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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Pentru realizarea exemplară a prevederilor economice 
și a angajamentelor pe 1976, in fiecare organizație U. T. C. 

RESPONSABILITATE SPORITĂ ÎN FOLOSIREA
EFICIENTĂ A TIMPULUI

UTILAJELOR Șl RESURSELOR MATERIALE
Cei care anul trecut au raportat printre primii 

din țară îndeplinirea cincinalului inainte de ter
men — oamenii muncii din industria municipiu
lui Cluj-Napoca — se află acum la ora definiti
vării — în cadrul adunărilor generale — a an
gajamentelor in întrecere. Antrenați de organi
zațiile U.T.C., tinerii participă cu întreaga lor 
energie la eforturile pentru continuarea șirului 
de realizări in toate compartimentele activității 
economice. Ei înșiși, pe baza hotărîrii Congresu
lui al X-lea al U.T.C., iși stabilesc angajamen-

te mobilizatoare — personale, pe formațiuni de 
lucru și organizații — inițiativele și acțiunile 
prin care vor susține întrecerea „Tineretul — 
factor activ în realizarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice“. Organizațiile U.T.C. din în
treprinderile „Metalul roșu“ și I.M.M.R. oferă în 
această privință o experiență pozitivă, interesan
tă. întrecerea se află în plină desfășurare, s-au 
înregistrat primele succese, anticipind un an bun, 
Ia nivelul marilor exigențe ale acestui cincinal.

IN FIECARE LUNA - 
O DECADA 

A PRODUCȚIEI RECORD

în

situat printre

— Am putea spune că 
1975 tinerii organizației noastre, 
ne mărturisește tovarășul Tra- 
ian Mărgineanu, 
ganizației U.T.C. de la „Metalul 
roșu“ — s-au 
muncitorii țâre și-au adus cea 
mai mare contribuție la realiza
rea și depășirea planului. Nu
mai prin acțiunile de muncă 
patriotică, desfășurate după pro
gramul de muncă, noi am reușit 
să dăm o producție suplimen
tară in valoare de peste 7 mili
oane lei. Acum, am stabilit ca 
fiecare tinăr să efectueze tri
mestrial cel puțin opt ore de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției. Pentru 1976 insă. în 
atenția noastră va sta in primul 
rînd creația tehnică, calitatea 
produselor și redueerea cheltu
ielilor materiale. Tocmai pe a- 
ceste priorități vor ,fi axate ini-

secretarul or-

Obiectiv prioritar—întărirea
răspunderii colective

fată de soarta recoltelor
9

zilnice de re- 
hectare a dus,

campa- 
coopera- 

din Tă- 
numă-

campa-

Aplicarea riguroasă, a hotărîrii 
de partid privind extinderea a- 
cordului global la nivelul echi
pelor mixte de mecanizatori și 
cooperatori s-a finalizat, la coo
perativa agricolă de producție 
Tămășești — Teleorman, cu re
zultate deosebite. între acestea, 
sporirea vitezei 
coltat" cu 5—10 
cum era .și de 
așteptat, la scur
tarea- 
niei, 
torii 
mășești 
rindu-se printre 
primii din județ 
care au rapor
tat încheierea 
culesului po
rumbului de pe 
toate cele 631 
hectare culti
vate. Scurtarea 
cu numai cîteva 
zile a 
niei de recoltat 
a atras 
rea pierderilor 
ție cauzate de 
de scuturare, facilitînd grăbirea 
executării arăturilor, efectuarea 
mai devreme a ' însămînțărilor 
pentru viitoarea - recoltă. Dar 
efectele pozitive ale acțiunii 
conjugate a tuturor membrilor 
echipelor nu se Opresc aici. După 
cum sublinia inginerul șef al 
C.A.P., Aurel Bălan, participa
rea întregii echipe la recoltat a 
creat condiții optime folosirii 
deosebit de eficiente a mijloa
celor de transport, utilizării 
tractoarelor cu două remorci, 
Atita vreme cit suprafețele erau 
date în acord global p.e familii 
sau grupe de familii, fiecare re
colta cit socotea de cuviință. 
Mijloacele de transport erau fo
losite în funcție de aceste si
tuații, ceea ce ducea la depla
sări în gol, la mișcări inutile de

DIN EXPERIENȚA COOPERA
TORILOR DIN TĂMĂȘEȘTI - 
TELEORMAN ÎN APLICAREA
PROIECTULUI LEGII RETRI
BUIRII MUNCII ÎN UNITĂȚILE

COOPERATISTE

după sine evita- 
de produc- 

intemperii sau

Lucrările de sezon 
continuă în ritm susținut

în cooperativele a- 
gricole se continuă 
lucrările de sezon 
menite să asigure o 
bună producție in a- 
cest an. în județele 
care dețin terenuri 
in pantă au început 
arăturile, lucrare ce 
se face obișnuit pri
măvara. De aseme
nea, in județele Ia
lomița, Ilfov și Te
leorman se acționea
ză pentru terminarea 
arăturilor pe ultimele 
hectare destinate in

sămintărilor de pri
măvară.

Mecanizatorii și co
operatorii continuă, 
concomitent, fertili
zarea ogoarelor, lu
crare realizată pe a- 
proape 90 la sută din 
suprafețele stabilite 
in programul pe 
luna ianuarie. In 8 
județe între care 
Dolj. Dîmbovița, Ca- 
raș-Severin și Bacău, 
prevederile progra
mului au fost simți
tor depășite.

Cooperativele agri-

a-

țiativele și acțiunile recoman
date de Congresul 
U.T.C. Sub deviza 
muncă — cartea de 
cărui tinăr“ vom 
toate mijloacele muncii educa
tive pentru folosirea intensivă a 
timpului de muncă și a utilaje
lor, pentru buna organizare a 
muncii, pentru întreținerea co
respunzătoare a mașinilor.

Dealtfel, in atelierele de pre
lucrări metalice rezultatele 
cestei acțiuni sînt încă de pe 
acum palpabile. Locurile de 
muncă strălucesț de curățenie, 
schimburile se predau din mers, 
indicii de utilizare a mașinilor 
se află la cotele optime. Iniția
tiva îmbrățișată însă d’e toți cei 
1 400 de tineri de la „Metalul 
roșu“ și care a debutat chiar in 
aceste zile, a fost formulată ast
fel : „în fiecare lună — o de
cadă a producției record“. Ea 
urmărește concentrarea tuturor 
eforturilor pentru scurtarea ter
menelor de livrare a unor uti- 

al X-lea al
„Locul de 

vizită a fie- 
acționa prin

ia o tarla la alta, la consum ri
dicat de carburanți și pierdere 
de timp.

In sfirșit, tot în acest context, 
am reținut și aprecierea preșe
dintelui cooperativei agricole de 
producție, Ion Vasile, care re
marca- un decalaj al nivelurilor • 
de producție pe aceeași tarla. în 
timp ce o familie lucra pămîn- 

tul potrivit tu
turor normelor' 
prevăzute de 
tehnologiile de 
producție și ob
ținea producții 
superioare, fa
milia vecină nu 
efectua toate lu
crările la timp 
și de calitate, - 
fapt pentru care 
și producțiile 
erau slabe.

Iată așadar o 
experiență deja 
acumulată în 
campania de re

coltat din toamna trecută, o ex
periență in care aplicarea acor
dului global la nivelul echipei 
și-a dovedit din plin eficiența 
economică. Concomitent cu bu
nele rezultate obținute . în strîn- 
gerea la timp și fără pierderi a 
recoltei, în folosirea la capaci
tatea maximă a mijloacelor de' 
transport, aplicarea în această 
formulă a acordului global a 
dus la întărirea spiritului de e- 
chipă, a răspunderii colective 
față de soarta recoltei. A cres
cut și s-a dezvoltat opinia co
lectivă, intervenția echipei in 
ansamblul său, pentru a-i de
termina pe cei ce nu participau 
Ia muncă să se achite corect de 
obligațiile ce Ie revin. Din a-

AL. DOBRE

(Continuare In pag. a ll-a) 

cole lucrează, totoda
tă la fertilizarea se
mănăturilor de toam
nă. în 15 județe prin
tre care Dîmbovița, 
Argeș, Vrancea, Dolj 
și Tulcea au fost fer
tilizate suprafețe de 
peste două ori mai 
mari decît cele sta
bilite în programul 
pe această lună.

Totodată s-au in
tensificat lucrările in 
legumicultură, pomi
cultură, precum și 
cele de îmbunătățiri 
funciare. 

laje destinate noilor capacități, 
pentru creșterea eficienței eco
nomice a întregii activități.

— Ne-am angajat — reia to
varășul Mărgineanu — să reali
zăm în 1976 economii de materii 
prime, materiale, energie și 
combustibil în valoare de 500 000 
lei. Acțiunile noastre in acest 
sens sint organizate aproape zil
nic. Am amenajat o magazie de 
deșeuri metalice pentru a fi re- 
folosite la piese de mici dimen
siuni, urmărim debitarea cu ma
ximă economicitate a tablei de 
oțel inoxidabil pentru evitarea 
risipei, 
severă 
ință a energiei 
căror materiale

impunem o disciplină 
în folosirea cu chibzu- 

electrice, a ori- 
cu care lucrăm.

TiNĂR -FIECARE
UN PROMOTOR AL NOULUI 

IN PROCESUL MUNCII

Nicolae Dan Fruntelată
(Continuare in pag. a Il-a)

teh- 
Este 
suită
care 
unor

Aflată in reprofilare, între
prinderea de reparat material 
rulant, va executa în acest an,

ROMULUS LAL

1Ì - (UH

Moderna unitate de tratament balnear din Sărata Monteoru, județul Buzău - un nou lăcaș pus la dispoziția-lucrătorilor din . agricultură (stingă) I însemnele 
vieții citadine s-au instalat solid și in comuna Zârnești din același județ (dreapta).

Anticipimi monografia unui viitor oraș

cu

cu

Mai întîi au fost munții cu 
pădurile lor seculare și un rîu 
cu ape repezi, cristaline. Apoi, 
au venit niște oameni, însetați 
de averi, s-au năpustit asupra 
pădurilor, le-au tăiat. Au des
coperit mai apoi că se pot îna
vuți mai mult dacă valorifică 
fierul, aflat aici din belșug. La 
20 iulie 1845 a luat ființă „So
cietatea de fier“ Jdioara, 
sediul în Nădrag.

O monografie alcătuită 
prilejul împlinirii a 125 de ani 
de activitate metalurgică neîn
treruptă pe aceste meleaguri 
consemna : cuptoare de fontă 
(mutate la Călan cînd patronii 
și-au dat seama de pericolul 
ce-i amenința cînd laolaltă sînt 
prea mulți muncitori), laminor 
de tablă, fabrică de sobe. Pe 
parcurs s-a mai adăugat cîte 
ceva. Munca istovitoare, viața 
mizeră i-au făcut pe oameni să
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în primul rind, repararea loco
motivelor Diesel hidraulice dar 
își propune, in același timp, o 
vastă activitate de asimilare a 
unor subansamble și piese care 
se procură, deocamdată, din 
import și care sint necesare in 
continuare acestui important 
sector al construcțiilor de ma
șini.

— Pentru sporirea contribu
ției tinerilor la ridicarea para
metrilor calitativi ai producției, 
la perfecționarea tehnică și 
tehnologică — ne informează 
tovarășul Petru Crișan, secreta
rul comitetului U T.C. pe între
prindere — am lansat inițiativa 
„Fiecare tinăr — participant la 
procesul de modernizare a pro
ducției“ care își propune să 
stimuleze mai puternic creația 
tehnică în rindurile tineretului.

Argumentul cel mai convingă
tor pe care ni-1 prezintă inter
locutorul este programul tehnic 
ale cărui obiective sînt reparti
zate pe grupe de tineri conduse 
de specialiști, cu termene ferme 
pentru finalizare. Comisia teh- 
nico-profesională a grupat deja 
peste 100 de tineri din toate 
lecțiile uzinei care au început 
să lucreze, in afara orelor de 
program, la execuția unor ștan
duri de probă. dispozitive și 
piese necesare bunului mers al 
producției. în .sprijinul acestei 
inițiative se -fcsfășoară xr susți
nută activitate de informare și 
propagandă tehnică. A fost a- 
menajată o vitrină în care sînt 
expuse diverse piese ce se aduc 
din import pentru ca ele să fie 
bine cunoscute, să înlesnească 
însușirea de către tineri a 
nologiei lor de fabricație, 
prevăzută, de asemenea, o 
de teme tehnico-științifice 
se vor dezbate in cadrul 
simpozioane. în același scop au 
fost procurate filme cu caracter 
tehnic din domeniul materialu
lui rulant care se expun — în
soțite de explicații — în fața ti
nerilor, a celorlalți muncitori și 
specialiști din uzină. Angaja
mentul organizației U.T.C. pe a- 
cest an prevede realizarea unor 
lucrări în cadrul asimilărilor, a 
căror manoperă să se ridice Ia 
cel puțin 120 000 lei.

izbutea nici măcar să 
datoriile către patron 
chirii, lemne etc). A- 
sanitară : un ambula-

cincinal, 
care fie- 

la zestrea 
entuziasm 

„Oame-

se ridice în apărarea drepturi
lor lor. Cu ceea ce ciștiga un 
laminorist într-o lună a anului 
1932 nu 
achite 
(hrană, 
sistența 
toriu amenajat in două camere 
fără paturi, dotate cu instru
mentar care putea încăpea într-o 
servietă.

Mă aflam la Nădrag în ziua 
cînd deputății dezbăteau planul 
dezvoltării social-economice pe 
perioada actualului 
Nouă monografie în 
care locuitor aduce 
comunei hărnicie, 
responsabilitate civică, 
nii noștri — îmi spunea tova
rășul Victor Negrea, secretarul 
comitetului comunal de partid, 
primarul localității, sînt opti
miști, pentru că știu că tot 
ceea ce fac este pentru ei.

UNITĂȚILE centralei 
INDUSTRIALE DE MAȘINI 
ȘI ĂPARATAJE ELECTRICE 
au asimilat mai multe echi
pamente electrotehnice grele, 
printre care se numără au- 
totransformatoare și trans
formatoare de 400 MV A 
pentru stații și centrale. 
Ele sint rodul activi
tății de cercetare desfășurate 
in institutul de specialitate 
care, pentru anul 1976, și-a 
propus un bogat program 
menit să sprijine înnoirea 
și lărgirea nomenclatorului 
de produse. Astfel, sînt con
tinuate studiile pentru com
pletarea familiei de loco
motive Diesel electrice de 
mari puteri și pentru mo
dernizarea celor existente. 
De asemenea, printre preocu
pările specialiștilor se evi
dențiază proiectarea în viitor 
a locomotivei Diesel electrice 
tiristorizată și a celei cu cu
rent alternativ, precum și 
lărgirea sferei de cercetare 
privitoare la introducerea u- 
nor noi materiale — oțeluri 
speciale, mase plastice — 
menite să ridice calitatea și 
gradul de eficiență ale pro
ducției.

NÖASTRA
IN PUTEREA

Stă în puterea noastră să fim acum, aici 
Cu toate apele, cu munții, cu istoria 
Cu dragostea supremă, cu voința 
De-a ne zidi în demnitate, gloria

Ne-o spune Ceaușescu, ei — inima și gind 
Acestui trup care se cheamă patrie română 
Acestei cutezanțe de-a visa
Și de-a lupta ca visul să rămînă

Stă în puterea noastră, tovarăși și prieteni“ 
încredere supremă-n ce sintem și vom fi 
în lume și acasă la noi, și omenia 
Care-n tipar etern va dăinui

Om între oameni cel care deschide 
Spre viitorul timp, în timp, fereastră 
Cu fapta lui, cu pildă comunistă.
Prin el, izbînda stă-n puterea noastră.

î

*

Viața lor s-a schimbat radical. 
Din cele circa 1 200 de familii 
mai mult de jumătate locuiesc 
în case noi. Rețeaua de apă 
curentă — alimentată de o u- 
zină construită în 1960 — se în
tinde pe 9,5 km, iar cea de ca
nale pe 4,6 km. S-au asfaltat 
18 mii mp de străzi. S-au con
struit două școli noi, o creșă cu 
100 de locuri. La toate acțiunile 
ce se întreprind, oamenii, tineri 
și vîrstnici, răspund prezent. 
Anul trecut valoarea economiilor 
realizate prin acțiunile de mun
că patriotică s-a ridicat la 2,77 
milioane lei. Obiectivele tineri
lor au fost stadionul și ștrandul. 
Lucrarea se va termina în a- 
cest an. Tinerii au muncit cot 
la cot cu ceilalți locuitori ai 
comunei la asfaltarea a 5 000 
mp de străzi și 2 400 mp de 
trotuare, la amenajarea a 2,6 ha 
spații verzi și plantarea a 2 400

Expresie elocventă a democratismului orînduirii noastre, puternică demon
strație a creșterii nivelului de conștiință civică al oamenilor muncii

CONFERINȚELE JUDEȚENE 
ALE CONSILIILOR POPULARE

" i dezbatere probleme de impor
tanță majoră ale viitoarei deveniri multilaterale a județelor patriei, au dat 
glas voinței unanime a națiunii noastre de a realiza exemplar marile obiec

tive ale cincinalului revoluției tehnico-științifice.
(IN PAGINA A 3-A)

desfășurate sîmbătă și duminică au luat în

• Secretul succesului unui tinăr ansamblu artistic : entuziasmul, 
dăruirea, coordonarea eforturilor • Căminul cultural - un salon de 
artă plastică e 4 formații de teatru într-o stagiune permanentă 
• Demnitatea unei vechi și prestigioase tradiții • Design pentru 
locuințele sătenilor e La Vaideeni se toarnă un film e Setea de 
lectură a tinerilor face librăria comunei prea mică • Viața cultural- 
artistică pulsează la unison cu viața organizației de tineret • Un 
jurnal in care biografii transcriu fapte, nu vorbe.

pomi. Actualul cincinal va 
schimba complet înfățișarea co-; 
munei apropiind-o de modup.de 
viață al orașului. Iată și argu
mentele. Valoarea investițiilor 
se ridică la cîteva sute de mi
lioane lei. Cea mai mare parte 
este dirijată spre lărgirea bazei 
tehnico-economice urmînd a se 
construi noi și importante ca
pacități de producție. Se vor con
strui și noi obiective social-cul
turale : grup șchlar metalurgic 
care va cuprinde școală cu 11- 
săli de clasă, 7 000 'mp ateliere- 
școală, sală de sport, internat cu 
312 locuri. Prin construirea nou
lui cămin pentru tineri numărul 
locurilor va ajunge la 425. Spa
țiul comercial va ocupa 1 445 
mp, urmind ca în 1980 volumul 
desfacerilor de mărfuri să ajun
gă cu 14,2 milioane mai mare 
decît in 1975.

