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EMIL BODNARAȘ

Cum acționați pentru 
reducerea cheltuielilor

materiale ?
ANCHETA NOASTRĂ ÎN CÎTEVA ÎNTREPRINDERI DIN BACĂU, IAȘI Șl BUCUREȘTI

Gospodă rea eu maximă exigență a tuturor resurselor materiale trebuie înțeleasă de fiecare ca o prTolemă care condiționează intr-o tot mai mare nasură progresul economic, creșterea avuție: naționale. Iată de ce fiecare colectiv din industrie, fiecare specialist din institutele de cercetări și proiectări, fiecare tinăr sau organizație U.T.C. trebuie să contribuie nemijlocit, concret, la reducerea consumurilor de materiale. Dacă la nivelul anului 1975 diminuarea cu numai un procent a cheltuielilor materiale din industrie a echivalat cu obținerea unor economii de 3 miliarde lei, la nivelul anului 1980

cent echivalează cu un venit național suplimentar de 13—14 miliarde lei. Potrivit prevederilor planului național pe 1976, sarcina minimală de reducere a cheltuielilor materiale este de 1,6 la sută.Cura acționează specialiștii din întreprinderi, organizațiile U.T.C. pentru punerea în valoare a acestor rezerve, pentru întronarea unui riguros spirit gospodăresc in toate sectoarele de producție, la fiecare loc de muncă ? Iată ce ne relevă ancheta întreprinsă în cîteva întreprinderi din Bacău, Iași, București.
ACJIUNI CONCRETE 

PENTRU DIMINUAREA 
CONSUMULUI DE METALPe parcursul anului 1975, colectivul întreprinderii „Semănătoarea“ din Capitală a reușit să reducă consumul de metal la principalele produse, realizînd, pe această cale, economii in valoare de peste 1 milion de lei. „Cea mai eficientă cale de diminuare a consumului de metal s-a dovedit reproiectarea unor mașini și subansamble. ne spune ing. Petre Șerbănescu. șeful secției proiectare. Urmărind in primul rind îmbunătățirea parametrilor funcționali ai mașinilor agricole, am căutat, de fiecare dată, să punem în valoare și rezervele de reducere a greutății unor piese și subansamble supradimensionate. Prin aplicarea soluțiilor tehnice propuse de noi. greutatea unei combine „Gloria“ va scădea, in acest an, ctt 90 kg. De asemenea, prin reproiectarea echipamentului de recoltat .știu- leți se vor economisi circa 160 tone de metal pe an. în total, prin reproiectarea unor produse și perfecționarea tehnologiilor de fabricație in anul 1976 vom consuma, pentru aceeași producție, cu citeva sute de tone de metal mai puțin ca în anul trecut“. Importante economii de metal se voi1 obține în acest an și prin aplicarea pe scară largă a croirii combinate. Noul procedeu permite croirea simultană din a- ceeași placă de metal a reperelor mari și mici, astfel îneît se reduce foarte mult cantitatea de deșeuri. Prin aplicarea inițiativei. sugestiv intitulată „Din deșeuri utile — piese bune“ care antrenează numeroși tineri muncitori. maiștri și ingineri din toate sectoarele de producție. în 1976, prin această acțiune, se vor economisi cel puțin 100 tone de metal. „în același timp, tinerii de la secția debitare, împreună cu specialiștii de la comparti-IUSTIN MORARU
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Tînărul colectiv al întreprin
derii de motoare 
din Pitești reușește 
zeze în condiții de 
sporită produse cu 
trii funcționali superiori, a- 
preciate atit in țară, 'cit și 

pe piața externă

electrice 
să reali- 
eficiență 
parame-
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RENTABILITATEA
EDUCATIVA
A CLUBULUI

PENTRU TINERET

Marți, 27 ianuarie, au avut loc in Capitală funeraliile tovarășului Emil Bodnaraș. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.în holul Palatului Marii A- dunări Naționale, drapat in negru, unde se află depus corpul neînsuflețit al lui Emil Bodnaraș, sint arborate în berna drapelele roșii și tricolore. care încadrează portretul îndoliat al defunctului. Pe perne de catifea vișinie erau așezate înaltele ordine și medalii ce i-au fost conferite pentru marile sale merite față de partid și popor.în semn de adincă prețuire a activității pline de abnegație, devotament și înflăcărare a lui Emil Bodnaraș, consacrată înfăptuirii celor mai înalte idealuri de libertate și progres social ale poporului român, cauzei socialismului și înfloririi patriei, din ultima gardă au făcut parte Ceaușescu,Ceaușescu, membri și membri supleanți ai Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești noastră.La catafalcul celui au mai făcut de gardă ai C.C. al P.C.R..Consiliului de Stat și ai guvernului, ai

tovarășul Nicolae tovarășa Elena
din tavadispărut membri membri aiConsiliului Național

al Frontului Unității Socialiste, deputați în Marea Adunare Națională. vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea de partid, și de stat au exprimat familiei îndoliate sentimentele lor de profundă compasiune.în cursul dimineții, prin fața catafalcului — unde au făcut de gardă . ofițeri ai forțelor noastre armate — s-au perindat. în acordurile grave ale marșurilor funebre. activiști de .partid și de stat, reprezentanți ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, personalități. ale vieții științifice și culturale. oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, studenți și elevi.în holul Palatului Marii Adunări Naționale sint depuse coroane de flori din partea secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat și guvernului ; Ministerului Apărării Naționale ; Consiliului Central al Uniunii Generale . a Sindicatelor : Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România ; Consiliului Național

Femeilor : Comitetului municipal de partid și Consiliului popular al Capitalei ; Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România ; Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor ; Academiei Republicii Socialiste România. Academiei de științe sociale și politice : a unor ministere. instituții centrale și întreprinderi bucureștene.Sint depuse coroane de flori din partea familiei defunctului.Au fost depuse, de asemenea, coroane de flori din partea corpului diplomatic.Tn cursul dimineții, șefii misiunilor diplomatice acreditați la București au prezentat — prin Comisia de organizare a funeraliilor — condoleanțe Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat, Biroului Marii Adunări 'Naționale și guvernului. De a- semenea, au fost prezentate condoleanțe membrilor familiei celui dispărut.Șefii misiunilor au păstrat apoi un reculegere în fața îndoliat al Bodnaraș.în acordurile unui marș funebru, sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Emil Bodnaraș este ridicat de pe catafalc de ofițeri ai forțelor noastre armate și scos pe platoul .din fața Marii Adunări Naționale.

diplomatice moment de portretului tovarășului Emil

si
MITINGUL DE DOLIUSicriul Înfășurat în Partidului Comunist Republicii Socialiste este purtat pe brațe

Ora 11. drapelele Român și Româniade tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, de ceilalți tovarăși care au făcut parte din ultima gardă.Pe platoul din fața Palatului Marii Adunări Naționale, unde sicriul a fost depus pe un catafalc, o gardă militară prezintă onorul. Un grup de ofițeri superiori poartă portretul îndoliat al lui Emil Bodnaraș și înaltele decorații cu cere a fost distins. Fanfara militară intonează un marș funebru;-în timp' ce se aud 21 de salve de artilerie.în tribună iau loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa

Elena Ceaușescu. membri membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vechi militanți ai mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, precum și membrii familiei celui dispărut.Sint prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, deputați în Marea Adunare Națională, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, membri ai unor înalte foruri științifice și culturale.La mitingul de doliu participă mii de cetățeni ai Capitalei, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, ofițeri și os-

si ta.și ai forțelor noastre armate, studenți și elevi.Au luat cuvintul tovarășii Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- ministru al guvernului, Constantin Pîrvulescu, membru în Comisia Centrală de Revizie, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, Emil Bobu, membru Comitetului Politic Executiv C C. al P.C.R., vicepreședinte Consiliului armată Ion pleant al Executiv alnistrul apărării naționale.

al 
al 
al 
dede Stat, general Ioniță, membru su- Comitetului PoliticC.C. al P.C.R., mi-
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI CONSILIILOR POPULARE JUDEȚENE ä

întîiul lucru pe care l-am aflat aici, la Baia Mare, despre „Clubul tineretului“ a fost faptul că, sub raport economic vorbind, avem de-a face cu o instituție rentabilă. Astfel, fără a intra în amănunte strict economice. bilanțul anului trecut a consemnat trecerea clubului ;în regim de autofinanțare, el rea- llzind — totodată — beneficii notabile. ,-,Dar — a ținut să precizeze tovarășul Mihai Babiciu, secretai’ al Comitetului județean Maramureș al U.T.C. — nu este vorbă doar despre o ..rentabilizare“ financiară, ci, fără a simplifica lucrurile, trebuie să spunem că rentabilitatea clubului, nostru este — in primul rind — una educativă, formativă“.într-adevăr, pricit ne-ar veni de greu să credem, pină nu de mult, Clubul tineretului din Baia Mare, municipiul în care își desfășoară activitatea o puternică organizație U.T.C., cu peste 30 de mii de membri, din diverse categorii socio-profesio- nale, era 'un club „al tineretului“ mai mult cu numele. Acțiunile, cele cîte erau, aveau mai mult un caracter sporadic, neatractiv, îneît „punctul forte“ al activității rămîneau tot clasicele „jocuri de club“ și „seri de dans“.în această situație, Comitetul județean Maramureș al U.T.C. a simțit nevoia să intervină. E mai puțin interesant de văzut cum s-a procedat pe linia administrativă — înlocuirea vechiului director, reorganizarea activității cercurilor și formații«

lor, cit trebuie consemnat rezultatul acestor acțiuni și ă- nume acela că astăzi Clubul tineretului din Baia Mare este realmente o instituție cultural- educativă, cu o largă audiență in rindul tineretului, capabilă să ofere un cadru adecvat celor mai diverse categorii de tineri pentru petrecerea timpului liber.Un prim argument l-ar constitui diversificarea formelor și activităților organizate aici, in prezent desfășurindu-și activitatea cercuri aplicative de radio. stenodactilografie, de limbi străine, precum și un cerc de culturism cu peste 100 membri permanenți, formații artistice de muzică ușoară, de folk, de muzică populară, de teatru, de dansuri, precum și un cenaclu literar. Recent, în colaborare cu organizația U.T.C. de la filatura din localitate a fost constituită o brigadă artistică de agitație. De asemenea, este de reținut și activitatea „Student- clubului“ desfășurată sub egida C.U.A.S.C. din Centrul Universitar, precum și a clubului' „Fe- mina“ condus de Elena Gligor, utecistă de la Fabrica de tricotaje din Baia Mare.La rindul ei, aria tematică diversă a activităților politico- ideologice și cultural-educative este marcată de aplecarea spre acțiunile cu larg caracter de dezbatere care să faciliteze schimbul de idei, dialogul

Pe șoseaua națională Ploiești — 
Buzău, la unghiul de unde se 
ramifică o altă arteră ducînd 
spre țărmul Mării Negre; cit și 
in punctul de vălurire a dealu
lui spre, munte — se află co
muna Albești-Paleologu din ju
dețul Prahova. O comună ca 
oricare alta, dacă ai in ve
dere că cei 7 000 de locuitori 
ai săi trăiesc și muncesc ritmîn- 
du-și viața după cronometrul 
timpului socialist. Și totuși — o 
comună care, spre deosebire de 
alte așezări ale țării, vara tre
cută a fost greu lovită de sti
hia apelor. însuși podul care 
marca intrarea in localitate — 
după care întilneai, case fru
moase. ronduri cu flori, pomi 
inflgriți; adevărată carte de vi
zită — podul acesta ș-a prăbu
șit, cu pieptul frint sub furia 
apelor ce și-au întins tentacule
le lichide și noroioase peste 
tot ce fusese frumos. Dar, cum 
spuneam, o comună ca oricare alta. Avem acum in vedere fap
tul că la puține luni după de
zastru, localitatea și oamenii ei 
și-au redobindit aceeași proas
pătă frumusețe, desigur, în pri
mul rind prin munca și voința 
lor. li treci pragul, deci, și nu-ți 
mai trebuie altă confirmare des
pre hărnicia locului.

La consiliul popular 
tîlnit pe Ion ~ 
comunei, un generație, pe 
sale cercurile 
puțin peste 30. Chibzuia. 
ment firesc acum, în preajma 
Congresului consiliilor populare, 
necesar moment de bilanț și 
perspectivă, de analiză lucidă,

de optimism robust. Refacem 
împreună acest moment, adică 
drumul parcurs de 'comună și 
oamenii săi in ultimii ani. linia 
de miră a- viitoarei dezvoltări.

— Despre refacere să nu mai 
vorbim ; ați văzut cu ochii dum
neavoastră. Despre alte rezulta
te ale muncii noastre se cuvine 

. să amintim. Numai in anul tre- 
. cut, cea mai mare unitate eco
nomică din localitate — coope
rativa agricolă de producție —

sibile datorită organizării mun
cii in acord global. Cele 80 de 
echipe mixte constituite la nivel 
de cooperativă, conduse și în
drumat e îndeaproape de specia
liști, au știut in fiée,are. .moment 
ce au de făcut, au eXepuțat la 
timpul potrivit întreg complexul 
de lucrări impus de tehnologia 
fiecărei culturi. Pentru că Sin- 
tem in domeniul agriculturii, 
trebuie să arăt că pe raza co
munei există și două ferme ale

bunilor gospodari

$i
ȘERBAN CIONOFF
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l-am în- 
primarul coleg de 

virstei 
cu 

Mo-

Pantazi, 
veritabil 
trunchiul 
împlinihdu-se

a obținut la unitatea de supra
față 3 370 kg de griu. 4 015 kg 
de porumb boabe, 8100 kg de 
struguri, 4 500 kg de orz, 31 500 
kg sfeclă de zahăr, iar sectorul 
zootehnic a livrat beneficiarilor 

.37 000 de berbecuți. Toate aceste 
rezultate au făcut ca valoarea 
producției globale ■ să se ridice 
la 21,6 milioane lèi, cu 600 mii 
lei peste prevederi. Totodată, cei 
aproape 1 200 de membri coo
peratori, prin executarea diferi
telor lucrări, au redat in circui
tul agricol o suprafață de 20 de 
hectare, s-au curățat. capale 
pentru desecări pe 500 de hec
tare, iar cele de irigații pe 160 
de hectare. Vă precizez că re
zultatele de mai sus au fost po-

I.A.S. Albești, unde lucrează tot 
oameni de la noi. Din aceste 
ferme au fost predate la fon
dul de stat anul trecut 2 718 
tone de griu și 923 tone de po
rumb. Apoi, pe teritoriul comunei noastre funcționează o în
treprindere mixtă de prestări 
servicii pentru populație, care a 
efectuat luorări în valoare de 
peste 7 milioane lei. Toate a- 
cestea au dus la o bună creștere 
a nivelului de trai. Numai de 
la magazinele din comună, con
sătenii mei . au cumpărat ■ anul 
trecut mărfuri în valoare de 
16.3 milioane lei — și aceasta 
nu se traduce în sape, 'seceri, 
fiare de plug ori alte unelte, 
ci in televizoare, frigidere, apa-

rațe de radio, mașini de spălat 
și altele.' Mai rețineți că anual 
eliberăm 25—30 de autorizații 
de construit case, fiecare in 
concordanță cu confortul și ar
hitectura impuse de schița de 
sistematizare. încolo, comună' ba 
oricare comună : avem peste 
1000 de elevi care învață in 
patru școli generale, patru gră
dinițe, avem dispensar, două 
cămine culturale, baie comu
nală ; avem, adică, tot ce ne 
trebuie.

