderea a fost și se afirmă tot mai puternic drept o rampă de lansare a omului spre împlinirea prin muncă și creație, spre împlinirea aspirațiilor noastre comune.

Pregătirea forței de muncă
(Urmare din pag. I)cuvine să subliniem că întreaga rețea școlară a fost orientată spre a răspunde cerințelor structurii economiei județului. Cele 9 licee de specialitate, dintre care amintim liceul industrial de construcții, liceul de electrotehnică, grupul școlar de pe lingă întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău, si trei licee de mecanică pregătesc anual peste 5 000 de muncitori calificați în aproape 20 de meserii. Putem afirma cu certitudine că rețeaua, școlară actuală asigură în prezent întreaga forță de muncă necesară unităților economice industriale din județ și, în bună măsură, și în perspectivă, pentru întregul cincinal actual. Avem însă in vedere să perfecționăm rețeaua școlară actuală, cu sprijinul unor ministere, desigur, pe măsura necesităților economiei județului nostru.Cit privește a doua modalitate de acțiune pentru formarea tinerelor detașamente de muncitori arătăm că s-a lărgit și diversificat considerabil sistemul de calificare prin ucenicie și cursuri de scurtă durată, prin practică Ia locul de muncă. Așa a fost posibil ca în 1975 să fie calificați peste 3 000 tineri muncitori, din care aproape 700 prin școli profesionale și peste 2 300, prin cursuri de calificare, în acest an numărul lor fiind mult mai mare. Un rol tot mal important îl acordăm practicii în producție a elevilor liceelor de cultură generală, urmărind atragerea lor spre munca direct productivă. Datorită acestui fapt, în prezent, peste 100 de fete absolvente a diferitelor licee real-umaniste din județ au devenit muncitoare calificate la Filatura de bumbac din Zalău.Pornind de la necesitatea obiectivă a însușirii și aplicării cuceririlor tehnicii și științei mondiale în toate domeniile de activitate, am inițiat o largă acțiune de completare și înnoire continuă a cunoștințelor tuturor categoriilor de oameni ai muncii. De la an la an. numărul adul- țilbr care își completează studiile gimnaziale și liceale crește, ajungin- du-se in acest an școlar la aproape 7 000. De asemenea, o contribuție însemnată Ia ridicarea nivelului general de cunoaștere al oamenilor îl au universitățile populare, instituții generalizate în toate orașele și comunele județului, în cadrul cărora numai în această iarnă învață a- proape 25 000 de oameni de diferite

vîrste și profesii, iar în cursurile de perfecționarea calificării profesionale activează circa 13 000 muncitori.Toate aceste preocupări ale organelor și organizațiilor de partid au condus la asigurarea la timp, pentru fiecare obiectiv nou sau în dezvoltare, întregul necesar de forță de muncă calificată. Circa 92 Ia sută din această forță de muncă a fost recrutată de pe teritoriul județului ; a crescut ponderea muncitorilor calificați în activitatea de industrie și construcții, care în prezent reprezintă peste 80 la Sută din totalul muncitorilor ocupați în aceste ramuri. Efecte pozitive s-au înregistrat și în atitudinea față de muncă a muncitorilor, fiind tot mal dese inițiativele, acțiunile cu caracter gospodăresc, propunerile de măsuri pentru sporirea producției pornite din tîndurile lor. Procesul de integrare a tinerilor în producție este pe zi ce trece mai firesc, concretizat în calitatea producției în continuă creștere, în folosirea integrală a mașinilor și utilajelor din dotare, in întărirea ordinii și disciplinei.Potrivit planului, în acest cincinal se prevede atragerea în ramurile neagricole a unui număr de peste 28 000 persoane, din care circa 22 200 îl reprezintă muncitori calificați șl aproape 3 000 cadre cu studii medii și superioare de specialitate. Mai evidențiem faptul că 39 la sută din totalul forței de muncă, respectiv 11 000 persoane, vor fi recrutate din forța de muncă feminină. Pornind de la aceste realități, comitetul județean de partid a analizat, nu demult, într-o plenară, activitatea organelor și organizațiilor de partid din județ in vederea asigurării cadrelor necesare dezvoltării econo- mico-sociale a județului în perioada 1976—1980, elaborînd, totodată, un amplu program de măsuri în scopul sporirii rolului organizațiilor de partid in recrutarea, pregătirea și folosirea rațională a forței de muncă. în prezent, comitetele oamenilor muncii din întreprinderile județului, sub directa îndrumare a comitetelor de partid, pe baza balanțelor forței de muncă, și-au Întocmit programe proprii, concrete cu privire Ia formele de pregătire a forței de muncă. In acest fel, comitetul județean de partid are posibilitatea să coordoneze unitar, să desfășoare o muncă științifică In domeniul recrutării, pregătirii, repartizării și folosirii raționale a forței de muncă.

De fapt, putem spune că procesul de pregătire a forței de muncă pentru acest cincinal, la noi în județ, a început încă de anul trecut. Exceptînd rețeaua școlară amplificată de la an la an, în funcție de nevoile actuale și de noile obiective , industriale ce vor apărea pe harta județului în această perioadă, 1000 muncitori sînt cuprinși în cursurile de calificare, organizate în întreprinderile economice industriale din județ și 441 tineri se găsesc deja la calificare și specializare la întreprinderile de anvelope „Danubiana" din București, Florești din Prahova, la Reșița sau alte unități din țară, pre- gătindu-se în profesiile de operatori chimiști, laminatori și metalurgist!, trefilatori și emailatori.Programul elaborat de plenara comitetului județean de partid, aprofundat la recenta Conferință județeană a consiliilor populare, prevede și importante măsuri cu privire la asigurarea noilor obiective industriale cu specialiști cu multă experiență în producție și cu studii superioare. Această categorie de lucrători se estimează a fi de ,10,2 la sută din totalul noilor angajați. Desigur, noi avem în vedere în permanență orientarea tinerilor absolvenți ai liceelor de specialitate și real-umaniste spre instituțiile de în- vățămînt superior cu profile adecvate nevoilor noastre. Dar. în același timp, considerăm că unele ministere cum ar fi Ministerul Educației și învățămîntului, Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să aibă în vedere județele care au nevoie de anumite cadre cu pregătire superioară, _orientare care credem că trebuie să se facă încă din primii ani de studenție. De fapt, în acest fel am îndeplini un deziderat al zilelor noastre — să muncim acolo unde societatea are mai mare nevoie de noi. Din acest punct de vedere Sălajul, ca de altfel și alte zone ale țării noastre, oferă posibilități nelimitate de afirmare a personalității umane, aceasta datorită însăși politicii științifice a partidului nostru de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Primim cu drag nu numai pe toți fiii Sălajului, ce se află în prezent în diferite părți ale țării, ci și ps toți acei care sînt hotărîți să-și aducă o contribuție însemnată la dezvoltarea multilaterală a acestui minunat colț de țară.
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ca viscolul
Zăpadă șl viscol pe Valea Se

beșului. între Dobra și Tău s-a 
întrerupt brusc alimentarea cu 
energie electrică. Avaria ame
nința cu perturbarea ritmului 
normal de muncă pe șantierul 
hidroenergetic de pe riul Sebeș. 
O echipă de intervenție din ca
drul secției de distribuție Alba 
a urcat în munți. Pe un vint 
tăios și un ger de crăpau pie
trele, Nicolae Colhon, șeful e- 
chipei, urmat de Gheorghe Ma- 
niu, loan Hulea, Nicolae Baciu 
și loan Stanciu au înotat prin 
nămeți cale de opt kilometri 
de-a lungul liniei avariate, ur- 
cindu-se pe stilpi și controlind 
fiecare legătură. O misiune di
ficilă, la sfirșitul căreia s-au 
rostit două cuvinte calde: 
„Avem energie". Și electrică și 
umană !

Pentru ora
de dirigențiețn municipiul Arad se află1 'ac. N-are nume. Lumea-i zii . „Lacul din pădurice". Zilele trecute fusese înghețat și mulți iubitori ai patinajului au venit pe lac. Printre ei — un tată cu doi copii. La un moment dat, gheata s-a rupt și tatăl cu unul din copii s-au pomenit în apă. Imediat. Pavel Dușe, elev la Liceul mecanic nr.2 din Arad, le-a sărit în ajutor. Totul s-a terminat cu bine. Iată un frumos subiect pentru ora de dirigenție.
Un tezaur
la Constanța

Cu prilejul săpăturilor efec
tuate pentru înălțarea unor noi 
blocuri de locuințe, constructo
rii constănțeni au descoperit un 
adevărat tezaur, compus din 300 
monede romane de bronz. Toa
te cele 300 monede datează din 
secolul al îî-lea al erei noastre. 
Este singurul tezaur din astfel de 
monede descoperit pină acum 
la Constanta. El relevă amploa
rea relațiilor comerciale din 
acea perioadă.

la examen
Printre pretendenta la obține

rea permisului de conducere au
to, in fața comisiei de examina
re s-a prezentat și Andrei De- 
neș, din municipiul Dej. S-a a- 
șezat la masă, cu chestionarul 
în față, și a început să moțăie.