ION DANCEA 

„Ce fac tinerii pentru viața 
spirituală a comunei, cum îi scriu 
ei biografia ?“, acestea sînt în
trebările pe care le-am adresat 
pe parcursul unei mese rotunde 
cîtorva uteciști din Vaideeni. Nu 
venisem întîmplător în această 
așezare sprijinită pe umerii pie- 
troși ai dealurilor ce încep să 
se transforme în munți ; ne a- 
dusese pe aceste locuri, străjui
te de protectoarea acoladă, în
trevăzută în zare, a Carpaților, 
faima Asociației Miorița vaide- 
eană. mai bine zis a ansamblu
lui său. înființată cu numai un 
an in urmă, mai exact la 15 
februarie 1975, asociația cultura
lă se sprijină pe cei 150 de ute- 
ciști din comună. Turneelor ini
țiale in satele învecinate : Cos- 
tești, Pietreni, Slătioara, Ruge-

Foto : AGERPRES

ieri în hum* 
w.

• Deschiderea, Ia Atena, 
a Conferinței balcanice 
pentru cooperare econo
mică
• Relatări ale presei oc
cidentale privind un fe
nomen cu serioase impli
cații social-umane în 
societatea de consum : 
cultul violenței
• Noi elemente în efortu
rile de soluționare a 
crizei de guvern din 
Italia

ÎN PAGINA a 4-a 

tu, le-a urmat cu nebănuită re
peziciune consacrarea internați
onală. La Zagreb, la Festivalul 
formațiilor folclorice din sud- 
estul Europei, tinerii artiști a- 
matori do aici au cucerit, intr-o 
companie prestigioasă, primul 
loc și, odată cu el, sufletele 
spectatorilor, elogiile presei. Un 
asemenea succes nu e nicioda
tă rezultatul întîmplării. în artă, 
ca oriunde dealtfel, „norocul“ îi 
ajută numai pe cei pregătiți. 
Masa rotundă organizată la se
diul Asociației „Miorița“ ne-a 
convins încă o dată de acest lu
cru.

— Nu e nimic neobișnuit în 
succesul „fulgerător“ ar artiști
lor amatori din comună. în fond, 
nu e vorba decît de o acoperire 
în faptă a posibilităților noastre, 
de un rezultat firesc al inte
grării totale a tinerilor în via
ța social-economică, culturală a 
localității. Comitetul comunal 
U.T.C. a reușit să mobilizeze 
majoritatea tinerilor la viața 
spirituală, la educarea în spiri
tul eticii socialiste. Dacă e să 
căutăm cu tot dinadinsul un se
cret. acesta nu este altul decît 
renunțarea la jumătățile de mă
sură. dublarea entuziasmului de 
o viziune de perspectivă, de co
ordonarea eforturilor. Asociația 
culturală „Miorița“ a izbutit să 
trezească pe mulți la reali
tate. Datorită ei, nu mal avem 
in sat certăreți și pierde-vară, 
am îmbunătățit simțitor com
portamentul etic al tinerilor. Și 
nu numai al lor. Formațiile de 
teatru, brigăzile de agitație, prin 
intervențiile lor directe, opera
tive au contribuit la dezvolta
rea conștiinței moral-cetățe- 
nești a tuturor locuitorilor. Pa
tru cămine culturale, patru ci
nematografe, două biblioteci de 
centru, 62 de cadre didactice, 
12 medicale, iată, intr-o enu
merare totuși incompletă. po
tențialul cultural pus în mișca
re de tineri, susținut de ei. Tot 
prin uteciști vom amenaja 
muzeu al satului, pentru care 
exponatele sint strînse de pe 
acum (Morărețu Benone, secre
tar al comitetului comunal de 
partid, primarul comunei).

— Am plecat din sat la stu
dii' în 1962 și am revenit aici 
în 1967.’ Vă întrebați probabil 
ce poate face un profesor de 
desen pentru îmbunătățirea vie
ții spirituale a comunei ? Mul
te ! Foarte multe ! Lui îi stă în 
puteri să-i schimbe mult în 
bine „biografia“. Firește, scri- 
ind-o ■■ cu fapte, nu cu vorbe 
^caligrafiate intr-un jurnal de 
uz personal. Mă ocup de în
frumusețarea localului școlii de 
amenajarea estetică a interio
rului locuințelor, a străzilor 
comunei. Realizăm cu elevii 
din . cercul de pictură pe care-1 
conduc, panouri decorative în 
stil local. Exponatele pentru vi
itorul muzeu etnografic al co
munei tot prin ei le adunăm. 
Căminul cultural devine perio
dic salon expozițional. Recent 
elevul Oprescu Ion a deschis o’ 
„personală“ foarte apreciată de 
localnici. Dacă adaug faptul că 
mulți foști elevi ai mei ur
mează cursurile Liceului de artă 
plastică veți vedea că nici sa
tisfacțiile pedagogice nu-mi lip
sesc (Popa Adam, profesor de 

i arte plastice).

un

pe

IOAN ADAM
C.R. CONSTANTINESCU 

VICTOR ATANASIU 
Foto : VASILE RANGA

(Continuare Zn pag. a Il-a)
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LA CATAFALCUL TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘ

Luni, sicriul cu corpul ne
însuflețit al tovarășului Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a fost 
depus in holul sediului Marii 
Adunări Naționale. în această 
zi. mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Ca
pitalei au venit să-și ia rămas 
bun de la Emil Bodnaraș.

Pe un panou îndoliat. înca
drat de drapelele Partidului Co
munist Român și Republicii So
cialiste România, se află por
tretul defunctului, iar lingă ca
tafalc, pe perne de catifea vi
șinie. sint așezate înaltele ordine 
și medalii cu care a fost distins 
Emil Bodnaraș, printre care și

titlurile de „Erou al Muncii So
cialiste“ și „Erou al Republicii 
Socialiste România“.

în jurul catafalcului au 
depuse coroane

fost 
de flori din 

partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat și 
Guvernului : a Ministerului A- 
părării Naționale : Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor ; Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România ; Consiliului 
Național al Femeilor ; Comite
tului municipal de partid și

Consiliului popular al Capita
lei ; Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști din Republica 
Socialistă România ; Ministeru
lui Transporturilor și Telecomu
nicațiilor ; Academiei Republi
cii Socialiste România ; Acade
miei de științe sociale și politi
ce : a unor instituții centrale și 
întreprinderi bucureștene. Se a- 
flă depuse coroane de flori din 
partea familiei defunctului.

în acordul marșului funebru, 
au trecut prin fața catafalcului, 
pentru a-i ' 
la Emil 
muncitori 
mice ale 
partid și 
ofițeri superiori, ostași ai for
țelor noastre armate, oameni de 
știință și artă, studenți și elevi, 
oameni ai muncii.

■și lua rămas bun de 
Bodnaraș, numeroși 
din unitățile econo- 
Capitalei, activiști de 
de stat, generali și

RĂSPUNDERE COLECTIVĂ CURSURI

FAȚĂ DE SOARTA RECOLTELOR DE PREGĂTIRE

(Urmare din pag. I)

cest punct de vedere avanta
jele aplicării acordului global la 
nivelul întregii formații de lu
cru Capătă semnificațiile unor 
măsuri de natură să determine 
o schimbare de mentalitate, o 
mai puternică angajare politică 
a tuturor membrilor cooperatori 
față de bunul mers al unității. 
Pornindu-se tocmai dé la ase
menea avantaje, în forumul le
gislativ suprem al țării a fost 
dezbătut și adoptat proiectul 
Legii retribuirii muncii in uni
tățile agricole cooperatiste a 
cărei aplicare, cu titlu experi
mental, â fost hotărîtă îrtcepînd 
cu prima zi a anului 1976.

— Statutareâ prin lege a re
tribuției la nivelul formației de 
lucru, ne spune tovarășul Ion 
Vasilé. președintele cooperati
vei, stabilirea drepturilor, obli
gațiilor și răspunderii ce revin 
echipei fâță 
lucrărilor și 
ducției la 
Încredințată.
ridic adecvat bunei desfășurări 
a activității în cooperativele a- 
gricole de producție, asigură 
toate condițiile pentru obține
rea producțiilor planificate, sti
mulează participarea la muncă, 
la efectuarea ritmică și de ca
litate a lucrărilor necesare.

Cum se acționează, ce măsuri 
au fost luate încă din primele 
zile âle anului pentru ca pro
iectul Legii retribuirii muncii să 
fie consecvent aplicat in prac
tică. penfru ca experiența acu
mulată să fie dezvoltată ?

— în adunarea generală a 
cooperatorilor, în adunările pe 
formații de lucru — ferme, bri
găzi și echipe — în adunările 
organizațiilor de partid și U.T.C., 
proiectul Legii retribuirii a 
constituit obiectul unor dezba
teri amănunțite — ne preci
zează tovarășul Aurel Bălan, se
cretarul organizației de partid. 
Buna Cunbaștere a legislației, a 
actelor normative și reglemen
tărilor asigură, fără îndoială, a- 
plicarea lor corectă, stimulează 
activitatea. Odată cu dezbaterea 
acestor probleme am supus dis
cuției și analizei membrilor coo
peratori planul economic al 
unității, astfel ca fiecare să-și 
spună deschis părerea, să-și a- 
ducă contribuția la îmbunătăți
rea lui și la găsirea celor mai 
bune soluții pentru înfăptuirea 
obiectivelor ce ne stau în față. 
Am organizat aceste dezbateri, 
discuții și analize, inclusiv în 
lecțiile de deschidere a 
mîntului agrozootehnic, 
ca fiecare cooperator, 
formație de lucru să-și 
că de la bun început sarcinile și 
obligațiile pe care și le asumă,

de bunul mers al 
față de soarta pro- 
cultura ce i-a fost 
creează cadrul ju-

învăță- 
penlru 
fiecare 

cunoas-

AGENDA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit (lin partea președintelui Republicii Demo
cratice Madagascar, DIDIER RATSIRAKA, următoarea telegramă :

Cu un sentiment de reală plăcere am primit mesajul durnnea- 
voastră de felicitare și urările de succese transmise cu ocazia nu
mirii mele ca președinte al Republicii pentru care vă mulțumesc 
in mod foarte călduros.

Mesajul dumneavoastră constituie pentru mine și pentru poporul 
malgaș nu numai o mulțumire, ci și o prețioasă încurajare pentru 
înaintarea noastră pe calea triumfului revoluției socialiste.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile de 
prietenie și cooperare între cele două popoare ale noastre se vor 
întări și dezvolta, 
cauza păcii.

Doresc în mod 
pentru Excelența 
român.

încă și mai mult, spre binele lor reciproc, pentru

sincer ca anul 1976 să fie un ari fericit șj prosper' 
Voastră, precum - și pentru guvernul și poporul

Sosirea in Capitală a unei delegații a
Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.)

GEETEDA
A NU GREȘI

sîmbătă seara 
din Kojak, am 
moment dat să
Ancheta T i 

descântătoare

să-și organizeze cit mai bine 
munca. Paralel s-au întreprins 
o serie de măsuri de natură or
ganizatorică — reevaluarea for
ței de muncă, constituirea for
mațiilor de lucru, încheierea 
contractelor colective etc. — ast
fel că din prima zi a anului 
fiecare cooperator acționează 
într-un cadru bine delimitat, e- 
xecută lucrările potrivit progra
mului culturii respective.

Toate aceste măsuri îndrep
tate în direcția întăririi econo- 
mico-organizatorice a unității, 
în aplicarea riguroasă a hotărî- 
rilor conducerii de partid vi- 
zind îmbunătățirea activității în 
cooperativele agricole de pro
ducție, a creșterii răspunderii 
față de soarta producției vor a- 
sigura înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor de mare importanță 
puse în fața agriculturii noastre 
socialiste de prevederile Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a patriei pe 
anul 1976.

Institutul de medicină și far
macie din București organizează, 
în perioada 15 februarie—4 iulie, 
cursuri de pregătire pentru 
candidații la concursul de admi
tere în învățămintul superior 
medical. Cursurile vor avea loc 
în fiecare duminică (orele 9—13) 
in localul facultății. înscrierea 

recomandării 
sau, în cazul 

serii mai 
întreprinderii

se face pe baza 
din partea liceului 
absolvenților din 
vechi, din partea 
unde candidatul este încadrat în 
muncă.

Disciplinele de concurs sint 
următoarele : pentru facultățile 
de medicină generală și pedia
trie — anatomia și fiziologia 
omului, chimia organică, la ale
gere cu biochimia medico-sani- 
tară. fizica (capitolele : noțiuni 
de fizică nucleară și atomică ; 
optică ; fizică moleculară ; căl
dură), pentru Facultatea de sto
matologie — anatomia și fiziolo
gia omului, chimia organică, fi
zica (capitolele menționate) la 
alegere cu tehnica executării 
protezelor, iar pentru Facultatea 
de farmacie — chimia anorgani
că, chimia organică și biologia 
generală la alegere cu botanica.

Luni după-amiază a sosit in 
Capitală o delegație a Partidu
lui Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.O.E.), condusă de Fe- 
lipe Gonzales, prim-secretar al 
partidului, care, la invitația C.C 
al P.C.R., face o vizită de prie
tenie în țara noastră. Din de
legație fac parte Nicolas Re- 
dondo, membru al Comisiei E- 
xecutive a P.S.O.E.. președin
tele Uniunii Generale a Munci
torilor din Spania. Luis Yanez, 
membtu al Comisiei Executive, 
secretar al P.S.O.E.. Jose Fe- 
dericb Carvajâl și Rafael Es-

cudero. membri al Comitetului 
Național al P.S.O.E.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășii_ Ilie Ver- 
deț. membru al' 
Politic Executiv.
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C- al 
P.C.R.. Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Comitetului 
secretar al

CONVENȚIE

La Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc, luni după- 
amiază. schimbul instrumentelor 
de ratificare a Convenției dintre 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Statelor 
Unite ale Americii privind evi
tarea dublei impuneri și preve
nirea evaziunii fiscale asupra 
veniturilor, semnată la Washing
ton, în decembrie 1973.

turale cu străinătatea a fost or
ganizată luni o manifestare cul
turală prilejuită de aniversarea 
„Revoluției albe“ din Iran.

PREMIERA

MANIFESTĂRI
în

AȘII VOLANULUI 
DIN JUDEȚUL ILFOV

Duminică la autogara „Fila- 
ret“ I.T.A. a avut loc faza jude
țeană a concursului „Stăpin pe 
volan“. Din cei aproximativ, 1 800 
șoferi participant) la faza de 
masă. 26 și-au disputat întiieta- 
tea în concursul final pe județ.

Datorită faptului că acest 
concurs a fost pregătit cu gri
jă, el s-a bucurat de un real 
succes. Cei 26 de cîștigători ai 
fazelor pe municipiu. orașe 
și autobaze s-au întrecut la 
proba teoretică (care a cu
prins probleme legate de cu
noașterea regulilor de circula
ție. mecanică și exploatarea au
tovehiculelor) și la proba prac
tică, de îndemînare. Primii 8

clasați au participat apoi la un 
concurs fulger „Cine știe cîști- 
gă“. în urma tuturor acestor di
ficile examene au fost declarați 
ași ai volanului următorii, în or
dinea locurilor ocupate in con
curs : 1. Nicolae Uivari (autoba
za 6 I.T.A.) ; 2. Petre Constanti- 
nescu (autobaza 6 I.T.A.) ; 3. 
Cornel Georgescu (autobaza 6 
I.T.A.) : 4. Ilie Frîncu (autobaza 
Giurgiu) ; 5. Ion Cristea (auto
baza Oltenița) ; 6. Petre Stănilă 
(autobaza Giurgiu).

Cîștigătorilor le-au fost înmî- 
nate premii și diplome ale Comi
tetului județean U.T.C

TEODOR POGOCEANU

ȘAH
o La Novi Sad, în turneul de 

șah al juniorilor, după 8 runde 
conduce iugoslavul Popovici cu 
5.5 puncte și două partide în
trerupte, urmat de românul Iu- 
liu Hegheduș cu 5,5 puncte și o 
partidă întreruptă.

• Turneul de baraj pentru 
desemnarea unei participante 
la turneele interzonale ale 
campionatului mondial feminin 
de șah s-a încheiat la Timișoa
ra cu victoria Janei Hartston 
(Anglia), care a totalizat. 2,5

Luni au fost inaugurate 
Capitală Zilele culturii portu
gheze, manifestare organizată 
de Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste.

La Casa de cultură a Institu
tului rorhân pentru relațiile cui*

Un nou film de Sergiu Nico- 
laescu a fost vizionat, în pre
mieră, luni seara, la cinemato
graful „Scala" din Capitală. Este 
vorba de creația Casei de filme 
nr. 3, „Zile fierbinți“, realizat 
după un scenariu semnat de 
Francisc Munteanu.

Plasată în actualitatea zilelor 
noastre, noua premieră cinema
tografică abordează o problemă 
de mare interes, cea a valorii 
creativității științifice românești, 
transpunînd pe ecran secvențe 
de viață reală, relații umane 
dintre cele mai diverse.

(Agerpres)

Urmărind 
nou episod 
ceput la un 
gîndesc la 
pre descintece și 
a Ancăi Arion. Să recunoaștem 
că nu e un eveniment prea o- 
bișnuit : nu prea ni se întâmplă, 
:ind urmărim aventurile mare
lui — mincător — de — măsline 
— aflat — mereu — în — cău
tarea — adevărului, să ne zboa
re glndurile în alte părți. Dar 
emisiunea Ancăi Arion — in re
luare săptămâna asta — e greu 
de uitat : încărcătura de adevăr 
pe centimetrul patrat de peli
culă întrece cu mult media.

Eroul episodului e un polițist 
tânăr. A fost și poate că mai 
este un băiat sărac. A fost și a 
rămas cinstit. Visul său din co
pilărie e acela de a ajunge po
lițist, 
seară 
coleg, 
lează 
apel 
teaptă ajutor. „Nu e 
ba noastră“ e de părere 
legul mai virstnic și mal expe
rimentat. „Cineva are nevoie de 
ajutor !“ răspunde tinărul și în
dreaptă mașina spre locul in 
care acel „cineva“ a fost înjun
ghiat de un bandit. Pleacă în 
căutarea banditului, e întuneric, 
tinărul polițist e cam nervos, 
somează și trage, dar cel pe care 
l-a nimerit nu e banditul, ci un 
copil care ieșise pe acoperiș să 
dea de mincare la porumbei. 
Zăpăcit, copleșit de durere, po
lițistul încearcă să-și ascundă 
fapta. Fără să dea vina pe alt
cineva (lucru care. în ochii 
noștri, l-ar fi descalificat total) 
vrea să scape, mințind.

