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Anul XLV Nr. 10 403 Sîmbătă 7 februarie 1976 8 PAGINI - 40 BANIFORUM POPULAR/ȘI-A DOVEDIT DIN PLIN RODNICIA &ww dezbateri, umârite ru viu interes și 
profunda adeziune de întreaga țara, adoptînd 
hotărîri de primă importanță pentru progresul 
etonomit al patriei, pentru prosperitatea tuturor 
județelor^ orașelor și satelor, pentru înflorirea vieții 

noastre seriale și spirituale, pentru socialism

Stimați tovarăși,Primul Congres al consiliilor populara județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale se apropie de sfîrșit. 'Timp de trei zile au fost dezbătute pe larg toate problemele înscrise la ordinea de zi. în plenul Congresului și în secțiuni au luat cuvîntul 423 tovarăși, prezentîn- du-se peste 1 500 propuneri de îmbunătățire a activității în toate domeniile vieții economico-sociale din patria noastră. Discuțiile au evidențiat un înalt spirit de răspundere în abordarea Directivelor Congresului al XI-lea, a planului cincinal și a programelor de dezvoltare econo- mico-socială, a soluțiilor și modalităților de realizare în cele mai bune condiții a mărețelor obiective ale Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).în cursul dezbaterilor au fost formulate critici îndreptățite la adresa unor organe centrale, îndeosebi la adresa Comitetului pentru consiliile populare, s-au exprimat sugestii și propuneri concrete de rezolvare mai judicioasă a unor probleme. Pentru a fi însă obiectivi, trebuie să recunoaștem că nu în suficientă măsură s-a vorbit critic și autocritic și despre activitatea consiliilor populare. Sperăm că în activitatea de viitor a consiliilor populare se va ține seama mai mult de faptul că analiza critică și autocritică a activității fiecărui organism, a fiecărui activist constituie un factor de seamă al îmbunătățirii activității ; aceasta este o parte componentă a democrației socialiste, un factor care ne dă garanția că vom lua măsuri hotărîte pentru lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea întregii noastre activități. (Aplauze puternice).Cu toate acestea, putem aprecia că lucrările Congresului au constituit un valoros și multilateral schimb de experiență, o largă tribună de exprimare a opiniei deputaților, contribuind, fără îndoială, la îmbogățirea cunoștințelor tuturor participanților, la înarmarea lor pentru munca deosebit de complexă pe care vor trebui să o desfășoare în perioada următoare.Ținînd seama de toate acestea, putem afirma, fără teama de a greși, că primul Congres al consiliilor populare este nu numai cel mai larg, mai democratic și 

mai reprezentativ forum al poporului, dar și o formă nouă.a puțerii politice a oamenilor muncii, în care reprezentanții desemnați de muncitori, de țărani, de intelectuali, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, participă direct la dezbaterea și hotărîrea destinelor patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Totodată, trebuie spus că lucrările Congresului au constituit și o înaltă școală politică de conducere economico-socia- lă, de ridicare a spiritului de răspundere al cadrelor din aparatul de stat, al deputaților, al maselor largi de oameni ai muncii.Unanimitatea cu care Congresul și-a manifestat aprobarea deplină față de Programul partidului și a adoptat hotărî- rile și Chemarea către oamenii muncii demonstrează încă o dată că planul cincinal de dezvoltare economico-socială a patriei, celelalte programe de perspectivă corespund întru totul intereselor vitale ale întregului popor, aspirațiilor sale de bunăstare și fericire. (Aplauze puternice).Congresul a constituit o puternică manifestare a încrederii nelimitate a participanților și — prin aceasta — a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în politica marxist-leninistă a partidului, a atașamentului nețărmurit față de partidul nostru comunist, forța politică conducătoare a întregii națiuni. (Aplauze puternice).Congresul constituie o puternică demonstrație a unității întregului popor, a hotărîrii sale de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, noul plan cincinal, liniile directoare de perspectivă privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. (Aplauze prelungite).în cadrul noului cincinal și al celorlalte programe dispunem pentru prima oară de planuri de dezvoltare armonioasă economico-socială pentru fiecare județ, oraș și comună în parte. Pe această bază, avem posibilitatea să acționăm cu toate forțele pentru înflorirea multilaterală a fiecărei localități, pentru ridicarea continuă a gradului de civilizație a întregului nostru popor.Obiectivele noului cincinal 1976—1980 deschid perspective mărețe de progres și prosperitate pentru întreaga noastră națiune, de bunăstare și fericire pentru 

toți oamenii muncii. Așa cum am menționat și în Expunerea prezentată în fufa dumneavoastră, dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea, precum și pentru traducerea în viață a tuturor hotărîrilor adoptate în cadrul prezentului Congres. Este necesar să trecem acum la activitatea practică de unire și mobilizare a forțelor, de valorificare maximă a întregului nostru potențial material și uman. Va trebui să luăm toate măsurile pentru organizarea exemplară a întregii activități, pentru asigurarea unei îndrumări și a unui control cît mai corespunzător în toate domeniile de activitate. Nu trebuie să uităm nici un moment că rolul hotărîtor în înfăptuirea politicii partidului, în edificarea noii orînduiri sociale îl au oamenii, felul în care fiecare cetățean își îndeplinește îndatoririle la locul său de muncă, forța creatoare, consecventa și abnegația cu care întreaga noastră națiune acționează în direcțiile hotărîtoare ale progresului economic și social. (Aplauze puternice). în acest sens, repet ceea ce am spus în expunerea de la început, că un rol important revine cadrelor noastre de partid și de stat, tuturor activiștilor. Ei trebuie să-și ridice nivelul politic și ideologic, să acționeze pentru a asigura ridicarea activității de conducere în toate sectoarele la nivelul liniei generale a partidului, ținînd — fără îndoială — seama permanent de cele mai noi cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane. în fiecare domeniu, activiștii de partid și de stat, cadrele de conducere să nu precupețească nici un efort pentru a răspunde încrederii partidului și poporului ! Mă refer în primul rînd la toți cei prezenți aici, care consti- tuiți cadrele de bază din activitatea organelor locale de stat. Trebuie să faceți totul, împreună cu toți lucrătorii din a- cest important sector, pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor ce vă revin față de patrie, față de partid ! (Aplauze prelungite).Ridicarea competenței cadrelor, a ca- pacității lor de a rezolva operativ și concret problemele care se ridică în procesul uriașei opere constructive ce se desfășoară în țara .noastră, cu participarea nemijlocită a maselor largi populare, stimularea noului în. toate domeniile, promovarea spiritului revoluționar, înalta răspundere în muncă — constituie 

condiții fundamentale pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor îndatoririlor*, pentru mersul nostru ferm înainte. (Aplauze puternice).încă o dată doresc să menționez necesitatea întăririi permanente a legăturilor cu masele largi populare, a participării active a tuturor cetățenilor patriei noastre la conducerea conștientă a diferitelor sectoare de activitate. Numai în acest mod vom asigura dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste, vom avea garanția îndeplinirii cu succes a mărețelor obiective pe care ni le-am propus. (Aplauze puternice).O însemnătate de prim ordin are — așa cum s-a arătat și în dezbaterile Congresului — întărirea spiritului gospodăresc al organelor locale ale puterii și administrației de stat în soluționarea multiplelor probleme, de perspectivă și curente, ale vieții economico-sociale a județelor, orașelor și comunelor, a problemelor generale ale dezvoltării societății noastre, creșterea rolului lor în sporirea avuției naționale, în întărirea proprietății socialiste, în satisfacerea cerințelor de viață, materiale și spirituale, ale tuturor oamenilor muncii.Avem un program minunat. Fiecare județ, fiecare oraș și comună știe că, în cincinalul în care ne aflăm, trebuie să realizeze o dezvoltare puternică a producției materiale, a întregii vieți economico-sociale, o organizare cît mai judicioasă a sistematizării, a activității generale de conducere, precum și a muncii educative — care constituie o latură inseparabilă a întregii opere de făurire a noii orînduiri sociale.îndeplinirea cu succes a planului cincinal și a celorlalte programe de lungă durată deschide perspective minunate de ridicare a Rbmâniei pe noi culmi de progres și civilizație. Prin realizarea acestora se va parcurge o etapă hotărîtoare în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al XI-lea, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism a patriei noastre 1 (Aplauze puternice).Fără îndoială că lucrările Congresului vor da un nou și puternic imbold activității consiliilor populare, vor determina ridicarea calitativă a muncii și a rolului lor în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății noastre, în perfecționarea relațiilor de producție și 

sociale, în lărgirea democrației socialiste, în participarea tot ,mai. acțivă a. întregului popor la conducerea tuturor domeniilor de activitate.Va trebui ca în întreaga activitate — inclusiv în activitatea consiliilor populare — să se vegheze permanent ca tot ce se înfăptuiește în țara noastră să se reflecte nemijlocit în creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual — obiectivul central al politicii partidului, țelul suprem al întregii opere de construcție a socialismului.Avem deplina convingere că toate consiliile populare, toți deputății și lucrătorii din organele locale își vor face cu cinste datoria, servind cu abnegație și devotament interesele maselor populare, ale întregului nostru popor. (Vii aplauze).îmi exprim, de asemenea, convingerea că toate organele și organizațiile de partid își vor îndeplini. în cele mai bune condiții rolul lor de forță politică conducătoare în societate, situîndu-se permanent în fruntea luptei pentru progresul multilateral al țării, unind și orientînd elanul creator al maselor, hotărîrea lor de a merge neabătut înainte pe calea luminoasă a socialismului, a progresului și prosperității. (Aplauze puternice).Să facem totul pentru întărirea unității partidului, pentru creșterea rolului său condudător în societate, pentru întărirea unității de nezdruncinat între partid și popor — chezășia forței, dinamismului și superiorității orînduirii noastre socialiste ! (Aplauze prelungite).Să acționăm continuu pentru întărirea rolului statului în conducerea întregii activități de construcție socialistă, pentru întărirea independenței și suveranității țării noastre ! Să veghem necontenit la perfecționarea și dezvoltarea democrației socialiste, la promovarea noului umanism revoluționar, care pune pe primul plan afirmarea multilaterală a personalității umane, făurirea conștientă de către întregul popor a propriului său destin, demnitatea, bunăstarea și fericirea întregii națiuni ! (Aplauze puternice).Avem deplina convingere că poporul nostru va depune toate eforturile, își va mobiliza toate energiile creatoare, pentru realizarea obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor 

noului cincinal, a tuturor programelor de perspectivă, pentru a asigura progrese și mai mari în noua etapă istorică în care se găsește țara noastră și a obține succese tot mai mărețe în făurirea socialismului și comunismului. (Aplauze prelungite).întorcîndu-vă acasă, în județele, orașele și comunele dumneavoastră, va trebui, dragi tovarăși, să acționați neobosit pentru ca spiritul acestui Congres să se reflecte în munca fiecărui consiliu popular, a tuturor cetățenilor, pentru ca ex- • periența acumulată și concluziile desprinse aici să se materializeze în fapte, în noi și tot mai mari realizări.Să facem totul ca primul an al planului cincinal să se încheie cu rezultate bune atît în industrie, cît și în agricultură, asigurînd în acest fel succesul întregului nostru cincinal 1 (Aplauze puternice).în încheierea lucrărilor Congresului, adresez din nou tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, organelor și organizațiilor de partid : și de stat chemarea de a-și uni forțele și de a face totul pentru înfăptuirea minunatului Program al partidului, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație 1 (Aplauze puternice, prelungite).Asigurăm de Ia tribuna acestui Congres — și în încheierea lucrărilor sale — pe prietenii noștri de peste hotare, toate popoarele lumii, că România socialistă va milita în continuare, cu toată fermitatea, pentru promovarea unei politici noi, de pace și colaborare între toate națiunile, de securitate internațională, pentru făurirea unei lumi mai bune și mal drepte pe planeta noastră. (Aplauze puternice).Declarînd închise lucrările Congresului, vă adresez dumneavoastră, participanților la Congres, întregului popor urări de noi și noi succese în munca pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste !Multă sănătate și fericire 1 i*8(Aplauze puternice, urale și ovații; so scandează: „Ceaușescu — P.C.R.“. Cei prezenți în marea sală a Congresului a- clamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolac Ceaușescu).



SCINTEIA - s/mbâfă 7 februarie 1976PAGINA 2

Congresul consiliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, orășenești și comunale

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Cuvînful tovarășului 

Manea Mănescu
Membru al Comitetului Politic Executiv al C.C.i al P.C.R.,

prim-ministruPreședintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a prezentat întregului popor procesul profundelor transformări revoluționare și uriașele victorii obținute în ultimul pătrar de veac pe frontul construcției eco- nomico-sociale, proiectînd imaginea minunată a viitorului luminos al României socialiste.Prin înalta sa ținută principială, prin claritatea cu care definește direcțiile de acțiune în viitor, prin înflăcărată chemare revoluționară adresată întregii națiuni, expunerea constituie un îndreptar de cel mai mare preț in munca și lupta poporului' pentru înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român, pentru creșterea rapidă a avuției generale a patriei noastre.în dezbaterile publice care au precedat congresul desfășurate într-o atmosferă de puternică efervescentă politică, in climatul fertil al democrației socialiste, s-au afirmat cu toată forța coeziunea de granit a națiunii noastre socialiste, încrederea nemărginită în Partidul Comunist Român, în secretarul., său general ț tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbitorul a evocat în continuare sucoesele deosebite obținute în cincinalul trecut .în dezvoltarea forțelor de producție și îmbunătățirea repartizării lor teritoriale, în creșterea venitului național și ridicarea nivelului de trai al poporului — confirmare strălucită a justeței orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Remarcabilele succese în dezvoltarea economico-socială au conferit României socialiste un prestigiu fără precedent pe arena mondială — prestigiu sporit și mai mult datorită politicii ei externe. Ferm atașată cauzei înțelegerii, cooperării și păcii pe continentul nostru și în întreaga lume, țara noastră militează consecvent pentru lărgirea legăturilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de. dezvoltare, cu toațe statele lumii,' acționează' pentru “instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Numeroasele inițiative ’românești, inspirate de idealurile cele mai nobile ale omenirii, sînt indisolubil legate de numele creatorului și promotorului politicii noastre externe, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poartă amprenta aleselor sale trăsături — înalta principialitate revoluționară. realismul și cutezanța, dragostea fierbinte fată de patrie și popor, împletită cu internaționalismul consecvent, spiritul de abnegație în slujirea intereselor poporului român, a cauzei păcii, colaborării și progresului în întreaga lume.în continuare, vorbitorul s-a referit la principalele direcții ale dezvoltării economico-sociale în perioada 1976—1980.Ritmul susținut al procesului de industrializare a țării va determina creșterea ponderii, industriei în crearea venitului national. Repartizarea teritorială judicioasă a forțelor de producție — singura alternativă pentru înfăptuirea unei egalități economice reale între toți membrii societății, pentru creșterea generală a nivelului de trai — se va realiza la un nivel superior, potrivit unei concepții unitare, științifice, de sistematizare planificată a dezvoltării tuturor activităților economico-sociale de pe teritoriu, concepție originală la a cărei elaborare și promovare marele merit revine tovarășului Nicolae Ceaușescu.Un imperativ de prim ordin pentru dinamismul progresului nostru economic și social, în a- ’cest cincinal, îl constituie gospodărirea cu simț de răspundere a patrimoniului național, a celor 2 000 miliarde lei fonduri fixe și cu deosebire a acelora care aparțin domeniilor producției materiale, generatoare ale avuției naționale. Aceasta implică măsuri ferme de organizare din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor, care să asigure utilizarea deplină a suprafețelor de producție, încărcarea maximă a mașinilor și utilajelor cu care sînt înzestrate fabricile și uzinele, noastre. Trebuie să exercităm un control mai riguros asupra modului In care sînt întreținute instalațiile. să manifestăm o atitudine intransigentă fată de orice abatere de la disciplina de producție.Cincinalul afirmării depline a revoluției tehnico-știin-țifice în tara noastră situează pe prim plan sarcina înnoirii și modernizării produselor, asimilării și aplicării largi a tehnologiilor a- vansate, ridicării calității, fiabilității și nivelului tehnic al produselor. Avem obligația să punem mai bine în valoare puternicul potential de producție, de cercetare și proiectare de care dispunem pentru a-și spori contribuția la modernizarea și asimilarea unor noi mașini, instalații, utilaje și alte produse. în felul'acesta vom asigura dotarea modernă a economiei, creșterea volumului mărfurilor competitive pe piețele externe, vom stimula exportul tării și participarea la acțiunile de cooperare economică și tehnico-științifică internațională, ridicînd eficienta comerțului exterior.Planul cincinal 1976—1980 asigură in continuare dezvoltarea

al guvernuluiși modernizarea agriculturii in toate județele tării, precum și realizarea primei etape a programelor de perspectivă pentru amenajarea bazinelor hidrografice. conservarea și gospodărirea rațională a pădurilor. Consiliile populare trebuie să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii muncii în toate unitățile agricole socialiste de stat și cooperatiste, sporirii contribuției gospodăriilor personale la creșterea producției agricole, generalizării experienței avansate.Referindu-se la politica partidului de folosire judicioasă a fondului de dezvoltare, vorbitorul a arătat că în actualul cincinal. fondul național de dezvoltare economico-socială va fi mai mare decît în întreg deceniul 1966—1975.în scopul înfăptuirii exemplare a programelor de investiții vom lua toate măsurile pentru pregătirea în bune condiții a execuției noilor obiective, punerea In funcțiune a capacităților de producție lă termenele planificate. Comitetele executive ale consiliilor populare județene, în calitate de coordonatoare ale platformelor industriale, au datoria să acționeze într-o strânsă conlucrare cu'ministerele și centralele de resort, cu beneficiarii investițiilor, cu proiectantul și constructorul general, pentru buna organizare a platformelor.Subliniind importanța sporirii In ritmuri inalte a productivității muncii — factor decisiv al creșterii venitului national, vorbitorul a insistat asupra necesității aplicării de măsuri hotă- rîte pentru organizarea modernă, științifică a producției, extinderea mecanizării și automatizării. perfectionarea fluxurilor tehnologice, ridicarea calificării cadrelor. întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.O problemă de importantă vitală pentru progresul nostru e- conomic o constituie reducerea cheltuielilor materiale, a costurilor de fabricație. Realizarea programelor întocmite în fiecare minister,' centrală, întreprindere și pe județe pentru gospodărirea cu maximă răspundere a resurselor energetice și de materii prime necesită o conlucrare tot mai strînsă între consiliile populare și conducerile întreprinderilor. adoptarea de măsuri convergente — în producție, tehnologie, cercetare și proiectare.Arătînd că actualul cincinal . t asigură o creștere substanțială a resurselor destinate îmbunătățirii traiului oamenilor muncii, vorbitorul a subliniat îndatorirea consiliilor populare, a comitetelor lor executive, de a acționa cu mai multă fermitate pentru buna organizare a aprovizionării populației. pentru gospodărirea judicioasă a întregului fond de mărfuri, pentru realizarea integrală și la un nivel calitativ superior a construcțiilor de locuințe, pentru buna întreținere și executarea reparațiilor la fondul locativ, la toate lucrările edilitar-gospodă- rești, pentru îmbunătățirea calității vieții.în profunda și cuprinzătoarea analiză prezentată în fața congresului, președintele republicii a relevat succesele deosebite obținute în toate sectoarele de activitate, dar în același timp a adresat critici îndreptățite in legătură cu neajunsurile din activitatea economică, care, de altfel, au rezultat și din dezbaterile de pînă acum ale congresului. Guvernul va acționa cu toată hotărîrea pentru ca ministerele, centralele și întreprinderile să aducă în continuare îmbunătățiri organizării producției și a muncii, tehnologiilor. investițiilor, transporturilor. activității de planificare, de aprovizionare tehnico-materia- lă. comerțului și sistemului financiar.Considerăm de o mare importantă pentru perfectionarea planificării și desfășurării activității economice in profil teritorial instituirea organismului permanent ăl deputaților comitetelor executive ale consiliilor populare, care va dezbate proiectele planurilor și bugetelor anuale ce se supun adoptării Marii Adunări Naționale, contribuind la îmbinarea armonioasă a programelor de dezvoltare pe ansamblul economiei și pe ramuri cu planurile pe județe, la fundamentarea mai bună a acestora prin valorificarea superioară a rezervelor existente în teritoriu. în toate unitățile economice, republicane și locale.Consiliul de Miniștri1 va stabili măsuri ferme pentru înlăturarea neajunsurilor din activitatea aparatului de stat, a manifestărilor de rutină și birocratism, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor administrației locale și atragerea tot mai largă a maselor la elaborarea și aplicarea deciziilor acestora.în acest spirit. Consiliu] de Miniștri se angajează în fața congresului, a dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu. să întreprindă toate acțiunile necesare în vederea înfăptuirii hotărîrilor actualului congres, să imprime propriei sale aotivități un caracter mai organizat și mai operativ, înde- plinindu-și integral obligațiile ce-i revin pentru perfectionarea activității, economice și sociale.
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Corneliu Todirean
Director general al Centralei industriale 
de produse anorganice Rimnicu-Vîlceaîncadrat organic în Programul general de înfăptuire a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului. Congresul consiliilor populare județejie face parte din șirul marilor evenimente naționale care ilustrează incă o dată valoarea fără precedent a inițiativelor conducerii partidului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vă rog să-mi permiteți să afirm adeziunea mea fată de remarcabilele idei cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului. în care sînt reafirmate cu consecventă revoluționară liniile diriguitoare privind dezvoltarea economico-socială a țării in perioada următoare, precum și poziția României față de complexele probleme politice, economice și sociale care confruntă lumea contemporană.Păstrînd tendințele de dezvoltare intensă — a spus în continuare vorbitorul — chimia iși consolidează și în județul Vîl- cea poziția de ramură industrială preponderentă. începînd din anul 1959 — cînd a fost pus în funcțiune Combinatul de produse sodice Govora — și continued cu anul 1966 — cînd a început construcția Combinatului chimic Rm. Vîlcea — sarea Rîm- nicului a căpătat valori noi, datorită industrializării. Coope- rînd cu unități de prelucrare a produselor petroliere de pe platforma Pitești, platforma chimică Rm. Vîlcea are condiții pentru dezvoltarea impetuoasă a sectorului petrochimic. Expresie a unor realizări tehnologice înaintate, instalațiile platformei chimice permit desfășurarea unor
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Florea
Președintele ConsiliuluiSubliniind valoarea programatică, de o excepțională importanță, a Expunerii prezentate de tpvarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a pus în evidență, în cadrul mărețelor realizări ale întregii țări, imaginea prosperă a județului Mureș, care se înscide ca o prezență activă în viața României socialiste, cu o bază tehnico-materială modernă, cu o industrie de înalt nivel tehnic, cu o agricultură în piin proces de profilare și specializare, cu o bogată activitate cultural-ști- ințifică.Fără a subestima rezultatele bune obținute — a arătat apoi vorbitorul — sîntem pe deplin conștienți că realizările noastre din industrie, agricultură și din celelalte domenii de activitate ar fi putut fi și mai mari. Unele deficiențe s-au resimțit însă în activitatea și stilul de muncă al birourilor .și comitetelor executive ale consiliilor populare. Referindu-se la acestea, vorbitorul a arătat că nu au dispărut încă, de peste tot, manifestările de birocratism, că încă nu se acționează cu eficiență, operativitate și suplețe pentru rezolvarea practică, la fata locului, a problemelor ce se ridică, că unii tovarăși se deprind mai greu cu munca vie, în mijlocul oamenilor. Cred că este bine și necesar ca fiecare deputat — comunal, orășenesc, municipal, județean și chiar in Marea Adunare Națională — să ne analizăm în mod responsabil activitatea, felul cum ne exercităm mandatul, cum lucrăm cu oamenii și cum reușim să-i antrenăm la rezolvarea problemelor obștii, întru- cit — de ce să nu recunoaștem deschis — mai sînt deputați pe care alegătorii i-au văzut numai la depunerea candidaturii și lă alegeri.Oprindu-se în mod deosebit asupra unor măsuri cu privjre la dezvoltarea patrimoniului Silvic național și amenajarea bazinelor hidrografice, vorbitorul a evidențiat că in județ — unde există 200 mii hectare de pădure, cu un volum evaluat la 42 milioane metri cubi masă lemnoasă — se acționează cu toată răspunderea pentru înfăptuirea prevederilor programului propriu de dezvoltare a pădurii, de creștere și valorificare a resurselor acesteia. Urmînd indicațiile secretarului general al partidului, date la fața locului, cu prilejul vizitelor de lucru în județ, comitetul județean de partid a orientat activitatea tuturor oamenilor muncii din uni-
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Gheorghe Mânu
Director general al Direcției generale 

pentru agricultură și industria alimentară 
a județului VasluiReferindu-se în începutul cu- vintului său la politica externă a României de pace și colaborare, de participare activă Ia solutionarea constructivă a marilor probleme ale lumii contemporane. .politică ale cărei principii călăuzitoare au fost cu strălucire reafirmate în Expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la congres, vorbitorul a subliniat încrederea și a- deziunea unanimă a poporului nostru față de această politică . în continuare, vorbitorul s-a oprit la unele aspecte ale activității in domeniul agriculturii din județul Vaslui. Cu prilejul dezbaterilor ce au avut loc la conferința județeană a consilii

procese chimice de înaltă eficiență.Atingerea ritmurilor de creștere estimate, a nivelurilor de eficientă și de competitivitate scontate este condiționată de modul in care vom realiza procesul de integrare în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale. Sin- tem în situația de a construi și în același timp de a produce, de a produce și în același timp de a cerceta, de a cerceta și in ace- laș timp de a forma un colectiv muncitoresc puternic.Referindu-se la sarcinile anului 1976 și de perspectivă, vorbitorul a spus : Pe baza programului întocmit, colectivul nostru s-a angajat să transpună în viață un obiectiv de deosebită importanță — consolidarea și stabilizarea proceselor tehnologice printr-un vast program de eliminare a locurilor înguste, de obținere a unor parametri de funcționare mai intensivă a instalațiilor, de utilizare a unor catalizatori îmbunătățiți. De asemenea. vom depune toate eforturile pentru darea în funcțiune a noilor instalații și’ apoi pentru scurtarea duratei de atingere a parametrilor proiectați.Ne-am propus să depășim substanțial sarcinile de plan la producția globală . și să obținem importante cantități de produse suplimentare pentru export. Este, de datoria noastră să restituim economiei, în produse, fondurile de investiții materializate in instalații și aceasta cît mai repede și în condiții de maximă eficiență.

popular al județului Mures tățile de valorificare a lemnului spre intensificarea prelucrării și realizarea unor produse de complexitate și valoare ridicată, mult solicitate pe piața internă și externă. In context, vorbitorul a propus să se. urgenteze predarea către silvicultură a terenurilor degradate din afara fondului forestier, cît și a celor din albia rîurilor supuse inundațiilor, spre a fi eșalonate, încă de la începutul acestui cincinal, lucrările de amenajare și plantare.Din programul național de amenajare a bazinelor hidrografice, județului Mureș Ii sînt repartizate. in acest cincinal, importante investiții pentru amenajarea, regularizarea și îndiguirea cursurilor Mureșului, Tîrnavelor, Gurghiului, Niraju- lui și ale altor afluenți, pentru crearea unor mari acumulări, combaterea eroziunii solului și a excesului de umiditate. Ținind seama de aceste sarcini, vorbitorul a asigurat congresul că, sub conducerea comitetului județean de partid, consiliile populare, deputății, specialiștii, împreună cu cetățenii, vor acționa cu toată energia pentru realizarea la un înalt nivel tehnic a tuturor lucrărilor, astfel ca pînă în 1980 să fie ferite de inundații toate centrele urbane, numeroase localități rurale și o suprafață însemnată de teren agricol, iar pină în 1990 să fie scoase de sub pericolul inundațiilor toate localitățile județului și întreaga suprafață afectată. în același timp, a propus ca Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu întreprinderile constructoare de mașini agricole, să realizeze într-un timp cît mai scurt seturi de tractoare și utilaje care să asigure lucrarea pă- mintului în condiții deosebite de teren, mai ales în pante mari și cu denivelări pronunțate.în încheiere, exprimîndu-și adeziunea la propunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la constituirea unui organism cu activitate permanentă, alcătuit din deputății comitetelor executive ale consiliilor populare județene, vorbitorul a accentuat că in felul acesta va crește și mai mult spiritul de responsabilitate și exigență al consiliilor populare, al tuturor cetățenilor patriei fată de realizarea în cele mai bune condiții, la nivel calitativ , superior, a Directivelor celui de-al XI-iea Congres al partidului, spre binele întregului nostru popor, pentru înflorirea României socialiste.

