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LA PANOUL DE ONOARE AUTOUTILAREA, 
cîmp larg de afirmare 
creativității tinerilor

Dintr-o acțiune care pînă în 
urmă cu cîțiva ani avea un ca
racter sporadic, cu o arie re- 
strînsă de referință pentru ceea 
ce își propunea să realizeze, 
autoutilarea a devenit în pre
zent o preocupare constantă 
pentru toate întreprinderile din 
țară. De la cîteva formații de 
lucru care se ocupau cu introdu
cerea micii mecanizări, azi s-a 
ajuns la ateliere și secții cu 
planuri de producție bine struc
turate pentru realizarea unor 
mașini și utilaje care să răs
pundă celor mai moderne teh
nologii, la adevărate fabrici ce 
pun mai bine în valoare pregă
tirea și calitățile oamenilor, in
ventivitatea și dorința de afir
mare a cadrelor tehnice. Sub
liniind încă o dată rolul și im
portanța autodotării în promo
varea noului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva la recenta vi-

zită pe care a făcut-o la între
prinderea de autocamioane din 
Brașov — unitate cu o bună ex
periență în această acțiune — 
marile posibilități pentru extin
derea ei in cincinalul 1976—1980 
care trebuie să devină cincinalul 
realizărilor tehnice de vîrf.-

Cu un Golectiv care numără 
aproape 400 de muncitori, teh
nicieni și cițiva ingineri, secția 
agregate — cum este numită la 
„Steagul roșu“ secția de auto- 
dotare — a realizat pînă acum, 
de Ia înființarea ei, 484 de ma
șini agregat din care, 10 linii 
automate de înaltă tehnicitate. 
Iar dacă la ora actuală între
prinderea dispune de o dotare 
tehnică modernă, de linii de fa
bricație și de utilaje dintre cele 
mai complexe care permit ca în 
acest an ponderea autocamioane
lor de mare performanță să 
sporească cu 55 la sută față de

1975, acest lucru se datorește 
într-o bună măsură și rezultate
lor deosebit de valoroase obți
nute de specialiștii care lucrea

ză' în domeniul autoutilării. Nu
mai anul trecut, de pildă, va-

N. COȘOVEANU
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ANUL BIBLIOTECARUL

Visul Adinei Georgescu a fost 
întotdeauna engleza. De aceea, 
cind intimplarea i-a scos în. cale 
mult mai mult decit atît, și a- 
nume un englez, absolventa de 
liceu — care nu reușise la fa
cultate și care, din cauza aceas
ta, trebuia să muncească, cu ris
cul de a-și pierde dicția — n-a 
stat nici o clipă la îndoială. La 
■formula magică „ai laviu ?“ a 
răspuns imediat : „da, am". Și 
astfel, sub soarele litoralului, 
s-a înfiripat o nouă lavstori.

Cum dragostea nu cunoaște 
granițe, nici, la propriu, nici la 
figurat, tinerii au hotărit să-și

0 nevastă
de englez

unească definitiv, pentru totdea
una și ireversibil viețile. Drept 
urmare, la 19 ianuarie 1974 se 
oficia, la Constanța, căsătoria 
dintre „Adina Georgescu, de ce
tățenie română și Brian Pietr- 
zyba, de cetățenie engleză“. In 
timp ce mirele se grăbea să în
cheie formalitățile, mireasa nu 
putea rezista tentației de a mal 
arunca o privire triumfătoare a- 
supra celor din jur. Devenise 
nici mai mult nici mai puțin 
decit nevastă de englez ! Ce lo
vitură ! De acum înainte se va 
numi Adina Pietrzyba — cu y ! 
— și va duce, desigur, o exis
tență de lady intr-o vilă somp
tuoasă, scufundată in cețurile a- 
ristocratice ale Londrei. Se gîn- 
dea, pesemne, cu groază, ce-o 
să mai facă ea acolo, in Anglia, 
ca să-și umple timpul ? Dacă 
nu cumva o să se plictisească de 
moarte stind toată ziua ?... Di
mineața, cind cunoscutele ei de 
aici, mai lipsite de fantezie, se 
vor grăbi ca întotdeauna să a- 
iungă la lucru, ea se va. intinde 
ilene in pat și. intr-un tirziu,

ALEX. ȘTEFANESCU
^Continuare în pag. a 11-a)

ȘL INVENTARUL
sau ce efecte are

Inventarierea unei biblioteci 
— fie ea și comunală — durea
ză săptămâni sau chiar luni de 
zile. Trebuie să iei in mină car
te cu carte, să o bifezi intr-un 
registru (ceea ce presupune să 
cauți, nu glumă !), s-o reașezi 
din nou in raft, să operezi re
zultatele în registrul de mișcare, 
să întocmești borderouri cu vo
lumele care lipsesc, să verifici 
dacă acestea n-au fost, cum
va, împrumutate unor cititori 
ș.a.m.d.

S-ar crede că tocmai din cau
za dificultăților și complexității 
acestor operații nimeni nu. are 
plăcerea de a programa mai 
multe inventare decit cele ne
cesare. In realitate insă, lucru
rile nu se petrec mereu astfel. 
Intrucit fiecare schimbare de bi
bliotecar este însoțită de o pre- 
dare-primire ne trezim, pe ne
observate, în fața unor inven
tare neplamifica-te care țin bi
blioteca blocată săptămîni sau 
luni în șir.

In ultimii șase ani, de exem
plu, la Băcia, județul Hunedoa
ra, au funcționat... șase bibliote
cari. Adică anul și bibliotecarul. 
Și desigur, inventarul. O tinără 
profesoară, o absolventă de li
ceu căzută la examenul de ad
mitere, o altă fată cu gindul la 
facultate, din nou o absolventă 
de liceu „in trecere", un mun
citor și, în sfirșit, tehnicianul 
veterinar comunal — iată lungul 

. șir al celor care, în acest inter
val (din care un an biblioteca a 
stat închisă!) au 
muncă cu cartea la 
a lăsa prea multe urme, 
respecte tradiția, probabil, o da
tă cu intrarea în noul an, Consi
liul popular comunal s-a gindit 
că bibliotecarul actual și-a făcut 
stagiul, așa că se vorbește de o 
iminentă înlocuire a acestuia !... ■

Instabilitatea cadrelor a avut 
efecte dintre cele mai nedorite 
asupra activității de răspîndire a 
cărții. După atîtea inventare 
(terminate sau neterminate) s-a 
ajuns la situația cind nu se mai 
știe exact cîte cărți există în 
patrimoniul bibliotecii. Evidența 
nu mai este ținută cu strictețe, 
creîndu-se destule posibilități 
pentru sustragerea și înstrăina

desfășurat
Băcia, fără 

Ca să

instabilitatea
munca
unor publicații valoroase, fe-rea

nomen care tinde să se ampli
fice (numai la ultimul inventar 
s-a constatat lipsa nejustificată 
a peste 850 de volume). In de
cursul anilor statul a investit 
bani grei pentru dotarea biblio
tecii cu peste 15 000 de volume, 
dar, din cauza dezordinii, fondu
rile existente se diminuează pă
zind cu ochii. Mai apare apoi și 
un alt fenomen. Cunoscînd difi
cultatea efectuării unui inventar, 
noul bibliotecar obișnuiește să 
preia de la' predecesor doar o 
mică parte din publicațiile exis
tente, simplificindu-și. cu de la 
sine putere, munca. In loc de 
13 000—14 000 de cărți cîte exis
tă cu aproximație la Băcia sînt 
puse efectiv în circulație doar 
1 000—2 000 volume, celelalte 
stind închise sub cheie de ani

AL. BÄLGRÄDEAN
(Continuare in pag. a Il-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
în cursul după-amiezii de 
miercuri, cu tovarășul Felipe 
Gonzales, prim-secrptar al Parti
dului Socialist Muncitoresc Spa-

niol (P.S.O.E.), care, Ja invita-* 
(ia C.C. al P.C.R., face o vizită 
in tara noastră în fruntea unei 
delegații a P.S.O.E.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe-

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Verdeț. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului

(Continuare în pag. a IV-a)

SCRISOAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

adresată tutor celor
cu

Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere, .................. ’
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit telegrame de 
felicitare din partea comitetelor 
județene de partid, consiliilor 
populare județene, ministerelor, 
a unor instituții centrale și or
ganizații obștești, a unor comi
tete de partid din unități eco
nomice și instituții din întreaga 
tară, din partea unui mare 
număr de oameni ai muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități. în telegrame 
se exprimă sentimentele de 
deosebită dragoste, înaltă pre
țuire și profund atașament față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de activitatea să neobosită în 
fruntea partidului și statului, 
pusă în slujba înfloririi patriei

tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

MESAJE DE

ocazia zilei
care l-au felicitat
de naștere

»
ei pe noi 
și progres,

socialiste, ridicării 
trepte de civilizație 
a cauzei socialismului și păcii în 
lume. De asemenea, sînt adre
sate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase urări de 
viață îndelungată și multă sănă
tate pentru a conduce destinele 
României pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României 
spre comunism și se reafirmă 
hotărârea nestrămutată a tuturor 
oamenilor muncii de a acționa, 
în continuare, cu energie și 
abnegație pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
ce le revin din Programul parti
dului.

în legătură cu telegramele și 
scrisorile care i-au fost adresate 
cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu transmite următoa
rea scrisoare :

Mulțumesc călduros activiștilor de partid și de stat, 
organizațiilor de partid și obștești, instituțiilor de stat, 
oamenilor muncii care m-au felicitat și mi-au adresat 
urări cu prilejul zilei mele de naștere.

Apreciind aceste manifestări ca o expresie a încre
derii și dragostei poporului nostru față (te Partidul 
Comunist Român — în rîndurile căruia am crescut și 
m-am format ca militant revoluționar — adresez 
tuturor celor care m-au felicitat urări de succes în 
activitatea lor consacrată îndeplinirii hotărîrilor celui 
de-al Xl-lea Congres al Partidului, multă sănătate și 
fericire !

NICOLAE CEAUSESCU

FELICITARE DE PESTE HOTARE
ÎN PAGINA A 2-A
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Sighetul Marmației își con
turează, pe zi ce trece, tot 
mai pregnant haina moder

nizării edilitare
Foto : GH. CUCU

țara noastră
a ministrului tineretului, culturii 

populare și sportului
din Republica Populară Benin

Ieri a sosit la București 
François Kouyami. ministrul 
tineretului, culturii populare 
și sportului din Republica 
Populară Benin, care va efec
tua o vizită în România. 
Oaspetele este însoțit de 
Francis Loko, referent pentru 
România în cadrul Ministeru
lui Afacerilor Externe și al 
Cooperării din Republica 
Populară Benin.

La sosirea în Capitală oas- 
peții au fost salutați de tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
ministru pentru problemele 
tineretului, de reprezentanți

ai C.C. al U.T.C. și ai Consi
liului U.A.S.C.R.

în aceeași zi, ministrul ti
neretului, culturii populare și • 
sportului din Republica 
Populară Benin a avut con-

■ vorbiri, la C.C. al U.T.C., cu 
ministrul român pentru pro
blemele tineretului. Desfășu
rate într-o atmosferă cordia
lă, convorbirile au prilejuit 
un util schimb de opinii pri
vind activitatea pe linie de 
tineret din. cele două țâri, 
precum și posibilitățile de 
dezvoltare a cooperării bi
laterale.

Este un fapt devenit deja comun acela 
că organizarea activităților din timpul li
ber se înscrie printre problemele acute ale 
acestei a doua jumătăți a secolului nostru. 
Unii, mai alarmați, precum viitorologul ame
rican Herman Kohn, se aventurează să for
muleze o prezicere și mai gravă apreciind 
că în viitorii douăzeci de ani ea va con
stitui „poate cea mai îngrijorătoare pro
blemă" a planetei.

Un pesimism, se pare, exagerat. Fapt 
este, însă, că pe măsură ce oamenii dispun 
zilnic de un număr sporit de _______
ore ce se înscriu 
granițele profesiunii 
mai des expresia : 
(îndeosebi tineri) 
să-și folosească 
Și în legătură cu aceasta - 
urmările I... In majoritatea țări
lor problema a intrat în preocu
pările guvernelor, inclusiv la noi. 
Se alcătuiesc programe speciale 
privind construcția de spații spe
cial des'tinate odihnei, distracției 
rii — potrivit vibrațiilor interioare ale fie
cărei persoane.

Ceea ce mi se pare insă mai nou și mai 
interesant pe acest tărimjn ultimii ani este 
o schimbare a opticii inițiale, cind oricș oră 
liberă se credea pe deplin fructificată nu
mai dacă un număr mare de indivizi parti
cipau în grup la o acțiune, fie ea culturală 
sau sportivă, perioadă din care a și rămas, 
un timp, mania sălilor mari, a localurilor 
foarte spațioase. Acestei observații, care

dincolo de 
auzim tot 
„Oameni 

care nu știu 
timpul liber".

»»I* 
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Vreau să vă pun această simplă 
dar cuprinzătoare întrebare : 
Ați văzut 
ochii președintelui republicii ? 
Vreau să vă întreb 
pe cei care l-ați privit 
în adîncul lor 
pe cei care l-ați privit 
cu comunistă bărbăție 
în adîncul sufletului, 
dacă ați văzut acolo 
țara visurilor noastre. 
Vreau să vă întreb 
Dacă ați văzut România demnă 
și fără de moarte 
așa cum privirile lui 
o desenau pe inimile noastre. 
Vreau să întreb : 
Ați văzut lumina 
din ochii președintelui republicii 
jurînd ?
Vreau să vă pun această simplă 
Dar cuprinzătoare întrebare : 
Această republică a mai fost 
atît de pătimaș iubită 
vreodată ?

OVIDIU POPOVICI 
elev — București
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nu~ mai este nici ea prea recentă, i s-a 
adăugat o acțiune de ordin foarte practic 
și anume trecerea concretă la o educație a. 
cetățenilor, indiferent de cantitatea dă timp 
liber de care dispune fiecare. (Dealtfel, o 
publicistă vest-germană, Evelyn . Lass, scria 
în 1975 că „timpul liber autentic se rezumă 
în prezent, chiar și în statele cu cel mai 
înalt nivel industrial, la concediu și sfîrși- 
tul săptămînii").

Nu, nu este nici o contradicție față de 
ceea ce semnalam la începutul acestui ar-

geniozității este foarte redus. „Am citit..." 
răspund unii, sumar și cam plictisiți, la în
trebarea : „Ce ai făcut duminică ?". Iar asta 
într-un foarte bun caz, fiindcă poți uneori 
să auzi și lucruri de-a dreptul brutale 
(„m-am îmbătat...", de pildă). Altceva ? 
„M-am dus la un film..." (dar un film du
rează doar două ore I). „Am stat la tele
vizor...". Și cam atît. Adică schema este, 
pînă ia urmă, foarte mică, foarte săracă, 
monotonă, 
țin activă.