Să ne amintim care e defec
tul principal al acestui tînăr Ce 
a omorît din 
copil. El este 
Alt defect nu 
cum vorbește ___
tul, cel care-și înjunghie victi
mele, cel 
geri, cel 
scrupul, 
înger pe ....... .. . ___  _
convinsă că spune adevărul. In
tr-adevăr, ei nu i s-a intimplat 
încă 
ar fi 
avut

Ne 
uluiți ce spune și în clipa aceea 
ne aminteam de unul dintre 
personajele anchetei realizate 
de emisiunile pentru tineret. O 
bătrină escroacă, o ființă cu su
fletul negru ca iadul — trăind 
din banii jefuiți de la oamenii

un 
in- 

i mă 
des

Și-a realizat visul. într-o 
se află, împreună cu un 
într-o mașină care patru- 
pe străzile orașului. Un 
radio : un om rănit aș- 

ajutor. „Nu e trea- 
noastră“ e de părete co-

imprudență tiu 
cam nervos. Atit. 
are. Și totusi iată 
despre el bandi-

care trăiește din spur
care nu are nici un 
bestia : „Eu sint un 

lingă el !“ Bestia e

să ucidă copii. La nevoie 
făcut-o, probabil. Dar n-a 
încă nevoie.
uitam la „înger", ascultam

puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Suzana Makai 
(România) — 2 puncte și Maria 
Porubsky (Ungaria) — 1.5 punc
te.

în ultima partidă a turneului 
de baraj, Jane Hartston a re
mizat cu Maria Porubsky.

TENIS
• Turneul de tenis de la Bal- 

timore a fost cîștigat de jucă
torul american Tom Gorman. 
care l-a întrecut în finală cu 
7—5, 6—3 pe Ilie Năstase.

(Urmare din pag. I)
— Ca educatoare, vreau 

trezesc interesul elevilor pentru 
folclorul local, pentru frumos. 
Am înființat o echipă de fluie
rași formată din copii, care au 
cîștigat anul trecut medalia de 
aur la faza finală a Festivalu
lui pionierilor și școlarilor. în
tr-o comună puternic dezvolta
tă ca Văideeni. un intelectual 
nu se poate limita numai la 
activitatea strict profesională, 
sau trebuie să înțeleagă prin 
„activitate profesională“ o arie 
mult mai largă decit ocupațiile 
din clasă. Mari satisfacții mi-a 
produs participarea ca interpre
tă la spectacolele formației de 
teatru. Am jucat rolul titular 
din pie3a lui Al. Mirodan 
„Două fete și-o comoară“. Pen
tru cele patru formații teatrale 
din Văideeni. comitetul comu
nal U.T.C. (în colaborare cu 
conducerea căminului cultural) 
a ales piese cu teme direct le
gate de viata satului, cu con
flicte apropiate de sufletul o- 
mului, lucrări scrise într-un 
limbaj accesibil care ne 
să și improvizăm. Ce 
că sint atît de puține 
bune pentru amatori și

să

permit 
păcat 

piesele 
că de

care veneau la ea să fie vin
decați de chinuri trupești sau 
de chinurile amorului și care se 
întorceau acasă speriați, îngro
ziți, cu moartea in ei — mior- 
lăia dulce și nevinovată, prea 
puțin scuzîndu-se și mai mult 
batjocorindu-i pe credulii care-i 
bătuseră la poartă : „Ce să le 
fac eu dacă-s proști ?“

Ei bine, cele două bestii nu 
mint sau nu mint întru totul. 
Ei bine, dintr-un anumit punct 
de vedere, cele două bestii au 
dreptate. Pentru că polițistul 
cel plin de calități era, totuși 
cam nervos. Și nu avea drep
tul. In profesiunea lui, nu avea 
dreptul să fie cam nervos, pen
tru că devenea o primejdie pu
blică, un ucigaș. Simplu. La rin-

CRONICA 7.L
de FLORIN MUGUR

dul lor., naivii care puteau să 
creadă în efectul descintecelor 
iși aduceau cu ei copiii, li 
smulgeau unei îngrijiri medicale 
calificate și-i aduceau la babele 
escroace să le scurgă „argintul 
viu“ din vine și să-i facă ast
fel sănătoși. Proști ? Puțin im
portă dacă erau proști ca noap- 
tea sau numai niște inapoiați, 
de vreme ce rezultatul faptelor 
lor era atit de periculos.

Trăim intr-o lume nouă, iar 
secolul in care ne-am născut 
este — după credința noastră — 
cel mai frumos din istoria ome
nirii. E secolul în care sute de 
milioane de oameni care plnă 
acum au trăit amenințați de 
foame au ajuns să se bucure 
de toate avantajele materiale și 
spirituale ale unei vieți ome
nești. Nu sute, ci sute de mi
lioane. în Clubul T dedicat V- 
nirit ni s-au amintit vorbele lui 
Kogălniceanu care spunea că 
România nu înseamnă numai 
cei două mii de boieri. Pentru 
că asta era situația : acum un 
secol, pe pămînturile noastre 
viețuiau înlesnit numai cîteva 
mii sau poate cîteva zeci de mii 
de oameni. Nu trăim boierește, 
dar omenește trăim azi cu to
ții. E secolul marilor descope
riri științifice, al comunismului. 
E un secol minunat.

Minunat, dar nu simplu. Mi
nunat, dar sever. Au crescut 
imens posibilitățile, dar au cres-

cut proporțional șl exigențele. 
Acum o sută de ani, pe un om 
care-și ducea copilul la „vrăji
toare“ in loc să-l ducă la me
dic, nu prea îți venea să-l con
damni. Pentru că omu,l acela 
era analfabet. Pentru că la me
dic era greu sau imposibil să 
ajungă. Astăzi îl vom privi fără 
îngăduință, refuzind să-i înțe
legem slăbiciunea și îl vom 
chema la ordine. Nu are drep
tul. I s-a dat mult și i s-a luat 
un singur lucru : dreptul de a 
greși. Pedeapsa nu va fi cum
plită, ci pe măsura vinei, dar 
de pedeapsa mâhnirii și a dez
aprobării noastre nu scapă. Tre
buie să se îndrepte — și re
pede ! Dacă nu a învățat nimic 
în școală și dacă nici școala 
vieții nu l-a învățat mare lu
cru — de vreme Ce vrea să-și 
vindece copilul cu descintece — 
atunci să ia școala de la iitceput. 
Și s-o absolve cit mai rapid, 
pentru că altfel rămine defini
tiv in urma societății.

Nu, încă o dată, dreptul de a 
greși (de a face greșeli grave) 
ni s-a luat pentru totdeauna. E 
o idee asupra căreia merită să 
medităm. E o idee pe care ne-o 
transmite metaforic micul film 
de duminică al lui Aristide Bu- 
hoiu despre pirotchhiști, despre 
oamenii care se ocupă cu dez
amorsarea minelor sau a bom
belor rămase pe pămînturile 
noastre, sub pămînturile noas
tre, din anii războiului. „V-a 
fost frică?“ e întrebat un loco 
tenent-colonel care conduce d. 
echipă de geniști încă din 1953. 
,Da, la început.“ „Și cum ați 
scăpat de frică ?“ „Prin acumu
larea de cunoștințe. Dacă te 
pricepi, pericolul devine cu mult 
inai mic“. Știința în luptă îm
potriva fricii 1 „Care e calitatea 
principală a unui bun piroteh- 
nist ?“ „Răspuns : „Finețea". E 
o meserie în care, dacă numai 
o dată în viață lucrezi puțin mai 
grosolan, nu mal apuci să gre
șești a doua oară. Dacă nu ești 
„fin", nu mai ajungi la pensie.

E vorba, cum am spus, de o 
metaforă : greșelile noastre, ale 
muritorilor obișnuiți. rareori se 
plătesc cu viața. Rareori. Se 
intimplă insă nu chiar atit dc 
rar să le plătim cu o viață ra
tată. Cuvintele de laudă și de 
recunoștință care s-au rostit 
despre magnificii pirotehniști ai 
armatei române — oameni ca
re-și riscă viața, pentru ca să 
trăim noi liniștiți și care nu 
greșesc niciodată, dar niciodată I 
—au.fost zguduitoare.

J

O formă eficientă a muncit politice : cercul de 
informare și documentare.

Membri ai formației de dansuri 
cămin.

in drum spre

ni se recomandă lu-atîtea ori 
crări neinteresante, șablonarde 1 
(Popeseu Emilia, educatoare).

— La Văideeni se citește 
mult. Biblioteca căminului cul
tural (care cuprinde 8 000 de 
volume) v-o poate dovedi. Prin 
activitatea mea de gestionar al 
librăriei am putut observa in
teresul pentru literatura con
temporană și universală, îndeo
sebi pentru romanul politic. 
Din romanul „Delirul“ de Ma-

s-au dat doarrin Preda ni 
cinci exemplare. Dar ar fi fost 
nevoie de cel puțin o sută. Or
ganizăm expoziții de carte cu 
vînzare la fiecare spectacol. Nou
tățile le popularizăm, mai ales 
pe cele beletristice și social-po- 
litice, prin gazeta de stradă, 
prin „colțul utecistului" ame
najat în fiecare clasă, dar și 
prin recenzii prezentate perio
dic în fața tinerilor și vîrstnl- 
cilor (Țuglui Maria).

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI - INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice
de Mă- 
Faculta- 

_______ . disclpli- 
,Teoria și încercarea apa- 

‘__ " .Statistică teh-

1. Asistent la Catedra
suri și aparate electrice, 
tea de Electrotehnică, la 
nele: \
ratelor electrice", „! 
nică șl fiabilitate", „Iluminat elec
tric", „Instalații electrice și ilumi
nat" și „Aparate electrice și teh
nica tensiunilor Înalte", poziția 17 
din statui de funcțiuni;

2. Asistent ia Catedra de Elec
trotehnică I, Facultatea de Elec
trotehnică, la disciplinele: „Baze
le electrotehnicii". „Electrotehni
că", „Conversia energiei și surse" 
și „Metode de calculul cîmpului", 
poziția 28 din statul de funcțiuni;

3. Asistent Ia Catedra de Elec
trotehnică I, Facultatea de Electro
tehnică, la disciplinele: „Bazele 
electrotehnicii", „Electrotehnică“, 
„Electrotehnică și electronică in
dustrială" și „Electrotehnică și 
mașini electrice", poziția 29 din 
statul de funcțiuni;

4. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică I, Facultatea de Elec
trotehnică, la disciplinele: „Elec
trotehnică și măsuri electrice", 
„Electrotehnică" și „Electrotehni
că și mașini electrice", poziția 30 
din statul de funcțiuni;

5. Asistent la Catedra de Elec
trotehnică I, Facultatea de Elec
trotehnică, la disciplinele: „Con
versia energiei și surse", „Bazele 
electrotehnicii", „Electrotehnică și 
măsuri electrice", „Electrotehnică" 
și „Electrotehnică și electronică 
industrială", poziția 31 din statul 
de funcțiuni;

6. Asistent la Catedra de Mașini 
electrice, Facultatea de Electro
tehnică, la disciplinele: „Materia
le electrotehnice" și „Mașini elec
trice", pozițiile 27 și 28 din statul 
de funcțiuni;

7. Asistent la Catedra de Cen
trale electrice, Facultatea Energe
tică, la disciplinele: „Partea elec
trică a centralelor și stațiilor", 
„Sisteme noi de producere a ener
giei electrice" și „Automatizări și 
partea electrică a centralelor", po
ziția 21 din statul de funcțiuni;

8. Asistent la Catedra de Cen
trale electrice, Facultateă de Ener
getică, la disciplinele: „Probleme 
speciale de centrale termoelectri
ce“, „Energetică industrială“, „In
stalații energetice industriale", 
„Centrale termoelectrice" și „Sis
teme noi de producerea energici 
electrice", poziția 22 din statul de 
funcțiuni;

9. Asistent la Catedra de Cen
trale electrice, Facultatea de Ener-

getică, Ia disciplinele: „Rețele și 
măsuri termice“, „Centrale nuclea
re electrice" și „Centrale termo
electrice", poziția 23 din statul de 
funcțiuni;

10. Asistent Ia Catedra de Cen
trale electrice, Facultatea de Ener
getică, la disciplinele: „Centrale 
termoelectrice" și „Instalații 
mice industriale", poziția 25 
statul de funcțiuni;

11. Asistent la Catedra de 
draulică și mașini hidraulice, 
cultatea de Energetică, la discipli
na „Mecanica fluidelor", poziția 16 
din statul de funcțiuni;

12. Asistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automati
că, Ia disciplinele: „Teoria siste
melor automate" și „Tehnici de 
calcul în automatizări“, poziția 14 
din statul de funcțiuni;

13. Asistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Auto
matică la disciplinele „Automati
zări hidraulice și pneumatice“ și 
„Elemente de electronică și auto
matică" poziția 15 din statul de 
funcțiuni ;

14. Asistent Ia Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Teoria siste
melor automate" și „Automatizări 
complexe în industria energetică", 
poziția 16 din statul de funcțiuni;

15. Asistent la Catedra de Auto
matică I. Facultatea de Automati
că, la disciplinele: „Reglaj auto
mat și teoria sistemelor“, „Bazele 
tehnice ale reglării automate", 
„Teoria sistemelor automate“ și 
„Automatizări complexe în indus
tria constructoare de mașini", po
ziția 17 din statul de funcțiuni;

16. Asistent la Catedra de Auto
matică I, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele : „Măsurări teh
nice și traductoare", „Tehnica mă
surării și controlului automat" și 
„Elemente de electronică și auto
matizare", poziția 18 din statul de 
funcțiuni;

17. Asistent la Catedra de Auto
matică II, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Identificarea 
proceselor în flux continuu", 
„Aparate de măsură șl control, 
automatizări și utilizarea calcula
toarelor", „Aparate de măsură și 
control, automatizări" și „Ele
mente de electronică și informa
tică", poziția 19 din statul de 
funcțiuni;

18. Asistent la Catedra de Auto
matică II, Facultatea de Automa
tică, la disciplinele: „Regulatoare 
automate", „Elemente de electro-

ler- 
ilin

HI-
Fa-

nică și automatizări", „Elemente 
de informatică", „Echipamente 
electrice și electronice pentru au* 
tomatizări" și „Aparate de măsu
ră și control, automatizarea și 
utilizarea calculatoarelor“, poziția 
21 din statul de funcțiuni;

19. Asistent la Catedra dc Calcu
latoare, Facultatea dc Automatică, 
la disciplinele: „Programarea pe 
calculator“ și „Dispozitive și cir
cuite electronice", poziția 17 din 
statul de funcțiuni;

20. Asistent la Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de Automatică, 
la disciplina: „Electronică indus
trială“, poziția 18 din statul de 
funcțiuni:

21. Asistent la Catedra de Calcu
latoare, Facultatea de Automatică, 
Ia disciplinele: „Elemente de cal
culat și programare" și „Structu
ra, funcționarea și programarea 
calculatoarelor", poziția 20 din sta
tul de funcțiuni;

22. Asistent la Catedra de Dis
pozitive, circuite și aparate elec
tronice, Facultatea de Electroni
că și telecomunicații, la discipli
nele: „Aparate de măsură și con
trol“, „Amplificatoare" și „Circui
te de impulsuri și comutație", po
ziția 21 din s*atul de funcțiuni;

23. Asistent la Catedra de Elec
tronică aplicată, Facultatea de 
Electronică și telecomunicații, la 
disciplinele : „Televiziune indus
trială, osciloscoape, afișare", 
„Electronică industrială" și „Elec
tronică aplicată in instalații tele- 
energetice“, poziția 19 din statul 
de funcțiuni;

24. Asistent Ia Catedra de Elec
tronică aplicată, Facultatea de 
Electronică și telecomunicații, la 
disciplinele: „Electronică și ele
mente de automatizări", „Electro
nică și automatizări ' ' ...........
„Electronică aplicată 
teleenergetice" și 
aplicată în instalații 
getice", poziția 20 din statul de 
funcțiuni;

25. Asistent la Catedra de Orga
ne de mașini, Facultatea de Me
canică, la disciplinele: „Organe de 
mașini și mecanisme" și „Meca
nisme", poziția 17 din statul de 
funcțiuni;

26. Asistent la Catedra de Or
gane de mașini, Facultatea de Me
canică, la disciplinele: „Organe de 
mașini", „Organe de mașini și me
canisme" și „Mecanisme“, poziția 
19 din statul de funcțiuni;

27. Asistent la Catedra de Or
gane de mașini, Facultatea de Me-

industriale“, 
în instalații 
„Electronică 
electroener-

canlcă, la disciplinele: „Organe de 
mașini“, „Tribologie", „Organe de 
mașini și mecanisme“, „Mecanis
me" și „Elemente de inginerie 
mecanică“, poziția 20 din statul de 
funcțiuni;

28. Asistent la Catedra de Meca
nică fină, Facultatea de Mecanică, 
la disciplinele: „Mijloace mecani
ce șl hidropneumatice de măsură 
și control“, „Echipament hidro- 
pneumatic de automatizare“ și 
„Mecanisme și elemente construc
tive de mecanică fină“, poziția 15 
din statul dc funcțiuni;

29. Asistent la Catedra de Meca
nică fină, Facultatea de Mecanică, 
la disciplinele: „Automate de con
trol și deservire“ și „Tehnologia 
mecanicii fine“, poziția 16 din sta
tul de funcțiuni;

30. Asistent Ia Catedra de Meca
nică fină, Facultatea de Mecanică,' 
la disciplinele: „Elemente con
structive de mecanică fină“ și 
„Mecanisme și elemente construc
tive de mecanică fină“, poziția 17 
din statul de funcțiuni;

31. Asistent Ia Catedra de Caza
ne și Turbine cu abur și gaze, la 
disciplinele: „Turbine, turbocom- 
presoare și ventilatoare“ și „Ma
șini termice“, poziția 9 din statul 
de funcțiuni;

32. Asistent Ia Catedra de Ter-
motehnică și mașini termice, Fa
cultatea de Mecanică, la discipli
nele: „Termotehnică și mașini
termice“, „Curs general de ma
șini“ „Termotehnică“ și „Termo
dinamică tehnică și transmisia 
căldurii“, poziția 15 din statul de 
funcțiuni;