lor pooulare — a spus el — s-au identificat noi resurse locale, pe baza cărora s-au adus îmbunătățiri substanțiale indicatorilor de plan, ceea ce ne dă garanția Că sarcinile ce ne revin in actualul cincinal vor fi îndeplinite și depășite. Județul nostru prezintă mari suprafețe de teren frâmin- tat, cu pante mari, cu fertilitate naturală redusă. Pe baza programelor naționale de îmbunătățiri funciare, județul a beneficiat de un volum important de investiții pentru efectuarea unor lucrări hidroameliorative. în actualul cincinal, aceste activități sînt in creștere. în cincinalul trecut, cu sprijinul statului și participarea marii ma

jorități a populației s-au executat lucrări de îndiguiri pe suprafețe însemnate, au fost date în exploatare 4 acumulări complexe și 9 acumulări zonale cu o capacitate totală de peste 120 milioane mc de apă. Au fost efectuate lucrări de combatere a eroziunii solului și alte amenajări pe aproape 80 mii hectare. Valoarea lucrărilor executate prin muncă patriotică se ridică la peste 150 milioane lei.Pentru actualul cincinal ne-am propus sarcini mult mai complexe în ceea ce privește combaterea eroziunii. extinderea suprafețelor irigate, îndiguirile și alte lucrări ameliorative, care vor spori suprafața arabilă. Vă raportăm, tovarășe secretar general, că. pe baza indicațiilor și sarcinilor pe care ni le-ați dat cu ocazia vizitei efectuate anul trecut în județul nostru, am trecut Ia extinderea valoroasei experiențe a Stațiunii de cercetări Perieni. Pe baza Programu
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Eugen Barbu
ScriitorCongresul consiliilor popu- ,lare, deschis în urmă cu două zile, a spus vorbitorul, a stirnit, cum era firesc, un enorm interes în țară și în străinătate. Faptul că ne aflăm aici atît de multi nu este deloc intîmplător. Chiar alegerea acestei arene acoperite cu sticlă nu este întâmplătoare și se poate spune că incinta în care ne aflăm a devenit de mult un loc istoric. în acest- loc, in anul 1962. în luna aprilie, s-a tinut o ședință lărgită a Marii Adunări Naționale la care au fost invitați să participe 11 000 de țărani. Urmașii celor răsplătiți cu gloanțe pentru că ceruseră pămîntul care era al lor fuseseră readuși de istorie în acest parlament care-și ține și azi sesiunea tot aici.Referindu-se în continuare la faptul că peste hotare se aud voci care calomniază țara și eforturile constructive ale poporului' nostru, dîndu-ni-se lecții de „democrație",'' vorbitorul a spus : Pe aceștia îi' intrigă de ce la noi clasa muncitoare, in alianță cu țărănimea și intelectualitatea legată de popor, conduce treburile publice. De ce în locul lui Cațavencu strungari c.u bacalaureat și cu limbaj universitar hotărăsc ce e bine și' ce e rău. de ce badea Ion discută ca Ionescu-Șișești despre creșterea recoltelor cu ajutorul irigațiilor ? Dorul după o aristocrație a banilor care ușor se poate transforma în oligarhie încă mai bîntuie visele celor care au inundat microfoanele de aiurea tu minciunile lor. Numai că aristocrația zilelor noastre stă lîngă cuptoarele de topit metalele și-și fabrică singură bijuteriile de care are atîta nevoie : avioane, trenuri, vapoare, tractoare ; aristo

crația noastră lucrează pe ogorul comun din zori pină în noap- te, supraveghind creșterea griului, controlînd apele și ascul- tînd glasul pădurilor ; aristocra
ția noastră muncește în laboratoare sau în institute de proiectare, gindind Ia viitor și ducînd la bun sfîrșit planuri mărețe. La noi, a continuat vorbitorul, nu ar exista, după părerea calomniatorilor de profesie, o democrație veritabilă, dumneavoastră. acești mai bine de 11 000 de oameni care mă ascultați acum, sinteti o invenție a propagandei. Democrația lor. a celor fugiți cu coada între picioare de pe aici, e democrația dreptului de a muri de foame, pe care cei mai în vîrstă au cu- noscut-o bine și pe aceste tă- rîmuri, democrația bîtei, a șomajului, a găunoșeniei, ce se numea pe deasupra și „istorică".Subliniind semnificația majoră a congresului, vorbitorul a spus : Un antevorbitor a numit această strîngere laolaltă a de- putaților și primarilor un sfat 
al bătrinilor, oferind președintelui țării titlul de „bătrîn de onoare", dar, ca în orice parlament democratic, dați-mi voie să protestez : copacul e falnic, priviți-1, e în plină maturitate. „Bătrînul nostru de onoare" se scoală de noapte și se uită prin tară, horește și umblă ca Domnul Cuza prin popor, așa îneît propun la rindul meu ca acest sfat larg, al nostru, al tuturor, în frunte cu- secretarul general al partidului, să se numească 
sfatul înțelepților, deși s-ar putea ca unii să ne mai facă de ris, chiar dacă vorbesc frumos la tribună... Vreau să spun că noi, Cei strînși în această incintă. reprezentăm de fapt milioane de oameni care la ora aceasta la locurile lor de muncă construiesc, muncesc cu sîrg și împing România cu ani înainte.
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Maria Davidoiu
Setă de termă Ia C.A.P.încerc un sentiment de deosebită satisfacție participînd la primul Congres al consiliilor populare și. în același timp, exprim înalta recunoștință față de grija și preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii, pentru dezvoltarea multilaterală a tuturor județelor țării -și ridicarea bunăstării întregului popor, pentru contribuția deosebită pe care o aduce la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Nouă, celor care lucrăm în 

lui național am elaborat măsuri proprii prin aplicarea cărora întreaga populație va participa la efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Sarclftile au fost defalcate pe comune, sate, formațiuni de lucru, astfel că fiecare cetățean iși cunoaște volumul de lucrări hidroameliorative ce îl are de executat.întrucit cea mai mare parte a lucrărilor de amenajare a rîului Bîrlad, pe teritoriul județului Vaslui, sînt planificate în a doua parte a cincinalului actual — a subliniat vorbitorul — adresez rugămintea de a se reanaliza posibilitățile de devansare 'a acestora, putîndu-se astfel reda In circuitul agricol, într-un timp foarte scurt, o suprafață Importantă. Oamenii muncii din comunele și satele existente în zonă sînt hotărîti să participe, cu toate forțele lor și prin muncă voluntar-patriotică, la realizarea în condiții optime și Înainte de termen a acestor lucrări.

Cu puțină imaginație putem să ni-i închipuim scormonind pămîntul intr-un efort sublim pentru a da tării mai multi cărbuni, sau stînd în fața flăcărilor și a cuptoarelor pentru a ne da mai mult oțel ; putem să-i vedem cu ochii minții supraveghind în locuri singuratice năvala țițeiului din adincuri. Sint anonimii care ne trimit pîinea, lumina și căldura, numeroși ca nisipul mării și, prin prezența dumneavoastră aici, sînt și ei prezenți în această incintă. Și dacă am avea o u- reche uriașă am auzi cum sub zăpadă germinează griul patriei și am desluși zgomotul unanim al uneltelor cintind . răsăritul României între marile națiuni ale planetei. Sigur că acest par- 
. lament al primarilor, cum l-a numit cu o expresie fericită președintele țării, nu e locul unor dispute sterile între noi, pentru că așa ceva nici nu e posibil, avînd cu toții același țel suprem : Înflorirea patriei...Aveți aici, în față, o hartă a României noastre scumpe. Pe ea sînt însemnate, desigur sumar, obiectivele economice realizate în cincinalul treept și cele pe care le vom’ înfăptui în ■ următorii cinci ani. 'Micile becu- lețe mi se par, semnalul coșrnic al viitorului, ele,, aceste clipiri colorate, povestesc despre civilizația spre care tindem, anti- cipînd rodul eforturilor noastre viitoare și, dați-mi voie să spun, această hartă mi se pare cel mai frumos exponat pe care l-am văzut în ultimii ani.Aici, a arătat vorbitorul, s-au spus foarte multe lucruri despre ceea ce s-a construit bine și Ia timp, cum s-a spus cite ceva și despre cele ce s-au făcut rău sau puteau fi făcute mai bine. S-a pronunțat sincerul cuvjnt că ne așteaptă alți cinci ani de muncă intensă. S-a spus răspicat că în socialism există lege și ea trebuie respectată de către toți, pentru că este vorba de o lege care ocrotește pe cel ce muncește. iar cei ce vor să abuzeze de paragrafele ei vor da socoteală. S-a afirmat că orice risipă. orice defecțiune, orice nepăsare vor duce fatal la ancra- sări, la pierderi materiale pe care nu le dorim nici unul dintre noi. Răspunderile mari ne cer să fim demni de ele. Cu aceeași franchețe care-1 caracterizează, primul bărbat al tării a spus deschis că vom avea satele, comunele și orașele pe care le vom concepe și construi, și aici nu există rabat, favoritism, bani mai mulți sau mai, puțini, ci un tratament egal al chestiunii. Cine muncește mai mult și e măi inventiv va locui în așezări mai frumoase.în încheiere, vorbitorul a spus : Marele nostru Eminescu scria în urmă cu o sută de ani : „în veacul nostru lucrurile iau o formă foarte amenințătoare pentru cel economicește slab, pentru cel necult. Atîrnarea economică de altădată se schimbă din nefericire în veacul nostru în exterminare economică a aceluia căruia locul unde muncește sau nivelul său de cultură nu-i dau aceleași avantaje ca vecinului său mai fericit. O deplină subjugare economică în condițiile de astăzi ale muncii e egală cu sărăcirea, demoralizarea și moartea. Libertatea adevărată și neatîrnarea economică sînt două noțiuni identice".Minunate, profetică cuvinte pe care, la o cercetare mai â- tentă. le vom găsi dezvoltate pe o treaptă superioară și în Programul partidului nostru, și mai ales în cuvîntările secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Timboiești, județul Vranceaviticultură, ne sint proaspete In memorie indicațiile date de dumneavoastră. ' tovarășe secretar general, cu privire la creșterea producției de struguri, la valorificarea superioară a celor peste 350 000 hectare cu viță de vie din tara noastră. Acțiunile de refacere și modernizare a patrimoniului viticol sînt susținute de volumul important de fonduri pentru investiții pe care statul nostru Ie alocă in fiecare an:După cum se știe, în Vrancea viticultura ocupă un loc de seamă ; ea tine de tradiție, dar și de actualitate. în cincinalul actual avem de realizat creșteri

mari în acest important sectoral agriculturii. în acest sens, avem în vedere, pe de o parte, modernizarea plantațiilor existente, înnoirea patrimoniului viticol în concordanță cu cerințele economiei și aplicarea diferențiată a tehnologiilor avansate recomandate de cercetarea științifică, iar pe de altă parte înființarea de noi plantații, în sistem intensiv de cultură, cu soiuri, în principal, pentru struguri de masă, vinuri Ușoare, negre și aromate.în continuare, vorbitoarea s-a referit la preocupările fermei pe care o conduce și unde în cincinalul 1971—1975 s-a realizat o producție medie de peste 13 000 kg de struguri La hectar. în ferma de care răspund, din suprafața totală de 185 hectare de vie pe rod, 145 hectare o reprezintă plantațiile noi. de mare randament. De curînd am dez
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Virgil Trofin
Membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.!^
președintele Consiliului popular al județului BrașovInstituirea Congresului consiliilor populare județene1 și al președinților consiliilor populare, a conferințelor județene ale consiliilor populare constituie o nouă șl strălucită reflectare a modului creator în care partidul și statul nostru asigură dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației socialiste, perfectionarea conducerii societății și atragerea efectivă a oa-, menllor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a tării noastre.Una din problemele la care aș dori să mă refer și care consider că are o importantă deosebită — a spus apoi vorbitorul — este aceea a planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. parte integrantă a Planului unic de dezvoltare economică și socială a tării. Planul în profil teritorial al județului Brașov în cincinalul. 1976—1980 și schitele de sistematizare a teritoriului județului și ale localităților sale — ca, de altfel, planurile de dezvoltare ale tuturor județelor tării — oglindesc preocupările conducerii partidului și statului nostru de a găsi, în actuala etapă de dezvoltare , a tării, forme corespunzătoare prin care să se asigure îmbinarea centralismului fn planificare cu inițiativa, realitățile șl cerințele vieții din unitățile teritorial-administrative de bază.Dezbaterea și adoptarea indicatorilor de plan pe anul 1976 și întregul cincinal, a schițelor de sistematizare a localităților și a județului Brașov au constituit un prilej de afirmare a capacității organelor si organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a organizațiilor de masă și obștești de a mobiliza masele largi de oameni ai muncii la solutionarea problemelor majore ale conducerii activității economice și sociale. în fiecare din cele 9 orașe și 43 de comune. cu participarea efectivă a consiliilor ' populare comunale și orășenești, a cetățenilor, biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular au analizat planul în profil teritorial și au stabilit măsuri pentru îmbunătățirea prevederilor sale, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite.Vorbitorul s-a referit. în continuare. la rezultatele bune cu care a fost încheiat cincinalul trecut, perioadă in care — ca urmare a îndeplinirii planului cu peste 90 de zile înainte de termen — s-a obținut o producție industrială suplimentară de peste 9 miliarde lei, precum și la perspectivele de dezvoltare a județului în actuala etapă. Pe baza trainică a realizărilor de pină acum — a subliniat el — se așază în mod firesc ritmurile înalte ale cincinalului 1976—
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Corneliu Dascălu
Directorul general al centralei „Delta Dunării”-TulceaExprimînd adinca mulțumire și recunoștința tuturor locuitorilor de pe meleagurile tulcene pentru grija deosebită acordată de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. dezvoltării economico-sociale a județului, vorbitorul a spus : în actualul cincinal, județul Tulcea va cunoaște o dezvoltare impetuoasă. Astfel, industria se va dezvolta într-un ritm rapid, volumul de investiții însumează fonduri substantial sporite în comparație cu cincinalul 1971—1975, în .cadrul industriei alimentare, care va cunoaște, în perioada cincinalului actual. ritmuri înalte de dezvoltare, va spori considerabil producția de pește. Nivelurile de producție se vor obține, în . principal, prin noile amenajări piscicole, prin dotarea cu noi nave de pescuit oceanic și construirea unor noi capacități de producție în industria conservelor.Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a fost elaborat studiul privind intensificarea valorificării complexe a resurselor naturale ale Deltei Dunării, care prevede, pentru acest an, creșterea suprafeței amenajărilor piscicole, plantarea cu specii forestiere repede crescătoare a unor importante suprafețe și introducerea altora — astăzi neproductive — în circuitul agricol. Consiliul popular Județean Tulcea a identificat, de asemenea, suprafețe de 

bătut cu toți cooperatorii cifrele de plan pe 1976 care, cum e și firesc, sînt mai mari fată de anii precedent!. în 1976 și în perspectivă sîntem preocupați să refacem și să extindem patrimoniul viticol, astfel incit la sfîrșitul cincinalului actual întreaga suprafață de vie să fie modernizată, pretabilă unei mecanizări complexe, capabilă să dea an de an producții mari de struguri la hectar.Pentru că am avut posibilitatea să-mi exprim gîndurile șl sentimentele de la această înaltă tribună — a spus în încheiere vorbitoarea — îngăduiți-mi să rog Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să a- jute mai mult viticultura în sensul producerii cît mai urgente a mașinilor necesare acestui sector și să asigure îmbunătățirea permanentă a .calității utilajelor.

1980. Acestea vor determina, în județul Brașov, creșterea producției industriale. în condițiile sporirii productivității muncii, a exportului și a înnoirii și modernizării unei părți considerabile a producției. Se va dezvolta puternic și agricultura. Cincinalul actual va marca noi și importante progrese în ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din județ, care vor beneficia de un„.număr, important de noi apartamente și locuri în căminele de nefamiliști, de o creștere a volumului serviciilor și de un volum de mărfuri mult sporit față de cincinalul anterior. îmi exprim convingerea că măsurile și propunerile pe care le-am a- doptat in domeniul construcțiilor de locuințe în conferința județeană, precum și cele privind dezvoltarea și modernizarea ln- tr-un ritm mai intens a dotărilor edilitar-gospodărești se vor bucura de atenție și sprijin din partea organelor centrale, din partea guvernului.Măsurile luate în scopul întăririi autorității și competentei consiliilor populare, al promovării în activitatea acestora a unui stih de muncă dinamic, înalt responsabil, propriu muncii de partid, organizarea de analize și controale comune pe linie de partid și de stat, elaborarea unor programe unitare de acțiune se reflectă în mod pozitiv în creșterea eficientei activității organelor locale ale puterii și administrației de stat din județ. Apreciem însă — a arătat vorbitorul — că este necesar să perfecționăm acest proces prin eliminarea unor paralelisme și suprapuneri și să realizăm în mai mare măsură concentrarea forțelor, coordonarea lor unitară, spre a asigura în condiții cît mai bune înfăptuirea sarcinilor mari ce revin consiliilor populare în actuala etapă. Este necesară o analiză mai atentă a așezării actualului aparat al consiliilor populare în ideea reducerii aparatului tehnic la strictul necesar și întărirea, îndeosebi la nivelul județelor, al municipiilor și orașelor, a aparatului calificat pentru controlul și îndrumarea aplicării legilor, a hotărîrilor conducerii partidului și statului, a propriilor hotăriri.în numele deputaților și oamenilor muncii din județul Brașov, vorbitorul și-a exprimat, în încheiere, totala adeziune la ideea deosebit de importantă cuprinsă In Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se alcătui, din deputății comitetelor executive ale consiliilor populare județene, un organism cu activitate permanentă, care să aibă rolul de parlament al organelor locale ale puterii și administrației de stat.

bălți și acumulări de apă situate in afara Luncii și Deltei Dunării. Acestea vor fi transformate, cu participarea locuitorilor. în e- ieștee piscicole.O problemă care ne preocupă în mod deosebit — a arătat vorbitorul in încheiere — este asigurarea și pregătirea forței de muncă. în condițiile județului nostru, care are cea mai mică densitate a populației, crearea pină în anul 1980 a unui mare număr de locuri noi de muncă va conduce la ocuparea în industrie a forței de’ muncă rămase disponibile ca urmare a extinderii mecanizării agriculturii, precum și a încadrării în muncă a tineretului-și a unui însemnat număr de femei. O atenție deosebită acordăm asigurării cadrelor de specialitate tehnico-economică, domeniu în care județul continuă să fie deficitar. în legătură cu numărul mare de specialiști de care avem nevoie și permanentizarea lor, propun ca odată cu admiterea candidaților în în- vățămîntul superior să se' încheie contracte care să asigure o legătură directă cu viitorul loc de muncă, efectuarea practicii în producție și garanția prezentării în unitățile respective după absolvire. Avînd în vedere că 80 la sută din producția de pește a țării se realizează în unitățile Județului nostru, propun să se înființeze o secție de subinginerl pe profil în municipiul Tulcea.
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Congresul consiliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, orășenești și comunale

Cuvînful tovarășului 
loan Bucur

Președintele Consiliului popular al comunei 
Sîncrăieni, județul Harghita
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Președintele Consiliului popular al județului
Satu-MareEste pentru mine o mare cinste de a fi participat la Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, prima manifestare de acest fel organizată în lumina hotărîrilor adoptate de cel de-al XI-lea Congres al partidului, pe linia extinderii formelor și mijloacelor prin care, practic, întreaga suflare a țării participă la elaborarea și înfăptuirea programelor ce vizează dezvoltarea economică, socială și gospodăreasca a fiecărei localități. Muncind in comuna Sincrăieni din județul Harghita, pe al cărui teritoriu pădurea o- cupă o suprafață importantă, aș dori să ridic cîteva probleme referitoare la proiectul Programului de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976—2010 șl la proiectul Programului național de perspectivă ■ pentru amenajarea bazinelor hidrografice. Pe bună dreptate, în documentele respective se critică unele stări de iucruri privind gospodărirea a- cestor bogății naționale. De pildă, numai în hotarul comunei Sîncrăieni au fost despădurite în trecut peste 1 200 hectare. Au trebuit cheltuite fonduri mari bănești și s-au depus e- forturi susținute pentru reîmprospătarea aoestor suprafețe.Desigur, cu aceasta — a subliniat în continuare vorbitorul — obligațiile noastre față de pădure nu s-au încheiat. Acordăm o atenție deosebită tuturor lucrărilor de întreținere și de igienă a pădurilor, precum și celor de curățire a parchetelor. Ne preocilpăm să insuflam întregii populații o atitudine plină
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losif Tripșa
Director al Institutului de cercetări șl proiectări 

tehnologice pentru sectoare calde BucureștiAșa cum s-a subliniat în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la acest congres, a- firmarea revoluției tehnico-ști- ințifice în cadrul planului cincinal 1976—1980 impune crearea condițiilor necesare aplicării cit mai rapide în producție a tuturor realizărilor tehnicii de vîrf, a tot ceea ce a produs mal bun știința și tehnica contemporană. Pentru aceasta este necesară mobilizarea, alături de oamenii de știință, a tuturor lucrătorilor din uzine și de pe ogoare, centrale și ministere, a întregului popor, deoarece esențialul oricărei revoluții tehnico-știin- țifice constă în introducerea pe scară cît mai largă, de masă, intens și rapid, a celor mai noi cuceriri ale științei în toate domeniile.După ce s-a referit la rezultatele obținute în domeniul cercetării și proiectării tehnologice pentru sectoarele calde, la colaborarea institutului pe care îl reprezintă cu întreprinderile în aplicarea noilor procedee tehnologice, vorbitorul a arătat că o rezervă însemnată pentru accelerarea ritmului productiv in țara noastră o constituie integrarea invățămîntului cu cercetarea și producția. Recentul decret al Consiliului de Stat creează cadrul propice înființat rii și funcționării unităților integrate de învățămint, cercetare și producție. în conformitate cu prevederile decretului, a spus el, vom studia crearea unei unități comune de cercetare și producție a materialelor metalice pe platforma Institutului politehnic din București, materiale 

de grijă și respect față de a- ceastă avuție națională, pentru aplicarea strictă a măsurilor de pază și apărare a pădurilor. Oamenii muncii din comuna noastră — români și maghiari — înfrățiți în viață și muncă, prieteni și tovarăși de nedespărțit ai pădurilor, s-au angajat să ia parte activă la acțiunile . de replantare. Pentru anul 1976 ne angajăm să mobilizăm întreaga populație la acțiunile de curățire a pădurilor de uscături, rupturi. și căzături, precum și la recoltarea produselor ăcdăsorii ale p^dțțrji. .Referindu-se în continuare la Programul național de perspectivă pentțu amenajarea bazinelor hidrografice, vorbitorul a a- rătat că ■ lucrările de regularizări și îndiguiri ce se realizează în județul Harghita, în bazinul superior al Oltului vor face ca și pe raza comunei Sîncrăieni să fie; redată agriculturii o importantă suprafață de teren arabil.Exprimîndu-mi acordul deplin față de documentele aflate în dezbaterea congresului, față de sarcinile reieșite din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — a subliniat în încheiere vorbitorul — yă asigurăm că vom face totul pentru transpunerea lor. în viață. Prin îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, locuitorii comunei noastre își exprimă, de asemenea, prin mine, adeziunea lor deplină, împreună cu întregul popor, la politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea ei în viață.

necesare unor ramuri industriale de primă importanță, cum sin.t: electronica, automatica, electrotehnica. în anul 1975, în ateliere comune ale institutului și ■ ale institutelor politehnice din București, Cluj-Napoca, Brașov s-au asimilat tehnologii avansate pentru turnarea a numeroase piese care au contribuit la reducerea importului cu circa 3 milioane lei valută. S-au luat toate măsurile ca, in anul 1976, această microproducție să crească de mai multe ori.în ultimii doi ani, Institutul de cercetări și proiectări tehnologice pentru sectoare calde a reușit să-și sporească, față de 1973, volumul de cercetări de două ori, cel de proiectări și tehnologii, utilaje și investiții de peste cinci ori, iar volumul de microproducție, de peste 18 ori. Considerăm, a spus vorbitorul, că realizările obținute sînt încă sub nevoile reale ale economiei naționale in acest domeniu. De aceea ne-am propus să dezvoltăm încă din acest an volumul activității noastre. De asemenea, ne preocupăm să finalizăm în producție, într-o proporție mult mai mare, rezultatele cercetărilor și proiectărilor noastre, angajindu-ne să sporim efectul economic al aplicării lor practice.Pentru a aplica In viață mai operativ rezultatele cercetărilor vom acorda o atenție mai mare asistenței tehnice in întreprinderi și pe șantiere, vom sprijini aparatul tehnic din întreprinderi în rezolvarea problemelor ce reclamă introducerea unor procedee tehnologice avansate. 

în asentimentul sătmărenilor, doresc să exprim, de la început, totala mea adeziune la ideile, tezele si indicațiile extrem de valoroase, cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la toate documentele supuse dezbaterii congresului nostru, la întreaga politică a partidului și statului, nostru pe plan intern și internațional. Ele reflectă în cel mai înalt grad orientările principiale ale strategiei generale a partidului, însușită și urmată cu nestrămutată încredere și 'de oamenii "rtturicii din județul Satu- Mare; ro'mânî, maghiari, germani și de alte' naționalități.Un rol deosebit de însemnat în adîncirea democratismului o- rinduirii noastre îl va avea, desigur, instituționalizarea organismului cu activitate permanentă, alcătuit din deputății comitetelor executive ale consiliilor populare județene, ca adevărat parlament, de analiză competentă a sarcinilor economice și sociale ale planurilor și bugetelor în profil teritorial. A- ceasta mă determină să susțin întru totul propunerea președintelui congresului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca o contribuție originală la dezvoltarea științei conducerii societății socialiste.Cincinalul precedent a confirmat pe deplin rolul important* al planificării în profil teritorial — ca parte integrantă a planului național unic — cît și însemnătatea învestirii cu răspunderi a organelor locale în acest domeniu. Consider că a- ceasta a avut un important rol In mobilizarea resurselor județului, materializată în îndeplinirea, cu 146 zile înainte de termen, a sarcinilor cincinalului precedent și obținerea unei producții suplimentare de 3 miliarde lei.' După ce a subliniat principalele sarcini ce revin județului Satu-Mare în acest cincinal în domeniul sporirii producției industriale, producției agricole și exportului, vorbitorul a spus : în cadrul dezbaterii publice a planului de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial și sistematizarea localităților au fost formulate peste 2 000 de propuneri concrete, din care 740 în conferința județeană a consiliilor populare. In același timp, consider justi
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Miu Dobrescu
Membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R.,
președintele Consiliului popular al județului SuceavaForumul la care participăm va rămîne în conștiința noastră ca un element definitoriu pentru afirmarea reală a democrației, pentru antrenarea întregii națiuni în opera grandioasă pe care o ctitorim. Magistrala Expunere pe care secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a rostit-o la această tribună constituie o adîncă analiză a întregii problematici privind dezvoltarea patriei în actuala etapă și într-o largă perspectivă istorică.Noua geografie economică a Bucovinei poartă pregnant amprenta binefacerilor socialiste. Pentru noi. cincinalul recent încheiat a fost o, perioadă de amplă mobilizare a resurselor materiale și umane, de eforturi care s-au soldat cu realizarea de către tînăra industrie suceveană a planului cincinal In 4 ani și jumătate, sporul de producție evaluîndu-se la 4.6 miliarde lei. Beneficiind de a- ceeași statornică și părintească grijă din partea tovarășului 

ficate o seamă de critici adresate muncii consiliilor populare din județ privind modul cum a- cestea soluționează unele probleme ce vizează cerințele oamenilor muncii. Observațiile și propunerile făcute cu acest prilej. stau la baza elaborării unor măsuri menite să îmbunătățească metodele noastre de muncă, spre a îndeplini tot mai bine sarcinile ce ne revin.Arătînd unele neajunsuri din activitatea de planificare, vorbitorul, a spus că în ultimii ani, în mod cu totul nejustificat, u- nele centrale recurg la ' dese modificări de plan privind producția globală, fără a asigura corelarea cu ceilalți indicatori. Ni. se pare că, în unele cazuri, nici ministerele nu cunosc aceste frecvente modificări ale planurilor. Doresc să cred că în viitor și Comitetul de Stat al Planificării va exercita un control mai exigent asupra modului cum unele ministere folosesc realmente metoda planificării ca instrument principal al conducerii dezvoltării dinamice' a producției bunurilor materiale, în ceea ce-1 privește, consiliul popular al județului . nostru este hotărît în continuare ca, îmbunătățind stilul său de muncă în coordonarea activității economice în profil teritorial, să conlucreze strîns cu departamentele centrale, în vederea mobilizării mai active a unor însemnate rezerve economice insuficient valorificate pînă acum.în continuare, vorbitorul a propus studierea posibilității de a se înființa, în cadrul Institutului de subingineri cu profil pentru construcția de mașini, care funcționează la Satu-Mare cu bune rezultate, a unei secții de pregătire a cadrelor necesare unităților de industrie ușoară, ce dețin în județ o pondere de 40 la sută din valoarea producției industriale.Mulțumind din inimă pentru grija manifestată față de dezvoltarea multilaterală a județului _nostru, vă asigur, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în această amplă și rodnică investiție de energii se vor încadra și consiliile- populare din județul Satu-Mare, îndeplinin- du-și cu înaltă răspundere misiunea de a contribui la accelerarea progresului economico-so- cial al scumpei noastre patrii.