Dar oamenilor le trebuie mai 
mult. O doresc ei, le-o cere so
cietatea noastră socialistă, în bi
nele lor. Astfel, următorii ani. 
cincinalul afirmării revoluției 
tehnico-științifice în care am 
pășit va marca și la Albești-Pa- 
leologu împlinirile necesare. Va 
crește, desigur, în primul rind, 
puterea economică a comunei, 
prin expresia ei concentrată — 
cooperativa agricolă de produc
ție. La o recentă adunare, coo
peratorii s-au angajat să obțină 
sporuri însemnate de producție, 
peste cele planificate. Lucrările 
agricole sint executate ritmic și 
de calitate, după calendarul e- 
fortului și competentei, in a- 
cedstă primăvară. 40 de hectare 
de legume vor rodi în. curțile 
oafnenilbr '. Tot in.jurul casei lor 
vor apărea și solarii. Copiii 
harnicilor gospodari vor benefi
cia' în acest an de două săli de 
clasă și un ătelier-școală. de 
încă o grădiniță. Peisajul edili- 
tar-urbanistic se va îmbogăți cu

OVIDIU MARIAN
(Continuare în pag. a ll-a)

SUCCESE ÎN ÎNFĂPTUIREA 
ANGAJAMENTELOR ASUMATEMuncind cu turi susținute tru înfăptuirea gajamentelor mate, în chemarea la întrecere adresată tuturor colectivelor de muncă din industria metalurgică a țării, siderurgiștii Combinatului din Hunedoara au elaborat în primele 26 de zile peste bilite, 10000 tone fontă și oțel. întregul spor de producție se da- iorește folosirii la parametrii ridicați a agregatelor de topire și elaborare a metalului. Bunăoară, formațiile de lucru de la cuptoarele electrice au realizat prin sporirea indicilor de utilizare o cantitate suplimentară de oțel e- chivalentă cu metalul necesar pentru fabricarea a peste 300 de ‘tractoare.La rierii de 1 la exploatările ” ' peni, roșeni, . din bazinul Văii Jiului, au extras și livrat unităților peste plan de la începutul

efor- pen- an- asu-

din ianuarie, sarcinile starnai mult do

fîndul lor mi-Vulcan, Lu- Lonea și Pa-
beneficiare, sarcinile de

a zi

Ja

anului, mai mult de 10 000 tone cărbune cocsificabil și energetic. Pe primul loc in întrecere se situează colectivul minei Vulcan care extras în fiecarede lucru din luna a- ceasta, în medie, peste prevederi cite 325 tone de cărbune.Bilanțul primei luni a anului consemnează „la zi“ sporuri însemnate de producție și în industria județului Dîmbovița. Au fost astfel pusedispoziția economiei naționale, peste prevederi, cantități de țiței gaze de sondă, aproape 600 tone oțel și bare forjate. 3 000, tone lignit. 3 500 tone ciment, energie electrică, țesături și alte bunuri materiale. La circa 4 milioane lei se ridică, de asemenea. valoarea producției suplimentare realizate de industria locală dimbovițeanâ, evidențiindu-se unitățile „Victoria“ — Tirgoviște, „Steaua Roșie“ — ■ Titu „Valea Ialomiței" la Pucioasa.Energeticienii la Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni din ju-

însemnate Și

și dedé

dețul Mureș au rotunjit la 4 milioane kilowat-ore producția de energie electrică pulsată peste prevederile de plan în sistemul energetic național, în a- cest an. Reparațiile și reviziile tehnice de calitate și supravegherea atentă a fiecărei instalații fac ca t.urbogeneratoa- rele în funcțiune să depășească zilnic nivelul de producție prevăzut in grafice.Cu rezultate bune în producție au trecut pragul ultimei decade a lupii ianuarie și muncitorii, tehnicienii și inginerii cunoscutei întreprinderi producătoare de abrazivi și electrozi siderurgici „CarbOchim“ din Cluj-Napoca. Realizările de pină acum evidențiază depășiri ale sarcinilor de plan cu 40 tone la pietre de polizor, cu 10 mii metri pătrați la abrazivi pe suporți și cu cito 15 toné la electrozi siderurgici și carburi de siliciu.

Munca și învățătura
(Agerpres)

școlar M.I.U. născut din -zilnic, ce a făcut au rostul nu modelul producției,: trebuie, să-l de a împodobi pereții, ci de a-i utilizăm la maximum, sub toate pune! pe elevi în situația să cdn- aspecțele. ți, mai cu seamă, în : sțate, prin comparație cu munca folosul‘pregătirii sociale a elevi- celorlalți, materializarea spiritu-
Ce, cit și cum produce elevul reprezintă aspecte importante. de noutate în viața școlii. Microîntreprinderea s-a născut însă din nevoia de a-i atribui procesului de integrare mai accentuate calități formativ educative ; producția se realiza și ' în atelierul școlar. Consfătuirea ieșeană, la care ne-am referit in prima parte a articolului, semnala. din acest punct de vedere, o staționare la un stadiu — bun — atins într-un timp scurt, de un an : asigurarea rentabilității productive — in limitele condițiilor tehnice și a pregătirii elevilor din microîntreprinderi. S-ar greși însă punindu-se în continuare un accent disproporționat pe latura economică, pe producție. Cind avem la înde-mînă un asemenea cadru — afirma tovarășa ing. prof. Maria Andrieș, director al Grupului

ELEVUL SĂ CREASCĂ ÎN ȘCOALĂ 
ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE VA MUNCI 

Șl TRĂI DUPĂ ABSOLVIRE (II)
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Blocuri noi in cartierul Simeria din Sf. Gheorghe
Foto : GH.. CU CU'

lor. Din actul productiv rezultă produse realizate și ' deprinderi de muncă însușite de elevi, dar trebuie să rezulte și consolidarea la ei a unei concepții durabile, pozitive, despre muncă, stabilirea unor relații de tip muncitoresc în școală în general. Graficele din secțiile microîntreprin- derilor în care fiecare iși trece

lui’de disciplină, interesul pentru meserie și pentru muncă, întrebarea care se pune este însă dacă acest spirit de muncă din secțiile productive ale școlii ajunge în clasă. Da. ajunge și aici dar încă timid. Efectele muncii se evaluează, de regulă. în produse, nu și în notele de la clasă, în aprecierea gene-

rală a comportării elevului. Pro- cefiîndu-se la o analiză completă și nu separată, s-ar putea ușor observa că a- ceeași clasă poate fi bună, disciplinată în producție, dar mediocră și turbulentă la orele de clasă. O astfel de analiză a rezultatelor la învățătură și a activității productive a claselor, a fiecărui elev, ar fi extrem de sugestivă pentru a măsura puterea de influentă a muncii asupra învățăturii și invers, pentru a stabili măsurile necesare perfecționării acestei complexe activități de educație.Asemănarea organismelor mi- crointreprinderilor cu cele ale întreprinderilor patronatoare este, firește, importantă, ca și pregâ-
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)
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FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
EMIL BODNARAȘ

TELEGRAME
DE CONDOLEANȚE

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

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

întreaga sa viață și activitate revoluționară sînt străbătute de înaltă principialitate, de fermitate comunistă în lupta pentru întărirea permanentă a unității partidului, pentru creșterea roiului său conducător în viața e- conomică și socială.Emil Bodnaraș va rămîne în conștiința generației noastre ca un patriot plin de înflăcărare și, în același timp, ca un militant internaționalist care, în funcțiile de înaltă răspundere pe care le-a deținut pînă în ultima clipă a vieții în conducerea partidului și statului, a adus o contribuție remarcabilă la strîngerea legăturilor cu țările socialiste frățești, la întărirea colaborării și cooperării cu toate statele lumii, la afirmarea tot mai deplină a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Cei care l-au cunoscut îndeaproape vor păstra pentru totdeauna în memorie, alături de imaginea luminoasă a militantului și chipul omului de mare generozitate comunistă. Era un om de o aleasă distincție, care știa să imprime un sentiment de înaltă responsabilitate în exercitarea oricărui act de conducere, un spirit democratic, un tovarăș plin de tact, și de atenție, un om integru, de mare probitate și noblețe sufletească.în persoana lui Emil Bodnaraș, clasa muncitoare, poporul român, partidul și statul nostru pierd pe unul din cei mai devotați fii ai săi.Adio, scump și neuitat tovarăș !Luînd apoi cuvintul. tovarășul ION IONITA a spus :Cu ; sentimente de , profundă durere, aduc — în numele Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, al militarilor armatei noastre populare — un ultim onor ostășesc tovarășului Emil Bodnaraș, a cărui inimă a încetat să mai bată.Partidul Comunist Român, oamenii muncii, cadrele armatei,, toți militarii se despart cu nemărginită tristețe de tovarășul- EmiJ Bodnaraș — militant de- frunte al partidului, revoluționar pătruns pină ..în adîncul ființei sale de un fierbinte patriotism, . luptător consecvent pentru triumful cauzei socialismului pe pămîntul românesc.Pentru întreaga armată, viata tovarășului Bodnaraș reprezintă un exemplu de slujire cu devotament și abnegație a intereselor națiunii, de dăruire pentru îndeplinirea idealurilor sale de libertate și progres social.Intrînd de tînăr în rindurile cadrelor militare, după absolvirea. ca șef al promoției 1927, a Școlii de ofițeri de artilerie din Timișoara, s-a distins prin vederile sale înaintate și progresiste. încă din perioada grea a regimului burghezo-moșieresc. el a fost unul .dintre ofițerii care au înțeles că rolul armatei trebuie, să-l constituie slujirea. întotdeauna și în orice împrejurări, a intereselor vitale ale poporului, a independentei și suveranității naționale.Acest crez.major avea să-l a- firme cu înaltă dăruire comunistă în anii grei ai dominației fasciste, ai. pregătirii și înfăptuirii de către Partidul Comunist Român a. insurecției naționale armate antifasciste și anti-. imperialiste.Alesele sale virtuți de comunist militant, de militar și actL vist al partidului s-au reliefat plenar și în anii de după eliberare, ca ministru al forțelor armate, cînd a desfășurat o rodnică și multilaterală activitate pentru înfăptuirea politicii partidului de făurire a, armatei populare, devotată trup și suflet poporului muncitor., apărătoare fermă a cuceririlor revoluționare. a cauzei socialismului si păcii.Militarii armatei noastre, care nu-și precupețesc eforturile în munca pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor încredințate de cpnducerea de partid, de comandantul nostru suprem, aduc înaceste clipe omagiul lor ostășesc memoriei tovarășului Emil Bodnaraș.Neșterse și luminoase vor.ră- mirțe în inimile noastre amintirea .tovarășului Emil Bodnaraș. "Viața sa demnă de fiu și ostaș credincios al partidului și patriei.Adio, scump tovarăș de arme și de luptă 1
★După mitingul de doliu, cortegiul, însoțit de membrii Comisiei pentru organizarea funeraliilor, de membrii familiei, se . îndreaptă spre gara ■. Băneasa. Pe străzile Capitalei, o mare mulțime de cetățeni, au adus omagiul lor lui ' Emil Bodnaraș a cărui amintire va rămi- ne veșnic vie în inimile comuniștilor, ale oamepilor muncii din tara noastră.Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Emil Bodnaraș este transportat. apoi, cu un tren special, ■la Iaslovăț,; județul Suceava, unde urmează să aibă loc înhumarea., (Agerpres)

In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Emil 
Bodnaraș, pe adresa Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușeșcu, secre
tar general al Partidului Co
munist , Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
au trimis telegrame de con
doleanțe : Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chi
nez, Ciu De, președintele Co
mitetului Permanent al Adu
nării Naționale a Reprezen
tanților Populari a Republicii 
Populare Chineze ; Iosip Broz 
Tito ; Erich Honnecker, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Willj 
Stoph, președintele Consiliului 
de Stat ai Republicii Demo
crate Germane ; Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare De
mocrate Coreene ; Comitetul 
Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Consi
liul Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare ; Ton Duc 
Thang, președintele Repu
blicii Democrate Vietnam; 
Samora Moises Machel, pre
ședinte al F.R.E.L.I.M.O., pre
ședinte al Republicii Populare 
Mozambic ; Walter Scheel, 
președintele Republicii Fede-

Munca și învățătura - 
o simbioză perfectă

(Urmare din pag. I)tirea planului, lansarea lui, consfătuirile de producție, contactele bilaterale școală-întreprinde- re, întreprindere-școală. Cu condiția ca acestea să nu constituie un transplant care n-a fost asimilat organic de școală. Cu condiția ca, odată cu introducerea acestor aspecte ale muncii în școală, să pătrundă mai viguros modul de viață al uzinei, spiritul muncitoresc. Spu- nind ■ aceste lucruri, tovarășul Alecu Floareș, șeful secției propagandă a Comitetului județean Iași al P.C.R.. sublinia rostul microîntreprinderii de a-1 pune pe elev in situații în care acesta va munci și trăi după absolvire, în fața unor răspunderi antici- pînd — la dimensiunile unei microîntreprinderi r- răspunde-, rile sale viitoâre. în fond, in cadrul microîntreprinderii, pentru îritîiă dată, elevul este producător și proprietar, calități pe care le va avea in viitor, indiferent de profesie. Poate că era posibil ca, de la început, elevii să fi: fost invitați să ia în primire microîntreprinderi puse la punct, în care totul să le vină de-a gata, dascălii și factorii din întreprindere ferindu-i de dificultățile începutului. E bine, că nu s-a procedat așa, că elevii ’ au pus umărul Ia crearea și dezvoltarea microîntreprinderi- lor. Elevii de la grupulșcolar din construcții au trăit, efectiv, procesul de trecerede la cîteva ateliere modeste la o microîntreprindere, adevărat trust de construcții — în mic, dar cu mari rezultate. Fabrica de la M.I.U. s-a născut și se consolidează sub ochii elevelor și elevilor, aceștia au „asudat" pentru cele patru milioane beneficii și știu pentru ce, căci utilajele moderne, deja procurate din acești bani, se află în școală, produc, în timp ce se perfectează construcția celor două noi ateliere care le vor adăposti. Elevii află repercusiunile unor nereguli de aprovizionare și le resimt în propria activitate. în decursul acestui proces „de creștere" a microîntreprin- derilor învață să gindească economic, să calculeze la valori reale eforturile materiale și morale învestite de societatea noastră în dezvoltarea economică a țării, să evalueze toate fațetele actului productiv. Dascălii sînt de acord că în viitor pe acest drum trebuie mers și renunțat — acolo unde au existat — la practicile care-i feresc pe elevi de greu, profesorii înlocuindu-i atunci cînd se ivesc dificultăți pe membrii din conducerea microîntreprinderii. Elevii trebuie ajutați, nu înlocuiți, nu scutiți de muncă, de efort de gîndire și soluționare. într-un proces educativ nu se poate proceda cu sentimente materne im-
Hărnicia 

bunilor gospodari
(Urmare din pag. 1)

o brutărie, un abator, mai mul
te magazine și desigur încă 30— 
40 locuințe care vor grăbi cobo- 
rirea la scară reală schița de 
sistematizare a localității. Dar, 
precum se vede, acestea sînt 
numai citeva puncte care vor 
apărea pe harta comunei în a- 
cest an; numeroase altele sînt 
planificate de-a lungul cincina
lului. „tn viitorul apropiat“ — 
cum ii place primarului să spu
nă ; „in VIITOR“ — cum sus
ține Elena Tirteață, secretara 
comitetului comunal U.T.C. 
„Pentru că — ne spune secre
tara — dacă in tot ceea ce am 
făcut pină acum se află incor
porate și eforturile tinerilor (de 
ordinul sutelor n.n.) — in tot 
ce vom face de acum înainte, 
se află hotărirea noastră de a 
ne spori eforturile, voința".