•«
Și, lucru șl mal grav, foarte pu-

PEDAGOGIA 
LOISIRULUI

de Eugen Florescu

ticol : mai puțin decit ne-ar trebui, timpul 
liber este, oricum, mult mai mult ca altă
dată. Nevoia de a-i îndruma pe oameni 
este, deci, absolut reală. A apărut și o ' 
specializare nouă - pedagogul (sau con
silierul) de loisir —, al cărui rol este de a-l 
sfătui pe fiecare în ce mod să-și folosească 
acest timp.

Un lux? Demonstrația e făcută : nu I E 
suficient să ne gîndim la preocupările pe 
care le avem noi înșine în acest mult dorit 
timp liber ca să descoperim că registrul in-

Ce ne-ar ptitea propun# un 
consilier de loisir care »-ar aptaf 
ca mai atent asupra personali- . 
tății noastre ? Glumind, am pu. 
tea zice că lucrurile cele mal 
fantastice, deși din Categoria 
„la mintea cocoșului'’,'

Să ne gîndim, pornind de Ig 
unele sugestii, la ceva,

In București »înt, desigur, 
cel puțin cîteva xecl de mii 
de posesori de autoturisme, 

că multora dintre el le-ar conveni 
dtipâ-amiaza sau

Nu-i așa
ca simbâta dtipâ-amiaza sau duminica 
(uneori și în alte zile) să lucreze, dacă li 
s-ar repartiza, niște parcele agricole din 
marginea orașului ? Un curs de istoria ar
telor (chiar contra unei mici taxe, dar pe 
baza de abonament) n-ar găsi, de aseme
nea, audiență dacă Inițiatorul ar fi Muzeul 
de artă al R.S.R. ? Dar un curs de Inițiere

(Continuare în pag. a IV-a)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comuplst Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cu deo

sebită satisfacție sincere felicitări și calde urări de sănătate de
plină. fericire personală și noi succese în construirea societății so
cialiste, spre bunăstarea și viitorul fericit al poporului român.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare fructuoasă 
dintre țările noastre socialiste prietene se vor întări în continuare, 
în interesul popoarelor noastre și în folosul socialismului și păcii 
în lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România 

Președintele Frontului Unității Socialiste din România 
în numele populației, al Comitetului Central al Frontului Na

țional de Eliberare, al Consiliului Consultativ al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și în nu
mele meu personal, vă adresez cele mai calde urări cu prilejul 
celei de-a 58-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă urez multă sănătate, numeroase noi succese în înalta dum
neavoastră misiune.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre populația sud- 
vietnameză și poporul român să se consolideze și să se dezvolte 
tot mai mult pe zi ce trece.

Avocat
NGUYEN HUU THO .

Președintele Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 58-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, primiți felicitările cordiale și urările mele sincere de 
deplină sănătate, ani lungi de viață și noi succese in activitatea 
dumneavoastră de răspundere.

Cu acest prilej, aș dori să reafirm convingerea că colaborarea 
multilaterală dintre R.P. Bulgaria și R.S. România, dintre P.C. 
Bulgar și P.C. Român se va dezvolta și adinei, în interesul po
poarelor noastre, al unității țărilor comunității socialiste și miș
cării comuniste internaționale, al cauzei păcii și socialismului.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Corâunist Bulgar
■ Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Populare Bulgaria

Excelentei Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 58-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresăm, în numele poporului, partidului și statului 
nostru, precum și în numele meu personal, cele mai sincere și 
călduroase felicitări și vă exprimăm viile noastre urări de viață 
lungă. Urmărim cu interes deosebit eforturile imense făcute de 
poporul prieten român sub conducerea Partidului Comunist pe 
care dumneavoastră aveți distinsa onoare de a-1 conduce pe calea 
făuririi unei lumi a dreptății sociale și progresului democratic.

Sintem convinși că legăturile existente între țările noastre se 
vor Întări și mai mult, în interesul major al celor două popoare 
ale noastre, angajate în lupta comună împotriva tuturor forțelor 
dominației și exploatării omului de către om.

Cu foarte înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat 

din Guineea
Președintele Republicii Guineea

Intr-unui din atelierele de producție ale Institutului politehnic 
din București

DISPOZITIVE
Foto : O. PLECAN

MODULARE

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

STUDENȚEASCĂ
ecad. NICOLAE TEODORESCU

Excelenfei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
împreună cu mine, guvernul șf poporul' Nigeriei se bucură și 

vă felicită călduros cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere. 
Doresc să evidențiez convingerea mea că activitatea dumneavoastră 
remarcabilă în promovarea păcii și solidarității internaționale a 
contribuit, nu în mică măsură, la existenta relațiilor cordiale și a 
cooperării bilaterale fructuoase între Republica Nigeria și România, 
țări prietene.

Vă rog să acceptați, domnule președinte, urările noastre cele 
mai bune de sănătate îndelungată, putere de muncă, pentru tot 
mai multe succese în slujba umanității.

General
MURTALA RAMAT MUHAMMED,

Șeful Guvernului militar federal.
Comandant suprem al forțelor armate 

ale Republicii Federale Nigeria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
■ Secretar general al Partidului Comunist Român,
Dragă tovarășe,
Aflînd de apropiata aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, 

dorim să vă adresăm în numele partidului nostru, al Comitetului 
său Central și al Biroului său Politic, cele mai bune urări de 
sănătate, fericire și satisfacție în munca considerabilă pe care o 
înfăptuit! pentru poporul român și Partidul Comunist Român.

Acceptați, dragă tovarășe, salutările noastre foarte tovărășești.
Partidul Elvețian al Muncii 

Președinte.
JEAN VINCENT

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Dragă Nicolae Ceaușescu,
Dumneavoastră sărbătoriți la 26 ianuarie 1976 a 58-a aniversare 

a zilei de naștere. Vă felicit cordial și vă doresc toate cele bune în 
viitor. Doresc să reușiți ca dezvoltarea continuă a României să fie 
în interesul destinderii și păcii în lume.

Vă doresc sănătate deplină și putere de creație, pentru ca șl 
în anul viitor să puteti continua munca dumneavoastră pentru 
pace și dezvoltarea în continuare a țării dumneavoastră. în acest 
spirit vă transmit încă o dată cele mai bune salutări și urări.

Al dumneavoastră,

dr. ARTHUR 5CHMID,
Consilier național 

Președintele comisiei de politică externă 
a Partidului Socialist Elvețian

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă 

transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală 
dumneavoastră și doamnei Ceaușescu, cît și succese continue în 
slujba poporului român prieten și în contribuția dumneavoastră 
valoroasă la pacea în lume.

Cu cele mai profunde sentimente,

BÜLENT ECEVIT
Președintele Partidului Republican al Poporului 

din Turcia

Excelentei Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
în fericita împrejurare a aniversării dumneavoastră îmi este 

deosebit de plăcut să prezint Excelentei Voastre cele mai călduroase 
urări de fericire personală pe care președintele Republicii Italiene 
m-a însărcinat să vi le transmit.

Cu aceste sentimente ale șefului Statului Italian, cărora îmi 
permit să mă asociez, vă rog să primiți, excelență, expresia celor 
mai respectuoase omagii.

MARIO BOLASCO
Ambasador

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu prilejul fericit al celei de-a 58-a aniversări a zilei de naștere 

a Excelenței Voastre, îmi permit să vă transmit în numele pre
ședintelui Fakhruddin Aii Ahmed, guvernului și poporului Indiei 
și al meu personal sincere urări de viată lungă, sănătate și fericire 
personală, progres continuu și prosperitate pentru poporul prieten 
al României, sub conducerea dinșmică și energică a Excelentei 
Voastre.

Vă rog să acceptați, Excelența, 
celei mai înalte.

★
Au mai transmis telegrame de 

felicitare Miroslav Sulek, amba
sadorul R. S. Cehoslovace, Harry 
și Cappy Morgan, — fundația 
Ambasadorii prieteniei, José

asigurarea considerațiunii

S. L. KAUL
Ambasador

*
Carlos Gonzales Campo Dal-Re, 
șeful Reprezentanței consulare 
și comerciale a Spaniei la Bucu
rești.

în flecare an, activitatea de 
cercetare științifică a studenți
lor și cadrelor didactice de la 
Institutul politehnic din Bucu
rești se finalizează prin crearea 
unor noi mașini, aparate, dispo
zitive și tehnologii, care se li
vrează pe bază de contracte in
dustriei, „Dispozitivele modu
lare pentru prinderea -sculelor 
pe strungurile normale“, pe care 
le prezentăm astăzi, constituie 
doar un exemplu din multe al
tele. Au fost realizate în urma 
muncii de cercetare științifică a 
studenților Scurtu Viorel și Ste- 
fos Karalis de la Facultatea 
T.C.M., sub îndrumarea prof. dr. 
ing. Voicu' Tache și a șefului de 
lucrări Ion Popescu. Cei doi 
studenți au primit această 
temă de cercetare în anul al 
treilea de studii și au finalizat-o 
anul trecut ca proiect de di
plomă. Lucrarea a primit pre
miul întîi la concursul de crea
ție științifică a studenților din 
Centrul universitar București. 
Dispozitivele modulare realizate 
de ei oferă o soluție tehnică in
genioasă pentru mărirea preci
ziei de prelucrare și lărgirea 
gamei de operații ce se pot e- 
xecuta pe strungurile normale. 
„Fără a intra în detalii, tehnice, 
trebuie reținut faptul că, folo
sind aceste dispozitive, numărul 
de scule ce se pot monta pe un 
strung normal crește de circa 
zece ori, ne spur.e șeful de lu- 
.crări I. Popescu. Ideea este cît 
se poate de simplă. Nu folosesc 
doar un suport portcuțit, ci mai 
mulți suporți interschimbabili 
care permit prinderea oricărui 
tip de sculă. In acest fel se ob
ține o multiplicare g posibilită
ților de utilizare a strungului. 
Față de cele existente la ora 
actuală în lume, setul nostru de 
dispozitive modulare conține 
cîteva elemente de noutate. Cu
țitele cu autoorientare pentru 
strunguri, de pildă, au fost bre
vetate ca invenție“. In luna no
iembrie, anul trecut, un colectiv, 
larg de ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea de mașini 
grele București a omologat a- 
ceste dispozitive pentru a în
zestra cu ele strungurile din do
tare. Ei au ajuns la concluzia 
că aceste module de strîngere 
permit reduceiea la jumătate a 
timpului de montare și de de
montare a sculelor, măresc pre
cizia de prelucrare și garantea
ză obținerea unor piese de ca
litate. „Cred că cererile din par
tea beneficiarilor vor fi foarte 
mari pentru că toate strungu
rile normale existente în între
prinderi ar trebui echipate cu 
astfel de dispozitive, ne spune 
prof. dr. ing. Tache Voicu. în a- 
celași timp, noile strunguri care 
se fabrică ar trebui să fie 11-

vrate împreună cu astfel de se
turi de dispozitive. Noi nu pu
tem realiza, însă, o producție de 
serie atît de mare. De aceea, 
cred că în viitor se va înființa 
o fabrică profilată pe producția 
de dișpozitive modulare“.

IUSTIN MORARU

Una din trăsăturile dinamice 
fundamentale 
nico-științifice 
caracterizează 
cio-economică 
este ridicarea 
de factor determinant al produc
ției. Prin aceasta cercetarea 
științifică și învățămîntul trec pe' 
planul activităților sociale de im
portanță capitală, fiindcă știința 
este fructul cercetării, iar aceas
ta fructul învățăturii, iar împreu
nă condiționează nivelul, am
ploarea și eficiența socială a 
producției.

Țara noastră, care construieș
te de peste un sfert de veac so
cietatea 
vertiginos 
realizări 
gloase, 
angajată 
ției tehnico-științifice“, 
a caracterizat inspirat șl clar
văzător tovarășul Nicolae 
Ceaușescu etapa care a început 
odată cu Anul Nou 1976.

O astfel de etapă a cărei des
fășurare se face pe baza unul 
plan unic, în care se angajează 
toate capacitățile umane și ma
teriale de care dispunem tn pre
zent, necesită Integrarea Intr-un 
sistem dinamic comple/ a tutu
ror proceselor productive și ca 
atare a tuturor, factorilor ce in
tervin în determinarea și desfă
șurarea acestor procese șl, deci, 
în mod obligatoriu, Integrarea 
științei șl tehnicii. în consecință, 
procesul de Integrare a învăță- 
mîntulul cu cercetarea și pro
ducția este natural și obligato
riu, fiind condiționat de exigen
țele revoluției tehnico-științifice.

ale revoluției teh- 
mondiale, care 
dezvoltarea so- 

a epocii actuale, 
științei la rangul

socialistâ, parcurgînd 
etapele succesive cu 
îndrăznețe și prosti

se găsește în prezent 
in „cincinalul revolu- 

așa cum

Eficiența integrării invățămîntului

cu cercetarea și producția

AUTOUTILAREA 0 NEVASTA DE ENGLEZ
cîmp larg de afirmare

(Urmare din pag. I)

loarea producției realizată de 
secția agregate a depășit suma 
de 50 milioane lei. Succes cu 
atît mai important, cu cît el ex
primă largile posibilități de afir
mare a creației tehnice româ
nești, amploarea pe care a căpă
tat-o acțiunea de autoptilare în 
activitatea întreprinderii.

— Chiar dacă din utilajele și 
instalațiile realizate în această 
secție, doar o parte sînt apre
ciate drept irivenții sau inovații, 
toate alnt de fapt rodul creației 
noastre — aprecia inginerul Mi- 
hai Baltag, șeful secției.

— înseamnă deci' că. aici lu
crează cei mai buni, oameni ai 
întreprinderii

-r Deși cei care muncesc în 
secția agregate ' formează cel 
mai tipăr colectiv al întreprin
derii. toți sînt foarte bine și 
multilateral' pregătiți, preocupați 
permanent de promovarea nou
lui, Aici lăcătușul este și strun
gar și electrician și în același 
timp un apropiat colaborator al 
proiectantilor.

Spre această secție lși în
dreaptă în prezent atenția tot 
mai mulți specialiști din cadrul 
întreprinderii care iși vor mate
rializa propunerile do raționa
lizări, inovațiile sau invențiile 
in această direcție, o contribu
ție deosebită și-o aduce și 
cercul de creație tehnico-știin- 
țifică a tineretului inițiat de or

ganizația U.T.C. care desfășoară 
o susținută activitate pentru 
înarmarea tinerilor cu noutăți 
din cele mai diverse domenii, 
specifice ramurii construcției de 
mașini. în anul trecut' rodul ac
tivității tinerilor la acest cerc 
s-a concretizat în 12 propuneri 
de invenții și inovații înaintate 
conducerii tehnice a întreprin
derii. Una dintre . cele mai va
loroase, care vizează asimilarea 
motorului Diesel pentru auto
camioanele de mare capacitate 
se află în stadiu’ avansat de 
execuție la secția de agregate. 
Importanța ăi constă nu numai 
în reducerea efortului valuțar, 
dar și pentru că prin concepția 
nouă de funcționare a acestei 
mașihi, produsul care se va 
realiza va avea caracteristici su
perioare. Autori sînt tinferii Ion 
Anghel, Mircea Pătrunjel și 
Carmen Hess.

