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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
hotărire fermă de a face totul pentru înfăptuirea
mărețelor obiective de dezvoltare economico-socială

Joi, lucrările primului Con
gres al consiliilor populare ju
dețene și al președinților con
siliilor populare municipale, 
orășenești și comunale au con
tinuat, așa cum s-a anunțat, 
în cele opt secțiuni pe dome
nii de activitate :

— secțiunea pentru proble
mele activității în domeniul 
industriei ;

— secțiunea pentru agricul
tură și industrie alimentară ;

— secțiunea pentru silvicul
tură și gospodărire a apelor ;

— secțiunea pentru investi
ții și construcții, sistematiza
rea localităților, transporturi 
și telecomunicații;

— secțiunea pentru nivel de

trai, aprovizionarea populației 
și prestări de servicii ;

— secțiunea pentru pregăti
rea forței de muncă, învăță- 
mînt, cultură și sănătate ;

A DOUA ZI
A LUCRĂRILOR

— secțiunea pentru bugetul 
local, administrația locală de 
stat și problemele edilitar-gos- 
podărești ;

— secțiunea pentru perfec
ționarea activității consiliilor

populare, dezvoltarea demo
crației și participarea oame
nilor muncii la conducerea în
tregii vieți economico-sociale. 

în cadrul ședințelor de dimi
neață și după-amiază, care au 
dezbătut pe larg, într-un spi
rit de înaltă exigență și res
ponsabilitate comunistă, pro
blemele cuprinse în ordinea 
de zi a Congresului, au luat 
cuvîntul 363 tovarăși. De ase
menea, au înaintat în scris 
propuneri numeroși partici- 
panți.

Concluziile dezbaterilor, pro
punerile și sugestiile formula- 

. te în secțiuni au fost prezen
tate Secretariatului Congre
sului.

Reporter 
la Congres

PREZENT
SI VIITOR

PREZENT și VIITOR — 
liniile majore ale cuprinză
toarei analize făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in prima zi a lucrărilor Con
gresului consiliilor populare 
județene și al președinților 
consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale. 
Aplauzele îndelungi care au 
subliniat in repetate rinduri 
expunerea secretarului gene
ral al partidului au oglindit 
deplina adeziune a tuturor 
oamenilor muncii, a întregii 
națiuni fată de politica parti
dului și statului, voința fer
mă de a înfăptui prevederile 
Congresului al XI-lea, minu
natul program de înflorire a 
României socialiste. Minute in 
șir s-a scandat „Ceaușescu— 
P.C.R.“, participanta manifes- 
tîndu-și astfel dragostea 
fierbinte, adînca prețuire pe 
care toți le avem pentru cel 
mai iubit fiu al poporului.

Este exprimată astfel voin
ța tuturor cetățenilor patriei 
noastre de a da viată prin 
muncă neobosită, perspecti
velor spre care ne cheamă, 
ne îndeamnă să năzuim cu 
putere secretarul general al 
partidului. Miile de partici- 
panți au reafirmat astfel, în
tr-o atmosferă de înalt entu
ziasm patriotic, hotărirea în
tregului popor de a munci și 
trăi pe potriva acestor măre
țe obiective. Tot ce s-a în
făptuit în patria noastră cu
prinde munca eroică a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor ce
tățenilor intr-o impresionan
tă unitate de cuget și simți
re, garanție a realizărilor vii
toare, spre care ne îndrep
tăm in această nouă etapă a 
construirii societății socialis
te multilateral dezvoltate. 
Participanta la acest Congres 
de importantă istorică au a- 
plaudat cu nestăvilit entu
ziasm bilanțul victoriilor ob
ținute, cinstind in acest fel 
munca pusă la temelia pa
triei, abnegația, curajul de 
a înfrunta greutățile, îndrăz
neala de a promova consec
vent noul, spiritul revoluțio
nar în tot ce întreprindem : 
iată ce fel de calități aplau
dăm și ce merite prețuim. 
Ele își găsesc o strălucită în
truchipare în cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui 
idei prezentate în expunere 
la acest Congres ne însufle
țesc în munca și lupta noas
tră, a fiecăruia. „Primul 
Congres al consiliilor popu
lare va rămîne în istorie prin 
aceea că trasează un vast

ȘTEFAN DORGOȘAN
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• Secțiunea pentru problemele activității în dome
niul industriei 0 Secțiunea pentru agricultură și in
dustrie alimentară 0 Secțiunea pentru silvicultură și 
gospodărire a apelor 0 Secțiunea pentru investiții și 
construcții, sistematizarea localităților, transporturi și 
telecomunicații 0 Secțiunea pentru nivel de trai, 
aprovizionarea populației și prestări de servi
cii 0 Secțiunea pentru pregătirea forței de muncă, 
invățămînt, cultură și sănătate 0 Secțiunea pentru 
bugetul local, administrația locală de stat și proble
mele edilitar-gospodărești 0 Secțiunea pentru perfec
ționarea activității consiliilor populare, dezvoltarea 
democrației și participarea oamenilor muncii la con
ducerea întregii vieți economico-sociale.

Primul Congres al consiliilor 

populare dezbate un ansamblu de pla

nuri și programe de interes național, 

care conturează înfățișarea României 
socialiste în următoarele decenii, pină 

în anul 2 000. Putem spune că pentru 

prima oară în istorie dispunem de o 

asemenea orientare clară, de largă 

perspectivă, pentru organizarea și 

dezvoltarea societății pe baza cuceri

rilor științei, ale cunoașterii umane, 

ridicarea țării pe noi culmi de progres 

și civilizație. Aceste orientări asigură 

desfășurarea activității conștiente de 

organizare a vieții economico-sociale, 

de dezvoltare armonioasă a tuturor

sectoarelor și domeniilor, la scara 

întregii națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

în toate domeniile viefii eeonomiee
V sociale -puternic a vint,

profunde transformări înnoitoare
1971—1975. Cinci ani, 1826 de 

zile și tot atîtea nopți încunu
nate de muncă eroică și avînta- 
tă, de participarea patriotică a 
întregii clase muncitoare la în
făptuirea sarcinilor fundamen
tale stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R., cinci ani care 
au marcat un autentic salt ca
litativ în dezvoltarea economi- 
co-socială a țării. „Realizările 
obținute — sublinia tovarășul

\

Nicolae Ceaușescu în expunerea 
rostită la primul Congres al 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale — sînt rodul muncii 
pline de abnegație a eroicei 
noastre clase muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care 
își consacră neabătut capacita-
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tea creatoare înfăptuirii poli
ticii partidului“.

Analiza multilaterală între
prinsă, în expunerea amintită, de 
secretarul general al partidului, 
tabloul însuflețitor al realizări
lor poporului nostru în această 
perioadă ne arată modul în care, 
strins uniți în jurul partidu
lui, noi toți, muncitori, țărani, 
intelectuali, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
zi de zi am desfășurat o activi
tate intensă, tot mai bine orga
nizată, pentru înflorirea necon
tenită a scumpei noastre patrii, 
în lumina acestei realități anali
zate cuprinzător de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reiese cu și 
mai multă putere semnificația 
adîncă a cifrelor bilanțului pe 
care ni-1 facem : la sfîrșitul 
cincinalului, producția industria
lă a României echivalează cu 
producția industrială a 31 de 
Românii din perioada de vîrf 
a regimului burghezo-moșieresc 
și depășește, în 1975, cu aproa-’ 
pe 85 la sută nivelul anului 1970. 
In același timp, primul cincinal 
al 
re 
lateral dezvoltate, purtînd 
prenta minunatelor exemple de 
dăruire, disciplină și organi
zare ale eroicei noastre clase 
muncitoare, a capacității a- 
cesteia de a aplica cu consec
vență politica partidului, a în
semnat un nou pas înainte pe 
drumul făuririi unor condiții de 
trai demne de munca plină de 
abnegație a poporului, de con
tribuția deosebită adusă la dez
voltarea economico-socială a 
țării, Cu toate condițiile grele

pe care a trebuit să le învin
gem în această perioadă, oa
menii muncii conduși de 
partidul comunist, făcînd o

CONSTANTIN DUMITRU
(Continuate in pag. a lll-a)

perioadei istorice de edifica- 
a societății socialiste multi- 

am-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
joi după-amiază, cu Andreas 
Papandreu, președintele Par
tidului Mișcarea Socialistă 
Panelenă (P.A.S.O.K.), care 
întreprinde, 
delegații, o vizită 
în țara noastră, 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, 
la un schimb de opinii pri
vind activitatea și preocupă
rile celor 
cum și în 
bleme ale 
ționale.

în cursul 
preciat că 
România a 
P.A.S.O.K. constituie un bun 
început pentru o conlucrare 
rodnică între Partidul Comu
nist Român și Partidul Miș
carea Socialistă Panelenă, 
considerîndu-se că aceasta 
este în folosul ambelor par-

(P.A.S.O.K.),
în fruntea unei 

prietenie 
invitația

de 
la

s-a procedat

două partide, pre- 
legătură cu pro- 

actualității interna-

convorbirii s-a 
prima vizită 
unei delegații

a- 
în 
a

tide, servește adîncirii și dez
voltării relațiilor de prietenie 
tradițională, bună vecinătate 
și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

în deplin consens, s-a sub
liniat că amplificarea rapor
turilor politice, economice, 
tehnico-științifice și în alte 
domenii dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Elenă corespunde intereselor 
popoarelor român și elen, cau
zei păcii, cooperării și înțele
gerii în Balcani, în Europa și 
în lume.

Examinîndu-se unele as
pecte ale actualității politice 
internaționale, a fost relevat 
imperativul trecerii la trans
punerea în fapt a documente
lor Conferinței general-euro- 
pene de Ia Helsinki, de a se ac
ționa pentru continuarea și 
consolidarea cursului destin
derii.

în acest cadru, a fost evi
dențiată însemnătatea trans-

formării Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, a 
statornicirii și extinderii unor 
relații de rodnică cooperare 
între țările balcanice, pe di
verse planuri de interes co
mun.

Totodată, s-a relevat nece
sitatea rezolvării grabnice, 
prin mijloace politice, a si
tuației din Cipru, care să asi
gure conviețuirea și conlucra
rea pașnică a celor două co
munități, cu reșpectarea inde
pendenței, suveranității și in
tegrității țării.

De comun acord, s-a apre
ciat că înfăptuirea deziderate
lor de pace și progres ale o- 
menirii contemporane impune 
intensificarea acțiunilor con
jugate — pe plan național și 
internațional — ale tuturor 
forțelor de stînga, progresiste, 
democratice, a maselor popu
lare.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă prietenească, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România, 
a primit scrisorile de acreditare ale noului

ambasador al Republicii Costa Rica
în ziua de 5 februarie a.c., la 

Palatul Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Teodoro 
Quirăs Castro, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu-

blicii Costa Rica în țara noastră.
Cu acest prilej, președintele 

Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Costa Rica au 
rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
prietenească cu ambasadorul

Republicii Costa Rica, Teodoro 
Quirăs Castro.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au luat parte George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, și Silviu Curticeanu, 
secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

• PREOCUPĂRILE E- 
NERGETICIENILOR în
dreptate spre valorificarea 
surselor de energie ieftine 
își dovedesc eficiența. Ast
fel, în luna ianuarie, unită
țile Ministerului Energiei 
Electrice au obținut un spor 
la producția de energie hi
droelectrică de 28,6 milioa
ne kWh și de 15 milioane 
kWh la cea realizată din 
cărbune inferior.

• INDUSTRIA 
VEANA a intrat 
de-a doua lună a 
o producție 
evaluată la 49 milioane lei. 
Sporul de producție — țiței 
și derivate din țiței, utilaje 
tehnice, cărbune, țesături și 
alte bunuri materiale — 
este rodul unui complex de 
măsuri și perfecționări teh
nice aplicate în scopul creș
terii indicelui de folosire a

Sub imensa floare cu petale de borangic 
metalic —, care este cupola Pavilionului 
central al complexului expozițional din 
Capitală - asistăm, începînd de miercuri, 
la lucrările celui mai mare congres al 
aleșilor obștei, din întreaga noastră istorie.

Unic, într-adevăr, evenimentul se înscrie 
în carta care consemnează evoluția siste
mului de relații specifice vieții sociale a 
României contemporane ca un act demo
cratic pe care-l pu- _________________
tem numi fără e- 
gal. Și cînd spun a- 
ceasta mă gîndesc, 
de fapt, nu numai Ia 
noi, la istoria vieții 
noastre parlamenta
re ; căci trebuie să 
fie — dacă totuși 
mai sînt - absolut de excepție ca
zurile în care oamenii pe care poporul i-a 
ales drept reprezentanții săi au posibilita
tea să se adune toți laolaltă, la nivelul 
țării, și să se sfătuiască între dînșii cu 
privire ia ceea ce este patria lor și cum 
trebuie să continue a se dezvolta.

O originalitate, deci, în instituția mereu 
perfectibilă, conform concepției noastre, a 
democrației efective. O originalitate care 
dă dimensiune unei realități și unei deve
niri. O originalitate care animă sentimen
tele noastre partinice și patriotice, de ro-

spațiilor productive, a agre
gatelor și instalațiilor.

FRAHO- 
în cea 

anului cu 
suplimentară

• INDUSTRIA JUDEȚU
LUI TIMIȘ a livrat în pri
ma lună a anului o produc- 
ție-marfă suplimentară în 
valoare de peste 24 milioane 
Iei, depășind cu 12 la sută 
volumul total realizat în a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut. Sporuri însemnate 
s-au obținut la materiale 
de construcții, laminate, mo
toare electrice, poduri ru
lante și Ia alte produse cu 
pondere ridicată în produc
ția industriei timișene.

• OAMENII MUNCII DIN 
INDUSTRIA BIHOREANA 
au încheiat și ei prima lună 
a anului cu un spor de 30,3 
milioane lei Ia producția 
globală. Față de sarcina 
planificată, indicele produc
tivității muncii, pe ansam-

mâni constructori ai societății ce-și pro
pune țeluri comuniste.

Dar dacă momentul 
derii congresului, unic cum spuneam, i-a 
impresionat pe deputați 
toric al clipei la care asistăm și prin sen- 
surile-i simbolice, pe chipurile miilor de 
oameni veniți din toate colțurile României 
am văzut răsărind o adîncă lumină de în
țelepciune în timpul cînd de la tribună

solemn al deschi-

prin caracterul is-

blul economiei județului, a 
fost depășit cu 424 Iei pe 
fiecare lucrător. In această 
perioadă, industria Bihoru
lui a furnizat economiei 
naționale, peste plan 3 000 
tone cărbune, 3100 tone ci
ment, medicamente, confec
ții textile, importante can
tități de lapte, unt, ulei co
mestibil și alte produse.

• IMPORTANTE REALI
ZĂRI au obținut și colecti
vele întreprinderilor indus
triale din județele Buzău și 
Dîmbovița, 
in prima 
producție 
sfert de
mare decît cea din perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut, atingînd un ritm su
perior de creștere celui pre
văzut în plan.

care au obținut, 
lună a anului, o 
cu aproape un 

miliard Iei mai

lui aflat în fruntea poporului român, gîn
dire devenită linie politică a partidului și 
țării, și faptele concrete ale acțiunii de 
realizare a proiectelor, întreprinse în fie
care sat, în fiecare oraș.

O gîndire, mai întîi, de o superbă băr
băție. Marxist-leninistă, fără drept de apel. 
Care pune omul, poporul, partidul clasei 
muncitoare în centrul tuturor obiectivelor 
și activităților.

GÎNDIRE ȘI ACȚIUNE
O gîndire larg so

lidară, dar adînc 
particularizată, pre
cum operele mari ale 
artei care ating uni
versalul tocmai fiind
că artiștii, creatorii 
lor știu să fie ei în
șiși.

, a însușit bine ideea 
lui Marx, cel care spunea, că ești liber 
numai în măsura în care ești pe deplin 
stăpîn.

O gîndire care respectă națiunile (deci 
și propria națiune), și țările, și indepen
dența tuturor (deci și pe aceea a noastră).

Totodată, o gîndire adînc dialectică, ce 
o face profund curajoasă fără a cădea in 
aventurism (vechiul, perimatul mai de
vreme sau mai tîrziu se vor spulbera ; iar

de Eugen Florescu

vorbea întîiul ales dintre ei, secretarul ge
neral al partidului, președintele țării.

„O expunere magistrală" - spuneau de
putății discutîhd între dînșii, sau urcînd 
mai apoi la tribună.

Ce unea astfel de afirmații cu senti
mentele înălțătoare de care vorbeam la 
început ?