Am. înțeles că la Albești-Pa- 
leologu, ca de altfel in toate 
comunele si satele patriei, se 
construiește pentru viitor, deci pentru tinerețe. Și am reținut 
că tinerețea probează prin pro- 
pria-i virstă capacitatea de 
muncă și creație. 

rale Germania ; Maria Estela 
Martinez de Peron, președin
tele Națiunii Argentiniene ; 
Ahmed Hassan Al Bakr, pre
ședintele Republicii Irak; 
Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Japonia, Tornio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C. din 
Japonia ; Stane. Dolanț, secre
tarul Comitetului Execu
tiv al Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia ; 
Edvard Kardelj ; Petar Stam- 
bolici, membru al Președinției 
Republicii, Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

★
Cu prilejul încetării din 

viață a vicepreședintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Emil 
Bodnaraș, au adresat, de ase
menea, telegrame de condo
leanțe ambasadele R.P. Bul
garia, R.P.D. Coreene, Uniu
nii Sovietice la București, am
basadorii R.D. Germane — dr. 
Hans Voss, R.S.F. Iugoslavia
— Petar Dodic, Pakistanului
- S.A. Moid, Indiei — S.L, 
Kaul, Sayed Abbas Chedid, 
directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. de la Bucu
rești, și Kenneth Keith, pre
ședintele Companiei „Rolls 
Royce“.

pinse la extrem — „lasă, să nu se lovească de greutăți atita vreme cit putem ■ noi să rezolvăm problemele". Să nu li se pună în cale greutăți artificiale, dar dificultățile care există să fie împărțite cu ei.în condițiile existenței unui număr mare de microintreprin- deri într-o singură localitate, haremurile exigenței devin tot mai mari. Modelul producției, fidel urmat, sugerează includerea în. microîntreprindere și a altor structuri proprii întreprinderilor. S-a’ vorbit, bunăoară, de ; mo-’ mentul prielnic creat pentru organizarea cabinetelor tehnice, a comisiilor de creație și comisiilor de inovatori formate din elevi, a atelierelor de creație tehnică. De ce. de pildă, electrocardiograful portativ conceput deAelevi, sub îndrumarea profesorului de fizică și realizat in laboratorul școlar al Liceului nr. 8 — socotit valoros — n-ar putea fi produs in serie mică, într-un atelier de prototipuri al microîntreprinderii ? în circuitul integrării își găsesc locul laboratoarele școlare de fizică și chimie, mai ales cabinetele, avînd dotări moderne care fac posibile cercetarea și producția. Modelul laboratoarelor uzinale poate fi utilizat în acest scop.Pe măsură ce aceste aspecte vor face corp comun cu producția școlară, procesul educativ va deveni mai consistent. Micro- întreprinderea va putea să-și asume în viitor și funcția de laborator ai orientării profesionale, care să testeze elevii pri- v4r,d aptitudinile spre anumite domenii de activitate — să testeze și să atesteze totodată. Pentru aceasta însă trebuie reținute ■ cu deosebire cîteva propuneri făcute in consfătuire : elaborarea unui catalog de repere care pot fi produse în microîntreprinderi, incit acestea să capete o mai mare specificitate de profil, să se specializeze în anumite produse — sigur, nu o specializare imuabilă, ci deschisă retușurilor — să-și asigure beneficiari constanți și siguri, să poată elabora planuri de dotare tehnică în funcție de producția propusă.De asemenea, pe măsură ce în economia județeană apar noi obiective ce includ meserii noi, în care nu există nici cadre și nici tradiția de a le pregăti (profesiile din domeniul prelucrării la cald care vor cere forță de muncă odată cu intrarea în funcțiune a unor mari obiective economice), să se creeze în școală (la Liceul de mecanică s-ar putea organiza o forjă și o turnătorie), în cadrul microintre- prinderilor secții cu profile corespunzătoare.
Teatrul Tineretului 

Piatra Neamț 
organizează 
CONCURS

pentru ocuparea unor pos
turi de ACTRIȚE, vîrsta 
22—35 ani și de ACTRIȚE 
— corp ansamblu, vîrsta 
18—25 ani.

Concursul va avea Ioc 
în ziua de 2 februarie 
1976, ora 13 și constă din :

• probă documentară : 
pentru actrițe — fișa de 
creație și memoriul de ac
tivitate artistică; pentru 
actrițe corp ansamblu — 
memoriu de activitate ar
tistică și fotografie...

• proba practică : la a- 
Iegerea comisiei, pe baza 
memoriului de activitate 
artistică.

Materialele documentare 
vor fi trimise cu 5 zile 
înainte de concurs pe a- 
dresa : Teatrul Tineretului 
Piatra Neamț, Piața Ște
fan cel Mare nr. 1.

Informații suplimentare 
telefon 1 14 22 și 1 10 36.

Adnotări pe agenda invățămintului politico-ideologic U. T. C.

RIGORILEDesigur, perfecționarea pregătirii politice a tinerilor implică răspunderi majore din partea tuturor factorilor care au primit învestitura de a coordona acest domeniu în cadrul organizațiilor U.T.C. Chemați să acționeze cu mijloace politico- educative eficiente, să dezvolte un climat de muncă, de intensificare a eforturilor, . factorii respectivi contribuie direct la îndeplinirea indicilor calitativi și cantitativi ai pregătirii tinerilor. Dar prima lor mate îndatorire este aceea de a-i convinge pe tineri că le revine răspunderea cea mai importantă, hotăritoare ; că de efortul personal la care se angajează fiecare depinde reușita tuturor acțiunilor programate în cadrul invățămintului politico-ideolo- gic. Esențial este așadar ca tinerii să fie convinși de importanța studiului individual și să fie determinați să acționeze în acest sens. Dar este oare înțeles bine și însușit acest adevăr în toate organizațiile ?— Un fapt pozitiv — precizează primul secretar al Comitetului orășenesc Vaslui al U.T.C., Alexandru Tăbăcaru — este preocuparea pentru generalizarea dezbaterilor. In actualul an de studiu, dezbaterea începe să devină activitatea de bază a celor mai multe dintre cursurile pe probleme politico- ideologice. Spun că este un fapt pozitiv, gindindu-mă in primul rînd la efectul stimulator al a- cestei forme de pregătire : participarea activă a tinerilor de-
Rentabilitatea educativă
(Urmare din pag. I)confruntarea între tineri de diverse categorii. Notăm, aici, „Politic-clubul“ consacrat problemelor fundamentale economice și sociale ale cincinalului revoluției tehnico-științifice, cercul de filozofie, ciclurile „Tinerețe și ideal" și, respectiv, „Idei contemporane" conduse de profesorii Ioniță . Iuga și Constantin Corniță, informările politice săptămînale realizate cu concursul activiștilor de partid, de stat și de U.T.C. Nu mai puțin demne de consemnat sînt acțiunile înscrise la capitolul cultural-educativ, între care reținem, ca un argument, pasiunea cu care Dan Antoci animează și conduce o echipă de teatru, expozițiile tematice de artă plastică, cea mai recentă reunind lucrări semnate de Corina Cristina Lăscuțiu și Marina Cărbunaru, amîndouă e- leve, o „cinematecă a tineretului" în repertoriul căreia sint înscrise filme inspirate din viața și munca tineretului și ale cărei vizionări sînt deseori urmate de dezbateri, ca și un cenaclu literar în cadrul cărora s-au a-

Reducerea
(Urmare din pag. I)mentul de proiectare, lucrează la îmbunătățirea planurilor de croire, ne spune Ilie Virgil, secretarul comitetului U.T.C. Pe această cale ei au reușit deja să reducă, în medie, cu 10—15 kg. consumul de metal pentru fiecare mașină agricolă. La rîn- dul lor, cei de la turnătorie și prelucrări mecanice s-au angajat să reducă rebuturile cu 2 la sută, iar comisia profe- sional-științifică a tinerilor din întreprindere și-a propus să constituie colective de ingineri, tehnicieni și muncitori care să caute împreună, la nivelul fiecărei secții, noi soluții de reducere a consumurilor".

SPIRIT GOSPODĂRESC, ÎNALTA 
DISCIPLINA TEHNOLOGICAAnul trecut, la Combinatul de celuloză și hîrtie „Letea", din Bacău, cheltuielile materiale au fost reduse cu 15 lei la mia de lei producție-marfă. Trebuie precizat însă că aceste economii puteau fi mult mai mari dacă se urmărea cu mai multă rigurozitate încadrarea în normele de consum la toate materiile prime și materialele necesare pentru fabricarea hîrtiei. De aceea anul 1976 a debutat sub semnul eforturilor conjugate ale lucrătorilor din combinat pentru eliminarea tuturor pierderilor de energie electrică și abur, pentru gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materiale

Oficiul Național 
de Turism „CARPAȚI" 

Bucureștiprin Agenția de excursii cu turiștii români in străinătate Și
Oficiile județene 

de turismorganizează pentru grupuri și turiști individuali in perioada trimestrului II 1976EXCURSII VARIATE ȘI A- TRACTIVE PE ITINERA- RIILE TURISTICE DIN :• R. P. Bulgaria la Sofia, Plevna, Tîrnovo și Russe cu o durată de 1—4 zile ;• R. S. Cehoslovacă la Praga, Bratislava, Brno cu vizitarea în tranzit a orașului Budapesta cu o durată de 6—8 zile ;• R. D. Germană la Berlin. Potsdam. Dresda, Ros- tock, Schwerin. Magdeburg. Erfurt, Jena. Meissen, Karl Marx Stadt cu vizitarea in tranzit a orașului Budapesta ;• R. P. Polonă la Varșovia și Cracovia cu o durată de 6—9 zile ;• R. P. Ungară cu o durată de 6—7 zile la Budapesta și Budapesta-Eger ;• U.R.S.S. 12 tipuri de 

termină intensificarea studiului individual. Practica demonstrează că în acele cazuri în care intervenția organizațiilor U.T.C., a propagandiștilor se reduce la pregătirea și prezentarea unor expuneri, tinerii rămîn simpli auditori, mai mult sau mai puțin interesați. Rare ori expunerea îndeamnă la efort personal, la stydiu pentru aprofundarea și completarea cunoștințelor.— Nu credeți în eficiența expunerilor ?— Cînd sînt abordate teme de mare actualitate, cînd cel care face expunerea este bine pregătit. iar tinerii află noutăți sau reușesc să înțeleagă mai bine, să-și clarifice și să sistematizeze ceea ce deja cunosc, atunci astfel de acțiuni sînt eficiente. Dar expunerea nu poate fi mai mult decit un punct intr-un amplu program de activități politico-ideologice. Exigențele care direcționează în prezent pregătirea ideologică impun realizarea unor dezbateri consistente, promovarea dialogului ca modalitate activă de formare a unor tineri cu bogate cunoștințe, cu o gindire înaintată, capabili să înțeleagă cu exactitate comandamentele social-po- litice actuale și de perspectivă, precum și importanța muncii lor in cadrul societății.Este o realitate că aproape . toate organizațiile U.T.C. se străduiesc să-și desfășoare activitatea potrivit acestor criterii. Reușesc însă .totdeauna? Mijloacele, modalitățile la care 
firmat cîteva veritabile talente scriitoricești și publicistice.Desigur, în cazul unor asemenea activități este dificil să-ți propui acțiuni „de unul singur“ și de aceea are toată dreptatea directorul clubului, Ioan Beznă, să vorbească despre colaborarea care s-a instituit, cu concursul Comitetului municipal al U.T.C., în organizarea unor acțiuni cu una sau mai multe organizații din municipiu. „începutul l-am făcut cu tinerii dd: la I.M.M.U.M. și filatură — ne spune interlocutorul nostru — dar intenția noastră este să continuăm să extindem aceste activități la nivelul tuturor organizațiilor din municipiu".Așa se face că intre membrii, activi al Clubului tineretului în- tilnim pe Ilie Fărcușan, pe Viorel Matiș, pe Zoltan Horvath, pe Monica Cărbunaru, sau Constantin Dragomir, ca și pe mulți alți colegi ai lor. de diverse profesiuni, cu diverse locuri de muncă, uniți inșă Statbrnlc in pasiunea lor pentru cultură, educație și frumos.Pasiune care, stirriulată.și în-, treținută, este ea insăși adevărata condiție a rentabilității unui Club al tineretului.
cheltuielilor materialelor. La mașina de hîrtie nr. 7, de . .pildă, în primele, zile ale noului an s-au redus deșeurile de hirtie cu 0,5 la sută. „Dacă ne menținem la acest nivel de calitate pe întregul an 1976, înseamnă că vom economisi, numai pe această cale, energie electrică și abur în valoare de 180 000 lei. ne spunea maistrul Ioan Păduraru. Există, însă, posibilități de reducere a bracului, cum numim noi deșeurile de hîrtie. cu cel puțin unu la sută". în acest scop, la nivelul combinatului a fost întocmit un minuțios plan de măsuri pentru diminuarea cheltuielilor materiale și respectarea strictă a normelor de consum prin aplicarea cărora, în a- cest an, se vor economisi materii prime și materiale în valoare de cel puțin 1,6 milioane lei. în același timp, organizația U.T.C. acționează, cu bune rezultate, pentru întărirea spiritului gospodăresc în toate sectoarele de producție, întărirea disciplinei tehnologice și îmbunătățirea calității hîrtiei. Acțiunile inițiate de organizația de tineret pentru reducerea consumurilor vor â- duce, în acest an, după cum aprecia Constantin Apostol, secretarul comitetului U.T.C.., economii în valoare de cel puțin 300 000 lei .

O METODĂ MODERNĂ : 
ANALIZA VALORIIPrin gospodărirea atentă a materiei lemnoase, prin perfec- 

combinate R,P.U.—R.S.C. și R.D.G.—R.P.'tr.excursii cu vizitarea orașelor : Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, Odessa, Cernăuți, Lwow, Tbilisi, Erevan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin, Samarkand, Buhara, Așha- bad ;• R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană cu vizitarea orașelor : Pekin. Sanghai, Nankin. Kanton, Haneeu, Se- nian, Phenian, Nam Psho ;• Numeroase excursii 

apelează sînt de fiecare dată cele ! mai potrivite-?. De multe ori răspunsul laaceste întrebări nu este afirmativ. Am scris într-un alt. articol despre tendința unor propagandiști de așși limita activitatea la prezentarea unor expuneri în fața tinerilor. Acum voi sublinia un alt aspect : acela al dezbaterilor formale, superficiale. Am întîl- nit situații. • de acest fel și la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Vaslui, și la întreprinderea de confecții din Focșani, și la Liceul nr. 1 din Birlad. Aparent, forma de desfășurare a “■ activității în cadrul curburilor pe probleme politico-ideologice este dezbaterea. Dar în realitate lucrurile se petrec în felul următor : mai intri, fie că se prezintă up. referat, fit».că propagandistul fac? scurtă expunere apoi trei, sau pațru, sau mai multi tineri exprimă cîteva păreri în legătură (uneori fără nici o legătură) cu tema aflată pe ordinea de zi. După care se con- serpnează în documentele orga- niziației „activitatea s-a desfășurat sub formă de dezbatere". Deși n-a fost cu nimic mai mult decît o simplă examinare a cunoștințelor.Dicționarul precizează : dezbatere înseamnă „analiză amănunțită, deliber; re". Ceea ce . presupune,nu rost 'ea a 3—4 o- pinii, ci o adevăra-, confruntare de păreri la care/ â participe un mare număr de tirr^ri, sublinierea ideilor principale ’i a detaliilor fișpârei temș, foloșirșa unor .argumente de .ordin științific în sușțjnerea opiniilor exprimate. . „Dezbaterea își atinge scopul" —, este: de părere elevul. Viorel .Nice din anul III B al Liceului , nr, 1 din Birlad dacă reușește să ofere repere sigure în raport de care să gîn- dim cu maturitate la răspunderile noastre, pe baza unei analize profunde a realităților economico-sociale proprii societății pe care o făurim. Adevărata dezbatere stimulează gindirea creatoare, formează capacitatea tinerilor de a analiza cu obiectivitate științifică, într-un spirit realist, revoluționar, fenomenele naturii și ale dezvoltării sociale".Atit pentru propagandiști, cît pentru cursanți trebuie să fie clar că la deprinderea de a gindi cu maturitate, politică, la aprofundarea problemelor teoretice și practice ale făuririi societății, socialiste multilateral dezvoltata. și înaintării României spre comunism nu șe poate ajunge , fără intensificarea pregătirii . .individuale,. fără studiu profund, perseverent. Se creează aici un raport de reciprocitate : pe de o. parte, o dezbatere in adevăratul înțeles al cuviptului poate fi angajată numai între tinerii bine pregătiți; pe de,alt,a parte, dezbaterea autentică. .. .îndeamnă la pregătire asiduă, la studiu individual temeinic. ,
ADRIAN VASILESCU

tionarea. organizării producției și a muncii. îri fiecare an djn cincinalul 1971—1975j la întreprinderea de prelucrare a lemnului,din Iași ș-au obținut econopiii ipi- portante. O bună parte din acestea au fost realizate prin.-aplicarea unei'meto.de . moderne de urmărire a;.rosturilor de producție — analiza valorii, care oferă soluții pentru „eliminarea tuturor cheltuielilor inutile. Primul specialist în aplicarea acestei metode, finira .ingineră Rodica Roșea, , a reușit repede să con- . vingă, prin rezultatele obținute, că noua - tehnică este demnă de toată atenția. Pe această bază s- reușit ca îp 1975 .să se reducă cheltuielile de producție la un singur tip de mobilă cu 1,35 milioane de lei. întreprinderea realizează însă peste 80 de sortimente . de mobilă, fapt ce necesită ca toate garniturile" de serie să fie analizate prin această / meta,dă în vederea reducerii consumului de -lemn. Descoperirea rezervelor si. punerea lor în valoare solicită1 un mare volum de muncă, participarea tuturor specialiștilor din întreprindere. De aceea. î începînd din acest an a fost.organizat un concurs de inițiere în metoda analizei valorii la Care., participă , toți inginerii .din, unitate.. Concomitent, a început stüdiêrea -fee baza acestei metode a unor noi tipuri de. garnituri de mobilă .de’ serie mare, eficiența scontată fiind de peste 1 milion lei. ...___ _...