Cu rezultate bune a demarat 
mișcarea de creație tehnico-ști- 
ințifică în rîndul tinerilor, și în 
acest an. O inovație propusă în 
prima decadă a lunii ianuarie 
de către subinginerul Fabian 
Popa și inginerul Aurel Fratu, 
pentru realizarea unui sistem 
de frînare automată la frezele 
portal se află deja pe bancurile 
de probă ale secției de auto- 
dotare. Eficientă ei este apre
ciată ca fiind d' •'sebit de va
loroasă pentru că asigură pre
cizia în execuția pieselor și evi
tă în același timp deteriorarea

componentelor de înaltă tehni
citate ale mașinii.

în prezent, eforturile între
prinderii fiind concentrate spre 
accelerarea ritmului de asimilare 
a produselor noi, specialiștii sec
ției de autoutilare sînt solicitați 
mai mult ca orieînd. Linia auto
mată de prelucrare a blocului, 
cea mai complexă linie de acest 
gen din țară, care le-a revenit 
spre proiectare și execuție, se 
află intr-un stadiu foarte avan
sat. Mai mult, cu toate că în
treprinderea mai are încă nu
meroase obiective de realizat 
pentru înzestrarea sectoarelor 
proprii de producție cu linii, ma
șini și agregate noi, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii de la 
„Steagul Roșu“ și-au propus ca 
în acest an să producă și să li
vreze și altor unități economice 
din țară utilaje complexe, de 
mare productivitate. Beneficiind 
de un studiu tehnico-economic 
potrivit căruia pînă în 1978 ur
mează să își tripleze capacitatea 
de producție și deci să devină o 
adevărată fabrică de mașini 
agregate, colectivul acestei sec
ții. în colaborare cu cei care 
muncesc în întreprinderea 
„Steagul Roșu“ este hotărît să 
își pună mai mult în valoare do
tarea tehnică pe care și-a crea
t-o, să deschidă un cîmp larg de 
afirmare creativității. Rezultate
le de pînă acum relevate în
dreptățesc întru totul îndeplini
rea acestor proiecte.

(Urmare din pag. I)
I

soneriei pen- 
micul dejun, 
cu părul ciu- 
tandre se va

va trage de șnurul 
tru a i se aduce 
Iar micul Brian !... 
fulit de miinile ei 
hotărî cu greu să se dezlipească 
de casă pentru a pleca, In sfir- 
șit, spre „firma“ instalată tn 
cine știe ce zgirie-nori de pe 
malul Tamisei. _

După ce tinăra pereche s-a 
stabilit la Londra. Adina Pietr- 
zyba a constatat că, intr-adevăr, 
cețurile sînt așa cum și le ima
ginase. în rest. însă... Chiar din 
momentul sosirii, iubitul Brian 
și părinții lui i-au pus în vedere 
să-și caute o slujbă, fiindcă ni
meni n-are chef s-o întrețină. 
Părea de necrezut, pentru o ne
vastă de englez, dar iată, privi
rile lor severe o încredințau că 
și în Anglia, chiar in Britania, 
zisă cea Mare, se muncește! Tot
odată. urma ca in fiecare dumi
nică. împotriva voinței ei, să 
frecventeze biserica, fiindcă, alt
fel, ce ar zice lumea 7 Vasăzici, 
„slujbă“ și duminica !

Cit privește viața conjugală, 
nu se poate spune că i-ar fi ofe
rit vreo compensație. Confor- 
mindu-se sobrului stil britanic, 
Brian pretindea că intr-o căsni
cie soții trebuie să trăiască se
parat. să-și administreze banii 
separat și. eventual, să se în- 
tilnească ■ noaptea, după ce băr
batul se întoarce de la club și 
după ce femeia își termină tre
burile gospodărești. Că i-t dor

de părinți, că tatăl ei, rănit în 
adincul sufletului de plecarea 
unicei sale fiice, a făcut un in
farct 7 !... Ce importanță are ! 
Cuvintul „dor“ nu prea spune 
mare lucru, ca dovadă, nici nu 
are un corespondent in limba 
engleză, și apoi, gata, cu părin
ții s-a terminat, cit o să ne mai ■ 
glndim la trecut 7

După numai două luni de căs
nicie — dintre care, nici una de 
miere —. Adina Pietrzyba s-a 
hotărit, în taină, să fugă tn ... 
România. Convingindu-și noua 
familie — adică soțul și socrii — 
să facă împreună o excursie de 
vacanță la Constanța, nevasta de 
englez, ajunsă in orașul natal, 
a șters-o... englezește. în zadar 
au încercat ei s-o găsească si 
s-o convingi să se întoarcă. în 

' zadar i-au trimis scrisori și i-au 
dat telefoane, constănțeanca a 
rămas neclintită in hotărirea ei. 
Ba mai mult, pentru a dovedi, 
prin fapte, că a renunțat defi
nitiv la căsnicia ei 
și-a găsit de urgență 
(de cetățenie română) 
și făcut un copil.

Respectivă dogma
nu acceptă divorțul, deși 
seama că nu mai are vreo 
să recîștige dragostea ac- 
(practic. fostei) sale soții.

definitivă, 
un alt soț 
cu care a

catolici,
Brian 
lși dă 
șansă 
tualei
Iar ea... ea își pleacă ochii și 
tace cind vreo prietenă intimă, 
fremătind de curiozitate, o în
treabă : cum e, tu, ca nevastă de 
englez 7

în anul 1975, tnvățămin- 
tul nostru superior a făcut 
progrese remarcabile tn ‘do
meniul integrării sale cu 
cercetarea și producția. Ast
fel, Universitatea „Traian 
Vuia“ din Timișoara a rea
lizat in această perioadă nu
meroase studii și proiecte de 
colaborare 
industriale 
construcții 
tn valoare 
lioane lei. 
cadrele didactice și studenții 
de la Facultatea de mecani
că au pus la punct noi uti
laje de prelucrare a meta
lelor prin eroziune electrică 
și chimică, tehnologii origi
nale de sudură și tăiere, 
studii privind unele oțeluri 
criogenice (de temperatură

cu întreprinderi 
energetice, de 

și transporturi, 
de peste 30 mi- 
Pe această cale,

la Facul- 
chimică 

cercetări 
valorificarea

Joasă), în timp ce 
tatea de inginerie 
au fost finalizate 
care vizează 
unor deșeeuri industriale și 
tratarea apelor reziduale cu 
soluții indigene. Un alt e- 
xemplu edificator il consti
tuie și valoarea ridicată 
(peste 17 milioane lei) a 
lucrărilor efectuate de Uni
versitatea din Galați. O con
tribuție însemnată au adus-o 
studenții tn cadrul practicii 
productive in întreprinderi, 
unde au preluat întreaga ac
tivitate a unor linii tehnolo
gice. în atelierul de micro- 
producție au fost realizate 
utilaje navale și confecții
pentru saturarea navelor.

(Agerpres)

STAȚIA UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI
Bd. Preciziei nr. 13—15, sector 7 

cartierul Militari — tramvaie 13, 25 ; 
autobuz 74

Recrutează tineri absolvenți a 8 clase generale 
care au împlinit virsta de 16 ani, pînă la data 
de 30.VI.1975, și tineri între 18—30 ani, în ve
derea calificării la locul de muncă, prin cursu

rile de scurtă durată, în meseriile de :
MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE

Cursul se deschide la data de 1.IV.1976
Solicitanții trebuie să prezinte următoarele 

acte :
— certificat de studii (original și copie)
— certificat de naștere (original și copie)
— fișa medicală

Pe timpul școlarizării se asigură masa la 
cantină contra cost.
INFORMAȚII : Serviciul personal învățămînt 

retribuire-S.U.T.

CASA DE CULTURĂ

A SECTORULUI 8

u
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE"

primește înscrieri la următoarele cursuri 
și activități permanente

• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu du
rată de 15 zile, o lună și două luni. Cursu
rile încep la data înscrierii. METODA DU- 
PLOYEN.

® CROITORIE femei — cu durată de 6 luni.,
• LIMBI STRĂINE : ENGLEZA, GERMANA.
• BALET pentru copii.
• CLUBUL DE JAZZ.

în vederea completării formațiilor și cercurilor artis
tice de amatori, organizează selecții pentru : DANSURI 
POPULARE și TEMATICE, GRUPURILE VOCALE DE 
CANTO CLASIC și FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA 
ARTISTICA, INSTRUMENTIȘTI, SOLIȘTI VOCALI DE 
MUZICA POPULARA și UȘOARĂ, FANFARĂ, CINE- 
CLUB și FOTO. Au prioritate cei ce locuiesc ori s’nt în
cadrați în sectorul 8.

Informații suplimentare, zilnic. între orele 9—20 Ia se
diul CASEI DE CULTURA — B-dul Bucureștii Noi 66, 
sau prin telefon 67 14 70.

Ca urmare întregul proces In- 
structiv-educativ trebuie să fie 
desfășurat în cadrul acestei in
tegrări orgahice, în vederea pre
gătirii cadrelor de specialiști in
dispensabile dezvoltării socio- 
economice. In particular, cerce
tarea științifică trebuie Integra
tă în acest proces și cultivată 
sistematic în formele de 
mînt superior,

Cercetarea științifică 
țească nu mai poate fi 
să numai la cercurile celor care 
simt chemarea spre cercetare, 
la ceea ce numim emfatic „vîr- 
furile" promoțiilor succesive. Ea 
trebuie considerată ca parte In
tegrantă în pregătirea profesio
nală, în învățămîntul formativ al 
studenților.

învățămîntul trebuie să cape
te acel caracter modelator al 
realității obiective, care stimu
lează cercetarea studențească 
șl deschide perspective de In
vestigație nu numai vîrfurilor cl 
șl tuturor studenților care înțe
leg să absolve facultățile cu o 
calificare bună șl foarte bună, 
singurii care de altfel pot fl ca
lificați la nivelul exigențelor
producției revoluției tehnico-
ștllnțifice. Fiindcă, cercetarea
științifică actuală are caracter 
colectiv, după cum se știe prec. 
bine, efectuîndu-se In echipe 
mixte, complexe, în care stnt tot 
atît de Indispensabili cercetăto
rii de concepție, teoreticieni șl 
experimentatori' ca șl cercetăto
rii realizatori al concepțiilor ela
borate de primii. Aceasta este 
partea din procesul de cerce
tare care desăvîrșește, uneori 
chiar cea care condiționează 
modelul construit, fie el chiar șl 
teoretic. Dar cercetarea trebuie 
să-și găsească realizarea și în 
practică, de unde 
echipelor mixte.

Se vede clar că 
cercetare implică 
deliberată a studenților tn fa
zele de realizare a concepțiilor, 
deci Imediat după ce s-a por
nit la această realizare. Adesea, 
pasiunea stimulează Imaginația 
creatoare, care la tineri nu cu
noaște rezervele pe care le au 
cercetătorii maturi, ca urmare a 
unei experiențe îndelungate în 
care se amestecă succesele cu 
greșelile, cu Insuccesele.

Organizarea cercetării știin
țifice studențești necesită, desi
gur, eforturi materiale, fiindcă 
cercetarea este costisitoare. Dar 
integrarea acestei cercetări In 
activitatea de cercetare con
tractuală este de natură să jus
tifice aceste eforturi, iar trans
formarea lucrărilor de diplomă 
în activități de Investigație, cu 
obiective concrete, va fi dovada 
unei valoroase calificări a ab
solvenților în rîndurile construc
torilor de frunte 
socialiste

Anul,

învâță-

«tuden- 
restrîn-

necesitatea

o astfel de
Introducerea

ai societății
multilateral dezvoltate.

bibliotecarul
și... inventarul

(Urmare din pag. I)
de zile. Cum se poate vorbi, în 
aceste condiții de o utilizare ju
dicioasă a 
ponibile 7 !
cintele :

Față de 
s-a înregistrat o oarecare stabi
litate, numărul cititorilor a scă
zut actualmente la jumătate, iar 
al cărților citite s-a redus, din 
aceleași motive, de 4 ori. Dacă 
adăugăm că așezarea cărților in 
rafturi este făcută la intimplare 
(ceea ce îngreunează enorm de
servirea, satisfacerea cerințelor 
cititorilor), că sînt neglijate ac
țiunile de popularizare a fondu
lui de publicații, că nu se mai 
întreprind măsuri hotărite pen
tru atragerea sătenilor la biblio
tecă și îndrumarea lecturii aces
tora, avem o imagine destul de 
exactă a deficiențelor cauzate 
de instabilitatea cadrelor care, 
in paranteză fie zis, nu pot fi 
acuzate in totalitate de inacti
vitate sau neglijență, ci mai de
grabă de ignoranță, de necu
noașterea multiplelor probleme 
cu care se confruntă un aseme
nea așezământ de cultură (biblio
teconomia este, orice s-ar spu
ne, o profesie care nu poate fi. 
însușită la un simplu in
structaj !).

în decursul ultimilor ani, Con
siliul Culturii și Educației Socia
liste a încercat diverse expe
riențe in domeniul activității ae 
răspindire a cărții, reflectate și 
la biblioteca din Băcia. De 
la formula cu „cadru ca
lificat angajat cu normă in- 
treagă" s-a trecut la „retribuirea 
pe bază de indemnizație“ la ca
re s-a renunțat aurind în fa
voarea soluției cu „directo- de 

. cămin-bibliotecar“. N-a avut o 
viață prea lungă nici această 
măsură, așa că ș-a revenit la 
retribuirea pe bază de indem
nizație. Și in tot acest răstimp, 
biblioteca a trecuț din inven
tar in inventar stind o bună 
parte din timp închisă. Credem 
că tatonările. încercările unui 
șir de formule au înghițit destul 
timp așa inciț este cazul să se 
opteze in sfirșit pentru una din 
formulele amintite, oricare din
tre ele fiind mai avantajoasă 
decit dezorganizarea pe care o 
provoacă fluctuația exagerată a 
bibliotecarilor. în orice caz, 
este necesar ca și in acest do
meniu, formulele inovatoare sd 
contribuie la îmbunătățirea 
muncii și nu cum se vede măi 
sus, la dezorganizare și, scăde
rea randamentului educativ.

bazei materiale dis
iati insă și conse-

anii 1972—1973, cind
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CONFERINȚE JUDEȚENE ALE CONSILIILOR POPULARE
Maramureș

In expunerea prezentată de tovarășul
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Comitetu

lui județean Maramureș al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al Consi

liului popular județean, în dezbaterile din 
plen și pe secțiuni, la care au luat cu- 
vîntul -212 participanți, s-a reliefat pe 
larg că experiența acumulată în pro
cesul perfecționării aparatului de stat și 
rezultatele obținute de consiliile populare 
In organizarea și conducerea economiei .și 
administrației locale sînt o chezășie că și 
în> viitor ele vor avea un rol tot mai de 
seamă în viața economică, social-politică, 
culturală și edilitar-gospodărească a jude
țului. Este semnificativ faptul că in cinci
nalul precedent, beneficiind de investiții în 
valoare de 5,8 miliarde lei, potențialul eco
nomic al județului a cunoscut o creștere 
puternică, s-au îmbunătățit condițiile de 
munci și de viață ale populației, îndepli
nind încă din august anul trecut pre
vederile planului pe 1971—1975 la producția 
industrială globală, Maramureșul a obținut 
o producție suplimentară în valoare de 2,8 
miliarde lei. Pentru realizarea importante
lor sarcini ce revin județului în actualul 
cincinal, cînd valoarea producției globale 
industriale va trebui să depășească 12,5 
miliarde iei, în conferință au fost contu
rate noi măsuri care să ducă la mobi
lizarea de către consiliile populare a tu
turor rezervelor materiale și a forțelor 
.umane. Cu multă responsabilitate au fost 
abordate șl problemele promovării noilor 
cuceriri. ale științei și tehnicii, o serie de 
vorbitori formulînd cerința ca în toate în
treprinderile să se pună accent sporit pa 
organizarea științifică a producției și a 
muncii, intensificarea acțiunii de Înnoire șl 
modernizare a produselor,

Exprimîndu-șl deplinul acord față de pre
vederile privind sporirea producției agri
cole, deputății au propus să se întreprindă 
ample acțiuni In vederea realizării sarci
nii de sporire a suprafeței arabile cu 2 000 
ha, a unei mai bune gospodăriri a celor 
190 000 ha de pășuni și finețe naturale. O 
preocupare mai susținută trebuie să mani
feste consiliile populare ca, odată cu creș
terea producției zootehnice în unitățile a- 
gricole, să sporească numărul de vite și 
porci în gospodăriile populației, asigurin- 
du-se în acest fel creșterea livrărilor la 
fondul de stat.