— Sinteți nedormit ?
— Aaaa, nu. M-a apucat așa, 

un fel de moleșeală. Și mi-e te
ribil de sete. Că azi dimineață, 
pe la 5, mi-au venit niște rude 
cu niște rachiu de-ți lua gura 
foc... Nici acum, după trei cea
suri, nu mi-a trecut arsura.

De prisos să mai spunem că 
nu a luat examenul. Dar cine 
credeți că era „catindatul" ? 
Deneș a mai fost cindva șofer. 
Profesionist. In august 1074 i 
s-a ridicat permisul pentru că 
a fost prins la volan sub influ
ența alcoolului. In 1975 i s-a a- 
nulat permisul tot pentru beție, 
în 1976 a încercat din nou marea 
cu degetul...

dv.
fost elev..."O frumoasă și emoționantă 
scrisoare ne trimite cititorul 
nostru Ștefan Bănuți, din Pi
ti sti, cartier Trivale, bloc ÎS x,. . „Am fost, timp de 43 de 
ani (o viață de om !). învățător 
și director de școală. Acum am 
ieșit la pensie. Nu știu cum 
s-a făcut, dar o parte din foștii 
mei elevi au și auzit acest lu
cru și m-au copleșit, pur și 
simplu, cu urările. Mulți dintre 
ei — azi muncitori de înal
tă calificare, ingineri, medici, 
juriști, ofițeri, economiști — sînt 
răspiridiți prin toate colțurile 
țării. Și absolut toți semnează 
«Al dv. fost elev... cutare-, Mi-l 
amintesc perfect pe fiecare in 
parte, dar aproape nici unul nu 
mi-a indicat adresa unde să le 
răspund. Și nu e vorba de Unul 
sau doi, ci de 158. Iată de ce 
v-aș fi recunoscător dacă mi-ați 
oferi posibilitatea să le adresez 
aceleași urări de mulți ani cu 
sănătate și bucurie".

Strict
autenticDespre Alexandru OlahDespre Alexandru Olah din Satu-Mare se dusese vestea că este atît de inventiv și de descurcăreț incit „face rost“ de orice și scoate bani și din piatră seacă. Dar cea mai... memorabilă escrocherie a lui Olah rămîne a- facerea cu sicriul. Iată, negru pe alb, scrisul escrocului : „Subsemnatul Alexandru I. Olah, angajatul dumneavoastră, adică al cooperativei „Constructorul" din Satu-Mare, cu inima cuprinsă de 
o jale fără margini, vă anunț că mi-a murit soacra. Depun sfî- șiat de durere îndoliata cerere scrisă, prin care solicit un sicriu pentru inmormîntarea neuitatei dispărute". ...Copleșiți de... sfîșietoarea durere a ginerelui, cei de la cooperativă au executat sicriul și l-au transportat imediat la domiciliul soacrei. Dar, acolo, ce să vezi 7 Soacra era vie. Olah voia să vîndă sicriul altcuiva. De necrezut, dar adevărat. Tot a- devărată e și condamnarea pe care a primit-o pentru escrocherie.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Plecarea delegației Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.),

condusă de Felipe GonzalesJoi dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.), condusă de Felipe Gonzales, prim-secretar al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț,

, prim-secretar al partiduluimembru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană,, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu cea mai înaltă considerațiune, în numele Consiliului Suprem de Gu- vernămînt și ai meu personal, mulțumesc pentru mesajul de prietenie pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-l transmită.La rîndul meu, adresez urări pentru dezvoltarea și intensificarea relațiilor dintre țările noastre, pentru propășirea continuă a nobilului popor român, pentru bunăstarea și fericirea dumneavoastră personală.
Viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO

Președintele Consiliului Suprem 
de Guvernământ al Republicii Ecuador

TELEGRAME

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră de compasiune și îngrijorare în legătură cu catastrofa de la mina Chasnala din statul Bihar. Au fost mobilizate toate forțele disponibile pentru evacuarea apei din mină și operațiunile de salvare.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.
FAKHRUDDIN ALI AHMED

A apărut; „REVISTA DE FILOZOFIE" nr. 6/1975în deschidere revista publică articolele „Umanism și comunism" de Ioana Smirnov și Mihai Florea, „E- chitate și umanism" de Liubomira Miroș și „Dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, colaborare și întrajutorare reciprocă cu toate țările socialiste — componentă fundamentală a politicii externe românești" de Dumitru Mazilu.La rubrica Cercetarea critică a istoriei filozofiei românești este inserat un text inedit de Mircea Florian, intitulat „Categoria de relație" și articolul „Concepția lui Tudor Vianu asupra raportului dintre național și universal în cultură" de M. Bulimar.

Rubrica Opinii despre cărți cuprinde articolele „O interpretare nouă a c- ticii Iui Kant" de Vasile Dem. Zam- firescu, „O contribuție Ia cercetarea marxistă a eticii lui Kant" de Alexandru Boboc, și „Logica științei în perspectivă semantică" de Constantin Grecu. La rubrica Discuții, Ion Banu și G. D. Iscru semnează articolele „Conceptul de structură in istoriografia filozofiei" și, respectiv, „Observații metodologice privind periodizarea generală a istoriei României cu referire specială la perioada de trecere de Ia feudalism la capitalism". în continuare, revista mai cuprinde rubricile Probleme filozofice ale științelor naturii, Aniversări, Viața științifică.
Ninsori abundente în unele zone 

ale țăriiîn ultimele zile, în unele zone ale țării au căzut cantități mari de zăpadă. în vederea âsigurării condițiilor pentru desfășurarea normală a activității în orașe, in fabrici și pe șantiere, în fermele zootehnice, organele locale.au constituit comandamente care — cu sprijinul activ al cetățenilor — acționează energic pentru deszăpezirea principalelor artere de circulație și a căilor de acces spre locurile de muncă.Despre situația existentă și măsurile întreprinse în cîteva județe ne relatează, pe scurt, corespondenții „Scînteii".
BihorDe mai multe zile, pe întreg teritoriul județului Bihor continuă să ningă fără întrerupere. Stratul de zăpadă, mai ales- în zona Apusenilor, a depășit trei metri. Pe unele șosele circulația a fost blocată. în această situație, comandamentul județean și cele locale au acționat energic, cu toate forțele de care dispun. Au fost trimise de urgență, în zonele periclitate, buldozere, tractoare cu lamă, autofreze și alte mijloace pentru a restabili si menține circulația pe drumurile de interes național și legătura pe drumurile locale. S-au luat măsuri pentru aprovizionarea muncitorilor rămași izolați în Apuseni, in cazul în care timpul se va menține.în continuare în stare proastă. Mii de cetățeni,-din toate-localitățile județului, participă la deszăpezire. (Dumitru Gâță).
MaramureșDupă cum s-a mai anunțat, în cea mai mare parte a județului, săptâ- mina trecută au căzut mari cantități de zăpadă. De marți seara ninge din nou. Biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean au întreprins, cu ajutorul cetățenilor, largi acțiuni de înlăturare a efectelor înzăpezirilor. La Baia Mare, Cavnic, Sighetu Marmației, Borșa, mii de cetățeni au lucrat ore în șir la curățirea străzilor și a drumurilor ; au fost folosite numeroase utilaje : buldozere, autofreze. încălcătoare, camioane, o parte dintre ele trimise de Ministerul Minelor,. Petrolului și Geologiei, ca și Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, în momentul de față, pe frontul deszăpezirii lucrează 86 buldozere, 10 autofreze, 24 autopluguri, 200 de tractoare cu gredere și cu lamă, 15 auto- gredere, 400 camioane, precum și ' peste 9 000 de oameni — în vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea normală a activității. (Gh. Susa),
BacăuDe două zile și prin părțile Bacăului ninge și viscolește într-una. în multe locuri zăpada a blocat șoselele, căile de acces din întreprinderi, spre sectoarele zootehnice și depozitele de furaje etc. Comandamentul județean a întreprins imediat măsuri în vederea asigurării unor condiții pentru desfășurarea normală a activității de producție și a circulației rutiere. Au fost concentrate, în acest scop, peste 100 de autogredere, autofreze, mașini cu lame, care acționează zi și noapte pe drumurile naționale. Totodată, în întreprinderile industriale din municipiile Gh. Gheor- ghiu-Dej și Bacău sute de oameni au lucrat ieri la deszăpezire pentru ca producția să se desfășoare normal. în cooperativele agricole Secuieni, Fili- peni, Izvoru Berheciului, Colonești, țăranii cooperatori au lucrat în tot cursul zilei la degajarea zăpezii din sectoarele zootehnice, asigurînd atît buna aprovizionare a animalelor cu furaje și apă, cit și transportul laptelui la centrele de prelucrare. (Gh. Baltă).
Neamțîncepînd din seara zilei de 28 ianuarie, datorită viscolului, toate drumurile naționale și județene din județul Neamț au fost blocate de nămeți, circulația fiind întreruptă. Ieri a continuat să ningă și să viscolească. Comandamentul județean a luat măsuri pentru ca toate forțele mecanice și umane să intre în ac