Informații - și înscrieri ’.in- „ dividuale sau prin delegații- de întreprinderi, instituții sau organizații obștești etc. la Agenția de excursii cu tu- > riștii români în străinătate, din București, -. Calea Victo- -6- riei nr. 100,. telefon 16 44 31 și la toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din țară.PUBLITURISM

meto.de
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JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
Caraș- 

SeverinExpunerea prezentată de tovarășul Trandafir Cocârlă, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și dezbaterile în plen și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul 287 participanți, au scos în evidență succesele obținute de oamenii muncii din această parte a țării. —. români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — în realizarea înainte de termen a cincinalului precedent, au relevat principalele direcții și ritmuri ale dezvoltării economico-sociale a județului în noul cincinal.Prin diversificarea considerabilă a producției, prin ridicarea acesteia la un nivel superior de tehnicitate și calitate, prin intrarea în funcțiune, a unor importante capacități și obiective, economia județului va cunoaște un ritm de dezvoltare mult superior celui de pînă în prezent, ajungîndu-Se ca în anul 1980 producția, globală industrială să se dubleze față de Ceâ a anului 1975, iar exportul să crească de peste trei ori.în cuvîntul dor, participanții au formulat propuneri concrete pentru realizarea integrală a obiectivelor propuse, au adus unele critici la adresa neajunsurilor care mal există în munca organelor locale.în ce privește agricultură județului, vorbitorii' s-au referit la necesitatea de a se asigura valorificarea la nivel superior a întregului fonjl funciar, sporirea continuă a producției vegetale și animale.Obiectul altor intervenții la discuții l-au: foxnat sarcinile.' consiliilor populare 
T>r irUa recrutării și pregătirii forței de .’încă, în condițiile în care, lâ finele cincinalului, se Va ajunge ca ia mia de locuitor). numărul persoanelor încadrate în; unitățile economice de stat să fie de 404.Un alt .grup de, probleme abordate în discuții au fost'cele privind creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii din județ,’ dezvoltarea învățămîntu- lui, activitatea culturâl-artistică și educativăde masă.Alți. vorbitori s-au ocupat de sarcinile ce revin județului Caraș-Severin — în a cărui suprafață pădurile ocupă 45,5 la sută, si- tuindu-se pe locul al doilea pe țară — pe linia conservării și dezvoltării fondului forestier.în cadrul dezbaterilor ș-a subliniat faptul că realizarea integrală a obiectivelor, prevăzute impune perfecționarea continuă a activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, pe linia dezv.oltării democrației și a atragerii nemijlocite a maselor la luarea și înfăptuirea deciziilor.în încheierea dezbaterilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, apreciind propunerile judicioase făcute în vederea mobilizării tuturor forțelor umane și materiale din județ la îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor noului cincinal, a arătat că este necesar să fie desfășurată, in continuare, o muncă susținută pentru realizarea integrală a planului pe sortimente, respectarea . obligațiilor . contractuale. îmbunătățirea calității produselor, creșterea eficientei economice și a productivității muncii, realizarea integrală' a indicelui pro- ducției-marfă pe județ. îndeplinirea obligațiilor de export., Reley.înd. .sarcinile deosebite ce revin consiliilor populare în conducerea și coordonarea unitară a întregii activități economice, a tuturor unităților productive, indiferent de;subordonare, vorbitorul a, subliniat că,.ele trebuie să asigure atragerea tuturor oamenilor muncii la elaborarea hotăririlor, cit și lă îndeplinirea acestora.: " ’• '■Pârtieipănțir la conferință au adoptat o CHEMARE. ADRESATA, TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI pențru.. îndeplinirea' exemplară a tuturor obiectivelor ac- tualuhfi' cincinal în cate se arată printre altele : -r.«'• la sfirșitul cincinalului actual producția globală industrială a județului va atinge circa 23 miliarde lei. de peste două ori mai mult dccit în 1975, într-o gamă diversificată de produse, cu performanțe tehnice și calitative superioare,; ■ ... ■ , ,• în cincinalul 1976—1980. volumul investițiilor din județ se va 'ridică la peste 23 miliarde lei. din care 11 miliarde lei cons'rucții-montaj, de aproape .trei. ori mai mult decît în cincinalul anterior ;• prin folosirea corespunzătoare a bazei tehnico-materiale de care dispune agricultura județului, .prin întărirea ordinii și disciplinei în executarea ‘ tutiîfor lucrărilor, producțiile medii, la principalele culturi trebuie să ajungă în 1980 la 2 800 kg grîu la hectar,- 3 000 kg porumb. 1 730 kg floarea- soarelui, 1 800 kg fasole, 17 350 kg cartofi, 17 100 kg legume ;• în sectorul creșterii/ animalelor există condiții favorabile pentru a se ajunge in 1980 la 700 000: capete ovine, 160 000 capete taurine, 170 000 capete porcine, 735 000 păsări ouătoare.• lucrările de împădurire se vor desfășuraintr-un ritm medru anual de 1 500 ha, în principal cu specii repede crescătoare1 și de valoare economică ridicată ; 1• se ya executa o largă gamă de lucrări pentru combaterea pericolului de inundații pe rîurile Timiș, Bistra, Bîrzava, Caraș și pe afluenții acestora, se vor executa importante acumulări „de apă necesare irigațiilor, consumului industriei .și populației :• volumul desfacerilor de mărfuri către populație va crește jntr-un ritm mediu a- nual de 8,2 la sută ;• în stațiunea Băile Herculane. Ia stațiunile montane Semenic. Crivaia. Muntele Mic. Poiana Mărului etc., se vor crea peste 5 000 noi locuri.în încheierea lucrărilor conferinței, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm :„Exprimind sentimentele de profund a- iașament ale tuturor locuitorilor județului Caraș-Severin — români, germani, sîrbi, maghiari și de alte naționalități — față de politica internă șl externă a partidului și statului nostru, politică profund științifică, pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului nostru, ale păcii și socialismului în lume, al cărei promotor neobosit sintcți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, participanții la prima conferință județeană a consiliilor populare, analizînd și dezbătînd cu răspundere și exigență comunistă sarcinile ce revin județului nostru în viitoarea etapă de dezvoltare, au stabilit măsuri concrete și mobilizatoare pentru creșterea aportului oamenilor muncii din Caraș-Severin la înfăptuirea obiectivelor ce decurg din Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, toți oamenii muncii din județul Caraș-Severin își vor consacra întreaga energie și capacitate creatoare realizării cu răspundere comunistă a tuturor sarcinilor ce Ie revin din Programul de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră".

DîmbovițaExpunerea prezentată de tovarășul Ion Stănescu, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și cei 215 deputați care au luat cuvîntul la dezbateri în plenul și secțiunile conferinței, au evidențiat faptul că în cincinalul încheiat, ca rezultat al înfăptuirii consecvente a- politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor, de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, județul Dîmbovița a cunoscut o impetuoasă dezvoltare, înregistrînd o creștere a producției industriale intr-un ritm mediu anual de 19,8 la sută, 60 la sută din sporul de producție fiind realizat prin creșterea productivității muncii. Corespunzător dinamicii economiei județului, s-au produs mutații profunde și în structura populației, numărul persoanelor ocupate în sfera producției materiale, servicii și celelalte activități so- cial-culturale fiind, în 1975, cu 50 000 mai mare față de 1970.Subliniind că în anii cincinalului care a început agricultura dîmbovițeană se va dezvolta într-un ritm intens, valoarea producției agricole urmînd să fie în 1980 de 2,6 miliarde lei, expunerea și deputății au insistat asupra orientării eforturilor spre valorificarea judicioasă, intensivă a pămîn- tului, în raport direct cu specificul său din această parte a țării, tehniei.Cele peste 400 mulate în cadrul zat, printre altele, gram concret gătifea în noul cincinal a peste 35 000 de muncitori calificați în diferite meserii ; transformarea fiecărui obiectiv social-cultural prevăzut în planul de investiții intr-un șantier, al. muncii patriotice; extinderea inițiativelor care și-au dovedit pe deplin eficiența în toate localitățile județului : „Nici o palmă de pămint nelucrată“, „Să repunem nucul în drepturile sale“, „Fiecare gospodar, un crescător de animale“, „în fiecare curte culturi de legume 
c și pomi fructiferi" ; edificarea zonelor centrale ale municipiului Tîrgoviște și orașelor Fierți, Găești, Moreni, Pucioasa și Titu, astfel incit, pe lingă obiectivele social-cul-

spre dezvoltarea zoo-de propuneri dezbaterilor au alcătuirea unui menit să asigure for-vi- pro- pre-

turale principale, să se realizeze și un număr important de apartamente, în clădiri moderne, cu magazine la parter, precum și participarea cetățenilor ia ridicarea acestor construcții : participarea cetățenească la reconstrucția ansamblului arhitectonic Curtea Domnească, vechi monument istoric legat timp de peste trei veacuri de istoria orașului, ca cetate de scaun a Tării Românești.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. a) P.C.R., care s-a referit pe larg la sarcinile de răspundere ce revin consiliilor populare în dezvoltarea economiei județului, îndeosebi în domenii importante, cum sint realizarea planului de investiții, creșterea accelerată și modernizarea producției industriale, .sporirea eficienței muncii, promovarea noului în toate sectoarele de activitate, punerea în valoare Ia un nivel superior a resurselor materiale și de muncă. Au fost relevate, totodată, sarcinile legate de folosirea judicioasă a fondului funciar, de realizare a programului de irigații, desecări, combatere a eroziunii solului și amenajarea riurilor. de conservare, extindere și exploatare rațională a patrimoniului forestier, de sistematizare a localităților. Vorbitorul a făcut recomandări menite să ducă la îmbunătățirea stilului de muncă al consiliilor populare, la atragerea continuă a maselor de cetățeni la activitatea de conducere a treburilor obștești.Conferința a adresat o CHEMARE TUTUROR LOCUITORILOR JUDEȚULUI. Printre obiectivele înscrise în chemare menționăm : ' '• creșterea producției globale industriale la peste 20 miliarde lei în 1980, ceea ce reprezintă un spor, de 98 la sută față de anul 1975 ;• perfecționarea producției,, afirmarea largă a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, utilizarea maximă a capacităților de producție, pentru ca în 1980 circa 70 la sută din producția industrială a județului să se realizeze in capacitățile existențe la finele anului 1975 ;• asimilarea în termen cit mai scurt a unor produse cu parametri tehnico-func- ționali superiori, astfel ca în 1980 peste 45 la sută din volumul producției să-1 reprezinte produsele noi și modernizate ;• încheierea, pînă la finele anului 1977. a acțiunii de îmbunătățire ă potențialului productiv al solurilor podzolice pe, Întreaga suprafață de 47 000 hectare ;• sporirea producției animaliere in cooperativele agricole cu 27 la sută în 1980. față de anul 1975, ca urmare a creșterii efectivelor, a dezvoltării bazei furajere și extinderii mecanizării în zootehnie ;• înfăptuirea exemplară a programului județean de hidroameliorații ; pină în 1980 vor fi amenajate pentru irigații 7 640 hectare, executate lucrări. de desecare pe 26 800 hectare și de combatere a eroziunii solului pe 10 800 hectare ;• refacerea, completarea și dezvoltarea fondului forestier ; în acest cincinal vor fi împădurite 6150 hectare și. se vor planta culturi, speciale,, pentru producerea lemnului de celuloză, pe 1 300 hectare ;• punerea în funcțiune la termenele planificate și în avans a celor 149 noi capacități de producție ce trebuie realizate în acest cincinal, precum și a celor 15 920 apartamente, 233 săli de clasă, 3 765 locuri în „grădinițe,. 3 320 locuri în creșe și 8 dispensare ;într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din ' cuprinsul căreia cităm :„Ne este deosebit de plăcut să vă raportăm. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul Dîmbovița, âcționînd în spiritul ho- tărîrilor Congresului al Xl-lea al partidului, puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid, au obținut, încă din primele zile ale acestui an, importante succese. în cinstea conferinței județene și a apropiatului Congres al consiliilor populare — organizațe din inițiativa dumneavoastră — evenimente care exprimă largul democratism promovat cu consecvență de partidul nostru. lucrătorii din industria dîmbovițeană vă raportează că, în primele două decade ale acestui an, au obținut, peste plan, 1 000 tone țiței, 3 000 tone cărbune, 80 frigidere cp compresor, 2 600 tone ciment, 311 000 kWh energie electrică, 20 000 cărămizi și blocuri ceramice, 5 tone conserve de legume și fructe, precum și alte produse solicitate de economia națională șl la export.Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că tot ceea ce am stabilit în această conferință este fundamentat științific și pe deplin realizabil, că hotărîrile importante pe care le va adopta apropiatul Congres al consiliilor populare le vom transpune neabătut îrt viață, că ne vom mobiliza și mai puternic pentru a aduce' o contribuție sporită la înfăptuirea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, la înaintarea fermă a patriei noastre spre comunism“., (