33. Asistent la Catedra de Ter
motehnică și mașini termice, Fa
cultatea de Mecanică, la discipli
nele: „Termotehnică“ și „Termo
tehnică și transmisia căldurii“, po
ziția 16 din statul de funcțiuni;

34. Asistent la Catedra de Rezis
tența materialelor, Facultatea de 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, la disciplina: „Rezistența ma
terialelor“, poziția 24 din statul de 
funcțiuni;

35. Asistent la Catedra de Ma- 
sini-unelte și scu'e, Facultatea de 
Tehnologia construcțiilor de ma
șini, la disciplinele: „Masini- 
unelte automate“, „Mașini unelte“. 
„Bazele teoretice ale prelucrării 
pe mașini unelte“ și „Fiabilitatea 
și calitatea produselor“, poziția 18 
din stalul de funcțiuni;

36. Asistent la Catedra de Teh
nologia construcțiilor de mașini,

Facultatea de Tehnologia con
strucțiilor de mașini, la discipli
nele: „Tehnologia construcțiilor de 
mașini", „Proiectarea dispozitive
lor" și „Tehnologia fabricației ma
șinilor", poziția 17 din statul de 
funcțiuni;

37. Asistent la Catedra de Mate
rial rulant, Facultatea de Trans
porturi, la disciplinele: „Con
strucția și tehnologia de fabrica
ție a materialului rulant" și „Teh
nologia construcției materialului 
rulant" (Vagoane și locomotive), 
poziția 10 din statui de funcțiuni;

38. Asistent la Catedra de Teh
nologia transporturilor și teleco
menzi feroviare, Facultatea de 
Transporturi, la disciplinele: „Dis
pozitive și circuite electronice", 
„Circuite de impulsuri și comuta
ție", „Tehnologie electrică" și 
j,Automatizarea, mecanizarea pro
cesului de triere", poziția 14 din 
statul de funcțiuni:

39. Asistent la Catedra de Side
rurgie, Facultatea de Metalurgie, 
la disciplinele: „Teoria deformării 
plastice", „Deformări plastice și 
tratamente termice" și ” * 
gia prelucrării plastice 
niului", poziția 17 din 
funcțiuni;

40. Asistent cu normă 
tare științifică la Catedra de So
cialism științific, Facultatea de 
Metalurgie, poziția 5 din statul de 
funcțiuni;

41. Asistent la Catedra de Chi
mie organică și tehnologie orga- 
liică, Facultatea de Inginerie chi
mică, la disciplinele: „Chimie or
ganică" și „Teorii moderne în 
chimia organică", poziția 60 din 
statul de funcțiuni;

42. Asistent Ia Catedra de Chi
mie organică și tehnologie orga
nică, Facultatea de Inginerie chi
mică, Ia disciplinele: „Materiale 
abrazive pe bază de polimeri", 
„Chimia compușilor macromolecu- 
lari" și „Tehnologia sintezei mo- 
nomerilor și polimerilor", poziția 
62 clin statul de funcțiuni.

Candidații la concurs vor depu
ne la secretariatul rectoratului In
stitutului politehnic București, 
Splaiul Independenței nr. 313, eta
jul II, camera 219, în termen de 
15 zile de la data publicării aces
tui anunț în Buletinul Oficial, ce
rerea de înscriere, împreună cu 
actele prevăzute 
privind Statutul 
dactic din R.S.R. 
letinul Oficial al

„Tehnolo- 
a alumi- 
statul de

de cerce-

de Legea nr. 6 
personalului di- 
publicată în Bu- 
R.S.R., partea I,

nr. 33 din martie 1969 șl de In
strucțiunile Ministerului Educației 
și Invățămintulul nr. 84 539/1969.

Concursul se va ține Ia rectora
tul Institutului politehnic Bucu
rești, în termen de 15 zile de la 
data expirării termenului de în
scriere la concurs.

Cei care funcționează într-o in
stituție de lnvățămint superior sint 
Obligați să comunice in scris rec
torului sau directorului acesteia, 
înscrierea la concurs.

Concursul a fost publicat in Bu
letinul Oficial al R.S. România, 
partea a Ill-a, nr. 10 din 22 ia
nuarie 1976.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII 
LA CONCURS SÏNT :

• Cererea de înscriere la care 
se anexează :
• Memoriul de activitate didac

tică, științifică, tehnică în produc
ție și obștească — în trei exem
plare;
• Lista lucrărilor științifice pu

blicate sau în curs de publicare 
— în trei exemplare;
• Lucrările de specialitate ela

borate — într-un exemplar;
• Autobiografia — în două 

exemplare;
• Aprecierea activităților: pro

fesionale, didactice, științifice, teh
nice, în producție și obștești, eli
berată de colectivul de muncă 
unde candidatul își desfășoară ac
tivitatea — într-un exemplar, în
soțită de o adresă semnată de di
rectorul instituției (întreprinderii) 
și secretarul Comitetului P.C.R. în 
care să se menționeze că s-a ob
ținut aprobarea Secretariatului 
Comitetului Municipal București 
al P.C.R. sau a Secretariatului 
Comitetului Județean al P.C.R.:

e Copie legalizată de pe diplo
ma de studii superioare — într-un 
exemplar — și de pe anexa ia di
plomă (situația școlară);
• Copie legalizată de pe diplo

ma de doctor — un exemplar.
în cazul în care diplomele de 

studii sînt obținute în străinătate, 
se va depune traducerea legaliza
tă de pe acestea — într-un exem
plar, precum și copie legalizată 
de pe adresa Ministerului Educa
ției și Invățâmîntului — Comisia 
Superioară de Diplome, privind 
echivalarea acestora;

• Adeverință privind vechimea 
în muncă — într-un exemplar;
• Un dosar cu șină.

— Dorința de 
înfrumusețarea 
a comunei este, 
datorie ce trebuie simțită, 
dictată. Ne străduim cu toții să 
ne facem datoria de animatori 
culturali. Sint de 21 de ani aici. 
Ca să ții cu satul, trebuie să-i 
cunoști tradițiile, să fii cu el 
la bine și la rău. Să-i știi is
toria. Eu i-am cercetat-o amă
nunțit. Am scris și o carte des
pre ea. Trebuie să vă spun că 
tinerii din Văideeni nu con
struiesc pe un loc gol. Avem 
vechi și frumoase tradiții cul
turale, ce trebuie continuate. 
Prima bibliotecă de la noi da
tează din 1898. în 1908 s-a în
ființat cercul „înflorirea“. Aso
ciația „Miorița“ exemplul lui îl 
urmează. Autorul ei moral jste 
(de ce n-am recunoaște ?) ini
mosul secretar al comitetului 

j comunal U.T.C. Eficiența aces- 
. teia se explică, cred, prin buna 
colaborare dintre organizația de 
tineret și căminul cultural. 
Activitățile acestuia se rapor
tează nemijlocit la realitățile 

i noastre locale. Ne-am pro
pus ca obiective principale : e- 
ducarea multilaterală a oame
nilor, formarea unor concepții 
noi despre muncă și viață, 
combaterea mentalităților înve- 

: chite. Pentru atingerea lor re- 
• curgem la modalități diverse : 
cele patru formații de teatru 
au interpretat atît piese ale 
clasicilor (Alecsandri, Caragia- 
le, M. Sorbul), dar și ale unor 
contemporani (Dan Tărchilă, 
Paul Everac, Ion Băieșu, I.D.

Interpreții monta- 
literar-muzical „Pe-un 

de plai“ au obținut în

si contribui la 
vieții spirituale 
după mine, o 

nu

Sirbu 
jului 
picior 
1974 medalia de aur la Festiva
lul formațiilor teatrale și mu-

Folosirea

zical-cpregrafice de amatori ; 
acum ei pregătesc'altul, pe ver
suri din cunoscuți poeți actuali, 
intitulat . „Poporul, Ceaușescu, 
România". Formațiile noastre 
sint aproape în întregime alcă
tuite clin tineri, cum tineri sint , 
și membrii comisiei de răspin- 
dire a cunoștințelor cultural- 
științifice, profesorii Universi
tății populare (cu cinci cursuri), 
propagandiștii cabinetului de 
științe sociale (prof. Vartolomei 
i'odeci, directorul căminului 
cultural).

— Asociația noastră, Miorița 
vaideeană, cuprinde 40 de mem
bri, majoritatea rrteciști. Ea este 
compusă dintr-un ansamblu fol
cloric (alcătuit din două forma
ții de dansuri, una de fluerași, 
un grup vocal mixt), un cerc 
de artizanat (ai cărui membri 
vor deschide în murind întiia 
expoziție cu vînzare), un cerc 
foto, pe care proiectăm să-l 
transformăm în cineclub. Pri
mul film realizat de componen- 
ții lui, Transhumanta, dă o ima
gine plastică a tradițiilor lega
te de viața pastorală. La acti
vitatea lor am antrenat oameni 
de vîrste și profesii diferite, 
dar suportul esențial îl const. 
tuie organizația U.T.C. Pcntriî 
noi, viața cultural-artistică este 
componenta firească a vieții de 
organizație. Viața spirituală a 
comunei noastre nu poate fi 
concepută fără uteciști. Ei sint 
în fruntea tuturor acțiunilor, ei 
reprezintă factorul dinamizator. 
Ne propunem să nu pierdem 
din vedere pe nimeni, pe nici 
un locuitor, mai ales pe cei 
tineri, căci aceștia sint cei ce 
.vor duce mai departe frumoa
sele tradiții ale locului. (Băluță 
Achim, secretarul comitetului 
comunal U.T.C;).

CENACLUL
FLACARA

CENACLUL FLACĂ
RA, împreună cu revista 
de literatură și artă a te
leviziunii „FOAIE PEN
TRU MINTE, INIMĂ ȘI 
LITERATURĂ“, organi
zează duminică, 1 februa
rie 1976, începînd de la 
orele 17,00, în Sala 
Sporturilor din munici
piul Cluj-Napoca, 
festival de muzică 
poezie tînără.

Biletele se găsesc la 
casa de bilete a Sălii 
Sporturilor.

un
Și

eficientă
a timpului

(Urmare din pag. I)

— Altă inițiativă valoroasă, 
care a prins viață în întreprin
derea noastră, continuă secreta
rul comitetului U.T.C., este 
„Trofeul productivității și al 
calității". Am confecționat o 
frumoasă cupă, expusă Ia loc 
vizibil, într-o vitrină specială și 
alături de care înscriem în fie
care lună numele tinărului cu 
cele mai bune rezultate în în
trecere, din fiecare organizație. 
Este o formă în plus de stimu
lare a participării tinerilor la 
îndeplinirea planului și în miș
carea de creație tehnică.

în ambele organizații — de la 
„Metalul roșu“ și I.M.M.R. — 
s-au inițiat și activizat, așadar, 
inițiative și acțiuni valoroase, 
menite să dea de la început un

puternic impuls întrecerii „Ti
neretul — factor activ în reali
zarea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice“.. Eficiența lor 
este vizibilă încă de pe acum, 
în primele două decade ale lu
nii ianuarie tinerii și-au reali
zat exemplar normele dc pro
ducție, s-au integrat din plin in 
exigențele acestui prim an al 
noului • - -
U.T.C. 
insă ca 
păstreze în .
terul de masă, să > fie temeinic 
susținute pe toată durata între
cerii pentru ca ele să însemne, 
într-adevăr, o modalitate efec
tivă de creștere a contribuției 
tinerilor la eforturile colective
lor, pentru realizarea planului 
economic pe 1976.

cincinal. Organizațiile 
trebuie să urmărească 

aceste inițiative să-și 
î.i permanență carac-
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București
Conferința consiliilor populare din mu

nicipiul București a prilejuit o amplă a- 
naliză a problematicii complexe legate de 
dezvoltarea economico-socială și edilitară 
a marelui oraș și a comunelor suburbane 
in cincinalul 1976—1980.

Expunerea prezentată de tovarășul 
Gheorghe Cioară, prim-secretar al Comi
tetului municipal București al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Executiv al Consi
liului popular municipal, dezbaterile din 
plenul conferinței și pe secțiuni, la care 
au luat cuvîntul 183 de participanți, au în
fățișat bilanțul rodnic al rezultatelor din 
cincinalul 1971-1975 — îndeplinit în mai 
puțin de patru ani și jumătate.

Subliniind sarcinile deosebite ce revin 
industriei bucureștene in noul cincinal — 
a cărei producție va fi în anul 1980 cu 
peste 45 la sută mai mare decit în 1975 
— schimbările structurale pe care le va 
cunoaște prin dezvoltarea cu precădere a 
industriei construcțiilor de mașini, și, mai 
ales, a subrămurilor ei de virf, expunerea 
și cuvintul multor vorbitori s-au oprit pe 
larg asupra soluțiilor concrete, asupra di
recțiilor de acțiune pentru îndeplinirea 
și depășirea obiectivelor prevăzute.

Alți vorbitori au supus atenției confe
rinței diferite aspecte legate de îmbună
tățirea aprovizionării populației cu legu
me, carne, lapte și fructe — la care își vor 
aduce, încă din acest an, o contribuție 
sporită unitățile agricole din comunele sub
urbane — creșterea și diversificarea pro
ducției de bunuri de consum în industria 

, locală, extinderea, prestărilor de servicii
♦ pentru populație, făcînd în acest sens nu-

• meroase propuneri concrete ce urmează să 
fie studiate și aplicate de consiliile popu-

, lare.
In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul 

tovarășul Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. După ce 
a adresat, din însărcinarea conducerii 
partidului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroa
se felicitări pentru aportul remarca
bil al oamenilor muncii din Capitală 
la realizarea înainte de termen a cin
cinalului 1971—1975, vorbitorul a rele
vat că municipiul București va cunoaște 
o dezvoltare economică și socială viguroa.- 
să și în actualul cincinal. înfățișînd obiec
tivele dezvoltării și modernizării structurii 
industriei, vorbitorul a subliniat că organe
le locale de partid și de stat au datoria să 
urmărească permanent modul in care se 
îndeplinesc prevederile planului în fiecare 
întreprindere, a făcut un șir de recoman
dări referitoare la utilizarea intensivă a 
capacităților de producție, sporirea sub
stanțială a productivității muncii, gospodă
rirea optimă a materiilor prime și resurse
lor energetice, reducerea cheltuielilor ma
teriale și a tuturor costurilor de fabrica
ție, perfecționarea tehnologiilor, acce
lerarea ritmului de reproiectare, . în
noire și diversificare a producției, valori
ficarea promptă în producție a rezultatelor 
cercetării științifice, sporirea volumului și 
eficienței exportului, folosirea judicioasă a 
resurselor valutare pentru importuri. în 
continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg 
de problemele înfăptuirii programului de 
investiții, de sarcinile ce revin consiliilor 
populare în organizarea și conducerea in
dustriei locale, buna aprovizionare a popu
lației, dezvoltarea prestărilor de servicii, 
ca și în domeniul realizării construcțiilor 
de locuințe și al lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești. în partea finală a cuvintu’lui, vor
bitorul a accentuat necesitatea de a se 
perfecționa continuu toate laturile activi
tății consiliilor populare care vor trebui 
să-și îmbunătățească stilul și metodele de 
muncă, să se preocupe de atragerea tuturor 
oamenilor muncii la elaborarea deciziilor 
și la îndeplinirea acestora, să se consulte 
larg și sistematic cu cetățenii, mobilizin- 
du-i la înfăptuirea politicii partidului și 
statului.

Conferința a adresat o entuziastă CHE
MARE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII 
DIN CAPITALA, care cuprinde, între al
tele, următoarele obiective :

• depășirea prevederilor planului cinci
nal în medie cu 2 la sută pe an la pro
ducția globală industrială, iar a sarcinilor 
de export cu aproape 200 milioane lei va
lută .
• conceperea și asimilarea, peste preve

derile planului cincinal, a circa 1 000 teh
nologii noi, a 1 500 tipuri de mașini, utilaje, 
instalații și aparate, a 500 sortimente bunuri 
de consum ;

• obținerea de economii suplimentare la 
costurile de producție în valoare de 200 
milioane lei, din care 80 milioane lei la 
cheltuielile materiale ; economisirea, față 
de consumurile normate, a 20 000 tone me
tal, 225 000 tone combustibil convențional, 
150 milioane kWh energie electrică ;

• punerea în funcțiune cu cel puțin 30 
de zile înainte de termen a 50 de capaci
tăți de producție, din cele 343 prevăzute 
a se realiza în cincinalul actual ;

• în domeniul industriei alimentare, va
loarea producției realizate de unitățile 
din Capitală urmează să crească de .la 8,4 
miliarde lei în 1975, la 12,5 miliarde lei în 
1980 ;

• realizarea în cele mai bune condiții 
a celor peste 150 000 de apartamente, 
420 000 mp spații comerciale, 1 300 săli de 
clasă, 20 000 locuri în creșe și grădinițe, 
3 380 paturi în spitale și a altor obiective 
social-culturale ;
• în domeniul gospodăriei comunale, se 

vor investi în cincinalul actual peste 1,8 
miliarde lei pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice și dezvoltarea alimentării cu 
apă. peste 750 milioane lei pentru echiparea 
edilitară a străzilor din perimetrul construi- 
bil al orașului.

într-o atmosferă de puternică însu
flețire, participanții la conferință au adoptat 
o telegramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cu
prinsul căreia cităm .:

„Participanții la Conferința consiliilor 
populare din municipiul București, dezbă- 
tînd și stabilind modalitățile de acțiune și 
măsurile concrete in vederea înfăptuirii 
prevederilor planului de dezvoltare econo
mică și socială a Capitalei în profil terito
rial în perioada 1976—1980, exprimă hotă- 
rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din București de a-și consacra întreaga 
energie și forță creatoare aplicării în viață 
a sarcinilor ce le revin din Programul par
tidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Conferința a analizat, într-un spirit de 
înaltă exigență și responsabilitate comunistă, 
modul in care au acționat consiliile popu
lare, deputății, oamenii muncii din Capitală 
pentru traducerea în viață a hotărîrilor 
partidului și statului nostru, pentru realiza
rea angajamentului de a înfăptui cincinalul 
1971—1975 in patru ani și jumătate, asumat 
de organizația municipală de partid, ca 
răspuns la chemarea adresată de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, întregii națiuni, de a accelera 
ritmurile dezvoltării economico-sociale a 
patriei.