Cred că explicația se găsește în însuși 
interiorul Expunerii prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, miercuri, de la tribuna 
Congresului. Și anume : dreptul raport
dintre adîncimea gîndirii, proprie bărbatu- (Continuare in pag, a LI-a)



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 6 FEBRUARIE 1976

Congresul consiliilor populare județene și al președinților
. .. f it  x o T« Miimornnco nrnnnnPT

Secțiunea pentru problemele 
activității în domeniul

industrîei
Lucrările Secțiunii pentru 

problemele activității în dome
niul industriei, la care au parti
cipat 1 853 de deputați și invi
tați au fost conduse de tovară
șul MANEA MANESCU, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului.

La dezbateri au luat cuvîn
tul tovarășii : Gheorghe Oprea, 
Valeriu Nicolescu, Marin Ena- 
che, Gelu Kahu, Nicolae Roșu, 
Neculai Agachi. Olga Muntea- 
nu. Ovidiu Munteanu. Gheorghe 
Aldea. Costache Trotuș, Traian 
Darolți, Mihai Lupșan, Gheor
ghe Balica. Kolosvari Zoltan, 
Ion Blăgăilă, Lucia Sanda-Mol- 
dovan. Alexandru Dumitrache, 
Stoian C. Stoian, Grigorè Lu- 
peș. Victor Naghi. Tănăsie Lo- 
leSCU. Ionel Simion Olariu, Ni
colae Constantin, Gheorghe 
Bratosin, Olimpiu Munteanu, 
Csillag Andrei. Teodor Cirebea, 
Oros Vladimir-Rudolf. Iustin 
Rogoz, Vasile Păcuraru, Dumi
tru Breabăn, Otilia Indre, Iri- 
mie Catargiu, Constantin Voicu, 
Dan Pirvănescu. Fiistos Emeric, 
Viorica Bălan, Dumitru Nicu- 
lcscu, Petre Preoteasa, Con
stantin Vamă.

Vorbitorii au analizat cu exi
gență și responsabilitate rezul
tatele obținute în cincinalul re
cent încheiat în dezvoltarea și 
modernizarea industriei, in creș
terea eficienței economice în în
treprinderi și centrale, au pus 
în evidență noi căi și mijloa
ce pentru ridicarea întregii ac
tivități din industrie la un nivel 
calitativ superior, astfel îneît în 
actualul cincinal să se înregis
treze rezultate remarcabile în 
creșterea producției, înnoirea și 
modernizarea produselor, în spo
rirea productivității _ muncii, a 
rentabilității economice.

într-o deplină unanimitate, 
participanții la lucrările secțiu
nii au dat o înaltă apreciere 
ideilor de o deosebită impor
tanță principială și practică, cu
prinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la congres, 
s-au angajat să acționeze cu 
toată energia și capacitatea lor 
pentru transpunerea neîntirzia- 
tă în viață a prețioaselor indi
cații ale secretarului general al 
partidului, pentru înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor amplu
lui program de dezvoltare eco
nomico-socială a țării în acest 
cincinal. în cuvîntul lor. depu
tății au dat o înaltă apreciere 
politicii externe a partidului și 
statului nostru. subliniind în 
mod deosebit rolul decisiv al to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii de pace și colaborare 
lume, promovată 
tră.

Participanții lă 
subliniat justețea . 
dului nostru de continuare 
consecvență a 
socialiste a țării, 
consolidării și mai puternice a 
poziției industriei de ramură 
conducătoare în economie, au 
relevat profundele mutații cali
tative ce se vor produce în cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
tifice in această ramură. ; tot
odată. ei au subliniat importan
ta deosebită pe care o are pre
vederea din Directivele Congre
sului al Xl-lea al partidului 
privind realizarea în fiecare ju
deț a unei producții industriale 
de cel puțin 10 miliarde lei.

Mai mulți vorbitori s-au refe
rit la rolul tot mai important 
pe care îl are industria locală, 
căreia, alături de industria re
publicană, îi revine sarcina de 
a asigura valorificarea cît mai 
deplină a resurselor de materii 
prime și materiale din toate 
zonele țării, diversificarea pro
ducției bunurilor de consum, 
înflorirea economică a fiecărui 

in
de țara noas-

dezbateri au 
politicii parti- 

cu 
industrializării 

în vederea

județ. în vederea extinderii 
cooperării în producție cu in
dustria republicană pentru rea
lizarea de piese, repere și sub- 
anSamble, s-a subliniat necesi
tatea luării de către consiliile 
populare a unor măsuri judi
cioase în direcția creării și spe
cializării în timpul cel mai 
scurt de unități de industrie lo
cală care să lucreze pe baza 
contractelor de lungă durată, 
sub îndrumarea tehnică a între
prinderilor republicane.

Numeroși participanți la dez
bateri au insistat în cuvîntul lor 
asupra problemelor complexe 
care privesc buna gospodărire ă 
întreprinderilor și promovarea 
principiilor organizării științifi
ce a producției și a muncii în 
toate sectoarele de activitate. în 
acest sens, s-a arătat justețea 
criticii formulate de secretarul 
general al partidului în expu
nerea la congres cu privire la 
realizarea sarcinii de creștere a 
productivității muncii, făcîn- 
du-«e propuneri concrete pentru 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, folosirea eu 
Indici superiori a mașinilor ți 
utilajelor, extinderea mecaniză
rii și automatizării, îmbunătăți
rea fluxurilor tehnologice.

în actualul cincinal — au a- 
rătat mai mulți vorbitori — este 
necesară, mai mult Ca orlcînd, 
Instaurarea în toate comparti
mentele economiei noastre, în 
toate unitățile, a unul regim 
strict de economii, a spiritului 
gospodăresc In folosirea resur
selor naturale, a materiilor pri
me și a materialelor. S-au făcut 
propuneri de măsuri privind 
respectarea riguroasă a norme
lor, reducerea consumurilor ma-

Secțiunea pentru agricultură
si industrie»

Gheor-
Maria 
Vasile 

Gheor- 
Gaida-

Francise 
Petre 

, Mihail 
Cornel 

, Gheor- 
Bîrsan, 

Clr-

Lucrările Secțiunii pentru a- 
gricultură și industrie alimen
tară, la care au participat peste 
1 400 de deputați și invitați, au 
fost conduse de tovarășul ILIE 
VERDEȚ, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

La dezbaterile din cadrul sec
țiunii au luat cuvîntul tovarășii: 
Ion Spătărelu, Petre Glăvan, 
Ilie Pană, Agnes Bod6, Victor 
Aldea, Petre Tomoroga, 
ghe Dinu, Petre Leca, 
Rață, Vasile Zgîrcea, 
Dragoș, Petru Pățan, 
ghe Petrescu. Nicolae 
giu, Aurica Păduroiu, Ion Bă
lan, Marcel Dobra, Ilie Bărăita- 
ru. Atanase Condrat, F 
Korosi, Ion Năstase, 
Diick, Gheorghe Alexe, 
Bodo, Nicolae Babici, 
Onescu. Neculai Tănase, 
ghe Moldovanu, Dumitra 1 
Alexandru Toană, Slavco 
neacichi, Ion Stoica. Emil Bălă- 
uță, Ruvin Mastan, Vasile To- 
mescu, Ion Calin, Emilian Pe
trescu, Maria Dragomir. Mihai 
Popa, Maria Prescornițoiu, Ion 
Fulea, Constantin Ularu, Dezsâ 
Nagyolâh, Gheorghe Jiga. Ion 
Cristea, Ion Varlam, Marin Di- 
aconu, Eva Richter și Ion Bora.

Participanții la discuții au a- 
preciat ca deosebit de impor
tantă convocarea, potrivit hotă
ririlor Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. și din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a pri
mului Congres al consiliilor 
populare șl al președinților con
siliilor populare municipale, o- 
rășenești și comunale, ca expre
sie a preocupării permanente a 
partidului pentru dezvoltarea

revoluției
Numeroși 
propuneri 

moderniza-

teriale, eliminarea pierderilor 
și risipei sub toate formele, 
pentru respectarea necondițio
nată a sarcinilor de reducere a 
costurilor de producție. Crește
rea eficienței activității econo
mice este din ce în ce mai 
mult condiționată de calitatea 
produselor, domeniu în care — 
au arătat vorbitorii — trebuie 
să se acționeze cu mai multă 
perseverență, de la conducătorul 
întreprinderii pină la ultimul 
lucrător.

în cadrul dezbaterilor s-a sub
liniat rolul hotăritor al introdu
cerii progresului tehnic și al va
lorificării rapide a rezultatelor 
cercetării științifice în produc
ție pentru îndeplinirea obiecti
velor cincinalului 
tohnicO-științifice. 
vorbitori au făcut 
vizind înnoirea și 
rea produselor, introducerea în 
procesele de producție a tehno
logiilor avansate de fabricație, 
accelerarea aplicării în produc
ție a rezultatelor cercetărilor 
științifice încheiate, scurtarea 
duratei cercetărilor.

Corespunzător sarcinilor pri
vind creșterea schimburilor co
merciale externe și dezvoltarea 
cooperării economice cu alte 
țări, participanții s-au angajat 
să acționeze energic pentru a 
asigura fabricarea ritmică a 
mărfurilor destinate partenerilor 
externi, adaptarea operativă a 
producției la cerințele pieței in
ternaționale, ridicarea competi
tivității produselor, Îndeplinirea 
la timp a tuturor obligațiilor 
asumate în cadrul contractelor 
de export și a convențiilor de 
oooperare, pentru realizarea in
tegrală și cu eficiență sporită • 
planului la export.

Participanții la lucrările sec
țiunii pentru problemele Indus
triei și-au manifestat hotărîrea 
lor fermă de a pune mal Intens 
In valoare rezervele existente 
tn Întreprinderi, de a ridica pe 
o treaptă mai înaltă activitatea 
economică, în vederea Înfăptuirii 
exemplare a obiectivelor stabi
lite de Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. pentru actualul cincinal.

alimentară

înfăptui neabătut sarcini
le revin în actualul cinci-
subliniat pe larg, date 

răspunderile deosebite ce 
consiliilor populare, da-

și adîncireâ democrației noastre 
socialiste, pentru atragerea tot 
mai largă a maselor la condu
cerea tuturor domeniilor vieții 
economico-sociale, a întregii 
societăți. Vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere Expunerii pre
zentate de secretarul general al 
partidului în fața congresului, 
au exprimat adeziunea lor to
tală la politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, voința lor nestrămutată 
de a 
le ce 
nai.

S-a 
fiind 
revin -----------  r —
toria lor de a se ocupa nemij
locit și de conducerea și orga
nizarea agriculturii în raza lor 
teritorială. Numeroși vorbitori 
au arătat că s-a resimțit din 
plin aportul consiliilor populare, 
al primarilor și deputaților in 
organizarea muncilor agricole, 
în mobilizarea locuitorilor sate
lor _ potrivit legilor țării — 
la buna folosire a pămîntului, 
executarea lucrărilor agricole 
la timp și în bune condiții, în
deplinirea programelor de dez
voltare a producției agricole, 
valorificarea superioară a pro
duselor. Cu răspundere, în spirit 
critic și autocritic, participanții 
la dezbateri au analizat rezul
tatele obținute în realizarea sar
cinilor care au revenit agricul
turii în cincinalul 1971—1975, au 
reliefat experiențele înaintate 
și neajunsurile care s-au mani
festat, au insistat asupra măsu
rilor ce se impun pentru îm
bunătățirea activității în vede
rea realizării cu succes a sarci-

actualul cin-
în cincinalul 
producția a- 
simțitor, nu- 

subliniat 
re- 

ma- 
de 

nostru pentru dezvol- 
bazei tehnico-materia- 

agriculturii. Ei au

nilor prevăzute în 
cinai.

Evidențiind că 
care s-a Încheiat 
gricolă a crescut 
meroși vorbitori au 
că rezultatele obținute nu 
flectă pe deplin eforturile 
teriale și financiare făcute 
statul 
tarea 
le a 
arătat că unele consilii populare, 
cadre de conducere și specialiștii 
dintr-un șir de unități nu au 
acționat cu fermitate pentru fo
losirea rațională a fondului fun
ciar, utilizarea judicioasă și efi
cientă a mijloacelor materiale, 
financiare și a forței de muncă, 
pentru aplicarea tehnologiilor 
moderne in producția vegetală și 
animală. De asemenea, au exis
tat neajunsuri în ce privește res
pectarea ordinii și disciplinei în 
unele unități agricole.

Participanții. in numele depu- 
taților. al tuturor cadrelor și 
oamenilor muncii din agricultu
ră, s-au angajat ferm să depună, 
toate eforturile pentru a îndepli
ni exemplar obiectivele actualu
lui cincinal în agricultură. S-a 
arătat că, in județe, comune și 
în fiecare unitate agricolă, cu 
sprijinul larg al cetățenilor, al 
tuturor lucrătorilor din agricul
tura de stat și cooperatistă, au 
fost realizate studii, analize care 
au ajutat la fundamentarea mă
surilor concrete din programele 
de creștere a producției agricole.

în cadrul dezbaterilor au fost 
prezentate propuneri privind 
urgentarea fabricării utilajelor 
necesare extinderii mecanizării 
în legumicultura, viticultură, po
micultură, in cultura plantelor 
tehnice. S-a arătat că în unită
țile agricole trebuie să fie com
pletată înzestrarea cu mașini și 
utilaje necesare recoltării Și de
pozitării furajelor de volum, 
pentru mecanizarea lucrărilor în 
zootehnie, să se respecte terme
nele de livrare de către indus
trie. Pe aceeași linie se înscrie 
șl propunerea formulată de nu-

Secțiunea pentru silvicultură
și gospodărire a apelor

Lucrările acestei secțiuni, în
trunind 704 delegați și invitați, 
au fost conduse de tovarășul 
EMIL DRÄGANESCU, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Vasile Pati- 
lineț, Virgil Anca, Ion Constan
tin, Gogu Oprescu, Gheorghe 
Laza, Teodor Vasiu, Zoltan 
Drunek, Ion Cătană, Constan
tin Bugă, Gheorghe Popescu, 
Vasile Mohanu, Aurel Păunescu, 
Iulian Bugă, Gheorghe Ciolă- 
nescu, Elena Balcanu, Aurel 
Mihuț, Iosif Paket, Alexandru 
Gîndu, Eremia Bădilă, Constan
tin Sandu, Stanca Mecanovici, 
Vasile Boțea, Ioan Baboia, Mir
cea Sava, Traian Resteanu, Eme- 
ric Balogh, Gheorghe Filisan, 
Ditu Ioan, Victor Corduneanu, 
Alexandru Daia. Eugen Nistor, 
Gheorghe Vasiliu, Gheorghe 
Pană, Boice Ioan, Stelian Dulf, 
Ion Ciascai, Ioan Tîrniceru, Va
sile Raicu, Gheorghe Dumitru, 
Virgil Costea, Nicolai 
Ion Cioară, Constantin 
Nicolae Costache.

în lumina exigențelor 
late de tovarășul 

Drăgoi,
Riglea,

formu- 
__  _ ....... Nicolae 
Ceaușescu în expunerea rostită 
la deschiderea lucrărilor con
gresului, participanții la discu
ții au analizat cu răspundere și 
competență programele naționale 
de conservare și gospodărire ra
țională a pădurilor, de amena
jare a bazinelor hidrografice și 
folosire complexă a apelor, sar
cinile sporite ce revin organelor 
de partid, consiliilor populare 
pentru traducerea în fapt a pre
vederilor celor două programe. 

Cu deosebit entuziasm, vorbi
torii și-au exprimat deplina a- 
deziune față de expunerea to-

meroșl vorbitori de a asigura 
mai multe tractoare și pluguri 
destinate mecanizării lucrărilor 
pe terenurile in pantă. Dată 
fiind importanta pe care o are 
chimizarea in sporirea produc
ției agricole, in cadrul discuțiilor 
s-a subliniat insistent că livrarea 
produselor chimice trebuie să 
se facă în cantitățile și la terme
nele stabilite în contracte.

Unii vorbitori s-au referit la 
necesitatea ca Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Academia de științe agricole și 
silvice să acționeze mai ferm în 
vederea obținerii într-un timp 
mai scurt de noi soiuri și rase 
de animale cu potențial produc
tiv ridicat. Alte propuneri s-au 
referit la necesitatea găsirii unor 
noi posibilități de stimulare a 
cetățenilor în creșterea de ani
male în gospodăriile personale ; 
la răspunderile ce revin consili
ilor populare județene, munici
pale. orășenești și comunale in 
antrenarea comisiilor pe proble
me, in studierea posibilităților 
de valorificare integrală și supe
rioară a fondului funciar, a tu
turor resurselor locale pentru 
sporirea producției agricole. S-a 
evidențiat rolul consiliilor popu
lare, al deputaților in organiza
rea participării milioanelor de 
oameni ai muncii la acțiunile de 
irigații, îndiguiri, desecări, regu
larizare a cursurilor apelor și 
rîurilor, la executarea lucrărilor 
de prevenire a inundațiilor.