țiune. Astfel, un număr însemnat de mașini lucrează la desfundarea drumurilor Roman — Piatra Neamț, Piatra Neamț — Tg. Neamț, Piatra Neamț — Bacău. Au fost luate măsuri pentru formarea de stocuri de furaje la fermele zootehnice. La Combinatul de fire și fibre sintetice din Săvinești, unde din cauza viscolului nu s-au putut prezenta la lucru peste 200 de muncitori, colegii lor din celelalte schimburi au hotărît să le suplinească lipsa ; ei au rămas la posturi și au lucrat pină la redeschiderea circulației. (Ion Manea).
Stratul de zăpadăDupă cum ne informează meteorologul de serviciu, tovarășul Constantin Țicu, ieri în țară, la-cțrâ 20 SoA Iul era acoperit cu zăpadă în cea-mai- mare-.parte a țării. Stratul prezenta grosimi cuprinse între 6 și 35 cm în Moldova, 19 și 48 cm în Transilvania, 18 și 64 cm în Banat, 12 și 30 cm în Crișana, 15 și 205' cm în Maramureș, 13 și 35 cm în nordul Olteniei, între 1 și 17 cm în nordul Munteniei și între 1 și 3 cm în Cim- pia Dunării și Dobrogea, unde stratul de zăpadă prezenta un caracter discontinuu, cu porțiuni întinse neacoperite.Diferențele mari de grosimi ale stratului se datorează faptului că in unele zone a nins în cursul lunii ianuarie în mai multe, reprize, astfel că s-a acumulat un strat mai gros de zăpadă, îndeosebi în nordul țării, precum și unor viscol iri accentuate, locale, mai ales în Moldova. Iată cum se prezintă 1 zăpada în zona muntoasă : Sinaia, cota 1500 — 93 cm, Predeal — 60 cm, Ceahlău — 104 cm. Păltiniș — 60 cm, Paring — 146 cm, Semenic — 167 cm, Rarău — 87 cm etc. La ora primirii acestor date continua să ningă în Banat. Crișana. într-o mare parte a Maramureșului, Transilvaniei'și Moldovei.
Pe drumurile țăriiIeri, la ora 14, Direcția generală a drumurilor he preciza că, datorită marilor cantități de zăpadă căzute în ultimele zile, precum și a viscolului care a bintuit în unele zone, circulația era întreruptă pe următoarele porțiuni ale drumurilor naționale Săbăoani — Tg. Frumos (DN-28). Pașcani — Moțca (DN-28 A), Botoșani — Șăveni — Manoleasa Prut (DN-29), Dorohoi — Rădăuți Prut (DN-29 A), Reșița — Anina (DN-58), Dr. Petru Groza — Cîmpeni (DN- 75). în nordul Moldovei, in Transilvania și Banat, circulația este întreruptă sau îngreuiată și pe unele drumuri județene. >
Circulația trenurilorDupă cum am aflat la dispeceratul central al departamentului C.F.R., ieri la ora 17 era întreruptă circulația trenurilor pe secțiunea Oravița—Anina. Se circula greu pe secțiunea Pașcani, Bacău, Adjud. Prin stațiile Bacău, Roman, Suceava și Pașcani au circulat numai ■ trenuri de călători pe linie directă. Pe secțiunile Buhăiești—Roman și Vatra Dor- nei—Mestecăniș troienele de zăpadă au fost înlăturate cu plugurile. în numeroase stații din Moldova și alte zone afectate de zăpadă s-a lucrat și se lucrează în continuare la deszăpezirea liniilor de garare din stații și in special a macazurilor; s-au pus în funcțiune încălzitoare electrice pentru macazuri. în ansamblu, cit privește circulația trenurilor de călători, aceasta s-a desfășurat în limite normale, cu intîrzieri pentru cele din zonele afectate de zăpezi.

t V
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18.55 Din lumea plantelor șl animalelor.
19,20 1001 de seri .
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Melodii populare.
20.50 Film artistic : „Contrabanda" — o 

producție a studiourilor din 
Odesa. Premieră pe țară.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex.
17,05 Melodii populare.
17.30 Reportaj T.
17.50 Muzică ușoară.
18,00 Virstele peliculei (reluare).
10,00 Baladă pentru acest pămînt.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Armonii intime. Oaspeți în stu

diourile noastre .
20.30 Viața economică a Capitalei.
20.50 Telex.
20.55 Seară de operetă .

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

Mircea Mușat, Ion Ardeleanu 
Viața politică în România 

1918—1921

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

ianuarie, 1 și 2 februarie. în tară : 
Vreme friguroasă în primele două zile, 
apoi în încălzire ușoară. Cer variabil, 
mai mult noros. în cea mai mare par
te a tării vor cădea ninsori locale. Vînt 
moderat, cu intensificări în a doua 
parte a intervalului în feudul și vestul 
țării. Maximele vor fi cuprinse ziua 
între minus 7 și plus 3 grade, mai ri
dicate la sfirșitul intervalului, iar mi
nimele vor fi cuprinse noaptea între 
minus 15 și minus 5 grade, mai coborî- 
te, pe alocuri, în primele nopți. în 
București : Vreme rece, friguroasă în 
primele două nopți, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil ninsorii. Vînt cu intensificări, 
mai ales în ultimele zile.

® SPORT • SPORT • SPORT © SPORTCampionate naționale
HANDBAL

Minaur—Dinamo București 
17—16 !La Palatul sporturilor și culturii din Capitală au început joi după-amiază întrecerile ultimului turneu al campionatului Diviziei A la handbal masculin.Iată rezultatele înregistrate : C.S.M. Borzești — A.S.A. Tg. Mureș 19—15 ; Universitatea Cluj-Napoca— Petrolul Teleajen 32—19 ; Dinamo Brașov — Știința Bacău 21—20 ; Universitatea București — C.S.U. Galați 23—18; Dinamo—Minaur Baia Mare 16—17 ; Steaua — Politehnica Timișoara 26—18.

★Partidele disputate ieri in cadrul campionatului diviziei A la handbal feminin s-au încheiat cu următoarele rezultate : Mureșul Tg. Mureș — Textila Buhuși 16—11 ; Constructorul Timișoara — Constructorul Baia Mare 18—11 ; Voința Odorhei — Progresul București 15—10 ; Rulmentul Brașov — Universitatea București 9—8 ; Universitatea Timișoara — Rapid Bucu

rești 16—11 ; Confecția București — I.E.F.S. 21—15.în clasament conduce echipa Universitatea Timișoara, cu 26 puncte, urmată de Voința Odorhei — 22 puncte.
VOLEIIeri s-a dat startul într-o nouă ediție a campionatelor diviziei A de volei.în sala „Olimpia" din Timișoara s-au disputat partidele competiției feminine, încheiate cu următoarele rezultate : Rapid București — Olimpia București 3—0 ; I.E.F.S. — Știința Bacău 3—0 ; Penicilina Iași —■ Universitatea Cluj-Napoca 3—0 ; Dinamo — Universitatea Craiova 3—0 ; Farul Constanța — C.S.M. Sibiu 3—0.Rezultate înregistrate în turneul masculin de la Cluj-Napoca : Viitorul Bacău — C.S.M. Delta Tulcea 3—1 ; Steaua — Universitatea Craiova 3—0 ; Explorări Baia Mare — I.E.F.S. 3—0 ; Dinamo — Politehnica Timișoara 3—1 ; Universitatea Cluj-Napoca — C.S.U. Galați 3—1.

In cîteva rînduri
ATLETISM : „Cupa de cristal"Cea de-a IX-a ediție a competiției internaționale atletice „Cupa de cristal" va avea loc sîmbătă și duminică în sala de atletism a complexului sportiv „23 August" din Capitală. La întreceri și-au anunțat participarea sportivi și sportive din nouă țări. Pe lista de înscrieri figurează nume cunoscute în atletismul european ca. de pildă, Nowosz (Polonia) — sprint, Sonntag (Polonia), — triplu salt, Marula Lambru (Grecia) — lungime fete. Elena Stoianova (Bulgaria) — greutate, Sara Simeoni (Italia) — înălțime și alții. Sîmbătă concursul va începe la ora 16,30, iar duminică de Ia ora 16.

★în prima zi a concursului internațional atletic care are loc pe teren acoperit la Budapesta, sportivul român Paul Copu a cîștigat proba de 3 000 m plat cu timpul de 8’01”4/10. Au urmat în clasament Petr (Cehoslovacia) — 8’04”6/10 și Tere (Ungaria) — 8’07”.
TENIS DE MASA: Pregătiri 

în comun ale jucătorilor 
români și chineziReprezentativele de tenis de masă ale R. P. Chineze și-au continuat pregătirile in comun cu loturile noastre reprezentative. Astfel, la Pi

tești s-au jucat trei meciuri de verificare. Echipele oaspete au cîștigat toate cele trei întilniri programate. Iată rezultatele înregistrate : R. P. Chineză—România (seniori)5— 0 ; R. P. Chineză—România (senioare) 3—1 ; R. P. Chineză—România (tineret) 3—1.
TENIS : întrecerile 
de la PhiladelphiaLa Philadelphia au continuat campionatele internaționale de tenis „indoor" ale S.U.A. în „16“-imile de finală ale probei de simplu masculin, tenismanul român Ilie Năstase l-a eliminat cu 5—7, 6—3, 6—3, pe tinărul jucător american, în virstă de 18 ani, Billy Martin. în turul următor al competiției, Năstase, care este gripat, urmează să-1 întilnească pp americanul Eddie Dibbs. Alte re- ztiltate : Laver (Australia)—Case (Australia) 5—7, 6—3, 6—2 ; Stone (Australia)—Riessen (S.U.A.) 6—4,6— 4 ; Connors (S.U.A.)—Ralston (S.U.A.) 6-4, 6-0 ; Ashe (S.U.A.)— Pasarell (S.U.A.) 7—6, 6—2.