Nicolae Ceaușescu, producția industrială a județului Suceava va spori considerabil în acest cincinal.Din multitudinea problemelor ce fac obiectul acestui mare sfat, mă voi referi la citeva aspecte care ’ decurg din Programul de măsuri pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier. în perioada 1976—2010. îngăduiți-mi să cred că nu voi fi suspectat de efuziune lirică dacă voi spune că. așa cum bine se știe, din vremuri imemoriale, cei care au viețuit pe aceste străbune pămînturi au fost înfrățiți cu pădurea, au cîn- tat-o ca pe o componentă a vieții. a sufletului și preocupărilor lor, au asociat-o sentimentelor lor de dor și libertate, aspirațiilor întru mai bine și trăinicie. Pentru județul Suceava, al cărui teritoriu este ocupat de păduri în proporție de 53 la sută — reprezentînd 455 mii hectare, adică 7 la sută din suprafața împădurită a țării — programul menționat are o valoare ce nu mai necesită argumentare. Toc

mai pornind de la acest fapt, aș vrea să arăt că, preocupîn- du-ne în permanentă de dezvoltarea și conservarea „aurului verde", în cincinalul recent încheiat, a fost împădurită în județ o suprafață de peste 23 000 hectare, ajungîndu-se ca terenurile despădurite în trecut, cît și cele exploatate în mod curent să fie integral împădurite.Aplicăm de cîțlva ani. cu rezultate bune, sistemul de debitare a buștenilor de rășinoase în calote, pe această cale adu- cînd în cincinalul 1971—1975 o economie de 85 000 metri cubi de. material lemnos, aferent unei suprafețe de peste 270 hectare pădure, ceea ce. credem, justifică studierea posibilității extinderii la scara întregii economii forestiere a acestui procedeu de lucru. în același timp, acționăm pentru utilizarea în scopițri industriale a lemnului de mici dimensiuni., a deșeuri- lor.-și, rumegușului in producția de celuloză și plăci stratificate, pentru folosirea — pentru prima dată —• a crăcilor de foioase și rășinoase în realizarea plăcilor aglomerate. Sîntem însă pe deplin conștient! că aceste măsuri se află încă într-o fază incipientă, că în acest domeniu mai avem încă serioase neajunsuri de care, alături de noi, comitetul județean de partid și consiliul popular județean, se face vinovat — într-o măsură egală — și ministerul de resort. în acest sens mă voi rezuma la cîteva sugestii. Măsura privind îmbunătătitea compoziției întregului fond forestier pentru creșterea suprafețelor o- cupate de rășinoase este, pe deplin justificată. Consider însă necesară și o anume creștere a suprafețelor ocupate cu stejar,
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Angelo Miculescu
Viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii 

și industriei alimentareDupă ce și-a exprimat totala adeziune la ideile cuprinse in Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la congres, vorbitorul a subliniat importanța lucrărilor primului Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare în viața politică, social-economică a țării, în continuare s-a referit la contribuția agriculturii în ansamblul economiei naționale. Reali- zind o creștere a producției globale, în anii 1971—1975, cu peste 25 la sută față de perioada cincinalului anterior, agricultura a satisfăcut nevoile de consum ale populației și a asigurat o aprovizionare mal bună a industriei alimentare, ramură a cărei producție a fost în anul 1975 cu aproape 47 la, sută mai mare decîț în 1970. Reliefînd aceste succese, vorbitorul a arătat că deși a beneficiat ,de un sprijin substanțial, multilateral din partea statului, totuși, în- cincinalul trecut, agricultura nu a realizat sarcinile de plan la nivelurile prevăzute.Cincinalul în care am intrat pune in fața agriculturii sarcini mari, deosebit de importante, de creștere și industrializare a producției, de ridicare a eficientei economice a întregii activități. Trebuie spus cu fermitate — a arătat vorbitorul — că prevederile planului au o bază reală, fundamentată pe o dotare puternică, pe continua creștere a acesteia. Agriculturii i se alocă importante fonduri de investiții. La acestea se adaugă investițiile mari din industria constructoare de mașini și chimie destinate, de asemenea. asigurării bazei tehnico- materiale a agriculturii. Toate acestea urmează să fie puse în valoare prin munca harnică a celor ce lucrează în agricultură, prin generalizarea experienței acumulate intr-un număr mare de unități agricole.O atenție deosebită este necesar să acordăm. în continuare. sporirii producției de cereale — obiectiv principal al producției noastre agricole. Va trebui, de asemenea, să luăm măsuri de realizare a sarcinilor de creștere a producției la cul

«pecie cu multiple valențe economice și de întrebuințare în construcții ca și în producția de mobilă. Apreciez, de asemenea, că — dincolo de crearea cultu- rilor.speciale de pin pentru producția de colofoniu — cferce- tarea de profil are datoria să facă mai mult în direcția utilizării și altor resurse pentru producerea colofoniului, cum ar fi conurile de rășinoase, cetina, cepurile, rădăcinile etc. Refe- rindu-mă tot la activitatea de cercetare în acest .sector, consider necesar ca aportul specialiștilor să se regăsească' mai substanțial în rezolvarea unor probleme de fond ale silviculturii și, în mod deosebit, ale pădurilor de molid, afectate frecvent de vlnt. Se impune abordarea mai eficientă, cu mai multă răspundere, a problemelor privind protejarea pădurilor împotriva . dăunătorilor, precum ,și pentru găsirea unor soluții practice cate să , conducă la creșterea productivității pădurilor.îmi exprim totalul acord cu ldeea cuprinsă în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la înființarea Parlamentului consiliilor populare, întrucît se impun măsuri de îmbunătățire a muncii organelor locale ale puterii de stat. Așa cum s-a menționat la recenta conferință județeană a deputați- lor din județul nostru, unele prevederi ale legii de organizare și funcționare a consiliilor populare sint depășite, altele nu se aplică în mod corespunzător. Comitetul pentru problemele consiliilor populare ar trebui să examineze mai în detaliu modul cum se aplică această lege, propunind corectivele pe care actualul plan le impune.

turile tehnice, cartofi și legume, fructe și struguri. în zootehnie, pe seama sporirii șeptelului și, îndeosebi a producțiilor medii, urmează să obținem o producție globală animală care să reprezinte o pondere importantă în totalul producției agricole. Corelat cu producția agricolă, în perioada 1976—1980, producția globală a industriei alimentare va spori simțitor.Programele de dezvoltare a producției agricole și ale industriei alimentare sînt astăzi desfășurate în profil teritorial pină la nivelul comunelor, unităților de producție, al fiecărei gospodării. Cunoaștem’ bine sarcinile și vom acționa cu fermitate pentru îndeplinirea lor. Se cer însă din partea noastră măsuri mult mai hotărîte pentru folosirea în întregime a pămîntului și ridicarea potențialului său productiv. De asemenea, trebuie să asigurăm și folosirea cu economicitate mai mare a tractoarelor și mașinilor agricole existente, ridicînd gradul de utilizare a tractoarelor. în ce privește îngrășămintele chimice, să asigurăm folosirea lor mai bună, întrucît sporul de cereale la kilogramul de substanță activă este nesatisfăcător.Agricultura a primit din partea partidului și statului un sprijin deosebit prin noua lege a retribuirii muncii, care asigură condiții de generalizare a a- cordului global, ca formă de bază a organizării și retribuirii muncii în agricultura țării noastre. Va trebui — a subliniat vorbitorul — ca. împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și consiliile populare, să imprimăm un curs mai rapid dezvoltării cooperativelor agricole ca unități agro-in.- dustriale, asigurind, concomitent cu creșterea producției a- gricole, sprijinul necesar organizării unor activități productive industriale de prelucrare a materiilor prime agricole și neagricole.O problemă de permanentă actualitate în munca de conducere și organizare economico- socială a satului trebuie s-o constituie preocuparea pentru 

menținerea șl dezvoltarea caracterului productiv al gospodăriilor populației, crearea unei atitudini generale de înțelegere a îndatoririi cetățenești de prim ordin a locuitorilor satelor de a acționa pentru folosirea fiecărei palme de pămînt.în încheiere vă rog să-mi permiteți ca la acest început al unei noi perioade de mari și luminoase perspective, a căror înfăptuire cere, mai mult ca oricînd, unitatea de voință și
Cuvînful tovarășei
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Niculina Herta ,
9

Medic, ZalăuIau cuvintul sub puternica impresie produsă de magistrar la Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele republicii, document de o înaltă ținută politică, de o inestimabilă valoare teoretică și practică și care constituie pentru noi un program cuprinzător, cu aplicații concrete în toate domeniile de activitate.îngăduiți-mi, stimați tovarăși, să-mi îndeplinesc mandatul încredințat de toți deputății din județul Sălaj de a exprima recunoștința noastră fierbinte pentru sprijinul acordat de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea acestor vechi meleaguri românești. Județul nostru a cunoscut și cunoaște un puternic avînt economic, în- scriindu-se printre județele cu ritmurile cele mai înalte de dezvoltare. Programul de edificare socialistă în județul Sălaj se încadrează în coordonatele concepției partidului nostru, potrivit căreia dezvoltarea are nu numai dimensiuni economice, ci și sociale, cultural- științifice, tehnice și educative. Importantele transformări determinate de dezvoltarea industriei județului, de schimbările profunde în structura populației au asigurat cadrul general pentru perfecționarea ocrotirii sănătății, în concordanță cu cerințele și exigențele prezentului. La sfîrșitul cincinalului trecut am putut raporta astfel o îmbunătățire simțitoare a stării de sănătate a populației și a principalilor indicatori demografici.întreaga activitate medico- sanitară a fost axată. In primul rinid, pe prevenirea bolilor, prin
Cuvînful tovarășului
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Directorul Întreprinderii mecanice CugirColectivul întreprinderii mecanice Cugir, județul Alba, unitate a industriei construcțiilor de mașini, și-a Îndeplinit sarcinile și angajamentele asumate în marea întrecere patriotică, în condițiile în care volumul producției industriale a întreprinderii a crescut intr-un ritm mediu anual de aproape 15 la sută, prevederile cincinalului recent încheiat au fost îndeplinite cu 90 zile înainte de termen, avansul cîștigat permițînd să se realizeze o considerabilă producție suplimentară. în continuare, vorbitorul a subliniat faptul că, aplicînd în viață prețioasele indicații pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ie-a dat cu ocazia vizitelor de lucru făcute în întreprindere, s-a reușit . ca, la sfîrșitul anului 1975, să se ridice ponderea produselor modernizate la peste 73 la sută din volumul producției. Au fost asimilate și introduse in fabricație 133 de produse noi, din care 25 tipuri de mașini- unelte și accesorii speciale pentru mașini-unelte și 76 produse de mecanică fină. Ca rezultat al diversificării și creșterii gradului de complexitate a produselor, în perioada ultimilor 5 ani, volumul producției destinate exportului a crescut de aproape 3 ori. în prezent, produsele între

de acțiune a întregului popor, să asigurăm conducerea partidului și statului, personal pe dumneavoastră, tovarășe, secretar general, că toți lucrătorii din agricultură și din industria alimentară sînt hotărîți să-și consacre îrftreaga lor putere de muncă pentru a-și aduce pe deplin contribuția la îndeplinirea sarcinilor stabilite prin planul cincinal, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea.

promovarea unor acțiuni profilactice, sub aspect medical și educațional. S-a reușit să se imprime concepția că locul cadrului medico-sanitar este mai puțin în cabinet și mai mult pe teren, in mijlocul oamenilor. în centrul atenției stau ocrotirea mamei, copilului și tineretului, crearea unor condiții cit mai bune la naștere, precum și de îngrijire a noilor născuți, asigurarea sporirii natalității și reducerea mortalității generale și infantile, creșterea sporului natural al populației. în acest sens. vizitele în întreprinderi, pentru examinarea profilactică a femeilor, sînt menite să ducă la menajarea sănătății acestora în procesul muncii, la sprijinirea asigurării unui microclimat corespunzător.Ca medic și cetățean sînt mindră de politica externă a partidului și statului nostru, concepută și desfășurată cu ati- ta energie și clarviziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt ferm convinsă că principiile sintetizate magistral de secretarul general al partidului cu privire Ia întronarea noii ordini economice și politice internaționale constituie o contribuție deosebit de importantă la lichidarea în numeroase zone ale lumii a subdezvoltării care constituie astăzi o frină în calea progresului.Cunoaștem sarcinile sporite pe care trebuie să le realizăm în acest cincinal — a spus în încheiere vorbitoarea. Printr-o muncă susținută, de înaltă responsabilitate, comuniștii din județul Sălaj sint hotărîți ca la sfîrșitul actualului cincinal să raporteze că Sălajul a cunoscut transformări economico-sociale fără precedent in istoria sa.

prinderii sînt livrate In peste 60 de țări ale lumii.Vorbind despre orașul Cugir. vorbitorul a menționat că, odată cu dezvoltarea industriei, au avut loc și mutații structurale în domeniul edilitar-gos- podăresc și urbanistic. în ultimii 5 ani au fost construite șl date în folosință peste 1 500 a- partamente, noi locuri în cămi- ,ne și grădinițe. Consiliul popular orășenesc, deputății au organizat largi acțiuni de masă,- la care au participat toți cetățenii Cugirului. Numai in anul 1975 ei au efectuat diferite lucrări de larg interes și folos obștesc în valoare de aproape 30 milioape lei.Importante înnoiri și prefaceri vor avea loc în viața so- cial-culturală a orașului Cugir și în anii actualului cincinal. Se vor construi un mare număr de apartamente, precum și creșe, cămine pentru nefami- liști, alte obiective ce vor schimba și mai mult înfățișarea urbanistică a orașului Cugir, gradul lui de confort și civilizație, la construcția cărora consiliul popular, deputății vor mobiliza pe toți cetățenii, așa cum s-au angajat la recenta Conferință județeană a consiliilor populare.în ceea ce privește perspectivele dezvoltării întreprinderii(Continuare în pag. a IV-a)
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Congresul consiliilor populare județene și ai președinților 
consiliilor populare municipale, orășenești și comunale

CUrmare din pag. a HI-a)mecanice, vorbitorul a arătat că pînă în anul 1980 producția va Crește într-un ritm ridicat, iar din volumul total al producției întreprinderii, o parte importantă va fi destinată exportului. Ne orientăm cu precădere — a declarat el — spre intensificarea activității de concepție, cercetare și proiectare, in vederea asimilării și introducerii în

bricație a unor produse complexe, care să încorporeze mai multă inteligență, originalitate și gindire proprie. Prin finalizarea- măsurilor preconizate, productivitatea muncii va crește, realizîhdu-se pe această cale, suplimentar, mașini electrice de spălat rufe,cuplaje și broșe electromagnetice și alte produse de mecanică fină. . .
mașini de cusut,

ta-
Cuvîntul tovarășului

nă nouă și răspunderile Uniunii Tineretului Comunist privind organizarea acțiunilor de muncă patriotică. în acest scop se vor constitui în acest an noi șantiere ale tineretului.Am reținut din Expunerea secretarului general al partidului cerința exigenței fată de propria activitate, a refuzului permanent al automultumirii. în acest spirit, aș vrea să spun că și în activitatea U.T.C. s-au menținut o seamă de neajunsuri, pentru înlăturarea cărora

vom acționa cu toată hptărirea in perioada Care urmează.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă asigurăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe toți participant!! la lucrările congresului, că, acționînd sub conducerea permanentă a partidului, animați de profunde sentimente patriotice, vom face totul pentru ca indicațiile date, hotărîrile ce vor fi adoptate să prindă viață, spre binele intrer gului nostru popor, ai României socialiste.

Membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
-al P.C.R.,

-v
popular al județului Iașipreședintele ConsiliuluiAș dori, în primul rînd, să relev și eu semnificația deosebită în viața politică a țării a acestui larg forum al aleșilor cetățenilor în consiliile populare județene și al primarilor, care încununează, la rîndul său, marele colocviu național pe care l-au constituit conferințele județene ale consiliilor, populare și dezbaterile ’ ce au avut loc asupra planului cincinal în profil teritorial și a schitelor de sistematizare — acțiune inițiată ție conducerea de Constituie o o contribuție dului nostru cerii vieții instituționalizarea acestor forumuri de dezbatere publică a problemelor majore ale dezvoltării’societății noastre.în contextul mutațiilor produse în economia națională în cincinalul 1971—1975, amplu înfățișate în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, și în județul Iași acestea s-au reflectat prin- tr-un dinamism deosebit în creșterea potențialului industrial, producția globală sporind de peste două ori, de la 8,5 miliarde în 1970, la peste 19 miliarde în 1975, cu un ritm mediu anual de circa 17 la sută, prevederile cincinalului fiind îndeplinite cu 75 zile- mai devreme.Este un act de echitate istorică pe care îl înfăptuiesc comuniștii români, în cadrul po- lîtidii de ansamblu de repartizare a forțelor de producție pe teritoriu — ajutînd la ridicarea economico-s'Ocială a județelor mai puțin dezvoltate printre care și a celor moldovene, inclusiv a județului și mppjgipjjv lui Iași, oraș cu deosebită rezonanță în conștiința națională a v poporului nostru, care a>''jucâ't' un rol de prim plan în plămădirea culturii naționale, în lupta pentru unitate națională, în mișcarea muncitorească și socialistă din România, dar care a cunoscut în trecut o substanțială rămînere în urmă în dezvoltarea economică. Este grăitor faptul că numai cu 10 ani în urmă industria județului Iași producea mai puțin de 4 miliarde lei, în timp ce astăzi ea este echivalentă cu cea a întregii Românii din 1938.Actualul cincinal constituie și pentru județul Iași o nouă etapă de progres multilateral, bazat pe continuarea susținută a procesului de industrializare, concomitent cu întărirea bazei tehnico-materiale și modernizarea agriculturii, a celorlalte ramuri și sectoare, dezvoltarea în- vățămîntului, științei, culturii. Conform planului, producția industrială trebuie să marcheze o creștere importantă. La conferința județeană a consiliilor populare s-a * discutat despre căile de punere mai deplină în valoare a tuturor rezervelor existente în eednomia județului, de a considera — așa cum ne

partid și de stat, expresie inedită și creatoare a parti- la practica condu- sociale și politice

recomanda tovarășul Nicolae Ceaușescu — prevederile cincinalului ca minime și a găsi ,noi căi de 'ridicare a producției industriale. Considerăm acest lucru realizabil, desigur și cu sprijinul ministerelor și organelor centrale: în primul rînd trebuie recuperate rămînerile în urmă în elaborarea documentațiilor pentru noile obiective. Este necesară, în această privință, o mai- mare operativitate în activitatea unităților de proiectare, a ministerelor și organelor de avizare.în toate sectoarele disppnem în prezent — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — ■ de planuri și programe concrete. Factorul esențial devine acțiunea oamenilor, capacitatea noastră de a asigura participarea unanimă, conștientă, a tuturor, la înfăptuirea obiectivelor economico-sociale. în legătură cu aceasta, o importanță deosebită prezintă pregătirea și perfecționarea forței de muncă, utilizarea resurselor umane. Sîntem conștienți de răspunderile ce ne revin nouă, organelor județene, în soluționarea acestor probleme, în special în utilizarea tot mai rațională a forței de muncă și a timpului de lucru, latura umană a producției constituind, în ultimă instanță, factorul determinant al creșterii economice.în încheiere, aș dori să dau expresie adeziunii depline la politica externă a partidului și statului — ale cărei principii și linii directoare au fost amplu și convingător înfățișate în recenta Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la sesiunea . Marii','Adunări „Naționale, „reafirmate în Expunerea din fața congresului. nostru. Politica externă este ș’i fiu poate fi altceva dftcît o reflectare și o latură componentă a politicii generale a statului. Afirmarea cu demnitate, pe arena internațională a României este o reflectare în primul rînd a realităților noi din viața noastră socială, â dinamismului pe care îl cunoaște creșterea economică, progresele pe care le înregistrăm în toate sectoarele de activitate. Promovarea pe arena internațională a principiilor noi de relații între state și popoare, aplicarea lor în practica legăturilor noastre externe pe linie de partid și de stat — este o reflectare a procesului de maturizare a orîndu- irii noastre socialiste, a strădaniilor de a face să avanseze principiile noi de relații între oameni — caracteristice noilor relații de producție. De aceea, între politica noastră internă și externă este o legătură strinsă, iar în ultimă instanță prestigiul și demnitatea României socialiste se făuresc în interior prin efortul general al oamenilor muncii pentru creșterea forței economice a țării, pentru asigurarea unei vieți tot mai demne poporului nostru.

Cuvîntul tovarășului
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Mihai Armasu
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de construcții Bacăucerea în mod substanțial a consumului de manoperă. în executarea construcțiilor agrozootehnice vor fi folosite elemente prefabricate într-o mare* proporție și se vor extinde panourile mari la construcția de cămine, creșe și grădinițe. Policalificarea muncitorilor, acțiune în curs, conduce la eliminarea fluctuației cadrelor, la utilizarea mai . rațională a timpului de lucru. S-a prevăzut și folosirea în mai mare măsură a metodelor moderne de conducere și de prelucrare automată a datelor, care va contribui la perfecționarea în continuare a organizării activității de construcții.Vorbitorul s-a referit apoi la o seamă de probleme importante pentru activitatea de construcții și care implică un sprijin mai substanțial din partea unor organe centrale, probleme cum sînt : producerea în cantități suficiente a unor utilaje și scule de mare randament de către unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, elaborarea de proiecte tip, în soluții constructive cu un înalt grad de industrializare și consum redus de manoperă, livrarea de către furnizori a materialelor și instalațiilor în mod ritmic, pentru a se elimina stagnările de producție. în folosirea cu eficiență a investițiilor și creșterea productivității muncii — a subliniat vorbitorul în încheiere — o importanță deosebită o are colaborarea între constructor și proiectant, că aceste două unități siliilor populare pot fi din punct de vedere al rii în unități de proiectare și construcții cu răspundere unică, directă și- nemijlocită.

Director al Trustuluiîn cincinalul care a .trecut, județul Bacău, asemenea tuturor zonelor țării, a cunoscut o dezvoltare continuă în toate domeniile vieții economice și sociale. în această perioadă s-a realizat un volum de investiții de peste 15 miliarde lei, fiind puse în funcțiune 61 obiective economice noi, precum și numeroase obiective social-culturale. In acest cincinal, pentru realizarea cu succes a programului de investiții în . județul nostru este nevoie în continuare de îmbunătățirea radicală a activității noastre. Avem în acest sens toate condițiile și în primul rînd ne bucurăm de indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul ultimei vizite făcute în județul nostru. In legătură cu aceasta, vorbitorul a relevat că lucrările la digul de protecție al platformei industriale Bacău-Sud se desfășoară din plin și există toate condițiile să fie terminate în timp scurt. La Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău — obiectiv în execuție — a fost reanalizată amplasarea obiectivelor și, ca urmare, s-a ajuns la un grad de ocupare a terenului de 91 la sută, rămînînd un disponibil de teren pe care urmea- • ză să fie amplasate alte instalații.Pentru îndeplinirea marilor sarcini care ne stau în față, comitetul oamenilor muncii de la Trustul de construcții Bacău, pe baza discuțiilor și consultărilor avute cu întreaga masă de lucrători, a stabilit măsuri ce au în vedere, în primul rînd, creșterea ponderii prefabricatelor în realizarea, .locuințelor, redu-
Consider ale con- unificate conduce-

Cuvîntul tovarășului
Domo Icos Geza

Scriitor

Cuvîntul tovarășului
Ion Traian Ștefănescu

Prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretuluiRe deplin convins că indicațiile cuprinse în magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ținută la deschiderea acestui congres, vor deschide un nou și vast cîmp de acțiune și afirmare tinerei generații, exprim — a spus pentru început vorbitorul •— deplina adeziune la politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, angajamentul ferm al tineretului țării de a-și dedica întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului la recentul congres al U.T.C., înțelegem că principala direcție de acțiune in perioada următoare o constituie pentru noi intensificarea activității politico- educative pentru unirea și organizarea eforturilor tuturor tinerilor în vederea realizării exemplare a sarcinilor economice și profesionale, a prevederilor cincinalului revoluției tehni- co-științifice. Ținînd seama de acest imperativ major, cu prilejul actualelor dezbateri care au Ioc în organizațiile noastre privind înfăptuirea Programului ideologic al partidului, punem un accent deosebit pe modul în care întreaga activitate politico- educativă contribuie la educarea patriotică a tinerilor, la formarea lor în spiritul răspunderii comuniste fată de muncă. Raportăm conducerii partidului, dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că Uniunea Tineretului Comunist a elaborat recent un amplu și complex program de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor ce revin organizațiilor noastre în vederea antrenării întregului tineret la în-

făptuirea exemplară ’a planului național unic pe anul 1976.Pornind de la faptul că, în prezent, în industrie peste 40 la sută din totalul muncitorilor îl reprezintă tinerii, iar în perspectiva actualului cincinal urmează a fi create noi locuri de muncă, U.T.C., în colaborare cu ceilalți factori de răspundere, va contribui la asigurarea necesarului de forță de muncă tînără pentru noile capacități de producție, se va preocupa în mod susținut de formarea profesio- ■ nală a cadrelor necesare economiei naționale.Prin forme și modalități specifice, organizațiile U.T.C.,, împreună cu organele de învăță- mînt, sindicatele și conducerile unităților economice, vor urmări prezentarea la posturi a absolvenților diverselor trepte de în- • vățămînt. Este necesar însă ca și consiliile populare și ministerele economice să acorde o atenție sporită primirii absolvenților, sprijinirii lor în prima perioadă de activitate, asigurării unor condiții de viață cit mai adecvate posibilităților locale.Conștienți că realizarea cu succes a sarcinilor actualului cincinal, complexitatea obiectivelor Stabilite pentru această perioadă impun, ca o direcție esențială, și pentru munca noastră. abordarea curajoasă, novatoare a problemelor pregătirii tehnico-științifice a tineretului, recent s-au constituit și acționează pe întreaga filieră a Uniunii Tineretului Comunist comisii pentru creația tehnico- științifică, care organizează multiple activități în cadrul mișcării, de masă a tinerei generații — „Știință — Tehnică — Producție".îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal pune într-o lumi-

Pe pămînt trăiesc tot multi oameni. Toată lumea rește să se hrănească, să se brăce nevoia culturii, a petrecerii instructive și plăcute a timpului liber. E un lucru populația mai puțin înseamnă producției scurtă, dacă omenirea nu vrea să se trezească într-o lume pauperă. E limpede și faptul că productivitatea e criteriul e- sențial al dezvoltării. Revoluția tehnico-știintifică a epocii noastre, populînd visurile copiilor și înmulțind gîndurile și forțele creatoare, dar și grijile oamenilor maturi, impune un1 ritm accelerat fiecărui popor care nu se vrea purtat către zonele riferice ale vieții.Am reținut cu toții teza pusă cu atîta claritate aici, cuprinsă, de. altfel, și în Programul Partidului Comunist Român, că pe parcursul participării la procesul de muncă util societății se pot crea in modul cel mai firesc noile relații între oameni, iar pe baza acestora — modelul viitor al societății comuniste. Orînduirea noastră, așa cum s-a amintit din nou în a- ceșt mare for democratic de conducere a vieții sociale, mi vede în muncă numai un mijloc de existentă, ci și o valoare care conferă dimensiuni noi atît personalității umane, cit și Conștiinței sociale în ansamblul ei.Ascultînd cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am reținut încă o dată o idee fundamentală a întregii noastre societăți : ideea muncii socialiste, ideea că numai contribuția fiecăruia dintre noi condiționează
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Cuvîntul

calităților, indiferent în ce parte a țării se află, la rezolvarea problemelor economice, sociale și culturale și-a găsit un viu ecou în orașul Pucioasa. Astfel, sub genericul „înalta răspundere față de vatra strămoșească", am organizat în oraș întîl- nlri cu fiii săi, prilej care a o- ferit acestora posibilitatea de a . cunoaște mai bine direcțiile de dezvoltare a orașului natal, să. se angajeze și să participe, fiecare după puterile sale, la înfăptuirea programelor ce ni le-am propus. De altfel, cu sprijinul direct al tuturor cetățenilor, al comitetelor cetățenești, al asociațiilor, de locatari, realizat în 1975 un volum lucrări ediiitar-gospodărești valoare de 19 milioane lei.N-aș putea afirma că amcut totul, că în orașul Pucioasa au fost epuizate posibilitățile umane și materiale de a spori contribuția noastră la dezvolta-

am de infă-

rea județului Dîmbovița și a întregii țări. în domeniul industriei, de exemplu, deși am terminat înainte de termen planul cincinal 1971—1975, sîntem datori in privința creșterii productivității muncii, după cum avem îifcă reale rezerve de a reduce consumul de materii prime și materiale pe unitatea de produs. Trebuie să arătăm că nu am realizat integral planul la export pentru că nu am acționat eficient, dar nici nu am primit' suficient sprijin în acest sens din partea Ministerului Industriei Ușoare și Ministerului, Comerțului Exterior.în încheiere, vorbitoarea a insistat asupra necesității mai bunei organizări a întîlnirilor cu deputății, precum și asigurării unor modalități concrete de strîngere a legăturilor dintre consiliul popular și comitetele de cetățeni.
Cuvîntul tovarășului

Richard Winter
Membru supleant al Comitetului-Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R.,
președintele Consiliului popular al județului Sibiu
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Președintele C.A.P. Salcia, județul Mehedinți

realizarea avantajelor comune, inclusiv a celor individuale. Fiind conștienți de această lege a dezvoltării socialiste, putem înțelege profund și la justa ei valoare concordanța și interdependența dintre telurile personale și cele obștești.Conștiința fermă a sensului și valorii muncii socialiste reprezintă baza morală pe care comuniștii din țara noastră au lichidat exploatarea omului de către om. inegalitatea, discriminarea și asuprirea națională ; au făurit unitatea, și armonia tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de" naționalitate.In calitatea mea de scriitor maghiar din România sînt pătruns de o profundă satisfacție și mândrie pentru dezvoltarea impetuoasă, 'complexă a culturii socialiste în patria mea. Literatura maghiară-, din țara noastră, componentă organică a culturii socialiste a Republicii Socialiste România, este hotărîtă să-și a- sume și în viitor înalta sarcină revoluționară de a se angaja plenar la transpunerea în viată a Programului partidului, la modelarea omului socialist, devotat trup și suflet patriei, idealurilor de etică și echitate socialistă, unității și frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că munca înfrățită a întregii noastre națiuni va crea, în următoarea e- tapă, noi posibilități pentru dezvoltarea vieții spirituale a României, că oamenii de artă și de cultură, indiferent de naționalitate, vor îmbogăți patrimoniul valorilor naționale cu noi opere durabile, în consens cu exigențele sporite ale civilizației socialiste.

Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Sibiu, — români, germani, maghiari — dau o înaltă apreciere politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, activității multilaterale,- neobosite a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiu iubit al poporului nostru.Prețuim cu recunoștință faptul că instituționalizarea conferințelor județene și a Congresului consiliilor populare — nouă și strălucită inițiativă politică a secretarului general al partidului — creează condiții optime pentru ca aleșii obștii să-și spună cuvîntul asupra tuturor aspectelor dezvoltării social-eco-ț nomice. în această ordine de idei doresc să-mi exprim și eu adeziunea deplină la propunerea făcută de președintele primului Congres al consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a se constitui un organism cu activitate perma- nentă,( alcătuit din deputății comitetelor executive ale consiliilor populare județene și care să se convoace anual, înainte de sesiunea Marii Adunări Naționale consacrată adoptării planurilor și bugetelor de stat. Un asemenea organism ’ _ ___contribuții de o deosebită însemnătate mai cu seamă la dezbaterea problemelor legate de realizarea în profil teritorial a planului unic de dezvoltare e- conomico-socială.în continuare, vorbitorul a informat congresul că în ultimii 5 ani județul Sibiu a cunoscut cea mai dinamică dezvoltare din întreaga sa existentă ; producția globală industrială s-a dublat : de la 11 la 22 miliarde lei. în 1980, volumul producției industriale va fi simțitor sporit, accentul urmînd a fi pus pe optimizarea structurii producției, pe sporirea considerabilă a eficienței acesteia. Pentru aceasta este suficient să arăt — a spus vorbitorul — că întregul spor de producție industrială va trebui obținut pe seama creșterii productivității muncii. Aceasta impune creșterea substanțială a răspunderii organizațiilor de partid, a conducerilor unităților economice în ce privește extinderea mecanizării și automatizării, a aplicării proceselor tehnologice moderne, o mai bună organizare a producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei.Abordînd în continuare problemele sistematizării, vorbitorul a spus : Sîntem în primului program complex
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Maria Gîlmeanu
Președintele Consiliului popular al orașului Pucioasa, 

județul Dîmbovițaîn numele cetățenilor care trăiesc și muncesc în orașul Pucioasa, exprim totala adeziune la tezele de importantă deosebită pentru viitorul patriei noastre, cuprinse în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — un veritabil îndreptar pentru munca organelor locale ale puterii și administrației de stat, a tuturor locuitorilor României socialiste.Consiliul popular al orașului Pucioasa se află angajat într-un susținut efort de perfecționare, de ridicare pe o treaptă superioară a întregii sale activități. O ilustrare a desfășurării acestui proces este și faptul că la elaborarea planului de dezvoltare economico-socială a orașului, recent adoptat, au fost larg consultate masele de oameni ai muncii din localitate. Dezbaterea proiectelor planuri-

lor de dezvoltare economico-so- cială și de sistematizare . în cadrul adunărilor cetățenești a condus la găsirea unor soluții mai bune, menite să accelereze progresul orașului nostru pe multiple planuri. Preocupîndu- ne, de pildă, de găsirea unor'noi forme de atragere și antrenare a maselor la rezolvarea treburilor obștești, ara înființat în o- rașul nostru „Comitetul bunilor gospodari'!, format din deputați, cetățeni fruntași, președinți ai comitetelor de cetățeni, organism obștesc care sprijină in mod substanțial activitatea consiliului popular, dezbătînd pe circumscripții electorale sarcinile ediiitar-gospodărești care urmează să fie efectuate de către fiecare locuitor al circumscripției.îndemnul secretarului general al partidului de a atrage fiii lo-

sistematizare a teritoriului, a tuturor localităților țării. Schitele de sistematizare au fost dezbătute cu toti cetățenii și am trecut la materializarea lor. Nu pot să nu remarc cu recunoștință faptul că și în această activitate de mare importantă so- ■ cială am beneficiat de sprijinul direct al tovarășului secretar general al partidului. Aplicarea indicațiilor și sugestiilor făcute cu privire la schița de sistematizare a celor două municipii, cinci orașe și a viitoarelor centre urbane din județul nostru, ne-a permis să diminuăm considerabil demolările și să reducgm perimetrul construi- bil, în condițiile întăririi notei urbanistice specifice locului și creării unui aspect mai plăcut al cartierelor. în condițiile vastului efort constructiv înscris in planul de dezvoltare economică și socială în profil teritorial, în schițele de sistematizare a localităților, consiliile populare vor acționa pentru mobilizarea largă a cetățenilor, a beneficiarilor. în vederea organizării temeinice a muncii.Formulînd unele propuneri în legătură cu activitatea de inves'- rtiții, vorbitorul a ,șpus în pp.ele ,A cazuri, avizările la'nivelul unor '-Î centrale dUf’eaZă' m'ai''mult decît realizarea obifecti'vu- lui însuși : avizul, de pildă; durează 6 sau 8 luni, iar construcția obiectivului respectiv este normată la 4—5 luni. De asemenea, se cer variante de centrale termice, deși construcția centralelor pe cărbune nu este încă soluționată. Apreciez, de asemenea, că în proiectele tip pentru obiectivele școlare — școli generale, licee, internate — ar trebui prevăzută și posibilitatea amenajării unor spații pentru ateliere școlare, laboratoare, cantine și săli de gimnastică. Se impune îmbunătățirea proiectelor tip pentru școli, ținînd seama de cerințele învățământului de zece ani.Dînd glas hotărârii tuturor celor ce muncesc în județul Sibiu, voinței lor de a contribui cu toate puterile la înflorirea tării, președintele Consiliului popular al județului Sibiu a spus in încheiere : Asigur conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră, stimate Nicolae Ceaușescu, munci cu dăruire și abnegație, cu înaltă răspundere comunistă, străduindu-ne să facem totul pentru ca aportul sibienilor la îndeplinirea cincinalului revoluției tehnico-științifice să se situeze la cele mal înalte cote de hărnicie și exigentă.

Primul Congres al consiliilor populare județene și al pre- ședințîlor consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, prin acțiunile .de amploare care l-au precedat, prin importanța problemelor înscrise pe ordinea de zi, izvorîte din liniile directoare trasate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, și îndeosebi prin prețioasele idei și concluzii de mare valoare principială, teoretică și practică,’ conținute în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului și președintele republicii, se înscrie în viața politică și social-eco- nomică a țării ca un eveniment de o importanță deosebită.Subliniind faptul că modernizarea și dezvoltarea intensivă a agriculturii, creșterea aportului acestei ramuri la avîntul e- conomiei naționale se bucură de o deosebită atenție din partea partidului și statului nostru, vorbitorul a prezentat experiența și rezultatele obținute de cooperatorii din Salcia. Cu îndreptățită mîndrie raportăm congresului că pentru noi, cooperatorii din comuna Salcia, județul Mehedinți, 1975 a fost un an al recoltelor mari. . La cultura griului am obtinut în medie 5 313 kg la hectar, la porumb 5 260 l<g boabe la hectar, livrînd în plus la fondul • central peste 2 000 tone de cereale. Rezultate bune am obținut și în sectorul viticol, legumicol șl al activităților industriale, unde planul de producție a fost depășit substanțial.Grija statornică pentru folosirea gospodărească a fiecărei palme de pămînt a fost însoțită de preocuparea pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și sporirea continuă a producției

animaliere. Pe această cale, cooperativa noastră își asigură aproape 50 la sută din veniturile bănești, adueîndu-și o contribuție importantă la aprovizionarea populației cu lapte, carne și alte produse. Anul trecut am vândut statului, pe bază de contract : 900 tone came deporc. 300 tone carne de taurine, 40 tone carne de ovine, 15 tone lină și aproape 10 000 hectolitri lapte de vacă și oaie.Pe oameni îi bucură lzbînzlle lor, dar nu se mulțumesc cu a- ceasta. Dorim ca printr-o muncă fără preget să obținem rezultate și mai însemnate în creșterea continuă a producției agricole. Iată de ce, în cincinalul actual, ne-am propus să ridicăm nivelul producțiilor medii la hectar la grîu, porumb boabe, floarea-soarelui și sfecla de zahăr. în zootehnie ne-am angajat să depășim producția de lapte pe fiecare vacă furajată, să sporim numărul de taurine și porcine.Locuitorii din Salcia sînt ho- tărîti să îndeplinească cu succes toate obiectivele, pe plan economic, edilitar și social-cultural înscrise în chemaîea la întrecere adresată în acest an de consiliul popular al comunei noastre către toate consiliile populare comunale. Sînt sarcini mari — a spus rul — dar fiindcă ne sibilitățile , animați de o puternică ambiție de a eiștiga întrecerea, la care se adaugă coordonarea judicioasă a eforturilor, o disciplină fermă și un control riguros din partea consiliului de conducere. Sîntem hotărîți să imprimăm activității noastre mai multă competentă, un înalt nivel de exigență și răspundere.

în încheiere vorbito- pe deplin realizabile, cunoaștem bine po- și forțele șl sîntem
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popular al sectorului 2 

al municipiului Bucureștiîn numele celor peste un sfert de milion de cetățeni ai sectorului 2 din municipiul București exprim adeziunea și angajarea noastră deplină față de tezele teoretice și orientările practice, de o inestimabilă Valoare, cuprinse în ampla Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în nostru. Marele ne-am reunit afirmarea mai jamentului de a face totul pentru unirea forțelor deputatilor, cetățenilor, a tuturor colectivelor de muncă în scopul înfăptuirii exemplare a Programului adoptat de Congresul al XI-lea ăl partidului.în anul primul an noi am și întreg cuprinsul țării, o parte importantă din obiectivele preconizate. Ele se regăsesc în bilanțul general al cincinalului încheiat, perioadă în care producția industrială a sectorului a crescut de peste două ori, iar volumul exportului s-a triplat. Zestrea urbanistică a sporit cu peste 12 500 apartamente, 128 săli de clasă, creșe. grădinițe și cămine de nefamiliști, însumînd 4 740 locuri. Sectorul 2 a devenit în cincinalul trecut un adevărat centrii al industriei electronice românești. în toate acestea, noi vedem cu recunoștință rezultatul nemijlocit al indicațiilor prețioase ce ne-au fost date . de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor sale de lucru pe platforma Pipera și în alte zone ale sectorului. în prezent,

fața congresului forum in care ne prilejuiește hotărîtă a anga-

care s-a Scurs, al noii legislaturi, înfăptuit, ca pe

locuitorii sectorului sînt angajați cu toate forțele pentru înfăptuirea indicațiilor date de secretarul general al partidului pentru dezvoltarea și diversificarea producției în industria electronică, de aparatură de măsură și control, realizarea cu forțe proprii a mijloacelor tehnicii de calcul din generația 3,5—4, pentru folosirea mai eficientă a capacităților și spațiilor de producție existente. Cu aceeași hotă- rîre se. acționează și pe plan urbanistic. Aș vrea să menționez în acest sens, ca o manifestare concretă a democrației socialiste, faptul că macheta platformei Pipera a fost studiată de multi deputați și cadre din acti- , vul obștesc, care au contribuit cu propuneri valoroase rarea punctului de consiliului popular.. Spiritul angajat, unanimă manifestată rănția că sarcinile ce față în cincinalul actual numai că vor fi realizate, vor fi și depășite. între altele, este vorba de o importantă creștere a producției industriale pînă în 1980, de mărirea producției pentru export, de realizarea a numeroase apartamente, săli de clasă și de sport, locuri în creșe și grădinițe.Pe baza experienței în atragerea maselor cerea și solutionarea obștești, ne propunem să supunem atenției deputaților. analizei consiliului popular și prevederile de plan ce urmează să fie dezbătute în adunările generale ale oamenilor muncii.

la contu- vedere aladeziunea ne dau ga- ne stau în nu dar

acumulate la con du - treburilor

, Expunerea tovarășului Nicolae . Ceaușescu, indicațiile și directivele deosebit de valoroase privind rolul și activitatea viitoare a consiliilor populare — puternic reliefate de gîndirea sa profundă, originală — reprezintă o strălucită expresie a aplicării marxism-leninismului în mod creator la condițiile specifice ale dezvoltării țării noastre, o nouă și inestimabilă contribuție la solutionarea problemelor complexe ale procesului revoluționar de edificare a socialismului, la creșterea rolului și răspunderilor consiliilor populare in înfăptuirea obiectivelor înscrise in programul aprobat de Congresul al XI-lea al partidului nostru.în ansamblul activității consiliilor populare, organizarea și conducerea economiei locale ocupă un loc de prim ordin. Edificator în acest sens este faptul că prevederile planului cincinal 1971—1975 la producția globală industrială locală au fost realizate la finele anului trecut. în luna septembrie, iar în activitatea de investiții-constructii planul cincinal a fost realizat la 20 septembrie 1975. De asemenea, în unitățile subordonate consiliilor populare s-a realizat și depășit volumul z prestărilor de servicii pentru populație; prevăzut în cincinal, cu circa 1,8 miliarde lei. Pe baza trainică a acestor realizări, noul plan cincinal prevede ca producția industriei locale să crească în mod substanțial. .Pentru dezvoltarea activității serviciilor de gospodărire comunală, în cincinalul actual s-au alocat importante fonduri de investiții destinate, în principal, echipării tehnico-edi- litare a orașelor, dezvoltării rețelelor pentru alimentare cu ap.ă, îmbunătățirii transportului și alte servicii. în programul national de construcții de locuințe si he clădiri social-culturale se prevede construirea'— în perioada 1976—1980 — a unui foarte mare număr de apartamente din fondurile statului și ale populației, în condiții de confort sporit. în vederea înfăptuirii acestor sarcini de mare importantă econo- mico-socială. este necesar să acționăm cu hotărîre pentru îmbunătățirea continuă a activității consiliilor populare în conduce-' rea economiei locale, pentru eliminarea unor neajunsuri care s-au manifestat în activitatea noastră de pînă acum.In ultima perioadă, și îndeosebi după Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, consiliile populare au desfășurat un amplu program de sistematizare a localităților urbane și rurale. în acest sens, acțiunea politico-organizatorică de masă ce a avut loc, în cursul anului 1975, în toate județele tării, în toate localitățile a urmărit traducerea în viață a indicațiilor conducerii partidului, ale secre-

popularetarului, general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,' cu privire la restrîn- gerea perimetrelor construibile ale localităților, amplasarea mai bună a unităților economice, u- tilizarea în comun a lucrărilor edilitare, dimensionarea rațională a rețelelor de și alte activități viata mai bună.In Expunerea Congres, tovarășul Ceaușescu a subliniat sarcinile importante și 'răspunderile deosebite ce revin consiliilor populare îh dezvoltarea vieții noastre . economico-sociale. Potrivit Constituției, Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, altor acte normative, organul învestit să se îngrijească de organizarea pe plan local a vieții tuturor cetățenilor patriei este consiliul popular, primăria, care trebuie să fie prezentă pînă în cele mai îndepărtate sate ale patriei noastre, în procesul organizării, executării și aplicării hotărîrilor de partid și de stat vom acționa cu fermitate pentru statornicirea în stilul și metb- dele de muncă ale comitetelor si birourilor executive ale consiliilor ' populare a principiului muncii și conducerii colective, a spiritului muncitoresc, de disciplină și responsabilitate, de combativitate revoluționară, pentru înlăturarea rutinei, a birocratismului, a lipsei de solicitudine și operativitate în soluționarea cerințelor îndreptățite ale populației.Comitetul pentru problemei» consiliilor populare, exercitîm du-și atribuțiile conferite prin lege, beneficiind permanent de indicațiile deosebit de prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a sprijinit comitetele executive ale consiliilor populare județene la înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în domeniul sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale, în domeniul industriei locale, gospodăriei comunale și locative, al proiectării construcțiilor de locuințe, al administrației locale de stat etc. în congresul nostru s-au făcut o serie de propuneri și observații critice juste în legătură cu activitatea desfășurată de aoest organism. Vom analiza cu atenție și răspundere problemele ridicate, luând măsuri ferme pentru a îmbunătăți stilul și metodele de muncă, și vom acționa cu toată hotărârea pentru a realiza mai bine sarcinile ce ne-au fost încredințate de conducerea partidului și a statului. în această ordine de idei se impune însă ca și organele centrale și ministerele să sprijine mai mult consiliile populare, să acorde efectiv și nemijlocit ajutor în termen și să participe direct la perfecționarea vieții economico-sociale din județe, municipii, orașele și comunele patriei.

străzi. drumuri menite să facăprezentată laNicolae,
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Iii© Odorescu
Inspector-șei al Inspectoratului silvic județean 

Caraș-SeverinAm ascultat cu deosebită a- tenție Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a jalonat cu claritate principalele direcții în care trebuie să ac-
ționeze consiliile populare pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea cu(Continuare in pag. a V-a)
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Congresul consiliilor populare Județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, orășenești și comunale

(Urmare din pag. a ÎV-a)priviră la dezvoltarea viitoare a patriei noastre socialiste. în cuvîntul meu doresc să mă refer la unele probleme prevăzute în Programul pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier, program care reprezintă o materializare a politicii consecvente a partidului de dezvoltare multilaterală a tării pe baza valorificării superioare a resurselor existente în fiecare domeniu.Județul Caraș-Severin dispune de un fond forestier de aproape 400 mii ha și a furnizat a- nual 1,3 milioane metri cubi masă lemnoasă. în cincinalul trecut au fost realizate împăduriri pe suprafețe de 17 300 hectare, din care aproape 1000 hectare în fondul forestier din administrarea directă a comunelor. S-au executat lucrări de refacere și substituire . a pădurilor slab productive pe o suprafață de 2,3 ori mai mare decît în perioada 1966—1970. De asemenea, s-au împădurit suprafețe însemnate de terenuri degradate, situate în bazinele hidrografice 'din zona colinară și montană. în jurul municipiului Reșița au fost realizate împăduriri — lucrări ce s-au dovedit de o mare importantă pentru ameliorarea mediului înconjurător, pentru purificarea aerului, precum și pentru agrement și refacere. în cadrul lucrărilor de împădurire au fost utilizate atît specii locale valoroase — brad, gorun, frasin,
Cuvîntul tovarășului

Petre Blajovici
Președintele Consiliului popular al județului BihorCongresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare — prima manifestare de această amploare din istoria tării — marchează transpunerea în fapte a prevederilor Programului partidului privitoare la creșterea rolului organelor locale ale puterii și administrației de stat în viața economico-socială a tării. Ampla Expunere prezentată în fața congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care cuprinde teze de o inestimabilă valoare teoretică și practică, confirmă încă o dată preocupările constante ale conducerii partidului nostru pentru întregirea armonioasă a sistemului institutional, menit să adîncească democrația socialistă, să asigure o participare tot mal efectivă a maselor la rezolvarea treburilor de stat și obștești.Din acest important document em desprins încă o dată concluzia că problema perfecționării conducerii societății și statului, prin aplicarea principiului centralismului democratic, nu poate fi nici un moment desprinsă de dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste. Pe această linie se înscrie și ideea cu privire la constituirea unui organism cu caracter permanent format din deputati ce fac parte din comitetele executive ale consiliilor populare județene și care reprezintă încă o dovadă a grijii pe care o poartă conducerea partidului și statului pentru perfectionarea formelor democratice de participare a maselor la rezolvarea problemelor, la conducerea economică și social-politică.încheierea planului cincinal în județul Bihor pe perioada 1971—1975 cu 87 de zile mai devreme și realizarea unei producții superioare de peste 3,3 miliarde Iei ilustrează în mod 

paltin — cît șî alte specii repede crescătoare, cum sint pinii. duglasul și laricele.Informăm congresul că, deși au fost obținute realizări de seamă pe linia apărării, conservării și dezvoltării fondului forestier. totuși, apreciem că pădurile județului nostru au o creștere sub nivelul condițiilor naturale favorabile din această parte a țării. Rășinoasele reprezintă doar 10 la sută în compoziția pădurilor, avem suprafețe importante de păduri încă slab productive, cu creșteri medii reduse, precum și păduri trecute de vîrsta exploatabilită- ții, situate în bazine greu accesibile.Din programul de măsuri, județului nostru îi revin sarcini de mare răspundere pentru valorificarea calitativ superioară a fondului forestier. în condițiile unei exploatări raționale și a- sigurării refacerii pădurilor, a protecției mediului înconjurător, a faunei cinegetice și piscicole. Pentru județul Caraș-Severin. aplicarea prevederilor cuprinse în proiectul de program va însemna, în final, un considerabil spor de producție de masă lemnoasă. Aceasta se va realiza prin creșterea suprafeței răși- noaselor, substituirea și refacerea pădurilor slab productive, extinderea culturilor speciale pentru celuloză, utilizarea de fertilizanți, punerea în producție a unor importante suprafețe de terenuri degradate și regularizarea regimului apelor, atît pe versanti, cît și în rețeaua hidrografică.

convingător hărnicia și dăruirea cu care oamenii muncii înfăptuiesc neabătut politica partidului. Paralel cu preocuparea susținură în realizarea sarcinilor economico-sociale. consiliile populare din județul nostru au desfășurat o largă activitate politică și organizatorică pentru îmbunătățirea permanentă a muncii cultural-educative, au asigurat baza materială necesară dezvoltării continue a conștiinței socialiste a oamenilor muncii — români, maghiari și de alte naționalități — pentru educarea lor materialist-științi- fică, pentru ridicarea nivelului general al cunoașterii. în spiritul Programului ideologic al partidului și al Hotărîrilor Congresului al XI-lea. întreaga muncă politico-educativă. desfășurată pe multiple planuri.' a contribuit în mare măsură la a- tragerea oamenilor muncii la toate acțiunile și înfăptuirile în domeniul industriei, agriculturii, precum și în celelalte sectoarel de activitate. Vom face totul ca și în viitor să punem în centrul preocupărilor noastre formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, în spiritul mărețelor idei cuprinse în Programul partidului, al Codului eticii și echității socialiste.în cincinalul pe care l-am inaugurat recent, industria județului va cunoaște, în continuare, o dezvoltare accelerată, schimbîndu-și structura prin dezvoltarea prioritară .a industriei constructoare de mașini, a industriei chimice, a căror pondere va fi mult superioară față de celelalte ramuri. Prefaceri înnoitoare vor avea loc și in a- gricultură. Desigur că realizarea acestor importante sarcihi impune, în mod necesar, să luăm măsuri pentru perfecționarea continuă a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare. să realizăm un dialog permanent și eficient cu masele de 

cetățeni, să aplicăm cu consecvență principiile centralismului democratic, ale muncii și conducerii colective, să întărim disciplina și simțul răspunderii pentru aplicarea cu fermitate a legilor statului. Pe această linie, aș dori să relev rolul deosebit pe care-1 are măsura luată de conducerea de partid ca unele cadre de conducere de la nivelul “județelor, municipiilor, orașelor și comunelor să cumuleze funcții pe linie de partid și de stat. Aceasta a condus la sporirea rolului conducător al partidului, la creșterea prestigiului consiliilor populare, la înlăturarea paralelismelor șî creșterea operativității în soluționarea problemelor. Pe această linie, se impune să trecem cu mai mult curaj în subordinea organelor executive, orășenești și municipale a unor sectoare de activitate care în prezent sînt conduse de unități județene. Consider normal ca problemele
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Radu Voinea
Rectorul Institutului politehnic din BucureștiCongresul la care am cinstea de a lua parte, făcînd un bilanț al realizărilor obținute în cincinalul încheiat, analizează în spirit de inaltă responsabilitate căile de creștere a participării tuturor oamenilor muncii Ia îndeplinirea prevederilor actualului cincinal. în cadrul ace_stui vast plan, învătămîntului superior îi revine sarcina de a pregăti specialiști de cel mai înalt nivel, potrivit condițiilor revoluției științifice-tehnice contemporane. Armonizarea pregătirii generale cu pregătirea de specialitate se face în cadrul unei concepții noi, al unei concepții revoluționare, în elaborarea căreia un rol determinant 1-â avut tovarășul Nicolae Ceaușescu — integrarea cît mai strînsă a învătămîntului superior cu cercetarea și producția.în anul 1976 — a continuat vorbitorul —■ institutul , nostru este angajat în realizarea unui plan de producție, cercetare și proiectare mai mare decit în anul precedent, avînd înscrise teme importante pentru economia noastră, ca : realizarea unor echipamente e- leetronice și fluidice de comandă și reglare automată, a unor motoare electrice pentru industria metalurgică, participarea la programul național de mașini- unelte, realizarea de echipamente pentru utilizarea industrială a televiziunii în circuit închis, â u- nor cimenturi de calitate superioară, utilizarea unor noi materii prime pentru producerea aluminei (inclusiv valorificarea produselor secundare), optimizarea funcționării unor centrale hidroelectrice etc. Menționez că în noua întreprindere de aparate de instalații pentru cercetarea Itiințifică. care va fi amplasată
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Augustin Mateuț
Președintele Consiliului popular al orașului NăsăudCa deputat județean, ca secretar al Comitetului orășenesc de partid și primar al orașului Năsăud, îmi exprim bucuria de â avea prilejul să particip la primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, expresie elocventă a preocupării partidului și statului nostru pentru afirmarea multilaterală a democrației socialiste. _în viitor, orașul Năsăud va căpăta noi dimensiuni, se va îmbogăți cu alte mari înfăptuiri determinate de politica științifică a partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Istorica măsură potrivit căreia fiecare județ va trebui să realizeze pînă la sfîrșitul anului 1980 o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei privește în cel mai înalt grad și progresul orașului nostru. Se vor dezvolta în mod deosebit industria chimică, industria ușoară, cea alimentară, industria locală, cooperația meșteșugărească și transporturile, înfățișarea edilitar-gospodă- rească a localității va căpăta un plus de frumusețe. în acest fel, la renumele vechiului ținut al Năsăudului se adaugă o faimă nouă, făurită de mintea și brațele tuturor locuitorilor de aici, în toate aceste prefaceri este angajat în mod firesc și consiliul popular al orașului nostru. Sîntem permanent preocupați de perfecționarea stilu
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Mihai Marinescu
Viceprim-ministru al guvernului. 