în dezbateri s-a conturat, de 
asemenea, necesitatea perfecțio
nării, în continuare, a activității 
din industria alimentară în ve
derea valorificării superioare a 
produselor agricole, diversifică
rii și îmbunătățirii calității pro
duselor agroalimentare.

Participanții Și-au exprimat 
hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le re
vin în actualul cincinal, de a-Șl 
■duce Întreaga contribuție la 
dezvoltarea economică, socială și 
culturală a tuturor localităților 
tării.

varășului Nicolae Ceaușescu Ia 
deschiderea lucrărilor congresu
lui în care, cu clarviziune și ri
goare științifică, s-a făcut o a- 
naliză amplă și aprofundată 
asupra politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, a importantelor realizări 
obținute în cincinalul trecut, ja- 
lonîndu-se direcțiile de acțiune 
în opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în România. Participan- 
ții la discuții și-au exprimat, de 
asemenea, profunda lor recu
noștință pentru contribuția de
osebită a secretarului general al 
partidului la elaborarea și rea
lizarea programului de înaintare 
fermă a țării noastre pe calea 
comunismului, la soluționarea 
constructivă a marilor probleme 
ale lumii contemporane. în spi
ritul păcii și colaborării.

Desfășurate într-un sipirit de 
lucru, critic și autocritic, dezba
terile au evidențiat experiența 
și realizările obținute de silvi
cultori și de lucrătorii din do
meniul apelor, insistind. totoda
tă, asupra neajunsurilor care 
s-au manifestat și a măsurilor 
ce trebuie întreprinse în vede
rea înlăturării acestora.

în ceea ce privește silvicultu
ra, s-a subliniat necesitatea con
servării și dezvoltării fondului 
forestier — importantă resursă 
economică și element hotăritor 
în echilibrul ecologic — amelio
rării și extinderii funcțiilor de 
protecție ale pădurilor, admi
nistrării unitare a întregului 
fond forestier — inclusiv a pă
durilor comunale — introducerii 
unui regim normal de tăiere și 
regenerare, executării la timp a 
împăduririlor, aplicării stricte a 
normelor silvice în întreținerea 
ți exploatarea pădurilor, îmbu

nătățirea radicală a activității 
organelor silvice. în domeniul 
gospodăririi apelor, s-a subliniat 
importanța deosebită a măsuri
lor preconizate pentru amena
jarea bazinelor hidrografice, gos
podărirea complexă a tuturor a- 
pelor, conservarea și folosirea 
rațională a resurselor de apă, 
prevenirea și apărarea împotri
va inundațiilor, utilizarea poten
țialului hidroenergetic, preveni
rea și combaterea poluării ape
lor etc.

Participanții la dezbateri și-au 
exprimat hotărîrea de a acționa 
energic în vederea realizării in 
cele mai bune condiții a preve
derilor înscrise în programele 
care vizează silvicultura și gos
podărirea apelor. După ce și-au 
iuat angajamente suplimentare 
privind realizarea sarcinilor de 
plan, numeroși vorbitori au in
sistat asupra îndatoririlor care 
revin consiliilor populare în fo
losirea tuturor forțelor și resur
selor locale — umane și mate
riale — în mobilizarea cetățeni
lor la lucrările solicitate de con
servarea și dezvoltarea păduri
lor, de buna întreținere și folo
sire a apelor.

Cu înaltă responsabilitate și e- 
xigență. în cadrul discuțiilor, 
vorbitorii au formulat numeroa
se propuneri de îmbunătățire a 
activității în aceste două impor
tante sectoare, 
ceea ce privește 
rigurozitate a 
național pentru 
și dezvoltarea 
restier în perioada 1976—2010 au 
fost făcute propuneri privind 
protejarea plantațiilor tinere de 
pe terenurile degradate ; perfec
ționarea tehnologiilor de exploa
tare a pădurilor cu rol de pro
tecție deosebit ; evitarea defri
șării perdelelor forestiere de 
protecție din zonele cu nisipuri ; 
împădurirea versanților degra
dați prin lucrări concentrate pe 
mari «uprafețe ; revizuirea in
strucțiunilor de zonare funcțio
nală a pădurilor ; crearea cadru
lui larg pentru împădurirea tere-

Astfel, în 
aplicarea cu 
Programului 
conservarea 

fondului fo-

Secțiunea pentru investiții 
și construcții, sistematizarea 

localităților, transporturi
și telecomunicații

Lucrările secțiunii, care au 
întrunit 973 deputati și 97 invi
tați, au fost conduse de tova
rășul IOSIF UGLAR, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Emilian D0- 
brescu, Trandafir Cocîrlă, Petre 
Petroșanu, Ion Răducanu, Gheor
ghe Graur, Ioan Toth, Stelian 
Popescu, Alexandru Filioreanu, 
Ion Neamțu, Iosif Roth, Ana 
Tomus, Dimitrle Hteciuc, Octa
vian Cratchi, Ilie Georgescu, 
Reveica Dumitru, Oliver Emil 
Moldovan, Emil Speli, Ion An- 
ghel, Ion Balogh, Dumitru Sma- 
randache, Titus Pîinișoară, Ca
talina Szurkus, Alexandru Bora, 
Vasile Dumitrescu, Iosif Ciubo- 
taru, Florica Bîta, Dumitru Sto- 
ian, Leontin Pescaru, Constan
tin Crișan, Marcu Oprea, Ion 
Popa, Iosif Tincu, Gheorghe 
Băieșu, Gheorghe Milu, Emil 
Tănase. Constantin Neagu, Vic
tor Ardelean, Constantin Voi- 
ciulescu, Nicolae Staicu, Ion An- 
dronache, Ilie Timofte, Nicolae 
Iosin, Eugen Nechifor, Natalia 
Crăiuțu, Corneliu Nicoda, Ale
xandru Chicin, Nicolae Amza, 
Gheorghe Zamfir, Zaharia Căr- 
bunaru, Gheorghe Marinescu, 
Florica Andrei și Ion Stoian.

în unanimitate, vorbitorii 
și-au exprimat adeziunea de
plină la politica partidului și 
statului nostru, au aprobat cu 
deosebită însuflețire orientările 
cuprinse în Expunerea tovară- 

nurilor neproductive din fondul 
agricol ; înființarea de parcuri 
naționale.

Referitor la Programul națio
nal de perspectivă privind ame
najarea bazinelor hidrografice a 
fost relevat faptul că sint încă 
numeroase posibilități pentru 
creșterea aportului populației la 
executarea amenajărilor hidro
tehnice, în vederea urgentării 
acestora. în context s-a arătat 
că unele lucrări de gospodărire 
a apelor pot fi realizate înainte 
de termenul stabilit printr-o 
mai largă concentrare a forțelor 
și resurselor locale, cit și prin 
mobilizarea cetățenilor din zo
nele apropiate : de asemenea, 
amenajările locale de îndiguiri, 
regularizări de albii, lacuri de 
acumulare, derivații de debite 
etc., să fie realizate în principal 
prin materiale de construcții ief
tine — piatră, fascine, balast 
etc. — asigurate pe plan local, 
răspunderea realizării acestor o- 
biective revenind consiliilor 
populare ; întreținerea albiilor 
cursurilor de apă să fie în grija 
și răspunderea exclusivă a con
siliilor populare din localitățile 
riverane.

Vorbitorii au formulat, de a- 
semenea, propuneri privitoare la 
asigurarea utilajelor pentru exe
cuția lucrărilor terasiere, lăr
girea gamei de utilaje necesare 
pentru lucrările de amenajări 
hidrotehnice și dotarea cu aces
tea a oficiilor de gospodărire a 
apelor și a celor de îmbunătățiri 
funciare și proiectări construcții 
agricole ; intrarea în funcțiune 
a obiectivelor economice de orice 
fel să fie condiționată de reali
zarea integrală a stațiilor de e- 
purare a apelor uzate, precum 
și de celelalte lucrări de ame
najări ; s-a propus organizarea 
de cursuri cu o durată de 3—6 
luni pentru formarea muncitori
lor calificați In sectorul de gos
podărire a apelor ți organizarea 
de formații de apărare împotriva 
inundațiilor încă din acest 
pentru zonele Inundabile 
amenajate pină în prezent.

an
ne

șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, ex
punere care jalonează cu clar
viziune, în lumina hotăririlor 
Congresului al Xl-lea, principa
lele direcții ale dezvoltării țării 
noastre în anii următori.

în cuvîntul lor, cei 52 de vor
bitori au analizat, cu exigență 
și spirit de răspundere, proble
mele care au făcut obiectul 
preocupărilor secțiunii, au pre
zentat numeroase propuneri 
pentru perfecționarea muncii, 
pentru înlăturarea unor neajun
suri care mai persistă.

Subliniind că întregul program 
de dezvoltare economico-socială 
pe perioada 1976—1980 depinde 
într-o măsură hotărîtoare de 
modul în care se vor realiza 
prevederile planului de investi
ții — dublu, ca volum, în acest 
cincinal — numeroși vorbitori 
s-au referit la căile și soluțiile 
ce pot conduce la scurtarea ter
menelor de execuție, la realiza
rea noilor obiective în condiții 
de maximă economicitate. în 
acest scop s-a insistat asupra 
îmbunătățirii activității organe
lor de sinteză și a consiliilor 
populare în domeniul pregătirii 
investițiilor, prin creșterea o- 
perativității în elaborarea și a- 
probarea studiilor tehnico-eco- 
nomice, prin repartizarea echi
librată a sarcinilor pe institute 
de proiectare, prin eșalonarea 
judicioasă a lucrărilor în func
ție de prioritățile reale.

Creșterea eficienței economi
ce a investițiilor a ocupat un 
loc central în cuvîntul pârtiei- 

panților. Numeroase propuneri 
au vizat atit activitatea de con
cepție, cit și cea de execuție. 
A fost subliniată în acest con
text necesitatea revizuirii, îm
bunătățirii și diversificării pro
iectelor tip. în scopul reducerii 
consumurilor specifice de mate
riale și creșterii gradului de in
dustrializare a construcțiilor. S-a 
accentuat, de asemenea, necesi
tatea adoptării unor măsuri pen
tru mai buna folosire a suprafe
țelor de producție, întrucît în 
acest domeniu mai există unele 
deficiențe. Numeroși participanți 
au evidențiat în cuvîntul lor ce
rințele promovării hotărite in 
proiectare a noilor tehnologii — 
realizate pe bază de concepție 
proprie — în vederea eliminării 
importurilor și asigurării unui 
grad mai înalt de funcționali- 
ta-e și eficiență noilor capaci
tăți de producție.

în legătură cu activitatea pen
tru realizarea planului de in
vestiții, o importantă temă a 
dezbaterilor au constituit-o sar
cinile de mare răspundere ce 
revin constructorilor — cum ar 
fi aplicarea tehnologiilor mo
derne de execuție, menite să a- 
sigure îmbunătățirea generală a 
calității lucrărilor, folosirea 
maximă a forței de muncă și a 
mijloacelor din dotare, extinde
rea mecanizării construcțiilor, 
întărirea ordinii și disciplinei 
pe toate șantierele.

O atenție deosebită s-a acor
dat înfăptuirii vastului program 
de sistematizare a platformelor 
industriale, a localităților urba
ne și rurale — program inițiat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și care reprezintă un factor e- 
sențial de ridicare a gradului 
de civilizație al întregii națiuni 
Vorbitorii s-au referit cu precă
dere la îmbunătățirea modului 
de ocupare a terenului, integra
rea unor obiective cu procese 
tehnologice în lanț în cadrul 
unor combinate, desfășurarea 
proceselor de producție „pe ver
ticală" ori de cîte ori este posi
bil, folosirea în comun a sec
țiilor auxiliare de producție, a 
rețelelor de utilități și dotărilor 
social-cul turale.

Au fost subliniate de vorbi
tori unele probleme deosebit de 
importante legate de sistemati
zarea localităților : buna repar
tizare în teritoriu a unităților 
productive, sporirea densității, 
optimizarea înălțimii construc
țiilor, realizarea de străzi cu ca
racter multifuncțional, care să 
permită legături de circulație di
recte și eficiente. în întreaga 
activitate de sistematizare tre
buie să se urmărească realizarea 
unei îmbinări armonioase a ele
mentelor de arhitectură moder
nă cu trăsăturile specifice fie
cărei localități. în acest sens 
s-au făcut propuneri privind 
păstrarea construcțiilor valoroa
se, renovarea și restaurarea cen
trelor civice istorice, a monu
mentelor arhitectonice, ocrotirea 
mediului natural ambiant, crea
rea în toate localitățile a unei 
personalități arhitectonice pro
prii.

în domeniul transporturilor și 
telecomunicațiilor, propunerile 
s-au referit îndeosebi la dezvol
tarea traficului naval pe Dunăre, 
utilizarea mai bună a mijloace
lor de transport și utilajelor din 
porturi, extinderea conteinerlză- 
rii, transconteinerizării și paleti- 
zării pentru folosirea mai judi
cioasă a mijloacelor de transport, 
precum și rezolvarea de către 
industria constructoare de ma
șini a sarcinilor privind dezvol
tarea șl diversificarea mijloace
lor de transport, repararea aces
tora și asigurarea pieselor de 
schimb necesare. Totodată, s-a 
subliniat necesitatea extinderii 
serviciilor de poștă și telecomu
nicații atit în mediul urban, cit 
și în cel rural.

Răapunzînd vibrantei chemări 
adresate de la tribuna congresu
lui de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanții s-au an
gajat să-și aducă întreaga con
tribuție la înflorirea tuturor ju
dețelor, a tuturor localităților 
tării, pentru ca întregul popor să 
se poată bucura tot mai mult de 
binefacerile civilizației socialiste.

Perla Bărăganului În județul Brăila PREZENT Șl VIITOR
II1ML1 III IWffl de Paul Tutungiu

într-o dimineață cu nin
soare bogată am coborît în 
gară la Slobozia, capitala 
județului Ialomița. Plecasem 
din București cu senzația că 
o să revăd tirgul aromat, 
minuscul și întins de-a lun
gul rîului ca un șarpe leneș, 
din urmă cu zece-cincispreze- 
ce ani. Sigur, îmi spuneam, 
in timp ce acceleratul zorea 
peste cîmpie, ceva-ceva s-a 
mai schimbat și în Slobozia, 
ca oriunde. Eram așadar 
pregătit să mă întîmpine și 
noutăți, cîteva blocuri mo
derne. mai mulți oameni cu 
disciplina fabricii întipărită 
pe frunțile lor luminate de 
ochi veseli (știam dintr-o e- 
misiune televizată despre 
intrarea în funcțiune a unui 
amplu și modern Combinat 
de produse azotoase).

Imediat ce am ieșit din 
gară m-a intimpinat silueta 
puternică și tinără și nouă 
a unui oraș modern țîșnit ca 
din pămînt. O asemenea 
senzație vie și neașteptată 
n-am trăit decît atunci cînd 
am descoperit universul 
poetului Ion Bărbii, și el le
gat de cîmpie, de Bărăgan, 
și de Dunăre, prin anii pe- 
trecuți la Giurgiu.

Slobozia seamănă teribil cu 
un poem de Ion Barbu; a- 
ceeașî imagine incendiară a 
singularului din viață, a- 
ceeași tulburătoare forță 
degajîndu-se în forme și 
structuri palpabile, dar din
colo de pastel, în substrat, 
acolo unde iși au cuiburile 
sensurile, adevărul care de
liberează. Sensul din sub
strat al poemului Slobozia, 
scris cu sudoarea frunții și 
a brațelor de comuniștii care 
trăiesc aici, se tălmăcea în 
cugetul meu în fraze sim
ple. dar însoțite de excla
mația pe care numai bucu
ria ți-o poate da : aceasta 

numai In socialism se poate 
întîmpla !

In România socialistă s-au 
construit mai multe orașe 
pornind de la nivelul zero. 
Săvinești, Victoria, Petro
șani sînt primele exemple 
la îndemină. Chiar Bucu- 
reștiul este azi mai mult 
de jumătate o cetate ridica
tă, in anii noștri, de la 
început. De la acel nivel 
zero.