Fondul forestier ocupă 42,4 la sută din 
suprafața județului Maramureș. Sarcini
le care revin consiliilor populare și 
organelor silvice în ce privește îndeplini
rea prevederilor cuprinse in proiectul Pro
gramului de măsuri pentru conservarea și 
dezvoltarea fondului forestier au fost pe 
larg dezbătute în conferință, stabilindu-se 
măsuri concrete în ce privește îmbunătă
țirea structurii fondului forestier.

Cu participarea directă a consiliilor popu
lare, în județul Maramureș se desfășoară 
ample acțiuni pentru sistematizarea loca
lităților, pentru formarea unor așezări ru
rale și urbane închegate din punct de ve
dere economic și social. Numeroși vorbi
tori s-au referit la măsurile ce trebuie în
treprinse de consiliile populare în vederea 
aplicării schițelor de sistematizare.

Duind cuvîntul în încheierea dezbaterilor, 
tovarășul losif Ugiar, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a apreciat ca deosebit de pozitive 
nivelul și competența cu care conferința 
a dezbătut problemele dezvoltării econo- 
mico-sociale a județului. Pentru realizarea 
cu succes a obiectivelor stabilite, a tuturor 
sarcinilor ce revin județului in actualul 
cincinal, consiliile populare — a subliniat 
vorbitorul — trebuie să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă, să aplice con
secvent principiul muncii și conducerii co
lective, să rezolv® competent și operativ 
problemele activității economice și sociale, 
să-și exercite pe deplin, cu înaltă respon
sabilitate, atribuțiile largi cu care au fost 
Învestite. Odată cu generalizarea experien
ței pozitive acumulate, se impune o pre
ocupare mai stăruitoare pentru înlăturarea 
manifestărilor de rutină și formalism. 
Consiliile populare vor trebui să întrețină 
un dialog viu, permaneht cu cetățenii, atră- 
gîndu-i atît la soluționarea problemelor, cit 
și la înfăptuirea hotărîrilor luate.

Conferința a adoptat o CHEMARE A- 
dresatA tuturor locuitorilor 
MARAMUREȘULUI pentru îndeplinirea sar
cinilor din actualul cincinal, care cuprinde 
obiective și angajamente concrete :

• creșterea producției industriale a jude
țului, în ultimul an al cincinalului, cu 66,4 
la sută față de 1975. în 1980, valoarea pro
ducției globale industriale va fi de 12,6 
miliarde lei ;

• planul producției industriale globale pe 
1976 va fi depășit cu 60 milioane lei ; vor 
fi perfecționate tehnologiile și vor fi intro
duse în fabricație cel puțin 200 produse 
noi ; volumul importurilor va fi redus cu 
două milioane lei față de plan ;

• industria constructoare de mașini va 
produce 400 tone mașini și utilaje peste 
plan, necesare economiei naționale, va re
duce cu 500 tone consumul de metal ;

• ca urmare a valorificării superioare a 
resurselor județului, în 1976 industria lo
cală va depăși volumul livrărilor la fondul 
pieței cu cel puțin 25 milioane lei, asigu- 
rîndu-se, totodată, diversificarea producției 
bunurilor de larg consum ;

• producția agricolă vegetală și animală 
va spori, în ultimul an al cincinalului, cu 
71 la sută față de realizările anului 1975. 
Efectivele de animale vor ajunge la 197 600 
bovine, 235 000 porcine și 347 000 ovine. 
Prin extinderea plantațiilor intensive și în
treținerea corespunzătoare a livezilor exis
tente, reeolta de fructe va crește cu 80 
la sută ;

• extinderea fondului forestier și creș
terea ponderii rășinoaselor de la 35.7 la 
sută la 55 la sută. îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a masei lemnoase cu 0,5 la 
sută față de planul pe 1976.

în încheierea lucrărilor conferinței a fost 
adresată o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, din cu
prinsul căreia spicuim :

„Noi, cei peste 1 000 deputați întruniți in 
Conferința județeană a consiliilor populare, 
în numele tuturor oamenilor muncii de pe 
plaiurile maramureșene, ne exprimăm pro
funda aprobare și adeziune față de poli
tica internă și externă a partidului și sta
tului nostru, față de remarcabila contribu
ție teoretică și practică pe care dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o aduceți la opera de edificare 
a socialismului și comunismului pe pămin- 
tul României.

Conștienți de marile răspunderi cu care 
au fost învestiți de către alegători, depută
ții, toți participanții la conferință se anga
jează în fața conducerii partidului și sta
tului, a dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, să contribuie la punerea în va
loare a resurselor locale, la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor localităților, la în
făptuirea amplei acțiuni de sistematizare.

Participanții la conferință, și prin noi, 
toți locuitorii județului Maramureș, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci fără preget, cu 
pasiune și dăruire comunistă, pentru trans
punerea în viață a obiectivelor ce ne re
vin din Programul Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism“.

Mureș
Expunerea prezentată de tovarășul Ioan 

Florea, prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popular ju
dețean, precum și dezbaterile din plenul 
conferinței și pe secțiuni — unde au luat 
cuvîntul 224 participanți — au relevat suc
cesele obținute în cincinalul recent înche
iat, în cursul căruia au fost puse în func
țiune ■ 41 obiective industriale, agrozooteh
nice și social-culturale importante.

Vorbitorii au subliniat că aceste reali
zări constituie o ilustrare convingătoare a 
politicii științifice a partidului nostru de 
dezvoltare armonioasă a tuturor județelor 
țării. Au fost evocate cele patru vizite de 
lucru efectuate aici de secretarul general 

’ al partidului în perioada 1971—1975, expre
sie a grijii permanente manifestate de to
varășul Nicolae' Ceaușescu pentru înflori
rea acestor străbune plaiuri românești.

Conferința a acordat atenție problemelor 
privind perfecționarea activității .consiliilor 
populare, promovarea unor metode de lu
cru menite să asigure participarea activă a 
maselor la conducerea întregii vieți eco
nomice și sociale, la îndeplinirea cincina
lului revoluției tehnico-științifice.1 în peri
oada 1976—1980 va continua lărgirea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a indus
triei județului, aceasta urmînd a realiza, la 
finele cincinalului, o producție globală de 
aproape. 25 miliarde lei — cu 43,3 la sută 
mal mult decît în 1975 : populația ocupată 
în industrie o va depăși pe cea din "agri
cultură. Construcțiile de mașini și chimia, 
ramuri purtătoare ale progresului tehnic, 
vor cunoaște o dezvoltam prioritară, ajun- 
gînd să dețină aproape jumătate din pro
ducția industrială mureșapă.

In atenția participanților la conferință 
au stat, totodată, sarcinile ce revin agri
culturii județului, în vederea creșterii sus
ținute a producției vegetale și animale. In 
acest context s-a arătat că este necesar să 
se acționeze cu mal multă exigență și răs
pundere de către toate consiliile populare 
pentru folosirea mal judicioasă și inte
grală a fondului funciar, pentru organiza
rea unor largi acțiuni de masă, destinate 
protejării și ameliorării terenurilor agricole, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei în 
toate unitățile agricole.

Atenția conferinței a fost reținută, de a- 
semenea, de stabilirea celor mai eficiente 
măsuri în vederea înfăptuirii obiectivelor 
prevăzute în programele național și jude
țean de amenajare a bazinelor hidrografice.

Mai mulți vorbitori s-au referit la răs
punderile ce revin consiliilor populare in 
dezvoltarea economico-socială și edilitar- 
gospodărească a localităților, în domeniul 
sistematizării. In acest sens, ei au făcut 
unele observații critice și propuneri con
crete menite să ducă la perfecționarea ac
tivității consiliilor' populare,

In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîn
tul tovarășul Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a subliniat, printre 
altele, că pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan pe 1976 și a întregului 
cincinal se impun preocupări mai susținute 
în direcția creșterii în continuare a pro
ductivității muncii, a realizării la timp a 
investițiilor, a sporirii producției agricole, și 
îndeosebi a celei zootehnice, unde există 
importante rezerve. Relevînd ponderea în
semnată’pe care o dețin pădurile în eco
nomia județului, vorbitorul a insistat' asu
pra importanței mobilizării specialiștilor a 
populației la conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier, la ameliorarea și pro
tecția mediului înconjurător, la valorificarea 
superioară a fiecărui metru cub de masă 
lemnoasă. Pentru îndeplinirea tuturor obiec
tivelor de dezvoltare economică și socială 
a județului este necesar să se îmbunătă
țească stilul și metodele de muncă ale con
siliilor populare, să se întărească caracte
rul democratic al acestor organisme.

Participanții la conferință au adoptat o 
CHEMARE ADRESATA TUTUROR LOCUI
TORILOR JUDEȚULUI, care cuprinde prin
tre altele, următoarele obiective :

• realizarea, peste prevederile planului 
pe 1976 a unei producții globale in
dustriale în valoare de 160 milioane lei și 
a unei producții marfă de 100 milioane lei ; 
peste 83 la sută din sporul de producție va 
fi obținut, pe seama creșterii productivită
ții muncii ;

0 realizarea de către fiecare cadru teh
nic și economic, gnual. în afara sarcinilor 
de serviciu, a unui studiu cu eficiență eco
nomică de cel puțin 10 000 lei ;

« livrarea suplimentară, în 1976, la fon
dul central al statului a următoarelor pro
duse : 2 000 tone cereale, 30 000 tone sfeclă 
de zahăr, 2 200 tone legume, 2 000 tone fructe 
și struguri, pentru a aduce astfel o con
tribuție sporită la buna aprovizionare a 
populației și asigurarea industriei cu ma
terii prime ;

o redarea în circuitul agricol în anii cin
cinalului, peste prevederi, a 1 200 hectare, 
desecarea unei suprafețe de 2 000 hectare 
și combaterea eroziunii solului pe 1 000 hec
tare. ;

« reîmpădurirea, pînă Ia finele anului 
1977, a întregii suprafețe de pe teritoriul 
județului afectate de calamități.

• asigurarea calificării, în concordanță cu 
cerințele dezvoltării economico-sociale a 
județului, ale cincinalul^ revoluției tehni- 
co-științifice, a 41 000 de tineri și ridica
rea pregătirii profesionale și a nivelului de 
cunoștințe tehnice al tuturor oamenilor 
muncii.

In încheierea lucrărilor, participanții la 
conferință au adresat Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă, din cuprinsul căreia cităm :

„Conferința județeană a consiliilor popu
lare, nou și valoros cadru organizatoric de 
adîneire și perfecționare a democrației 
noastre socialiste, de mobilizare și partici
pare largă a cetățenilor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și statului 
nostru, a oferit un minunat prilej de ana
liză responsabilă și exigentă a realizărilor 
de pînă acum, a direcțiilor și mijloacelor 
de acțiune pentru dezvoltarea multilaterală 
a județului.

Conferința exprimă deosebita bucurie și 
satisfacție a locuitorilor județului nostru 
pentru faptul că anii actualului cincinal 
vor constitui prin grija partidului și sta
tului, a dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, o nouă și însem
nată etapă în dezvoltarea economiei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc și înflorirea acestor minu
nate plaiuri românești.

Vom milita neobosit pentru a.pune mai 
bine în valoare capacitatea creatoare și 
hărnicia oamenilor muncii mureșeni, vom 
intensifica munca politico-educativă în rin- 
dul tuturor cetățenilor județului, de for
mare a omului nou, cu o înaltă conștiință 
politică și cetățenească. Vă asigurăm că 
vom munci cu energie și avînt, strins uniți, 
români, maghiari, germani, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, pentru aplicarea în 
viață a directivelor Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român, a indicații
lor date de dumneavoastră cu ocazia vizi
telor de lucru pe care le-ați făcut în 
județul nostrji, că vom consacra tot ce 
avem mai bun înfăptuirii mărețelor obiec
tive care ne stau în față".

Neamț
Expunerea prezentată de tovarășul Ște

fan Boboș, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Neamț al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popular ju
dețean, precum și dezbaterile — în plenul 
conferinței și în secțiuni, la. care au parti
cipat 235 de vorbitori — au evidențiat re
zultatele remarcabile obținute în cincinalul 
trecut în dezvoltarea economico-șocială, în 
ridicarea nivelului de trai al populației’ ju
dețului. Cele pește 450 de propuneri și su
gestii formulate în cadrul lucrărilor vi
zează, în primul rînd, căile și modalitățile 
concrete de traducere în viață a sarcinilor 
mari ce revin județului în anul 1976 și în 
cincinalul actual în domeniul creșterii și 
diversificării producției. industriale și agri
cole. Astfel, în acești ani vor continua e- 
forturile de dezvoltare a industriei, fiind 
prevăzute construirea a 90 de noi capacități 
de producție la Piatra Neamț. Roman, Tg. 
Neamț, Bieaz și în alte localități.

In domeniul agriculturii, participanții au 
subliniat necesitatea asigurării unei mai 
bune gospodăriri a pămîntului și a utila
jelor, propunînd inițierea unor largi ac
țiuni de masă pentru recuperarea terenu
lui arabil scos din circuitul agricol. Cu 
privire la dezvoltarea zootehniei, sector cu 
tradiții în această parte a țării, s-au for
mulat propuneri de îmbunătățire a îngri
jirii, furajării și adăpostirii animalelor, a 
activității de reproducție pentru amelio
rarea raselor.

Vorbitorii s-au referit la necesitatea 
unor măsuri concrete pentu îmbunătățirea 
activității consiliilor populare în domeniul 
executării lucrărilor de regularizare și în
diguire a unor cursuri de apă, de comba
tere a eroziunii solului. S-a relevat, de 
asemenea, însemnătatea acțiunilor prevăzu
te în cadrul , programului privind conser
varea și buna gospodărire a pădurilor, care 
ocupă aproape jumătate din suprafața ju
dețului.