Comitetului de Sfat al PlaniiicăriipreședinteleOrganizarea din inițiativa tovarășului Nicolae . Ceaușescu a Congresului consiliilor populare județene și președinților consiliilor populare, formă nouă, superioară, de participare, a maselor de oameni ai muncii la conducerea întregii societăți, rne- nită sa contribuie Ia adîncirea democrației socialiste, să stabilească noi măsuri de perfecționare. în continuare, a activității noastre, are o importantă istorică.îndeplinirea cu succes a sarcinilor prevăzute pentru perioada 1971—1975. realizările dobîn- dite de întregul popor, sub conducerea partidului, demonstrea

legate ' de gospodărirea orașelor și comunelor, transportul în comun, administrarea fondului locativ și altele să fie subordonate nemijlocit unităților de bază ; municipiul, orașul și comuna.în încheiere, vorbitorul a spus : Cunoaștem că în baza indicațiilor conducerii de partid și de stat se lucrează la îmbunătățirea Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare, tinînd seama de noile sarcini ce revin organelor locale ale puterii și administrației de stat. Avînd în vedere aceasta. îmi permit să fac următoarele propuneri : să se studieze posibilitatea ca pentru fiecare sat să se aleagă dintre deputati un delegat al satului, care să tină legătura directă cu organul executiv al consiliului popular comunal : să se prevadă instituționa- lizarea adunărilor generale pe sate și Comune, pentru dezbaterea diferitelor probleme de interes local.

pe platforma Institutului politehnic din București; urmează să lucreze, începînd cu anul'1977, circa 2 000 de studenti și 200 cadre didactice și că, de pe a- cum, au fost luate măsuri în vederea proiectării'aparatelor ce se vor executa. Avem o foarte bună colaborare cu Consiliul National pentru Știință și Tehnologie, care acordă tot sprijinul învătămîntului superior, antrenînd institutele în rezolvarea unor probleme prioritare, precum și în acțiuni de colaborări și cooperări internaționale. Doresc să subliniez buna colaborare pe care o avem cu fninisterele e- conomice, cu institutele centrale de cercetare și proiectare, cu întreprinderile economice. Să-mi fie însă îngăduit să. exprim o dorință — aceea ca ministerele economice să manifeste mai multă încredere în capacitatea învătămîntului superior și ca specialiștii din învățămîntul superior să fie consultați mai des în problemele importante ale e- conomiei naționale, să nu fie chemați — așa cum se întîmplă uneori — doar la unele expertize.în încheiere, doresc să exprim conducerii partidului, dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe secretar generai, profunda recunoștință a întregului colectiv de muncă al Institutului politehnic din București pentru condițiile minunate de activitate create studenților și cadrelor didactice, pentru prețioasele indicații date cu prilejul vizitelor pe care le-ati făcut și să vă asigurăm că vom pregăti specialiștii pe care îi așteaptă economia noastră națională, înarmați cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, atașați trup și suflet cauzei partidului, tării noastre.

lui și metodelor noastre de muncă, de a întreprinde cele mai energice măsuri pentru a combate cu fermitate manifestările de birocrație,' rutină și formalism din activitatea noastră.Din dezbaterile congresului și, în primul rînd', din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reiultă cu pregnanță că pentru realizarea tuturor sarcinilor ce ne stau în față este necesar să acordăm o și mai mare atenție perfecționării democrației socialiste în toate domeniile de activitate ale consiliului popular. La noi s-au făcut multe lucruri bune în această direcție. De pildă, comisiile permanente de deputați, comitetele de cetățeni au desfășurat o activitate rodnică, ,s-au organizat întîlnirl între deputați și alegători, printre rezultatele bune ale acestor acțiuni numărîndu-se și faptul că unitățile economice năsăude- he și-au. îndeplinit o serie de sarcini de plan încă din luna august 1975. Valorificînd ■ experiența pozitivă acumulată pînă acum în acest sens, vom organiza noi acțiuni pentru înfrumusețarea orașului, preocupîn- du-ne intens de regularizarea riului Someș și a văilor interioare. Pentru năsăudeni, cinci- .naiul pe care l-am început înseamnă un examen de hărnicie și dăruire pe care sîntem hotă- rîți să-1 trecem cu succes.

ză caracterul realist al hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale, confirmă justețea politicii Partidului Comunist Român.Un loc central în politica economică a partidului îl ocupă repartizarea teritorială rațională a forțelor de producție. Este grăitor faptul că. într-un număr de 13 județe mai puțin dezvoltate s-au realizat ritmuri medii anuale de creștere a producției industriale, mult superioare celor înregistrate pe ansamblul industriei, Metalurgia, construcția de mașini și chimia — ramuri caracteristice pentru o structu

ră modernă a economiei — dețin mai mult de jumătate din producția industrială în 17 județe. comparativ cu numai 5 județe în anul 1965. Noul cincinal va reprezenta o etapă superioară în procesul apropierii nivelurilor de dezvoltare a județelor. Pentru aceasta, un rol important revine planificării teritoriale, care, din inițiativa tovarășului secretar general, marchează pentru perioada 1976— 1980 o îmbunătățire substanțială. Al șaselea cincinal — elaborat pentru prima dată concomitent în profil teritorial, de ramură și departamental — asigură integrarea într-un ansamblu unitar și echilibrat a a- cestor trei laturi inseparabile ale planului național unic. în acest cadru, planul teritorial cuprinde prevederi nu numai global pe județe, ci și pe municipii, orașe și comune, include atît sarcini cantitative, valorice și fizice, cît și sarcihi calitative.Avem de realizat în perioada 1976—1980 o creștere a productivității muncii într-un ritm mediu anual superior celui obținut în cincinalul trecut. Va trebui să intensificăm eforturile pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru ca ponderea a- cestora în produsul social să scadă și mai substanțial. în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la necesitatea creșterii productivității muncii și a reducerii cheltuielilor materiale, sarcini care nu pot fi realizate dbăr prin măsuri obișnuite ; ele implică — în . întreprinderi, centrale, ministere, organe de sinteză — o concepție nouă, de a- bordare științifică a lucrurilor, o muncă intensă, dîrză și perseverentă.Prin plan ne-am propus ca, în cincinalul actual, să obținem pe seama progresului tehnic și a înnoirii produselor un ritm înalt de creștere a productivității muncii și reducerea simțitoa
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Constantin Drăgan
Președintele Consiliului popular al județului Iliovîn numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, âl de- putaților consiliilor populare din județul Ilfov — a spus vorbitorul — aprobăm din inimă, cu toată căldura, ideile, orientările cuprinse in magistrala Expunere a secretarului general al partidului și ne angajăm să nu precupețim nici un efort că acestea să fie riguros respectate și aplicate în viață de către organele de partid și de stat din județul nostru. Ne declarăm, de asemenea, deplinul acord cu constituirea organismului care va întruni anual comitetele executive ale consiliilor populara județene pentru a dezbate planul de stat înaintea legiferării lui de către Marea Adunare Națională.Obiectivele însuflețitoore ele noului cincinal au la bază marile realizări din anii 1971—1975, perioadă in care — la fel ca pe întreg cuprinsul țării — oamenii muncii din județul Ilfov au obținut succese de seamă în dezvoltarea industriei și agriculturii. în buna gospodărire și înfrumusețare a comunelor și o- rașelor, în domeniul social-cultural. Beneficiind de grija deosebită a conducerii partidului și statului, folosind în mod judicios fondurile de investiții, ac- ționînd pentru mai buna valorificare a rezervelor de care dispune economia județului, producția globală industrială s-a dezvoltat într-un ritm mediu a- nual de 12,2 la sută, ajungînd în 1975 la 7,3 miliarde lei. în același timp, s-a dezvoltat continuu agricultura județului, rea- lizînd în 1975 o producție în valoare de aproape 7 miliarde lei, cu 40 la sută mai mult decît în 1970.Cu toate realizările obținute în dezvoltarea agriculturii, trebuie să subliniem că ele nu ne satisfac, ■ deoarece în județul nostru rezultatele mult diferențiate obținute de numeroase formații de muncă, de unități vecine cu aceeași bază materială și aceleași 'condiții de climă și sol ne dovedesc cu prisosință că potențialul productiv al pă- mîntului este mult superior fată de producțiile din ultimii ani. Conștienți de necesitatea înlăturării neajunsurilor manifestate, sîntem hotărîți ca în< actualul cincinal să acționăm cu toată fermitatea în direcția Valorificării depline a condițiilor și posibilităților de care dispune agricultura județului. în acest sens, atenția noastră este îndreptată spre îndeplinirea integrală a

Cuvîntul tovarășului
9

Teodor Roman
Prim-vicepreședinte al Consiliului popular 

al- județului TeleormanExpunerea tovarășului Nicolae Ceâușescu, document de înaltă ținută științifică și profundă a- naliză a realităților contemporane, oferă o amplă prospecție a viitorului nostru comunist, o- rientează națiunea spre împliniri tot măi mari. Direcțiile jalonate de secretarul general al partidului constituie pentru organele locale ale puterii și administrației de stat, pentru noi toți un bogat izvor de învățăminte și de acțiuni.Prevederile noului plan cincinal de dezvoltare economico- socială. în profil teritorial au atras într-o largă dezbatere și deputății din Teleorman. Bilanțul faptelor de muncă socialistă. angajarea fermă de ă îndeplini în mod exemplar obiec

re a costurilor de producție. Este timpul să cerem celor peste 150 mii de ingineri și subingi- neri care lucrează în economie ca, prin activitatea lor, să contribuie în mod hotărîtor la înfăptuirea sarcinilor de sporire a eficienței. Căile de creștere a eficienței economice au fost permanent subliniate de conducerea partidului. Pentru, sporirea productivității muncii se cer acțiuni susținute de extindere pe scară largă a mecanizării și automatizării proceselor de producție, organizarea mai bună a muncii, astfel îneît prevederile de plan să fie realizate nu prin prelungirea timpului de lucru, ci prin folosirea judicioasă a forței de muncă și ridicarea continuă a calificării cadrelor. Un calcul estimativ arată că dacă prin folosirea judicioasă a timpului de lucru s-ar cîștiga de către fiecare muncitor numai un singur minut în fiecare zi, aceasta ar aduce pe ansamblul industriei republicane o producție suplimentară de peste 1 miliard de lei anual.Reducerea cheltuielilor materiale este strîns legată de diminuarea continuă a normelor de consum, de folosirea deplină a capacităților de producție, de valorificarea mai intensă a deșeurilor, a tuturor resurselor secundare, acțiuni care sînt la ordinea zilei în toate țările lumii.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general — a spus in încheiere vorbitorul — că, în lumina orientărilor și indicațiilor din strălucita dumneavoastră Expunere, Comitetul de Stat al Planificării, ca organ de aducere la îndeplinire a sarcinilor stabilite de partid, nu va precupeți nici un'efort pentru îndeplinirea cu succes a planului național u- nic, a Programului partidului, care deschid perspectiva unui viitor luminos pentru întregul popor, pentru toâte județele și localitățile țării.

programului elaborat privind executarea complexului de lucrări agroameliorative.în urma dezbaterilor ce au avut loc la nivelul comunelor și la conferința județeană a consiliilor populare, am îmbunătățit substanțial planul de acțiuni hidroameliqrative, menite să pună la adăpost terenurile ăi? gricole, localitățile și bunurile unităților economice și ale populației de efectele dăunătoare ale inundațiilor, stabilindu-se volumul de lucrați, defalcat pe consilii intercooperatiste, pe comune și unități agricole, grafice cu termene de execuție, mijloace mecanice și forța de muncă’ necesare, acțiuni ce se află în plină desfășurare.Pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan în zootehnie — care în județul nostru a ajuns să reprezinte 40 la sută din totalul producției agricole — urmărim în mod sistematic continuarea într-un ritm accelerat a acțiunii de specializare și concentrare a producției. în anii actualului cincinal urmează să construim și să amenajăm mai multe ferme model, specializate în creșterea vacilor pentru lapte în C.A.P. și în sectorul de stat, dotate cu un grad avansat de mecanizare și populate cu animale de rasă.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea prezentată congresului, un aport din ce în ce mai mare la asigurarea aprovizionării populației cu produse agricole trebuie să-l aducă în noul cincinal și gospodăriile populației, în această direcție răspunderea principală revenind consiliilor populare. Am luat măsuri ca, încă din acest an. să fie mărite suprafețele cu legume timpurii și de sezon, atît în curți, cît și în loturile în folosință personală. Consiliile populare desfășoară în același timp o susținută muncă / politică în rîndul locuitorilor și îi sprijină în vederea . creșterii și contractării unui număr cît mai mare de animale și păsări.în încheiere, vorbitorul a spus : în numele consiliilor populare din județul Ilfov, al tuturor de- pufaților. al oamenilor muncii, asigur congresul, conducerea de partid și de stat că vom munci cu entuziasm și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarci-. nilor ce ne revin, răspunzînd astfel cu cinste chemării însu- flețitoare adresate congresului, întregii națiuni de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.

tivele perioadei 1976—1980 constituie o grăitoare confirmare a adeziunii depline a locuitorilor județului față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului. Sporirea producției industriale a județului nostru de la 50 milioane lei în 1938 Ia 6.4 miliarde lei în 1975 este urmarea preocupărilor partidului de a asigura o repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul tării. Datorită celor 11 miliarde lei investiții de care a beneficiat județul în cincinalul trecut. Teleormanul și-a dezvoltat industria într-un ritm mediu anual de 18 la sută. împliniri importante avem și în agricultură. Și avem bucuria să raportăm în acest înalt sfat al tării că în 

1975 am realizat de peste două ori mai multe produse agricole decit în 1938 și cu 40 la sută mai multe decît în 1970.Pentru consiliul popular al județului nostru — a continuat vorbitorul — va constitui o linie esențială de conduită ca în tot ceea ce se va întreprinde să ne consultăm cu masele de cetățeni. astfel ca fiecare decizie să fie rodul gindirii și experienței colective. Valorificarea resurselor agricole locale pentru crearea de bunuri materiale și ocuparea forței de muncă la sate în tot timpul anului, lărgirea prestărilor de servicii pentru populație, sarcini care intră în atribuțiile consiliilor populare, devin astfel opera maselor înseși și numai prin ele și pentru ele concepem să le realizăm. Oamenii gîndesc și acționează în spiritul promovat de documentele cte partid. Și viața ne oferă în acest sens nenumărate exemple. în fața schițelor de sistematizare, cetățenii au reflectat cu răspundere, au venit
Cuvîntul tovarășului 

Adrian Păunescu
ScriitorStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Vreau să vă mulțumesc cu emoție și recunoștință pentru posibilitatea ce mi se oferă de a mă adresa celui mai larg și mai democratic sfat al țării.Stimați tovarăși,. M-am gindit să citesc nu o cuvîntare cu cifre și fapte, pe care dumneavoastră le cunoașteți mai bine decît orice mînuitor al condeiului, m-am gîndit să vă dedic o poezie. nici prea lungă, ca să nu vă 

Să ne unim cu toții

Acolit unde-i unul, desigur nu-i putere,
Și doi unde se află tot Sînt mai tari ca unul,
Poporul nostru dreptul de a dura și-l cere \ Ca Douăzeci și Vnu de milioane — Unul.

Nu-i simplă misiunea și viața nu-i ușoară,
Dar dacă-i greu pe lume să-ți faci ca om o casă, 
Cum n-ar fi grea lucrarea, ad.încă, exemplară, 
De-a-ți ridica în lume o țară mai frumoasă ?

Ni-i țara neclintită, n-o tulbură talazul, 
Amenințarea forței, furtuna n-o îndoaie,
Că și-a găsit în frunte de-a pururea Viteazul 
Sub numele de Ștefan,'Mihai sau Nicolae;

Vorbirii cu viitorul a /țării noastre limbă, 
De noi depinde chipul istoriei de mîine, 
Revoluționarii pe ei întîi se schimbă, 
Cu viața cotizează a patriei lot pîine.

. Pentru ca România să fie pe planetă,
Puternică și demnă, curată și-ndrăzneați. 
Aceasta nu se face c-un vals de operetă...
Ca noul să învingă, aceasta costă viață.

Civilizații multe trăindu-și naufragiul,
Un lucru le explică : lipsește omenia...
Să ne unim cu toții, urmîndu-ne cîrmaciul
Pe-al cărui suflet scrie „Trăiască România" l

Ca o mărturisire a muncii și-a răbdării 
Ce tinăr ni-l aduse la cîrmă primăvara.
Ca să încărunțească întreg în văzul țării 
Urmindu-și jurămîntul, partidul, neamul, țara.

Să ne unim cu toții sub mîna lui deschisă.
Chiar dacă nu-i ușoară lupta ce ne adastă. 
Minări că România pe hărți nu-i interzisă, 
Și că puterea noastră stă în Unirea noastră.

Să ne unim cu toții la fapta României,
La cea care va scoate-o din moalea dezvoltare,
Ca fericiți să fie, mîine, aici, copiii,
Și la trecutul mare — un viitor mai mare l

De la români pămîntul mai are să învețe, 
Cuvîntul „omenie" să-i fie lege-a firii...
Avem atitea inimi, cinstite și-ndrăznețe, 
Socialismul nostru e-al trudei și-al iubirii.

Și, dacă-o să dorească vreodată viitorul.
Să știe cum de este ce este România,
Noi să putem răspunde : Trăiască tricolorul,
Noi ne-am făcut în viață, întreagă, datoria.

Noi n-am furat nimica dar ne-au furat destule, 
Insă și-această treabă tot de la noi să treacă,
Și ne-au răpit din bunuri și ne-au prădat pătule, 
Și ne-au dorit subsolul gol ca o nucă seacă.

Dar pe făptașii-aceștia istoriei cedați-i,
Să-i judece cum poate, cum simte și cum știe 1
Din cite ne furară străinii și bogății
Și tot ne mai rămase pentru o Românie.

Democrația noastră există, ea nu joacă 
Pe sîrmă sau jăratec, să rîdă nu știu cine, 
Trăgeți-vă conștiința politică din teacă
Tăind cu ea hlizirea plătitelor jivine. '

Democrația noastră nu-i vorbă ce înșeală 
Nu-i o demagogie și o aflare-n treabă.
La alții despre țară noi nu dăm socoteală,
Pe sine despre sine poporul se întreabă.

Chiar dacă vechiul încă piedici în cale pune,
Chiar dacă-s cozi la piață, ce-i uneori precară, 
Poporul nostru știe o veche-nțelepciune :
Nu-i faptă mai frumoasă ca munca pentru țari.

Și iat-o-n fața noastră, există și rezistă,
Făcută din răbdare, din luptă și din trudi. 
Independentă urcă spre ținta comunistă 
Și ii susține mersul un neam care asudă.

Deci, drag și dor de muncă patriei voastre dațl-i, 
Întregul front al țării oștenii șl-i așteaptă,
Că sint români de singe, maghiari, germani sau alții, 
Ei sînt români în cuget, simțire și în faptă.

Compatrioți, fiți gata de limpedea ursită
A păcii, a dreptății și-a luptei de mai bine, 
Să ne urmăm cîrmaciul pe nava fericită 
Ce patria română in univers o ține.

în clipa cînd poporul prin sine însuși vine 
Să-și hotărască ritmul și calea dezvoltării, 
Noi să rostim, din suflet, același gînd de bine 
Spre târgurile țării, de-aici. din Sfatul Tării :

Trăiască fiii muncii din fabrici și din brazde l 
Trăiască demnitatea, partidul, omenia !
Trăiască-n sănătate cîrmaciul țării noastre 1 
Trăiască libertatea ! Trăiască România l

cu propuneri referitoare la ridicarea unor construcții trainice, care să îndeplinească criteriile moderne de utilitate, confort și estetică, au ajutat organele de concepție să stabilească astfel perimetrele construibile și platformele industriale îneît în viitor să intre în circuitul agricol noi suprafețe de teren arabil. Pe baza propunerilor locuitorilor satelor, ne-am angajat să inițiem ample acțiuni de ridicare a productivității pămîntu- lui și de creștere a producției zootehnioe, astfel îneît în 1980 Teleormanul să-și dezvolte |i mai mult baza agricolă. Ne vom preocupa în și mai mare măsură să creăm condiții tot mai bune de muncă și de viață pentru locuitorii județului.Avînd deplina convingere că tot oeea ce am înfăptuit și vom înfăptui servește fericirii poporului, vom munci cu dăruire patriotică pentru a construi pentru noi și generațiile de mîlne un viitor minunat, un viitor comunist.

țin din treburile noului cincinal, nici prea scurtă, ca nu cumva să se termine înainte de a începe, o poezie scrisă pentru aceas-, tă clipă, pentru inimile și conștiințele dumneavoastră, o poezie pentru România, o poezie ce încearcă să vă aducă în suflete o parte din rezervele de prospețime și cintec ale limbii române, o poezie pentru luminatul cîrmaci al destinului nostru“. național, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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Congresul consiliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare municipale, orășenești și comunale

Cuvîntul
Lucia

tovarășei
Lungu

Cuvîntul tovarășului
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Grigore Gheboianu
Muncitoare la Întreprinderea textilă 

,,Moldova"-Botoșani
Președintele Consiliului popular comunal Seaca, 

judeful OltAm ascultat cu adîncă emoție și îmi exprim totala adeziune la cuprinzătoarea Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu și sînt mîndră de marile realizări pe care poporul, nostru, sub conducerea partidului, le-a obținut în acești ani. Și ce bucurie mai mare poate avea un muncitor decit a se ști părtaș la toate cite s-au înfăptuit, de a ști că și munca sa a contribuit la a- ceste minunate realizări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a prezentat limpede și marile sarcini, rezultate din hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, pe care le avem de înfăptuit în actualul cincinal, răspunderile ce revin consiliilor populare, nouă, deputatilor pentru transpunerea lor în fapt.Referindu-se la perspectivele dezvoltării județului Botoșani in actualul cincinal, vorbitoarea a arătat că și acest județ se va încadra în dimensiunile stabilite de cel de-al XI-lea Congres al partidului. în cincinalul 1976— 1980, județului i s-a alocat un volum de investiții care depășește tot ce s-a investit în a- cea.stă parte a tării în anii construcției socialiste. O dezvoltare puternică va cunoaște și agricultura județului.Ca muncitoare în ramura industriei ușoare, la întreprinderea textilă „Moldova“-Botoșani. doresc să arăt — a spus vorbitoarea — că detașamentul de muncitori din industria ușoară a județului, în majoritate femei, și-a făcut din plin datoria, rea- lizind sarcinile cincinalului tre
Cuvîntul tovarășului
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Iulian Plostinaru
9

Președintele Consiliului popular al județului 
MehedințiExpunerea, prezentată de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la primul forum al consiliilor populare, document de înaltă ținută științifică și de o inestimabilă valoare practică, înfățișîndu-ne ... rezultatele .remarcabile 4bțifiutea<tcle pbporur nostru, trasează totodată o orientare clarvăzătoare pentru activitatea viitoare a organelor puterii și administrației de stat, în vederea mobilizării întregului potențial uman la înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului.După ce și-a exprimat deplinul acord cu instituirea organismului central cu activitate permanentă al consiliilor populare județene, vorbitorul a spus : înfăptuind neabătut hotărîrile celui de-al XI-lea Congres al partidului cu privire la activitatea consiliilor populare și dezvoltarea democrației socialiste, ne-am ocupat permanent de perfecționarea activității acestora, pentru a face ca fiecare deputat, fiecare lucrător de stat să înțeleagă că se află în slujba poporului, servind interesele societății socialiste, ale maselor largi populare. Consiliile noastre populare țin o legătură strînsă cu oameni ai muncii, pun în discuția acestora problemele majore privind dezvoltarea localităților, proiectele de hotărîri și decizii ce urmează a fi adoptate. în ultima perioadă a anului 1975. consiliile populare din județul nostru s-au integrat mai organic în ampla acțiune de dezbatere a planului în profil teritorial pe perioada 1976—1980, precum și a programelor și schitelor de sistematizare a localităților. Adunările cetățenești au devenit adevărate tribune de opinii, sugestii și propuneri pentru optimizarea activității economico-sociale.în spiritul principiului muncii și conducerii colective, membrii comitetului executiv al consiliului popular județean au fost repartizați să răspundă și să a- jute concret unul sau mai multe consilii populare comunale și o- rășenești, unități economice, cooperative agricole de producție. să sprijine realizarea obiectivelor social-culturale și edili— 

cut cu 13 luni mai devreme, dind o producție suplimentară de 1.2 miliarde lei, aducînd astfel o substanțială contribuție la devansarea cu 6 luni a îndeplinirii cincinalului in industria botoșăneană. Ca urmare a dezvoltării rapide a ramurilor purtătoare ale progresului tehnic — construcția de mașini și chimia — în actualul cincinal, industria ușoară nu va mai deține în județul nostru ponderea ca in perioada anterioară, totuși va înregistra o creștere în continuare a producției, pe seama folosirii mai rationale a actualelor capacități și a forței de muncă, cit și pe seama unităților noi și a dezvoltărilor prevăzute în plan. în acest cincinal al revoluției tehnico-științifice. preocupările noastre se îndreaptă cu prioritate spre laturile calitative ale producției — introducerea de noi tehnologii, diversificarea gamei de sortimente în măsură să satisfacă cerințele populației și sarcinile de export, creșterea productivității muncii, sporirea eficientei întregii activități. Vom acționa energic pentru transpunerea în practică a indicațiilor dumneavoastră, tovarășe secretar general, de a da țesături mai ușoare, dar trainice și cu un grad de finisare mai ridicat. confecții de calitate ireproșabilă și într-o gamă cit mai diversă, de a produce piese de schimb, mașini de înaltă tehnicitate pentru industria ușoară, cu parametri superiori de funcționare.

tar-gospodăreștl. Acest mod de lucru, imprimat și consiliilor populare comunale și orășenești, a condus la întărirea răspunderii personale, la cunoașterea profundă și directă a’ realităților din teren, la stabilirea măsurilor , pentru înlăturarea neajunsurilor și ’asigurarea aplicării 'legilor statului.Perfectionarea muncii consiliilor populare se împletește strîns cu activitatea cultural-educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru cunoașterea legilor și a hotărîrilor partidului. în acest sens am organizat cu mase largi de cetățeni expuneri, dezbateri. consfătuiri, simpozioane, la care au luat parte un larg activ de partid și de stat, ingineri, profesori și alți specialiști.Corespunzător hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, consiliile populare vor pune un accent deosebit pe aplicarea în viață a normelor eticii și echității socialiste, pe dezvoltarea în rîndul oamenilor muncii, al tineretului, a atitudinii - înaintate față de muncă, a spiritului revoluționar militant. în acest scop — a arătat vorbitorul — vom cultiva la toți oamenii muncii mindria față de înfăptuirile obținute sub conducerea partidului, hotărîrea ca localitatea în care trăiesc și muncesc să-și mărească an de an realizările. să se afirme ca o colectivitate puternic sudată, în care normele de muncă și de viată comunistă să stea la baza întregii activități, a relațiilor intre oameni. Sîntem conștienți. tovarăși, că -în activitatea noastră am înregistrat și aspecte de formalism. unele hotărîri și decizii nu sînt concrete. Nu în toate circumscripțiile deputății își îndeplinesc corespunzător obliga-, țiile. Insuficient sînt folosite formele obștești de organizare și mobilizare a maselor, neajunsuri pe care ne străduim să le înlăturăm din activitatea noastră. Sînt convins că și Comitetul pentru problemele consiliilor populare, ca și alte organe centrale vor acorda mai multă a- tentie operativității, simplificării unor avizări, reducerii volumu- lm de muncă cu hîrtiile. soluționării problemelor la fața locului, sprijinind mai mult consiliile populare.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un prețios îndreptar în vederea creșterii rolului consiliilor populare în conducerea treburilor obștești, a perfecționării cadrului organizatoric pentru mobilizarea tot mai largă a maselor la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.în comuna Seaca din județul Olt. consiliul popular a pus în centrul preocupărilor sale problemele dezvoltării continue din punct de vedere economic și edilitar-gospodăresc a acestei a- șezări din cîmpia Boianului. Avind în vedere că agricultura deține un loc de frunte în cadrul comunei, consiliul popular și-a îndreptat atenția în direcția găsirii celor mai bune căi de sporire a producției agrozootehnice. Printr-o mai bună organizare a muncii și intensificarea gradului de mecanizare a lucrărilor, am reușit să obținem, în sectorul vegetal, producții de 4 500 kg la grîu și peste 5 000 kg porumb la hectar în teren neirigat.Aș dori să relev. în acest cadru, o inițiativă adoptată de noi pentru a contracara efectele condițiilor climaterice nefavorabile. Este vorba de amenajarea cu contribuția cetățenilor a unor sisteme locale de irigații, prin folosirea unor puțuri la a- dîncimea de 80 de metri, cu ajutorul cărora scoatem apa și o pompăm în lacuri de acumulare, din care irigăm circa 300 hectare teren agricol.Paralel cu preocupările din sectorul vegetal, am căutat să acordăm o atenție sporită și sectorului zootehnic, axîndu-ne pe creșterea bovinelor, porcinelor și ovinelor. Menționez că sporirea numărului de animale atît la cooperativa agricolă de producție, cît și în gospodăriile popu
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Ion Pătan
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Membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprjm-ministru al guvernului, ministrul comerțului 

exterior și cooperării economice internaționaleExpunerea prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — tablou însuflețitor, la confluenta a două cincinale, al remarcabilelor realizări obținute de poporul nostru în anii 1971—1975 și al perspectivei ridicării țării în perioada 1976—1980 pe o treaptă superioară a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — cuprinde sarcini deosebite și în ce privește activitatea de comerț exterior, ca unul din factorii tot mai importanți ai creșterii economice.în cei cinci ani precedents a- vînd o bază trainică în dezvoltarea accelerată a economiei naționale, comerțul exterior s-a dezvoltat într-un ritm mediu a- nual de 18.4 la sută, devansind ritmul de creștere a venitului național și producției materiale. ceea ce reflectă intensificarea participării României la schimbul mondial de valori, la diviziunea internațională a muncii. Prin această dezvoltare am realizat în 1975 un volum de comerț exterior de 500 dolari pe locuitor, față de 190 dolari in anul 1970. Trebuie e- vidențiată, de asemenea, amploarea luată în cincinalul trecut de cooperarea economică industrială și tehnică.în actualul cincinal, comerțul exterior al României și cooperarea cu alte state vor continua să se extindă și să se diversifice. Exportul va spori substanțial față , de cincinalul precedent. într-un ritm superior creșterii prevăzute la import. în a- cest mod avem în vedere realizarea în actualul cincinal a unei balanțe comerciale active, ca o condiție pentru echilibrarea balanței plăților externe și dezvoltarea rezervelor valutare.După ce, s-a referit la acțiunile întreprinse în vederea dezvoltării relațiilor comerciale cu țările socialiste, extinderii legăturilor economice cu țările în curs de dezvoltare, precum și amplificării raporturilor comerciale cu țările capitaliste dezvoltate, vorbitorul a spus : Așa cum s-a subliniat în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, una din sarcinile de bază ale 

lației nu va fi în dauna scăderii cantităților de cereale și plante tehnice, ci dimpotrivă. Vom hrăni pe o perioadă de cinci luni, timp de vară, din luna mai pînă în septembrie inclusiv, un număr de 80—90 oi la hectar cultivat cu lucernă. iar pe timpul iernii vom folosi sfecla furajeră. lujerii de mazăre, capitule de floarea-soarelui. fin. coceni și paie, de care dispunem în cantități suficiente. Cu aceste furaje, .în amestec cu 50—80 grame uroprot, vom reuși să hrănim în sistem de semistabu- latie circa 40—50 de oi la hectar pe întregul an. Această metodă am folosit-o în anul 1975, reușind să îngrășăm 1 800 de oi.Ca urmare a dezvoltării cooperativelor agricole de producție și a creșterii veniturilor membrilor cooperatori s-a schimbat aspectul comunei, prin construirea de noi obiective de interes gospodăresc. O contribuție deosebită au adus-o cetățenii prin contribuția lor bănească și în munca.Referindu-se la problemele politicii externe a statului nostru, vorbitorul a spus : în Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea A- dunare Națională. în sesiunea din decembrie 1975, precum și în actuala expunere este foarte clar arătat pericolul ce-1 reprezintă pentru omenire cursa înarmărilor, și în special înarmarea nucleară. în numele celor pe care-i reprezint, susțin întru totul poziția statului nostru in rezolvarea problemelor vitale ale omenirii, convinși fiind că ideile și propunerile prezentate de România corespund dezideratelor tuturor popoarelor, exprimă dorința de pace și de creare a unei lumi mai bune și mai drepte.