HOCHEI
La Garmisch Partenkirchen a avut loc meciul de hochei pe gheață dintre echipele R. F. Germania și Poloniei. Hocheiștii polonezi au obținut victoria cu scorul de 4—1 (1—0, 2—0, 1-1).

• Agendă băcăuană. „Ideile Programului — faptele devenirii comuniste" — sub acest generic se desfășoară, in municipiul Bacău, o amplă manifestare cultural-artistică de educație politică, patriotică și revoluționară, la care participă instituțiile de artă și cultură, școlile, filialele uniunilor de creație și ale societăților științifice etc. Au loc simpozioane, mese rotunde, întilniri ale oamenilor muncii cu activiști de partid și de stat, expuneri pe marginea codului principiilor și normelor

muncii 'și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, programe artistice etc. Pe afișul Teatrului dramatic „Bacovia" a fost înscrisă o nouă premieră — a treia din actuala stagiune — cu piesa Iui I. L. Caragiale „O noapte furtunoasă", în regia artistică a lui Nae Cosmescu. Artiștii băcăuani pregătesc, în prezent, „Paharul 6u apă" de Eugene Scribe. „Săptămîna patimilor" de Paul Anghel. și premiera absolută a piesei scriitorului local Ovidiu Genaru, intitulată „La margine de paradis". • în cadrul zilelor editurii

„Dacia", la librăria „Universității" din Cluj-Napoca au fost prezentate publicului ultimele noutăți din domeniul literaturii, științei și artei. Editura „Dacia" a publicat, între anii 1970—1975, 750 de titluri în limbile română', maghiară și germană, intr-un tiraj de 7,5 milioane ; 45 de volume au fost distinse cu diferite premii, o „Cîntăm partidul, țara și poporul". — Sub acest generic, la Casa de cultură din Bîrlad a avut loc un spectacol prezentat de formațiile artistice ale sindicatelor din localitate : coruri, brigăzi artistice de agi

tație. orchestre de muzică populară, formații de teatru, echipe de dansuri, e în aceste zile, la Casa de cultură a sindicatelor din Cisnădie au loc ample manifestări cultural-educative în cadrul tradiționalei „săptămîni a culturii cisnădiene". Programul cuprinde, printre altele, în-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, eminent activist de partid și de stat, doresc să transmit, în numele Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Umt Polonez, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Populare Polone, expresia celui mai profund regret și compasiune.Vă rog să transmiteți condoleanțe familiei defunctului.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAPrezidiul Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole adresează profunde condoleanțe Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

PREZIDIUL MARELUI HURAL POPULAR
AL REPUBLICII POPULARE MONGOLE

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVestea tristă a încetării din viață a tovarășului Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și vicepreședinte al Consiliului de Stat al țării dumneavoastră, a fost primită cu un profund regret.în numele guvernului și poporului Liberiei, precum și al meu personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului român simpatia și profundele condoleanțe în legătură cu pierderea, ireparabilă suferită prin încetarea din viață a unui atît de eminent și nobil fiu al țării dumneavoastră.Ne rugăm pentru ca sufletul lui să se odihnească în pace.Cu sentimente de cea mai înaltă stimă și considerațiune frățească,

WILLIAM R. TOLBERT jr.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia încetării din viață a Republicii Socialiste România, Emil blnevoiască a primi sincerele mele simpatii. vicepreședintelui Consiliului de Stat al Bodnaraș, rog pe Excelența Voastră să condoleanțe și expresia întregii mele

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm aflat cu mihnire vestea încetării din viață a vicepreședintelui Emil Bodnaraș. Cariera vicepreședintelui Bodnaraș a fost lungă și remarcabilă. Noi, in Marea Britanie, apreciem interesul și spiritul de solicitudine pe care l-a manifestat față de noi, iar eu îmi amintesc cu plăcere intîlnirea pe care am avut-o personal cu el în anul 1972. Moartea sa este o pierdere grea.Vă rog să primiți, domnule președinte, în aceste momente, condoleanțele mele adresate dumneavoastră și poporului român.

HAROLD WILSON
Primul ministru al Marii Britanii

GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIAGuvernul militar federal a aflat cu durere și regret despre încetarea din viață a domnului Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Guvernul militar federal dorește să exprime simpatia sa profundă guvernului și poporului român pentru pierderea prematură a unui atit de ilustru conducător patriot.Fie ca sufletul său să se odihnească în pace !

GUVERNUL MILITAR FEDERAL 
AL REPUBLICII FEDERALE NIGERIA

COMITETULUI CENTRAL
rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNAm primit cu profundă tristețe vestea despre încetarea din viață a vicepreședintelui Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș.Am fost obișnuiți să-1 cunoaștem ca o persoană cu o viziune deosebit de largă și un bun tovarăș.Vă transmitem sincerele noastre condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a proeminentului om de stat și distinsului membru al conducerii partidului dumneavoastră.

Partidul Social-Democrat din Finlanda
KALEVI SORSA

Președinte

ULF SUNDQVIST
Secretar general

Domnului GEORGE MACOVESCU
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste RomâniaTransmit Excelenței Voastre cele mai vii condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a domnului Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat.

*Au mai adresat telegrame de condoleanțe Jeffrey Petersen, ambasadorul Marii Britanii, Ahmad Hussein Al-Samarrai, ambasadorul. Republicii Irak, Imad Abdin, reprezentant per-

RAUL QUIJANO
Ministrul relațiilor externe și cultelor 

al Republicii Argentina* 'manent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Ferdinand Rath, directorul Centrului Demografic O.N.U. — România.
Cronica zileiîn continuarea vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, delegația condusă de Franțois Kouyami, ministrul tineretului, culturii populare și sportului din R.P. Benin, a avut convorbiri la Ministerul Educației și învățămîntului și Consiliul Național al Organizației Pionierilor.Delegația a vizitat Institutul politehnic, Grupul școlar al Ministerului Industriei Ușoare și Clubul tehnic al tineretului din Capitală, unde s-a

întîlnit cu colective de tineri și cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R.
*Joi după-amiază, la Universitatea din Craiova a avut loc o seară culturală consacrată literaturilor popoarelor din R.S.F. Iugoslavia, acțiune organizată de către lectoratul de limbă macedoneană al Facultății de filologie-istorie și filiala Craiova a Asociației slaviștilor din Republica Socialistă România.

tîlniri ale cisnădienilOr, români și germani, cu scriitori și personalități ale vieții cultural-ar- tistice din județ, deschiderea unor expoziții de artă plastică, un spectacol cultural-artistic al tineretului cisnădian și altele, o Expoziții. Casa orășenească de cultură din Jibou găzduiește expoziția intitulată „Artiștii plastici sălăjeni" ; lucrările expuse fac parte din colecția Muzeului de istorie și artă din Zalău și sînt semnate de loan Sima, Cornel Brudașcă și Petre Abrudan, toți originari din județul Sălaj. La galeriile de artă

din centrul orașului Bacău a avut loc vernisajul primei expoziții de pictură și grafică a tinerilor artiști plastici locali La- zăr R. Cristian și Sandei Iancu. Cele peste 50 de lucrări oglindesc viața nouă a satelor și orașelor din zona centrală a Moldovei. Artistul fotograf cîmpi- neaii, dr. Ion Cionca, a surprins în sute de imagini copilul, realized lucrări artistice de o deosebită sensibilitate, distinse cu numeroase premii. O suită din aceste lucrări sînt constituite, în prezent, într-o expoziție de artă fotografică al cărei vernisaj a

avut loc recent la Casa de cultură din Cîmpina. La Rm. Vil- cea a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură și grafică în care sînt reunite peste 100 de lucrări din creația artistului plastic ieșean Victor Mihăilescu Craiu. o în județul Mehedinți. Consfătuirea cu activul cultural din rețeaua sindicatelor, din județul Mehedinți, a adoptat programul acțiunilor și manifestărilor politico-ideologice și cultural-educative ce se vor desfășura în întimpinarea Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

locale.au


t.