Dar niciodată n-am simțit 
forța de creație a partidu
lui, osmoza dintre cuvînt și 
faptă, ca în acea dimineață 
cînd, ca un poem de Ion 
Barbu, mi-a fericit retinele 
silueta nouă a Sloboziei. 
Sînt oameni care reacțio
nează mai tîrziu la stimulii 
naturii, deosebind într-un 
timp ulterior o culoare de 
alta, o temperatură de altă 
temperatură, față de reacția 
mai promptă a celorlalți se
meni. Nu cred că n-am în
țeles sensul profund al vre
mii pe care o trăim, cum 
era natural, odată cu gene
rația din care fac parte. Am 
militat pentru desfășurarea 
în continuare a energiilor 
umane pe un drum propriu 
lor, încă de Ia vîrsta prime
lor deliberări. Mai intii ca 
reporter, apoi ca scriitor.

Dar viziunea de azi a 
Sloboziei, așa cum mi s-a 
relevat în spațiul acelei di
mineți de ianuarie în care o 
vizitam, a consolidat în a- 
dînc arhitectura sentimen
telor. Mulți poate vor trece pe 
lingă Slobozia ca pe lingă 
oricare alt oraș. Eu am tre
cut prin acest oraș al viito
rului în ceasul cînd poate 
fi receptat ceea ce este re
almente în el sublim. Am 
trecut în ceasul cînd se 
poate citi în arhitectura-! 
in devenire sensul întregu
lui timp pe care îl trăim.

Acțiuni

fertilizarea

solului
Pe ogoarele județului Brăila 

acțiunile pentru fertilizarea so
lului s-au intensificat. Mobili- 
zîndu-se forțe importante, folo- 
sindu-se din plin timpul de lu
cru prielnic, în multe între
prinderi agricole de stat, pre
cum Dudești, Mircea Vodă șl 
Rimnicelu, în unitățile C.A.P. 
din Făurei. Tătaru, însurăței. 
Plopu și altele, acțiunea de fer
tilizare a griului cu îngrășămin
te pe bază de azot a fost în
cheiată. S-a intensificat și ac
țiunea de fertilizare cu îngrășă
minte naturale. La C.A.P. Ian- 
ca. Chișcani și Drogu. de exem
plu, au fost transportate în cîmp 
în primul trimestru cantități su
perioare prevederilor. în ansam
blu. pe județ au fost fertilizate 
pină în prezent cu îngrășămin
te naturale peste 4 600 ha.

— La acțiunile de fertilizare, 
ne spunea tovarășul Ivan Radu, 
președintele Consiliului județean 
al tineretului sătesc, o contri
buție importantă o aduc ute- 
ciștii din comune. Ei au trans
portat în cîmp 7 500 tone îngră
șăminte organice. Se eviden
țiază îndeosebi uteciștii din co
munele Ianca, Romanu, Siliștea 
și însurăței.

Acțiunea continuă. Se prevede 
ca în următoarele 10 zile bune 
de lucru să se încheie fertiliza
rea griului cu îngrășăminte pe 
bază de azot pe întreaga supra
față programată a județului.

ION CHIBIC

(Urmare din pag. I)

program de măsuri menite 
să asigure patriei noastre un 
viitor luminos de progres șl 
prosperitate. Să fim »demni 
de această înaltă răspundere 
față de urmașii noștri, față 
de generațiile viitoare, față 
de cauza socialismului și co
munismului în România“. Un 
apel cu o puternică rezonan
ță in sufletele și mințile tu
turor oamenilor muncii, tu
turor generațiilor de făuritori 
ai socialismului in scumpa 
noastră patrie. Un apel că
ruia ii răspundem intr-un 
singur fel : prin munca, prin 
faptele, prin lupta noastră 
de a ne perfecționa întreaga 
activitate, de a învăța si stu
dia ne viu legile societății si 
naturii pentru a ne făuri în 
chip conștient istoria, vii
torul.

GÎNDIRE ȘI ACȚIUNE
(Urmare din pag. I) 

de aici o superbă demnitate a luptei, spe
cifică militantului comunist).

O gîndire bazată pe interdependența 
fenomenelor, a așezării realiste, gospodă
rești a lucrurilor in societate. (Economia, 
iată baza progresului în oricare dintre do
meniile vieții I). Gîndire serioasă, profundă, 
care recunoaște greutățile, se opune fan
teziilor — pină la urmă puerile, idealiste 
și care nu cade pradă opiniilor fals uma
nitare, proiecțiilor lipsite de calcul știin
țific ale unor indivizi sau cercuri interesate 
in vorbăria goală.

O gîndire potrivit căreia progresul - in
clusiv pe planul democrației — nu este o 
simplă chestiune de bun plac sau de „de-, 
crete”, ci are o fundamentare științifică,

depinde de nivelul de conștiință al omului, 
se realizează pe baza unei continuități 
firești șl într-o procentualitate dinamică dar 
echilibrată, prin stăpînirea și conducerea 
înțeleaptă a tuturor parametrilor vieții e- 
conomice și sociale.

O gîndire care, pornind de la pulsul viu 
al vieții își îmbogățește principiile supunîn- 
du-le la aceeași probă de foc a vieții, fără 
a accepta nici o clipă prefabricatul și 
stagnarea.

O gîndire model de refuz ai haosului 
care năpădește adesea „meditațiile" unor 
proiectanți de aiurea - grăbiți sau specu
lativi - ai viitorului. De la hrană la cul
tură, fa civilizație spirituală sau stabilitatea 
populației in plan teritorial și pină la am
bianța democratică a vieții - totul depin

de, ne convinge tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de temeinica și multilaterala bază econo
mică, pe care o proiectează și o realizează 
cu succes poporul condus de partid.

Iar acțiunea ?
Bilanțul era acolo, sub ochii miilor de 

deputați. în argumentele Expunerii. Caligra
fiat pe panourile care-i înconjurau. Dar în
scris și in inimile lor de harnici gospodari 
ai țării.

Cine, într-adevăr, știe mai bine decît 
acești șapte mii de oameni ce s-a făcut, 
cum s-a făcut și ce vrea poporul să se mai 
facă în România în anii care mai sînt pînă 
la încheierea acestui al XX-lea veac ?

...Votul lor, dat gîndirii politice a parti
dului, gîndirii Președintelui țării, are girul 
oamenilor care au fost și sînt primii la ceea 
ce s-a făcut și se face în această țară I

„Am ascultat cu deosebită 
atenție cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu si am 
găsit in ideile sale năzuin
țele noastre, ale tinerilor — 
ne spunea Zaharia Vlăscea- 
nu, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al 
U.T.C. Ce pot să spun acum ? 
Anul 1976 va fi deosebit de 
bogat pentru cei peste 100 de 
mii de tineri uteciști din ju
dețul nostru. Participăm la 
muncă în cadrul a 5 șantiere, 
la construirea unor impor
tante obiective industriale și 
culturale, în agricultură vom 
deschide puncte de lucru 
pentru amenajări de îmbu
nătățiri funciare la Cioranu, 
Dragomirești, Gherghița. De
tașamente de uteciști acțio
nează după un grafic de 
muncă bine stabilit, pentru 
folosirea la maximum a po
tențialului tehnic existent și 
devansarea termenelor de 

punere tn funcțiune. Faptele 
noastre de muncă trebuie să 
se ridice la înălțimea mobi
lizatoarelor sarcini puse in 
fața noastră, a tuturor, de 
către secretarul general al 
partidului, pentru creșterea 
mai rapidă a țării". „In ju
dețul Sibiu, ne spune Vasile 
Crețu, secretar al comitetului 
județean al U.T.C., zonă in 
plin avint industrial, toți ti
nerii, români, maghiari, ger
mani sînt hotărîți să mun
cească și mai bine, să obțină 
rezultate superioare in în
treaga lor activitate. Aceasta 
nu este posibil decît urmind 
întocmai indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în
demni de a învăța, de a ne 
însuși știința și tehnica a- 
vansată, modernă, cuceririle 
cele mai noi ale gîndirii 
umane. Avem un program 
clar, de perspectivă, pentru 
îndeplinirea căruia vom face 
totul“.

„MÎINI MĂIESTRE“ -’76
Timp de două zile, municipiul 

Oradea a fost gazda celei de-a 
7-a ediții a finalei concursului 
profesional „Mîini măiestre“ 
organizat de Comitetul Central 
al U.T.C., Uniunea Sindicatelor 
din întreprinderile M.I.U., Con
siliul Național al Femeilor șl 
Ministerul Industriei Ușoare. 
Desfășurat timp de 6 luni, con
cursul a antrenat în întrecere,

la fazele de masă, peste 85 000 
tineri, care și-au adus în acest 
fel o contribuție însemnată la 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, la ridicarea ca
lității produselor textile șl de 
confecții. în timpul celor două 
zile concurenții, delegații, se
cretari ai unor organizații 
U.T.C. din întreprinderi și insti
tuții s-au întîlnit în cadrul unor
interesante schimburi de expe
riență cu colectivele de mun
că din mai multe unități texti
le bihorene, au participat la 
dezbateri pe probleme de mun
că și viață, la seri cultural-dis- 
tractlve organizate de Comitetul 
județean Bihor al U.T.C. După o 
dispută strînsă care s-a menți
nut pînă în finalul probelor, au 
fost desemnați câștigătorii aces
tei ediții : cel mai bun filator, 
Elena Epure Giurică de la în
treprinderea „Industria bumba
cului“ București : cel mai bun 
țesător, Angela Nica, de la în
treprinderea „Arta textilă“ Ti
mișoara ; cel mai bun tri- 
cotor, Floarea Magul de la 
întreprinderea „Miorița“ Ora
dea ; cel mai bun eonfecționer, 
Tina Teodoru, de la întreprin
derea de confecții Vaslui. Ju
riul a mai atribuit confecțio- 
nerei Maria Telteu de la între
prinderea de confecții „Porțile 
de Fier“ — Drobeta-Turnu Se
verin premiul pentru „cel mai 
tînăr concurent“ al ediției.

N. MILITARI!
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consiliilor populare municipale, orășenești și comunale
Secțiunea pentru nivel de trai, 

aprovizionarea populației 
și prestări de servicii

Lucrările Secțiunii pentru ni
vel de trai, aprovizionarea popu
lației șl prestări de servicii au 
fost conduse de tovarășul 
GHEORGHE PANA, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., 
care, în deschidere, a rostit o 
cuvintare. Din rindul celor 667 
de participanți au luat cuvîntul 
tovarășii : George Homoștean, 
Vasile Ardeleanu, Vasile Ciu- 
claru, Vasile Cazan, Aurora Pri- 
cop, Varrò Dominic, Dumitru 
Grădinărita, Vasile Nicolae, Tu- 
dor Gheorghe, George Călin, 
Mihaly Erzsebet, Paraschiv 
Banciu, Eugen Sipoș, Simion 
Roth, Maria Bradea, Filip Sam- 
fir, Âneta Spornic, Zoltan Szasz, 
Niculae Radulian, Constantin 
Iftodi, Georgeta Trandafir, Tu- 
dor Iorga, Rodica Bițoianu. Tu- 
dor C. Gheorghe, Ștefan Vrin- 
ceanu, Lucreția Brașoveanu, 
Ștefan Arva, Radu Păunescu, 
Terezia Maxim, Constantin Da- 
bija, Viorica Marghiș, Nicolae 
Crăciun, Cornel Ceuca, Constan
tin Predescu, Petru Bota, Gavri- 
lă Cosma, Grigore Virjoghe, E- 
lena Bîrzoieș, Ion Știucă, Nico
lae Cărăuș, Vasile Vieru, Nico
lae Nan, Ana Pricob, Ștefan 
Tompa.

Participanții la discuții au ex
primat, în unanimitate, adeziu
nea deplină la ideile de excep- 
{‘‘țnalâ însemnătate teoretică și 
practică pe care le-a cuprins 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, angajîndu-se ferm 
ca, o dată întorși la locurile lor 
de muncă, să nu precupețească 
nici un efort, să facă totul pen
tru a mobiliza oamenii muncii, 
pe toți cetățenii, la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le re
vin, în lumina documentelor 
Congresului al XI-lea al parti
dului și a hotărîrilor Congresu
lui consiliilor populare. Toto
dată, în cadrul dezbaterilor a 
fost afirmat acordul deplin față 
de prevederile documentelor su
puse examinării prezentului 
congres, subliniindu-se că, pe 
baza dezvoltării necontenite a 
producției materiale și sporirii 
venitului național, se va asigura 
în continuare creșterea nivelului 
de trai al întregului popor — țe
lul suprem al politicii partidu
lui nostru, al operei de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

Așa cum au subliniat vorbito
rii, politica consecventă a parti
dului și statului, grija perma
nentă manifestată de secretarul 
general al partidului pentru ri
dicarea bunăstării întregului po
por își găsesc deplina materiali
zare și ilustrare în realizările 
obținute în cincinalul trecut, în 
prevederile actualului cincinal 
privind creșterea venitului na
țional și, pe această bază, aloca
rea unor fonduri mereu mai 
mari pentru majorarea venituri
lor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, sporirea consu
mului de bunuri șl îmbunătăți
rea condițiilor de locuit, pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
învățămîntului, culturii și ocro
tirii sănătății. Relevînd cu deo
sebită satisfacție realizările, 
manifestîndu-și recunoștința 
profundă față de conducerea 
partidului și statului pentru con
dițiile de viață tot mai prosperă 
asigurate cetățenilor țării, indi
ferent de vîrstă, sex sau națio
nalitate, vorbitorii au stăruit, în 
același timp, asupra unor pro
bleme concrete, au vorbit despre 
preocupările lor și ale organelor 
pe care le reprezintă, au sugerat 
noi căi și metode de îmbunătă
țire și perfecționare a activită
ții curente desfășurate de con
siliile populare in domeniul a- 
provizionării populației, al or
ganizării comerțului și prestări
lor de servicii.

Pentru asigurarea unei tot 
mai bune aprovizionări a popu
lației cu bunuri de consum ali
mentar și mărfuri industriale, 

în toate sezoanele anului — 
vorbitorii, după ce s-au referit 
critic și autocritic la unele nea
junsuri, au făcut un șir de pro
puneri. Intre altele au propus 
ca ministerele și organele lo
cale de resort să acționeze mai 
prompt și mai eficient pentru a 
determina întreprinderile pro
ducătoare să livreze mărfurile 
în mod ritmic, într-o structură 
mai diversificată și de calitate 
mereu mai bună ; preambala- 
rea unor produse alimentare 
cum sînt orezul, zahărul, făina, 
să se facă de întreprinderile 
producătoare ; consiliile popu
lare să urmărească zilnic cum 
sint aprovizionate piețele de pe 
teritoriul lor ; mărfurile pre
zentate în diferitele expoziții să 
fie găsite în mai mare măsură 
și mai operativ in magazine.

Pentru mai buna organizare a 
activității comerciale, astfel 
incit ea să corespundă mereu 
mai bine exigențelor și nevoilor 
cetățenilor — s-au făcut, de 
asemenea, numeroase propuneri: 
comerțul de stat să întreprindă 
măsurile necesare pentru a pre
lua de la comerțul cooperatist 
sarcina aprovizionării localități
lor muncitorești mai dezvoltate; 
să se înființeze în fiecare județ 
întreprinderi de aprovizionare 
cu ridicata (I.C.R.A., I.C.R.M.,
I.C.R.T.I.), pentru a se evita 
situația actuală, cînd unele ju
dețe aduc marfă din alte jude
țe, de la mari distanțe ; să se

Secțiunea pentru pregătirea 
forței de muncă, învățămînt, 

cultură si sănătatea
Lucrările secțiunii, care au în

trunit 549 de deputat! și 50 de 
invitați, au fost conduse de to
varășul CORNEL BURTICA, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Blaj, Catinca Si
mion, Ilie Matei, Amza Săceanu, 
Nichit Comănici, Gheorghe Ta- 
che, Alexandru Lazăr, Titi Cea
pă, Aurel Negucioiu, Petre Do- 
brescu, Gheorghe Andrăs, Lucia 
Iorgulescu, Constantin Faina, 
Aneta Ciocan, Jenică Oancea, 
Adrian Henrich, Florica Gorni- 
cu, Dumitru Sandru, Mihai Bo- 
roș, Maria Ciobăcel, Lazăr Bă- 
ciucu, Ioan Popescu, Cristina 
Noela Harhoiu, Ioan Alupoaiei, 
Constantin Drăgoescu, Dumitru 
Bran, Maria Mocanu, Ion Pă- 
nescu, Silvia Irofte, Dorina 
Zamfir, Ion Gheorghe, Mihai 
Matei. Ion Pătrașcu, Ioan Popa, 
Mihai! Carol Gollner, Constan
tin Stanca, Tiberiu Nicola, Ale
xandru Toma, Mihai Mihăilescu, 
Paul Manole, Dan HatmanU, 
Silvia Ceuca. Gheorghe Moca.

Participanții și-au manifestat 
adeziunea unanimă, aprobarea 
entuziastă față de Expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document programa
tic de o deosebită valoare teo
retică și practică, care a definit 
în mod magistral liniile genera
le de acțiune și sarcinile prin
cipale ale partidului, ale orga
nelor de stat și cu deosebire ale 
consiliilor populare, sarcinile în
tregului popor în lupta pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al partidului.