Vorbitorii au abordat pe larg și proble
mele sistematizării localităților, subliniind, 
între altele, că este absolut necesar să se 
asigure mobilizarea întregii populații a ju
dețului la acțiunile de dezvoltare și înfru
musețare a orașelor și satelor.

O atenție deosebită a acordat conferința 
multiplelor aspecte pe care le ridică po
litica partidului de creștere continuă a ni

velului de trai, de îmbunătățire a activității 
de aprovizionare a populației și de pres
tări de servicii.

In cuvîntul lor, deputății s-au referit tn 
mod critic și autocritic la stilul și meto
dele de muncă ale consiliilor populare, fă- 
cînd numeroase propuneri concrete în le-, 
gătură cu perfecționarea activității politi- 
co-organizatorice pentru atragerea cetățe
nilor la rezolvarea principalelor probleme 
ale vieții economico-sociale.

In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîn
tul tovarășul Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, 
care a subliniat, între altele, că îndeplini
rea exemplară a sarcinilor planului pe 
anul 1976, ca și pe întreg cincinalul actual, 
impune necesitatea folosirii Ia maximum a 
potențialului uman și tehnic din județ, o 
atenție deosebită urmînd a se acorda finali
zării în bune condiții a marelui volum de 

investiții planificate. Pregătirea forței 
de muncă trebuie să fie bine corelată cu 

necesitățile noilor obiective de investiții. 
Un important domeniu de acțiune îl consti
tuie realizarea, în profil teritorial, a schi
țelor de sistematizare a localităților, a ma
rilor programe naționale, de amenajare a 
rîurilor și de conservare și dezvoltare 
a fondului forestier, de gospodărire cit 
mai judicioasă și mai eficientă a pămîntu
lui. Consiliilor populare, deputaților le re
vine sarcina să-și perfecționeze continuu 
stilul și metodele de lucru, formele și mij

loacele muncii politico-educative.
Conferința a adoptat o CHEMARE CĂ

TRE TOȚI LOCUITORII JUDEȚULUI 
NEAMȚ, pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor actualului cincinal, chemare care 
cuprinde, între altele, următoarele anga
jamente :

• creșterea producției industriale globale 
cu 44 la sută la sfîrșitul actualului cinci
nal, față de anul 1975 ; sarcinile de plan pe 
anul 1976 vor fi depășite cu 150 milioane 
lei la producția industrială globală și cu 
100 milioane lei la producția marfă ;

• în cincinalul actual se va accelera 
procesul de modernizare și înnoire a pro
ducției, prin introducerea a peste 25 de 
noi tehnologii și a circa 350 de noi pro
duse ;

• cultivarea spiritului de ordine și dis
ciplină, de bună gospodărire și economisire 
a materiilor prime, materialelor, combus
tibilului și energiei electrice, ceea ce va 
duce în 1976 la reducerea consumurilor 
față de normative cu 900 tone metal, 550

mc material lemnos, 8 400 tone com
bustibil convențional, 8 800 mii kWh 
energie electrică ;

• creșterea suprafeței arabile, în actualul 
cincinal, cu 5 000 hectare, extinderea su
prafețelor irigate cu circa 4 000 hectare, 
realizarea lucrărilor de deșecări pe 8 000 

hectare și combatere a eroziunii solului pe 
14 000 hectare ;

• pentru înfăptuirea acțiunilor de siste
matizare și urbanizare a localităților, de 
înfrumusețare și gospodărire a tuturor o- 
șaselor și satelor, fiecare cetățean apt de 
muncă să execute anual, prin acțiuni pa

triotice, lucrări în valoare.de ceh puțin 
1 000 lei.

într-o atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferință au adoptat tex
tul unei telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm :

„Forum al democrației noastre socialiste, 
conferința a prilejuit participanților și, 
prin ei, tuturor oamenilor muncii de pe 
această străveche vatră românească — 
muncitori, țărani și intelectuali — reafir
marea totalei adeziuni la Programul parti
dului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, Ia întreaga politică in
ternă și externă a partidului și statului.

Dorim, și cu acest prilej, să vă mulțu
mim din adîncul inimii pentru grija pe 
care dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați manifestat-o pentru 
dezvoltarea economico-socială a județului 
nostru, ca dealtfel za tuturor regiunilor 
țării, pentru indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru, 
indicații care au constituit un puternic 
factor mobilizator pentru toți comuniștii, 
pentru toți oamenii muncii din județ.

Ne angajăm în fața corfducerii partidu
lui, a dumneavoastră personal, iubite to
varășe secretar, general și președinte al 
României, să facem totul pentru înfăptui
rea neabătută a mărețelor obiective de- 
făurire a societății socialiste multilateral 

dezvoltate și înaintare a țării noastre spre 
comunism, să contribuim cu toate forțele 
și energiile noastre la înălțarea patriei pe 
noi culmi aje progresului și civilizației, pen
tru triumful cauzei păcii în lume“.

Olt
Expunerea prezentată de tovarășul Con

stantin Sandu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al Consiliului popu
lar județean, precum și cei 186 partici
pant! la discuțiile din plen și pe secțiuni, 
au evidențiat rezultatele bune obținute in 
industrie, agricultură, în domeniul vieții 
sociale și spirituale, au relevat sarcinile 
complexe ce stau în fa(a consiliilor popu
lare în etapa actuală ; au fost făcute nu
meroase propuneri concrete pentru valori
ficarea resurselor existente în fiecare sec-, 
tor. A fost relevat faptul că, în ultimii 
cinci ani, județul Qlt a cunoscut ț> dezvol
tare fără precedent în istoria sa, reflectată 
în ritmul mediu anual de creștere a pro
ducției globale industriale de 29 la sută, 
în realizarea unui volum de investiții care, 
potrivit calculelor, arată că valoarea fie
cărei zile lucrătoare a fost de peste 7 mi
lioane lei. Realizările din agricultura ju
dețului sînt concretizate, între altele, în 
sporirea producției medii de grîu, și po
rumb cu peste 1 000 kg la hectar în cinci
nalul trecut, față de 1966—1970, în livrarea 
anuală a peste 260 000 tone cereale la fon
dul de stat — mai mult cu 95 000 tone față 
de media cincinalului precedent — în 
creșterea producției medii anuale de 
carne, lapte și ouă, în extinderea lucrări
lor de Îmbunătățiri funciare pe 85 000 hec
tare.

Un loc important în dezbateri l-au ocupat 
problemele agriculturii, acordîndu-se aten
ție măsurilor necesare folosirii mal bune 
a fondului funciar, extinderii irigațiilor și 
lucrărilor de desecări, combaterii eroziunii 
solului, amendării solurilor acide, extinde
rii și modernizării plantațiilor vltipomi- 
cole.

Un loc important în cadrul conferinței 
l-au ocupat problemele sistematizării sa
telor, ridicării nivelului de urbanizare și 
civilizație al localităților, domenii în care 
— au arătat participanții la discuții — sînt 
necesare o amplă activitate a deputaților, 
a tuturor • cetățenilor, desfășurarea unor 
acțiuni concrete de către consiliile popu
lare.

Apreciind însemnătatea prevederilor din 
domeniul dezvoltării învățămîntului, ocro
tirii sănătății, lărgirii bazei materiale, a 
activității cultural-educative și sportive, 
numeroși vorbitori s-au referit la cerința 
ca deputății, consiliile populare, împreună 
cu masele largi de cetățeni să asigure rea
lizarea întocmai a măsurilor stabilite, să 
contribuie la intensificarea educației so
cialiste a oamenilor muncii.

Luînd cuvîntul In încheierea dezbateri
lor, tovarășul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., după ce a apreciat spiritul 
constructiv, de lucru, al conferinței, 
a subliniat unele din direcțiile prin
cipale de acțiune în vederea rezolvării e- 
ficiente a problemelor dezvoltării econo
mico-sociale în plan teritorial — precum 
sistematizarea localităților, mal buna gos
podărire a pămîntului, 'folosirea rațională 
a resurselor de apă, folosirea experienței 

’ pozitive existente în ce privește irigarea 
terenurilor agricole, regenerarea unor păduri, 
dezvoltarea și diversificarea producției in
dustriale la sate, mai buna servire a popu
lației. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
lă probleme ale perfecționării învățămîn- 
tului, ale asigurării cadrelor calificate pen
tru noile obiective industriale, ale desfă
șurării unei bogate activități cultural-edu
cative. EI a insistat asupra necesității de 
a se perfecționa metodele de lucru ale con
siliilor populare, accentuînd "imperativul 
valorificării atente a propunerilor partici
panților la conferință.

Conferința a adresat o CHEMARE CĂTRE 
TOȚI OAMENII MUNCII DIN JUDEȚ, In 
care, printre altele, se arată :

e industria metalurgică și constructoare 
de mașini va cunoaște o puternică dezvol
tare, reprezentînd peste 70 la sută din va
loarea producției industriale a județului ;

• în ultimul an al noului cincinal se vor 
produce peste 250 000 tone aluminiu, 238 000 
tone oțel, 12 000 km cabluri electrice de 
forță, 41 000 tone electrozi siderurgici. 
108 000 bucăți osii montate cu roți mono
bloc, 6 000 vagoane, 51.2 milioane metri 
pătrați țesături din bumbac etc ;

• pînă la încheierea cincinalului vor in
tra in funcțiune hidrocentralele de la Stre- 
jești, Arcești și Slatina, amenajate pe rîul 
Olt ;

• în cincinalul 1976—1980, agricultura 
județului va livra la fondul de stat 984 000 
tone grîu, 1 16,4 000 tone porumb, 275 000 
tone floarea-soarelui, 2 560 000 tone' sfeclă 
de zahăr, 200 000 tone fructe, 780 000 tone 
legume, 288 913 tone carne, 4 074 900 hecto
litri lapte de vacă etc ;

• se va realiza un volum de investiții 
de peste 15 miliarde lei,- cu 34,5 la sută 
mai mare decît în perioada 1971—1975. Cu 
aceste fonduri vor fi construite 33 între
prinderi industriale și secții noi, vor fi date 
în folosință peste 13 300 apartamente, pre
cum și numeroase edificii social-culturale și 
edilitar-gospodărești.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
participanții la conferință au adresat 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă din care cităm : 

„Cei 1 491 de deputați, intruniți în Con
ferința consiliilor populare din județul Olt, 
își manifestă, și cu acest prilej, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala 
adeziune la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru de continuă 
înflorire a patriei socialiste și dau expre
sie arzătoarelor sentimente ale locuitorilor 
acestor străvechi meleaguri, de adîncă 
prețuire față de neobosita dumneavoastră 
activitate, închinată ridicării țării noastre 
pe noi culmi de civilizație și progres, creș
terii prestigiului ei in lume.

Vă raportăm, iubite tovarășe secretar 
general, că, încă din primele zile ale anului 
1976, oamenii muncii din județul nostru, 
avîndu-i în frunte pe comuniști, au acționat 
cu însuflețire pentru îndeplinirea exemplară 
a mobilizatoarelor sarcini în industrie, agri
cultură, construcții, transporturi și toate ce
lelalte sectoare ale economiei. Sîntem ferm 
hotărîți să facem totul pentru ea în primul 
an al cincinalului revoluției tehnico-științi
fice să obținem suplimentar o producție in
dustrială globală de peste 200 000 000 lei.

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

în activitatea viitoare vom acorda o deo
sebită atenție dezvoltării continue a învă- 
țămîntuiui de toate gradele, creării unui 
cadru optim desfășurării unei ample ac
tivități cultural-educative menite să contri
buie la dezvoltarea personalității omului 
nou, la instaurarea unui climat de deplină 
responsabilitate, în spiritul Codului princi
piilor și normelor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste.

Ca purtători de cuvînt ai locuitorilor 
Oltului, vă asigurăm, mult' iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi toți, urmînd în- 
suflețitorul exemplu de abnegație și dăruire 
Comunistă pe care dumneavoastră ni-1 dati 
zi de zi, vom depune toate eforturile pen
tru a face din fiecare sat, comună și oraș 
o localitate prosperă, cu un ridicat grad 

de civilizație și bunăstare, contribuind astfel 
la înflorirea continuă a României socialiste".

Prahova
Pe marginea expunerii prezentate de to

varășul Ion Cîrcei, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., președin
tele Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, au avut loc discuții, atît 
în plenul conferinței, cit și pe secțiuni, la 
care au luat cuvîntul 265 participanți. Dez- 
batehea a relevat rezultatele de seamă ob
ținute de oamenii muncii din județ, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid. în cincinalul precedent, care a fost 
îndeplinit cu o Jună mai devreme, obținîn- 
du-se o producție suplimentară de bunuri 
materiale în valoare de 2,648 miliarde lei. 
De asemenea, la export — indicator realizat 
încă din luna august 1974 — au fost livrate 
în plus produse evaluate la 4,5 miliarde lei 
valută.

în centrul dezbaterilor conferinței s-au 
aflat căile concrete de înfăptuire a obiec
tivelor noului cincinal, perioadă în care, 
pe baza investițiilor sporite, economia pra- 
hoveană va înregistra o puternică dezvolta
re, îndeosebi chimia și construcția de ma
șini. Exemplu edificator in această direcție 
îl constituie dezvoltarea cunoscutei între
prinderi de utilaj petrolier „1 Mai“ Plo
iești, care în 1980 va atinge o producție 
aproape dublă față de cea realizată în 1975, 
ca și a Combinatului petrochimic de la 
Teleajen, în cadrul căruia va fi superior va
lorificată o mare cantitate de țiței.

S-a relevat că una din preocupările prio
ritare ale colectivelor industriale va fi ex
portul, care în actualul cincinal va repre
zenta 14 la sută din livrările țării — un 
mare volum ocuplndu-1 utilajele petroliere, 
produsele chimice și petrochimice.

In ce privește agricultura, s-a relevat fap
tul că, în cincinalul actual, producțiile ve
getale șl animale vor trebui să crească con
siderabil.

Conferința a acordat o atenție deosebită 
conservării și dezvoltării fPndulul forestier, 
care, in această parte a țării, ocupă peste 
16 000 ha, precum șl sistematizării, lntr-o 
concepție unitară, a rețelei hidrografice.

Numeroși vorbitori au abordat sarcinile 
ce revin județului în ce privește sistemati
zarea localităților șl dezvoltarea lor eco
nomico-socială, făcînd propuneri în vederea 
atragerii maselor largi de cetățeni la acțiu
nile pentru folosirea eficientă a terenurilor, 
amplasarea judicioasă a construcțiilor in- 
dusțrial-agrare șl de locuit, a obiectivelor 
social-culturale.