PAGINA 6 SCINTEIA —vineri 30 ianuarie 1976
sansranCONFERINȚA BALCANICA

© Consultări ale 
general al O.N.U. 
reluării lucrărilor Conferinței 
de la Geneva ®
continuă procesul de normali

zare

secretarului 
în vederea

în Liban

Poziții exprimate de șefi ai delegațiilor țărilor participante

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
în problema Namibiei

ATENA 29 — Corespondentul Agerpres transmite : După cum s-a 
anunțat, in cadrul Conferinței balcanice pentru cooperare econopiică, 
șefii delegațiilor țărilor participante au expus poziția de principiu a 
guvernelor lor față de problemele care fac obiectul conferinței.Șeful delegației Greciei, G. Kon- toghiorghios, secretar de stat la Ministerul Coordonării și Planului, a consacrat cuvîntul său din cadrul dezbaterilor generale prezentării sugestiilor pe care guvernul grec le consideră că ar putea face obiectul unei cooperări mai avansate între statele balcanice în spiritul Conferinței europene pentru securitate și cooperare.„De altfel — a spus vorbitorul — cea mai mare parte a subiectelor la care " " ‘ ' 'deja rale, răriIn prezentantul grec, „probleme de hi- droeconomie ar putea fi abordate în comun și în beneficiul tuturor țărilor interesate printr-un schimb regulat de informații, de date și de experiență, prin controlul calitativ și perfecționarea surselor de apă etc. Cercetarea posibilităților de creare de căi navigabile ar fi, de asemenea, utilă. Problemele privind cercetarea agricolă, tehnica cultivării pămîntu- lui, transformarea, conservarea și exploatarea producției agricole, forestiere și creșterii animalelor prezintă, de asemenea, un interes comun" a spus delegatul grec.„Noi prppunem, totodată, examinarea posibilităților de creare a unei Camere de comerț și industrie inter- balcanică" — a declarat el.Considerînd necesară o conlucrare în domeniul transporturilor rutiere și feroviare, șeful delegației grecești a apreciat că „anumite progrese au fost semnalate în acest sens, dar baza unei asemenea cooperări este susceptibilă să fie lărgită". „Apreciem că este posibil pentru statele balcanice să-și coordoneze și să-și armonizeze eforturile în vederea perfecționării poștelor și telecomunicațiilor lor, asi- gurînd astfel un nivel mai ridicat al serviciilor prestate, la un preț de revenire mai bun".Reprezentantul grec a (Subliniat că „depinde de voința noastră să punem în aplicare rapid concluziile la care va ajunge Comitetul coordonator mixt de studii în vederea promovării interconectării sistemelor de transport al energiei electrice din țările balcanice, care și-a început deja activitatea".„In ce privește domeniul sănătății publice, există un vast cîmp de cooperare".Șeful delegației Greciei și-a exprimat convingerea că dezbaterile in curs „se vor dovedi constructive și fecunde și că, pe parcursul acestei prime întîlniri a experților, vor fț puse bazele unei cooperări stabile și armonioase între țările noastre în domeniile economic și tehnic, cu scopul de a se permite' asigurarea unui nivel de viață mai bun popoarelor noastre, într-un spirit de muncă creatoare, prietenie și pace".

se referă aceste propuneri fac obiectul unei cooperări bilate- iar unele chiar al unei coope- multilaterale a țărilor noastre", sectorul economiei, a spus re-

fiilor internaționale, va trebui ca toți participanții să aibă posibilitatea să ia parte, pe picior de egalitate și în mod competent, la adoptarea hotărî- rilor. Parte integrantă a procesului de promovare a cooperării în Balcani, conferința trebuie să dobîn- dească un caracter de continuitate", care trebuie asigurată „pre- văzînd posibilitatea de a convoca, la nevoie, reuniuni multilaterale sau reuniuni ale diferitelor grupuri de lucru, la inițiativa fiecăreia dintre ■ țările balcanice, reuniuni care ar trebui să se țină pe rînd în țări diferite. De aceea, ar trebui prevăzută posibilitatea unor noi întîlniri și stabilit un cadru pentru schimburile de vederi referitoare la problemele care intră în competența prezentei conferințe. în această privință, ar fi indispensabil să se evite ca activitățile să se dubleze cu cele ale altor instituții existente pe plan european".Reprezentantul iugoslav s-a pronunțat pentru crearea, în timpul prezentei reuniuni, de „grupuri de lucru menite să definească formele concrete de cooperare în diverse domenii în viitor". „Vorbind, despre organizarea conferinței, noi nu avem în vedere numai regulile de procedură concepute pe baze democratice sau organizarea de reuniuni balcanice — pentru care principiile consensului și totației vor fi elementele fundamentale — ci, de asemenea, și un angajament activ și independent al tuturor pârtieipanților și contribuția lor constructivă la armonizarea recomandărilor finale care vor fi supuse examinării organismelor politice ale țărilor lor".

„Cooperarea între țările balcanice are o îndelungată tradiție ; bazată pe apartenența geografică, ea reflectă interesele tuturor țărilor regiunii" — a spus Kazimir Vidas, subsecretar federal la finanțe, șeful delegației R.S.F. Iugoslavia.„Importanța acestei conferințe, a apreciat vorbitorul, constă in faptul că ea reprezintă prima încercare de a aplica, la scară subregionalâ, hotă- ririle luate de Conferința asupra securității și cooperării în Europa, ceea ce ar putea constitui, în realitate, un pas făcut în acest spirit spre depășirea unui număr de probleme care există încă în regiunea noastră".caracteristică a în prezent, în țărilor regiunii raporturilor lorRelevînd drept. situației existente. Balcani orientarea spre îmbunătățirea bilaterale, el a subliniat că „o promovare continuă a relațiilor bilaterale între toate statele regiunii constituie, de fapt, condiția prealabilă a unei dezvoltări fructuoase a cooperării regionale balcanice".Considerînd conferința balcanică ca 
o pgrte integranță a evoluției pozitive în Europa, reprezentantul iugoslav a spus : „Tinerea sa devine din ce în ce mai mult un fapt prealabil desfășurării continue de curente pozitive în Balcani, al aprofundării și lărgirii lor, deci un fapt prealabil depășirii treptate a tot ce le împiedică".„Avînd In vedere interesele țărilor balcanice și faptul că, pentru a dezvolta o largă cooperare și a depăși contradicțiile existente, este necesar — a spus el — ca toate țările balcanice direct interesate să continue să depună eforturi perseverente, Iugoslavia apreciază că. în faza actuală, aceste țări, pot avea interesul să promoveze relațiile și cooperarea în domeniile economiei, transporturilor, telecomunicațiilor, energiei, protecției mediului înconjurător, precum și pe planul cooperării tehnice și științifice. Tocmai de aceea, delegația Iugoslaviei consideră propunerile supuse de delegația greacă foarte interesante".„Conștient! că procesul de edificare de noi raporturi nu va fi nici ușor, nici rapid și că cooperarea balcanică nu e îndreptată împotriva nici unui stat sau grup de state, considerăm că prezenta conferință nu va putea îngloba în faza actuală toate aspectele de cooperare economică și tehnică și nici să-și propună să rezolve toate problemele care se pun in această privință".„Pentru ca această reuniune să aducă o contribuție reală la procesul general de democratizare a rela-

>

„Cooperarea Bulgariei cu țările vecine în diverse domenii economice se dezvoltă cu succes" — a spus reprezentantul R. P. Bulgaria, Petar Bachikarov, relevînd că : „Rezultate bune au fost obținute în domeniul cooperării economice și tehnice și al specializării între țara noastră și alte state balcanice. Cu Iugoslavia și România au fost stabilite unele forme noi de cooperare economică pe termen lung. în unele domenii, noi sîntem gata să dezvoltăm o asemenea cooperare, pe aceleași baze, și cu celelalte state balcanice". Vorbitorul a apreciat că, în stadiul actual al relațiilor dintre statele balcanice, atenția principală ar trebui să fie concentrată, în primul rînd, asupra dezvoltării relațiilor bilaterale, unde există posibilități considerabile, încă nefoloșite. în același timp, credem în existența posibilităților pentru cooperare multilaterală și sîntem gata să sprijinim inițiativele interbalcanice, pentru care există condiții reale și care vor trebui să fie în avantajul țârilor noastre. Viitorul va deschide, fără îndoială, noi posibilități pentru promovarea cooperării multilaterale în Balcani". Totuși — a adăugat el eate necesar să abordăm cu : grijă propunerile pentru stabilirea de structuri instituționale ale cooperării balcanice multilaterale. în context, el a subliniat că, în același timp, „nu poate fi concepută stabilirea de instituții ale cooperării multilaterale ca pe o instituționalizare de dragul in- stituționalizării, ci ca un mijloc pentru realizarea unui anumit obiectiv, care este avantajos și acceptabil tuturor statelor participante".In continuare, arătînd că „statele balcanice și Balcanii sînt o parte inseparabilă a Europei, că fiecare țară balcanică este strîns legată de țările europene situate în afara Balcanilor, că toate statele balcanice fac parte din diferite organe și organisme de cooperare O.N.U. pentru Europa", delegatul bulgar a exprimat părerea că „ar fi nu numai inutil, dar și dăunător să fie create instituții care, într-un fel, ar dubla la o scară mai mică activitatea celor deja existente".In această ordine de idei, el a opinat că „soluționarea aspectelor legate de instituționalizarea cooperării multilaterale economice, științifice și tehnice cere o muncă atentă și meticuloasă, care nu a fost făcută pînă acum. In prezent, este preferabil ca aceste probleme să fie lăsate la o parte", a declarat Petar Bachikarov.„Delegația mea — a menționat el în continuare —. este gata să, facă acum un schimb de opinii cu celelalte delegații prezente și să asculte cu cel mai mare interes și atenție, bunăvoință și spirit constructiv ideile și propunerile lor", „noi vom contribui la îndeplinirea cu succes a sarcinii prezentei reuniuni, care va facilita viitoarea extindere și aprofundare a cooperării economice, științifice și tehnice între țările noastre".„Călăuzit de această poziție, a declarat, în încheiere, reprezentantul Bulgariei, noi vedem posibilități pentru cooperare între țările interesate în domeniile comerțului, transporturilor, comunicațiilor, energiei electrice, agriculturii, turismului si protecției mediului înconjurător", țApreciind că această reuniune este restrinsă în natura și sarcinile sale, că. ea reprezintă o în- tilnire exploratorie a experților din diferite sectoare, pe baza schimbului de opinii și idei realizat la această reuniune, autoritățile competente ale fiecărei țări puțind lua inițiative pentru realizarea cooperării în fiecare caz în parte, vorbitorul a spus : „Aș vrea să asigur că vom depune toate eforturile pentru succesul muncii noastre comune".