WExpunerea prezentată de tovarășul Gheor- ghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și cei 346 vorbitori, care au luat cuvîntul în plen și în secțiuni, au evidențiat bilanțul rodnic cu care cei ce muncesc în această parte a țării au încheiat cincinalul trecut — în principal, depășirea cu peste 2 miliarde lei a volumului producției industriale, obținerea, în 1975, a celei mai înalte producții cerealiere cunoscute în județ și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai al populației.Un loc important în dezbateri l-au ocupat problemele complexe ale dezvoltării industriei județului în actualul cincinal, vorbitorii analizînd, în spirit gospodăresc și cu înaltă exigență, atit cauzele neajunsurilor semnalate în anii precedenți, cit mai ales posibilitățile realizării ritmice și la cote tot mai ridicate a sarcinilor, producția industrială urmînd să crească, in 1980, de a- proape 1,8 ori față de nivelul anului 1975.Agricultura trebuie să se înscrie, la rîn- dul său, pe coordonatele stabilite de cincinalul revoluției tehnico-științifice. Urmă- rindu-se creșterea productivității muncii și în această ramură, — au subliniat vorbitorii — se impun o mai bună folosire a mijloacelor mecanice și îngrășămintelor, amplasarea rațională a culturilor, îndeplinirea planului de investiții destinate irigațiilor, utilizarea chibzuită a celor peste 250 000 hectare cit va însuma, pînă în 1980, suprafața amenajată pentru irigații, ca și dezvoltarea în continuare a zootehniei, a le- gumiculturii, pomiculturii și viticulturii, a culturilor de plante tehnice, valorificarea cu eficiență maximă a celor aproape 50 000 hectare teren aflat in folosința membrilor cooperatori.în conferință au fost, de asemenea, amplu dezbătute problemele legate de apărarea, conservarea și dezvoltarea fondului forestier — consiliilor populare revenindu-le un rol important în atragerea în circuitul economic, prin împăduriri, a 11 000 hectare terenuri degradate, improprii altor culturi —, sporirea volumului de masă lemnoasă destinat utilizărilor industriale, sistematizarea rețelei hidrografice, regularizarea cursurilor de ape.Luînd în discuție problema atit de importantă a sistematizării localităților, vorbitorii s-au referit in mod deosebit la eforturile ce trebuie depuse in mod consecvent de către consiliile populare pentru materializarea schițelor aprobate, pentru respectarea legii și a disciplinei în construcții.Luind cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a evidențiat faptul că atit conferințele consiliilor populare județene, cît și apropiatul congres, constituie o nouă și grăitoare expresie a caracterului larg democratic al societății noastre, a practicii instaurate cu fermitate dO conducerea partidului de a se consulta sistematic și permanent cu cetățenii în elaborarea și adoptarea hotăririlor care privesc mersul înainte al patriei. în continuare, vorbitorul a accentuat că înfăptuirea sarcinilor județului este strîns legată de îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor locale ale puterii de stat, de funcționarea lor democratică. în acest sens, a făcut un șir de recomandări, punind in lumină datoria consiliilor populare de a asigura atragerea tuturor oamenilor muncii la elaborarea hotăririlor și la îndeplinirea lor, stimulindu-le inițiativa și energia, cultivînd înaltele virtuți înscrise în Codul etic.în cadrul conferinței a fost adoptată o CHEMARE, ADRESATA TUTUROR CETĂȚENILOR JUDEȚULUI, dintre obiectivele căreia menționăm :• la .sfirșitul, actualului cincinal se va realiza o producție globală industrială de aproape 32 miliarde lei ;• cheltuielile materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă vor înregistra o scădere de cel puțin 80 lei față de ultimul an al cincinalului 1971—1975 :• în 1980 producțiile medii in a- gricultură vor ajunge la 3465 kg griu și secară, 4 400 kg porumb boabe, 2 200 kg floarea-soarelui, 43 000 kg sfeclă de zahăr, 18 000 kg legume ;• în zootehnie, producția medie de lapte pe vacă furajată se va ridica la 2 589 litri, iar cea de carne la un total de 110 035 tone ;• la sfirșitul anului 1980 suprafața irigată va reprezenta peste 80 la sută din potențialul irigabil al județului ;• va fi accelerat ritmul de refacere a suprafețelor de pădure slab productive și vor fi mărite suprafețele pădurilor cu specii repede crescătoare, de valoare economică ridicată, spre a se ajunge, în anul 2000, la 20 000 hectare rășinoase, 30 000 hectare foioase etc ;• în 1976, industria locală va produce și livra peste plan importante cantități de produse, iar prin valorificarea deșeurilor din unitățile proprii și din întreprinderile republicane va realiza o producție de 25 milioane Iei ;• în 1976 vor fi diversificate prestările ds servicii către populație,, volumul acestora urmînd a fi depășit cu peste 10 milioane lei ;• volumul desfacerilor de mărfuri va fi; în 1980, cu 46,7 la sută mai mare decît în 1975 ;• în cincinal, învățămîntului primar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic i se vor asigura încă 561 săli de clasă, 2 821 locuri în internate, iar învățămîntului preșcolar i se vor pune la dispoziție 4 330 locuri în grădinițe ;• învățămîntul superior va beneficia de spații de școlarizare sporite cu peste 5 000 mp, de peste 4 000 noi locuri în cămine și de 2 000 noi locuri în cantine ;.• capacitatea de spitalizare va spori în perioada 1976—1980 cu încă 700 paturi ; se vor mai construi un cămin-spital cu 200 de locuri, 12 dispensare- urbane și rurale, 5 centre stomatologice.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul cărefa cităm :„Deputății consiliilor populare, in numele tuturor cetățenilor care trăiesc și mun- ccSc pe aceste străvechi meleaguri românești, își exprimă totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului și, totodată, hotărirea fermă de a aduce o contribuție sporită la realizarea exemplară a obiectivelor strălucit prefigurate in programul de activitate creatoare al partidului, program din care județului Dolj, municipiului Cralova le revin sarcini de o deosebită însemnătate. Sintem mîndri că în cele mai importante etape ale evoluției acestui colț de țară, dumneavoastră ați fost alături de noi, prin vizitele de lucru cu care ne-ați onorat, prin cuvintele de clarvăzător îndemn ce ni le-ați adresat, prin indicarea unor soluții concrete și novatoare privind valorificarea optimă a potențialului material și uman.Dezbătînd sarcinile mari ce revin județului în acest nou cincinal, deputății consiliilor populare vă aduc dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prinosul lor de recunoștință pentru sprijinul multilateral acordat și vă asigură că vor acționa cu întreaga lor putere de muncă pentru ca tot ce am hotărît azi să devină realitate".

HunedoaraAtit în expunerea tovarășului Ioachim Moga, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.. președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și în luările de cuvînt. în plen și în secțiuni, ale celor 227 de vorbitori, s-a evidențiat - bilanțul rodnic al cincinalului 1971—1975, cînd producțiile realizate peste prevedri — 407 000 tone fontă, 630 000 tone oțel, 38 000 mc cherestea, mobilă în valoare de 18 milioane lei și alte produse intens solicitate de economia națională — au fost obținute în condițiile îmbunătățirii accentuate a indicatorilor calitativi ai activității economice, productivitatea muncii realizată pe un lucrător fiind cu 22 000 lei mai mare decît prevederile planului.Dezbaterile au reliefat hotărirea fermă a hunedorenilor de a spori substanțial producția de cărbune cocsificabil, de oteluri înalt aliate, de laminate — în profile diversificate, de minereuri feroase și neferoase, în paralel cu industria minieră, siderurgică și energetică urmează a fi dezvoltate producția materialelor de construcții și de prelucrare a lemnului, chimia și construcția de mașini, Industria ușoară și alimentară. în contextul asigurării de Ia bun început a condițiilor optime pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului, vorbitorii ău relevat cîteva măsuri prioritare : pregătirea judicioasă. și realizarea la termenele prevăzute a noilor obiective de investiții, concomitent cu dezvoltarea capacităților existente : modernizarea tehnologiilor și asimilarea de produse noi cu performanțe tehnice și calitative ridicate ; înfăptuirea ritmică a sarcinilor de export și reducerea importurilor.în domeniul agriculturii, obiectivele fundamentale vizează creșterea producției de cereale și plante tehnice, dezvoltarea susținută a producției animaliere, precum si a legumiculturii, culturii cartofilor și pomiculturii.Mai mulți vorbitori au relevat o serie de propuneri și sugestii făcute de cetățeni în cadrul diferitelor adunări și în întîlnirile cu deputății, care vizează utilizarea mai judicioasă a suprafețelor neocupate din cadrul perimetrelor construibile ale localităților, ridicarea calității lucrărilor de construcții de locuințe, executarea unor lucrări de desecări, de protejare a solului împotriva eroziunii și de amenajare a pajiștilor și fî- nețelor. precum și sporirea contribuției gospodăriilor populației la dezvoltarea zootehniei și formarea fondului de stat.Problemele pregătirii forței de muncă necesare, ale perfecționării învățămîntului și activității cultural-educative. care se desfășoară sub îndrumarea consiliilor populare. au revenit, de asemenea, frecvent în discuție.în finalul lucrărilor conferinței, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Marinescu, vice- prim-ministru al guvernului, care a apreciat exigența și responsabilitatea cu care au fost dezbătute problemele vitale ale dezvoltării economico-sociale a județului, precum și propunerile formulate vizînd îmbunătățirea muncii în toate sectoarele de activitate. Referindu-se la sarcinile ce' revin județului in actualul cincinal, vorbitorul a accentuat că organele locale de partid și de stat, conducerile unităților socialiste, vor trebui să urmărească permanent modul în care se îndeplinesc prevederile de plan, șă acționeze în strinsă colaborare cu centralele industriale, ministerele și celelalte organe centrale, luînd măsuri operative pentru rezolvarea problemelor care apar pe parcursul executării planului. Vorbitorul a subliniat, totodată, necesitatea îmbunătățirii în continuare a stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare, spre a-și îndeplini în cît mai bune condiții atribuțiile ce le revin în domeniile activității economico- sociale de care răspund.în continuare, participanții la conferință au adoptat o CHEMăRE CĂTRE TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ, care cuprinde, între' altele, următoarele obiective :• realizarea în anul 1980 a unei producții globale industriale in valoare de 29 miliarde lei, cu 42,5 la sută mai mare decît în 1975 ;• pînă la finele cincinalului producția de cărbune va ajunge la cel puțin 9,3 milioane tone pe an. din care peste jumătate va fi cărbune cocsificabil. si se va obține o producție de oțel de 4,4 milioane tone.• vor fi asimilate, pe întreaga perioadă a cincinalului, peste 2 500 produse și sortimente noi.• producția globală agricolă va fi în 1980 de cel puțin 2,2 miliarde Iei ; circa 60 la sută din această producție va reveni sectorului zootehnic. în anul 1980 se va ajunge la un efectiv de 191 000 bovine. 332 000 ovine și 225 000 porcine.• se vor reda circuitului arabil cel puțin 1 300 ha, se vor efectua desecări pe 14 200 ha și lucrări de combaterea eroziunii solului pe 12 000 ha : vor fi executate întrețineri și fertilizări pe cel puțin 40 000 ha de finețe și pajiști ;• se vor efectua împăduriri pe cel puțin 12 000 ha, iar pentru amenajarea resurselor hidrografice se vor executa îndiguiri, regularizări și alte lucrări pe 660 km cursuri de apă ;• prin valorificarea superioară a resurselor de materii prime și materiale existente în județ, economia locală va realiza în întregul cincinal o producție de circa 4,6 miliarde lei. din care jumătate vor fi bunuri de consum ;• investițiile, de peste 21 miliarde lei. din cincinal se vor materializa în 158 noi obiective industriale și dezvoltarea unor capacități de producție existente : totodată, vor fi construite 21 400 apartamente, 1 600 locuri in grădinițe, 3 600 locuri în internate, noi dispensare. cinematografe, așezăminte culturale ;• pentru buna aprovizionare a populației. livrările de mărfuri către fondul pieței vor înregistra o dublare față de cincinalul trecut ; prestațiile de servicii către populație vor crește în 1980 cu 400 milioane lei față de 1975 ;• in perioada 1976—1980 vor fi create aproape 20 000 noi locuri de muncă și se va asigura calificarea a peste 34 000 muncitori, potrivit cerințelor economiei județului,Participanții la conferință au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă, din cuprinsul căreia cităm :„Participanții la prima conferință a consiliilor populare din județul Hunedoara — dind glas simțămintelor profunde ale celor 520 000 de locuitori din acest frumos meleag de țară românească — își exprimă cu acest prilej profundul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, înalta recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înțelepciunea cu care conduceți destinele poporului român și acționați pentru întronarea păcii și colaborării in lume.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu că, umăr la umăr cu toți cetățenii țării, vom munci cu dăruire și devotament pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român, din hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare, că vom dezvolta larg întrecerea socialistă pentru realizarea și depășirea angajamentelor asumate pe anul 1976".

IalomițaExpunerea prezentată de tovarășul Vasile Marin, prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.. președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, precum și cuvîntul celor 248 de vorbitori, au evidențiat faptul că noul cincinal a debutat în condiții deosebit de favorabile. îndeplinindu-și cu 81 de zile mai devreme sarcinile cincinalului precedent, oamenii muncii din județ au realizat o producție industrială suplimentară în valoare de 1,2 miliarde lei. în agricultură, în anul 1975 s-au obținut cele mai mari producții de porumb, floarea-soarelui și soia din istoria județului. Făcînd bilanțul rezultatelor rodnice obținute in cincinalul trecut, caracterizat de înaltul ritm de dezvoltare a industriei, de 15,6 la sută, vorbitorii au arătat că prevederile planului pentru anii 1976—1980 vor determina noi și importante schimbări în economia județului, ceea ce se va răsfrînge în mod favorabil asupra nivelului de trai al populației. Volumul, sporit de investiții va fi îndreptat cu precădere spre construirea unor importante obiective industriale, dezvoltarea și modernizarea, în continuare, a bazei tehnico-materiale a agriculturii. Ca urmare, în anul 1980 județul Ialomița va obține o producție globală industrială de peste 12 miliarde lei. Prin realizarea programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, in următorii cinci ani se vor crea peste 17 000 noi locuri de muncă, din care 75 la sută în industrie.în conferință s-au analizat aspecte legate de înfăptuirea unui vast program de amenajare a bazinelor hidrografice, s-a subliniat necesitatea protejării mediului înconjurător, a dezvoltării și împrospătării fondului forestier, faunei cinegetice și piscicole. Multe din cele peste 400 propuneri făcute de participanții la discuții au vizat dezvoltarea rețelei școlare, corelarea acesteia cu nevoile de cadre ale economiei județului, îmbunătățirea activității cultural-educative de masă, a a- sistenței sanitare — domenii în care consiliile populare au un larg cîmp de acțiune.Caracteristica principală a conferinței a fost spiritul activ, de lucru, în care s-au desfășurat dezbaterile atit în plen, cît și pe secții. Propunerile concrete făcute de deputați au fost însoțite, în marea lor majoritate, de angajamente mobilizatoare menite să valorifice superior toate resursele materiale și umane de care dispune Ialomița.în încheierea dezbaterilor, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului pentral al U.G.S.R., a subliniat datoria organelor de partid, a consiliilor populare și a deputaților de a-și mobiliza, toate forțele pentru indeplipirea in cele mai bune condiții a sarcinilor. _ Vorbitorul a insistat asupra necesității unei mai bune organizări a producției și a muncii, a promovării noului și ridicării pregătirii cadrelor. De. aici, din Ialomița a fost lansată chemarea la întrecere pe anul 1976 către toți oamenii muncii din agricultura României. Aceasta cere consiliilor populare răspundere și inițiativă, desfășurarea unor acțiuni permanente pentru valorificarea deplină a marilor rezerve ale agriculturii județului, pentru obținerea unor producții superioare planului în fiecare unitate. Concomitent — a subliniat vorbitorul — trebuie acționat pentru înfăptuirea programelor privind amenajarea bazinelor hidrografice, conservarea și dezvoltarea fondului forestier, pentru sistematizarea localităților.Conferința a adresat o CHEMARE CĂTRE TOTI LOCUITORII JUDEȚULUI pentru a participa la înfăptuirea unor importante obiective economico-sociale, între care se înscriu :• realizarea unui ritm anual de creștere a producției globale industriale, în perioada 1976—1980, de 16,5 la sută, atit prin folosirea judicioasă a investițiilor, cît și prin valorificarea la un nivel superior a tuturor capacităților de producție existente;• materializarea unui volum de investiții în valoare de 17,2 miliarde lei, pe baza cărora vor fi construite 25 obiective, între care, primele capacități de producție la Combinatul siderurgic de la Călărași, întreprinderea de pompe și perii electrice și Fabrica de furfurol de la Slobozia, Fabrica de ulei de la Țăndărei, noi complexe pentru creșterea și îngrășarea animalelor ;• obținerea, în acest an, de către oamenii muncii din agricultură a unor producții totale de 1 377 200 tone cereale, 648 000 tone plante tehnice, 172 800 tone legume, 117 300 tone carne, 1,2 milioane hl lapte ;• prin folosirea tehnologiilor, moderne de lucru, executarea unor lucrări de înalt nivel calitativ și la timpul optim se vor realiza producții de cel puțin 4 200 kg griu și 6 000—6 500 kg porumb la hectar ;• dezvoltarea mai accentuată a zootehniei, astfel ca în 1980 producția animalieră să fie mai mare cu 27 la sută față de 1975 ;• mărirea suprafețelor amenajate pentru irigații cu încă 140 000 ha ;• potrivit programului de măsuri privind conservarea și dezvoltarea fondului fores-ț tier, în perioada 1976—1980, se vor reface și înlocui arboretele slab productive pe 3 000 ha. La. nivelul anului 2010, suprafața împădurită a județului va ajunge la 30 000 ha, iar volumul de masă lemnoasă exploatabilă la 250 000 mc anual ;• în domeniul social-cultural, se vor construi între altele 15000 apartamente, 244 săli de clasă. 4 400 locuri în creșe, grădinițe, un spital, cinci dispensare, un cinematograf cu 500 locuri la Călărași, vor. fi date în folosință noi spații comerciale ;• participarea tuturor cetățenilor la acțiunile de muncă patriotică pentru realizarea a 10 000 ha amenajări locale de irigații, nivelarea a 4 000 ha terenuri, amenajarea și întreținerea a 850 ha spații verzi și par.curi, plantarea a peste 500 000 pomi, arbori și arbuști, realizarea a 85 km diguri pentru prevenirea inundațiilor.Participanții la conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele :„Participanții la prima Conferință a consiliilor populare din mănoasa și însorita Cimpie a Bărăganului ialomițean adresează conducerii partidului și statului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cele mai vii și sincere mulțumiri pentru tot ceea ce faceți in vederea realizării grandioaselor obiective cuprinse in Programul partidului și în documentele celui de-al Xl-lea Congres, pentru inițiativa instituirii acestui cadru democratic de dezbatere și adoptare a deciziilor, prin care se asigură larga participare a cetățenilor la înfăptuirea politicii partidului.In agricultură vom acționa cu toată hotă- rîrea pentru materializarea angajamentelor cuprinse în chemarea pe care organizația județeană de partid a adresat-o întregii țări.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom situa permanent la înălțimea încrederii partidului, a mandatului încredințat de alegători, în fruntea cărora vom lupta neobosit pentru a da viață grandiosului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a scumpei noastre patrii spre comunism".