în încheierea dezbaterilor conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, care a subliniat principalele sarcini 
care stau în fața oamenilor muncii din ju
deț, în acest cincinal, pentru continua dez
voltare și modernizare a industriei și agri
culturii, creșterea eficienței economice, în
deplinirea ritmică a planului de investiții, 
promovarea principiilor organizării științi
fice în toate sectoarele de activitate. 
In continuare, vorbitorul a insistat asu
pra atribuțiilor ce revin consiliilor popu
lare pe linia conducerii competente a 
activității economico-sociale în profil 
teritorial, pregătirii și repartizării judi
cioase a forței de muncă pentru cuprinde
rea tuturor domeniilor și soluționarea ope
rativă a sarcinilor, evidențiind necesitatea 
întăririi responsabilității în muncă, a ordi
nii și disciplinei, a intensificării activității 
educative peptru ridicarea nivelului con
științei socialiste a oamenilor muncii, pen
tru îndeplinirea exemplară a tuturor sarci
nilor ce revin județului.

Participanții la conferință au adoptat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI LOCUITORII 
JUDEȚULUI, care cuprinde, între altele, 
următoarele obiective :

• industria prahoveană va Înregistra rit
muri înalte de dezvoltare în acest cincinal, 
astfel că în 1980 producția globală va ajunge 
la 48,5 miliarde lei. cu aproape 64 la sută 
mai mult decît în 1975 ; în acest an se va 
realiza peste plan o producție industrială de 
cel puțin 250 milioane lei ;
• în 1980, livrările la export vor crește cu 

peste 30 la sută față de 1975, <ar în acest 
an, prevederile de plan vor fi depășite cu 
peste 50 milioane lei valută ;

• în acest cincinal se va realiza un volum 
de investiții de aproape 34 miliarde lei, cu 
73 Ia sută mai mult decît în cincinalul tre
cut ; vor fi construite 25 de noi capacități 
industriale și se vor dezvolta și moderniza 
peste 65 de obiective existente ; de ase
menea, vor fi realizate peste 24 000 de apar
tamente, 7 400 locuri în creșe și grădinițe, 
285 săli de clasă, 5 100 locuri în cămine de 
nefamiliști ;

o suprafața de teren amenajată pentru 
irigat va crește în acest cincinal cu 5 900 
de hectare ; totodată, se vor efectua lucrări 
de desecări pe 33 900 hectare și de combatere 
a eroziunii solului pe 29 300 hectare ;

• producția agricolă, în medie pe cinci
nal, va fi cu 35 la sută mai mare față de 
realizările perioadei 1971—1975 ;

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

• pe baza programelor de dezvoltare și 
modernizare a patrimoniului vitipomicol, 
pînă la sfîrșitul acestui cincinal producția 
de struguri și fructe va crește cu cel puțin 
60 la sută.

Cu puternică însuflețire participanții la 
conferință au adresat o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, din cuprinsul căreia cităm :

„In spiritul prețioaselor dumneavoastră 
indicații, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, deputății întruniți în conferin
ță au dezbătut cu exigență și responsabili
tate sarcinile complete care revin consili
ilor popiilare municipal, orășenești și co
munale în domeniul industriei și agricultu
rii,^ al investițiilor, construcțiilor și sistema
tizării localităților, al pregătirii forței de 
muncă. De asemenea, deputății, participanții 
la lucrările conferinței, au analizat princi
palele măsuri de îmbunătățire a activității 
din domeniile invățămintului, culturii și să
nătății publice.

Pornind de la analiza aprofundată a 
acestor obiective și a resurselor bogate pe 
care le avem în județ, pa&icipanții la con
ferință au adoptat hotărîri corespunzătoare 
a căror îndeplinire se va materializa în obți
nerea, în 1980, a unei producții globale in
dustriale în valoare de 48,5 miliarde lei, cu 
63,9 la sută mai mare față de cincinalul anterior.

Paralel cu dezvoltarea Ia cote înalte a In
dustriei, în agricultură vom acționa pentru 
sporirea producției globale cu un ritm me
diu anual de 6 Ia sută.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom face tot 
ce depinde de noi pentru valorificarea su
perioară a potențialului uman și material 
de care dispunem, că nu vom precupeți ni
mic în lupta pentru înlăturarea lipsurilor și 
neajunsurilor care rnai există în munca 
noastră, că vom realiza în mod exemplar 
planul pe anul 1976 și prevederile întregului 
cincinal, ilustrind prin fapte devotamentul 
nostru față de patrie și partid, față de po
litica sa internă și externă pusă în slujba 
înfloririi multilaterale a României socialiste, 
triumfului idealurilor nobile de pace și pro
gres social".

Satu Mare
Expunerea prezentată de tovarășul Ioan 

Foriș, prim-secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R., președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular județean, 
precum și dezbaterile din plenul și secțiu
nile conferinței, la care au luat cuvîntul 228 
deputați și invitați, au relevat succesele ob
ținute de oamenii muncii sătmăreni, in pe
rioada 1971—1975, în toate domeniile de ac
tivitate și, într-un spirit de înaltă respon
sabilitate au abordat o problematică largă a 
dezvoltării economice și sociale a județului 
în actualul cincinal, punînd în relief rolul 
sporit al consiliilor populare în mobilizarea 

.. maselor de cetățeni la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor.

Arătînd că în perioada 1976—1980 pe cele 
două platforme industriale din municipiul 
Satu Mare, vor fi puse în funcțiune șase 
noi capacități de producție, printre care și 
Combinatul de îngrășăminte chimice, că 
noi obiective industriale vor fi realizate și 
în alte localități, vorbitorii au subliniat 
că în înfăptuirea, prevederilor planu
lui de dezvoltare economică a județului, 
consiliile populare vor trebui să pună mai 
mult accent pe perfecționarea organizării 
producției și a muncii, pe ridicarea calității 
produselor.

Tn domeniul agriculturii, numeroși vorbi
tori s-au referit la sarcinile deosebite ale 
consiliilor populare, ale unităților de stat 
și cqoperatiste, în obținerea unor producții 
vegetale tot mai mari, în creșterea efecti
velor de animale, în sporirea contribuției 
unităților agricole și a gospodăriilor popu
lației la formarea fondului central de pro
duse agroalimentare.

Vastul program de investiții, de lucrări 
edilitar-gospodărești șl de sistematizare a 
localităților, program ce prevede construi
rea a 12 600 apartamente, darea în folosință 
a 1 800 locuri tn cămine muncitorești, a 
4 200 locuri în grădinițe și creșe, a 260 săli 
de clasă, a făcut obiectul unei largi dezba
teri.

Un mare număr de vorbitori au abordat 
sarcinile care revin județului din progra
mul de conservare și dezvoltare a fondului 
forestier în perioada 1976—2010, program 
care prevede împădurirea în acest județ a 
17 850 ha. Totodată, vorbitorii s-au referit 
la acțiunile pe care consiliile populare tre
buie să le' întreprindă pentru mobilizarea 
tuturor cetățenilor la lucrările prevăzute în 
programul de amenajare a bazinelor hidro
grafice.

Dezbaterile au prilejuit o abordare res
ponsabilă a sarcinilor de o deosebită am
ploare și complexitate în domeniile învă
țămîntului, culturii și pregătirii forței de 
muncă, arătîndu-se că trebuie să se acțio
neze mai hotărît, mai operativ pentru rea
lizarea integrală a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîn
tul tovarășul Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a relevat sarcinile importante 
ce revin consiliilor populare, tuturor oame
nilor muncii pentru înfăptuirea exemplară 
a obiectivelor planului pe 1976 și ale pla
nului cincinal. Au fost subliniate răspunde
rile deosebite ce revin consiliilor populare 
în asigurarea bazei tehnico-materiale ne
cesare îndeplinirii sarcinilor de producție, 
în folosirea deplină a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru. In scopul 
creșterii producției agricole la toate cultu
rile, precum și în zootehnie, vorbitorul a 
recomandat să se acorde o atenție maximă 
folosirii integrale a fondului funciar, a bazei 
tehnico-materiale. Vorbitortil a subliniat, 
totodată, necesitatea îmbunătățirii perma
nente a stilului de muncă al consiliilor 
populare și deputaților, în vederea întăririi 
legăturii lor cu masele, a mobilizării tuturor 
locuitorilor la realizarea sarcinilor complexe 
de dezvoltare economico-socială a județului.

Participanții la conferință, au adoptat o 
CHEMARE CĂTRE TOȚI CETĂȚENII DIN 
JUDEȚ, care cuprinde, între altele, urmă
toarele obiective :

• în actualul cincinal producția Industri
ală a județului, care va marca un ritm a- 
nual de creștere de 9,6 la sută, va atinge 
în 1980 nivelul de aproape 12 miliarde lei ;

• cele mai importante creșteri vor Înre
gistra producția de utilaj minier — 30 la 
sută, utilaj pentru industria chimică — 100 
la sută, mobilă — 60 la sută, țesături tip 
bumbac — 120 la sută, tricotaje — 54 la 
sută, confecții — 63 la sută, ulei comestibil 
— 124 la sută ;

e ca urmare a măsurilor de folosire mai 
eficientă a mașinilor șl utilajelor, a diver
sificării și ridicării calității produselor, va
loarea producției industriei locale va atinge 
în 1980 1,2 miliarde lei, iar volumul pres
tărilor de servicii către populație va crește 
cu 60 la sută ;

0 în agricultură, prin folosirea cu chib
zuință a fondului funciar și a mijloacelor 
bănești, prin aplicarea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, la toate cul
turile, valoarea producției globale va fi, în 
1980, cu 26 la sută mal mare decît la sfîrși
tul cincinalului precedent. în'aceeași pe
rioadă, suprafața arabilă a județului va 
crește cu 14 000 ha ;

0 pe baza dezvoltării puternice a produc
ției agricole va spori substanțial contribu
ția unităților de stat și cooperatiste din 
județ la formarea fondului central de pro
duse agroalimentare. In ultimul an al cin
cinalului se vor livra statului, față de 1975, 
cu 21 la sută mal mult porumb boabe, cu 
88 la sută 'mai multă carne, cu 116 la sută 
mai mult lapte ;

0 cu sprijinul larg al locuitorilor vor fi 
construite dispensare medicale în comunele 
Turț, Bicsad, Gehal, Beltiug, Acîș, Doba, 
Supur, Sanislău, Tama Mare, Moftin, pre
cum și alte obiective sanitare.

în încheierea lucrărilor conferinței, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU din al cărei cuprins cităm : 

„Participanții la prima conferință ju
dețeană a consiliilor populare se fac mesa
gerii voinței tuturor alegătorilor pe care îi 
reprezintă — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — pentru a reafirma a- 
deziunea unanimă Ia politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, hotă- 
rîrea fermă de a acționa cu înaltă dăruire 
comunistă și profund spirit revoluționar în 
vederea transpunerii exemplare în viață a 
sarcinilor ce revin județului Satu Mare in 
cincinalul 1976—1980 din mărețul Program 
de edificare socialistă și comunistă a pa
triei adoptat de Congresul al Xl-lea al 
partidului.

Ne angajăm ca, prin folosirea cit mai ju
dicioasă a capacităților de producție, creș
terea productivității muncii, valorificarea 
superioară a tuturor resurselor materiale și 
a forței de muncă, valoarea producției in
dustriale să fie la sfîrșitul actualului cin
cinal cu 58 la sută mai mare decît în anul 
1975. Producția agricolă va crește astfel in
cit în 1980 vom realiza în medie la ha 3 400 
kg grîu, 3 660 kg porumb boabe, în condi
ții de neirigare, 20 100 kg cartofi, 38 000 kg 
sfeclă de zahăr, corespunzător condițiilor 
tehnico-materiale asigurate.

Vă asigurăm totodată, stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că oamenii muncii 
sătmăreni sînt hotărîți să participe cu toate 
forțele la înfăptuirea amplului program de 
conservare și dezvoltare a fondului forestier, 
precum și la amenajarea bazinelor hidro
grafice, accelerînd ritmul de execuție a lu
crărilor de îndiguire și regularizare a nu
rilor Tur, Someș și a Văii Eriului".

valoare.de


Tovarășul Nicolae Ceausescu
s-a intilnit cu tovarășul

Inaugurarea Centrului cultural
românesc de la Universitatea

w Felipe Gonzales
din Louvain—Belgia

(Urmare din pag. I)

Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte membrii dele
gației P.S.O.E. — Nicolas Re- 
dondo, membru al Comisiei Exe
cutive a P.S.O.E., președintele 
Uniunii Generale a Muncitori
lor din Spania, Luis Yanez, 
membru al Comisiei Executive, 
secretar al P.S.O.E., Jose Fede- 
rico Carvajal și Rafael Escu- 
dero, membri ai Comitetului Na
țional al P.S.O.E.

Conducătorul delegației spa
niole a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri 
pentru invitația de a vizita 
România, pentru prilejul oferit 
de a cunoaște realizările obți
nute de poporul român în con
struirea unei vieți noi, libere și 
prospere.

Salutlndu-i pe oaspeți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția pentru vi
zita pe care o întreprind în țara 
noastră, pentru convorbirile pri
lejuite de această vizită, apre
ciind că ele vor permite să se

pună bazele unor relații de prie
tenie și..................
Partidul 
Partidul 
Spaniol, 
partide 
unității forțelor progresiste, de
mocratice și antiimperialiste, al 
păcii și socialismului.

în timpul întrevederii s-a pro
cedat la o informare reciprocă 
asupra activității și preocupări
lor celor două partide și s-a 
efectuat un schimb de vederi 
privind unele probleme, ale si
tuației internaționale și ale miș
cării muncitorești internaționale.

în acest cadru, s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta 
raporturi de prietenie și. colabo
rare între cele două partide, pe 
baza !......... .
liste, a 
tei și a 
de a-și 
propria 
amestec

’ necesitatea 
tării 
niști, socialiști, social-democrați 
și alte forțe politice progresiste 
și democrate pe plan național 
și pe plan internațional în lup
ta pentru progres economic și 
social, împotriva imperialismu-

strînsă colaborare între 
Comunist Român și 
Socialist Muncitoresc 

în interesul celor două 
și popoare, al cauzei

solidarității ihternaționa- 
. respectului independen- 
i dreptului fiecărui partid 

elabora de sine stătător 
sa'politică fără nici un 
din afară. S-a subliniat 

deosebită a dezvol- 
colaborării dintre comu-

lui, a amestecului acestuia în 
treburile interne ale altor state, 
pentru raporturi noi în viațș. in
ternațională, care să asigure 
fiecărui popor, fiecărei națiuni 
-dreptul la dezvoltare liberă, in
dependentă, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mon
diale.

Subliniindu-se importanța deo
sebită a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa, în' timpul convorbirilor 
s-a relevat necesitatea unirii 
eforturilor popoarelor din Euro
pa pentru înfăptuirea unei 
securități reale pe continent, 
pentru dezvoltarea unei coope
rări pe multiple planuri între 
țările și popoarele europene.