elementară a lumii actuale a devenit coexistența. pașnică". Dar coexistența pașnică singură nu este suficientă, ea trebuie însoțită de cooperare. Spiritul și atmosfera generată de Conferința europeană pentru securitate și cooperare sînt de natură să contribuie larg la realizarea acestei cooperări regionale a țărilor balcanice.Țările noastre pot avea orientări diferite în domeniile economic, social și politic. Totuși, iată-ne reuniți în această incintă pentru a explora posibilitățile de cooperare multilaterală în regiunea noastră, fapt — a subliniat pentru bunăstarea tre".Apreciind că „în posibilitățile de cooperare economică multilaterală au rămas departe de a fi explorate și exploatate în întregime, cum ar fi trebuit să fie", el a arătat că pe calea relațiilor bilaterale „ar fi mai ușor să se ajungă la o cooperare multilaterală în Balcani".„In timpul lucrărilor — a spus el— va trebui să abordăm subiectele cele mai concrete și cele mai ușor realizabile. Va trebui să ne străduim a găsi numitori comuni și terenuri de înțelegere asupra tuturor subiectelor în care putem marca progrese tangibile. Noi sîntem de părere că este mai bine să ajungem la rezultate modeste, dar concrete, decît să facem proiecte foarte ambițioase, care ar avea mai puține șanse de a fi realizate într-un viitor apropiat".După ce a subliniat că „cooperarea între țările balcanice ar trebui să fie orientată spre domeniile în care se face simțită, o necesitate de acțiune multilaterală", reprezentantul turc a prezentat o suită de propuneri concrete privind agricultura, energia, transporturile și telecomunicațiile, promovarea comerțului și a schimburilor comerciale, protecția mediului înconjurător, domenii în care țara sa preconizează o cooperare interbalca- nică, precizînd că sugestiile nu sînt limitative și că delegația sa este gata să discute, de asemenea, opiniile celorlalte delegații.Delegatul turc a.conchis că nu se pot epuiza într-o singură reuniune toate problemele, care ar putea intra în cadrul unui larg concept de cooperare balcanică. „Aceasta ne face— a spus el — să ne gîndim Ia alte reuniuni, la alte întîlniri care, în mod necesar, trebuie să se desfășoare succesiv și, la nevoie, simultan, în fiecare dintre țările noastre. In această privință, pentru a asigura continuitatea eforturilor pe care le întreprindem în problema cooperării balcanice, delegația turcă își propune să supună sugestii și chiar propuneri concrete de procedură".
★în ședințele plenare ale Conferinței balcanice pentru cooperare eco- homică a continuat, joi. analiza concretă a propunerilor prezentate de delegațiile participante în legătură cu problematica transporturilor; telecomunicațiilor, mediului înconjurător și turismului.Delegația Republicii Socialiste România și-a expus punctele de vedere referitoare la aceste sectoare ale cooperării economice și tehnice, prezentind propuneri concrete pentru dezvoltarea conlucrării în transporturile rutiere, feroviare, maritime și fluviale, precum și în sectoarele poștelor și telecomunicațiilor.De asemenea, delegația țării noastre a informat despre modul în care guvernul român se ocupă de protejarea și ameliorarea mediului înconjurător și a formulat sugestii pentru inițierea unei cooperări între țările balcanice în acest domeniu.Delegația română a participat, totodată, la discuțiile privind colaborarea balcanică în domeniul mulul.Tot joi. plenara a început terea proiectului regulilor de dură ale Conferinței balcanice pentru cooperare economică, elaborat de grupul de lucru al conferinței.

„Noi găsim acest el — încurajator popoarelor noas-regiunea noastră,

■turis-dezba- proce-

Oguz Gokmen, reprezentantul Turciei, a arătat că „regula cea mai

Așa după cum s-a mai anunțat, în cadrul unei conferințe ținute nu de mult la Centrul internațional de presă de la Bruxelles, primul ministru belgian, Leo Tindemans, a făcut cunoscut conținutul raportului său privitor la așa-nu- mita „Uniune europeană". Raportul a • fost întocmit de premierul belgian în baza hotărî- rii adoptate în cadrul reuniunii de la Paris din decembrie 1974 a șefilor de guverne ai țărilor Pieței comune.Ideea întocmirii unui asemenea raport a pornit de la faptpl că, în baza Tratatului semnat ia Roma, la 25 martie 1957, de Franța, R. F. Germania, Italia, Olanda. Belgia, Luxemburg și Ia care au mai aderat, în 1973; Anglia, Irlanda și Danemarca. se avea în vedere crearea unei organizații cu caracter integraționist a țărilor vest-europene. atît pe plan economic, cît și pe plan politic. Din aceste proiecte născut, după cumștie, Comunitatea E- conomică Europeană (C.E.E,) sau Piața comună, care în cursul anilor a devenit o rea- . litote, s-a constituit ca un fapt —. oferind însă, în același timp, tabloul unor contradicții acute.în ceea ce privește domeniul politic, nu s-au realizat nici un fel de progrese, diferitele tentative întreprinse pe parcurs înregistrînd eșecuri din multiple motive, principalul fiind năzuința națiunilor

s-a se
REUNIUNEA „GRUPULUI CELOR 77"MANILA 29 — Trinjisul special Agerpres transmite : Restructurarea relațiilor economice din domeniul produselor de bază va spori veniturile realizate de țările în curs de dezvoltare din exporturile lor de astfel de produse, a declarat, joi, într-o conferință de presă. Amine Kherbi, reprezentant al Algeriei la cea de-a treia reuniune ministerială 

a „Grupului celor 77". Kevbi 
a apreciat că se așteaptă ca programul care urmează a fi elaborat

în cursul reuniunii să ducă la îmbunătățirea condițiilor comerțului exterior al țărilor în curs de dezvoltare și la eliminarea decalajului economic dintre acestea și țările dezvoltate.
★Conducătorul delegației ției pentru Eliberarea (O.E.P.), Nairn Khader, tat joi, într-o conferințăprimirea O E.P. ca membru al „Gru- - pului celor 77".

Organiza- Palestinei a salu- de presă,

NAȚIUNILE UNITE 29 preș). — Secretarul general al Kurt Waldheim, a început țările cu părțile implicate in tul din Orientul Apropiat, și cu cele două state copreședinte ale Conferinței de la Geneva, în ve- oderea reluării cadru, pentru a situației din un purtător de tătorul de cuvînt a arătat că secretarul general al Națiunilor Unite a avut convorbiri cu reprezentanți ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, după recentele dezbateri din Consiliul de Securitate care au demonstrat faptul că un număr tot mai mare de state se pronunță pentru participarea O.E.P., ca membru cu drepturi depline, la Conferința de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat.

(Ager- O.N.U., consul- conflic- precumdezbaterilor în acest soluționarea politică regiune — a precizat cuvînt al O.N.U. Pur-

*WASHINGTON 29 (Agerpres). — Președintele S.U.A.,' Gerald Ford, șl primul ministru al Israelului, Yitzhak Rabin, au avut joi, la Casa Albă, o nouă întrevedere, cea de-a treia.Această figura în ficiăle. a pal, discutării mijloacelor de reluare a negocierilor de. pace în Orientul Apropiat.BEIRUT 29 (Agerpres). — La o săptămînă de la realizarea acordului între părțile implicate în conflictul din Liban, procesul de normalizare a continuat, joi, atît la Beirut, cit și în restul tării. Potrivit unui comunicat al Comitetului militar superior, baricadele și fortificațiile au fost desființate pe principalele drumuri din capitală. Aprovizionarea cu alimente și. carburanți a fost reluată în majoritatea cartierelor.Pe plan politic. în urma reuniunii de miercuri a guvernului, joi a avut loc o întrunire a membrilor Comitetului militar superior, care a hotărît să treacă, fără întîrziere, la reorganizarea socială și economică a țării.