comerțului exterior în actualul cincinal este dezvoltarea puternică a exportului de mașini și utilaje. Aceasta ne incumbă, tuturor factorilor din sfera comercializării și producției, răspunderi sporite, obligația ridicării calitative a muncii noastre, atit în ceea ce privește prospectarea piețelor, prognozarea economică și tehnologică, cît și organizarea ireproșabilă a producției. Totodată, o atenție specială trebuie să acordăm livrărilor pentru construirea obiectivelor economice, colaborărilor interne între uzinele furnizoare, respectării stricte a programelor de fabricație și a termenelor de punere în funcțiune. Acționînd în acest fel vom asigura sporirea substanțială a eficienței exportului. Așa cum în industrie se prevede ca o mare parte din sporul producției să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii, tot astfel trebuie să ne propunem ca la export creșterea valorică prevăzută în cincinal să fie obținută, în principal, prin sporirea gradului de prelucrare a produselor și vîn- zarea pe piețele externe la prețuri avantajoase, și nu numai prin creșterea volumului fizic al exportului.Sarcinile actualului cincinal ne obligă, totodată, să manifestăm o grijă mul.t sporită față de calitatea produselor pentru ex- ' port. Experiența proprie din ultimii ani, rezultatele, bune din- tr-o serie de sectoare, cum sînt cele obținute la exportul de tractoare, instalații de foraj, rafinării și altele, ne-au demonstrat că a produce calitativ și a livra la termen, a asigura servicii complete după vînzare constituie nu numai premise pentru un export eficient și în dezvoltare, ci însăși condiția existentei sale.Un obiectiv esențial al planului actual de comerț exterior este realizarea an de an a unei balanțe comerciale active și respectarea strictă a echilibrului stabilit în balanța plăților externe. Pe această linie, ne revine sarcina, la nivelul fiecărui minister. al fiecărui județ, de a reduce la strictul necesar im

porturile, de . a folosi gospodărește, pe bază de priorități, fondurile valutare, de a utiliza cu înalt simț de răspundere și eficiență ridicată mărfurile importate.în Încheiere, doresc să asigur conducerea partidului și statului, pe toți participanții la acest nou-
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Nikolaus Berwanger
Președintele Consiliului județean al oamenilor muncii 

de naționalitate germană Timiș, redactor-șei 
al cotidianului „Neue Banater Zeitung"-Timișoaraîn viața noastră socială, consultarea maselor și luarea unor decizii în comun sînt elemente vitale ale orînduirii socialiste, o practică adine înrădăcinată în activitatea politică a partidului și statului, o trăsătură esențială a stilului de muncă al secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. O- biectul dezbaterii noastre din aceste zile îl reprezintă însăși viață in toată diversitatea ‘și complexitatea ei, cea de azi. cea de mîine, cît și cea dintr-un viitor mai îndepărtat, reliefat cu atita pregnanță în Expunerea pe care am audiat-o cu toții cu cea mai mare atenție și cu sentimentul unei depline încrederi în viitor. Din dezbaterile noastre se poate desprinde ca un fir roșu, ca element de coeziune, hotărîrea nestrămutată a tuturor cetățenilor patriei comune — români, maghiari, germani și de alte naționalități — pentru, a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului.România — care acum cîteva decenii, în ciuda bogățiilor sale și a posibilităților optime de industrializare, era o tară agrară, gospodărită într-un mod rudimentar — a devenit astăzi un partener comercial prețuit în lume prin calitatea produselor livrate, deținind în unele domenii chiar o poziție de frunte. Cum au fost posibile aceste realizări ? Cum s-a reușit ca fiii și fiicele acelora care acum trei decenii îngroșau rîndurile anal- fabeților în țara noastră să activeze astăzi în multe părți ale lumii, din Pakistan pînă în Africa Centrală, ca tehnicieni de prestigiu ? Care este , explicația faptului că mii de studenți din străinătate frecventează institutele noastre de învățămînt superior, pentru a-și putea fructifica ulterior, în țările lor
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Dumitru Petrescu
Prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului

ArgeșPrin bogăția de idei, științifică, prin caracterul său practic, magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu deschide lațgi orizonturi și perspective activității consiliilor populare, deputaților, întregii țări in mersul ei spre socialismul multilateral dezvoltat, spre comunism. Prin amploarea participării. ca și prin conținutul lucrărilor sale, congresul nostru ilustrează. o'dată mai mult, preocuparea conducerii partidului nostru. a secretarului său general, pentru lărgirea continuă a dialogului cu masele,, pentru consultarea lor in toate problemele majore ale dezvoltării țării, pentru participarea lor efectivă la conducerea, și rezolvarea treburilor obștești, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului.Venim la congres după o perioadă de ample și profunde dezbateri asupra sarcinilor ce revin consiliilor populare pentru realizarea exemplară a noului plan cincinal, care, pe baza Programului partidului, a documentelor Congresului al XI-lea al partidului, asigură României și fiecărei localități a ei o dez- ’ voltare continuă. Este o mare bucurie pentru noi. cei ce trăim și muncim în Argeș, zonă în Trecut mult rămasă în urmă, să raportăm congresului- că în cin- -.cinalul 1971—1975 am cunoscut noi și importante progrese pe drumul dezvoltării economice și sociâl-politice.Cincinalul în care am intrat — a continuat vorbitorul — pune în fața consiliilor populare din județul nostru noi și mari sarcini. La sfîrșitul acestui cincinal producția globală industrială va trebui să crească de două ori față de cea realizată în anul 1975. Cu alte cuvinte, va trebui să construim în cinci ani încă 

for democratic al vieții noastre politice și sociale, că vom depune toate eforturile pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de comerț exterior și de cooperare, pentru intărirea prestigiului Republicii Socialiste România pe plan internațional.

de origine, cunoștințele și deprinderile dobîndite aici ? Numai revoluția socialistă a făcut cu putință realizarea unui asemenea progres, creînd condițiile în care omul societății socialiste. atitudinea sa înaintată, modul dialectic de a aborda fenomenele vieții se manifestă rodnic.Ca ziarist și scriitor am avut în repetate rînduri ocazia să întreprind călătorii de studii și documentare în străinătate, vi- zitînd atît țări socialiste, cît și țări capitaliste. Ținind conferințe despre țara mea, România, și purtînd discuții cu oameni de cultură și artă, cu politicieni și ziariști de cele mai diferite formații și orientări politice, am putut să constat cu satisfacție interesul viu pentru realizările patriei noastre. Străinătatea ne stimează, fiindcă am pus la baza relațiilor noastre cu celelalte state principiile independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, eliminării forței și amenințării cu forța ca mijloc de rezolvare a diferendelor și litigiilor, respectarea dreptului sacru al fiecărei națiuni de a-și hotărî de sine stătător calea dezvoltării econpmice-sociale, de a fi stăpînă pe destinele sale. De aceea, asigur conducerea partidului, și cu această o- cazie. că oamenii muncii de naționalitate germană din județul Timiș își cunosc datoria cetățenească, patriotică și, la începutul noului cincinal, se angajează ca. umăr la umăr cu frații lor români, maghiari și sirbi, să-și facă din plin datoria. Nu avem altă dorință mal arzătoare decît înflorirea și fericirea patriei noaȘtre, România socialistă.

un Argeș industrial de talia celui de astăzi.Referindu-se la activitatea consiliilor populare, vorbitorul a spus A intrat în practica muncii noastre consultarea cu regularitate a cetățenilor. S-au obținut succese pe linia transferării centrului de activitate în unități, la sate, la locurile de muncă, acolo unde, de fapt, se hotărăște soarta patriei.Adincirea continuă a democrației noastre ne arată că trebuie să facem mai mult pentru întărirea răspunderii fiecărui cetățean pentru întărirea respectului, conștient față de legile țării, a ordinii și disciplinei, în acest scop, activitatea de educație a maselor, de popularizare a legislației trebuie strîns împletite cu atitudinea combativă, intransigentă și fermă față de comportările antisociale, carierism, chiverniseli pe seama societății, furtul, abuzurile, lipsa de grijă față de avutul obștesc, favoritismul, abaterile de la normele eticii noastre.Pentru ridicarea pe plan superior a activității consiliilor populare, de o importantă deosebită se bucură creșterea substanțială a rolului deputatului și întărirea relațiilor sale cu masele de alegători. Practica ne-a demonstrat că rezultatele cele mai bune se obțin acolo unde deputatul este în mijlocul cetățenilor. îi antrenează la îndeplinirea sarcinilor.La toate marile prefaceri care au loc în țara noastră participarea consiliilor populare este constantă. Cu cît devine mai complex și mai profund procesul de dezvoltare, cu atît se adîncește necesitatea ca în munca lor de conducere, consiliile populare să dispună de competență ridicată, de cunoașterea specializată a 

unor noi domenii, de instrumente și metode de lucru adecvate.Știm că ne așteaptă sarcini mari și nu ușoare, dar sîntem siguri că le vom îndeplini cu succes — a spus în încheiere vorbitorul. Doresc să asigur congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae
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Ion Florea
Deputat in ConsiliulEste pentru mine o cinste deosebită ca, în calitate de militar al forțelor armate ale Republicii Socialiste România și deputat al Consiliului popular al județului Brașov, să iau parte la cel mai reprezentativ forum al țării noastre — primul Congres al consiliilor populare și al președinților consiliilor populare.Ca toți oamenii muncii din patria noastră, militarii forțelor armate se bucură din toată i- nima de mărețele" realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în anii care au trecut, de minunatul program pentru viitorii ani. atît de strălucit prezentate nouă de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Alături de toți oamenii muncii, armata noastră populară a împletit în mod armonios preocupările pentru pregătirea de luptă și politică a ostașilor, subofițerilor și ofițerilor cu participarea activă, nemijlocită la realizarea marilor obiective ale construcției socialiste-în patria noastră. Militarii forțelor armate au participat. împreună cu oamenii muncii, pe șantiere de construcții, la realizarea marilor sisteme de irigații și a altor lucrări din agricultură, au răspuns ordinului comandantului suprem de a lupta împreună cu oamenii muncii împotriva urmărilor calamităților naturale care âu afectat țara noastră în anul prece&ent. Vă raportăm. tovarășe comandant suprem, că militarii forțelor armate ale Republicii Socialiste România, devotați trup și suflet poporului.
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Ion Sîrbu
Președintele Consiliului popular al județului BuzăuMemorabilul eveniment din viața României socialiste — primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare — este rodul grijii permanente pe care dumneavoastră o manifestați, tovarășe secretar general, ca oamenii muncii să participe tot mai mult la conducerea treburilor tării.Locuitorii care trăiesc și muncesc în orașele și satele județului Buzău — a spus în continuare vorbitorul — în uzinele, pe ogoarele și în instituțiile din acest colt de țară. se. mîndresc cu marile prefaceri ce au avut loc. Ei vorbesc cu căldură despre vizitele de lucru din toamna și vara anilor 1973 și 1975 ale secretarului general al partidului, care, în dialogurile ample cu activul de partid, cu oamenii muncii, a dat indicații prețioase privind dezvoltarea județului. Nu vom uita niciodată faptul că in timpul grelelor confruntări cu apele dezlănțuite, din iulie 1975. secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei la fața locului, ne-a ajutat să limităm urmările calamităților.Muncitorii, țăranii și Intelectualii din județul nostru au a- vut posibilitatea să raporteze că au îndeplinit cincinalul înainte de termen, onorîndu-și angajamentul solemn luat față de conducerea partidului și statului.Referindu-se la dezvoltarea agriculturii, vorbitorul a arătat creșterile de producție realizate în toate sectoarele acestei ramuri, subliniind faptul că peste 70 la sută din cantitățile de carne pentru fondul central al statului se realizează actualmente în complexe de creștere și în- grășare a animalelor.Vorbind apoi despre perspectivele ce se deschid agriculturii, el a spus : In dezbaterile ce au avut loc la sate, țăranii cooperatori au hotărit să folosească mai rațional terenurile libere din gospodării prin cultivarea lor cu legume, îndeosebi cu tomate în solarii. A fost stabilit un program special de dez

Ceaușescu, că noi, cei care lucrăm în Argeș, vom face totul pentru a fi la înălțimea misiunii încredințate de partid și de popor, vom munci cu pasiune și responsabilitate comunistă pentru a realiza tot ceea ce congresul de astăzi. Congresul al XI-lea al partidului nostru au hotărit.

popular al județului Brașovpartidului, cauzei socialismului și comunismului în România, au desfășurat o vie activitate pentru pregătirea politică, ideologică și de luptă.Am mandat din partea conducerii Ministerului Apărării Naționale să vă raportez că sarcinile trasate de dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, la recenta ședință a activului de partid dip armată vor fi în mod exemplar îndeplinite. Dorim să exprimăm și cu acest prilej, în numele tuturor militarilor armatei noastre, cele mai calde mulțumiri pentru grija permanentă pe care o purtați înzestrării armatei noastre cu tehnică modernă și asigurarea tuturor condițiilor pentru ca a- ceasta să poată răspunde în orice moment chemării patriei, a partidului, ordinelor dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului român. Vă asigurăm că vom depune toate eforturile ca toți militarii Republicii Socialiste România să înfăptuiască fără preget ordinele comandantului •suprem și că vor face totul, în continuare, pentru a fi în permanență prezenți la datorie, atît pe frontul activității de pregătire militară, cît și pe frontul construcției socialiste, în ampla activitate desfășurată de întregul nostru popor, sub conducerea partidului, pentru traducerea în viață a mărețului program adoptat de Congresul al XI-lea în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei noastre spre comunism.

voltare a sericiculturii. Vom extinde plantările de duzi pe terenuri improprii altor culturi, în parcuri și în zonele verzi din orașe, în terenuri libere de lingă școli, în sectoarele zootehnice ale cooperativelor agricole.Folosind experiența cîștigată în ultimii cinci ani în care s-au făcut lucrări de îmbunătățiri funciare, redîndu-se circuitului agricol peste 30 000 hectare, oamenii muncii din agricultura județului s-au angajat ca în cincinalul actual să redea agriculturii, prin lucrări anijiero- zionale, noi suprafețe de teren, situate în zonele co- linare din bazinele riurilor Buzău și Rîmnicu-Sărat. Trebuie însă să recunoaștem deschis că, față de suprafețele mari erodate din zona colinară, cît și cele din cîmpie, am făcut puțin pentru a opri mai repede procesul de degradare a solului, pentru a crește în mod constant producția. De aceea ne vom concentra toată energia — a arătat vorbitorul — pentru a se înfăptui lă timp în județul nostru sarcinile ce ne revin din programul național pentru amenajarea bazinelor hidrografice. In acest scop, prin contribuția populației se vor realiza importante lucrări. Pe cursul rîu- lui Buzău vor fi protejate mai multe mii de hectare de teren, realizîndu-se diguri de a- părare.Exprimînd sentimentele lor de profundă dragoste și nețărmurită prețuire față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, atașamentul față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, care exprimă în modul cel mai fidel interesele și năzuințele poporului român — a spus în încheiere vorbitorul — oamenii muncii din județul Buzău se angajează să-și aducă întreaga contribuție la dezvoltarea multilaterală a țării, să acționeze cu toată hotărîrea și responsabilitatea comunistă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin din actualul cincinal.
Vineri, 6 februarie, s-a încheiat primul Congres al consiliilor populara județene și al președinților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale, eveniment de importanță istorică în viața țării, în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.în ultima zi a lucrărilor, dezbaterile s-au desfășurat in plenul congresului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost salutați cu deosebită căldură, cu entuziasm de cei aproape 8 000 de delegați și invitați la acest mare forum. Minute în șir au răsunat ovații puternice, asistența scan- dind îndelung „Ceaușescu — P.C.R.".Alături de delegați, în sala congresului se aflau membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, deputați în M.A.N., reprezentanți ai unor instituții centrale și* organizații obștești, activiști de partid" și de stat.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.Ședințele de dimineață au fost conduse de tovarășii Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 

nistru al guvernului, și Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului popular județean Constanța. Au luat cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- ministru al guvernului, Corneliu Todirean, director general al Centralei industriale de produse a- norganice Rîmnicu-Vîlcea, loan Florea, președintele Consiliului popular județean Mureș, Gheorghc Mânu, director general al Direcției pentru agricultură și industrie alimentară a județului Vaslui, Eugen Barbu, scriitor. Maria Davidoiu, șefă de fermă la C.A.P. Tîmboiești, județul Vrancea, Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului popular al județului Brașov, Corneliu Dascălii, director general al Centralei „Delta Dunării" din Tulcea, loan Bucur, președintele Consiliului popular al comunei Sîncrăieni. județul Harghita, Iosif Tripșa, director al Institutului de cercetări și proiectări tehnologice pentru sectoare calde București, loan Foriș, președintele Consiliului popular al județului Satu- Mare. Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Execu

tiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului popular al județului Suceava. Angelo Miculescu, viceprim- ministru al guvernului, ministrul a- griculturii și industriei alimentare, Niculina Herța, medic, Zalău, Nico- dim Roșea, director al întreprinderii

Lucrările din ultima zi a Congresului
mecanice Cugir, Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C'.C. al P.C.R., președintele Consiliului popular al județului Iași, Ion Traian Ștefănescu, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Mihai Armașu, director al Trustului de construcții Bacău, Domokos Geza, scriitor. Maria Gîlmcanu. președintele Consiliului popular al orașului Pucioasa, județul Dîmbovița, Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R., președintele Consiliului popular al județului Sibiu, Adriana Moraru, președintele Consiliului popular al sectorului 2 al municipiului București. Constantin Bădiță, președintele C.A.P. Salcia, județul Mehedinți.

Dezbaterile în plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi au fost reluate in ședința de după-amia- ză, condusă de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului popular al județului Suceava.Au luat cuvîntul tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru consiliile populare, Ilie Odorescu, șeful Inspectoratului silvic județean Ca- raș-Severin, Petre Blajovici, pre- 

ședințele Consiliului popular al județului Bihor, Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic București. Augustin Mateuț. președintele Consiliului popular orășenesc Nă- săud. Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, președin

tele Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Drăgan, președintele Consiliului popular al județului Itfov, Teodor Roman, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al județului Teleorman. Adrian Păunescu. scriitor. Lucia Lungu, muncitoare la întreprinderea textilă „Moldova" Botoșani, Iulian Ploștinaru, președintele Consiliului popular al județului Mehedinți, Grigore Gheboianu, președintele Consiliului popular al comunei Seaca, județul OIL

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a condus ultima ședință a congresului.La dezbaterile generale din această parte a ședinței au hiat cuvîntul tovarășii : Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Nikolaus Berwanger, președintele Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate germană. Dumitru Petrescu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al județului Argeș, Ion Florea, deputat în Consiliul popular județean Brașov, Ion Sîrbu. președintele Consiliului popular al județului BuzăuCongresul a hotărit apoi să sisteze discuțiile și a trecut la adoptarea documentelor.în unanimitate, congresul a adoptat hotărîrile asupra problemelor care au făcut obiectul ordinii de zi. ale căror proiecte au fost dezbătute în cadrul secțiunilor.Congresul a adoptat, de asemenea, în unanimitate, Chemarea adresată tuturor consiliilor populare, întregului nostru popor.

Hotărîrile și Chemarea se vor da publicității.Primit cu cele mal calde sentimente de dragoste și stimă, a luat cuvîntul, în încheierea congresului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în repetate rînduri, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost salutată cu puternice aplauze, la sfîrșit întreaga asistență aclamînd îndelung, într-o atmosferă de mare entuziasm, pentru partid, pentru secretarul general al partidului.Participanții la congres au dat o vibrantă expresie hotărîrii ferme a tuturor cetățenilor țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități, tineri și vîrstnici. bărbați și femei — de a acționa cu energie, spirit revoluționar și înaltă responsabilitate comunistă, pentru transpunerea în viată a hotărîrilor Congresului al XI- lea. a sarcinilor de mare răspundere puse în fața lor de partid și secretarul său general, a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism. (Agerpres)
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Întîlnire la C. C. al P. C. RVineri dimineața, tovarășii Gheor- ghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru/ al C.C. al P.C.R., Radu Enache, secretar al C.C. al U.T.C.. Dumitru Ghișe, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Su- zană Gâdea, membru supleant al C.C. al P.C.R., prorector al Institutului politehnic București, Ion Mărgineanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., director general al Agerpres, și Ilie Șalapa, membru al Comisiei Centrale de Revizie, s-au întilnit cu delegația Partidului Mișcării Socialiste Panele- ne (PASOK), condusă de Andreas Papandreu, președintele partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie in țara noastră. Din delegație. fac parte Sylva Acrită, Iannis Fioros, deputați în Parlamen-

tul elen, Akis Tsochatzopoulos. membru al Secretariatului Executiv ai PASOK, Nikos Michalopoulos, secretar al Secției PASOK pentru tineret, Antonis Carras, membru al Secreta- •' riatului Secției PASOK pentru auto- administrarea locală. Michel Ziagas, secretar particular al. lui A. Papandreu, Dimitris Maroddșs. ziarist, responsabilul Biroului de presă al PASOK, George Massave'tas. ziarist, în cadrul întîlnirii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă nească, s-a procedat la informații în legătură și preocupările actualePASOK, au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide,- țări și popoare.
★Ambasadorul Republicii Elene la București, Dimitri A. Papadakis. a oferit în onoarea delegației PASOK un dejun.

caldă, priete- un schimb de cu activitatea ale P.C.R. și

(Agerpres)
Ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Burundi

va face o vizită oficială în tara noastrăILa invitația ministrului afacerilor externe ai Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe și cooperării din Republica Burundi, Melchior Bwakira, va efectua o vizită oficială în țara noastră în a doua jumătate a lunii februarie 1976.
Turnee peste hotare ale solilor,

muziciiTumeele interpreților noștri — soliști vocali și instrumentiști, dirijori — programate pentru această lună vor oferi publicului meloman din dive- ’ țări prilejuri de cunoaștere ma. .argă a realizărilor școlii muzicale românești.în prezent, violonistul Ștefan Ruha, acompaniat la pian de Ferdinand Weiss, se află în. Uniunea Sovietică unde susține o serie de concerte și recitaluri în cîteva mari orașe. în cadrul unui angajament cu Opera Națională a Greciei, baritonul Nicolae Herlea va interpreta în limba italiană rolul lui Figaro din „Bărbierul din Sevilla", pe scena Teatrului Olympia din Atena. Tenorul Ludovic Spiess va cînta intr-un spectacol cu „Aida" la Staatso- per din Munchen, în timp ce mezzo- soprana Martha Kessler își va da concursul intr-o Cântată de Vivaldi cu ocazia unui concert la Passau, tot în R.F. Germania. în Austria, so-

româneștiprana Maria .Nistor Slătinaru va apărea în „Lohengrin" la Teatrul din Linz, iar baritonul Ludovic Konya în „Don Carlos" la Teatrul din Graz. Dirijorul Emil Simon va înregistra cu Orchestra de cameră a Radiotele- viziunii belgiene din Bruxelles lucrări de S. Toduță. M. Ravel și J. Fontain, după care va pleca Ia Lisabona pentru a concerta cu Orchestra Radiodifuziunii naționale din capitala Portugaliei. Baritonul Lucian concursul în CeaikovskiMarinescu își va daopera „Ioana d’Arc" decu prilejul unui concert organizat la Paris. Publicul din mai multe localități din R.D. Germană îi va putea asculta pe dirijorul Ilarion Ionescu . Galați și pe soprana Elvira CîrjeDruică. Printre turneele acestei luni mai figurează cele întreprinse de dirijorul Carol Litvin în Bulgaria și de violonistul Varujan Cozighian în Elveția. - 1(Agerpres)
LA „ELECTROMETAL" ORADEA

Preocupări pentru înnoirea
și modernizarea producțieiCooperativa „Electrometal" din Oradea (considerată, pe bună dreptate, un laborator de mecanică fină și echipament electric pentru ..mijloace auto), care dispune de muncitori și specialiști cu înaltă calificare, a debutat în noul cincinal cu o mare parte din producție reînnoită. Vicepreședintele cooperativei. Petru Chivari, ne spunea că reînnoirea și diversificarea producției se realizează, începînd cu acest an, prin- tr-o largă cooperare cu întreprinderi republicane din țară și. în mod special, cu cele din județul Bihor. O însemnată parte din echipamentul electric necesar mașinilor- unelte realizate la întreprinderea u „înfrățirea" din Oradea se produce

la „Electrometal". Asimilind o serie de piese care se aduceau pînă în prezent din import, cooperativa ,, orăcleană își aduce o importantă coriiribuție la eforturile depuse pentru reducerea cheltuielilor valutare. . Multe produse se realizează prin cooperare cu I.A.S., fabrica „Arta", întreprinderea „Metalica" și alte unități economice din Bihor și din țară. în afară de faptul că prin cooperare locală se rezolvă cu mai multă ușurință aprovizionarea rapidă și cu întregul necesar de ansambluri pentru producător și beneficiar, se reduc substanțial cheltuielile aferente transportului de la mari distanțe. 1 (Dumitru Gâță).

ire laTovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General al A.R.L.U.S., a primit vineri delegația Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), condusă de Vasiliiț Petrovici Prohorov, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Sovietului regio- . nai Moscova, deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., membru al con-

ducerii Uniunii asociațiilor ’ sovietice de prietenie și relații culturale cu străinătatea, care vitățile organizate ocazia celei de-a semnării primului nie, colaborare, și între România și U.R.S.S.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.

participă la festi- în țara noastră cu 28-a aniversări a Tratat de priete- asistență mutuală
i

Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GRENADEI

Cu ocazia aniversării creării Armatei
Populare Coreene

Un sortiment bogat de
cooperațieiîn ultimii ani, concomitent eu construirea de noi unități turistice (hanuri, moteluri, cabane etc.), constituind tot ati- tea puncte de atracție în cele mai pitorești zone ale țării noastre, cooperația de copsum și-a sporit considerabil rețeaua comercială și de prestări servicii în mediul rural. Dar mai Important poate decît numărul considerabil de magazine gradul de funcționalitate noilor unități, organizate principiul formelor moderne de vînzare — autoservirea și alegerea liberă a mărfurilor.în majoritatea comunelor s-au construit in ultimii ani complexe comerciale, magazine universale, magazine tip „Super- coop“, toate dotate cu mobilier și utilaje moderne, care asigură o folosire intensivă a spațiilor comerciale și o suprafață de expunere sporită.

este al pe

Bine aprovizionate cu un bogat și variat sortiment de mărfuri industriale, de la cele de cerere curentă la cele de folosință îndelungată, unitățile cooperației de consum satisfac exigentele unui număr tot mai mare de cumpărători. Este suficient să arătăm că în anul 1975 volumul mărfurilor desfăcute prin rețeaua comercială a cooperației de consum a fost de peste 10 ori mai mare decît in anul 1950.în aceste zile, magazinele cooperativelor de consum oferă o gamă largă brăcăminte— confecții moderne, încălțăminte cum și numeroase lectrotehnice dăresc..

de articole de îm- pentru sezonul rece din diferite țesături tricotaje, galanterie, călduroasă, pre- articole e- și de uz gospo-

/

LA I.T.A. CLUJ

Demaraj rapid în noul an i

Ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România. . general de armată Ion Ioniță, a adresat o telegramă de felicitare ministrului Forțelor armate populare ale Republicii Populare Democrate Coreene, general de armată Țoi Hiăn, cu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene.Cu aceeași ocazie, atașatul militar, aero și naval al Republicii Populare Democrate Coreene, colonel Am Sun
★Cu prilejul celei de-a XXVIII-a a- niversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonel Am Sun Dăk, - a oferit, vineri seara, o recepție în saloanele ambasadei.Au participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel,

Dăk, a avut întilniri cu cadre și elevi ai Școlii militare de ofițeri activi „Leontin Sălăjan", precum și cu militari dintr-o unitate din garnizoana București, cărora le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat și activitatea de azi a militarilor Armatei populare a Republicii Populare Democrate Coreene. După festivități, au fost vizionate expoziții de fotografii și filme înfățișînd aspecte din viața ostășească coreeană.
★adjunct al ministrului apărării naționale, funcționari superiori din M.A.E., generali și ofițeri.Au fost prezenți Ian Miăng Sul. însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București, atașați militari, aero și navali acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Eric M, Gairy, prim- ministru și ministru al afacerilor externe al Grenadei, cu ocazia Zilei naționale a acestui stat.
★Vineri după amiază a plecat la Cairo o delegație a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Bela Cseres- nyes, vicepreședinte al U.N.C.A.P., pentru a participa la lucrările Conferinței anuale a Uniunii. Centrale a Cooperativelor Agricole din Republica Arabă Egipt. '
*Asociația pentru cercetarea științifică din Republica Federală Germania a făcut o donație de cărți Bibliotecii Academiei. Transmisă vineri la amiază, in cadrul unei festivități, de ambasadorul acestei țări la București, Erwin Wickert, donația constă în lucrări ilustrind diverse ramuri ale științei și volume de literatură beletristică. Mulțumind, Jean Livescu, directorul Bibliotecii Academiei, a subliniat că acțiunea se înscrie in cadrul relațiilor de colaborare existente între cele două instituții. La manifestare a fost de față acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.