în încheierea convorbirilor, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
urat conducerii Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol noi 
succese în lupta pe care o des
fășoară pentru progres economic 
și social în Spania, în întărirea 
colaborării cu celelalte forțe 
progresiste, democratice din 
Spania.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

Ziarele mexicane „La Pren- 
sa“, „El Universal“ și „El Com- 
batiente“ publică ample mate
riale, însoțite de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, re
feritoare la concepția președin
telui României în legătură cu 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, mai jus
te și mai echitabile, precum și 
cu privire la dezarmare, secu
ritate și cooperare în Europa și 
în lume. Ziarele redau citate 
din operele tovarășului Nicolae

mexicană
Ceaușescu, evidențiind contri
buția președintelui României la 
soluționarea marilor probleme 
ale othenirii, poziția construc
tivă exprimată de șeful statului 
român, de la tribuna Marii Adu- • 
nări Naționale, precum și în 
cursul vizitei’ oficiale de priete
nie întreprinse în 
trecut.

Presa mexicană 
asemenea, ample
vind realizările obținute de ța
ra noastră în domeniul politicii 
interne și internaționale.

Mexic anul

publică, 
articole

de 
pri-

româno-chineză
Delegația guvernamentală 

comercială română, condusă, 
de tovarășul Ion Pățan, vi- 
ceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului ex
terior și cooperării economi
ce internaționale, care se află 
intr-o vizită oficială în Re
publica Populară Chineză, a 
avut o întrevedere cu Hua 
Kuo-fen, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze. Cu acest prilej, au fost 
evocate relațiile de priete
nie și solidaritate dintre cele 
două partide, guverne și po
poare, exprimîndu-se satis
facția pentru cursul mereu 
ascendent care caracterizea
ză relațiile multilaterale din
tre România și China. între
vederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

COMUNICAT COMUN

AGENDA
Celui de-al ll-lea Congres al 

Partidului Socialist din Costa Rica

Bhagat, pentru felicitările ce 
l-au fost adresate cu ocazia a- 
legerii sale în această funcție.

SIMPOZION

cu privire la vizita oficială în Austria a ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu

Domnului profesor MIHAIL STERIADE 
Directorul Centrului cultural 
românesc de la Universitatea

din Louvain
BELGIA

Cu prilejul ședinței inaugurale a Centrului cultural românesc 
de la Universitatea din Louvain. doresc să vă adresez calde felici
tări și să transmit tuturor participanților la activitatea acestui așe- 
zămint un salut cordial.

Apreciez în mod deosebit interesul față de cultura româneasca 
manifestat în cadrul prestigioasei Universități din Louvain și con- 
sider că programul Centrului condus de dumneavoastră cu un înalt 
spirit de dăruire se înscrie. în chip fericit, in sensul preocupărilor 
nobile pentru mai buna cunoaștere reciprocă a popoarelor român 
și belgian, între care se dezvoltă relații de prietenie și strînsă 
conlucrare.

Cu aceste ginduri, vă rog să primiți urările mele de deplin succes 
în activitatea pe care o inaugurați, consacrată contribuțiilor specifice 
aduse la tezaurul valorilor spirituale ale umanității de o națiune 
atașată profund marilor idealuri de pace, progres și colaborare in
ternațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează de- 

legaților la cel de-al II-lea Congres al Partidului Socialist din 
Costa Rica, membrilor partidului dumneavoastră și oamenilor 
muncii costaricani un cald salut prietenesc, împreună cu urări de 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului.

Congresul Partidului Socialist din Costa Rica se desfășoară în 
condițiile intensificării luptei popoarelor latino-americane, a forțe
lor populare, democratice și progresiste din America Latină și din 
întreaga lume, împotriva imperialismului, colonialismului și neo- 
coloniaiismului, pentru apărarea și consolidarea independentei na
ționale, pentru preluarea bogățiilor naționale în folosul propriu, 
pentru o dezvoltare economico-socială de sine stătătoare, pentru 
o nouă ordine economică și politică internațională, pentru pace și 
colaborare în lume.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, îndeosebi după Vizita în Costa Rica a pre
ședintelui Republicii Socialiste România, secretarul general al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, reafirmăm, totodată, dorința 
partidului nostru de a adinei în viitor cursul pozitiv al relațiilor 
stabilite intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist din 
Coste Rica, în folosul dezvoltării colaborării și pieteniei dintre po
poarele noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

în zilele de 22—28 ianuarie 
1976 s-au desfășurat la Bucu
rești, sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, lu
crările Simpozionului româno- 
sovietic pe tema : „Rolul așeză
mintelor culturale în educarea 
comunistă a oamenilor muncii“, 
prevăzut în Planul de colaborare 
culturală dintre Republica 
cialistă România și Uniunea 
vietică.

Continuînd dialogul de 
Simpozionul sovieto-român de la 
Moscova pe tema : „Organiza
rea deservirii, bibliotecare în 
mediul rural“, reuniunea de la 
București a prilejuit un rodnic 
schimb de informații și experi
ență, privind realizările și pre
ocupările așezămintelor cultu
rale din cele două țări, în 
carea comunistă a maselor 
de oameni ai muncii.

MANIFESTARE

ÎNTÎLNIRE
în legătură cu deschiderea, la 

24 februarie a.c., a lucrărilor ce
lui de-al XXV-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, V.I. Drozdenko, a 
avut ieri o întîlnire cu Cadre di
dactice și cursanți ai Academiei 
„Ștefan Gheorghiu“.

Cu acest prilej, ambasadorul 
sovietic a prezentat o expunere

despre direcțiile dezvoltării eco
nomiei naționale a U.R.S.S. în 
anii 1976—1980.

TELEGRAMĂ
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România, Nicolae Giosan, a 
primit un mesaj de mulțumire 
din partea președintelui Came
rei Reprezentanților a Parla
mentului Indian, Bali Ram

So- 
So-

Ia

edu- 
largi

Cul-Sub auspiciile Consiliului 
turii și Educației Socialiste, 
miercuri seara a avut loc în 
Capitală la Casa filmului un 
spectacol de gală cu fimul „Ochii 
Shivanei“, manifestare organi
zată cu prilejul împlinirii a 26 
de ani de la proclamarea Repu
blicii India.

SEARA CULTURALA
Cu prilejul Zilei naționale a 

Australiei. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat miercuri, în 
Capitală, o seară culturală.

înhumarea tovarășului
Emil Bodnaraș

Așa cum s-a anunțat, după 
funeraliile care au avut loc la 
București, în prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a în
tregii conduceri de partid și de 
stat, sicriul cu corpul neînsufle
țit -al tovarășului Emil Bodnaraș 
a fost transportat cu un tren 
special la Iaslovăț — Suceava.

Aici a avut loc miercuri dimi
neața înhumarea tovarășului

Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

La ceremonia înhumării au 
participat reprezentanți ai Co
misiei pentru organizarea fune
raliilor, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid șl de stat, 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, generali și ofițeri, mem-

bri ai. familiei celui dispărut, un 
mare număr de locuitori din 
Iaslovăț și comunele învecinate.

Sicriul, purtat de ofițeri ai 
forțelor noastre armate, a fost 
depus pe un catafalc. O compa
nie militară a prezentat onorul, 
în acordurile Internaționalei, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui Emil Bodnaraș a fost coborit 
în criptă. Cei prezenți au păstrat 
un moment de reculegere.

TELEGRAME DE CONDOLEANȚE
în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Emil 
Bodnaraș, pe adresa Consiliului 
de Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Cofnunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, au trimis telegrame 
de condoleanțe : Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Prezi
diul Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace, Ahmed Sekou 
Touré, președintele Republicii 
Guineea, avocat Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de

Sud, președintele Consiliului 
Consultativ al Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
Gaafar Mohamed Nimeiri, pre
ședinte al Republicii Democrati
ce a Sudanului, Joop M. Den 
Uyl, prim-ministru al Regatului 
Țărilor de Jos.

Pe adresa tovarășului Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, și a tovarășului George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, au sosit telegrame de 
condoleanțe din partea primului

ministru al Danemarcei, Anker 
Joergensen, și a ministrului afa
cerilor externe al Danemarcei, 
K. B. Andersen.

★
Au mai transmis telegrame de 

condoleanțe Wladyslaw Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, Sayed Sharief, amba
sadorul Republicii Democratice 
Sudan, Ferdinand Rath, directo
rul Centrului demografic al
O. N.U. la București, B. R. De- 
varajan, reprezențant al
P. N.U.D. în România.

PEDAGOGIA LOISIRULUI
(Urmare din pag. 1) I

La invitația ministrului fede- 
I ral al afacerilor externe al Re- 
I publicii Austria, dr. Erich 

Bielka, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a 
efectuat o vizită oficială în Aus
tria, între 25 și 28 ianuarie 1976.

în timpul vizitei, ministrul 
afacerilor externe George Ma
covescu a fost primit de pre
ședintele federal, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, și de cancelarul 
federal dr. Bruno Kreisky. Mi
nistrul român a făcut o vizită 

! președintelui Consiliului Națio
nal, Anton Benya, și a avut o 
întîlnire cu deputați ai1 Parla
mentului austriac.

Ministrul român al afacerilor 
externe și persoanele care l-au 
însoțit au vizitat Centrul inter
național de administrație și de 
conferințe din Parcul Dunării, 
precum și diferite instituții cul
turale și economice din Austria.

Ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, și ministrul 
federal al afacerilor externe, dr. 
Erich Bielka, au avut convorbiri 
cuprinzătoare cu privire la dez
voltarea relațiilor bilaterale și 
probleme internaționale actuale 
de interes comun.

Cei doi miniștri de externe au 
constatat cu satisfacție că rela
țiile dintre cele două țâri, bazate 
pe prietenie și colaborare re
ciprocă, au cunoscut, în ultimii 
ani, o adincire continuă, îndeo
sebi ca urmare a vizitei oficiale 
in Republica Socialistă România, 
în- 1969, a președintelui federal 
Franz Jonas, a vizitei oficiale în 
Austria a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în 1970, și a vizitei 
oficiale în România a cancelaru
lui federal, dr. Bruno Kreisky, 
anul trecut.

Cele • două părți au reafirmat 
interesul pe care guvernele lor 
îl acordă dezvoltării multilatera
le și continue a relațiilor bilate
rale.

Miniștrii au subliniat impor
tanța schimburilor de vederi pe
riodice între ministerele de ex
terne ale celor două state în 
chestiuni privind relațiile româ
no-austriece și în probleme in
ternaționale.

A fost înregistrată cu satisfac
ție activitatea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-austrie
ce pentru coope.are economică, 
tehnică și industrială și au fost 
salutate progresele obținute în 
acest domeniu. Cele două părți 
și-au exprimat dorința de a 
extinde și diversifica schimbu
rile comerciale reciproce și 
cooperarea, atit în cadrul bilate
ral, cit și pe terțe piețe.

Cele două părți au convenit să 
acționeze pentru ca tratativele 
cu privire la încheierea unui 
acord comercial pe termen lung 
pentru perioada 1976—1985, a 
unui acord pentru evitarea du
blei impozitări pe venituri și 
avere și a unui acord cu privire 
la promovarea și garantarea 
reciprocă a investițiilor, să fie 
finalizate, respectiv începute, 
într-un viitor cît mai apropiat.

Cele două părți și-au mani
festat satisfacția în legătură cu 
dezvoltarea colaborării științifi
ce și culturale, pronunțîndu-se 
pentru amplificarea ei în conti
nuare. Ele și-au reafirmat in
tenția de a diversifica contactele 
în toate domeniile, în interesul 
unei mai bune înțelegeri re-

ciproce, inclusiv contactele în
tre cetățenii celor două țări, și 
de a contribui la soluționarea 
problemelor din domeniul uma
nitar în conformitate cu Actul 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa.

Cei doi miniștri au efectuat un 
schimb larg de vederi cu, privire 
la principalele probleme inter
naționale și au constatat con
cordanța punctelor lor de vedere 
în numeroase probleme. Ei și-au 
exprimat satisfacția cu privire 
la progresele obținute în cursul 
procesului de destindere, precum 
și hotărîrea lor fermă de a 
stimula pe toate planurile acest 
proces și de a acționa pentru ca 
el să devină durabil. Pentru a- 
ceasta este indispensabilă' con
tribuția hotărită a tuturor state
lor indiferent de mărimea lor. 
Ambele țări vor acționa și în 
viitor pentru lărgirea colaborării 
între toate statele Europei, indi
ferent de sistemele lor politice, 
economice și sociale.

Ambele părți reafirmă că re
lațiile lor se bazează pe cele zece 
principii care, conform Actului 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
trebuie să guverneze relațiile 
dintre toate statele participante. 
Aceste principii constituie o 
premisă esențială pentru asigu
rarea unei păci trainice în Eu
ropa și în lume. Ele și-au ex
primat hotărîrea de a traduce în 
viață. în totalitatea lor, prevede
rile Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, act care are un caracter 
unitar.

Cele două părți consideră ne
cesar să se depună toate efortu
rile în vederea continuării, în 
conformitate cu Actul final al 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, a procesu
lui multilateral de edificare a 
securității și de dezvoltare a 
colaborării în Europa, inițiat de 
conferință, și rezolvării durabile 
a tuturor problemelor nesoluțio
nate existente pe continent ; în 
acest sens, ambele părți acordă 
mare importanță întîlnirii de la 
Belgrad din 1977, precum și pre
gătirii acestei reuniuni.

Ambele părți au subliniat că 
înfăptuirea unei reale securități 
pe continentul european este 
indisolubil legată de măsuri ho- 
tărîte de diminuare a confrun
tării militare și de reducere 
substanțială a potențialului mi
litar, în așa fel incit securitatea 
nici unui stat să nu fie afec
tată. Miniștrii au examinat pro
blemele dezarmării, inclusiv ale 
dezarmării nucleare, și s-au pro
nunțat pentru intensificarea 
eforturilor de dezarmare. în ve
derea înfăptuirii cît mai curind 
a unor măsuri concrete și prac
tice în acest domeniu. Ei au fost 
de părere că Organizației Na
țiunilor Unite îi revine un rol 
important în domeniul dezarmă
rii și au fost de acord să spri
jine eforturile Care se depun în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite în direcția dezarmării.

Cele două părți consideră că, 
în cadrul măsurilor de întărire 
a securității și colaborării euro
pene, o deosebită importanță 
are promovarea colaborării mul
tilaterale1 și înțelegerii între 
statele balcanice. Interlocutorii 
și-au exprimat speranța că în
trunirea Conferinței țărilor bal-

canice cu privire la cooperarea 
economică va constitui o con
tribuție de seamă la crearea 
unul climat de înțelegere și 
bună vecinătate In Balcani, în 
sensul transpunerii în viață a 
Actului final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa.

Partea română și cea austriacă 
s-au declarat pentru o regle
mentare politică a problemei ci
priote, bazată pe respectarea 
independentei, suveranității și 
integrității teritoriale a Republi
cii Cipru și a asigurării unei 
conviețuiri pașnice între cele 
două comunități cipriote, precum 
și pentru continuarea tratative
lor dintre ele.

Apreciind că securitatea euro
peană este strîns legată de si
tuația din regiunea Mediteranei 
și Orientului Mijlociu, ambele 
părți au reliefat că .este impe
rios necesar să se depună noi și 
hotărîte eforturi pentru instau
rarea grabnică a unei păci juste 
și durabile în această zonă.