Participași la dezbateri 
a RepubliciiNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — In Consiliul de Securitate continuă dezbaterile în problema Namibiei (Africa de sud-vest). administrată ilegal, contrar rezoluțiilor A- dunării Generale a O.N.U., de regimul minoritar rasist din Africa de Sud.„în prezent, Namibia se află sub o adevărată ocupație militară a R.S.A." — a spus Moses M. Garneb, secretar al Organizației Poporului din Africa de sud-vest (S.W.A.P.O.). R.S.A., a menționat el, și-a intensificat. în ultimul timp, prezența militară în acest teritoriu, prin construirea unor noi baze aeriene. Ambasadorul la O.N.U. al Insulelor Mauritius a condamnat, în aceeași ordine de idei, militarizarea Namibiei, ceea ce, a spus el,, reprezintă o a- devărată . amenințare la adresa statelor africane vecine.Ambasadorul Marii Britanii la O.N.U. a cerut Consiliului de Securitate să acționeze pentru ca poporul namibian să-și poată exercita. în mod liber, dreptul său la autodeterminare. In acest sens, el a rele-

condamnă poziția rigidă
Sud*Africane

auȘirede

vat necesitatea retragerii R.S.A. din Namibia și organizării unor alegeri libere, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor formațiunilor politice din țară. în același sens vorbit și reprezentanții Japoniei Liberiei.La dezbateri a luat cuvîntul și prezentantql Republicii AfricaSud, Roelof Botha, care participă la actuala reuniune în urma cererii sale exprese, aprobată de Consiliul de Securitate. El a reafirmat poziția cunoscută a regimului de la Pretoria, potrivit căruia prezența R.S.A. în Namibia ar avea un caracter legitim, nefiind acceptată ideea unor a- legeri libere sub controlul O.N.U.Poziția rigidă a R.S.A., arată a- genția France Presse, a fost condamnată de participanții la dezbateri. Declarația reprezentantului sud-afri- can, a spus președintele în exercițiu al consiliului, Salim Salim (Tanzania), a dezamăgit și de această dată, ea constînd în repetarea unor lucruri deja cunoscute și care nu conțin nici un element constructiv.

• DE LA ȚESUT CE
LULAR LA FLANTĂ ÎN
TREAGĂ. Pornind de Ia un țesut celular extras din rădăcina unui fir de orez, cercetătorii de la Institutul de științe naturale din R.D. Vietnam au izbutit să obțină o plantă întreagă, care a dat grăunțe. Același experiment, cu rezultate similare, a fost făcut pomindu-se de la un țesut celular prelevat din vîrful unui colț de cartof. Aceste succese deschid în fața specialiștilor perspective promițătoare în direcția creării de de plante cu mare nomică. noi varietăți valoare eco-

SPANIAnouă întrevedere, care nu programul convorbirilor o- fost consacrată, în princi- practice

cipru Plenara C. C.al Partidului A.K.E.LNICOSIA 29 (Agerpres). — La Nicosia a avut loc o plenară extraordinară a Comitetului Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) și a Comisiei Centrale de Control care a aprobat documentul Biroului Politic privind poziția viitoarele tratative și de propuneri ce vor fi prezentate la aceste tratative de către greacă. Plenara și-a exprimat acordul deplin față de propunerile făcute recent de către președintele Makarios în cadrul Consiliului de Miniștri și al Consiliului Național din Cipru, în legătură cu viitoarele convorbiri intercomunitare.

partidului față de intercomunitarepartea

Reacții negative față de proiectul

MADRID 29 (Agerpres). — în cadrul unei nizate în fost dată Partidului legătură prezentat rilor de premierul Carlos Arias Navarro, cursul cit să litatea terior împotriva amnistiei generale, a legalizării partidelor politice, a libertăților sindicale, a organizării forțelor de opoziție, guvernul Navarro — se arată în declarația P.C. — își confirmă în fapt intenția de a continua pur și simplu regimul Dar evoluția situației din îndeosebi, valul de greve participat .peste 400 000 de muncitori demonstrează că guvernul Navarro nu va mai putea conduce mult timp sprijinindu-se numai pe Cortesuri sau pe alte instituții oficiale de acum".La rîndul său, Alfonso Guerra, membru al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, s-a referit la conținutul limitat al discursului rostit de premierul Navarro, pe care îl consideră „o simplă acțiune oratorică". Secretarul general al Partidului Social-Democrat, Antonio Garcia Lopez, a apreciat că dacă democrația nu va fi restaurată curînd în Spania, tara va ajunge în pragul confruntărilor. Joaquin Gimenez, lider al . Stîngii Democrat-Creștine, ..a-vmențio-

conferințe de presă orga- ilegalitate, la Madrid, a publicității o declarație a Comunist din Spania în cu proiectul de reforme miercuri în fața Cortesu-în declarație se,arată că dis- primului ministru nu face depună în evidență „imposibi- oricărei transformări din in- a regimului". „Declarîndu-se
franchist. Spania și, la care au

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

KCOîd. La Varșovia a fost semnat acordul privind cooperarea economică și schimburile de între Polonia și R.D.G. pe anii 1980. mărfuri1976—
Mînistral afaesnfor 

tem® al Daneundrcd, Boerge Andersen, a sosit într-o vizită oficială în Bulgaria.
ex-Knud

DSJMÎtSî'î. Consiliul Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei a anunțat, într-un comunicat oficial, demiterea a șase dintre membrii săi. Aceștia, se spune in comunicat, s-au făcut vinovați de „acțiuni în detrimentul progresului revoluției" și „au abuzat de încrederea care li s-a acordat"

Primul ministru ai Gre- 
C’$i, Constantin Karamanlis, a a- dresat mesaje șefilor de guverne ai țărilor membre ale C.E.E., solicitîn- du-le sprijinul în legătură cu cererea guvernului grec de aderare la Piața comună, informează agenția a- teniană de știri „A.N.A.". Agenția precizează că primul ministru britanic, Harold Wilson, a declarat, în mesajul de răspuns, sprijinul total al guvernului său în legătură cu cererea guvernului elen.

Ssnatul S.U.M. a confirmat numirea lui Ann Armstrong în funcția de ambasador al Statelor Unite în Marea Britanie. Ann Armstrong este prima femeie din Statele Unite căreia i s-a încredințat funcția de ambasador în Marea Britanie.

nat că discursul premierului Navarro demonstrează incapacitatea actualului regim elementele franchiste. din Spania de a depăși de bază ale moștenirii
★(Agerpres). — Jose Vi- purtător de cuvînt al Democratice din Spania, aPARIS 29 dai Beneito, Juntei declarat, la Paris, că ansamblul de reforme prezentat în fața Cortesuri- lor de Arias Navarro are un caracter limitat, fiind departe de a răspunde aspirațiilor reale ale poporului din Spania. „Legea antiteroristă, a menționat el. nu trebuie modificată, ci anulată cu totul, ca un simbol esențial al ea rămîne în Spania presiunii".

• OXIGEN PENTRU 
WESER. Semnalul de alarmă l-au dat peștii, mii de pești morți, plutind la suprafața fluviului Weser, care traversează una din regiunile puternic industrializate ale Germaniei occidentale. In acest fluviu, care alimentează orașul Bremen cu o parte din apa sa potabilă, sînt deversate apele reziduale ale unor mari uzine. Weserul a fost salvat de asfixie prin oxigenarea apelor sale. Timp de cîteva luni, în apele fluviului au fost insuflate zilnic pînă la 50 tone de oxigen pur.

• ÎMBRĂCĂMINTE CU 
VENTILAȚIE. La Institutul de igienă a muncii din Donețk a fost confecționată o vestă cu ventilație pentru minerii care lucrează în subteran. După cf ' se știe, în minele cu adinei/ de 1 000 metri, temperatura tSs.e de plus 30 grade Celsius și ea urcă cu un grad la fiecare 30 de metri, astfel îneît condițiile de muncă sînt deosebit de grele. Specialiștii consideră că vestele cu ventilație vor ușura munca minerilor, făcînd, implicit, să crească productivitatea muncii.

franchismului. Faptul că în vigoare înseamnă că va continua practica re-29 (Agerpres). — Numă- al muncitorilor aflați grevă în orașul spaniolMADRID rul total miercuri în .. Valladolid s-a ridicat la 20 000. Dintre aceștia, 11 500 sînt lucrători ai întreprinderii „Fasa Renault".Miercuri, reprezentanții greviștilor de la „Fasa Renault" au cerut conducerii să reangajeze pe cei 120 de salariați care au fost concediați anul trecut, pentru participare la diferite acțiuni cu caracter social.Pe de altă parte, peste 3 000 de muncitori de la întreprinderea „En- sidesa" au manifestat miercuri pe străzile orașului Aviles din Asturia, cerînd condiții mai bune de viață. Poliția a intervenit, împrăștiindu-i ... pe. participanții. la demonstrație.
® El

La R'jîîîîî a încePu^ reuniunea țărilor interesate în crearea Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.), în conformitate cu hotărîrea Conferinței alimentare mondiale din noiembrie 1974. Valoarea acestui fond este de 1,2 miliarde dolari. El este destinat sporirii producției agricole și de alimente în țările în curs de dezvoltare.
Sisrra Lgdks a recunoscut guvernul Republicii Populare Angola. Această hotărîre a fost anunțată de președntiele țării, Siaka Stevens.
„Cosmos-799".In vederea continuării cercetărilor spațiului cosmic. în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîn- tului „Cosmos-799".