Relevîndu-se succesele obți
nute, în cincinalul anterior. în 
acțiunea de pregătire a forței de 
muncă, s-a arătat totodată că, în 
actualul cincinal, sarcinile sînt 
sporite. In aceste condiții, șco
lii, ca principal factor de for
mare a cadrelor, îi revin răs
punderi tot mai însemnate. Pen
tru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a acestor sarcini, 
au arătat vorbitorii, trebuie lua
te măsuri cît mal eficiente în 

organizeze rețeaua cooperației 
de consum în profil teritorial ; 
inspectoratele comerciale să fie 
subordonate direcțiilor comer
ciale județene ; direcțiile co
merciale județene să fie restruc
turate ș.a.m.d.

Numeroși vorbitori au abordat 
în cuvîntul lor probleme ale 
modului cum își îndeplinesc a- 
tribuțiile consiliile populare în
tr-o serie de sectoare, sublini
ind unele aspecte nemijlocit le
gate de activitatea lor în dome
niul serviciilor publice, în ocro
tirea sănătății (cu deosebire la 
unitățile agricole socialiste), în 
învățămînt, turism ș.a.

în intervențiile lor, vorbitorii 
— muncitori, țărani și intelec
tuali, cadre de conducere din 
județe — au relevat măsurile 
luate pe plan local, direcțiile în 
care vor acționa pentru a pune 
în valoare, cu maximum de e- 
ficiență, atît condițiile mereu 
mai bune create de partid și de 
stat, cît și posibilitățile și re
zervele interne — în Scopul 
creșterii necontenite a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Participanții și-au exprimat 
în unanimitate adeziunea și 
deplina satisfacție față de poli
tica partidului și statului nos
tru de dezvoltare impetuoasă a 
tuturor județelor țării, acordul 
lor unanim cu prevederile pla
nului cincinal 1976—1980, cu pro
gramele de activitate privind 
dezvoltarea și modernizarea in
dustriei și agriculturii, sistema
tizarea teritoriului și localită
ților, gospodărirea fondului fo
restier și a apelor, protecția 
mediului înconjurător, cu toate 
măsurile luate de partid și de 
stat privind creșterea continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului nostru.

vederea realizării programelor 
stabilite pentru fiecare județ, 
oraș, comună, unitate economi
că, valorificîndu-se în primul 
rînd resursele existente de ca
dre din localitățile și județele 
respective.

în mod special s-a cerut să 
se acorde toată atenția pregăti
rii cadrelor de muncitori cali
ficați și de specialiști pentru 
noile întreprinderi, precum și 
pentru cuprinderea unui număr 
sporit de femei în activitatea 
productivă și crearea de condi
ții din ce în ce mai bune pen
tru calificarea lor.

în cuvîntul lor, participanții la 
dezbateri au subliniat importan
ța deosebită pe care conducerea 
partidului și statului nostru o a- 
cordă formării și educării comu
niste a tinerei generații, parti
cipării ei active la întreaga ac
tivitate economică, socială și 
politică a țării.

Vorbitorii au pus un accent 
deosebit pe continua îmbunătă
țire a calității învățămîntului, 
pe modernizarea și perfecționa
rea lui, pe integrarea și mai 
puternică a învățămîntului cu 
cercetarea și producția, în așa 
fel încît să fie pregătiți munci
tori cu înaltă calificare, specia
liști competenți, apți să facă 
față complexelor sarcini ale re
voluției tehnico-științifice. în 
acest context s-a subliniat ne
cesitatea definitivării, cu toată 
răspunderea, a programului pre
gătirii și perfecționării forței de 
muncă pină în anul 1990. în 
cadrul dezbaterilor s-au ridicat 
unele probleme legate de acti
vitatea Ministerului Muncii, a 
Ministerului Educației și învă- 
țămîntului, a Ministerului Sănă
tății, a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, subliniin
du-se necesitatea ca aceste fo
ruri centrale să acorde un spri
jin mai susținut consiliilor popu
lare în domeniile respective de 
activitate.

Numeroși vorbitori au relevat 
faptul că succesele obținute în 
toate domeniile reflectă nivelul 
tot mai ridicat al conștiinței 
revoluționare a maselor popu

lare, fiind un rezultat și al vas
tei activități ideologice, politice 
și educative desfășurate de 
partid în ultimii ani. Relevînd 
importanța formării omului nou 
în spiritul principiilor și nor
melor cuprinse în Codul etic, 
mulți dintre cei care au luat 
cuvîntul au subliniat că munca 
politico-educativă trebuie să 
contribuie la întărirea rolului 
conducător al clasei muncitoare, 
la întărirea alianței dintre Clasa 
muncitoare și țărănime, la par
ticiparea tot mai intensă a in
telectualității la întreaga viață 
socială, la cimentarea puternică 
a prieteniei frățești dintre oame
nii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
în efortul comun de făurire a 
noii societăți. Printre obiecti
vele acestei activități se află, 
de asemenea, realizarea unor noi 
raporturi între oameni bazate pe 
respect și întrajutorare tovără
șească, perfecționarea continuă 
a relațiilor sociale, omogeniza
rea societății noastre. întărirea 
unității ei moral-politice.

O contribuție de seamă — au 
subliniat un șir de vorbitori — 
la realizarea sarcinilor politice 
șl culturale ale educării maselor 
sînt chemați să aducă oamenii 
de știintă și cultură, cadrele di
dactice și tehnice, intelectualii 
de cele mai diferite profesiuni, 
prin participarea lor activă la 
viața culturală a localităților. 
Profund angajați în eforturile 
întregului popor de făurire a 
celei mai drepte orîndulri, crea
torii de literatură și artă au 
înalta îndatorire de a sluji cu 
toată forța și originalitatea ta
lentului lor năzuințele de civi
lizație și progres ale națiunii, 
de a crea noi opere valoroase, 
cu înalt mesaj educativ, străbă
tute de spiritul înnoitor al zile
lor noastre, de forța umanismu
lui nostru revoluționar, de în
crederea nestrămutată în viito
rul comunist al țării. Organiza-

Secțiunea pentru bugetul 
local, administrația locală 

de stat și problemele 
edilitar-gospodărești

Lucrările Secțiunii pentru bu
getul local, administrația locală 
de stat și problemele edilitar- 
gospodărești, la care au parti
cipat aproape 600 de deputați și 
invitați, au fost conduse de to
varășul GHEORGHE RADU
LESCU, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului.

La dezbateri au luat cuvîntul : 
Ion Gheorghe, Cecil ia Hodea, 
Simion Dobrovici, Virgil Grigo- 
rescu, Mircea Popa, Petre Po
pescu, Elena Caramalău. Wil
helm Schneider, Elena Tașnadi, 
Florea Dumitrescu, Gheorghe 
Breban, Loghin Dineș, Ion Neco- 
la, Eva Blaga, Nicolae Rovina- 
ru, Constantin Veber, Ion Be- 
jan, Maria Dumitrache, Costică 
Sîrbu, Gheorghe Avram, Maria 
Maxim, Constantin Buzdughină, 
Gheorghe Bobocea, Iftlmie Ili- 
sei, Tiberiu Magyari, Niculina 
Moraru, Severin Predescu, Va- 
lentin-Alexandru-Bota, Titu Fî- 
ciu. Eugen Tarhon, Elena Sîrbu, 
Mihai Iurea, Nicolae Zimmer, 
Horea Coman, Ecaterina Ioniță, 
Mircea Mihuț, Gheorghe Todică, 
Ioan Puiu, . Irina Farcaș, Petre 
Risipeanu, Ion Lepșa. Eleonora 
C. Niculescu, Constantin Luca, 
Aurel Ungureanu, Serghie Pet- 
culeț.

Vorbitorii au exprimat, într-o 
atmosferă de puternică angajare 
politică, adeziunea unanimă la 
ideile cuprinse în ampla Expu
nere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea înal
tului forum al deputaților con
siliilor populare, document de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică pentru activitatea din 
toate sferele activității sociale.

Participanții la discuții — in 
numele cetățenilor pe care îi re
prezintă — și-au manifestat ata
șamentul deplin la politica in- 

tiilor U.T.C., sindicatelor, celor
lalte organizații obștești le in
cumbă — așa cum au subliniat 
unii vorbitori — sarcina de a 
contribui în și mai largă măsură 
la desfășurarea unei tot mai in
tense activități politice și cul
tural-educative de masă pentru 
modelarea conștiinței înaintate 
a constructorilor socialismului.

Luind în dezbatere problemele 
actuale și de perspectivă ale o- 
crotirii sănătății poporului, un 
șir de vorbitori au scos în evi
dență înfăptuirile obținute pe a- 
cest tărim în cincinalul prece
dent, ca urmare a grijii perma
nente a partidului .și statului 
nostru pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai și civilizație 
al oamenilor muncii. Referin- 
du-se și la anumite lipsuri care 
se fac simțite în acest domeniu, 
unii vorbitori au făcut propuneri 
și sugestii privind perfecționarea 
organizării și ridicarea calității 
asistenței sanitare, subliniindu-se 
că principalul criteriu de apre
ciere a rezultatelor pe tărîm 
medical trebuie să fie gradul 
de sănătate al poporului, redu
cerea îmbolnăvirilor, a timpului 
pe care societatea îl pierde da
torită incapacităților temporare 
de muncă. Vorbitorii și-au ma
nifestat totala adeziune față de 
indicația dată de secretarul ge
neral al partidului de a se res
pecta orele și zilele de repaus 
ale oamenilor muncii, ca o con
diție indispensabilă a regeneră
rii biologice a forței de muncă.

Exprimînd voința deputaților, 
a tuturor oamenilor muncii de a 
traduce în viață cu tot mai 
multă fermitate programul ideo
logic al partidului, orientările 
privind pregătirea și perfecțio
narea forței de muncă, ocroti
rea sănătății poporului, vorbito
rii s-au angajat să depună toa
te eforturile pentru realizarea 
integrală a sarcinilor însufleți- 
toare ce le vor reveni din hotă-* 
rlrlle congresului.

ternă și externă a partidului,’ 
hotărîrea lor fermă de a munci 
cu dăruire și abnegație pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al parti
dului, contribuind astfel la dez
voltarea economică, social-cultu- 
rală și edilitar-gospodărească a 
localităților țării.

Abordînd problemele asigură
rii resurselor financiare pentru 
dezvoltarea județelor, pentru ri
dicarea nivelului edilitar al lo
calităților, vorbitorii au arătat 
că, alături de fondurile finanța
te din bugetul republican, o con
tribuție tot mai mare o aduc 
bugetele locale. Astfel, din to
talul bugetului de stat pentru 
acest an de 258 miliarde lei, bu
getelor locale le revin peste 42 
miliarde lei, mai mult clocit du
blul realizărilor din 1968 — anul 
îmbunătățirii organizării admi- 
nistrâtiv-teritoriald a țării.

Scoțîndu-se în evidență unele 
neajunsuri ce se mai manifestă 
în domeniul folosirii fondurilor 
financiare locale, s-a subliniat 
necesitatea întăririi, în continua
re, a bazei proprii de venituri a 
consiliilor populare și acoperi
rea pe această cale, într-o pro
porție mai mare, a cheltuielilor 
prevăzute în bugetele locale. în 
acest sens, participanții la dez
bateri au insistat asupra preo
cupării care trebuie manifestate 
pentru sporirea eficienței activi
tății întreprinderilor locale și fo
losirea completă a capacităților 
de producție existente, pentru 
creșterea productivității muncii 
și reduoerea cheltuielilor de pro
ducție — în special a celor mate
riale, de combustibil și energie 
— precum și pentru dezvoltarea 
activităților de producție și a 
serviciilor publice. Este necesar, 
totodată — s-a arătat în dez
bateri — să se manifeste mai 
multă grijă din partea consi- 

liitor populare pentru utilizarea 
cu eficientă sporită a fondurilor 
alocate prin buget, punindu-ee 
pe prim plan contribuția aces
tora la dezvoltarea nivelului e- 
dilitar-gospodăresc al localități
lor, la creșterea avu
ției naționale și ridicarea nive
lului de trai al populației. în 
cadrul dezbaterilor s-au făcut 
peste 70 de propuneri concrete 
privind folosirea mai eficace a 
bugetelor locale, vizînd, în prin
cipal. sporirea bazei de venituri 
proprii și îmbunătățirea echili
brării tuturor categoriilor de bu
gete locale, aplicarea judicioasă 
a impozitelor și taxelor, crește
rea competențelor organelor lo
cale în utilizarea fondurilor alo
cate, simplificarea metodologiei 
de elaborare și urmărire a exe
cuției bugetelor locale etc.

Luind în discuție problemele 
administrației locale de stat, de
putății județeni și președinții 
consiliilor populare care au par
ticipat la dezbateri au subliniat 
rolul important ce revine orga
nelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat în organiza
rea, conducerea, îndrumarea și 
coordonarea operativă a activi
tății de realizare a sarcinilor 
economice și social-culturale. 
S-a subliniat, totodată, necesi
tatea îmbunătățirii activității 
unor servicii legate nemijlocit 
de satisfacerea unei sfere largi 
de cerințe ale cetățenilor — 
propunîndu-se îmbunătățirea 
modalităților de înregistrare, în
tocmire șl eliberare a unor acte 
etc.

Abordînd problemele edllitar-

Secțiunea pentru 
perfecționarea activității 

consiliilor populare, 
dezvoltarea democrației 

și participarea oamenilor 
muncii la conducerea întregii 

vieți economico-sociale
Lucrările secțiunii, la care au 

participat aproape 800 de depu- 
tați și invitați, au fost conduse 
de către tovarășul EMIL BOBU, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Florea Ris- 
tache, Maria Tudor, Gheorghe 
Maftei, Ion Schmidt, Pătru Ena- 
che, Cornelia Naum, Ilie Bor- 
deianu, Ana Pistea, Emeric Ia- 
kab, Victor Gîrtone, Lenuța Ar- 
ghiruș, Gheorghe Miloș, Stefan 
Oltean. Constantin Dumitrescu. 
Petre Gigea, Petre Csiko, Marin 
Militarii, Constantin Ștefănescu, 
Vasile Solomiaș, Didina Bulboa- 
că. Dumitru Vasile, Petre Ber- 
beacă, Ion Fălcan, Constantin 
Marlnov, Gheorghe Burlui, Ion 
Moise, Constantin Deliu, Ecate
rina Bodo. Gheorghe Vaida, 
Gheorghe Moise, Gheorghe Al- 
binoiu, Traian Visatovici. Petre 
Ioniță, Anton Hachel, Gheorghe 
Dumitrescu, Ion Corneanu, Ion 
Paranici, Ioan Pop. Vasile Lă- 
dar. Ivănuș Anghel.

în cursul dezbaterilor, partici- 
panții și-au exprimat aprobarea 
unanimă față de politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru. în numele tuturor 
oamenilor muncii pe care-i re
prezintă, vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere strălucitei Ex
puneri prezentate în cadrul con
gresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de o ex
cepțională însemnătate teoretică 
și practică pentru dezvoltarea cu 
succes a întregii opere de con
strucție socialistă în tara noas
tră.

Cu acest prilej a fost subli
niată importanta istorică a pri
mului Congres al deputaților 
consiliilor populare si al pre
ședinților consiliilor populare 

gospodărești, participanții la 
dezbaterile secțiunii au scos în 
evidență necesitatea îmbunătă
țirii activității de gospodărire a 
localităților, de ridicare a aces
tora pe noi trepte de civilizație, 
făcînd în acest scop numeroase 
propuneri. Din dezbateri a re
zultat că pentru dezvoltarea și 
buna gospodărire a localităților 
este necesar să se aplice și să se 
respecte măsurile de reducere a 
pierderilor de apă pe rețelele de 
distribuție și în instalațiile inte
rioare din clădiri, asigurarea 
funcționării în bune condiții a 
rețelelor de canalizare, la aceste 
acțiuni trebuind să fie atrași toți 
cetățenii, în frunte cu deputății. 
La fel de importantă este și ce
rința sporirii preocupării orga
nelor administrației locale pen
tru mai buna folosire a fondului 
locativ de stat, pentru întreține
rea în condiții optime a acestuia 
și funcționarea corespunzătoare 
a tuturor instalațiilor.