IașiAtit în expunerea prezentată de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean, cit și în dezbaterile care au avut loc în plenul conferinței și pe secțiuni, la care au luat cuvîntul 206 vorbitori, s-a relevat semnificația aparte a faptului că pregătirile pentru Congresul consiliilor populare au loc în atmosfera de efervescență creatoare în care întregul popor a trecut — pe baza succeselor remarcabile obținute în cincinalul precedent, pe care oamenii muncii ieșeni l-au înfăptuit cu 75 de zile mai devreme — la înfăptuirea mărețelor obiective ale cincinalului revoluției tehnico-științifice. Participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri, insistînd asupra principalelor măsuri pe care trebuie să le aplice organele locale ale puterii de stat pentru: mobilizarea oamenilor muncii la realizarea exemplară a tuturor obiectivelor planificate, pentru generalizarea inițiativelor și experiențelor valoroase, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale consiliilor populare.Abordînd problemele asigurării forței de muncă — in acest cincinal în județul Iași vor fi pregătiți 43 000 de muncitori și 7 000 cadre medii de specialitate și cu pregătire superioară — vorbitorii au insistat asupra măsurilor imediate ce trebuie luate pentru a se asigura pregătirea cadrelor fie prin actuala rețea școlară, fie prin calificare la locurile de muncă.S-a subliniat că o preocupare de prim ordin a organelor locale ale puterii de stat o constituie sistematizarea localităților, promovarea unei concepții unitare, temeinic fundamentate pentru echiparea lor teh- nico-edilitară. Studiile și analizele efectuate in ultimii ani au condus la concluzia că din cele 425 de sate existente, 285 oferă o bâză tehnico-materială în măsură să justifice dezvoltarea lor. Patru comune — Răducă- neni, Vlădeni, Podul Iloaiei și Tibănești — vor deveni în acest cincinal centre urbane, beneficiind de obiective economice destinate îndeosebi prelucrării industriale a produselor agricole și valorificării resurselor locale.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut o seamă de recomandări cu privire la perfecționarea activității în industrie, subliniind necesitatea mai bunei organizări a producției și a muncii, întăririi ordinii și disciplinei în producție, folosirii depline a capacităților existente și reali* zării la timp și de bună calitate a investițiilor prevăzute pentru dezvoltarea modernei zone industriale ieșene, cit. și la Pașcani, Hîrlău și Tirgu Frumos. în domeniul ' agriculturii vorbitorul a subliniat necesitatea utilizării mai judicioase a pămîn- tului, realizării .lucrărilor de îmbunătățiri funciare, folosirii judicioase a ' forței de muncă active de la sate, întreaga intelectualitate din județ va trebui să ajute mai mult și operativ la înfăptuirea programelor de măsuri stabilite de organele de partid și consiliile populare, contribuind efectîv la înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a țării.Participanții la conferință au adoptat o entuziastă CHEMARE CĂTRE TOȚI LOr CUIȚORII JUDEȚULUI, in vederea participării' unanime la înfăptuirea obiectivelor cincinalului, punerii în valoare , a tuturor resurselor, din care menționăm :• realizarea la nivelul anului 1980 a unei producții globale industriale de circa 40 miliarde lei, cu 6 miliarde lei mai mult față de prevederi ;• sporirea indicelui de folosire a capaci-' tăților de producție la cel puțin 90 la sută în secțiile de bază și 85 la sută în secțiile auxiliare pe seama devansării parametrilor proiectați, utilizării depline a spațiilor de producție existente, eliminării locurilor înguste, efectuării de calitate și la termenele programate a întreținerilor și reparațiilor, creșterii numărului de schimburi și asigurării cu cadre tehnice de specialitate a fiecărui schimb ;• dezvoltarea producției, industriei locale, îndeosebi în mediul rural, prin lărgirea gamei de produse șl servicii corespunzătoare cerințelor populației ;• realizarea în 1980 a cel puțin 75 la . sută din sporul producției pe seama creșterii ’ productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale pină la 632 lei pe 1 000 lei producție marfă ;• în domeniul investițiilor se vor realiza în cincinalul actual circa 200 obiective industriale, agrozootehnice, de îmbunătățiri funciare, lucrări ameliorative, un volum sporit ' de construcții civile și social-culturale ;• planul dezvoltării agriculturii, în profil, teritorial, pe 1976—1980 prevede creșteri față de media producțiilor din cincinalul precedent cu 35—55 la sută. De asemenea, se prevede ridicarea ponderii sectorului zootehnic la cel puțin 40 la sută din valoarea producției agricole ;• se vor executa „lucrări de îmbunătățiri funciare în valoare de circa 1,4 miliarde lei ;• între 1976—2010 fondul forestier al județului va crește cu circa 9 200 ha, din care 5 200 ha în terenuri degradate ;• <• construirea a peste 25 000 apartamente din fondurile statului și cu crédité dé la stat, alte mii de locuințe în mediul rural, peste 11 000 locuri în cămine pențru nefa- miliști ;într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm ;„Trecînd în revistă realizările obținute în cincinalul precedent, Conferința județeană a consiliilor populare a dezbătut în spirit comunist, de înaltă răspundere și exigență, programul dezvoltării economico-sociale a județului în perspectiva cincinalului in care am intrat. In- sușindu-și prevederile planului cincinal în profil teritorial, conferința a adoptat măsurile ce se impun pentru perfecționarea continuă a activității organelor locale ale puterii de stat in toate compartimentele, îndeosebi în domeniul conducerii economiei locale, pentru sporirea contribuției județului Iași la înfăptuirea obiectivelor de ansamblu care stau în fața poporului’ nostru în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism.Cu aceste perspective insuflețițoare. în numele tuturor cetățenilor din această parte a țării, ne angajăm in fața conducerii partidului, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite în cadrul actualului plan cincinal, a indicațiilor și recomandărilor date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru făcute în județul nostru, a grandioaselor obiective stabilite de cel de-al Xl-lea Congres al partidului, pentru triumful politicii interne și externe a partidului, pentru înscrierea României socialiste pe coordonatele civilizației comuniste".
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Președintele Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlâeger, l-a primit, luni după-amiază,• pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, care întreprinde o vizită oficială in Austria, la invitația ministrului afacerilor externe al acestei țări.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministrul român a adresat șefului statului austriac un mesaj de prietenie, cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea sa. iar poporului• austriac un cordial salut prietenesc. Mulțumind pentru mesajul adresat, președintele Kir- chschlaeger a transmis, la rîn- dul său. tovarășului Nicolae Ceaușescu urările sale cele mai1 călduroase de sănătate, fericire și succese în activitatea sa, iar poporului român un salut de caldă prietenie. Președintele Kirchschlâeger a evocat cu plăcere vizita întreprinsă în România, in luna ianuarie 1974, în calitatea sa de ministru de externe al Austriei. întîlnirea avută, cu acel prilej, cu președintele Nicolae Ceaușescu.în cadrul convorbirii care a avut loc s-a exprimat de ambele părți satisfacția pentru cursul ascendent înregistrat de relațiile româno-austriece pe diverse planuri, subliniindu-se dorința comună de a extinde și a aprofunda în continuare raporturile dintre România și Austria.Oaspetele român a fost primit, de asemenea, de cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky. Cu acest prilej, s-a apreciat, de comun acord, că raporturile de bună vecinătate, prietenie și colaborare româno-austriece dispun de o bază solidă în vederea dezvoltării lor pe mai departe, în interesul ambelor popoare, al păcii și securității in Europa și în lume. Referin- du-se la întîlnirea sa cu președintele Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei pe care a intre-
Necesitatea îmbunătățirii climatului de înțelegere și prietenie 
intre statele din Balcani potrivit intereselor țărilor din 
această regiune, păcii și securității in Europa și in lume 

Cuvîntul reprezentantului țârii noastre în cadrul lucrărilor Conferinței 
balcanice pentru cooperare economicăîn cursul ședinței plenare de marți dimineața, Conferința balcanică pentru cooperare economică, inaugurată în capitala Greciei la 26 ianuarie, cu participarea reprezentanților Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei. României și Turciei, a adoptat, pt’in consens, ordinea de zi a lucrărilor sale.Agenda convenită cuprinde adoptarea regulilor de procedură și organizarea lucrărilor; schimb de vederi general și examinarea propunerilor delegațiilor asupra posibilităților de cooperare multilaterală în domeniul economic și tehnic între țările participante ; comunicat comun.Conferința a hotărît, totodată, constituirea unui grup de lucru care să examineze regulile de procedură și să le prezinte apoi, spre aprobare, plenarei conferinței.De asemenea, s-a hotărît ca, inçepind' cu ședința de marți după-amiază, plenara să treacă la dezbaterea generală pe problemele de fond care fac obiectul conferinței, și anume temele cooperării multilaterale în domeniul economic și tehnic între țările balcanice participante.în acest context, șefii delegațiilor vor prezenta poziția de prinéipiu a delegațiilor lor in problemele cooperării economice balcanice; Vor fi prezentate și examinate, totodată, propuneri concrete de conlucrare multilaterală în diferite sectoare economice ei tehnice.Prima ședință a dezbaterilor generale, de marți după-amiază, s-a desfășurat sub președinția șefului delegației române. Nicolae Ștefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și ■ cooperării economice internaționale.„Conferința balcanică pentru cooperare economică dă expresie preocupărilor comune ale țărilor participante de a favoriza o largă și fructuoasă colaborare pe multiple planuri în Balcani“— a spus în intervenția sa șeful delegației României, arătînd că aceasta „are loc intr-un moment cind în întreaga lume se produc noi și importante mutații în situația internațională. în favoarea forțelor democratice, antiimpe- rialiste. Mai mult decît oricind, popoarele cer instaurarea unor relații noi între state, bazate pe încredere și respect mutual. Eforturile susținute pe care statele din toate regiunile lumii le depun in vederea creării unei noi ordini politice și economice internaționale sînt expresia grăitoare a hotăririi popoarelor de a așeza la baza colaborării lor raporturi stabile și echitabile, care să permită tuturor țărilor să beneficieze din plin de roadele unei largi colaborări internaționale“.„Numai prin unirea eforturilor și luarea in considerare a intereselor și preocupărilor tuturor țărilor se poate ajunge la adoptarea de măsuri eficiente în domenii de interes major cum sînt cele referitoare la materii prime, energie, știință și ■ tehnologie și altele“.„Conferința la care participăm— a adăugat el — are loc, totodată, in condițiile în care încheierea cu Succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și semnarea, de către înalții reprezentanți ai statelor a Actului final al acesteia marchează începutul unei etape noi 

prins-o anul trecut în România, cancelarul Austriei a apreciat că această întîlnire reprezintă un nou moment important in dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.Ministrul afacerilor externe al României, George Macovescu, a făcut, marți, o vizită la Parlamentul austriac, unde s-a întîlnit cu membri ai conducerii acestui for și cu lideri ai partidelor politice reprezentate în Parlament. Au participat Anton Benya, președintele Consiliului Național, Hoffmann Wel- lenhof. președintele Consiliului Federal, Alois Mock, vicepreședinte al Partidului Populist, Otto Libal. președintele Grupului parlamentar de prietenie Austria-Rofnânia, și alți membri ai Parlamentului.Adresînd un cuvînt de salut oaspetelui român, președintele Consiliului Național, Anton Benya, l-a rugat să transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate, fericire și succese în activitate.Ministrul afacerilor externe al României a făcut o prezentare a activității internaționale a țării noastre, consacrată întăririi păcii și securității, dezvoltării colaborării în Europa și în lume. în acest context, el s-a referit la acțiunile Marii Adunări Naționale, ale parlamentarilor români, consacrate dezvoltării relațiilor de prietenie și conlucrare pe diverse planuri între state.în continuare a avut loc o discuție în legătură cu poziția României față de principalele probleme ale vieții internaționale.Membrii Parlamentului austriac au dat o înaltă apreciere acțiunilor de politică externă ale președintelui Nicolae Ceaușescu, ale României socialiste, in vederea îmbunătățirii atmosferei internaționale, lichidării focarelor de încordare existente în lume, rezolvării tuturor problemelor internaționale pe cale politică.