Dorim să folosim și acest prilej pentru a 
vă exprima întreaga noastră recunoștință 
pentru grija deosebită ce o purtați dezvol
tării Capitalei, asemeni întregii țări, pentru 
sprijinul multilateral și permanent acordat 
în înfăptuirea angajamentului pe care ni 
l-am asumat".

Conferința judațeană Argeș a consiliilor 
populare a dezbătut pe larg, timp de două 
zile, probleme de cea mai mare însemnă
tate pentru dezvoltarea economico-socială 
a județului în actualul cincinal.

Expunerea, prezentată de tovarășul Ion 
Dincă, prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului popular ju
dețean, ca și dezbaterile din plen și din 
secțiuni au scos in evidență rezultatele 
pozitive obținute în activitatea economico- 
socială, în perioada 1971—1975, au exami
nat, cu exigență comunistă, neajunsurile, 
au formulat numeroase propuneri concrete 
Dezbaterile s-au axat pe necesitatea ca și 
in viitor Argeșul să se afirme, cu o pondere 
tot mai mare, în dezvoltarea unor ramuri 
de segmă ale economiei naționale : chimia, 
construcțiile de mașini, energetica, indus
tria ușoară, agricultura și altele. între anii 
1970 și 1975, valoarea producției globale a 
județului a crescut de la 9.8 miliarde lei la 
peste 21 miliarde lei, iar in perioada nou
lui cincinal ea se va dubla față de dimen
siunile celei de astăzi.

în conferință s-au făcut numeroase pro
puneri, întărite prin angajamente concrete, 
menite să contribuie la tot mai buna or
ganizare a activității în acest domeniu : fo

losirea mai chibzuită la întreaga capaci
tate a bazei tehnico-materiale existente în 
fiecare întreprindere ; pornindu-se de la 
experiența pozitivă a multor unități eco
nomice, să se stabilească măsurile nece
sare pentru creșterea productivității mun
cii — prin extinderea mecanizării și auto
matizării, perfecționarea organizării, întă
rirea ordinii și disciplinei.

Și pentru industria locală a fost stabilit 
un ritm de dezvoltare ridicat. La sfirșitul 
cincinalului, producția globală a acestui 
sector va fi cu 38 la sută mai mare decit 
in 1975. în scopul îmbunătățirii permanente 
a aprovizionării populației de la orașe și 
sate, ponderea cea mai însemnată — 72,8 
la sută, în 1980 — este rezervată bunurilor 
alimentare și industriale destinate consu
mului public.

Participanții la conferință s-au angajat 
ca, în domeniul agriculturii, să asigure in 
cincinal o creștere a producției de 25—30 
la sută. Conferința a subliniat că ridicarea 
producției agricole la nivelul cerințelor este 
condiționată, totodată, de creșterea calificării 
și răspunderii celor ce lucrează în acest 
domeniu.

Toate problemele înscrise pe ordinea dc 
zi a conferinței au fost dezbătute prin 
prisma contribuției la ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

în încheierea dezbaterilor, a luat cuvintul 
tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
care a făcut o serie de recomandări pri
vind : realizarea tuturor obiectivelor de in
vestiții in termenele stabilite, la parame
trii proiectați și la un nivel calitativ su
perior ■ ; promovarea consecventă a pro
gresului tehnic și intensificarea cercetării 
pentru găsirea unor soluții tehnologice opti
me in petrochimie, construcții de mașini și 
alte ramuri ; accentuarea preocupărilor 
pentru calificarea forței de muncă ; creș
terea substanțială a producțiilor medii in 
agricultură ; valorificarea mai bună a bo
gatelor resurse materiale și umane de care 
dispune județul ; dezvoltarea industriei lo
cale, comerțului și serviciilor publice, dîn- 
du-se curs inițiativelor și solicitărilor oa
menilor muncii ; îmbunătățirea continuă a 
stilului și metodelor de muncă ale deputa- 
ților și consiliilor populare, pentru antre
narea tuturor cetățenilor la gospodărirea 
orașelor și satelor argeșene.

Conferința a adoptat o fierbinte CHE
MARE ADRESATA TUTUROR OAMENI
LOR MUNCII DIN JUDEȚ pentru înde
plinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce 

le revin in actualul cincinal, din care ci
tăm :
• creșterea producției globale industriale 

într-un ritm mediu anual de 15 la sută, 
astfel încit valoarea acesteia să ajungă în 

1980 la 43,3 miliarde lei — de două ori mai 
mult decît în 1975.

• realizarea și predarea la termen a noi
lor obiective de investiții, printre care : 
peste 150 de obiective și capacități noi în 
industrie. 430 în agricultură, 113 în trans
porturi și telecomunicații, 14 in comerț, 47 
în cooperația de consum și meșteșugărească.

• onorarea cu promptitudine a tuturor 
contractelor încheiate cu partenerii externi, 
îndeplinind în fiecare lună planul de ex
port, pină la data de 25.
• sporirea eficienței întregii activități e- 

conomice, prin organizarea științifică a
producției și a muncii, utilizarea la maxi
mum a mașinilor, instalațiilor și a timpului 
de lucru.

• dezvoltarea fondului funciar cu cel pu
țin 3 100 ha ;

• depășirea planului producției agricole, 
atît în sectorul vegetal cit și în zootehnie ;

• în sectorul zootehnic, a cărui pondere 
în producția totală agricolă se va ridica la 
aproape 50 la sută, să se construiască 15 
mari complexe de tip industrial ;

• in fiecare gospodărie de la sate să se 
crească cel puțin cite o vacă pentru lapte, 
1—2 porci, oi și cît mai multe păsări ;

• extinderea suprafeței împădurite cu 
încă 8 730 ha ;

• construirea a 16 000 apartamente. 7 000 
locuri în cămine pentru necăsătoriți, 5 385 
locuri în grădinițe, 4 460 locuri in creșe, 602 
săli de clasă. 4 spitale etc. ;

• îmbunătățirea continuă a comerțului și 
a serviciilor publice, urmînd ca volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănuntul să 
ajungă, în 1980, la 6,5 miliarde lei, cu 37 la 
sută mai mare față de 1975 ;

Participanții la conferință au adresat 
într-o atmosferă entuziastă o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm : 

„Prin grija partidului, a dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Argeșul a cunoscut o 
viguroasă dezvoltare multilaterală.

Sintem profund recunoscători partidului 
pentru dezvoltarea accelerată pe care o asi
gură și în viitor județului nostru. Trăim o 
mare satisfacție știind că in acest cincinal, 
pe baza unui volum de investiții de 25,9 
miliarde lei, județul nostru se va îmbogăți 
cu peste 750 de capacități și obiective eco
nomice, își va moderniza întreprinderile 
existente corespunzător noilor cerințe ale 
revoluției tehnico-științifice. Prevederi Ia 
fel de însemnate sint stabilite și pentru a- 
gricultură, în care ne propunem să obținem 
producții mai mari, să sporim substanțial 
contribuția Ia formarea fondului centralizat 
al statului. Avem, de asemenea, proiecte 
mari pentru dezvoltarea învățămîntului, 
culturii și științei, în domeniul edilitar-gos- 
podăresc. Prin traducerea în viață a schi
țelor de sistematizare, prin construirea a 
încă 16 000 de apartamente la orașe și a mii 
de case în mediul sătesc, a numeroase o- 
biective social-culturale, toate localitățile 
județului vor înainta și mai mult către con
fortul și civilizația socialistă.

Nutrind aceeași dragoste fierbinte și un 
devotament nețărmurit l'ață de partid, în
suflețiți de marile realizări obținute, de 
perspectiva și mai luminoasă a viitorului, 
noi, deputății argeșeni, exprimînd gindurile 
tuturor oamenilor muncii din județ, re- 
innoim angajamentul solemn ca, urmînd 
înaltul dumneavoastră exemplu, să ne mo
bilizăm forțele și energia creatoare pentru 
a înfăptui cu răspundere comunistă toate 
sarcinile ce ne revin în acest an și în între
gul cincinal".

Bacău Bihor Brăila Buzău
Conferința consiliilor populare din jude

țul Bacău a analizat cu înaltă responsabi
litate civică și competență obiectivele dez
voltării economico-sociale ale județului in 
acest cincinal, manifestîndu-și hotărîrea 
nestrămutată de a contribui, din toate pu
terile, la înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea al partidului.

Expunerea, prezentată de tovarășul 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R., președin
tele Comitetului Executiv al Consiliului 
popular județean, ca și cei 270 de partici
panți la dezbateri — în plen și în secțiuni
— au relevat cu satisfacție realizările ob
ținute în cincinalul anterior : județul a ra
portat îndeplinirea planului producției 
marfă industriale, pe perioada 1971—1975, 
cu 164 de zile mai devreme. Un loc de 
seamă în dezbateri l-au ocupat multiplele 
aspecte concrete ale realizării planului de 
dezvoltare în profil teritorial.

Paralel cu creșterea considerabilă a pro
ducției in capacitățile existente, noile uni
tăți ce se vor înălța (circa 60 la număr) 
vor contribui la amplificarea volumului 
producției realizate în județul Bacău. Mo
dalitățile de realizare exemplară a acestor 
sarcini de mare amploare au fost abordate 
în cuvîntul lor de numeroși vorbitori. 
O atenție deosebită în cadrul dezbaterilor 
s-a acordat industriei locale, al cărei vo
lum va crește cu 34,2 la sută pe seama 
valorificării mai intense a resurselor jude
țului.

în domeniul agriculturii, expunerea, ca 
și vorbitorii au scos în evidență succesele 
obținute, județul situîndu-se în fruntea în
trecerii pe țară în 1974, analizînd totodată 
cu exigență sarcinile importante ce revin 
acestui sector : creșterea suprafeței arabile, 
combaterea eroziunii solului, extinderea lu
crărilor de irigații etc.

Dat fiind că în județul Bacău pădurile 
ocupă circa 40 la sută din suprafață, nu
meroși vorbitori au abordat sarcinile ce 
revin consiliilor populare pe linia conser
vării și dezvoltării fondului forestier.

întrucit în perioada actualului cincinal 
județul va beneficia de importante fon
duri de investiții, peste 21 miliarde lei. 
destinate construirii de obiective econo
mice, social-culturale, edilitare, participan
ții la dezbateri au analizat cu deosebită 

grijă și spirit gospodăresc modalitățile le
gate de folosirea cu maximă eficiență a 
acestor fonduri, respectarea strictă a schi
țelor de sistematizare în amplasarea obiec
tivelor.

Cu mult interes au fost analizate de par
ticipanții la conferință căile de perfec
ționare a stilului de muncă al consiliilor 
populare, îndeosebi în ce privește o mai 
atentă selectare a problemelor supuse dez
baterii sesiunilor, eliminarea tendințelor de 
formalism în elaborarea hotărîrilor.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care referindu-se la sarcinile ce stau in 
fața oamenilor muncii băcăuani, a subli
niat importanța mobilizării titturor efortu
rilor pentru îndeplinirea exemplară a pla
nului cincinal în localitățile județului. 
Totodată, s-a relevat necesitatea concen
trării atenției consiliilor populare asupra 
punerii în valoare a potențialului econo
mic al tuturor localităților, a aplicării con
secvente a schițelor de sistematizare. Vor
bitorul a reliefat, în continuare, rolul cres- 
cind care, potrivit legii, revine consiliilor 
populare în conducerea întregii agriculturi
— a sectorului socialist, dar și a celui in
dividual, care, în zonele de deal și munte 
ale județului, deține o pondere impor
tantă, îndeosebi în zootehnie. Totodată, s-a 
accentuat îndatorirea consiliilor populare 
de a se preocupa sistematic de conținutul 
și nivelul activității de educație patriotică 
în scopul ridicării conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii.
Participanții la conferință au adoptat o 

însuflețitoare CHEMARE CĂTRE TOȚI 
OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ. Printre 
obiectivele cuprinse în chemare se înscriu :
• dezvoltarea economico-socială a jude

țului Bacău în cincinalul 1976—1980 într-un 
ritm mediu anual de 8.8 la sută.

e în actualul cincinal județul va bene
ficia de investiții în valoare de peste 21 mi
liarde lei, ceea ce în industrie va însemna 
circa 60 noi capacități de producție ;

e nivelul producției industriale va fi 
în anul 1980, cu 52,7 la sută mai mare 
decît în anul 1975 ;

® productivitatea muncii în industria 
republicană va crește cu 51,6 la sută, la 
nivelul anului 1980 urmînd a se realiza 
un spor de producție, pe această cale, de 
aproape 6 miliarde lei ;

• industria locală va realiza un volum 
de producție mai mare cu 34,2 la sută ;

• creșterea producției agricole cu 44,5— 
54,6 la sută față de cincinalul precedent ;

• suprafața arabilă în cooperativele agri
cole de producție va crește în cincinal cu 
3 000 hectare, se vor executa lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe 45 600 hec
tare, desecări pe 4 500 ha, se vor amenaja 
pentru irigații încă 4 540 hectare ;
• producția pomicolă și viticolă va crește 

cu 122 și respectiv 59 la sută, iar cea le
gumicolă cu 55 la sută ;

• în zootehnie, efectivele vor crește, pină 
în 1980, cu 44 400 taurine, 60 000 porcine. 
117 000 ovine, peste 400 000 păsări ouătoare ;

• vor fi construite peste 18 000 aparta
mente, 1 500 noi locuri în cămine pentru 
nefamiliști, aproape 10 000 locuri în creșe și 
grădinițe, 2 700 locuri in internate școlare, 
424 săli de clasă, 2 500 locuri de muncă în 
ateliere școlare, 19 săli de sport, 10 dis
pensare, spitale la Buhuși și Podu Tur
cului ;

în încheiere, participanții la conferință au 
adresat Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă din 
cuprinsul căreia cităm :

„Bilanțul activității desfășurate în județul 
nostru de-a lungul cincinalului anterior a 
scos în evidență faptul că oamenii muncii 
au înfăptuit prevederile cincinalului la 
producția marfă industrială cu 164 zile mai 
devreme, realizînd producții suplimentare 
în valoare de 7,5 miliarde lei. în perioada 
1971—1975 în județul Baeău au fost puse 
in funcțiune, modernizate și extinse peste 
60 capacități de producție ; s-au construi! 
peste 12 800 apartamente, 570 săli de clasă ; 
a crescut eu 5 840 numărul locurilor în gră
dinițe și creșe, au fost date în folosință 
două moderne spitale, trei policlinici, im
portante suprafețe comerciale. Numărul 
locurilor de muncă a crescut în această 
perioadă cu peste 25 000.

Cincinalul 1976—1980 prevede un puternic 
avint al dezvoltării forțelor de producție 
Pe întreg^eritoriul țării. în județul nos
tru, producția industrială urmează să creas
că într-un ritm intens, urmînd ca în 1980 
să fie mai mare cu 52,7 la sută față de 
1975. Productivitatea muncii va crește cu 
un ritm mediu anual de 8,6 la sută.

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

La Conferința consiliilor populare din ju
dețul Bihor, atit în expunerea prezentată 
de tovarășul Petre Blajovici, prim-secretar 
al Comitetului județean Bihor al P.C.R., 
președintele Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean, cît și în cuvîn
tul celor 215 deputați care au participa' 
la discuții în plen și în cele 8 secțiuni ale 
conferinței, au fost reliefate pe larg princi
palele sarcini ale consiliilor populare în 
înfăptuirea prevederilor planului de dez
voltare economico-socială a județului în 
cincinalul 1976—1980.

întrucit peste 82 la sută din producția in
dustrială a anului 1980 va fi realizată pe 
seama capacităților existente la finele anu
lui 1975, mai mulți vorbitori au propus să 
se treacă de îndată la elaborarea unui plan 
de măsuri pentru întregul cincinal, pe în
treprinderi, secții, a'teliere și locuri de 
muncă, din care să rezulte concret cît la 
sută din producție va fi realizată în fiecare 
an, precum și soluțiile tehnice și organiza
torice ce urmează a fi luate pentru înfăp
tuirea acestui important obiectiv.

în acest context, consiliilor populare le 
revin îndatoriri pentru dezvoltarea in con
tinuare a "bazei de materii prime și ener
getice, identificarea de noi surse de țiței, 
gaze naturale, cărbune, minereu de fier, ape 
geotermale — zăcăminte de o importanță 
deosebită atît pentru economia județului, 
cit și a țării. Totodată, s-a subliniat nece
sitatea asigurării unor înalți parametri ca
litativi și tehnico-funcționali la producția 
de mașini-unelte, mobilă, încălțăminte, con
fecții și sporirii gradului de competitivitate 
a acestora pe piața internațională ; gospo
dăririi raționale a tuturor fondurilor mate
riale și financiare.

Pentru realizarea pînă în anul 1980 a unei 
producții globale agricole de circa 5,3 mi
liarde lei — cu 60 la sută mai mult ca in
1975 — mai muiți vorbitori au propus să se 
înscrie pe agenda de lucru a consiliilor 
populare : întreprinderea unor ample acți
uni, într-o concepție unitară, de regulari
zare a cursurilor de apă, de amenajare a 
bazinelor hidrografice, efectuarea unor lu
crări de desecări, de combatere a eroziunii 
solului, de irigații, care să contribuie, în 
final, la creșterea suprafeței arabile a ju
dețului cu peste 12 000 hectare.

în domeniul silviculturii, pornind de la 
necesitatea păstrării și dezvoltării cît mai 
raționale a fondului forestier, care ocupă 
25,6 la sută din suprafața județului, 
participanții la discuții au subliniat necesi
tatea respectării cu strictețe a regulilor de 
gospodărire multifuncțională a pădurilor.

Un mare număr de yorbitori au abordat 
în cuvîntul lor aspecte concrete ale ridică
rii nivelului de trai, material și spiritual al 
locuitorilor de pe aceste meleaguri, cum ar 
fi : creșterea numărului unităților presta
toare de servicii către populație, a gamei 
și a volumului valoric al prestărilor de ser
vicii cu 20 milioane lei peste prevederile 
planului ;

Dezvoltarea economico-socială a județu
lui impune elaborarea și realizarea unui 
program complex de pregătire și perfecțio
nare a forței de muncă, de formare a peste 
35 de mii de muncitori calificați.