Interlocutorii și-au exprimat 
convingerea că reducerea deca
lajului crescînd dintre statele • 
industrializate și țările in curs 
de dezvoltare constituie unul 
dintre cele mai prioritare țeluri 
ale lumii contemporane și că 
trebuie luate 
pentru a se 
mai rapid al 
dezvoltare și 
ceririle civilizației contempora
ne. Ambele părți au considerat 
că rezolvarea problemelor com
plexe economice și politice cu 
care se confruntă astăzi omeni
rea reclamă colaborarea tuturor 
statelor, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi ; în această pri
vință, țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare și 
statelor nealiniate le revine un 
rol deosebit.

Miniștrii au subliniat impor
tanța pe care guvernele lor o 
acordă Organizației Națiunilor 
Unite și au reafirmat intenția 
lor de a acționa pentru crește
rea rolului organizației în men
ținerea păcii și securității inter
naționale, în dezvoltarea co
laborării între toate statele și în 
promovarea dreptului internațio
nal în relațiile dintre state. Păr
țile au fost de acord că este de 
dorit îmbunătățirea modului de 
lucru al Organizației Națiunilor 
Unite și întărirea autorității sale 
în soluționarea problemelor 
complexe cu care se confruntă 
lumea. Miniștrii au evidențiat 
buna colaborare între delega
țiile celor două țări la O.N.U. 
și în cadrul altor organizații in
ternaționale.
■ Convorbirile între cei doi mi
niștri de externe s-au desfășu
rat într-o atmosferă foarte prie
tenească. plină de înțelegere și 
deschisă. Ei și-au exprimat sa
tisfacția asupra 
pe care le-au dus în timpul vi
zitei, exprimîndu-și speranța că 
acestea vor servi la întărirea 
colaborării româno-austriece.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a adresat 
ministrului federal al afacerilor 
externe al Republicii Austria, 
dr. Erich Bielka, invitația de a 
face o vizită oficială în Româ
nia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Asupra datei exacte 
a vizitei se va conveni, pe cale 
diplomatică.

In prezența unei numeroase 
asistențe, alcătuită din persona
lități ale vieții politice, cultu
rale și universitare din Belgia, 
marți, a fost inaugurat Centrul 
cultural românesc de la Univer
sitatea catolică din Louvain, una 
dintre cele mai prestigioase in
stituții de învățămint superior 
din Europa, de la a cărei în
ființare se împlinesc, în curind, 
550 de ani. Au participat, de 
asemenea, ministrul culturii, 
Henri Francois van Aal, recto
rul Universității catolice din 
Louvain, E. Massaux, Eli Tro- 
clet, ministru de stat, președin
tele Asociației culturale Belgia- 
România, și Yves du Monceau, 
primarul localității Louvain-La 
Neuve. pe teritoriul căreia se 
află Centrul cultural românesc.

La deschiderea festivității, 
ambasadorul țării noastre la 
Bruxelles, Alexandru Lăzărea- 
nu, a dat citire Mesajului adre
sat. de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, directorului 
noului așezămînt de cultură, 
Mihail Steriade, cu prilejul inau
gurării. Mesajul a fost primit 
cu deosebită căldură și însufle
țire de către asistență.

Au luat, de asemenea, cuvîn
tul Eli Troclet, profesorul M. 
Woitrin, vicerector al Universi-

tății, precum și primarul locali
tății Louvain-La Neuve. Subli
niind însemnătatea creării Cen
trului cultural românesc pentru 
mai buna cunoaștere reciprocă 
dintre universitarii români și 
belgieni, dintre oamenii de cul
tură din cele două țări, vorbi
torii au dat o înaltă prețuire 
activității depuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu- în , direcția 
dezvoltării continue a relațiilor 
dintre România și Belgia, aten
ției permanente pe care o a- 
cordă culturii, vieții universita
re, extinderii legăturilor pe mul
tiple planuri dintre oamenii de 
cultură din întreaga lume, dintre 
intelectualii români și belgieni.

în cuvîntul său, Mihail 
Steriade, directorul Centrului 
cultural românesc, aducind 
călduroase mulțumiri președin
telui României pentru mesajul 
transmis, ca și pentru prețiosul 
sprijin moral și material acor
dat instituției inaugurate la 
Louvain, a arătat că activitatea 
în cadrul Centrului se înscrie 
în tradiția înaltelor idealuri 
umaniste ale culturii naționale 
a poporului român și constituie 
o nouă punte de legătură între 
universitățile din România și 
Belgia pe terenul atît de fertil 
al cooperării și schimburilor de 
valori culturale și științifice.

REUNIUNEA MINISTERIALĂ A ȚĂRILOR

MEMBRE ALE „GRUPULUI CELOR 77“

măsuri urgente 
asigura progresul 
țărilor în curs de 
accesul lor la cu-

convorbirilor.

în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc miercuri, 
ambasadorul George Vaciel, 
conducătorul delegației brazilie
ne la actuala fază a reuniunii 
„Grupului celor 77“, în curs de 
desfășurare la Manila, a decla
rat că s-au înregistrat progrese 
în lucrările pe comitete, în spe
cial în comitetul numărul 1, ca
re discută probleme privind co
merțul cu produse de bază și 
manufacturate. El a precizat că, 
în aceste probleme, între țările 
membre ale celor trei grupuri 
regionale geografice — latino- 
american, asiatic și african — 
există un acord substanțial. Este 
vizată, printre altele,, stoparea 
fluctuațiilor anormale a prețu
rilor pe piața internațională la 
produsele de bază, care afectea- 

- ză în mod deosebit țările în curs 
de dezvoltare. „Grupul celor 77“ 
— a precizat ambasadorul — are 
în vedere, de asemenea, consti
tuirea unui fond comun pentru 
stabilizarea comerțului interna
țional cu produse de bază.

Tovarășul Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, a sosit miercuri în ca
pitala fllipineză, unde se desfă
șoară cea de a treia reuniune 
ministerială a „Grupului celor 
77“, la care este- invitată și 
România. Pe aeroport, se aflau 
ministrul filipinez al comerțului, 
Troadio Quiazon, înalți funcțio
nari ai Ministerului Afacerilor

Externe al Republicii Filipine. 
A fost prezent, de asemenea, 
însărcinatul cu afaceri an. al 
României la Manila, Bogdan 
Baltazar.lucrările Conferinței pentrucooperare economică

Șefii delegațiilor celor cinci 
țări participante la Conferința 
balcanică pentru cooperare eco
nomică au prezentat, miercuri, 
in continuare, poziția de princi
piu a țărilor lor, in cadrul ce
lor două ședințe plenare care 
au avut loc în cursul dimine
ții șt al după-amiezii.

După încheierea. dezbaterilor 
generale, în plenară a început 
examinarea propunerilor și idei
lor concrete avansate în vede
rea unei colaborări multilatera
le în diferite domenii eoonomi- 
ce și tehnice. Au fost prezenta
te, astfel, propuneri privind co
operarea în domeniile agricul
turii, industriei alimentare și 
comerțului.

Dezbaterile din cursul după- 
amiezii au abordat, de asemenea, 
propuneri privind cooperarea 
multilaterală și în alte dome
nii, ca transporturile, teleco
municațiile, turismul, apărarea 
mediului înconjurător, sănătatea 
publică și altele.

Trei ani de la semnarea Acordului
de la Paris privind Vietnamul

Un articol din ziarul „Nhan Dan"

a spectatorului de operâ ? Cine crede câ 
un ciclu organizat de excursii pe bicicleta 
ar rămîne fără amatori ?

Un consilier pentru loisir va trebui însă 
să se ocupe, cum spuneam, nu numai de 
îndrumarea spre grupurile mari. Dacă el ar 
funcționa, de pildă, pe lîngă o casă de 
cultură a tineretului ar putea pune în le
gătură cîte 4-5 tineri pe care-i știe c'în- 
tind la diverse instrumente și care pot „face 
muzică" de plăcere, acasă, întîlnindu-se și 
vizitîndu-se reciproc. Dar numai de pasio- 
nații de muzică poate fi vorba ? Intr-un 
cincinal al revoluției științifico-tehnice atra
gerea și mai activă a unor tineri spre pa
siuni individuale din aceste domenii n-ar 
strica deloc. Vizitele și discuțiile obișnuite 
între colegi și prieteni ar trebui, de ase- 

/ menea, mult mai recomandate. Sute de mii 
de oameni s-au transferat din sat (unde 
duminica se duceau la „horă") avînd încă 
un aer de izolați în orașe. Ei fac și pri
mesc puține vizite pentru simplul motiv că 
acestea li se par a atrage multe obligații 
din partea gazdei (mese întinse etc.) care 
cer timp și produc oboseală. Spargerea a- 
cestei mentalități, reducerea serviciilor la 
minimum (o cafea, o băutură răcoritoare) 
ar face mai limpezi aceste relații foarte 
utile. In unele blocuri foarte puține familii

se cunosc (nu mai vorbim de vizite I) și 
asta în timp ce în multe locuri discuțiile 
„în timpul liber” dintre locatari sînt, potri
vit statisticilor sociologilor, mult mai apre
ciate chiar decît... serialele posturilor de 
televiziune. Fiindcă dau o notă de apropie
re, de umanitate. O listă de asemenea 
propuneri ar crește enorm, fiind de cea mai 
mare utilitate...

Programul stabilit de un consilier de loi
sir ar fi, fără îndoială, pentru fiecare din
tre noi de natură să ne scoată din mono
tonia- in tcare mai trăim. Dar chiar dacă o 
asemenea funcție nu există încă, destule 
posibilități ne stau la îndemînă ca să ac
ționăm și noi mai energic în direcția edu
cației cetățeanului, îndeosebi a celui tînăr. 
Elemente de pedagogie a loisirului există, 
destul de neorganizat, dar există totuși, în 
școli. Aici s-ar putea face mult mai mult. 
De cp nu ?, chiar și prin programă. De 
asemenea, un rol mare pot îndeplini aici 
casele de cultură, nu numai prin ceea ce 
oferă ele tinerilor ci și prin întrebarea pe 
care, odată pusă, trebuie s-o și completăm 
cu un răspuns : dumneata ce faci în timpul 
liber ?

De la răspuns se trece firesc la cunoaș
terea omului și, tot așa de firesc, la îndru
marea lui.

Nu-i ușor, dar să încercăm...

Ziarul „Nhan Dan“ consacră 
un articol redacțional împlinirii 
a trei ani de la semnarea „A- 
cordului privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în

• pe scurt • pe scurt • pe scurt • modificarea imediată a legisla
ției privind dreptul de întrunire 
și de manifestare.

SITUAȚIA DIN LIBAN 
IN CURS DE NORMALIZARE

o ACORDUL de încetare 
focului în Liban a continuat să 
fie respectat, miercițri, de toate 
părțile în conflict, atît la Beirut, 
cit și în restul țării. Concomi
tent, se desfășoară acțiuni 
nite să ducă la restabilirea 
ții normale. După ce toate 
mentele înarmate au 
trase de pe străzile capitalei, 
miercuri. în oraș și-au făcut 
apariția echipe de lucrători ai 
municipalității, dotate cu buldo
zere, pentru a degaja 
de circulație.

La Tripoli, al doilea 
mărime al Libanului, 
tează că viața și-a luat cursul 
normal.
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PLENARA C.C. 
AL P.C. BULGAR

rie. 
P.C.

IN zilele de 27—28 ianua- 
a avut loc Plenara 4C.C. al 
Bulgar. La propunerea Bi-

a 
ordine de 

Xl-lea

roului Politic al C.C., plenara 
aprobat următoarea 
zi a Congresului al
P.C. Bulgar :

al 
___ Raportul C.C. al 

P.C. Bulgar pentru perioada în
tre congresele al X-Iea și al 
Xl-lea și sarcinile de viitor — 
raportor Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar ; 
Raportul Comisiei centrale de 
control și revizie ; Aprobarea 
directivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a Bulgariei pe anii 
1976—1980 ; Alegerea organelor 
centrale ale P.C. Bulgar.

• PRIMUL ministrul al Spa
niei, Carlos Arias Navaro. a 
prezentat, miercuri, Cortesuri- 
lor (Parlamentul) un ansamblu 
de reforme care in viziunea 
guvernului său ar duce la „o 
deschidere democratică" prin 
„respectarea legilor actuale“.

Șeful guvernului a propus, 
astfel, dizolvarea Cortesurilor și 
înlocuirea lor printr-un parla
ment bicameral — format din 
Senat și Camera Deputaților,

„SÄPTÄMINA FEMEII 
AFRICANE"

• PREȘEDINTELE GABONU- 
LUI, Albert Bernard Bongo, a 
inaugurat. Ia Libreville, confe
rința „Săptămîna femeii afri
cane". La lucrări participă re
prezentante ale organizațiilor de 
femei din mai multe țări ale 
Africii.

Din partea Consiliului Na
țional al Femeilor din Republi
ca Socialistă România participă 
Eleonora Mărculescu, membră a 
consiliului, președinta Comite
tului județean al femeilor Galați.

chinezi, precum și ofițerilor și 
soldaților forțelor Gomindanului 
din insulele Quemoy. Tatan, 
Erhtan și altele posibilitatea de 
a petrece sărbătorile de primă
vară din anul 1976 împreună cu 
populația din întreaga țară, Ar
mata Populară Chineză de Eli
berare a primit ordinul de a 
suspenda bombardamentele de 
artilerie în zilele de 31 ianuarie 
și 1 februarie, în semn de solici
tudine.

universitățile

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Cartierului General al 
unităților Armatei Populare Chi
neze de Eliberare de pe frontul 
Fukien a anunțat miercuri că, 
pentru a se da compatrioților

• Intre
„Babeș-Bolyai" din CIuj-Na- 
poca și „A. A. Jdanov" din 
Leningrad s-a semnat o con
venție de colaborare pe anii 
1976—1977, care prevede 
schimburi de vizite reciproce 
ale unor cadre didactice și 
cercetători științifici, schim
buri de experiență în dome
niile organizării, desfășurării 
și perfecționării procesului 
de învățămint etc.

• pescurt,* pe scurt '» pe scurt •

Vietnam", In care relevă im
portanța politică și juridică a 
acestui document, consacrind 
succesele poporului vietnamez 
în lupta îndelungată pentru in
dependența națională și reuni- 
ficarea patriei.

Arătînd că guvernul R.D. 
Vietnam și poporul vietnamez 
își respectă obligațiile în spiri
tul Acordului de la Paris, 
„Nhan Dan" menționează că 
S.U.A. trebuie să-și aducă con
tribuția la vindecarea rănilor 
războiului, la reconstruirea post
belică în cele două zone ale 
Vietnamului.

Ziarul precizează că guvernul
R. D. Vietnam este gata să în
ceapă tratative cu guvernul
S. U.A. în legătură cu probleme
le survenite după război care 
privesc relațiile dintre Vietnam 
și S.U.A. Dacă guvernul ameri
can va da dovadă de bunăvoin
ță, atunci nu va fi nici un im
pediment pentru stabilirea unor 
relații noi, pe bază de egalitate 
și avantaj reciproc între Viet
nam și S.U.A., respectindu-se 
independența, suveranitatea și 
neintervenția în treburile inter
ne, în spiritul Acordului de la 
Paris — încheie „Nhan Dan“, .
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