pentru înfăptuirea securității și dezvoltarea cooperării pe continentul european. în concepția României, in această etapă este necesară concentrarea eforturilor pentru traducerea în viață. prin măsuri concrete, prin acțiuni bilaterale și multilaterale, a principiilor și hotări- rilor înscrise în Actul final, a tuturor angajamentelor asumate de statele participante la conferință. Iată de jce noi toți sin- tem îndreptățiți să' constatăm' cu mîndrie justificată că reuniunea balcanică constituie un exemplu de aplicare practică, pe plan multilateral și la nivel guvernamental, a principiilor și obiectivelor convenite in Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa“.Evidențiind că țara noastră s-a pronunțat in repetate, rîn- duri pentru îmbunătățirea climatului de înțelegere, prietenie și bunăvecinătate între statele din Balcani, avînd convingerea că aceasta corespunde intereselor și aspirațiilor tuturor popoarelor din regiune, contribuie la cauza păcii și securității în Europa și în lume, vorbitorul a o- pinat că o asemenea orientare „se impune cu atît mai mult, cu cit in trecut țările din regiunea balcanică au constituit obiectul intervențiilor imperialiste, fiind îndreptate una împotriva alteia, ceea ce a dăunat înțelegerii' și colaborării între ele. intereselor fundamentale ale tuturor popoarelor din Balcani“.Vorbitorul a citat, apoi. înalta apreciere făcută, recent, de președintele României, relațiilor din Balcani : „România a- cordă o importanță deosebită situației din Balcani. Considerăm că a sosit timpul să se întreprindă noi eforturi constructive în direcția dezvoltării bilaterale și multilaterale a raporturilor dintre toate statele din Balcani. Am venit întotdeauna în întîmpinarea inițiativelor constructive de acest fel — cum este, de exemplu, propunerea recentă a Greciei de a se organiza o reuniune economică; la nivel ministerial. Considerăm necesar să fie intensificată activitatea organismelor și organizațiilor de colaborare interbal- canică existente și. totodată, să se creeze altele noi, în scopul abordării unor probleme de interes comun, cum sînt dezvoltarea transporturilor, conlucrarea dintre camerele de comerț și altele, care să contribuie la întărirea încrederii între state, la amplificarea relațiilor de cooperare și bunăvecinătate, la transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare. O asemenea evoluție ar corespunde oe deplin intereselor tuturor națiunilor din Balcani, din Europa. din zona Mediteranei și din Orientul Mijlociu. Este de la sine înțeles că transformarea Balcanilor într-o asemenea zonă a păcii nu poate fi îndreptată împotriva nimănui, nu poate dăuna nici unei țări sau grupuri de țări ; dimpotrivă, asemenea colaborare pașnică cu caracter regional constituie o cale sigură de consolidare a destinderii și securității întregului continent, a păcii mondiale“.„Concepind cooperarea în Balcani ca parte integrantă a securității și colaborării în Europa — a relevat apoi vorbitorul

Ambasadorul României
în Mozambic și-a 

prezentat scrisorile 
de acreditare

La 27 ianuarie, Mircea Zara, ambasadorul Republicii Socialiste . România la Lourenco Mar- ques, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Populare Mozambic, Samora Moises Machel.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire personală șefului statului mo- zambican, de progres și prosperitate poporului mozambican prieten.Președintele Samora Moises Machel a mulțumit cu căldură pentru mesaj și. la rîndul său. a rugat să fie transmise șefului statului român expresia sentimentelor sale de înaltă prețuire, de prietenie militantă, de sănătate și fericire personală, de recunoștință pentru sprijinul permanent și multilateral acordat de România socialistă luptei juste pentru independență a poporului mozambican. El a urat, de asemenea, poporului român noi succese în opera de făurire a societății socialiste și comuniste.în cadrul convorbirii prietenești, care a avut loc după ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, a fost subliniată dorința comună de a transpune in practică prevederile documentelor semnate cu prilejul în- tilnirii președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Samora Moises Machel la București, în decembrie 1974, de a dezvolta și în viitor, pe multiple planuri, relațiile dintre cele două țări și popoare prietene.

— România va continua să militeze pentru dezvoltarea colaborării multilaterale între statele balcanice, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și colaborării.După ce a prezentat succint realizările economiei românești în ultimii ani și obiectivele actualului cincinal, dinamica schimburilor internaționale ale țării noastre, vorbitorul a expri- mat „hqțftrîrea României <je a participa' la o colaborare economică și comercială tot mai largă, mai diversificată, cu toate țările din zona Balcanilor.„Ne exprimăm, in același timp, regretul că la această reuniune nu participă reprezentanți ai Republicii Populare Albania; dar nutrim speranța că și această țară balcanică șe va asocia în viitor la eforturile noastre comune“ — a spus .reprezentantul român.„Conferința la care participăm are un obiectiv clar, bine precizat : identificarea de noi posibilități și forme de cooperare economică și tehnică multilaterală în domenii de interes comun pentru toate țările participante“.Exemplificând sugestiile românești, vorbitorul a adăugat că examinarea problemelor referitoare la dezvoltarea cooperării intre țările balcanice în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor ar putea să aibă in vedere o gamă largă de aspecte, cum șînt cele referitoare la cooperarea în domeniul drumurilor, al transporturilor fluviale și maritime, îmbunătățirea legăturilor feroviare directe dintre aceste țări, a telecomunicațiilor etc.Exprimînd convingerea că lucrările se vor desfășura într-Un spirit de înțelegere, respect și prietenie, care caracterizează relațiile dintre statele și popoarele balcanice, astfel îneît conferința; prin rezultatele sale, să marcheze un moment important în dezvoltarea cooperării multilaterale în Balcani. Nicolae Ștefan a conchis : . „Delegația română este ferm hotărîtă să colaboreze strîns cu toate celelalte delegații participante și nu. va precupeți nici un efort pentru ca lucrările conferinței să cunoască succesul pe care popoarele noastre il așteaptă“.
PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT• CONSILIUL DE SECURITATE AL O.N.U. a început, marți după-amiază. examinarea situației din Namibia, tn atenția membrilor consiliului se al'lă un proiect de rezoluție care, între altele, condamnă intervenția armată a R.S.A. în Angola.Dezbaterile urmează să dureze mai multe zile.• IRLANDA DE NORD a cunoscut marți cea mai amplă mișcate pentru pace,’pentru în-; cetarea violențelor, din cîte ați* avut ■' loc aici în ultimele cinci decenii. Acțiunea s-a desfășurat din inițiativa sindicatelor. La amiază, zeci de mii de oameni ai muncit- au- păstrat două minute de reculegere pentru victimele elementelor teroriste. La

Consfătuirea secretarilor Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări socialisteLa 26 ianuarie, la Varșovia a avut loc Consfătuirea secretarilor pentru problemele activității ideologice și relațiilor externe ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste. Lă consfătuire au participat reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din R. P. Bulgaria. R. S. Cehoslovacă, Republica Cuba, R. D. Germană, R. P. Mongolă. R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și Uniunea Sovietică.La lucrările consfătuirii au participat, de âsemenea, șefi de secție, adjuncți de șefi de secție și lucrători cu munci de răspundere ai secțiilor externe și ideologice ale Comitetelor Centrale ale partidelor frățești enunțate mai sus.Consfătuirea a fost deschisă de J. Szydlak, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P.La consfătuire au luat cuvîn- tul : din partea P.C.B. — A. Li- lov ; din partea P.C. din Cehoslovacia — J. Havlin ; din partea P.C. din Cuba — R. G. Pe- laez ; din partea P.S.U.G. — K. Hager : din partea P.P.R.M. — D. Cimiddorj : din partea P.M.U.P. — J. Szydlak ; din partea. P.C.R. — Ștefan Andrei S din partea P.M.S.U. — M. O- vari ; din partea. P.C.U.S. — B. Ponomariov.Pârtiei panții au făcut un schimb de păreri asupra unor teme actuale ale activității poli- tico-ideologice, ținind seama de problemele noii etape a luptei pentru adîncirea destinderii și de rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.S-a constatat cu satisfacție că în ultima perioadă s-a obținut un progres important în colaborarea ideologică bilaterală și multilaterală a partidelor participante, bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Aceasta s-a manifestat în diferite domenii ale informației și propagandei, științelor sociale, învă- țămintului, editorial, artei și culturii, turismului, precum și în activitatea organizațiilor obștești. Toate acestea facilitează extinderea favorabilă, în continuare, a colaborării, în interesul dezvoltării construcției socialiste și comuniste în fiecare țară, e- xercită o influență pozitivă a- supra întăririi coeziunii statelor socialiste și a activității lor pe arena internațională.S-a subliniat însemnătatea politico-ideologică a acțiunilor organizate în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la victoria asupra fascismului, cu aniversări jubiliare și alte evenimente politice de seamă din viața partidelor și țărilor socialiste reprezentate.Participanții la consfătuire au menționat in unanimitate importanța istorică a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care a creat condiții pentru dezvoltarea procesului de edificare a securității în Europa, corespunzător intereselor tuturor popoarelor de pe continent, cauzei păcii și colaborării internaționale. Rezultatele conferinței de la Helsinki au creat premise pentru colaborarea re- ciproc-avantajoasă a statelor,

Primul ministru al Suediei 

a primit pe ministrul 

român al construcțiilor 

de mașini

Olof Palme, primul ministru 
al Suediei, a primit marți pe 
Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
din România, care face o .vizi
tă in Suedia,

In cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a avut loc un schimb 
de păreri privind . stadțul ac
tual al relațiilor economice 
bilaterale. Exprimîhdu-se sa
tisfacția pentru evoluția pozi- 
tiyă a schimburilor comerciale 
— creștere de circa 4 ori in 
1975. față de 1970 — părțile au 
relevat că sin: încă largi posi
bilități de diversificare și in
tensificare a acestora, in spe
cial în domeniul construcției 
de mașini. Totodată,, au fost 
identificate multiple domenii in 
care cele două țări pot coope
ra; atît pe plan bilateral, cit 
și- pe terțe piețe. La intilnire 
a fost prezent ambasadorul 
țării noastre la Stockholm. 
Teodor Vașilițt.

Belfast, în cursul dimineții și al după-amiezii, cetățenii au fost solicitați să-și pună semnătura pe - un. „apel pentru pace“.La Buenos Aires a avut loc semnarea protocolului primei sesiuni a Comisiei mixte ro- mâno-argentiniene pentru comerț și cooperar^.- Protocolul a fost semnat, pentru partea rbmână, de'Nicolae Ionescu, ministru secretar de sțat la Miriisterùl Comerțului Exterior-și Cooperării Eqț>dofnice Internationale. iar pentru partea argentiniapă, de către Leopoldo Tettamănti, secretar de stat pentru comerț ex- ..țerior și. tratatiye—internațio-. nate din Ministerul Economiei. 

indiferent de orînduirea lor socială — în economie, cultură, știință, învățămînt, în domeniul informației și contactelor dintre oameni. în condițiile respectării cu strictețe a principiilor .egalității in drepturi și a suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne ale altor state.Participanții la întîlnire au e- vidențiat .că țările, lor, așa cum s-a subliniat în repetate rinduri în declarațiile oficiale și în alte documente ale organelor lor conducătoare, sînt gata să contribuie prin toate mijloacele la transpunerea în viață ă tuturor principiilor și angajamentelor înscrise în Actul final al Conferinței general-europene, să sprijine inițiativele îndreptate în această direcție ale tuturor forțelor sociale.Participanții la consfătuire au subliniat importanța continuării luptei pentru adîncirea pe toate căile și înfăptuirea efectivă a destinderii, încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării, pentru extinderea colaborării internaționale, întărirea păcii și securității în întreaga lume. Ei apreciază importanța dezvoltării luptei împotriva încercărilor de a se denatura conținutul politicii interne și externe a țărilor socialiste, împotriva ideologiei și propagandei imperialiste reacționare, a politicii de forță și dictat, a colonialismului și neocolonialismului, anticomunismului, fascismului, rasismului. A fost exprimată solidaritatea cu lupta pentru libertate și independență a poporului Republicii Populare Angola.O importanță principală are popularizarea multilaterală, atit în țările socialiste, cit și în a- fara lor. a realizărilor fiecărei țări socialiste în domeniul economiei, științei, culturii, ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, dezvoltării democrației socialiste, activității politice internaționale.Consfătuirea s»a desfășurat într-o atmosferă de lucru, tovărășească.
România sprijină aspirațiile 

legitime ale poporului 
‘ palestinian

Un proiect de rezoluție în problema Orientuîpi 
Apropiat elaborat de 6 țări membre ale Consiliu
lui de Securitate, între care și România, nu a fost 

adoptat datorită veto-ului S.U.A,

Luni după-amiază, Consiliul de 
Securitate al O.N.U.. după înche
ierea dezbaterilor asupra „proble
mei Orientului Apropiat, inclusiv 
a chestiunii palestiniene“, a tre
cut la examinarea proiectului de 
rezoluție elaborat de șase țări 
membre — Benin, Guiana, Pakis
tan, Panama, România și Tanza
nia — vizind soluționarea pe cale 
politică, pașnică, a conflictului 
din această zonă a lumii.

In preambulul proiectului de re
zoluție, este exprimată, în pri
mul rînd, convingerea Consiliului 
de Securitate că problema pales
tiniană constituie componenta 
centrală a conflictului din Orien
tul Apropiat și, in al doilea rînd, 
îngrijorarea sa în legătură cu de
teriorarea situației din regiune. 
Deplorînd continuarea menținerii 
sub ocupație de către Israel a te
ritoriilor arabe, proiectul de re
zoluție reafirmă inadmisibilitatea 
dobîndirii de teritorii prin ame
nințarea cu forța sau folosirea ei. 
De asemeneș, se reafirmă necesi
tatea instaurării' unei păci juste și 
durabile în zonă,, bazată pe res
pectarea deplină a Cartei O.N.U. 
și a rezoluțiilor Organizației în 
problema Orientului Apropiat, in
clusiv in chestiunea palestiniană.-

Proiectul de. rezoluție afirmă,, la 
primul punct din partea dispozi- 
ttvă. dreptul poporului palestinian 
de a-și exercita drepturile salș’ 
inalienabile la autodeterminare, 
inclusiv dreptul de a-și crea un 
stat independent în Palesti
na ; . dreptul refugiaților . pales
tinieni de a se întoarce la 
casele lor, și dreptul celor ce nu 
doresc aceasta de a fi compensați 
pentru bunurile lor ; retragerea 
Israeluitil de pe toate teritoriile 
arabe ocupate în războiul din 
1967 : garantarea suveranității, in
tegrității teritoriale și independen
ței politice. în cadrul unor gra
nițe sigure și* 1 * * * * * * * 9 recunoscute, a tu
turor statelor din zonă.

Marți la amiază a părăsit Capitala o delegație economică condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, care va efectua o vizită in Mexic, Columbia, Peru și Venezuela, în vederea identificării unor noi posibilități de extindere a cooperării dintre România și aeeste țări în domeniul industriei extractive.

i Miine, joi 29 ianuarie, echipajele de bob și lotul republican de biatlon se vor deplasa la Innsbruck-Austria, unde urmează să participe la întrecerile celei de-a 12-a ediții a Jocurilor olimpice de iarnă. Din lotulde bob, care va concura la probele de 2 și 4 persoane, fac parte maestrul emerit al sportului Ion Panțuru, maestrul sportului Dragoș Panaiteseu, Constantin Romaniuc, Gh. Li- xandru. Formația de biatlon cuprinde cinci sportivi printre câre maestrul emerit al sportului Gh. Girniță, vicecampion mondial în 1974 și maestrul sportului Gh. Voicu.Schiorii Dan Cristea și Ioan Cavași se află de cîteva zile la Innsbruck, unde se pregătesc in vetjereg probelor alpine.Lotul republican de hochei pe gheață se va deplasa in’ Austria la sfirșitul acestei săp- tămini, după ce va susține două jocuri amicale cu selecționata Elveției, în zilele de 28 și 29
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MIERCURI 28 IANUARIE 1978

ZILE FIERBINȚI : Scala (orele; 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45); Fa
vorit (orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30); Excelsior (orele 9; 
11.15; 13.30: 16: 18,15; 20,30).