A apărut:
(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Noii ZeelandeVineri seară, la Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a fost organizată o manifestare culturală cu prilejul Zilei naționale a Noii Zeelande. Cu această ocazie, prof. Ovidiu Marcu a împărtășit impresii de călătorie din această țară. Au participat membri
din conducerea I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă si cultură, un numeros public. în încheiere a fost prezentat un program de filme documentare neozeelandeze.(Agerpres)

(Agerpres)
REVISTA 

ECONOMICĂ
nr. 5 din 6 februarie 1976Congres Apa vie Cincina- de mari progrese în dezvoltarea econo- mico-socială a României ; Dezvoltarea economiei românești in profil teritorial ; hidrotehnice 1976—1980.în sprijinul învățămintul de partid, politicii

Din sumar : Primul al consiliilor populare, a înțelepciunii obștii ; lui 1971—1975 : Etapă
Amenajările în perspectiva

ALBA BRAȘOV

Excelenței Sale Domnului LEO DE GALE
Guvernator general al Grenadei este deosebit urări de pro-Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, îmide plăcut să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune greș și prosperitate pentru poporul Grenadei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ERIC M. GAIRY
Prim-ministru al GrenadeiZiua națională a Grenadei îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite sincere felicitări și urări de succes pe c_l— ■-- țdumneavoastră. calea dezvoltării independente a țării

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Noi unități meșteșugăreștiRețeaua unităților prestatoare de servicii către populație a cooperației meșteșugărești din județul Alba s-a extins și modernizat, în ultimii ani, numărul acestora ajungînd în prezent la peste 310. Și în acest an se vor da în folosință noi complexe re. în centru ne la . .unități noi cu profile — reparații obiecte de uz casnic, croitorie, reparații de radio, televizoare, ceasornicărie etc. Tot în această localitate va ■jfi deschisă. în scurt- timp, o 'spălătorie chimică, iâoi unități •’.’ meșteșugărești se vor deschide și în orașul Abrud (croitorie, mecanică, vopsitorie). Noi unități se vor da în folosință și în orașele Sebeș, Aiud și Blaj. Pentru mai buna organizare și coordonare a activității în domeniul prestațiilor de servicii, in orașul Zlatna este prevăzută I înființarea unei cooperative meșteșugărești. O atenție deosebită acordă U'.J.C.M. Alba dez- ' voltării prestațiilor in domeniul construcțiilor și reparațiilor' de locuințe, precum și extinderii rețelei de unități pentru repararea obiectelor de uz casnic.Realizarea acestui program va determina creșterea cu 15 la sută a volumului prestațiilor de servicii către populație. (Ștefan Dinică).

meșteșugărești și atelie- orașul Cugir, puternic muncitoresc, se vor pu- dispoziția cetățenilor 11 diverse

Pentru modernizarea circulațieiPentru a face față intensificării circulației rutiere pe raza Brașovului, consiliu] popular municipal a inițiat în ultima vreme o serie de măsuri menite să asigure o legătură mai rapidă și directă între diferitele zone ale orașului, ca și o scurgere neîntreruptă a fluxului de autovehicule aflate în tranzit. Este vorba, în primul rînd, de modernizarea și lărgirea unor artere pe care s-au creat cite patru benzi de circulație. O altă lucrare importantă este și pasajul superior de la Bartolomeu (cel de-al V-lea din Brașov) care elimină unul din cele, mai strangulate puncte? de-circula- ție. -în scopul asigurării unei ciț- culații. mai fluide pentru autovelu-: culele în tranzit, au fost terminate lucrările de amenajare a unei artere semiinelare care descongestionează zona centrală.Acțiunea de modernizare a căilor de circulație va continua cu a- ceeași intensitate și în cursul acestui an. Pe primul loc se situează continuarea lucrărilor de lărgire și modernizare a Căii Bucureștiului — cunoscutul drum cu plopi — care va fi amenajat cu 4 benzi de circulație. Lucrări similare vor începe in curind pe Calea 13 Decembrie,’ între întreprinderea de tractoare și cea de rulmenți, pe strada Zizinului, in zona platformei industriale de est, pe Strada de;Mijloc etc. uA loc important in aceste preocupări îl constituie modernizarea și sistematizarea circulației în zona istorică a Brașovului — acțiune complexă, de mare importanță. (Nicolae Mocanu).

participanților Ia politico-ideologic cursul : Studierea ,________ economice interne șiinternaționale a P.C.R., revista publică o consultație la tema 7, pentru cursanții din industrie : Cincinalul 1976—1980 — cincinalul revoluției telmico-științi- fice. Sarcinile întreprinderilor și organizațiilor de partid din industrie privind aplicarea in practică a rezultatelor cercetării științifice, ' ridicarea nivelului tehnic al producției. îmbunătățirea performanțelor produselor românești. Direcțiile dezvoltării comerțului exterior cu produse industriale.Revista mai publică de asemenea articolele : Omul, tehnica, mediul. Hrana — problemă vitală a omenirii ; Pentru o nouă ordine economică interna- . țională. Exigențe conceptuale și cîteva false dileme ; Politica demografică și dezvoltarea.

★Cu doi ani în urmă, la 7 februarie 1974, pe harta lumii a apărut un nou stat independent — Grenada, tă in extremitatea meridională filelor Mici (zona Caraibilor), Grenada (suprafața, 344 kmp, lația, circa 110 000 de locuitori) descoperită în 1498 de Cristofor Co- lumb, aflindu-se apoi, timp de cîte- va secole, sub stăpînirea alternativă cind a Franței, cînd a Angliei. în 1967 dobîndește statut de „stat asociat" la Marea Britanie și membru al Commonwealthului împreună cu alte cihci insule din zonă ; șapte ani mai tîrziu este primul din aceste teritorii care iși proclamă independenta — act ce demonstrează impetuozitatea cu care se afirmă pretutindeni pe glob dreptul imprescriptibil al popoarelor la dezvoltare de sine stătătoare.Economia insulei este predominant agrară (principalele culturi : buni- bac, trestie de zahăr, arahide, cacao, nuci de cocos, plante oleaginoase), mai mult de jumătate din populație fiind ocupată în acest sector de activitate. Există și o industrie embrionară. limitată la câteva întreprinderi manufacturiere pentru prelucrarea, îndeosebi, a produselor agricole destinate exportului. O ramură în plină dezvoltare este turismul, favorizat
vremea

Situași An- insula popu- a fost

*de cadrul natural și de clima propice.Consecventă politicii sale de solidaritate cu noile state Independente, indiferent de mărime,’ potențial economic sau zonă geografică, _ România a recunoscut, încă de la început, statul Grenada. Din dorința de a promova legături de prietenie și cooperare. între țările și popoarele noastre. România și Grenada au stabilit anul trecut relații diplomatice la rang de ambasadă.
G. B.

Realizări ale siderurgiștilor gălățeniremarcat este faptul că cea mai mare parte din sporul de oțel pe care siderurgia țării îl va realiza în acest cincinal se va obține la combinatul gălățean. (Dan Plăeșu).

Colectivul întreprinderii de transporturi auto — Cluj, de mai multe ori fruntaș pe ramură, înregistrează noi succese, îndeosebi prin sporirea numărului de călători și a tonelor de mărfuri transportate, ca și prin reducerea consumurilor de carburanți , și lubrefianți. Activitatea în a- cest an a început foarte bine, accentul punîndu-se pe calitatea servirii, atît în transportul de

călători. Pen- transporturilormărfuri, cit și de tru optimizarea• și utilizarea la întreaga capacitate a parcului de mașini s-au incheiat contracte cu beneficiarii la nivelul sarcinilor de plan. Reviziile tehnice și întreținerea parcului auto se fac în flux, atelierele fiind bine dotate cu scule, cu aparatură de măsură și control, cu mijloace moderne de testare. (Al. Mureșan).

— Practic, nu există domeniu de utilizare a tablei subțiri, mijlocii și groase unde să nu fie prezente produsele Combinatului siderurgic de la Galați — ne spune inginerul Ștefan Mangu, director adjunct comercial. Avem numeroși beneficiari interni, care ' ' . ’ , _1.noastre Ia confecționarea a zeci și zeci de produse. De asemenea, laminatele Galațiului sînt exportate in 34 de țări din Europa, Asia, America. Africa.Produsele confecționate din oțelul realizat la Galați sînt deosebit de diverse. Și de foarte largă utilitate; reci-pienți, cazane, nave, autoturisme, tractoare, semănători, autobuze, autocamioane, tramvaie, locomotive, vagoane. Tot oțelul gâlă- țean se folosește și la fabricarea de biciclete, motorete, aragazuri, frigidere, articole de menaj și de uz casnic, aparatură electrotehnică etc.în scopul satisfacerii mereu crescînde a solicitărilor, Combinatul siderurgic de la Galați a cunoscut și va cunoaște și în anii viitori o amplă dezvoltare. în cincinalul l971— 1975 aici au fost puse în funcțiune patru baterii de cocsificare, două furnale de 1700 mc, o nouă oțelăfie cu convertizoare, o oțelărie electrică, laminoarele de benzi la cald și la rece ș.a. Toate colectivele Combinatului siderurgic de,la Galați au început anul 1976 prin realizarea sarcinilor de plan la toți indicatorii, in ritmurile impuse de dezvoltarea în continuare a combinatului.

O Teatrul Național București .(sa
la mare) : Peripețiile bravului
soldat Svejlc — 19, (sala mică) ; 
Viața unei femei — 19,30.
• Opera Română : Olandezul
zburător — 19.
o- Teatrul de operetă : Lăsațl-mă 
să cînt — 19,30.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19.
« Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
într-o singură seară — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Elisabeta I — 
15. Noile suferințe ale tinărului 
„W“ — 19,30.

*. Teatrul Mic ; Nu sintem îngeri 
— 19,30.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost în Ar
cadia — 19.30, (sala Studio): Sizwe 
Bansl a murit — 19.
• Teatrul Giulești : Fotbal —19.30. 

Teatrul evreiesc de stat ; Di
vorțul — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
riei) : Cavalcada comediei —19,30. 
o Teatrul „I. Vasflescu" : Școala 
birfelllor — 19,30.
o- Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30, (la sala Palatului
sporturilor șl culturii) : Spectacol 
folcloric extraordinar — 18.
a Teatru! ,',Ion Creangă" ; An
dersen — 7 pagini (premieră) —

16, Aici zorile sînt liniștite — 19.30. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Nocturn „Cu cit cint atita 
sînt" — 21,30.
o- Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cinci seri — 19.30.
o Circul București : Carnavalul 
risului — 16; 19,30.
/

ll,15;

coas-
13,30;

o Cuibul : FESTIVAL — 9;
13,30; 16; 18,15: 20,30.
c, Comandantul bateriei de 
tă. : LUMINA — 9; 11,15; 
16; 18; 20.
O Inspectorul Brannigan : BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,30;

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
rece, îndeosebi în nord și est. Au căzut 
ninsori slabe locale în Oltenia, Munte
nia. sudul Dobrogei și jumătatea de 
nord a Moldovei, Carpații Meridionali 
și Munții Banatului. In zona subcarpa
tică a Olteniei și Munteniei, precum și 
în sudul Crișanei și vestul Transilva
niei ceața a persistat, fiind însoțită de 
depunere de chiciură. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între minus 8 
grade la Suceava și Iași și plus 4 gra
de la Moldova Veche. în București : 
Vremea a fost rece. A nins slab, iar

vîntul s-a intensificat ușor după-amla- 
ză. Temperatura maximă a fost de mi
nus 1 grad. *

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 februarie. In țară : Vreme rece 
șl în general închisă. Vor cădea ninsori 
locale, mai frecvente în sudul șl estul 
țării. Vint moderat, cu intensificări în 
Cimpla Dunării, în Moldova și Dobro- 
gea. La munte ninsoare viscolită. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 18 și minus 8 grade, mai cobo-. 
rite în Moldova șl în depresiunile intra- 
montane. In sud-vestul țării minimele 
vor oscila între minus 6 și zero grade, 
iar maximele, ziua, intre minus 7 și plus 
3 grade, mai coborîte in nord-est. Pe . 
alocuri se va produce ceață. In Bucu
rești : 'Vreme în general închisă. Tem
porar ninsoare. Vint moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatura 
ușor variabilă.

• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT

folosesc produsele

20,45, PATRIA — 
16; 18,30; 20,45.
O Un clntec pe Broadway : CA
PITOL — 9; 11,45; 14,30; -----
20, FAVORIT — 10; 13;
19,15.

Zile fierbinți : SCALA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
16; 18.15; 20,30.
o Cei trei mușchetari : LUCEA- 

11,15; 13,30; 16; 18,15;

liberă: CENTRAL
13.45; 16; 18; 20, MO- 

; 12; 14; 16; 18: 20. 
VICTORIA — 9; 11,15; 
18,13; 20,30, GLORIA 

20,30. 
COTROCENI — 10; 12; 

11,15;

FARUL — 9;
20,30.
C Respirație
— 9.15; 11,30; 
ȘILOR — 10;
O Colț Alb: 
13,30; 15,45;
— 9; 11,15; 13,36; 15,45'; 18,13 
O Patima
14; 16; 18; 20, VOLGA — 9

17,15;
16,15;

Jocurile Olimpice de iarnăINNSBRUCK 6 (Agerpres). — Cea de-a treia zi a „Olimpiadei albe" de la Innsbruck a început cu proba de biatlon (20 km schi fond, combinat cu trageri la țintă), disputată la Seefeid pe o temperatură de minus 8 grade. Zăpada bună și vremea însorită au creat condiții perfecte de întrecere. Victoria a revenit schiorului sovietic Nikolai Kruglov, urmat de finlandezul Heikki Ikola. Principalul favorit, campionul mondial Aleksandr Tihonov, a ocupat doar locul 5.Dintre concurenții români, primul . s-a clasat Gheorghe Voicu pe locul 16.Competiția feminină de patinaj viteză a continuat pe inelul de gheață din Innsbruck cu proba de 500 m, încheiată cu succesul, de altfel scontat, al americancei Sheila Young, și cu un surprinzător loc doi ocupat canadiana Cathy Priestner.Sheila Young — care prezintă particularitatea de a fi și campioană mondială de ciclism pe velodrom ! — a fost prima femeie din lume care a coborît sub 41” (40”91/100) in cursa de 500 m.La Innsbruck au început ieri întrecerile turneului de hochei pe gheață (grupa A) din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă. Iată, primele rezultate : U.R.S.S. — S.U.A. 6—2 (3—0, 1—1, 2—1) ; R. F. Germania — Polonia 7—4 (5—2, 0—0, 2—2). în acest al doilea meci, hocheiștii vest-germani au deschis scorul in primele 10 secunde de joc, după care au marcat

de

alte patru goluri, în timp ce hoche- iștii polonezi au înscris de două ori in prima repriză.După primele două manșe, în-concursul olimpic de bob pentru echipaje de 2 persoane conduce Austria, cu timpul de l’52’*25/100, urmată de R. D. Germană (l’52”28/100), R. F. Germania (l’52”40/100).Primul echipaj al României (Pan- țuru, Lixandru), ocupă locul 11 cu timpul de l’54”55/100. La concurs participă 24 de echipaje din 13 țări.în cadrul congresului F.I.B.T. s-a stabilit ca anul viitor ' campionatul european de bob _pentru seniori să se desfășoare în din Sinaia, în bruarie.în concursul de fășoară pe pîrtia
România, pe pîrtia cursul lunii fesăniuțe, ce se des- __T_____r___________ de la Igls, după atreia manșă clasamentele se prezintă astfel : feminin : 1. Margit Schumann (R.D.G.) ; 2. Elisabeth Demleitner (R.D.G.) ; 3. Ute Ruehrold (R.D.G.) ; masculin: 1. Detlef Gunther (R.D.G.); 2. Josef Fendt (R.F.G.) ; 3. Hans Rinn (R.D.G.).în programul zilei a 4-a sînt înscrise finalele la patinaj viteză femei 1 000 m, sărituri de la trambulina de 70 m, schi fond femei 5 km, ultimele manșe la bob 2 persoane și la săniuțe. în turneul de hochei pe gheață grupa B se vor juca partidele : România — Iugoslavia, Bulgaria, — Elveția și Austria — Japonia. Seara se desfășoară exercițiile libere la patinaj artistic perechi.

LA SINAIA

Finalele întrecerilor la sanie 

din „Cupa tineretului"începînd de astăzi* vor avea loc la Sinaia finalele pe țară ale „Cupei ti}- neretului" la probele de sanie pentru elevii și elevele între 14 și 19 ani. Vor participa 120 de școlari, ciștigători ai etapelor județene. întrecerile se vor ■ desfășura pe pîrtia special amenajată pe drumul vechi spre Cota 1400. Cil același prilej al finalelor va fi decernat și trofeul „Săniuța de argint". 'La Păltiniș — județul Sibiu. în zilele de 18 și 19 februarie și. respectiv, 21 și 22 februarie se ’vor întrece schiorii săteni și cei din rindurile elevilor, ciștigători ai etapelor județene în probele de slalom și de fond. Vor lua parte la aceste finale ale „Cupei tineretului" la schi aproximativ 350 de tineri sportivi.Menționăm că pe timpul etapelor premergătoare finalelor, organizațiile U.T.C. și asociațiile sportive au programat acțiuni de muncă patriotică a tineretului pentru amenajarea pârtiilor de schi și săniuș. După cum ne informează Secția de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei și sport a C.C. al U.T.C., realizări deosebite în privința amenajării pîrtiilor s-au obținut în județele Suceava, Mureș, Hunedoara, Gorj, Maramureș, Argeș, Vîlcea' și Sălaj.

HANDBALîn ziua a treia a turneului internațional feminin de handbal de la Cheb (Cehoslovacia), selecționata Cehoslovaciei a intrecut cu scorul de 14—12 (7—6) formația Ungariei. Alte rezultate: R.D. Germană — Bulgaria 23—15 (10—5) ; U.R.S.S. — Polonia 22—12 (11-7).
Geoff sur-TENIS• Tenismanul australian Masters a obținut un rezultat prinzător in optimile de finală albturneului de la Richmond, învingîn- du-1, foarte ușor, în numai 42 minute, cu 6—1, 6—1 pe celebrul său compatriot Rod Laver. Olandezul Tom Okker l-a întrecut cu 6—2, 6—2 pe americanul Martin Riessen. Gottfried (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe Tanner (S.U.A.) iar Ramirez (Mexic) a ciștigat cu 6—4, 6—4 jocul cu A. Amritraj (India), o în- tîlnirile din sferturile de finală ale

turneului de la Boca RatOn (Florida) au fost marcate de abandonul campionului american Jimmy Connors. Acesta a ciștigat cu 6—4 primul set al partidei cu John Whitlinger (S.U.A.) fiind nevoit în continuare, din cauza unei întinderi de ligamente, să abandoneze. • Au continuat partidele turneului care are loc pe teren acoperit la Barcelonă. Rezultate tehnice : Crealy (Australia) — Fairlie (Noua Zeelandă) 6—4, 6—3 ; Dibbs (S.U.A.) — Fibak (Polonia) 4—6, 7—5, 6—2 ; Drysdale (R.S.A.) — Dillen (S.U.A.) 7—5, 6—3. • în turul al doilea al turneului internațional feminin de tenis de la Cleveland, Jausovec (Iugoslavia) a dispus cu 6—1, 6—2 de Florența Mihai (România).
FOTBALîn meci tur pentru sferturile de finală ale ..Cupei campionilor europeni" la fotbal, Dinamo Kiev va în- tîlni formația St. Etienne (Franța). S-a stabilit ca primul joc să aibă loc

la 3 martie, în orașul Simferopol (Crimeea), care posedă un stadion o capacitate de aproape 45 000 locuri.'
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA FEBRUARIE 1976 :I : 71 22 73 9 56

cu de

a Il-a : 89 83 82 42 1252
DIN 6Extragerea 41 62 67.Extragerea80 30 45 17. ‘FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 948 303 lei, din care 14 292 lei REPORT.
t V

13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Vlnătorii de Incendii : 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16;
20, FEROVIAR — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30.
o Alarmă In Deltă : DACIA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
CARA — 15,30; 18; 20.
o Jack și vrejul de fasole : 
NA — 11,30; .13,30; 15,30;
19,30.
• Program de 
DOINA — 9.30.
o România ieri și azi. Program 
de documentare ‘ "
PURI NOI — 11.
• Cercul magic : TIMPURI NOI
— 9; 13; 15,45; 18; 20, PROGRESUL
— 15,30; 17,30; 19,30.

CASA 
; îs;
13,30;

DOI- 
17,30; 

desene animate :

românești : TIM-

© Moara cu noroc — 14,15, Co
moara din Vadul Vechi — 16,15, 
Retrospectiva filmului documentar 
britanic (VII) — 18,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
•> Acest fel de dragoste : 
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
18.15; 20,30.
O Cursa : BUCEGI — 15,45 
20, VIITORUL — 15,30; 18;
O Circul : GRIVITA — 9; ’ 
13,90; 16; 12.1:, 2C.22, 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
O* Soarta Aurei și Argentinei : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
O Unde este compania a 7-a?: 
UNIREA — 16; 18: 20.
O Cum să-1 înecăm pe dr. Mra- 
cek : LIRA — 15,30; 18; 20,15.
« Marele Gatsby : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19, PACEA — 10; 13; 
15,30; 19.

18;
20,15.
11.15;

18.15; 20.30, AURORA —

© Lotte Ia Weimar : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
© Evadatul: FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15, POPULAR — 15,30; 18; 1
20,15.
O* Alexandra și infernul ; Cele 
mai bune momente cu Stan și 
Bran : CRÎNGAȘI — 16.
O Pirații din metrou : FLOREAS- 
CA — 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20,15. MIORIȚA ■— 9; 11,15; 13,30;- 
15,45; 18; 20.
© Sfere de foc : VITAN — 15,30; 
18; 20.
©< J. D. Cahill: ARTA — 15,30; 
17,45; 20.
© Ne vom întoarce cînd azaleele 
vor înflori : MUNCA — 15.45; 18; 
20.
• Toate dovezile împotrivă : RA
HOVA ----- 16; 18; 20.

10,00 O viață pentru o idee : Ema- 
noil C. Teodorescu (1866— 
1049). 110 ani de la nașterea 
celui mal de seamă fito-fl- 
zlolog român.
Micul ecran pentru cel mici. 
Teleclnemateca.
Portativ ’76 — revista muzi
cii ușoare.
Telex. 
Reportaj TV.
Drumuri pe cinci continente. 
Virstele peliculei.
Caleidoscop cultural-artistic. 

Franța — Irlanda 
(„Turneul celor 5 națiuni"). 
Transmisiune directă de la 
Paris.
Bucuroși de oaspeți... la 
Ploiești.
Club T... vă invită la Iași. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleenciclopedfa.
Film serial Kojak.

10.25
11,00
13,55

13,25
13.30
13,45
14.30
15.30
15,55 Rugbi :

17,40

18,20
19,20
19,30
20.00
20,50
21,40 24 de ore.
22,00 Intîlnirea de la ora 10... La 

Parc Hotel.

/

I

4.»