Pentru perfecționarea stilului și metode
lor de muncă ale consiliilor populare, nu
meroși deputați au făcut propuneri con
crete privind realizarea unui dialog mai 
sistematic și eficient cu masele de cetățeni.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, care s-a referit 
pe larg la amplul program de acți

une al consiliilor populare din județ 
în anii cincinalului și în perspectivă, 
subliniind cerința folosirii cu eficiență 
și spirit gospodăresc a forțelor și re
zervelor existente pe plan local. în aceste 
direcții au fost făcute unele recomandări 
privind : asigurarea corespunzătoare a ba
zei tehnico-materiale a producției anului
1976 și utilizarea intensivă a dotărilor exis
tente în unitățile economice ; preocuparea 
sporită -pentru calificarea forței de muncă 

necesare noilor platforme industriale.
Intensificarea în aceste zile de iarnă a 

lucrărilor pentru pregătirea campaniei agri
cole de primăvară, mobilizarea tuturor for
țelor locale pentru realizarea unor obiecti
ve edilitar-gospodărești și social-culturale 
de real interes cetățenesc .

Conferința județeană a consiliilor popu
lare a adresat o CHEMARE TUTUROR 
LOCUITORILOR JUDEȚULUI BIHOR — 
români, maghiari și de alte naționalități — 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
cincinalul 1976—1980, in care, printre altele, 
se arată :

• pînă în anul 1980, economia bihoreană 
va realiza o producție globală industrială 
de peste 20 miliarde lei, ceea ce înseamnă 
o creștere de 47 la sută față de nivelul a- 
nului 1975.

• planul pe anul 1976 va fi depășit Ia 
producția marfă industrială cu 50 milioane 
lei, la export cu trei milioane lei valută. 
Vor fi asimilate și puse în fabricație 200 
produse noi, reproiectate și modernizate.

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

® în anul 1980 suprafețele irigate vor de
păși cu 80 la sută pe cele din anul 1975. iar 
solul județului va fi fertilizat cu 180 la sută 
mai multe îngrășăminte chimice ;
• ca urmare a finalizării celor peste 15 

miliarde lei investiții, din care aproape 14 
miliarde acordate de stat, pe harta județu
lui vor apărea peste 50 de noi obiective in
dustriale. aproape 20 de obiective în agri
cultură, 20 în transporturi și telecomunica
ții, 10 pentru turism, peste 18 000 de apar
tamente, cămine de nefamiliști cu peste 
3 500 de locuri.
• volumul mărfurilor de larg consum ce 

se vor desface prin comerțul socialist, în 
anul 1980 va spori cu aproape 49 la sută 
comparativ cu anul 1975 ; prestările de ser
vicii pentru populație vor crește în anul 
1980 cu peste 65 la sută față de nivelul a- 
nului 1975 ;

• în actualul cincinal asistența sanitară 
și ocrotirea sănătății locuitorilor se vor îm
bunătăți considerabil, prin construirea unui 
spital cu 700 de paturi, cuplat cu o policli
nică, precum și a altor unități în mediul 
urban și rural.

în încheierea conferinței, participanții au 
adresat o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, din care 
extragem :

„Alîniindu-se efortului general al întregii 
noastre națiuni pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, toți cei ce 
trăiesc și muncesc înfrățiți în acest minunat 
colț de țară — muncitori, țărani, intelec
tuali — au obținut, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, succese de 
prestigiu, care se regăsesc in îndeplinirea 
cu 87 de zile mai devreme a sarcinilor cin
cinalului 1971—1975. Avansul cîștigat a 
creat posibilitatea realizării de către indus
tria județului a unei producții suplimen
tare în valoare de peste 3,3 miliarde lei, 

Conștienți că în județul nostru există 
încă mari rezerve ce-și așteaptă valorifica
rea la un nivel superior de eficiență în 
toate domeniile dc activitate, participanții 
la conferință, exprimind voința și hotărîrea 
tuturor oamenilor muncii bihoreni, se an
gajează ferm în fața partidului, în fața 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe se
cretar general, să îndeplinească în mod e- 
xemplar programul adoptat de Congresul 
al Xl-lea al partidului, toate sarcinile ce le 
revin pe anul 1976 și pe întregul cincinal".

Conferința consiliilor populare din ju
dețul Brăila a dezbătut cu responsabilitate 
și competență problemele și aspectele fun
damentale ale dezvoltării economice și so
ciale pe care o vor cunoaște județul și lo
calitățile sale în perioada cincinalului 1976— 
1980.

Atit raportul prezentat de tovarășul Du
mitru Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Consiliului Popular 
județean, cît și dezbaterile din plenul con
ferinței, și pe secțiuni, la care au luat cu
vintul 204 participanți, au analizat amănun
țit cum au fost înfăptuite obiectivele cin
cinalului recent încheiat, au stabilit căile și 
direcțiile principale de acțiuni viitoare, în 
toate domeniile de activitate.

S-a subliniat că, în cincinalul recent în
cheiat, s-au produs mutații cantitative și 
calitative apreciabile in structura indus
triei județului. în actualul cincinal, in
dustria județului va face pași și mai mari 
înainte pe linia accelerării dezvoltării sale. 
Pe baza investițiilor alocate de stat vor fi 
puse în funcțiune in această perioadă nu
meroase obiective noi, ceea ce va avea ca 
efect realizarea în 1980 a unei producții 
globale industriale de circa 18 miliarde lei. 
Analizind căile de înfăptuire a acestui pro
gram de dezvoltare a industriei, mulți vor
bitori au formulat propuneri referitoare la 
necesitatea întăririi ordinii și disciplinei în 
toate sectoarele de activitate, pregătirii co
respunzătoare și din timp a noilor investiții.

Agricultura, care deține o pondere im
portantă în structura economiei, s-a în
scris și ea cu realizări însemnate în dez
voltarea economico-socială a județului.

Pe marginea programului de dezvoltare 
economico-socială a județului în perioada 
1976—1980. a celorlalte programe supuse 
dezbaterii, vorbitorii au făcut 625 propuneri, 
care vizează atît activitatea organelor lo
cale. cit și a unor organe centrale de spe
cialitate. Rețin atenția în mod deosebit cele 
referitoare la : sprijinul pe care trebuie 
să-1 acorde ministerul de resort, Academia 
de științe agricole și silvice, institutele de 
cercetări pentru materializarea unui pro
gram de conservare a pămîntului, de ame
liorare a unor mari suprafețe de terenuri 
sărăturate ; corelarea dezvoltării industria
le și urbane a municipiului Brăila cu do
tările tehnico-edilitare și de ordin social 
necesare.

O atenție deosebită s-a acordat în ca
drul dezbaterilor sarcinilor de mare răs
pundere ce revin consiliilor populare în 

domeniul sistematizării localităților, dez
voltării lor economico-sociale. în confe
rință s-a subliniat caracterul democratic 
în care se înfăptuiește sistematizarea in 

județ.
în încheierea dezbaterilor, tovarășul 

Janos Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, a apreciat 
spiritul constructiv, caracterul de lucru al 
dezbaterilor și a făcut o serie de reco
mandări asupra modului în care tre
buie să acționeze în continuare consi
liile populare. Vorbitorul s-a referit la 
necesitatea realizării programelor de in
vestiții, de dezvoltare a agriculturii, de 
sistematizare a localităților urbane și ru
rale, de îmbunătățire a aprovizionării 
populației și a prestărilor de servicii — 
programe menite să asigure ridicarea ni
velului de trai al tuturor locuitorilor. Va- 
lorificînd mai bine experiența pozitivă do- 
bindită pînă acum, numeroasele propuneri 
și observații critice formulate de deputați
— a arătat vorbitorul —, consiliile popu
lare pot și trebuie să-și perfecționeze 
necontenit activitatea, să conlucreze tot 
mai rodnic cu cetățenii pentru îndeplinirea 
planului economico-social al județului.

Conferința a adresat o entuziastă CHE
MARE TUTUROR CETĂȚENILOR DIN 
SATELE ȘI ORAȘELE JUDEȚULUI, care 
cuprinde, intre altele, următoarele angaja
mente :

• dezvoltarea producției globale indus
triale în actualul cincinal intr-un ritm me
diu anual de 11,1 la sută, ceea ce va per
mite realizarea, în 1980, a unui volum de 
producție de 18,3 miliarde lei ;

• realizarea în termenele stabilite a 
programului de investiții din actualul cin

cinal — în valoare de circa 18 miliarde lei
— prin punerea în funcțiune a celor 60 dc 
capacități de producție din industrie și a- 
gricultură, scurtarea duratei de atingere a 
parametrilor proiectați ;

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

• creșterea valorii producției globale în 
agricultură în actualul cincinal cu circa 7 
miliarde lei față de realizările din pe
rioada 1971—1975 ;

• în scopul îndeplinirii acestor angaja
mente se va acționa pentru realizarea pro
gramelor de mecanizare și chimizare a a- 
griculturii, de extindere a irigațiilor și de
secărilor pe o suprafață de încă 117 800 și, 
respectiv, 96 000 hectare, pentru atragerea

în circuitul productiv a circa 3 000 hectare ;
• depășirea producției globale pe între

gul cincinal cu peste 270 milioane lei in 
industria locală, în comparație cu realiză
rile anului 1975 ;

• înfăptuirea la timp și la nivelul cali
tativ cerut a tuturor obiectivelor de ordin 
social și edilitar-gospodăresc, ce urmează a 
fi realizate din fondurile statului și cu con
tribuția bănească a populației, din care a- 
mintim : peste 14 000 apartamente, 4 330 
locuri în grădinițe, 3100 locuri în creșe, 
2 520 locuri în internate, 370 săli de clasă, 
700 locuri în noul spital, 500 locuri în noua 
maternitate și 43 000 mp spații în unități 
comerciale și prestatoare de servicii.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferință au adresat Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă, din cuprinsul 
căreia cităm :

„Avînd un pronunțat caracter de lucru, 
constituind un fructuos și valoros schimb 
de experiență, conferința județeană a con
siliilor populare a scos în evidență că a- 
vem însemnate resurse pentru creșterea 
volumului producției globale industriale de 
Ia 10,5 miliarde lei cît realizăm în prezent, 
la peste 18 miliarde lei la finele cincina
lului 1976—1980.

In agricultură, vom mobiliza toate for
țele materiale și umane pentru a obține <f 
eficiență sporită, pentru folosirea intensivă 
a fondului funciar în vederea realizării 
unor producții record la toate culturile. 
Pentru anul 1976, ne angajăm să depășim 
producțiile medii planificate la porumb cu 
600 kg la hectar, la griu cu 200 kg. la soia 
cu 200 kg, la sfecla de zahăr cu 5 000 kg, iar 
la legume cu 3 500 kg la hectar. în zooteh
nie ne propunem să depășim producțiile 
planificate cu 100 litri de lapte pe cap de 
vacă furajată și cu 2 000 tone carne la pro
ducția totală.

Județului nostru, ca și celorlalte județe 
ale țării, îi sint prefigurate în cincinalul 
actual minunate perspective privind dez
voltarea și modernizarea industriei, agricul
turii, vieții sociale, reflectînd realismul po
liticii partidului nostru de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor țării, de îmbu
nătățire continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce muncesc. Ne 
angajăm să punem în funcțiune Ia terme
nele stabilite obiectivele de investiții pla
nificate, să aplicăm cu consecvență preve
derile legale privind sistematizarea locali
tăților".

Conferința consiliilor populare din Ju
dețul Buzău a prilejuit o analiză exi
gentă a problemelor majore și a sar
cinilor complexe pe care le ridică 
dezvoltarea economico-socială și edili-, 
tar-gospodărească a județului în perioada " 
1976—1980. în expunerea prezentată de tova
rășul Ion Sîrbu, prim-secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., președintele Co-' 
mitetului Executiv al Consiliului popular ju
dețean, cît și în cuvîntul celor 333 de par-*' 
ticipanți la dezbateri în plen și în cele opt 
secțiuni ale conferinței, s-a subliniat că în
făptuirea sarcinilor deosebit de importante 
ce revin județului în actualul cincinal se . 
bazează pe succesele obținute în cincinalul _ 
precedent. Ca urmare a ritmului dinamic al' 
dezvoltării industriale, superior celui reali
zat pe țară, producția industrială a crescut 
de la 3,5 miliarde lei în 1970 la mai mult de 
9 miliarde lei în 1975. Pe harta economică . 
a Buzăului au apărut peste 80 de noi ca
pacități industriale și s-au creat circa 25 000 
noi locuri de muncă. în ciuda condițiilor 
climatice nefavorabile, realizări importante . 
s-au înregistrat și în agricultură. Eviden
țiind' justețea politicii partidului și statu
lui nostru de repartizare judicioasă a for- ' 
țelor de producție pe întreg teritoriul țării
— fapt care va determina dezvoltarea pro
ducției industriale a județului într-un ritm, 
mediu anual de 16 la sută — .participanții la 
dezbateri au arătat, totodată, profundele 
implicații pe care le va avea aplicarea a-., 
cestei politici în viața socială, în creșterea_ 
bunăstării oamenilor. Relevînd că realiza- ' 
rea, de către județul Buzău, în anul 1980,' 
a unei producții globale industriale de a- 
proape 20 miliarde lei va avea loc în con
dițiile unor importante mutații structurale
— ramurile de virf purtătoare ale pro
gresului tehnic, metalurgia, construcțiile de 
mașini și chimia vor reprezenta peste 60 
la sută din totalul producției industriale — 
atit expunerea, cît și vorbitorii au stăruit, 
asupra măsurilor ce se impun în vederea .' . 
înfăptuirii exemplare a acestui obiectiv 
major. Numeroși deputați s-au referit, în ' 
cuvintul lor, la măsurile ce se impun in 
vederea creșterii contribuției agriculturii 
buzoiene la asigurarea industriei cu materii 
prime, la satisfacerea într-o mai bună mă- , . 
sură a cerințelor de consum ale populației,

Ținînd seama de faptul că în actualul 
cincinal s-a prevăzut construirea a 12 700 
apartamente — număr aproape dublu față. . 
perioada 1971-1975 —, precum și a,
numeroase alte obiective sociale șj 
culturale, participanții la dezbateri au 
arătat necesitatea creșterii gradului"' , 
de participare a cetățenilor la efec- ' 
tuarea lucrărilor edilitar-gospodărești și 
de modernizare urbanistică.

în încheierea conferinței a luat cuvin
tul tovarășul Petre Lupu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
care a făcut un șir de recomandări— 
privind modul de înfăptuire a sarci
nilor economice și sociale care stau ■
in fața județului în acest cincinal, . 
subliniind necesitatea întăririi ordinii 
și disciplinei in muncă în toate com
partimentele, a sporirii eforturilor pen- ■ 
tru punerea la timp în funcțiune a 
noilor obiective prevăzute, creșterea pro* ■ 
ductivității muncii și reducerea cheltuieli- -* 
lor de producție. Vorbitorul a insistat, 'de-- 
asemenea, asupra măsurilor ce se impun - 
pentru folosirea judicioasă a pămîntului. 
și creșterea producțiilor medii la hectar,- 
conservarea și dezvoltarea fondului fo
restier, valorificarea mai intensă a tuturor 
resurselor materiale și umane, pregătirea 
cadrelor necesare. Totodată, ,ș-a referit pe ■’ 
larg la îndeplinirea programelor de -siste • ' 
matizare a localităților, atragerea tuturor 
cetățenilor la acțiuni de mai.bună gospo-•_ 
dărire și înfrumusețare a localităților, îm
bunătățirea continuă a stilului și metode
lor de muncă ale consiliilor populare.

Participanții la conferință au adoptat o - 
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII 
JUDEȚULUI BUZĂU care cuprinde, prin- .. 
tre altele, următoarele obiective și anga-... 
jamente :

o dezvoltarea economică și socială a ju
dețului Buzău in perioada 1976—1980 pe-., 
baza unui ritm mediu anual de creștere a . 
producției industriale de 16 la sută ; reali
zarea în anul 1980 a unei producții in
dustriale de aproape 20 miliarde lei ; ' " -

• creșterea productivității muncii, care
va ajunge în 1980 la 404 000 lei pe per
soană angajată — cu peste 50 la sută mai 
mult decit in 1975 ; —o

• gospodărirea chibzuită și valorificarea i 
superioară a resurselor locale. înnoirea și.,< 
modernizarea produselor, creșterea renta-., 
bilității fiecărei unități, reducerea consum 
murilor de materii prime și materiale, 
combustibil și energie ;
• creșterea producției medii în agricul

tură într-un ritm mediu anual de 4,3—5,6 ■ 
la sută ; producția de cereale va fi în 1980 
cu peste 37 la sută mai mare față de cea 
obținută în 1975 ; . ■

• ridicarea pe o treaptă superioară a»«-,- 
tradiției pomicole și viticole a județului,„j.. 
prin extinderea și modernizarea plantațiilor,
de pomi și vii ;

• sporirea efectivelor de animale pînă în 
anul 1980 cu 15 000 taurine, 84 000 porcine 
șl 66 500 ovine ;
• executarea în acest cincinal a lucrări

lor de combatere a eroziunii solului, de pre
venire a degradării și alunecărilor de teren
pe 38 000 hectare și scoaterea de sub in- , , 
fluența excesului de umiditate a unei su- , 
prafețe de 27 000 hectare ;

• protejarea și îmbogățirea fondului fo
restier prin introducerea unui regim nor
mal de tăiere, de regenerare a pădurilor și 
valorificarea integrală a masei lemnoase ;

• prin aplicarea ansamblului de măsuri
de sistematizare se va asigura dezvoltarea - 

armonioasă a tuturor localităților ; un nu- 
măr de trei comune — Nehoiu, Berea .și 
Pogoanele — vor deveni centre urbane, ,v.. 
iar alte 11 localități vor parcurge un pro
nunțat drum spre urbanizare ;

într-o atmosferă de puternică însuflețire, 
participanții la conferință au adresat o 
telegramă Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul că- ...... 
reia cităm : .

„Cu sentimentul responsabilităților majore. 
însuflețiți de mărețele obiective ce ne re
vin în noua etapă de dezvoltare a țării și 
hotăriți să traducem exemplar în viață pro
gramul elaborat de cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului, prețioasele dumneavoas
tră indicații, în numele marii obști pe care 

o reprezentăm ne angajăm să punem tot 
mai bine în valoare resursele umane și 
materiale ale județului, să contribuim cu 
toată puterea și capacitatea de muncă la 
progresul și înflorirea patriei noastre. In - - 
cincinalul actual, producția industrială a 
județului va crește într-un ritm mediu 
anual de circa 16 la sută șl se va apropia, 
în ultimul an al acestei perioade, de cifra 
de 20 miliarde lei.