Participanții la dezbaterile din 
cadrul Secțiunii pentru bugetul 
local, administrația locală de stat 
și problemele edilitar-gospodă- 
rești au apreciat că pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a 
activității din aceste domenii 
este necesar ca toți lucrătorii din 
cadrul respectivelor sectoare 
să-și perfecționeze continuu pre
gătirea politică și profesională, 
să dea dovadă de operativitate 
și exigență în rezolvarea proble
melor, să militeze neabătut pen
tru aplicarea cu fermitate a 
principiilor eticii șl echității so
cialiste, a legilor tării.

județene, care, ca înalt forum 
reprezentativ și democratic al 
poporului, asigură, într-un cadru 
superior, participarea organizată 
a reprezentanților maselor largi 
populare, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, la conducerea societății, 
în unanimitate, participanții 
și-au exprimat deplina adeziune 
fată de documentele puse în dez
batere și s-au angajat să acțio
neze neobosit pentru traducerea 
lor în viată.

în lumina măsurilor adoptate 
de partidul și statul nostru, a 
sarcinilor ce rezultă din Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au analizat, 
într-un spirit de lucru, cu res
ponsabilitate și exigentă, moda
litățile perfecționării continue a 
activității consiliilor populare, a 
stilului și metodelor lor de mun
că, necesitate obiectivă pentru 
întărirea rolului acestora în des
fășurarea întregii vieți econo
mice și sociale pe plan local, în 
realizarea cu succes a sarcinilor 
ce le revin din Programul adop
tat de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., în promovarea neabătu
tă a legalității, a principiilor e- 
ticii și echității socialiste.

Participanții la discuții au 
subliniat în acest sens însemnă
tatea îmbinării principiului cen
tralismului democratic cu creș
terea inițiativei și autonomiei 
organelor locale ale puterii și 
administrației de stat și au for
mulat unele propuneri privind 
lărgirea dreptului de decizie al 
acestor organe în soluționarea 
problemelor economice și socia
le ale localităților. în același 
timp, în spirit autocritic, ei au 
arătat că eliminarea deficiențe
lor existente încă în unele sec
toare impune sporirea contribu
ției consiliilor populare la adop
tarea hotărîrilor, la controlul 

înfăptuirii acestora, întărirea '!<»• 
găturii cu cetățenii și creșterea 
răspunderii fiecărui deputat pen
tru înfăptuirea tuturor obiecti
velor ce stau în fata organelor 
locale. Din dezbateri s-a contu
rat, ca una din cele mai impor
tante sarcini ale consiliilor popu
lare, contribuția pe care sînt 
chemate s-o aducă la elaborarea 
și realizarea planului în profil 
teritorial — parte integrantă a 
planului național unic de dez
voltare economico-sociaîă a 
României. De asemenea, a fost 
subliniată necesitatea unei mai 
susținute preocupări în vederea 
dezvoltării și diversificării in
dustriei locale, a prestărilor de 
servicii către populație, ca și în 
vederea punerii în valoare a tu
turor resurselor locale materia
le și umane. în lumina Expu
nerii secretarului general al 
partidului, vorbitorii s-au refe
rit. totodată, la cerința unei mai 
judicioase coordonări a activi
tății organizațiilor cooperatiste.

Desfășurarea unei activități 
rodnice, în măsură să asigure 
realizarea, cu forțe proprii, a 
multitudinii sarcinilor ce revin 
consiliilor populare depinde în 
mare parte de preocuparea 
pentru buna organizare a în
tregii activități, de spiritul de 
inițiativă și de priceperea tu
turor celor care activează în or
ganele locale ale puterii și ad
ministrației de stat, de temei
nica pregătire a sesiunilor. A- 
ceastă idee, subliniată de mal 
mulți vorbitori, a fost însoțită, 
între altele, de propuneri pri
vind activitatea deputaților în 
cadrul sesiunilor și între se
siuni, acestea trebuind să devi
nă principal for de dezbatere șl 
decizie al consiliilor populare. 
Deputății și membrii organelor 
executive sint chemați să con
tribuie activ șl cu competență la 
adoptarea actelor de decizie, 
problemele de importantă deo
sebită fiind supuse, în prealabil, 
dezbaterii în adunările cetățe
nești. în context a fost eviden
țiată necesitatea sporirii contri
buției organismelor consiliilor 
populare la rezolvarea sarcini
lor complexe ce revin acestora. 
S-au făcut propuneri cu privi
re la mai buna folosire a stu
diilor și materialelor elaborate 
de comisiile permanente și tem
porare, la valorificarea largă a 
inițiativelor cetățenești.

Perfecționarea activității con
siliilor populare este strîns le
gată șl de perfecționarea rapor
turilor lor, pe de o parte cu 
ministerele și alte organe cen
trale, pe de altă parte, cu or
ganele locale subordonate — au 
subliniat, de asemenea, vorbi
torii. Pe acest temei, s-a insistat 
asupra cerinței ca o seamă de 
probleme ridicate pe plan local 
— cît și cele relevate în cadrul 
actualului congres — să-și gă
sească o soluționare operativă, 
în același spirit se cere re
văzut și volumul adreselor, in
strucțiunilor, formularelor care 
circulă între centru și județe, 
acționîndu-se insistent în direc
ția reducerii acestora la strictul 
necesar.

Este esențial să se acționeze 
cu hotărîre pentru folosirea de
plină a cadrului instituțional 
creat în ultimii ani, pentru ca 
activitatea tuturor organismelor 
democratice să capete un con
ținut tot mai profund, tot mai 
bogat — au relevat vorbitorii — 
acestea devenind adevărate tri
bune de dezbatere eficientă și 
de soluționare de către masele 
largi a problemelor conducerii 
unităților teritoriale, a întregii 
societăți.

Participanții la lucrările sec
țiunii au examinat documentele 
supuse spre aprobare congresu
lui, au formulat propuneri de 
îmbunătățire și și-au exprimat 
deplina lor adeziune față de a- 
ceste documente. S-a apreciat 
că lucrările acestui forum larg 
reprezentativ vor avea o puter
nică influență asupra activității 
organelor locale ale puterii și 
administrației de stat, partici
panții angajîndu-se să militeze 
cu consecvență pentru aplicarea 
în viață a documentelor Con
gresului al XI-lea al partidului, 
a indicațiilor conducerii parti
dului și statului.

în toate domeniile vieții economice 
și sociale—puternic avînt, 

profunde transformări înnoitoare
(Urmare din pag. I) 

excepțională dovadă de vo
ință și atașament s-au în
scris cu fapte memorabile în 
marea biruință a îndeplinirii 
cincinalului înainte de ter
men. Un succes clădit pe zile 
de muncă și efort, pe inițiativă 
și pasiune, un succes care a 
demonstrat încă o dată uriașa 
capacitate creatoare a poporu
lui nostru.

I-Iarta tării înnoită și întine
rită in toți acești cinci ani de 
brațele și mintea noastră oferă 
astăzi imaginea vie a modului 
în care știm și înțelegem să 
dăm viață celor mai îndrăznețe 
proiecte elaborate cu clarviziu
ne și răspundere față de desti
nul poporului, de către Partidul 
Comunist Român. De la Slobo
zia la Zalău, de la Tulcea la 
Rovinari, de la Alexandria la 
Birlad, pe întreg cuprinsul țării 
pulsul industrializării se simte 
tot mai puternic. Hidrocentra
lele de la Lotru. Tarnița, Rm. 
Vîlcea-Govora, Combinatul de 
oțeluri speciale și întreprinderea 
de strunguri Tîrgoviște, între
prinderea de elemente pneuma
tice și automatizări Birlad, 
„Tehnoton“ — Iași, Combina
tul chimic Slobozia sînt doar 
citeva din cele peste 2 250 de 
noi capacități productive puse 
în funcțiune în acești ani, ca 
urmare a materializării unui 
volum de investiții mai mare 
decît cel înregistrat în două 
cincinale precedente luate îm
preună. Semnificativă compa
rație pentru forța dinamică a 

economiei noastre, pentru mer
sul nostru mereu ascendent. 
Privind astăzi înapoi, la anii 
cincinalului încheiat, desprindem 
cu mai multă limpezime sensul 
major al acestui uriaș efort de 
investiții. Ele au constituit te
melia materială a înfăptuirii u- 
nui real progres în toate do
meniile vieții economice .și so
ciale, creșterii capacității indus
triei de a rezolva probleme 
tehnice tot mai complexe ofe
rind totodată un cîmp larg a- 
firmării capacității creatoare a 
celor 6.3 milioane muncitori, in
gineri și tehnicieni din toate 
ramurile economiei. Așa cum se 
arăta în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, accentul pus 
pe dezvoltarea prioritară a 
metalurgiei, construcțiilor de 
mașini, chimiei — care dețineau, 
la sfîrșitul anului 1975, 54,8 la 
sută din totalul industriei, față 
de 47,7 la sută în 1970, iar în 
cadrul acestora, a subramurilor 
de virf. purtătoare de progres 
tehnic — a creat posibilități largi 
dezvoltării și modernizării nu 
numai a industriei ca atare ci 
a întregii economii. S-a inten
sificat astfel procesul de dotare 
a agriculturii cu tractoare și 
mașini agricole, au crescut sub
stanțial posibilitățile chimiei de 
a satisface necesitățile mereu 
crescînde de îngrășăminte ale 
agriculturii, s-a modernizat baza 
materială a transporturilor și 
s-au extins procedeele moderne 
de transport. Pătrunderea ra
pidă și intensă a progresului 
tehnic în toate ramurile și do
meniile economiei a solicitat în 

același timp, din partea fiecă
rui specialist, a fiecărui munci
tor și tehnician mai mult spirit 
inventiv, mai multă capacitate 
creatoare în soluționarea pro
blemelor deosebit de complexe 
ale producției și muncii. Roa
dele acestui efort, elocvent ilus
trate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la primul 
Congres al consiliilor populare, 
au fost pe măsură, și ele se re
găsesc în numeroasele tipuri de 
mașini, utilaje și instalații noi 
asimilate, de tehnicitate și 
complexitate sporite — pe an
samblul industriei ponderea pro
duselor noi și reproiectate puse 
în fabricație în cincinal a re
prezentat circa 44 la sută din 
valoarea producției industriale 
a anului 1975 — în sporurile de 
producție agricolă înregistrate 
ca urmare a noilor tehnologii a- 
plicate. a noilor soiuri create, 
în noile produse destinate ușu
rării muncii și înfrumusețării 
vieții cetățenilor, în creșterea 
rapidă a volumului comerțu
lui exterior și îmbunătățirea 
structurii mărfurilor exporta
te. Referindu-se la acest aspect 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se subliniază că po
litica de industrializare promo
vată cu consecvență de partid 
s-a dovedit factorul hotărîtor al 
dezvoltării schimburilor externe 
și cooperării cu alte state. 
Exportăm utilaje și instalații 
complexe pentru linii de mon
taj și fabrici de tractoare, fa
brici de acid sulfuric și îngră
șăminte chimice, rafinării de 

petrol, mijloace de automatizare 
și ale tehnicii electronice de 
calcul, îngrășăminte chimice și 
cauciuc, mărfuri industriale de 
larg consum — produse a căror 
pondere în totalul schimburilor 
a reprezentat, in 1975, 52,2 la 
sută, față de 47,9 la sută în 
1970.

Sigur, toate aceste realizări 
nu ar fi fost posibile fără un 
la fel de susținut efort pentru 
ridicarea a mii și mii de mun
citori pe trepte profesionale tot 
mai înalte. Și în această di
recție măsurile întreprinse cu 
consecvență de partidul și sta
tul nostru s-au dovedit la înăl
țimea exigențelor pe care le 
impune o economie modernă, 
dinamică, aflată în plin pro
gres. Grijii acordate dezvol
tării bazei tehnico-materiale a 
învățămîntului — în această pe
rioadă au fost construite 15,3 
mii săli de clasă, noi laboratoa
re și ateliere-școalâ — i s-au 
adăugat măsurile privind orga
nizarea, pe baza programului 
național, a sistemului de per
fecționare profesională a tu
turor lucrătorilor din economie, 
prin pregătirea la locul de 
muncă sau în institute speciale 
de perfecționare.

Rezultatele obținute în peri
oada 1971—1975 în dezvoltarea 
și modernizarea industrii, rit
murile înalte de creștere carac
teristice celorlalte ramuri au 
influențat puternic întreaga e- 
voluție a vieții noastre econo
mico-sociale, au asigurat dina
mismul și stabilitatea întregii 
economii naționale, creșterea
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rapidă a venitului național și 
pe această bază, îmbunătățirea 
condițiilor de viață materiale 
și spirituale ale întregului po
por. Grija față de om, față de 
înflorirea multilaterală a per
sonalității sale, bunăstarea ma
terială și spirituală a fiecărui 
cetățean — țelul suprem al po
liticii partidului nostru — și-au 
găsit o deplină ilustrare în re
alizările obținute pe planul creș
terii consecvente a veniturilor 
și puterii de cumpărare, în 
îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, de muncă și odihnă, a 
stării de sănătate și a nivelului 
cultural al populației de pe în
treg cuprinsul țării. Pe bună 
dreptate, așa cum se releva în 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la primul Congres 
al consiliilor populare, cinci
nalul 1971—1975 este perioada 
în care s-au obținut cele mai 
mari progrese în domeniul creș
terii bunăstării oamenilor mun
cii. Citeva cifre sintetice sînt 
elocvente pentru această per
manentă și atentă preocupare : 
veniturile reale totale au sporit 
cu 46 la iută în anul 1975 față 

de anul 1970, retribuția lunară 
minimă a crescut de la 900 lei 
la 1 400 lei lunar pentru mun
citori calificați și de la 800 lei 
la 1 200 lei pentru muncitori ne
calificați ; în agricultură au spo
rit, de asemenea, prin majorări 
succesive, veniturile minime lu
nare garantate ale membrilor co
operatori ; fondurile alocate 
pentru plata pensiilor au fost 
de 1,6 ori mai mari decît în 
1970 ; s-a îmbunătățit regimul 
de acordare a burselor ; s-a îm
bunătățit sistematic aprovizio
narea populației cu mărfuri prin 
creșterea volumului desface
rilor ; s-a lărgit și s-a îmbună
tățit baza materială pentru o- 
crotirea sănătății ș.a. Imaginea 
preocupărilor partidului și sta
tului nostru în direcția ridicării 
standardului general de viață 
este întregită prin reflectarea e- 
forturilor întreprinse în dome
niul construcțiilor de locuințe, 
în anii cincinalului s-au con
struit la orașe și sate din fon
durile statului și cu sprijinul 
statului peste 512 000 apartamen
te, iar populația a construit din 

fonduri proprii 240 mii locuințe, 
ceea ce înseamnă că peste 2,3 
milioane de persoane s-au mutat 
în locuințe noi. De asemenea, 
în cursul cincinalului s-au dat 
în folosință 75 mii locuri în creșe 
și cămine. Gradul înalt de dez
voltare al forțelor de producție 
a permis ca pe baza politicii de 
repartizare judicioasă a acesto
ra pe întreg teritoriul țării, să 
se asigure condiții ca tot mai 
multe localități să devină pu
ternice centre economice și so
ciale, capabile să asigure locui
torilor săi condiții optime de 
viață din toate punctele de 
vedere. Este semnificativ pentru 
aceste profunde schimbări în 
configurația industrială a jude
țelor și în viața locuitorilor a- 
cestora faptul că în perioada 
1971—1975 s-au construit noi 
obiective industriale de interes 
republican în circa 180 de orașe 
și in alte peste 120 localități 
rurale, în special în zonele mai 
rămase în urmă din punct de 
vedere economic.

într-un asemenea bilanț rod
nic care încorporează munca și 
strădania colectivelor de oa
meni al muncii, mobilizate de 
organizațiile de partid, putem 
discerne cu satisfacție și mîn- 
drie rolul important pe care l-a 
avut tînăra generație, modul în 
care aceasta a înțeles să-și pună 
întreaga capacitate creatoare în 
slujba înfăptuirii mărețelor 
sarcini trasate de partid. în fo
cul acestei puternice încleștări, 
cînd fiecare clipă, fiecare oră 
cîntărea greu, decisiv, în în
deplinirea mărețului angaja
ment național, s-a manifestat 
întreaga forță a înaltei con
științe muncitorești, puterea de 
dăruire, născută din înțelegerea 
clară a sensurilor profund pa
triotice ale întrecerii. Experien
ța acestor ani a dovedit că 
dispunem de tineri specialiști nu 
numai temeinic pregătiți, dar și 
gata oricînd să se dăruie cu 
puterea minții și a brațelor în 
locurile unde este mai multă 
nevoie, să abordeze cu compe
tență și curaj cele mai dificile 
probleme ale producției. Așa

dar, la capătul a cinci ani de 
muncă și de efort creator, în
registrăm nu numai cifrele unui 
bilanț îmbucurător, ci și noile 
dimensiuni ale responsabilității 
tinerei generații, afirmată tot 
mai pregnant ca o importantă 
forță socială, ca factor activ în 
îndeplinirea obiectivelor politi
cii partidului. Tocmai de aceea, 
sîntem astăzi în măsură să ne 
propunem țeluri și mai înalte, 
să privim actualul cincinal — 
etapă nouă, superioară în înfăp
tuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — cu în
crederea pe care ne-o dau ex
periența, elanul revoluționar și 
gîndirea cutezătoare a clasei 
muncitoare.