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
vest-europene de a-și asigura în continuare sau consolida independența, de a nu ceda prerogativele suveranității naționale. In concordanță cu această voință, popoarele, forțele înaintate din Occident consideră că dezvoltarea conlucrării dintre state ț- cerință legitimă și re-

națiuni modeme — respectiv o serie de atribute în conducerea' economiei naționale. în politica externă etc.Astfel, se preconizează ca parlamentul vest-european, ce ar urma să fie ales prin sufragiu direct. să aibă nu numai drepturi deliberative, ci și capacitate de inițiativă.

mecanism, va fi foarte dificil pentru partenerii mai mici sau mai slabi să-și poată apăra și promova interesele ; un asemenea sistem riu poate promova înțelegerea și conlucrarea, ci, dimpotrivă, alimentează disensiunile și rivalitățile.Este cunoscut că

voce și nu prin aceea a Pieței comune.Nu este de aceea de mirare că „Raportul Tindemans" a trezit critici viguroase în opinia publică din țările membre ale Pieței comune, în cercuri mentale. Primul nistru danez și-a primat deschis
inclusiv guverna- mi- ex- deza-

BRUXELLES Critici viguroase la adresa
„Raportului Tindemans11

Pledoaria pentru știrbirea atributelor suveranității 
naționale - dezavuată și considerată ca inacceptabilă

alistă — trebuie să fie astfel concepută incit să întărească și nu să diminueze suveranitatea fiecărei națiuni, să nu promoveze interesele unei țări sau unui grup de țări în detrimentul intereselor celorlalți participant! la colaborare.„Raportul mans" este intenției de a proiectul polițice. Prin întregul document răzbate însă tendința constituirii unei formații politice de tip supranational, cu renunțarea sau, mai exact spus, cu pierderea unor prerogative ale suveranității în domenii fundamentale ale existenței de sine stătătoare a oricărei

Tinde- expresia relansa „unificării"

Parlamentul ar urma să confirme pe președintele Comisiei de la Bruxelles (desemnat de „consiliul" format din șefii guvernelor), ale cărui atribuții s-ar extinde considerabil, devenind în fapt un ministru, instituțiilor, se nizează ca modalitate de adoptare a deciziilor nu principiul consensului, măi I.-.1 pe plan nai, ci votul tar — ceea ce ar posibilitate unor state să-și impună voința asupra celorlalte, încăl- cîndu-se grav principiul egalității în drepturi. Devine evident că, pe baza acestui

supcrprim- în cadrul preco-
, astăzi tot larg recunoscut internațio- majori- da

ideea de supranaționa- litate a fost respinsă nu numai de masele largi populare, ci și de numeroși oameni politici occidentali, între care generalul de Gaulle. In mod prac- - tic, nenumărate exemple arată că statele membre au preferat să vorbească nu cu „o singură voce", cum Ie recomandă „Raportul Tindemans", ci să-și susțină punctele de vedere și interesele proprii. Este semnificativă în această privință atitudinea Angliei, care a ținut să-și apere dreptul de a-și face auzit punctul de vedere în cadrul negocierilor privind cooperarea economică internațională prin propria sa

cordul față de numeroase aspecte ale raportului. O atitudine asemănătoare a exprimat guvernul Olandei. La 'Londra, presa și-a manifestat flagrantul dezacord cu raportul prezentat Ia Bruxelles. Ziarul „GUARDIAN", spre exemplu, a scris că este vorba de un document „irealizabil pe plan politic și chiar foarte puțin util". Publicația /pariziană „LA LETTRE DE LA NATION",‘presă de gaullistă, cizarea că, cuprinse în raportul lui Leo Tindemans nu sint decît simple sugestii, accentua că .....ele sînt revelatoare pentru supărătoa-

organ de orientare făcînd pre- deși cele

rea tendință i supranaționalitate care o conțin", flectînd reacțiile care raportul le-a trezit în rîndul forțelor democratice și progresiste. ziarul „l’HUMANI- TE“ arată că acestea sînt „dovada cea mai evidentă a dezaprobării ideii unei Europe supranaționale — așa cum o visează reprezentanții imperialismului și trusturilor multinaționale, care nesocotesc interesele muncitorilor și, în general, interesele popoarelor".La reuniunea partidelor socialiste din Europa, care s-a ținut nu de mult la Elsi- nor, în Danemarca, reprezentantul Partidului Social-Democrat vest-german, Bruno Friedrich, a relevat că „Raportul Tindemans" „nu conține nici o critică la adresa sistemului capitalist, nu vorbește nici de muncitori, nici de sindicate și nici de trusturile supranaționale, că acest document nu reprezintă nimic altceva decît platforma . cercurilor conservatoare din Europa occidentală".Parafrazînd modul de a se exprima al unui influent ziar occidental, am putea spune că raportul a preconizat o construcție politică contestată și, tocmai de aceea, a și avut o intrare în scenă nu numai neînsotită de a- plauze, dar chiar puternic dezavuată.

către pe Re-■ pe

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

• SORTAREA DEȘEU
RILOR. în Marea Britanie se prevede construirea, în decurs de circa un an, a două fabrici speciale pentru sortarea deșeurilor industriale și a resturilor menajere. Cele două fabrici vor avea, fiecare, o capacitate de sortare de peste 10 tone pe oră. Operațiunile de separare, ce se vor efectua pe cale mecanică, vor avea drept scop alegerea deșeurilor (metalice, etc.) susceptibile de a fi elate" pentru obținerea de buranți. plastice, „reci- cai-

• TRANSPORTUL 
CEANIC CU O MIE 
ANI ÎN URMĂ. O navă da- tînd din epoca dinastiei Song (960—1280) a fost scoasă la lumină de sub un strat de mii gros de doi metri, pe o plajă din provincia Fiicien, R.P. Chineză. Nava, care măsoară 24 metri lungime și 9,15 metri lățime, este construită din lemn de pin și de camfor. La bordul său au fost descoperite parfumuri, medicamente, obiecte din ceramică, porțelan, din lemn de bambus și palmier, unelte din aramă și fier. Potrivit arheologilor, această navă putea lua la bord o încărcătură de 200 de tone și, după toate probabilitățile, era folosită pentru transportul oceanic.

o- 
DE

• STEJARI VEȘNIC 
VERZI. Stejari care-și păstrează frunza și în și-au făcut apariția în ___ ,...polonez Szczecin. Pentru a se obține această nouă specie, specialiștii polonezi au altoit un stejar obișnuit cu o varietate care rămîne verde tot timpul a- nului. In oraș există un 6ingur exemplar din această varietate, avînd venerabila vîrstă de 80 de ani. într-un viitor apropiat, de-a lungul străzilor Szczecinu- lui vor fi plantați alți 300 de .stejari din noua specie.

timpul iernii orașul

• PUSTIUL GOBI - 
PARC NAȚIONAL. partea vestică a vastului ițiust .A Gobi (R. P. Mongolă) va fi a1- menajat un parc național cu o suprafață de aproximativ 4 milioane hectare. In acest parc, unul, din cele mai mari din lu- . me, vor fi puse sub protecție mai multe specii de animale Sălbatice amenințate de dispariție, printre care cămila, ursul de Gobi și altele.

• DIN NOU DESPRE 
DESCOPERIREA AMERI
CA In localitatea irlandeză Crosshaven a fost lansată o ambarcațiune în formă de banană, confecționată din lemn și piele. Lungă de circa 12 metri, mica navă este supusă acum, în timpul iernii, unor teste menite să simuleze condițiile unei navigații arctice. începînd din luna mai, exploratorul britanic Timonthy Severin, însoțit de alte patru persoane, intenționează să efectueze la bordul acestei nave o călătorie pe o rută nordică de-a curmezișul A- tlanticului, prin care să dovedească faptul că 'este posibil ca vechii locuitori ai Irlandei să fi debarcat pe continentul american cu nouă veacuri înainte de Columb. astfel, vărul vechi vigatio", ____ _ ________ ...secolul al VI-lea, făcînd cunoscută călătoria pe mare a unui irlandez despre care se crede că ar fi ajuns în America de astăzi.

Severin intenționează, să demonstreze ade- celor cuprinse într-un manuscris intitulat „Na- ', care a circulat în
• UN DISPOZITIV 

EOLIAN a fost montat pe insula vest-germană Sylt (Marea Nordului). Folosind vîn- turile puternice care bat în a- ceastă zonă, dispozitivul, prevăzut cu două rotoare coaxiale a- vînd diametrul de 11 m. care se rotesc în sens contrar acțio- nînd un generator special proiectat, produce suficient curent electric pentru cinci apartamente.
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