In domeniul agriculturii, prin aplicarea 
măsurilor stabilite de ridicare a fertilității 
ogoarelor, de combatere a eroziunii solului 
și a excesului de umiditate, ne propunem 
să realizăm suplimentar, Ia fiecare hectar, 
peste 150 kg griu. 220 kg porumb și 1 700 kg 
sfeclă de zahăr, iar prin îmbunătățirea ba
zei furajere, creșterea șeptelului și amelio
rarea raselor vom livra in plus la fondul 

de stat 600 tone de carne, 7 000 hl de lapte 
și alte produse.

Vă încredințăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că înfăptuirea a- 
cestor obiective va deveni cauza tuturor 
oamenilor muncii".

L t



DESCHIDEREA CONFERINȚEI BALCANICE PENTRU 
COOPERARE ECONOMICA

O acțiune plină de speranțe
în cursul nou spre pace, 
destindere și cooperare Consfătuire a secretarilor comitetelor

pe continent
centrale ale partidelor comuniste și
muncitorești din unele țări socialiste

La sediul Fundației Evgheni- 
dis, din 
loc luni 
cr arilor 
pentru
Participă delegații din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

Delegația română este condu
să de Nicolae Ștefan, prim- 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

La deschiderea oficială au fost 
prezenți membri ai guvernului 
elen, ambasadorii Bulgariei, 
Iugoslaviei, României și Tur
ciei la Atena, precum și nume
roși ziariști greci și străini.

în numele guvernului elen, 
cuvintul inaugural a fost rostit 
de Panayotis Papaligouras, mi
nistrul coordonării și planului. 
El a urat un călduros bun venit 
delegațiilor țărilor participante, 
subliniind că „această întîlnire, 
care atrage nu numai atenția 
popoarelor din Balcani, ci și 
interesul justificat al opiniei pu
blice internaționale, are un o- 
biectiv realist și precis : acela 
de a reuni, într-un efort comun 
de cercetare, contribuțiile tutu
ror delegațiilor în vederea defi
nirii subiectelor care ar putea să 
facă obiectul unei cooperări 
balcanice multilaterale în dome
niul economic și tehnic“.

Evidențiind necesitatea dezvol
tării cooperării dintre statele 
balcanice, ministrul grec a opi
nat că, „dincolo de realizările 
trecutului și de posibilitățile 
prezentului, se situează impera
tivele viitorului. Și viitorul po
poarelor noastre ne cheamă să 
lucrăm pentru dezvoltarea unei 
cooperări strînse a țărilor noas
tre intr-un spirit de prietenie, 
sinceritate și înțelegere“.

„Cooperarea balcanică — a 
continuat el — se realizează în 
spiritul Conferinței de la Hel
sinki, care, neîndoielnic, repre
zintă o etapă în relațiile interna
ționale. Una dintre concluziile 
trase la Helsinki a fost că, inter
dependența economică crescindă 
a lumii cere eforturi comune în 
scopul rezolvării problemelor e- 
conomice internaționale funda
mentale și garantării unor rela
ții economice stabile și juste in
tre .toate statele, în vederea dez
voltării și prosperității lor. De 
altfel. numeroase hotăriri ale 
organismelor internaționale in
vită statele să coopereze pentru 
a rezolva problemele comune și 
pentru a asigura condiții mai 
bune de viață popoarelor lor“.

Au vorbit apoi, rostind cuvin
te de salut, șefii delegațiilor 
Bulgariei, Iugoslaviei, României 
și Turciei.

Exprimînd satisfacția dele
gației țării sale de a participa 
la conferință, reprezentantul

capitala Greciei, a avut 
ședința inaugurală a lu- 

Conferinței balcanice 
cooperare economică.

Bulgariei, Petar Bakikarov. di
rector general în Ministerul Co
merțului Exterior, a spus, intre 
altele : „Schimbările pozitive 
petrecute pe continentul euro
pean în ultimii ani au avut o 
influență favorabilă asupra re
lațiilor dintre statele balcanice. 
Aceste țări sînt o parte a con
tinentului și sînt strîns legate 
prin destinul lor politic și eco
nomic. în acest sens, rezulta
tele Conferinței general-euro
pene pentru securitate și coo
perare ar trebui să fie consi
derate ca un factor stimulator 
major în promovarea unei coo
perări economice în toate do
meniile in Balcani“.

După ce a relevat că „între 
țările balcanice există legături 
economice tradiționale“ și după 
ce s-a referit la evoluția schim
burilor comerciale ale Bulgariei 
cu fiecare dintre țările balca
nice, reprezentantul bulgar a 
conchis : „Delegația noastră este 
gata să facă tot ce ii va sta în 
putință pentru ținerea acestei 
reuniuni în spiritul bunei veci
nătăți. înțelegerii și cooperării, 
în vederea obținerii de 
tate utile in folosul 
noastre“.

„Importanța prezentei 
ferințe a țărilor balcanice, a 
declarat șeful delegației Iugo
slaviei, Kazimir; Vidas. subse
cretar federal la finanțe, nu 
ține numai de faptul că ea este 
prima reuniune de acest gen 
în lunga istorie a Balcanilor, 
ea nici nil se datorează numai 
condițiilor favorabile în care 
are loc : ea decurge din faptul 
că ne oferă posibilitatea de a 
lucra, într-un cadru realist, 
pentru promovarea ideii coope
rării interbalcanice și de a e- 
xercita o influență pozitivă a- 
stipra evoluției în Balcani si, 
prin aceasta, așupr^ evoluției 
în Europa și, într-un mod mai 
general, asupra relațiilor inter
naționale“.

Convocarea acestei conferințe 
reflectă aspirația popoarelor 
balcanice spre o cooperare de 
la egal la egal și fără ingerin
țe din afară. Ea constituie. în 
același timp, o contribuție 
biectivă la procesul de destin
dere în Europa, un aport la în
țelegerea reciprocă, la încrede
rea și cooperarea de bună ve
cinătate între țările balcanice.

In încheiere, vorbitorul a 
spus: „Iugoslavia acordă o im
portanță deosebită promovării 
continue a relațiilor bilaterale 
în toate domeniile între țările 
balcanice, această cale fiind de 
natură să permită întrunirea 
condițiilor unei cooperări mul
tilaterale. Iugoslavia manifestă 
un interes esențial pentru suc
cesul primei conferințe și ea 
este gata să acționeze într-un 
mod activ și constructiv în ve-

rezul- 
țărilor

con-

o-

a 
. a- 
ge-

Primul ministru grec, Con
stantin Karamanlis, a primit, 
in cursul dimineții de_luni, pe 
șefii delegațiilor 
Greciei, Iugoslaviei, 
și Turciei, 
Conferința 
cooperare economică. Cu acest 
prilej; premierul grec a rostit 
o alocuțiune, în care, după ce 
a urat bun venit pe pămîntul 
Greciei reprezentanților guver
nelor statelor balcanice partici
pante la conferință, a spus :

„Doresc, înainte de toate, ca 
lucrările conferinței să 
fructuoase pentru binele 
poarelor pe care le reprezen- 
tați și pentru binele păcii in 
general. Cu această ocazie, aș 
vrea să subliniez bunăvoința 
cu care conducătorii țărilor 
dumneavoastră au răspuns la 
invitația Greciei. înțelegerea 
care a fost arătată de către 
toate părțile a făcut posibilă 
nu numai realizarea ideii a- 
cestei conferințe, ci, de aseme
nea, a creat speranțe întemeia
te pentru succesul său. Un suc
ces care este facilitat, de ase
menea, prin faptul că. în ul
timul timp, noi am dezvoltat 
relațiile noastre bilaterale în
tr-un mod constructiv.

Cunoașteți cu toții că țelurile 
pe care ni le-am propus nu 
sint exagerate ca să existe ris
cul de a se dovedi neîntemeia
te. Noi pornim spre cooperarea 
multilaterală cu încredere și 
entuziasm. Dar, de asemenea, 
cu un spirit practic, pentru a 
evita dezamăgirea. Dezvoltarea 
și forma acestei cooperări vor 
depinde de climatul pe care a- 
ceastă conferință îl va crea“.

Eu cred că convocarea acestei 
conferințe, deși cu un carac
ter . economic și tehnic, răspun
de unei necesități istorice, — 
a spus premierul, subliniind că 
actuala conferință interbalcani- 
că „poate deveni un exemplu 
de aplicare practică a spiritu
lui de la Helsinki*. „într-un 
moment cînd, datorită neîncre
derii care domină viața inter
națională, destinderea și ten
siunea se succed continuu, a- 
ceastă conferință? poate deveni 
un factor stabilizator, cu re
percusiuni binefăcătoare și în 
alte regiuni ale lumii“. „Pen
tru toate aceste motive, eu a- 
tribui o importanță mai mare 
creării unui climat de prietenie 
și încredere mutuală care va 
prevala între popoarele noas
tre, decît hotărîrilor specifice pe 
care dumneavoastră le veți lua. 
Dacă noi reușim să creăm acest 
climat, nimeni nu va putea să 
tulbure, așa cum s-a întimplat 
în trecut, coexistența și progre
sul popoarelor

Bulgariei, 
României 

care participă la 
balcanică pentru

resc deplin succes în misiunea 
dumneavoastră“.

Primul ministru grec s-a în
treținut, apoi, cordial cu șefii 
delegațiilor țărilor balcanice.

derea promovării continue 
cooperării în Balcani și, prin 
ceasta, într-un mod mai u 
neral, în Europa și în lume“.

După ce a exprimat, în nume
le Guvernului Republicii Socia
liste România, sentimente de sa
tisfacție și mulțumire Guvernu
lui Republicii Elene, care, la ini
țiativa primului ministru Con
stantin Karamanlis, a convocat 
conferința de la Atena pentru a 
pune bazele cooperării economi
ce multilaterale între țările din 
Balcani, șeful delegației române 
a spus : „După cum este cunos
cut, România a militat consec
vent pentru instaurarea unor 
relații bilaterale și multilaterale 
de bună vecinătate, prietenie și 
cooperare între țările și po
poarele noastre. Reuniunea 
noastră se înscrie în mod firesc 
ca o acțiune plină de speranțe 
în cursul nou spre pace, destin
dere și cooperare pe care Con
ferința pentru' securitate și 
cooperare in Europa l-a consa
crat pe continentul nostru.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, sublinia în mesajul 
său de răspuns adresat primului 
ministru al Republicii Elene că 
țările din regiunea Balcanilor 
trebuie să dea un exemplu de 
aplicare in practică a principiilor 
și obiectivelor convenite la Hel
sinki.

România, aie cărei relații cu 
toate celelalte țări balcanice au 
cunoscut o dezvoltare continuă, 
acordă o importanță deosebită 
statornicirii unei cooperări multi
laterale în domeniul economic, 
care să constituie un factor im
portant de apropiere și prietenie 
trainică între țările și popoarele 
noastre.

Iată de ce România este inte
resată în reușita reuniunii noas
tre și, în acest spirit, dorim in 
mod sincer ca acțiunea noastră 
comună să fie încununată de 
succes“.

„Noi participăm la această 
conferință cu un spirit deschis 
și cu o anumită speranță“ —: a 
spus reprezentantul Turciei, 
ambasadorul Oguz Gokmen, di
rectorul Departamentului afa
cerilor economice din Ministe
rul Afacerilor Externe. „Sintem 
gata să cooperăm cu vecinii 
noștri balcanici de fiecare dată 
și în toate domeniile în care a- 
ceasta va fi posibilă“. Calea 
cea mai ușoară și cea mai lo
gică pentru a ajunge la un ni
vel de cooperare serioasă între 
țările balcanice — a continuat 
el — trece în mod firesc și ne
cesar prin cooperarea bilate
rală. Ar trebui, deci, să încer
căm mai întîi să ameliorăm și 
să dezvoltăm cooperarea noas
tră pe plan bilateral, să elimi
năm obstacolele pe care le-am 
putea, eventual, întilni în natura 
și în structura relațiilor noastre 
bilaterale. „Nu trebuie însă, a 
spus vorbitorul în încheiere, să 
precupețim nici un efort pen
tru a încerca să transformăm 
regiunea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și cooperării comune a 
țărilor noastre.

In ședința plenară a conferin
ței. care a fost reluată după- 
amiază, a început discutarea re
gulilor de procedură și a aspec
telor organizatorice ale confe
rinței.

La 26 ianuarie, la Varșovia 
s-a deschis o consfătuire a se
cretarilor comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări so
cialiste, consacrată problemelor 
actuale ale activității ideologice 
după Conferința pentru securi
tate și cooperare din Europa.

Din partea Partidului Comu
nist Român participă o delega
ție condusă de tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul zilei, conducătorii 
delegațiilor partidelor comunis
te și muncitorești reprezentate

au fost primiți 
Edward Gierek, 

al C. C. al

la consfătuire 
de tovarășul 
piim-secretar 
P.M.U.P.

Cu acest prilej, reprezentan
tul P.C.R. a transmis tovarășu
lui Edward Gierek un salut 
prietenesc din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, seeretar 
general al Partidului Comunist 
Român, 
tovarășul 
adresat un 
tovarășului

întîlnirea
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Mulțumind călduros, 
Edward Gierek a 
mesaj de prietenie 
Nicolae Ceaușescu. 
s-a desfășurat în-

Cursul ascendent al relațiilor
româno-austriece

Convorbiri intre miniștrii afacerilor externe 

ai României și Austriei

Luni, au început, la Palatul 
Hofburg din Viena, convorbirile 
oficiale dintre ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, și ministrul federal al 
afacerilor externe al Republicii 
Austria, Erich Bielka. La con
vorbiri participă, din partea ro
mână, persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe ministrul aface
rilor externe, precum și amba
sadorul României 
D. Aninoiu, iar din 
triacă — Heinrich 
secretar general al 
Afacerilor Externe, 
nari superiori din . .
cum și Franz Wunderbaldinger, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Ministrul afacerilor externe al 
Austriei a oferit în cinstea oas
petelui român un dejun oficial. 
Cei doi miniștri au rostit toas
turi.

Erich Bielka a. spus între al
tele : „Austria acordă o deo
sebită atenție dezvoltării relații
lor sale cu România. Aceasta 
corespunde nu numai obiective
lor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki, ci și eforturilor 
de dezvoltare a unor raporturi 
de bună vecinătate în spațiul 
dunărean, chiar dacă nu este 
vorba de vecini în sensul geo
grafic al cuvîntului, sînt, totuși, 
tari vecine. Austria și România 
sînt legate și prin interesul lor 
de a contribui la evoluția paș
nică în cadrul comunității inter
naționale. Aș dori să remarc 
cu satisfacție — a continuat el 
— că relațiile dintre România 
și Austria s-au dezvoltat în 
mod fericit în ultimii ani și că 
astăzi nu există nici o proble
mă politică deschisă între noi. 
La această evoluție au adus o 
contribuție esențială întilnirile 
la nivel de stat cel mai înalt — 
vizita președintelui Franz Jonas 
în România. în 1969. vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Austria, în 1970, și vizita de 
anul trecut a cancelarului Bruno 
Kreisky în România, precum și

în Austria, 
partea aus- 

Heymerle, 
Ministerului 
alți funcțio- 
M.A.E., pre

întilnirile periodice ale miniștri
lor de externe ai țârilor noas
tre“.

La rîndul său, ministrul 
George Macovescu a declarat : 
„Țin să remarc însemnătatea 
determinantă pentru evoluția 
raporturilor româno-austriece a 
dialogului la nivel înalt între 
țările noastre, îndeosebi cu pri
lejul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Austria. în anul 
1970. și a vizitei cancelarului fe
deral. Bruno Kreisky, în Româ
nia, în anul 1975. Acest dialog, 
completat de contactele frec
vente dintre membri ai guver
nului român și cel austriac re
liefează un climat de colaborare 
permanentă, un curs stabil, as
cendent al relațiilor prietenești 
dintre cele două tari“.

Referindu-se la unele proble
me ale vieții internaționale, 
ministrul de externe al Româ
niei a apreciat că încheierea 
Conferinței europene și adopta
rea Actului final reprezintă un 
moment istoric cu profunde im
plicații asupra evoluției politice 
pe continentul nostru. „Esenția
lul este acum ca Actul final să 
nu rămînă numai o consemnare 
a unor bune intenții, cum s-a 
mai întimplat nu o dată în isto
ria europeană. Etapa nouă pe 
care o parcurgem este aceea a 
traducerii în viață a tuturor 
prevederilor înscrise în docu
mentele adoptate la Conferință. 
Trebuie să depunem eforturi 
pentru a aborda și rezolva efec
tiv problemele europene în sus
pensie, pentru a ajunge La o 
dezangajare militară concretă și 
la măsuri reale de dezarmare, 
inclusiv crearea condițiilor pen
tru desființarea celor două 
blocuri militare“.

Ministrul român a exprimat, 
în încheiere, speranța că vizita 
sa în Austria va contribui la 
dezvoltarea cooperării româno- 
austriece, la întărirea conlucră
rii rodnice dintre cele două țări 
pe tărîmul destinderii, spre bi
nele celor două popoare, al secu
rității și păcii în Europa și în 
lume.

tte 
po-

noastre. Vă do-

Cultul violenței
un fenomen îngrijorător 
în lumea capitalului

o lovitură de pumn în timpul unei„De la 
blocări a circulației la un act de agresiune 
pe un culoar gol al metroului, de la un 
glonț rătăcit în interiorul unei bănci la o 
bombă instalată într-un mare magazin u- 
niversal — gama violențelor în care trăim 
cunoaște o extindere continuă“ — iată fapte 
„la ordinea zilei“ în multe dintre metropo
lele lumii occidentale, semnalate de revista 
franceză LE POINT . Prin formele tot mai 
agresive pe care le îmbracă, violența se 
manifestă cotidian ca un fenomen tot mai 
îngrijorător, de proporții, antrenind, în ex
plicarea și contracararea sa, de la socio
logi. psihologi, psihiatri, pînă la oficialități 
guvernamentale. Libertatea de a lovi pe 
altul, libertatea de a atenta la bunul al
tuia. de a folosi, in mod iresponsabil, după 
„comanda“ instinctelor, pistolul sau bomba, 
aceste „fațete“ ale aceleiași manifestări — 
violenta, lovesc demnitatea umană. în datul 
ei fundamental : siguranța existenței.