Avem un program de viitor cu 
adevărat grandios ! Primul Con
gres al consiliilor populare dez
bate cu înaltă răspundere un 
ansamblu de planuri și programe 
de interes național destinate să 
direcționeze mersul nostru îna
inte, făurirea unei Românii cu 
o înfloritoare civilizație materi
ală și spirituală, civilizația so
cialismului și comunismului. 
Aceste programe sînt cadrul de 
afirmare și dezvoltare plenară a 
personalității umane, dau o lar
gă perspectivă brganizării șl 
dezvoltăriii societății pe baza 
cuceririlor științei, ale cunoaș
terii umane. Stă în puterea 
noastră ca, răspunzînd cu întreg 
elanul chemărilor și îndemnuri
lor adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună 
a primului Congres al consiliilor 
populare, să acționăm cu fer
mitate pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor planului de 
stat, a Programului partidului, 
să transformăm această nouă 
etapă în care am pășit într-o 
nouă și glorioasă pagină a în
floririi multilaterale a Româ
niei socialiste. Continuăm deci 
cu eforturi și exigențe sporite 
competiția pentru creșterea și 
modernizarea susținută a in
dustriei, accelerarea procesului 
de dezvoltare intensivă a agri
culturii, afirmarea amplă în 
toate sectoarele economiei a cu
ceririlor științei și tehnicii, pen
tru creșterea eficienței și ran
damentului în tot ceea ce facem.



agi:xiia
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis guvernatorului general al Noii Zeelande, 
Sir EDWARD DENIS BLUNDELL, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională — Ziua Noii Zeelande — îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă transmite felicitări cordiale și calde urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și progres pentru poporul neo
zeelandez prieten.

Sint ferm convins că relațiile bune existente între România și 
Noua Zeelandă vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul 
reciproc, al păcii și colaborării internaționale.

Primul ministru ai Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis primului ministru al Noii Zeelande, 
ROBERT D. MULDOON, următoarea telegramă :

Ziua Noii Zeelande îmi oferă, Excelență, plăcuta ocazie de a vă 
adresa, în numele guvernului român și al meu personal, cordiale 
felicitări și cele mai calde urări pentru dumneavoastră și guvernul 
neozeelandez.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al României, 
a trimis o telegramă de felici
tare lui B. E. Talboys, ministrul

afacerilor externe și al comer
țului exterior al Noii Zeelande, 
cu ocazia Zilei naționale a aces
tei țări.

PLECARE
Joi dimineața a părăsit Capi

tala delegația Uniunii Socialiste

Arabe din Egipt, condusă de 
Abdel Fattah Azzam, membru 
al Comitetului Central al U.S.A., 
prim-secretar al Comitetului 
U.S.A, al guvernoratului Guiza,

care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită d'e prietenie în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Constantin Drăgan, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Grigore Co- 
martin, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu“, Ion Mitran, 
redactor-șef adjunct al revistei 
„Era socialistă“.

Erau de față reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Arabe 
Egipt la București.

PRIMIRE
Joi după-amiază, George Ma

covescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, - a primit pe Aii Sa
lam Lawar, ambasadorul Repu
blicii Populare Democratice a 
Yemenului, și pe Mooki Vitus 
Molapo, ambasadorul Regatului 
Lesotho, cu prilejul apropiatei 
prezentări a scrisorilor de acre
ditare.

încheierea lucrărilor reuniunii privind
cooperarea economică și tehnică

multilaterală între state balcanice
Joi, 5 februarie, s-au încheiat Ia Atena lucrările reuniunii pri

vind cooperarea economică și tehnică multilaterală între state 
balcanice, care a început Ia 26 ianuarie, cu participarea delega
țiilor Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, României și Turciei.

ale 
nor- 
care
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ

în cadrul ultimei plenare de 
lucru, au fost adoptate prin con
sens, regulile de procedură ale 
reuniunii, precum și Comunica
tul comun al acesteia.

Regulile de procedură 
reuniunii reiau, în esență, 
mele democratice de bază
au fost aplicate cu prilejul lucră
rilor Conferinței general-europe- 
ne pentru securitate și cooperare 
și, în primul rind, pe cele pri
vind participarea statelor în con
diții de deplină egalitate ; adop
tarea tuturor hotărîrilor prin 
consens ; participarea tuturor 
delegațiilor la toate formele de 
activitate, conducerea lucrărilor 
pe baza principiului rotației.

Delegațiile participante au 
subliniat că regulile de proce-

dură adoptate urmează să fie 
aplicate și la viitoarele întîl- 
niri și activități multilaterale in- 
terbalcanice.

în cursul după-amiezii, a avut 
loc ședința solemnă de încheiere 
a primei reuniuni privind coope
rarea economică și tehnică mul
tilaterală între state balcanice.

La solemnitate a fost prezent 
Dimitrios Bitsios, ministrul de 
externe al Greciei, ambasadorii 
Bulgariei, Iugoslaviei, României 
și Turciei la Atena, numeroși 
ziariști greci și străini. Cu acest 
prilej, șefii delegațiilor partici
pante au rostit cuvinte de salut.

Lucrările reuniunii de la Ate
na, desfășurate într-o atmosferă 
de colaborare, prietenie și înțe
legere

largile posibilități care există 
pentru dezvoltarea cooperării 
multilaterale în diferitele sec
toare ale economiei, tehnicii și 
științei, dorința țărilor partici
pante de a conlucra pe multiple 
planuri și de a contribui, astfel, 
la instaurarea unui climat de 
pace, bună vecinătate și înțele
gere în regiunea Balcanilor.

Reuniunea de la Atena este 
apreciată ca o primă etapă a 
unui proces menit să deschidă 
noi perspective colaborării din
tre țările balcanice și să contri
buie la adincirea cursului spre 
destindere, la consolidarea păcii 
și securității in Europa și în 
lume.

mutuală, au evidențiat

Pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale

LUCRĂRILE REUNIUNII „GRUPULUI CELOR 77«

Președintele Republicii Fiii— 
pine, Ferdinand Marcos, s-a 
întîlțjit joi, la palatul Malaca- 
nan, cu delegații țărilor mem
bre ale „Grupului celor 19“, 
care reprezintă „Grupul celor 
77“ la Conferința pentru coo
perare economică internațională 
de la Paris, ce urmează să-și 
reia lucrările la 11 februarie 
a.c.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate liniile directoare pentru 
„Grupul celor 19“, în domeniile 
energiei, materiilor prime, dez
voltării și finanțelor. Potrivit 
consensului realizat, declarația 
politică și toate documentele 
ce vor emana de la a treia 
reuniune la nivel ministerial a 
„Grupului celor 77“ vor trebui 
să servească drept documente 
directoare pentru „Grupul celor 
19“ și pentru toți membrii 
„Grupului celor 77“, în toate 
forumurile, în cadrul și în afa
ra Națiunilor Unite, unde sînt 
discutate problemele comerțului, 
dezvoltării și cele adiacente a- 
cestora.

Dezbaterile generale din ca
drul celei de-a treia reuniuni 
la nivel ministerial a „Grupului 
celor 77“, permit afirmarea u- 
nității și solidarității tot mai 
puternice a țărilor in curs de

Prima medalie de aur a celei 
de-a 12-a ediții a Jocurilor o- 
limpice de iarnă a fost cucerită 
de schiorul sovietic Serghei 
veliev, invingător in proba 
30 km fond.

Cei 66 concurenți, care au 
startul in această dificilă cursă, 
desfășurată pe pirtia de la See- 
feld, au beneficiat de un timp 
frumos și o zăpadă înghețată. 
Tradiționala dispută dintre schi
orii sovietici și cei din țările 
scandinave s-a încheiat cu suc
cesul echipei U.R.S.S., care a 
reușit să-și plaseze pe toți cei 
cinci concurenți in primele zece 
locuri ale clasamentului final.

tn timp ce Serghei Saveliev 
cucerea prima medalie de aur 
a Olimpiadei albe, pe pista sta
dionului olimpic, compatrioata 
sa Galina Stepanskaia 
proba de 1500 m din 
concursului de patinaj 
stabilind, totodată, și 
record al J. O. de la Innsbruck, 
cu timpul de 2’16’’58/100. A fost 
o cursă extrem de rapidă, pri
mele zece clasate realizind timpi 
superiori vechiului record olim
pic de 2’20”85/100, 
americana Dianne 
u nă cu patru ani

Proba masculină 
disputată pe muntele Patscher- 
kofel, pe o pirtie in lungime de 
3 145 m, a confirmat pronosticu
rile specialiștilor : schiorul aus
triac Prânz Klammer, liderul de 
necontestat al coboritorilor in 
sezonul trecut, a cucerit in sti
lul său spectaculos medalia de 
aur, readucind după 12 ani ță
rii sale titlul olimpic in această 
probă, pe care, tot la Innsbruck, 
în 1964, o ciștigase compatriotul

Sa
de

luat

ciștiga 
cadrul 
viteză, 
primul

stabilit de 
Holum in 
la Sapporo, 

de coborîre,

«. REZULTATE ÎNRE
GISTRATE în „C.C.E.“ la 
baschet masculin : Acade- 
mik Sofia — Villeurbanne 
82—74 (48—32) ; Mobilgirgi
Varese — Turun Turku (Fin
landa) 103—71 (56—42) ; Real 
Madrid — Transol (Olanda) 
111—85 (58—44) ; „Cupa cu
pelor“ : Rabotnicki Skoplje 
— Olimpiakos Atena 90—79 
(42—41) ; Sutton (Anglia) — 
Hagen (R. F. Germania) 
96—86 (43—50).

• ÎN CÎTEVA ORAȘE 
DIN IUGOSLAVIA se des
fășoară, în aceste zile, re
uniunile competiției interna
ționale de box „Trofeul Vic
toria Belgradului". în orașul

său E. Zimmermann. Timpul 
realizat de noul campion olim
pic (1’45’’73I1OO) echivalează pe 
unele porțiuni cu o viteză me
die orară de peste 120 km. Schi
orii români Dan Cristea (locul 
49) și Ion Cavasi au obținut tim
pii de l’55”69/100 și, respectiv, 
2’00"19/100.

Concursul de săniuțe a pro
gramat manșa a doua din ca
drul probelor individuale.

La masculin conduce Detlef 
Gunther (R. D. Germană), cu 
T44”488/l 000, (timp realizat in 
manșa a doua : 52”107ll 000), iar 
în competiția feminină, pe pri
mul loc se află Monika Scheft- 
schik (R. F. Germania) — 
1’25"595/1 000.

In programul zilei a treia sint 
înscrise finalele in probele de 
biatlon (cursa individuală) și

500 m patinaj viteză femei, pre
cum și primele două manșe la 
bob (echipaje de două persoane), 
meciuri din prima grupă a tur
neului olimpic de hochei pe 
gheață.

Întrecerile olimpice la patinaj 
artistic au început cu cele 3 
exerciții impuse in proba de 
dans. După desfășurarea aces
tor exerciții, in clasamentul ge
neral pe primul loc se află 
Ludmila Pahomova și Alexandr 
Gorșkov (U.R.S.S.), campioni ai 
Europei și ai lumii, cu 61,40 
puncte. Locul doi este deținut 
de perechea sovietică Irina Moi- 
seeva — Andrei Minenkov 
(U.R.S.S.) cu 59,12 puncte. Pe
rechea americană Colleen Con- 
nor și James Millns ocupă lo
cul trei.

Comunicat comun

Acțiuni de amploare în favoarea 

democratizării societății spaniole

Primul meci, prima victorie 
a hocheiștilor români 

în grupa B a competiției
INNSBRUCK 5 (Agerpres). — 

Selecționata de hochei pe gheață 
a României a debutat victorioasă 
în turneul grupei B al Jocurilor 
olimpice de iarnă de la Inns
bruck. în primul lor meci, dispu
tat aseară, hocheiștii români au 
învins cu scorul de 3—1 (1—0, 
1—1, 1—0) reprezentativa Japo
niei. Jocul a fost echilibrat, dar 
formația română, mai tehnică și 
mai insistentă în atac, și-a adju
decat un succes binemeritat, re-

latează corespondenții agențiilor 
de presă. Punctele echipei Româ
niei au fost marcate de Pană, 
Antal și Tureanu. Pentru Japo
nia a înscris Nakamura.

într-un alt joc al grupei B, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 6—4 (1—1, 2—2, 3—1), 
selecționata Elveției. Au marcat 
Zbontar (2), Puterle, Hafner, 
Smolej și Hiti, respectiv Dubois, 
Neininger, Mathieu, și Holzer.

Sîmbătă, echipa României în- 
tîlnește formația Iugoslaviei.

între 26 ianuarie și 5 februarie 
1976, a avut loc la Atena, la ini
țiativa primului ministru al gu
vernului Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis, reuniunea 
la nivel de experți privind coo- 

economică și tehnică 
Republica 
Republica

psibilitățlle de cooperare

Osijek, boxerul român C. 
Hajnal (semimijlocie) a de
butat cu o victorie, între- 
cîndu-1 la puncte pe ceho
slovacul Baccik. în prima 
gală, disputată în orașul

Pristina, la categoria grea, 
campionul României, Mircea 
Simon, a dispus prin KO, în 
repriza a 2-a, de iugoslavul 
Raziei.

«. CEA DE-A 18-A EDI
ȚIE a competiției cicliste de 
6 zile, desfășurată pe velo
dromul din Copenhaga, a

revenit cuplului Dieter Kem- 
per (R. F. Germania) — 
Graeme Gilmore (Australia) 
cu 347 puncte. Pe locul 
secund s-au clasat cicliștii 
vest-germani Peffgen — Fritz, 
cu 179 puncte, iar locul trei 
a fost ocupat de Haritz 
(R. F. Germania) — Pijnen 
(Olanda).

* CAMPIONUL MON
DIAL DE BOX la categoria 
semimijlocie, englezul John 
Stracey, care după cum se 
știe l-a deposedat de centură 
pe mexicanul Jose Napoles, 
își va pune titlul în joc în 
fața americanului Hedgemon 
Lewis. Meciul va avea loc la 
20 martie la Londra.

perarea 
multilaterală între 
Populară Bulgaria, 
Elenă, Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, Republica 
Socialistă România și Republica 
Turcia.

La lucrări au participat dele
gațiile Republicii Populare Bul
garia, condusă de Petar Bachi- 
karov, director general în Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Republicii Elene, condusă de 
Ghiorghios Kontoghiorghios, vi- 
ceministru 
planului, 
Federative Iugoslavia, condusă 
de Kazimir Vidas, subsecretar 
federal Ia finanțe, Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale, Republicii Turcia, 
condusă de Oguz Gokmen, am
basador, director general pentru 
problemele economice și sociale 
la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Primul ministru al Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, 
i-a primit pe șefii de delegații. 
Premierul s-a întreținut cordial 
cu ei, exprimînd dorința ca acti
vitatea delegațiilor să fie rod
nică.

Delegațiile participante, sub
liniind faptul că reuniunea se 
inspiră din principiile și preve
derile Actului final al Confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa, au constatat in
teresul lor comun pentru dez
voltarea cooperării economice și 
tehnice între țările lor. Se con
sideră că cooperarea multilate
rală nu trebuie să afecteze cu

al coordonării și 
Republicii Socialiste

nimic 
bilaterală.

In conformitate 
zi adoptată, s-a 
schimb general de vederi, 
experții au prezentat idei, su
gestii și propuneri ale delegați
ilor cu privire la posibilitățile 
unei cooperări multilaterale eco
nomice și tehnice între țările 
participante, în domeniile urmă
toare : agricultură, comerț, ener
gie, transporturi și telecomunica
ții, mediul înconjurător. In acest 
scop, Secretariatul reuniunii, cu 
ajutorul delegațiilor, a întocmit 
un inventar de idei, sugestii și 
propuneri prezentate, care va fi 
adus de către fiecare delegație, 
la cunoștința guvernului său, 
spre informare și studiu.

Delegațiile au constatat utili
tatea promovării colaborării in
tre țările balcanice în domeniile 
economice și tehnice mai sus 
amintite și au prezentat nume
roase idei, sugestii și propuneri 
detaliate care demonstrează am
ploarea posibilităților existente 
pentru realizarea acestui obiec
tiv.