•< ■*»
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LA ÎNCHEIEREA REUNIUNII DE LA ATENA
■ââ acționează c» consecventă penîru dezvoltarea 
raporturior irtlotrale intre țările balcanice, 

h interesul canzei păcii si securitătii"ATENA 8. — Corespondentul Ager- pres transmite : La încheierea lucrărilor reuniunii de la Atena privind cooperarea economică si tehnică multilaterală între state balcanice, conducătorii delegațiilor participante și-au exprimat satisfacția față de rezultatele înregistrate, care au evidențiat largile posibilități existente in vederea dezvoltării colaborării multilaterale, a instaurării unui climat de pace, bună vecinătate si înțelegere in regiunea Balcanilor.Tn cadrul dezbaterilor am schimbat opinii și idei asupra posibilităților de promovare, a cooperării economice și tehnice'între țările noastre, a subliniat conducătorul delegației Republicii Populare Bulgaria, Petar Bachikarov. Numeroase sugestii și propuneri specifice au fost făcute în această privință de către membrii delegațiilor. Este acum de competența guvernelor să examineze această listă, să selecționeze acele idei și sugestii care vor fi utile și acceptabile și să hotărască acțiunile corespunzătoare.O concepție constructivă și creatoare a prevalat în timpul dezbaterilor. Acest mod de abordare, după părerea mea, reprezintă o manifestare a interesului mutual și a bunăvoinței pentru creșterea cooperării, atît pe o bază bilaterală, cit și multilaterală. într-un mod mai general, această reuniune a fost o expresie a spiritului de la Helsinki. Eforturile noastre au fost rodnice, pentru că noi toți am lucrat cu bunăvoință și pe o bază realistă. în această direcție, ne-am adus contribuția la consolidarea unui climat de prietenie și încredere reciprocă între popoarele noastre.După cum este cunoscut, a spus conducătorul delegației Republicii Socialiste România, Nicolae Ștefan, guvernul român a acordat întotdeauna un loc de seamă, în politica sa externă, transformării Balcanilor In- tr-o zonă de pace, bună vecinătate și de cooperare, liberă de arme nucleare și baze militare străine. România militează cu consecvență pentru acest obiectiv, întrucît consideră că, atit pe plan bilateral, cit și multilateral. cooperarea dintre țările noastre trebuie să contribuie la bunăstarea și prosperitatea popoarelor noastre. la cauza generală a păcii și securității în Europa și în lume.Apreciem că eforturile pe care le-am întreprins trebuie să conducă la o cooperare multilaterală concretă. în domenii de interes comun, potrivit modalităților pe care guvernele noastre le vor stabili.Iată de ce am acordat un Interes deosebit acestei întâlniri guvernamentale, care, in concepția României, trebuie să constituie începutul unui amplu proces de cooperare fructuoasă între țările noastre.„O asemenea evoluție — declara recent președintele României, Nicolae Ceaușescu — ar corespunde pe deplin intereselor tuturor națiunilor din Balcani, din Europa, din zona Mediteranei și din Orientul Mijlociu. Este de Ia sine înțeles că trans
Declarația solemnă româno-mauritană 
difuzată ca document al Adunării Generale a O.N.ILNAȚIUNILE UNITE 6 - Corespondentul nostru transmite : La Națiunile Unite a fost difuzată ca document al Adunării Generale a O.N.U. Declarația solemnă comună româno-mauritană, semnată Ia București la 25 iunie 1974 de președintele Republicii Socialiste România,

„Alături de țările in curs de dezvoltare, 
în lupta pentru progres, pentru făurirea 

unei noi ordini economice și politice internaționale" 
Cuvîntarea reprezentantului țării noastre Ia reuniunea 

„Grupului celor 77"MANILA 6 (Trimisul special Agerpres transmite) : în cadrul ședinței plenare a reuniunii la nivel ministerial a „Grupului celor 77“ de joi noaptea. conducătorul delegației României, tovarășul Nicolae M. Nicolae. ministru secretar de stat la Ministerul , Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a făcut cunoscută poziția țării noastre în legătură cu problematica în discuție.România, ca țară socialistă în curs de dezvoltare, are interese și preocupări comune cu cele ale celorlalte țări în curs de dezvpltare. Țara noastră se află alături de celelalte țări în curs de dezvoltare în lupta lor pentru emancipare politică și e- conomică și este gata să-și aducă contribuția la întărirea colaborării între toate țările în curs de dezvoltare, astfel îneît ele să aibă un rol iot mai important în viata internațională, să devină un factor decisiv al progresului, în direcția instaurării unei noi ordini economice si politice internaționale.Soluționarea eficientă a problemelor economice și comerciale asupra cărora se concentrează lucrările celei de-a treia reuniuni ministeriale a • „Grupului celor 77“ reclamă măsuri ferme și urgente pentru a asigura 

formarea Balcanilor într-o asemenea zonă a păcii nu poate fi îndreptată împotriva nimănui, nu poate dăuna nici unei țări sau grupuri de țări ; dimpotrivă, asemenea colaborare pașnică cu caracter regional constituie o cale sigură de consolidare a destinderii și securității întregului continent, a păcii mondiale".în ceea ce o privește. România va continua să acționeze pentru dezvoltarea pe mai departe a raporturilor de cooperare multilaterală guvernamentală, pe planuri multiple între țările participante.Relevînd că reuniunea, se încheie cu succes, conducătorul delegației Republicii Turcia, Oguz Gokmen. a mulțumit delegațiilor „ce au făcut, toate, dovada unui spirit de cooperare, pentru a facilita și îndeplini a- cest obiectiv grandios, pe care îl reprezintă cooperarea economică si tehnică între țările balcanice".„O atmosferă de prietenie a domnit în timpul lucrărilor noastre, din primul moment al reuniunii; Chiar dacă în timpul dezbaterilor au apărut deosebiri de vederi, această atmosferă de prietenie și aoest spirit de cooperare nu au încetat să domine gindurile noastre.Reuniunea de Ia Atena. în mod cert, este un succes. Ea este în a- vantajul cooperării interbalcanice. economice și tehnice.Acest proces va trebui să continua și să se dezvolte în lunile și anii ce urmează. Revine deci guvernelor noastre să adopte hotărârile necesare In acest sens.Eu doresc continuarea cea mai fericită a acestei reuniuni, adică realizarea unei cooperări perfecte în domeniile economic și tehnic, care va contribui, în mod cert, la consolidarea păcii și prosperității în regiunea Balcanilor, ca și la bunăstarea popoarelor noastre".în numele delegației Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Kazimir Vidas și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele înregistrate. „Dacă lucrările noastre au ajuns la bun sfîrșit — a spus el — meritul, revine tuturor delegațiilor participante. Grație rezultatelor care au fost obținute și care constituie, după părerea noastră, un aport important la dezvoltarea cooperării interbalcanice, se poate considera că țările acestei regiuni au adus, de asemenea, prima lor contribuție Ia întărirea spiritului de Ia Helsinki și la aplicarea prevederilor Actului final al Conferințe) pentru securitate și cooperare în Europa.Dacă. în momentul în care trebuie să evaluăm rezultatele reuniunii, se tine cont de realitatea existentă, a- ceste realizări dobîndesc o și mai mare valoare.Iugoslavia, țară socialistă nealiniată, vede în această reuniune asupra cooperării economice și tehnice între statele balcanice, ca și în rezultatele la care ea a ajuns, confirmarea propriilor sale luări de poziție, potrivit cărora respectul mutual al principiilor egalității în drepturi, suveranității, încrederii reciproce și al asigu

Nicolae Ceaușescu, și de președintele Republicii Islamice Mauritania, Mok- tar Ould Daddah. Acest document, semnat cu prilejul vizitei în țara noastră a președintelui Mauritaniei, a fost publicat la punctul vizînd „transpunerea în viață a Declarației asupra întăririi securității internaționale".

dezvoltarea armonioasă a fiecărui popor și a economiei mondiale in ansamblu. în acest context. înlăturarea actualei împărțiri a lumii în țări bogate și in țări sărace constituie un imperativ majoț al acestui .ultim pătrar al secolului.Toate țările lumii trebuie să participe la soluționarea acestor probleme. toate forurile și organizațiile internaționale vor trebui să-și aducă contribuția.Procesul vizînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale nu este lipsit de' dificultăți. Tocmai de aceea se impune necesitatea întăririi unității de acțiune a tuturor țărilor in curs de dezvoltare, în scopul de a permite aplicarea ansamblului de măsuri conținute in Declarația și Programul de acțiune vizînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în virtutea solidarității sale militante cu obiectivele și activițățile „Grupului celor 77“ și ca o expresie a poziției sale de principiu. România a manifestat un interes constant față de acțiunile „Grupului celor 77", con- lucrînd strins cu acesta și aducin- du-și contribuția la eforturile grupului in căutarea de soluții la problemele care preocupă țările în curs de dezvoltare. 

rării intereselor comune’ poate permite nu numai îmbunătățirea relațiilor bilaterale — ceea ce rămine, de altfel, opțiunea noastră durabilă— dar. de asemenea, și dezvoltarea— degajînd punctele de interes comun — a cooperării economice și tehnice multilaterale, adică regionale, intre țările balcanice.Permiteți-mi să subliniez, încă o dată, că acestea sînt motivele pentru care Iugoslavia este gata să contribuie la dezvoltarea cooperării interbalcanice. în toate domeniile care sînt sau ar putea fi acceptabile pentru țările regiunii noastre".„La această reuniune, noi am schimbat unele idei utile și am făcut sugestii și. propuneri constructive. care pun temeliile cooperării noastre — a spus conducătorul delegației Republicii Elene, Ghiorghios Kontoghiorghis. Sper că reuniunea noastră va constitui începutul pentru alte reuniuni viitoare, care Vor întări și vor dezvolta și mai mult aedastă colaborare. în domenii acceptabile pentru noi toți.Lucrările s-au desfășurat într-un spirit de prietenie, cordialitate și înțelegere reciprocă. Sînt sigur că, prin atmosfera care a prevalat, eforturile noastre de a consolida și continua cooperarea se vor dovedi în avantajul păcii în regiunea Balcanilor și al prosperității popoarelor noastre.Sînt în mod deosebit fericit că prezenta reuniune ne-a oferit prilejul de a ne cunoaște unii pe alții și de a aprecia bunăvoința "tuturor de a lucra împreună. Nu poate exista cooperare care să dea rezultate fără elementul uman ce o poate inspira și întări. Acest element a fost prezent aici și țelurile noastre au fost, astfel, atinse.Sper că obiectivul care ne-a adunat aici și pentru care am lucrat atit de intens ne va da prilejul să ne întrunim din nou. într-un viitor foarte apropiat.Va rog să transmiteți stimaților dumneavoastră șefi de stat și popoarelor dumneavoastră salutul cordial al primului ministru al Greciei, Constantin Karamanlis, ca și salutul prietenesc al poporului grec, care a urmărit lucrările noastre cu mare interes".
★Referindu-se la reuniunea privind cooperarea economică și tehnică multilaterală între state balcanice, încheiată joi. Ia Atena, primul ministru grec. Constantin Karamanlis, a declarat că, după cum rezultă din comunicatul adoptat, activitatea par- ticipanților a fost rodnică și confirmă posibilitățile colaborării interbalcanice în diferite sectoare, o semnificație deosebită avînd spiritul de înțelegere reciprocă și încredere care a fost creat de această reuniune.Primul pas s-a făcut — a spus premierul grec — pentru o regiune care, de-a lungul secolelor, a fost greu încercată. Sper că evoluția lucrurilor va arăta că reuniunea balcanică poate deveni un exemplu de colaborare pașnică și creatoare.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri vietnamezo-

laotiene. La Hanoi au avut locconvorbiri între o delegație de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Duan. prim-se- cretar al C.C. al Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, și o delegație a Partidului Popular Revoluționar din Laos și a guvernului R.P.D. Laos, condusă de Kaysone Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar din Laos, primul ministru al guvernului, aflată în vizită în capitala nord-vietnameză.
La Sofia a avut loc la 8 fe* bruarie schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului de colaborare și cooperare economică, tehnică și științifică pe termen lung dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnat Ia ^București' la 20 iunie 1975.Schimbul a fost efectuat de Andon Traikov, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe al Bulgariei, și Trofin Simedrea, ambasadorul României la Sofia.
Uîl concert !nchinat memoriei marelui muzician român George Enescu a prezentat Orchestra de cameră a cunoscutului violonist Yehudi Menuhin in sala Teatrului municipal din Fontainebleau. Cu a- cest prilej, Yehudi Menuhin și George Cocea, profesor la conservatorul „Cijorian Porumbescu" din București, au adus un omagiu vieții și operei lui George Enescu.
Un decret-lege cu privire ia viitoarele alegeri pentru Adunarea legislativă a fost publicat la Lisabona. La aceste alegeri pot participa toți portughezii care au depășit vîr- sta de 18 ani și care domiciliază în Portugalia sau în străinătate, aceștia din urmă putînd să se înscrie pe

LUANDA

Președintele Republicii Populare Angola 
a primit delegația românăLUANDA 6 (Agerpres). — Președintele Mișcării pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), președinte al Republicii Populare Angola, tovarășul Agostinho Neto, a primit, Ia 5 februarie, delegația română care a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a XV-a aniversare a declanșării luptei armate în Angola împotriva colonialismului, pentru cucerirea independenței și a suveranității țării.Cu această ocazie, șeful delegației române, - tovarășul general-maior Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale, a transmis șefului statului angolez, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire. împreună cu sentimentele de solidaritate militantă ale poporului român față de cauza dreaptă a M.P.L.A. și a poporului angolez, angajat în lupta pentru eliberarea totală a patriei sale, pentru consolidarea independentei și făurirea unității naționale.Mulțumind cu căldură pentru mesajul primit, președintele Agostinho Neto a evocat întîlnirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu, expresie a bunelor relații și a solidarității dintre M.P.L.A. și P.C.R. Totodată, președintele Republicii Populare Angola a rugat să, fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului român. înso

Urmările cutremurelor dezastruoase 
din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 6 
(Agerpresj. — Un număr de 16 lo
calități distruse complet sau parțial, 
două mii de morți, 15 mii de răniți, 
peste 200 000 persoane rămase fără 
adăpost .și o crescindă lipsă de ali
mente — iată elementele ce contu
rează situația din Guatemala, la 
48 de ore după valul de cutremure 
înregistrate miercuri in această țară 
din America Centrală.

Potrivit datelor furnizate de Co
mitetul național de urgență, locali
tățile cele mai afectate de mișcarea 
tectonică sint Coban, Chiquimula, 
Jutiapa, San Diego, Esquimula, A- 
mates și Fanama, situate la nord și 
nord-vest de Ciudad de Guatemala. 
Echipajele avioanelor care au sur
volat regiunile sinistrate au semna
lat o .distrugere aproape completă 
a zeci de localități mici și mijlocii, 
unde practic nu există nici un semn 
de viață. S-a făcut cunoscut, de 
asemenea, că 50 la sută din podu
rile aflate in zona centrală și nord- 
vestică a Guatemalei au fost dis
truse de cutremur, inclusiv podul

listele electorale la cel mai apropiat consulat portughez. Pot candida, pentru a fi aleși, portughezii care au depășit vîrsta de 21 de ani, cu excepția celor care nu au împlinit doi ani de la primirea cetățeniei portugheze sau domiciliază, in prezent, in străinătate.
0 seară de fihne docu

mentare româneștia fost or_ ganizată la ambasada română din Tirana. Au asistat reprezentanți ai Ministerului de Externe al R. P. Albania și ai Comitetului albanez pentru relațiile culturale și de prietenie cu străinătatea, alte persoane oficiale, oameni de artă și cultură.
Aproape șapte milioane 

de oameni ai munciidin Italia au participat vineri la greva generală „pentru apărarea locurilor de muncă, pentru a obliga patronatul să reînnoiască’ contractele, pentru determinarea unor schimbări pozitive în actuala politică economică". La grevă, care a durat patru ore, au luat parte muncitorii metalurgiști, cei din industria chimică și textilă, din industria construcțiilor, din industria alimentară și cea poligrafică.
La ambasada română din 

Haga a avut loc 0 sear^ culturală în cadrul căreia au fost prezentate filme înfățișind realități contemporane ale României socialiste. Au participat reprezentanți ai vieții politice din capitala Olandei, oameni de cultură, ziariști. A fost prezent ambasadorul României în Olanda. Traian Pop.
într-un nou tur do scrutin, candidatul partidului Uniunea Creștin Socială a cîștigat în alegerile pentru desemnarea noului prim-mi- 

țite de sentimentele sale de înaltă prețuire și recunoștință pentru sprijinul acordat de România socialistă poporului angolez în lupta pentru do- bîndirea independentei sale naționale. exprimîndu-și convingerea că relațiile dintre cele două țări prietene se vOr dezvolta tot mai mult în viitor pe multiple planuri.întrevederea dintre președintele Agostinho Neto și delegația română s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
„Mercenarii englezi recrutați 

pentru Angola acționează contrar 
politicii guvernului britanic1*LONDRA 6 — Corespondentul nostru transmite : Referindu-se la recrutarea de mercenari în Marea Bri- tanie pentru a fi trimiși să lupte împotriva guvernului creat de Mișcarea populară pentru eliberarea Angolei, David Ennals, ministru de stat Ia Foreign Office, a declarat i „Trebuie să se înțeleagă în mod clar faptul că acești aventurieri acționează contrar politicii guvernului britanic. Prezența acelora care își vînd pe bani forța pentru a ucide este de natură să prelungească conflictul — a spus el — și este timpul ca acest periculos nonsens să ia sfîrșit".

+DELHI 6 (Agerpres). — în cadrul unei declarații făcute în parlamentul țării, ministrul de externe al Indiei, B. Chavan. a anunțat că guvernul indian a recunoscut Republica Populară Angola.

Los Angeles, cel mai mare din țară 
și care a fost construit recent. Su
praviețuitorii dezastrului sint con
fruntați în prezent cu noi dificul
tăți, și anume cu valul de aer rece 
ce s-a abătut asupra țării. Comu
nicațiile sint încă întrerupte intre 
capitală ?i Puerto Barrios, Salama, 
Peten, San Tomas de Castilla și 
Mazqtenango, iar Antigua a fost de
clarată zonă de dezastru.

Pe de altă parte, serviciile de 
specialitate au anunțat că, incepind 
de miercuri dimineață și pină in 
prezent, au fost înregistrate in Gua
temala 338 de cutremure de inten
sitate diferită. Totodată, observa
torul meteorologic a făcut cunoscut 
că vulcanii Pacaya, Fuego și San- 
tiaquito — aflați la 15, 25 și, res
pectiv, 65 km de Ciudad de Guate
mala — au început să erupă con
comitent cu primul seism.

Continuă acțiunile de ajutorare a 
populației sinistrate : avioane și 
elicoptere survolează zonele afec
tate și transportă medicamente, 
alimente și apă.

nistru al landului Saxonia Inferioară. Cu trei săptămini în urmă el nu a reușit să formeze un guvern de land majoritar, ceea ce a determinat, potrivit Constituției, organizarea unui nou scrutin.
0 remaniere a guvernuluia fost anunțată depakistanezprimul ministru, Zulfikar Aii Bhutto. Trei secretariate de stat au fost transformate în ministere și s-au creat două noi portofolii ministeriale.,— al informațiilor și al locuințelor și dezvoltării urbane. Mohammed Hanif Khan, fost purtător de cuvînt parlamentar, a fost numit ministru al informațiilor.
Mandatul Camerei popu

lare a Parlamentului Indiei a fost prelungit cu un an, în baza unui proiect de lege al guvernului care a obținut votul majoritar în ambele camere. în mod normal, mandatul actualei camere urma să expire la 18 martie și să fie organizate in consecință noi alegeri.
Președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr, l-a primit pe ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, aflat în vizită la Bagdad. Ministrul turc a avut, de asemenea, convorbiri cu Saddam Hussein, vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, și cu Saadoun Hammadi. ministrul irakian al afacerilor externe.
La Londra 8_a anuntat c& traulerele britanice și-au reluat, joi. activitatea în interiorul zonei de pescuit situate în largul coastei islandeze. Agenția Reuter relevă că ministrul de externe britanic, James Callaghan, a declarat, în Parlament, că guvernul a fost de acord ca traulerele să-și reia activitatea, adăugind că vor fi protejate în caz de nevoie.

Congresul comuniștilor 
franceziPARIS 6. — Corespondentul nostru transmite : Vineri au continuat, la Paris, lucrările Congresului al XXII-lea al Partidului Comunist Francez.în cursul dimineții, delegația Partidului Comunist Român a transmis congresului salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în seara aceleiași zile au avut loc în 12 localități din Franța mitinguri

Mesajul de salut al C. C. al
Partidului Comunist RomânDragi tovarăși, ,Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite participan- ților la cel de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist Francez și prin ei comuniștilor, clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii din Franța un fierbinte salut tovărășesc și mesajul de prietenie și solidaritate militantă diri partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din partea clasei muncitoare, a întregului popor român.Eveniment de însemnătate deosebită in viața politică franceză, congresul dumneavoastră dezbate probleme de mare importanță privind orientarea și activitatea viitoare a Partidului Comunist Francez, întărirea capacității sale de luptă și de acțiune pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, ale poporului francez, pentru/ realizarea năzuințelor lor spre o viață mai fericită, mai sigură, mai_dreaptâ, într-o țară liberă, pașnică și prosperă.Comuniștii români urmăresc cu simpatie și sentimente de profundă solidaritate activitatea intensă și multilaterală desfășurată de Partidul Comunist Francez. Ei dau o înaltă apreciere eforturilor de înfăptuire a unității forțelor muncitorești, democratice și progresiste, a Uniunii poporului din Franța, pe baza unei platforme politice comune. îndelungata experiență a P.C.F., eroicele sale tradiții revoluționare, activitatea sa hotărîtă i-au adus atașamentul, respectul și sprijinul a milioane de oameni ai muncii, a maselor largi populare, astfel incit el reprezintă, în prezent, o forță fundamentală a vieții social-politice din Franța.Dragi tovarăși.Poporul român, muncind cu abnegație pentru îndeplinirea Programului elaborat de Congresul al XI-_lea al P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, a obținut importante succese în dezvoltarea forțelor de producție ale societății, a creației științifice și culturale, în perfecționarea continuă a raporturilor sociale, adîncirea și extinderea democrației socialiste, creșterea continuă a nivelului de trai material’și spiritual, afirmarea și înflorirea multilaterală a personalității umane.Bazîndu-se pe analiza științifică marxist-leninistă â epocii contemporane făcută de cel de-al XI-lea Congres al său, Partidul Comunist Român desfășoară o intensă activitate internațională, ale cărei linii directoare se află în strînsă concordanță cu obiectivele sale constructive pe plan intern.Pornim de la aprecierea că în lume au loc mari transformări revoluționare. .sociale și naționale, profunde schimbări pozitive în raportul de forțe pe arena internațională, care scot în evidență afirmarea tot mai puternică a voinței și capacității popoarelor de a trăi libere, de a fi deplin stăpîne pe bogățiile naționale, pe propriile destine, de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. de a edifica o lume mai bună și mai dreaptă. Ca rezultat al acestor importante mutații se conturează tot mai evident un curs nou spre destindere și colaborare internațională. Este adevărat că acest curs nou, destul de fragil, nu are încă un caracter ireversibil. O-

Dezvăluiri privind activitatea subversivă 
a postului de radio „Europa liberă"PRAGA 6 (Agerpres). Un lucrător al serviciului cehoslovac de informații, căpitanul Pavel Minarik, s-a reîntors recent în patrie după o misiu- j ne de infiltrare la postul de radio ț „Europa liberă" de la Miinchen, unde a lucrat timp de șapte ani și patru luni. în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Praga, el a dezvăluit cum a fost recrutat la Vie- na, în septembrie 1968, de un agent al C.I.A., pentru a lucra în calitate de crainic la secția cehoslovacă a sus-numitului post. în perioada respectivă el a avut și însărcinarea să sondeze „concepțiile democratice" ale noilor angajați ai secției.Căpitanul Minarik a relevat că sarcina principală a postului de radio „Europa liberă" nu este doar aceea de a elabora emisiunile sale, ci îi revine și funcția de centru coordonator al activității organizațiilor e- migranților, îndreptată împotriva țărilor socialiste.Pavel Minarik a arătat că „Europa liberă" — după ce a devenit» fapt public că este subordonată și finanțată direct de C.I.A. și după criti- cile aspre formulate în Congresul a- 

populare în cadrul cărora au luat cu- vîntul reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, ai mișcărilor de eliberare națională și organizațiilor revoluționare care participă la lucrările congresului.Tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a luat cuvintul la mitingul din orașul Dammarie-les-Lys, departamentul Seine et Marne.

menlrea continuă să fie confruntată cu probleme deosebit de complexe, pacea și securitatea popoarelor sînt amenințate de politica imperialistă de forță, asuprire și dictat, de continuarea cursei înarmărilor, de perpetuarea fenomenului subdezvoltării și' adîncirea decalajului dintre țările dezvoltate din punct de vedere economic și cele în curs de dezvoltare, de agravarea crizei sistemului capitalist, care adincește contradicțiile șl instabilitatea internațională. De a- ceea, pentru consolidarea și dezvoltarea cursului spre destindere și colaborare în Europa și în lume, considerăm că se impune ca un imperativ major intensificarea eforturilor pentru întărirea unității pe plan național și internațional a tuturor forțelor muncitorești, democratice, anti- imperialiste, mobilizarea energiei tuturor popoarelor în lupta pentru promovarea unei politici noi în viața internațională, pentru rezolvarea problemelor cardinale ale contemporaneității cu participarea pe bază de egalitate a tuturor țărilor, pentru măsuri efective de dezarmare-l>' “n primul rînd de dezarmare nucieară, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.în spiritul tradițiilor sale internaționaliste, P.C.R. își amplifică relațiile de prietenie și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești pe baza principiilor marxist- leniniste ale independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Partidul nostru dezvoltă. de asemenea, colaborarea cu partidele socialiste și social-demo- crate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste și an- tiimperialiste de pretutindeni în lupta pentru pace, democrație, independență și progres social al popoarelor.Partidul Comunist Român iși reafirmă și cu acest _ prilej profunda satisfacție pentru legăturile frățești de solidaritate internaționalistă și colaborare tovărășească ce unesc trainic cele două partide ale noastre, clasa muncitoare și popoarele din țările noastre, legături 'care au adînci rădăcini atît în trecutul mai depărtat, cit și în anji luptei împotriva fascismului, pentru libertatea României și a Franței, și care au cunoscut o dezvoltare amplă și fructuoasă pe parcursul ultimilor ani. Dorim să reliefăm și cu acest prilej substanțiala contribuție adusă la dezvoltarea acestor legături prietenești de întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Georges Marchais.Ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor dezvolta și diversifica în continuare în interesul comun al partidelor și popoarelor noastre, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste. Apreciem că întărirea solidarității șl colaborării dintre P.C.R. și P.C.F. este menită să constituie o contribuție nemijlocită la adîncirea prieteniei tradiționale" dintre popoarele român și francez, la dezvoltarea continuă a colaborării pe multiple planuri dintre România șl Franța.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor importantului dumneavoastră congres, ca și în activitatea pentru traducerea în viață a hotărîrilor pe care le veți adopta în folosul progresului și prosperității națiunii franceze, pentru triumful idealurilor socialismului, libertății, democrației, independentei naționale și păcii.

merican în anii 1971 și 1972 — a fr.» cut în mod formal sub administrația „Comitetului pentru emisiunile internaționale de pe lingă Congresul S.U.A." Dar aceste fluctuații în subordonarea administrativă, a declarat Minarik, nu au schimbat caracterul activității, a cărei caracteristică, în momentul de față, este, nu atît ponegrirea țărilor socialiste, cît mai ales lupta psihologică rafinată, dezorientarea ascultătorilor din țările socialiste.Printre sursele de informare ale lucrătorilor postului „Europa liberă", căpitanul Minarik a menționat, în primul rînd, materialul documentar și faptic furnizat direct de C.I.A.Referindu-se la situația actuală a postului „Europa liberă", Minarik a arătat că moralul lucrătorilor de la această oficină este din ce în ce mai scăzut. Ei înțeleg bine că. mai devreme sau mai tîrziu, procesul de • însănătoșire a vieții internaționale va exclude ultimele rămășițe ale războiului rece și, odată cu ele, și postul de radio „Europa liberă", în conducerea căruia se află oameni ai C.I.A.
• BAZELE MILITARE 

Șl POLUAREA. BazeIe mi- litare aparținînd Statelor Unite constituie pentru Japonia, și așa amenințată de spectrul tot mai grav al poluării, o primejdioasă sursă de infestare a mediului înconjurător. Uri studiu efectuat de Agenția japoneză pentru problemele mediului ambiant a dus la constatarea fie a unor cantități nepermise de mercur și cadmiu în apă. fie a oxidului de sulf peste nivelul admis in aer, urmări ale deversării reziduurilor și ale altor activități la nouă dintre bazele americane de pe teritoriul arhipelagului nipon. Aceste dezvăluiri au accentuat protestele opiniei publice din Japonia față de prezența bazelor militare străine.

• INSULĂ ARTIFICIA
LĂ GIGANT. Un consorțiu de firme belgiene și olandeze a propus crearea unei insule artificiale gigant de 810 hectare. în Marea Nordului, în largul coastelor belgiene. Proiectul prevede crearea unui port în largul mării, accesibil navelor de oină la 500 000 de tone, insula dispu- nînd, de asemenea, de spații suficiente pentru instalarea unor rezervoare de țiței, centrale nucleare, ca și a unei u/ine de desalinizare a apei de mare.

• EXPLOZIE LA „TOUR 
MONTPARNASSE". Cu' noscuta clădire din Paris „Tour Montparnasse", înaltă de 210 m și unde lucrează în timpul zilei 

mii de persoane, a fost zguduită joi npaptea de o explozie declanșată la etajul cinci. Poliția întreprinde în prezent o anchetă, neexcluzîndu-se posibilitatea unui atentat. în orice caz. Incidentul a permis să se constate, după cum transmite France Presse, excelenta funcționare a sistemelor anti-incendiu.
•AUTOVEHICULE 

ÎNMATRICULATE ELEC
TRONIC. După cum relatează presa din Italia, începînd, după toate probabilitățile, din anul viitor, în această țară se va renunța la actualul sistem de înmatriculare a autovehiculelor la nivel local. în favoarea unui nou sistem, centralizat pe întreaga tară. în acest scop, ur-

De pretutindeni
mează să intre în funcțiune un calculator" electronic in a cărui „memorie" vor fi înmagazinate datele referitoare la fiecare autovehicul aflat în circulație și cu ajutorul căruia se va putea identifica instantaneu numărul oricărei mașini și numele proprietarului ei. Pe baza acestui registru e- lectronic, se va elimina și necesitatea reînmatriculării fiecărui vehicul în cazul schimbării domiciliului posesorului într-un alt oraș sau provincie.

• SE MUTĂ O CAPI
TALĂ. Capitala Nigeriei ur

mează să fie transferată în viitorii 10—15 ani într-o zonă virgină din centrul țării. Oficialitățile subliniază că transferarea capitalei a devenit o necesitate din pricina condițiilor dificile existente în actuala capitală Lagos — aglomerația, insuficiența serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă etc.
• „YPSILON" - O 

NOUĂ PARTICULĂ ELE
MENTARĂ. Un grup de cercetători americani au descoperit o nouă particulă elementară. 

denumită Ypsilon, cea mai grea din cite sînt cunoscute pînă a- cum. Descoperirea vine să a- ducă o nouă confirmare ipotezei că în nucleul atomului există un număr infinit de particule elementare. Experiența a constat în accelerarea de protoni și proiectarea lor asupra unei „ținte" de beriliu. Ypsilon fiind descoperită in particulele rezultate din șocul astfel provocat. Durata existenței particulei Ypsilon este inferioară unei fracțiuni de timp calculată ca a miliarda parte dintr-o miliar- dime de seoundă.
• ORGĂ MINIATU

RALĂ. Cea mai mică orgă din lume, care, potrivit afirmației 

firmei producătoare, poate încăpea. demontată, în portbagajul unui autoturism, a fost construită la Bad Kreuznach (R.F.G.). Orga are 5 registre și 282 de tuburi, din care cel mai mare are 1,50 metri, iar cel mai mic — doar un centimetru. Miniorga poate fi transportată cu ușurință in timpul turneelor.
• SUBMARIN DE O 

PERSOANĂ. în Marea Bri- tanie a fost construit un submersibil considerat cel mai mic din lume. El poate lua la bord o singură persoană și este destinat să contribuie la o acțiune pe cît de grea, pe atit de importantă ce se desfășoară în Cana-’ da : verificarea cablului electric 

subacvatic prin care mai multe insule sint conectate la sistemul energetic național.
• DE-ALE CĂMILE

LOR... Pină nu de mult, Încercările de a folosi metoda mulsului electric la cămile s-au soldat cu un eșec, animalele începînd să muște, iar apoi rupînd-o la fugă. Oamenii de știință de la Institutul zootehnic din Kazahstan au izbutit să determine cămilele, printr-o tehnică specială, să depășească această barieră... psihologică. Necesitatea de a le obișnui cu mulsul electric a fost provocată de cererea tot mal mare de lapte de cămilă care se distinge prin calități dietetice deosebite.
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