într-un număr ce se multiplică pe zi ce 
trece, americanii recurg la autoprotecție ca 
o ultimă, disperată linie de apărare îm
potriva valului creScînd de criminalitate. 
Locuințele, instituțiile, și magazinele* sînt 
fortificate pentru a fi apărate de spărgă
tori. Odată cu apusul soarelui, o promena
dă pe bulevardele orașelor americane se 
dovedește tot mai mult un act de bravură. 
„Criminalitatea crește vertiginos. Proteja- 
ți-vă singuri !“ avertizează US NEWS AND 
WORLD REPORT. Și oamenii care trăiesc 
într-o societate ce nu le poate oferi certi
tudinea securității personale învață să se 
protejeze... singuri. Femei și bărbați înva
ță — și pun în practică — diverse metode 
de. evitare ori rezistentă la atacurile ban
diților pe stradă sau în locurile de parcare 
a mașinilor. Ultimul raport asupra crimi
nalității în S.U.A., întocmit de Biroul Fe
deral de Investigații, indică o sporire fără 
precedent — cu 300 la sută 1 — a crimi
nalității. în' primul rînd a jafurilor cu mina 
înarmată în orașul Buffalo din Statul New. 
York. îngrijorător este mai cu seamă fap
tul că majoritatea autorilor acestor acte de 
violentă sînt tineri sub 20 de ani. Pe an
samblul Statelor Unite ale Americii, în 
primele nouă luni ale anului 1975 — in
terval pentru care au putut fi realizate sta
tistici — potrivit datelor F.B.I.. la fiecare 
30 de secunde au fost înregistrate un asasi
nat, un viol, un furt sau o agresiune.

Ce se află la originea unor asemenea 
manifestări care au devenit, pentru socie

tatea de consum, o adevărată „maree nea
gră“ dar împotriva cărora nu se poate 
acționa ca în fata unei poluări fizice ?

Autoritățile înseși includ printre motivele 
valului de hold-upuri avind drept „eroi“ 
adolescenții, condițiile concrete politice, so
ciale și economice. Lipsa de idealuri, in
certitudinile unei structuri politice care nu

• Dezvăluiri ale presei din
țările capitaliste © Statistici 
alarmante privind creșterea
criminalității în rîndul tineri
lor $ Explozia filmelor de vio
lență pe ecranele din Occident
9 S-a calculat că există o
medie de 6,6 crime sau acte
violente de fiecare lung metraj

poate depăși criza economică și socială cu 
care este confruntată societatea capitalistă 
tot mai intens, șomajul — devenit cronic 
în rîndurile/tineretului — și nu în ultimul 
rind, avalanșa de filme comerciale care, pur 
și simplu, invadează micile și. marile ecra
ne în Occident.

însoțite de o reclamă zgomotoasă, aceste 
filme, ce ridică la rang de mod de viață 
manifestări dintre cele mai primitive, aca
parează într-o măsură crescindă sălile de 
cinema. Pancarte uriașe de pe frontoanele 
cinematografelor cheamă spectatorii să vi
zioneze 
ză. ori 
proâpe 
piri și
adîncirea

producții pornografice sau de groa- 
pe cele ce speculează la modul a- 
patologic faptul divers, furturi, ră- 
alte acte de violență facilitate de 

crizei economice, de alienarea

individului. Tinerii, explică autoritățile, în
cearcă să se identifice cu protagoniștii li
teraturii bulevardiere pe care o citesc, ai 
serialelor de televiziune și ai filmelor pe 
care le vizionează. Acești falși eroi, in ma
joritate escroci sau proxeneți, prezentați 
într-o aură de prosperitate, cu automobilele 
lor de lux și cu modul lor de viață sfidă
tor. dau, deseori, tinerilor, încă în formare, 
sentimentul de frustrare, aflat la originea 
a numeroase acte de violență.

Vorbind despre extinderea reală a valu
lui criminalității — un total de 37 milioane 
de acte criminale comise anual în S.U.A., 
triplul statisticilor oficiale — presa ameri
cană arată că violența predomină în patru 
cincimi din programele televizate america
ne.- Efectele acestei priorități sînt eviden
te : deși nu reprezintă decît 17 la sută din 
ansamblul populației, tinerii între 10 și 17 
ani comit peste o treime din totalul acte
lor criminale. Recent, ziarul NEW YORK 
TIMES atrăgea atenția că, după anul 1963, 
criminalitatea în rîndurile copiilor a spo
rit într-un ritm mai rapid decît cel al creș
terii populației minore.

Făcind un veritabil rechizitoriu filmului 
„Rollerball“ sub titlul „Rollerball sau ne
bunia de a ucide“, cunoscutul săptămînal 
francez L’EXFRESS scria recent : „Șocul... 
violenței ! Nu mai este vorba de o violen
tă modulată, mentală sau de aparentă spor
tivă, ci de pofta de a ucide. Westernurile, 
filmele polițiste, „Bonnie și Clyde“ sau 
„Nașul“ erau de domeniul alegoriei. „Rot- 
lerball“ este un masacru“. La rîndul său, 
ziarul LE FIGARO a publicat o anchetă 
sub titlul „Să protejăm tineretul împotri
va mareei desfrîului și violenței“ în care 
numeroși participanți se arătau tot mai 
neliniștiți în fața creșterii violenței și cri
minalității. . Socotind violența, ca un feno
men dintre cele mai nocive, concluziile 
anchetei avertizează împotriva abuzului de 
filme de groază care, sub așa-zisa „liber
tate“, provoacă un climat de continuă nesi
guranță cerînd totodată guvernului să ia 
măsuri împotriva „spectacolului degradării 
persoanei umane“ in vederea garantării în 
fapt a protecției demnității și a drepturilor 
fundamentale ale omului.

Originea agresivității manifestate în ță
rile occidentale nu se află exclusiv în fil
mele de violență. Căutînd să releve cau
zele care au determinat apariția valului de 
violență pe ecranele occidentale LE MONDE 
DIPLOMATIQUE arată cit de .iluzorie țeste 
capacitatea societății de consum de a rea
liza ceea ce se numește o viață cotidiană 
pașnică. Așa-zisa „societate de abundență“, 
departe de a acoperi necesități de .valoare, 
reale, generează neliniști și temeri perma
nente, favorizînd apariția violenței sub for
me imprevizibile.

Poluarea morală în diversele ei ipostaze 
reprezintă în aceste țări consecința directă 
a unei structuri social-economice care, sub 
masca unei false libertăți, incluzînd drep
tul de a ucide și de a fi ucis, alterează și 
alienează personalitatea umană.

DOINA IOVÄNEL

,,Scìnteia tineretului“

REPUBLICA GUINEEA-BISSAU - După cucerirea independenței, se depun eforturi perseverente pentru 
combaterea analfabetismului

Amman: Vernisaj cu 
ocazia aniversării Unirii
Principatelor Române

Cu ocazia aniversării Uni
rii Principatelor Române, a 
avut loc, în capitala Iorda
niei, vernisajul unei expozi
ții de carte românească și 
fotografii.

Expoziția a fost i 
rată de președintele 
giului Universității 
niene, profesor Abdel 
Majali.

Expoziția cuprinde 
mele „Lumea arabă 
Mashrek la Maghreb, 
zută de președintele Nicolae 
Ceaușescu“, „România pe 
drumul construirii societății 
socialiste multilateral dez
voltate“ și alte lucrări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Sînt expuse, de asemenea, 
lucrări din domeniile știin
ței, tehnicii, istoriei, medir 
cinii, literaturii și artei ro
mânești.
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CRIZA DE GUVERN
DIN ITALIA

re- 
ade- 
unui

Socialist-democraticii și 
publicanii și-au dat luni 
ziunea pentru alcătuirea 
cabinet monocolor democrat - 
creștin. Această alternativă 
prospectată în prezent de pre
mierul desemnat este singura 
care i-a rămas lui Aldo Moro 
după ce, în cursul săptămînii 
trecute, au eșuat pe rînd pro
punerile vizînd formarea unor 
guverne tripartite cu participa
rea partidelor democrat-creștin- 
socialist și republican și, res
pectiv, P.D.C,—P.S.D.—P.R. Re
prezentanții Partidului Republi- 
can au declarat că vor aprecia 
noul guvern după programul pe 
care îl va prezenta în parla
ment. în timp ce . socialist-de- 
mccraticii au arătat că nu au 
de pus condiții pentru a, acor
de. sprijin formulei monocolore. 
Se așteaptă acum răspunsul so
cialiștilor care. în cursul ulti
mei reuniuni a Direcțiunii par
tidului lor, nu s-au arătat os
tili față de o astfel de alterna
tivă.

Situația din Liban
Luni, a avut loc retragerea e- 

lementelor înarmate și s-a pro
cedat la înlăturarea baricadelor 
de pe străzile Beirutului, potri
vit planului care prevede ca 
acest proces să se încheie, în 
linii generale, pînă marți _dimi- 
neața 
tetul 
cinat 
carii 
cetare 
lîngă . ... ______
înarmate au dispărut aproape 
complet de pe‘ străzile capitalei 
libane2e, agențiile de presă re
latează, ca semne încurajatoa
re, că principalele artere rutiere 
ale Libanului au fost redeschi
se, înregistrîndu-se o foarte 
vie circulație pe străzile Bei
rutului, unde au început să re
vină o bună parte din locuitorii 
refugiați în cursul recentelor 
evenimente. S-au mai semna
lat, totuși, cîteva incidente izo
late, calificate însă de autorități 
ca nesemnificative.

Corni- 
însăr-

— a anunțat 
Militar Suprem 
cu supravegherea apli- 
ultimului acord de în- 

a focului în Liban. Pe 
faptul că elementele

Necesitatea întăririi rolului O.N.U.
/// viața internațională

O cuvîntare a lui Kurt Waldheim
Intr-o 

minică 
Denver 
general 
heim, s-a referit la importanța 
pe care o are întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite în 
viața internațională, ca for de 
armonizare a eforturilor state
lor în vederea extinderii coope
rării, pentru soluționarea pe 
cale politică, pașnică, a conflic
telor și diferendelor, pentru 
salvgardarea păcii și securității 
mondiale. Pe de altă parte, 
Kurt Waldheim a evidențiat 
unele minusuri în activitatea 
organizației din perioada post
belică, care își găsesc explica
ția atît în condițiile în care a 
fost creată O.N.U., cit și în po
litica unor state membre.

Relevînd rolul însemnat ce re
vine Națiunilor Unite în lumea 
contemporană, Waldheim a ară
tat că 
cu „o 
bleme 
care a 
tre statele bogate și cele sărace, 
criza alimentară, chestiunile de-

du- 
din

cuvîntare rostită 
la Universitatea 
(Colorado), secretarul 
al O.N.U., Kurt Wald-

O.N.U. este confruntată 
nouă generație de pro- 
cu caracter global“, între 
menționat decalajele. din-

mografice, penuria de materii 
prime, protejarea oceanului pla
netar împotriva poluării. Ple- 
dînd pentru participarea tutu
ror . statelor, pe picior de egali
tate, la identificarea și promo
varea de soluții în aceste dome
nii de interes comun, secretarul 
general al O.N.U. a apreciat că 
problemele menționate sînt prea 
mari și prea complexe pentru a 
fi rezolvate de o singură țară 
sau de un grup restrîns de na
țiuni. Apreciind că dificultă
țile în funcționarea și stfuctura 
organizației pot să-și găsească 
soluții conforme cu interesele 
tuturor membrilor O.N.U., Kurt 
Waldheim a arătat că „in epoca 
noastră este esențial ca guver
nele .ță coopereze pentru rezol
varea problemelor internaționa
le și pentru elaborarea unor 
planuri de viitor“. între proble
mele de actualitate ce se cer re
zolvate, Waldheim a menționat 
situația din Angola, Cipru și 
Liban, precum și oprirea cursei 
înarmărilor, despre care a ară
tat că „este un cerc vicios care 
subminează forța și periclitează 
existenta civilizației umane“.

• MODEL NOU DE NAVA COSMICA. Trei cercetători ameri
cani au început, la Centrul spațial „Johnson“, o serie de teste, 
care vor dura o săptămînii, într-un nou model de navă cosmică. 
Cei trei cercetători — dr. Story Musgrave, astronaut-flzician, dr. 
Robert Clark, specialist in chimie nucleară și dr. Charles Swaln, 
psiholog, vor efectua 20 de experiențe cu caracter medical și una 
de fizică spațială. Această navă va fi folosită la viitorul program 
spațial cu echipaj uman, planificat pentru 1979. • UN INCIDENT 
PUȚIN OBIȘNUIT a avut loc pe aeroportul orașului brazilian 
Manaus, situat într-o . zonă din jungla amazoniană. Rătăciți pe 
pista aerodromului, doi juncani au fost confruntați pe neaștep
tate cu un toreador implacabil : un „Boeing-727“, ferm decis să 
aterizeze. Cu prețul unor avarii ușoare, avionul și-a impus punc
tul de vedere, in timp ce imprudentele taurine au plătit cu 
viața scurta plimbare pe panglica de beton a aeroportului. 
• NINSORI MASIVE IN ANGLIA, La sfirșitul săptămînii tre
cute, în Anglia s-au produs primele ninsori masive din această 
iarnă. Astfel, în comitatul Yorkshlre, unele căi rutiere au fost 
blocate de troiene de aproape doi metri înălțime, iar in comi
tatul Durham utilajele de deszăpezire au fost solicitate intens. 
Viscole s-au produs șl în estul Angliei, doar în sud ninsorile 
fiind mai slabe. « PRODUCȚIA JAPONEZA DE AUTOMOBILE. 
Firmele nipone au produs în 1975 un număr de 6 941 591 automo
bile, camioane și autobuze. Această producție situează Japonia 
pe locul al doilea din lume în domeniul construcției de auto
mobile, după Statele Unite, care au produs, in 1975, 8 696 158 auto
vehicule pentru pasageri și comerciale. * HOȚI LA CASTEL. 
Castelul medieval care domină de la înălțime orașul austriac 
Salzburg a fost călcat de răufăcători. Pătrunzînd în cele două 
muzee instalate în castel, hoții au furat cîteva spade și medalii 
vechi de valoare istorică și au golit conținutul unei întregi vi
trine cu decorații, între care și una din aur masiv, bătut în dia
mante. * STRATUL DE OZON AL ATMOSFEREI ȘI FAUNA 
MARINA. Potrivit unui studiu întocmit de Administrația națio
nală pentru oceane și atmosferă a S.U.A.,: reducerea stratului de 
ozon al atmosferei, dublată de o reducere ' aproape totală: a 
cîmpului. magnetic al Pămîntului', ar putea să fi stat la originea 
dispariției a numeroase specii ale faunei marine. Cercetătorii 
instituției menționate sînt de părere că, în urmă cu 700 000 de 
ani. cîmpul magnetic al Pămîntului a dispărut aproape complet, 
pentru a redeveni normal după, unul sap două milenii. Acest 
fenomen s-ar putea repeta la mai multe sute de mii de ani. In 
același timp, mai multe erupții solare și radiații cosmice' au 
produs, interferîndu-se în stratosfera, prlntr-o reacție chimică, o 
mare, cantitate de bioxid de azot, iar acest gaz la rîndul său 
printr-o. altă reacție a distrus o mare parte din stratul de ozon. 
In abșența: Cîmpului magnetic care .să; le devieze șl a păturii de 
ozon care să le oprească, razele ultraviolete ale Soarelui au lo
vit Pămîntul cu o intensitate căreia nu • i-au putut rezista mai 
multe specii ale faunei marine.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT» PE SCURT
• LA 26 IANUARIE, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S,. 
Andrei Gromîko, s-a întîlnit cu 
șefii misiunilor diplomatice ale 
unor țări socialiste, acreditați la 
Moscova, între care și ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Sovietică, Gheor
ghe Badrus.

Ministrul de externe al 
U.R.S.S. i-a informat pe șefii 
misiunilor diplomatice prezenți 
despre unele acțiuni de politică 
externă ale P.C.U.S. și Guvernu
lui Uniunii Sovietice.

„Grupului celor 77“. 
aproximativ 700 
și invitați din 
țări în curs de dezvoltare, în
tre care și România. Este pre
zentă, de asemenea, o delegație 
a Organizației, pentru Eliberarea 
Palestinei. Totodată, la reuniune 
iau parte invitați ai unor orga
nizații internaționale, printre 
care U.N.C.T.A.D., U.N.I.D.O.,
F.A.O. și O.U.A.

Participă 
de delegați 

peste 100 de

PARIS a luat sfîrșit 
socia- ■ 

Europa la care au par- 
delegații din Belgia, 
Italia, Portugalia și

• LA 
Conferința unor partide 
liste din “ 
ticipat 
Franța, 
Spania.

în cursul reuniunii au. fost 
dezbătute probleme privind „co
ordonarea acțiunilor între dife- 

t ritele forțe ale stîngii în Eu
ropa occidentală“, „Socialismul 
vest-european in fața crizei ca
pitalismului, apărarea și conso
lidarea democrației în Europa 
occidentală“.

REUNIUNEA COPREȘEDINȚILOR 
CONFERINȚEI ASUPRA 

COOPERĂRII ECONOMICE 
INTERNATIONALE

• LUNI s-au deschis la Manila, 
la nivel de experți, lucrările 
primei părți a reuniunii mi
nisteriale a țărilor membre ale

La Paris au început luni lucră
rile reuniunii copreședinților 
Conferinței asupra cooperării 
economice internaționale și ai 
celor patru comisii de lucru ale 
acestei conferințe. Participantii 
urmează să definitiveze calenda
rul și ordinea de zi a lucrărilor 
celor patru comisii care vor 
începe la 11 februarie.

Participantii au procedat luni 
la o primă examinare a propu
nerilor reprezentanților celor 19 
țări în curs de dezvoltare referi
toare la delimitarea mai exactă 
a atribuțiilor organelor de lu
cru ale conferinței.
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• ÎN CONFORMITATE CU 
PREVEDERILE celui de-al doi
lea Acord interimar de dezan
gajare militară egipteano-israe- 
lian, forțele de observatori 
O.N.U. au remis luni autorități
lor egiptene o parte din secto
rul nordic al zonei tampon din 
Sinai. Concomitent, forțele 
O.N.U. au înaintat spre est, în 
noua zonă tampon, iar trupele 
israeliene s-au retras pe alte 
linii.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL PORTUGALIEI, Melo Antu- 
nes, a sosit luni seara la 
Bruxelles, într-o vizită oficială 
de două zile, la invitația omolo
gului său belgian, Renaat van 
Elslande.

• JURIUL celui de al IV-lea 
Festival al filmului de ficțiune 
desfășurat la Avoriaz, în Fran
ța, a decis să nu acorde in 
acest an Marele premiu.

Președintele juriului, cunos
cutul cineast italian, Michelan
gelo Antonioni, a declarat că 
la această ediție nici unul din 
filmele prezentate nu a întrunit 
calitățile necesare, cele viziona
te fiind de fapt pelicule comer
ciale, fără nici o valoare artis
tică.
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