VÎNATORII DE INfcENDII 1 Lu- 
ceatărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Modern (orele
9 ; lt,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ; 
București (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30).

PIRAȚII DIN.METRQU Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Tomis • (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20.15).

RESPIRAȚIE LIBERA s Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30) .

TOATE DOVEZILE ÎMPO
TRIVA t Lumina (orele 9; 11; 13: 
16; 18; 20).

NE VOM ÎNTOARCE CIND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) .

CEI TREI MUȘCHETARI ; Pa- 
' tria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

20.30) .
PATIMA : Capitol (orele 9,15; 

11,30; 13,45;. 16; 18,15; 20.30);.Gri- 
vița (brâle' 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (o- 
rele 9: 11; 13; 15; 17; 19: 20.45).

ANNA KAREN1NA : Doina (orele
20.15)

ACEA PISICA BLESTEMATA 
Doina (orele 11.15; 13,30; 15,45; 
18) la ora 9.30 program pentru 
copii

ACEST FEL DE DRAGOSTE : 
Festival (orqle 0; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20.30); Feroviar (orele 9; 
11.15: 13.30; 16: 18,15; 20,30).

CERCUL MAGIC : Bucegi (orele 
15.45; 18: 20)

MARELE GĂTSBY : Dacia (orele 
9; 12,30; 16; 19); Cosmos (orele 
15.30: 19)

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL- 
LAN : Unlfea (orele 16; 18; 20).

J. D. CAHILL : Lira (orele 15.30; 
18; 20,15); Volga (orele 9; 11,15;' 

113.30; 15,45; 18; 20); Moșilor (orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20).

CURSA : Drumul Sării (orele 
15.30: 18: 20.15)

EVADATUL Giuleștl (orele 
10.30: 15.30; 18: 20.15).'

CIRCUL: Victoria (orele 9.30;
11.30; 13.30; 16; 18: 2Q); Viitorul- 
(orele 14; 16: 18: 20).

ALEXANDRA Șl INFERNUL t 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15).

COLȚ ALB ; Floreasca (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,15) J

Conform punctului 2 din partea 
dispozltivă a proiectului de rezo
luție. Consiliul decide că „dispo
zițiile conținute ia punctul 1 tre
buie -să fie luate integral. în con
siderație în toate eforturile și 
conferințele internaționale organi
zate în cadrul O.N.U. pentru in
staurarea linei păci juste și du
rabile in Orientul Apropiat“.

Documentul cere secretarului 
general al O.N.U, să ia cît mai

• UN NOU EPISOD din așa- zisul „război a) codului“ intre Marea Britanie și Islanda s-a consumat luni după-amiază. Ca- noniera islandeză „Tyr“ a tăiat năvodul unuia dititre vasele de pescuit britanice aflate în interiorul apelor de pescuit ale Islandei, extinse, in mod unilateral, de autoritățile de la Reykjavik la 200 de mile marine.• LA MOSCOVA au avut loc, marți, convorbiri intre Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Stefan Olszdwski, ministrul a- facerilor externe al ft. P. Pd- lone. Ele au prilejuit un schimb de opinii in probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și in unele probleme internaționale de interes reciproc — relatează agenția T.A.S.S.

Pentru creșterea 
rolului OM in 

domeniul 

dezarmării 
APELUL LUI KURT WALDHEIMLuînd cuvîntul în cadrul unei ședințe a Comitetului special, pentru creșterea rolului O.N.U. în domeniul dezarmării, creat în baza unei rezoluții adoptate la cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale, secretarul general al Națiunilor Unite. Kurt Waldheim, s-a pronunțat pentru inițierea unor negocieri de fond în vederea obținerii u- nor progrese reale pe calea de-- zarmârii generale și totale. Subliniind necesitatea întreprinderii unor pași concreți în vederea rezolvării complexului dosar al dezarmării, Kurt Waldheim a declarat că goana ■ înarmărilor reprezintă o uriașă amenințare pentru pacea și securitatea internațională. El a adresat un apel tuturor statelor lumii să facă tot ce: depinde de ele pentru a preintîmpina o catastrofă nucleară, pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, care provoacă o profundă îngrijorare membrilor O.N.U., popoarelor de pretutindeni. In context, Kurt Waldheim a relevat necesitatea reducerii cheltuielilor militare, «atît a celor alocate pentru producerea de arme nucleare, cît și a celor pentru fabricarea de armamente convenționale. Secretarul general al O.N.U. a subliniat. de asemenea, necesitatea încetării cercetărilor în vederea perfecționării și creării unor noi tipuri de arme nucleare. In încheierea declarației sale, secretarul general al O.N.U. a subliniat că Națiunile Unite sînt chemate să joace un rol substanțial în înfăptuirea dezarmării.

Dtipă cum s-a anunțat. la 
ultima ei sesiune Adunarea Ge
nerală a adoptat o rezoluție, 
prezentată de România și de 
alte cinci state, cu privire la 
creșterea rolului O.N.U. în do
meniul dezarmării. Rezoluția 
conține o prevedere referitoare 
la constituirea unui comitet ad- 
hoc cu sarcina de a recomanda 
măsuri pentru exercitarea de 
către O.N.U. a unui rol deplin 
în eforturile multilaterale de 
dezarmare, pentru informarea 
opiniei publice mondiale in le
gătură cu situația in domeniul 
înarmărilor și al dezarmării, 
precum și pentru sporirea con
tribuției O.N.U. in transpunerea 
în viață a acordurilor privind 
dezarmarea.

curînd pqșibil toate măsurile ne
cesare pentru aplicarea dispoziții
lor rezg|uției și să raporteze Con
siliului de Securitate despre pro
gresele înregistrate.

La ultimul punct din dispoziti
vul proiectului se prevedea con
vocarea Consiliului de Securitate 
peste șase luni pentru a examina 
raportul secretarului general pri
vind transpunerea în viață a aces
tei rezoluții „în scopul asumării 
responsabilităților sale în ce pri
vește aplicarea ei“.

Supus votului membrilor Consi
liului de Securitate, proiectul de 
rezoluție al „celor șase“ a obținut 
9 voturi pentru, 3 abțineri (An
glia, Suedia, Italia), un vot con
tra (S.U.A.), două state (R. P. 
Chineză și Libia) neparticipind la 
vot.

Luînd cuvîntul după vot, repre
zentantul României în Consiliul 
de Securitate, ambasadorul Jon 
D.atcu, a exprimat regretul dele
gației României pentru faptul că 
datorită veto-ului S.U.A. proiectul 
de rezoluție nu a putut fi adop
tat. Regretul nostru, a arătat vor
bitorul, este cu atît mai de înțe
les, cu cit este vorba de un pro
iect de rezoluție constructiv, ela
borat într-un spirit de înaltă răs
pundere pentru soarta păcii și 
securității în Orientul Mijlociu și 
cu o grijă deosebită pentru asi
gurarea drepturilor și intereselor 
legitime ale tuturor statelor din 
regiune. In continuare, ' reprezen
tantul României a apreciat că deși 
proiectul de rezoluție nu a fost 
adoptat, dezbaterile care au avut 
loc ;în problema Orientului Apro
piat și chestiunea palestineână au 
fost utile și necesare, îhtrucît, în
tre altele, la acestea au participat 
reprezentanții legitimi ai poporu
lui palestinian, fapt care a mar
cat o dezvoltare pozitivă în atitu
dinea O.N.U. față de drepturile 
naționale legitime ale poporului 
palestinian. De asemenea, în dez
bateri au fost avansate o serie de 
idei, propuneri și sugestii rezo
nabile pentru ’stimularea procesu
lui. de instaurare a păcii în zonă.

Tn încheiere, ambasadorul român 
a reafirmat poziția țării noastre 
privind necesitatea de a se ajunge 
la o soluție politică*. în OriențuJ. 
Apropiat, pornindu-se de la revo
luțiile Consiliului de Securitate 
242 și 338 și d'e la retragerea tru
pelor israeliene in interiorlil gra
nițelor naționale, recunoașterea 
drepturilor legitime' ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului 
de a-și constitui un stat propriu 
și asigurarea dreptului la exis
tență al tuturor statelor din zonă.

într-o declarație făcută după 
respingerea, în urma veto-ului a- 
merican. a proiectului de rezolu
ție în problema Orientului Apro
piat, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim,’ a lansat un apel 
tuturor părților interesate, cerîn- 
du-le continuarea eforturilor pen
tru soluționarea politică a situa
ției din regiune, Kurt, Waldheim a 
arătat, în acest senș, că el va ră- 
mîne în legătură cu toate părțile 
implicate în conflictul din această 
zonă, precum și cu cele două state 
copreședinte ale conferinței de la 
Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat (S.U.A. și U.R.S.S.).

Referindu-se la dezbaterile care 
au avut loc în Consiliul de Secu
ritate, secretarul general al O.N.U. 
a arătat că acestea au evidențiat 
dimensiunea palestiniană a pro
blemei Orientului Apropiat.

în încheiere, el și-a exprimat 
speranța în soluționarea politică 
și negociată a situației din re
giune.

TELEGRAMĂPreședintele Republicii Socialiste România, N I C O L A 8 CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Supreni de Guvernămint al Republicii Ecuador, viceamiral ALFREDO POVEDA BURBANO, următoarea telegramă :Cu prilejul desemnării Consiliului Suprem de Guvernămint al Republicii Ecuador ți al numirii dumneavoastră, în funcția de președinte al acestuia, vă transmit dumneavoastră. Consiliului Su- prem și .Guvernului ecuadorian cordiale salutări, împreună cu cele rnai buhe urări de succes în înalta misiune de înfăptuire a năzuințelor de progres și prosperitate ale poporului ecuadorian prieten, de apărare a independenței și suveranității sale naționale.îmi exprim profunda convingere că raporturile de prieteni? șl cooperare dintre România și Ecuador vor cunoaște noi dezvoltări, în interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
SOSIREMarți după-amiază a sosit la București o delegație , a Uniunii Socialiste Arabe din Egipt care, lâ invitația C.C. ..al P.C.R.. va face, o vizită de prietenie in țara noastră. Delegația este condusă de Abdel Fattah Azzam. membru al Comitetului Central al U.S.A., prim-secretar al Comitetului U.S.A. al guvernoratului Guiza.La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost ‘ înțîmpi- nată de Constantin Drăgan, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Grigore Comartin, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu“, Ion Mitran, redactor sef adjunct al revistei- „Era Socialistă".Erau de față reprezentanți ai Ambasadei Republicii Arabe Egipt la București.
PLECĂRI

SPOttT • SPOHT
Loturile republicane la J. 0. de iarnă

PENTRU TIMPUL
DV. HUBER

Marți, Nicolae M. Mcblae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. a plecat in Republica Filipine, lâ Manila, unde se desfășoară lucrările reuniunii ministeriale a țărilor membre ale „grupului celor 77“,' la care este invitată și România.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, au fost prezenți Constantin Stanciu și Marin Trăistaru, adjuncți ai ministrului, comerțului exterior ,și cooperării economice internaționale, alte persoane , Oficiale.
SESIUNEîn Zilele de t 28—29 ianuarie 1976, va avea loc prima Sesiune științifită consacrată Teatrului radiofonic. In cadrul acestei sesiuni organizată de Teatrul Radioteleviziunii în colaborare cu A.T.M. și, revista „Teatrul“ vor fi prezentate comunicări consacrate, rolplui Teatrului radiofonic ca factoî educațional în sistemul de valori al culturii și civilizației socialiste, și-e- cificului scenariului raaiof posibilităților infinite de jo; actorilor la microfon, valorificării conținutului de- idei al operei dramatice in emisiunile teatrale radiofonice.Comunicările vor fi Însoțite de exemplificări selecționate din spectacolele aflate ini fonoteca de aur a Teatrului radiofonic.Sesiunea științifică va avea loc cu , ocazia împlinirii a 48 de ani de existență a Teatrului radiofonic.

ianuarie. Așadar, după opt ani, hochetștii ’ noștri vor fi prezenți, din nou. la Olimpiada albâ. A- mintim . că la ediția precedentă a J.O. din 1972, echipa României nu a participat, iar la ediția din 1968. la Grenoble .(Franța), a ocupat locul 4 in grupa B. Actuala ediție a Olimpiadei va reuni 12 echipe de hochei, care urmează să fie repartizate in două-grupe valorice, după ce vor susține cite un joc de baraj. Așa cum am anunțat, formația României va întilni, în preliminarii, redutabila echipă a Poloniei, care activează in grupa I a C. M. Jocul de baraj dintre cele două formații se va disputa luni 2 februarie, la Innsbruck. Lotul nostru cuprinde 20 de jucători, printre care 1 Neleilu,, Morar, GalJ, Antal, lo- niță, Gh. Florian. Axipte, Tu- reanu, Costek, Pană. Gheorghiu-, Herghelegiu și V. Huțanu.M. L.

Flamura (orele 9; 11,13; 13.30; 15.45; 
18; 20.15).

ALARMA ÎN DELTA : Cotroceni 
(orele 10, 12; 14; 16-, 18; 20); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20)

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Pacea (orele 10; 12,13; 15,30; 
17,45; 20); Arta (orele 15,30; 17,45; 
20).

STELE DE FOC ; Crlngașl (ora 
17).

LOTTE LA WEIMAR : popular 
(or.ele 15.30; 18, 2J),15). - .

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ 
ALB : Flacăra (orele 15,30;' 18; 
20)

■ CÎNTECELE MARII : Munca (0- 
rele 15,45; 18; 20). , . ,

UNDE .ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Rahova (oț-ele 16;' 18; 20).

CUM SA-L ÎNECAM PE DR. 
MRACEK : Progresul’ (orele 16; 
18: 20). •

ORAȘUL VĂZUT DE SUS : VI- 
tan .(orele 15.30; 18; 20).

PROGRAMUL 1 . • • „ r •>
9,00 TereșCoalS : 10.00 Erriîsiufie 

pentru, tineret. Un loc numit Den- 
suș ; 10,20 Vetre folclorice. Balade 
de pe.Miletin.; 10,45, Meridiane 
literare ; 11,45 Intermezzo muzical- 
coregrafic ; 11,55 Telex : 12.00 în
chiderea programului : 16,00’Teie- 
șCoală ; 16,30 Curs de limbă riisâ ; 
17.00 Telex; 17,05 Pentru- timpul 
dv. liber, vă. recomandăm...';, 
17.20 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto ; 17.30 Publici
tate : 17,35 Artiști ai scenei liribe 
românești : basul Gheorghe Crăs- 
naru — prlm-solist al Operei Ro
mâne ; 18.00 Lecții TV. pentru lu
crătorii din .agricultură. : ■ 18,40’ La 
Blrchiș. Emisiune de clntece și 
dansuri populare : 18,55. Tribuna 
TV. Consiliile populare în siste
mul democrației socialiste. Dez
batere ; 19,20 1 001 de seri : Călina 
Făt-Frumos (III) — de Victor ,Ef- 
tirniu ; 19,30 Telejurnal ;. 20,00 Fl(m 
artistic : „Vandapa“. — producție 
a studiourilor indiene. Premieră, 
TV. ; 22.10 24 de ore ; 22,'30' închi
derea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Studio ’76 : « Invitație la 

Teatrul Giuleștl • Ritmuri... rit
muri — moment muzical • Dia
log cu un tînăr deputat ; 20,15

.Preferințele ,dv. muzicale sînt șl 
preferințele noastre : 21.05 Telex 
21.10 Telerama : Pietrele si... arta 
cinerhătdgi-aflcă ; 21,40 'Roman-
foileton : „Forsyte Saga“ (relua
rea episodului 4) ; 22,30 Închide
rea programului.
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