Revine guvernelor să studieze 
aceste idei, sugestii și propuneri, 
să le stabilească pe acelea care 
ar fi utile și acceptabile pentru 
ele și să hotărască asupra mă
surilor ce trebuie luate in vede
rea adoptării lor pe plan multi
lateral, inclusiv convocarea unei 
viitoare intîlniri în acest scop.

Lucrările reuniunii s-au des
fășurat într-un spirit de bună 
vecinătate, de colaborare și în
țelegere reciprocă.

Reuniunea experților privind 
cooperarea economică și tehnică 
între state balcanice a exprimat 
mulțumirile sale guvernului Re
publicii Elene pentru modul în 
care au fost organizate lucrările, 
precum și pentru ospitalitatea de 
care delegațiile s-au bucurat în 
timpul șederii lor în Grecia.

în Spania continuă 
grevele, demonstrațiile în 
favoarea adoptării unor 
măsuri radicale de demo
cratizare a vieții politice.

cu ordinea de 
efectuat un 

iar
La Madrid, peste 600 de per

soane, în majoritatea lor inte
lectuali, s-au întrunit în cadrul 
unei reuniuni inițiate de Junta 
democratică din Spania. La 
reuniune, membri ai comisiilor 
muncitorești — sindicatele pro
gresiste interzise de autorități 
— și ai Comisiei executive a 
Juntei democratice au susținut 
cu tărie necesitatea democrati
zării vieții politice.

Totodată, în orașul Valladolid, 
peste 2 000 de muncitori și alte 
categorii de oameni ai muncii 
au organizat o demonstrație . de 
sprijin față de acțiunea grevis
tă a muncitorilor de la uzina 
..Fasa“ — Renault din această 
localitate. Poliția a intervenit 
brutal împotriva manifestanți- 
lor, folosind bombe fumigene.

în ciuda presiunilor exerci
tate de autorități, care au luat 
măsuri de concediere abuzivă a 
unui număr de 40 de muncitori 
acuzați de a fi organizatorii ac
țiunilor revendicative, greva 
celor 6 00Q de salariați ai uzine
lor ,,Fasa“-Renault din Valla
dolid continuă. Tot la Valla
dolid se află în grevă munci-

torii din construcții de pe prin
cipalele șantiere, care au orga
nizat pichete.

Grevele din Valladolid, ale mi
nerilor din partea de nord a 
țării, ale muncitorilor din Va
lencia și ale oamenilor muncii 
din alte orașe spaniole fac parte 
din valul de acțiuni revendica
tive ale oamenilor muncii din 
Spania inaugurate de grevele ce 
au avut Ioc la Madrid după 5 ia
nuarie.

După cum relevă agenția 
United Press International, la 
acțiunile revendicative de la 
Madrid au participat, în ulti
mele două săptămîni, circa 
200 000 de persoane. Participan
ts la aceste greve și demonstra
ții au cerut democratizarea vie
ții politice și abolirea măsurilor 
guvernamentale de înghețare a 
salariilor, întrucit puterea de 
cumpărare se diminuează pe 

cauza in- 
scumpirii costului

trece din
Și

zi ce 
Rației 
vieții.

Pe de 
Associated 
la Barcelona peste 5 000 de stu
denti au luat parte la un miting, 
în care au cerut amnistie politi
că și democratizarea vieții po
litice. La sfirșitul adunării, un 
mare număr de studenti au 
demonstrat pe străzile Barce
lonei.

dezvoltare și a hotărîrii lor de 
a instaura o nouă ordine eco
nomică și politică internaționa
lă, de a elabora noi forme de 
acțiune eficiente in vederea 
accelerării progresului lor eco
nomic și social. în acest con
text, majoritatea vorbitorilor 
au subliniat cu insistență nece
sitatea întăririi rolului Confe
rinței Națiunilor Unite 
tru Comerț și " 
(U.N.C.T.A.D.), ca 
eficient de negociere în dome
niile comerțului și dezvoltării, 
de elaborare și realizare a unui 
complex de măsuri corespunză
toare, concrete și practice, vi- 
zind făurirea noii ordini 
nomice internaționale.

Subliniind în cuvîntarea 
că acum este necesar un 
tem durabil de noi relații 
nomice internaționale, 
pe justiție, pe distribuirea echi
tabilă a veniturilor rezultate 
din valorificarea resurselor 
mondiale și pe cooperare eco
nomică, menite să reducă trep
tat decalajul dintre țările bo
gate și cele sărace, conducătorul 
delegației Kenyei, dr. J. S. Kia- 
no, a declarat că a venit 
timpul pentru întreaga lume să 
pornească, fără nici o amînare, 
la aplicarea rezoluțiilor și de
clarațiilor adoptate pînă acum 
și a celor care vor fi adoptate 
la viitoarea sesiune U.N.C.T.A.D. 
de la Nairobi. La rîndul său, 
șeful delegației Nepalului, dr. 
Harka Gurung, a arătat că sar
cina pe care țările în curs de 
dezvoltare și-au fixat-o ele în
sele de a crea o nouă ordine 
economică internațională prin 
raționalizarea și reorientarea 
comerțului internațional și 
dezvoltării, este esențială pen
tru progresul, bunăstarea, și, 
în unele cazuri, chiar pentru 
supraviețuirea popoarelor aces
tor țări, 
țările în 
țeleg că 
mutuală 
za noilor .inițiative, iar progra
mele concrete de acțiune să 
asigure resurse și posibilități 
economice mal mari pentru toate 
aceste țări. în același spirit, con
ducătorul delegației tailandeze, 
Thongyod Chittaveera, a pledat 
pentru sporirea conlucrării ță
rilor în curs de dezvoltare în 
vederea realizării obiectivelor 
propuse. Conducătorul delega
ției Indoneziei, Widjojo Niti- 
sastro, a evidențiat că toate e- 
forturile țărilor în curs de dez
voltare de a instaura o no-uă 
ordine economică internaționa
lă nu pot fi bazate decît pe 
conceptul eforturilor proprii.

pen-
Dezvoltare 
instrument

eco-

sa 
sis- 

eco- 
bazate

El a relevat că toate 
curs de dezvoltare în- 
un spirit de cooperare 
trebuie să stea îa ba-

altă parte, agenția 
Press relatează că Întîlniri ale șefului 

delegației române

Rasiștii de la Pretoria își arogă dreptul
de intervenție în treburile interne

ale altor state

(Dnema
VINERI, 6 FEBRUARIE 1976

CUIBUL : Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

COMANDANTUL BATERIEI DE 
COASTA Lumina (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20).

INSPECTORUL BRANNICAN : 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 16; 
18,30; 20,45), Patria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

UN CINTEC PE BROADWAY î 
Capitol (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Favorit (orele 10; 13; 16,15;
19.15) .

ZILE FIERBINȚI c Scala (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CEI TREI MUȘCHETARI : Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). r ,

respirație LIBERA: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20), 
Moșilor (orele 14; 16; 18; 20).

COLȚ ALB : Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30).

PATIMA: Cotroceni (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20), Tomis 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20,15).

VtNĂTORII DE INCENDII « Fe
roviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Casa filmului (orele 
10: 12; 14; 16; 18; 20).

ALARMĂ TN DELTA : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE : 
Doina (orele 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30 — la 9,30 program de 
desene animate).

CERCUL MAGIC : Timpuri Noi 
(orele 9; 11; 13; 15,45; 18; 20 — 
program de documentare româ
nești - ora 11), Progresul (orele 
15.30: 17,30; 19,30).

ACEST FEL DE DRAGOSTE : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30)

CURSA : Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

CIRCUL : Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Giulești (orele 15,30; 18;
20,15).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Unirea (orele 16; 18; 20).

CUM SĂ-L ÎNECAM PE Dr. 
MRACEK : Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

MARELE GATSBY : Drumul 
Sării (orele 15,30; 19), Pacea (orele 
10; 13; 15,30; 19).

LOTTE LA WE1MAR 5 Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

EVADATUL : Ferentari (orele 
15,30; 18; • 20,15), Popular (orele
15,30; 18; 20,15).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : Crîngași 
(ora 16).

PIRAȚII DIN METROU s Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

SFERE DE FOC s Vitan (orele 
15,30; 18; 20).

J. D. CAHILL s Arta (orele 15,30; 
17,45; 20).

NE VOM ÎNTOARCE CÎND 
AZALEELE VOR ÎNFLORI : Mun
ca (orele 15,45; 18; 20).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VA : Rahova (orele 16; 18; 20).

DE GLUMIT — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C. : SIMPLE COINCIDENȚE
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : ȘCOALA BÎRFELILOR — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : CER CUVÎNTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : POVEȘTILE DE AUR
— ora 16; BOGDAN DRAGOȘ — 
ora 19,30: Teatrul „Țăndărică“ 
(Sala Victoria) : PRINȚESA ȘI 
ECOUL — ora 19; (Sala Acade
mia) : UN BÂIAT ISTEȚ ȘI UN 
REGE NĂTĂFLEȚ — ora 17; 
Circul București : CARNAVALUL 
RÎSULUI — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : NE-AM PUS 
DORURILE-N CÎNTEC — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

Opera Română : T O S C A
— ora 19; Teatrul de Ope
retă : CONTESA MARITZA — 
ora 19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : COANA CHIRIȚA — ora 
19,30; (Sala Mică) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 19.30; (Sala Atelier) : 
MINIATURI LIRICE ȘI COREGRA
FICE — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : LUNGUL DRUM AL ZI
LEI CĂTRE NOAPTE — ora 19; 
(Sala Studio) : A 12-A NOAPTE
— ora 19.30; Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : ULTIMA CURSĂ
— ora 19,30; (Sala Studio) : ȘOC 
LA MEZANIN — ora 19; Teatrul 
de Comedie : TOVARĂȘUL FEU
DAL ȘI FRATELE SAU — ora 
19,30; Teatrul Mic : CU CĂRȚILE 
PE FAȚA — ora 19.30; Teatrul 
Giulești : CU OLTENCELE NU-I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Secvențe 
neozeelandeze. Documentar de 
Aurora Moianu. 16,45 Melodii popu
lare cu formația Stanciu Simion. 
17,00 Emisiune în limba germană. 
18.45 Tragerea loto. 18,55 Din lu
mea plantelor și animalelor. 19,20 
1001 de seri: Condeiele lui Vodă 
— legendă istorică. 19,30 Telejur
nal. 20,00 O patrie a vrerii popu
lare. Emisiune de versuri. 20,10 
Film artistic: „Capcana“. 21,40
Cadran economic mondial. 21,55 
Selecțiuni dintr-un program mu- 
zical-distractiv transmis de Tele
viziunea din Republica Democrată 
Germană. 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Univers științi

fic. 17,30 Desene animate. 17,45 
Melodii, melodii, cu Stela Enache 
și Doina Spătaru-Olinescu. 18,00 
Baladă pentru acest pămînt. Per
manența unui ideal etic: dragos
tea de țară. 18.20 Vîrstele pelicu
lei. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Treptele afirmării. 
20.25 Un zbor înalt și pur — ver
suri din lirica universală. 20.40 
Viața economică a Capitalei. Pre
miere în industria bucureșteană. 
21,00 Telex. 21,05 Seară de balet: 
„Năframa“ de Kenessey Jeno. 
22,30 închiderea programului.

Cutremur catastrofal in Guatemala
Patru orașe guatemaleze au 

fost practic rase pînă în temelii, 
iar alte zece localități au 
grav devastate de 
cutremure ce s-au 
miercuri, în această tară din 
America Centrală. Din populația 
celor patru orașe distruse, 
căror număr de locuitori 
evaluat la un total de i 
25 000, 40 la sută se 
dispărută, după cum 
echipele de ajutorare. Cele mai 
lovite de cutremur sînt localită
țile Pecpan și Poyaba, situate la 
140 și 150 km vest de Ciudad de 
Guatemala, precum și San An
tonio și San Juan Sacatepeque, 
la 124 și, respectiv, la 35 km 
nord-vest de capitală. Situația 
este mult agravată de faptul că 
majoritatea drumurilor ce leagă 
Ciudad de Guatemala de inte
riorul țării sînt complet între
rupte.

în ce privește capitala, pri
mele bilanțuri întocmite de Co
mitetul militar de urgență, ci
frează la peste o mie numărul 
victimelor catastrofei, cea mai 
importantă care a lovit Guate
mala în cursul acestui secol. Tot 
aici au fost identificați peste 
două mii de răniți și ..un număr 
nedeterminat“ de dispăruți. 20 la 
sută din casele orașului au fost

fost 
valul de 
succedat,

, al 
este 

circa 
consideră 
apreciază

total distruse, alte 30 la sută su
ferind avarii grave. Cartierele 
sărace au fost cele mai afectate 
de seism. Un soldat care a parti
cipat la operațiunile de ajuto
rare a declarat că, doar într-un 
singur cartier de acest gen, și-au 
pierdut viața mai bine de 400 de 
oameni. Marile edificii ale capi
talei au suferit avarii serioase.

Pe ansamblul țării, numărul 
morților, răniților și dispăruților 
este pentru moment imposibil de 
precizat, datorită întreruperii 
comunicațiilor rutiere și pertur
bării legăturilor telefonice și te
legrafice. Unele regiuni au ră
mas izolate de restul țării, su
praviețuitorii din regiunea Re- 
mote aflîndu-se în prezent fără 
alimente, apă potabilă 
camente. Neliniștea se 
în rîndul populației, 
faptului că mișcările 
s-au repetat' în cursul 
amiezii de miercuri.

Epicentrul cutremurului a fost 
localizat la 55 km sud-est de 
Ciudad de Guatemala, pe litora
lul de la Pacific. După cum s-a 
mai anunțat, această mișcare 
tectonică a mai afectat și alte 
țări din zonă, între care Salva
dorul, Hondurasul și o parte din 
Mexic, fără a provoca însă vic
time omenești.

și medi- 
menține 
datorită 
seismice 

după-

Agențiile Internaționale de 
presă informează că așa-zisul 
parlament al Republicii Sud- 
Africane, emanație a regimului 
minoritar rasist de la Pretoria, 
dezbate un nou proiect de lege 
care ridică la rang de principiu 
agresiunea față de țările afri
cane suverane și independente. 
Potrivit 
„legi“, i 
trupe 
punct < 
la sud 
părerea regimului de la Preto
ria, ar apărea ,,o amenințare“ 
la adresa securității guvernului 
rasist.

Dezbaterile au un caracter 
pur formal, urmărind în fapt 
încercarea de a găsi o justifi
care a agresiunii R.S.A. împo
triva Republicii Populare An
gola.

După cum relevă agenția 
Associated Press, proiectul va 
deveni lege într-un viitor apro
piat.

încercînd să justifice politica 
agresivă a guvernului său, mi
nistrul apărării din Republica 
Sud-Africană a declarat în par
lament că „principiul declarării 
formale a războiului este de
pășit“.

Faptul că intervenționiștii 
sud-africani au ocupat teritorii 
în Angola, cuprinse între țăr
mul Oceanului Atlantic și gra
nița cu Zambia, a fost recunos
cut de ministrul apărării de la 
Pretoria în cadrul unui interviu 
acordat ziarului ..Washington 
Post“. Ministrul sud-african a 
afirmat că efectivul trupelor 
R.S.A. „în zona pentru care

: prevederilor
ar urma să fie 
sud-africane în 
al continentului 
de Ecuator, unde, după

acestei 
trimise 

orice 
african

poartă o responsabilitate“ se ri
dică la 5 000 de militari. El a 
precizat că țara sa nu intențio
nează să-și retragă trupele de 
pe teritoriile angoleze ocupate. 
Corespondentul ziarului 
shington Post“ 
aceasta 
a unei 
privind 
străine 
locate pe aceste teritorii.

„Wa- 
subliniază că 

este prima recunoaștere 
oficialități sud-africane 

ocuparea unor teritorii 
și numărul trupelor dis-

Tovarășul Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, conducătorul delegației 
României care asistă la a treia 
reuniune la nivel ministerial a 
„Grupului celor 77“, a avut în
tilniri de lucru cu conducătorii 
delegațiilor Algeriei. Argentinei, 
Braziliei, Ciprului, Cubei, Egip
tului, Ghanei, Guineei, Indiei, 
Iordaniei, Irakului, Iugoslaviei, 
Republicii Malgașe, Maltei, 
Mauritaniei, Republicii Mauri
tius, Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Pakistanului, 
Perului, Siriei, Republicii Sri 
Lanka și Sudanului.

Au fost abordate, cu acest pri
lej, aspecte ale relațiilor bilate
rale, ale problematicii reuniunii 
ministeriale a „Grupului celor 
77“ de la Manila și a celei de-a 
patra sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), pro
gramată să se desfășoară, in 
mai, la Nairobi.

-V,
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• DIRECȚIUNEA Partidului 
Socialist Italian a hotărit joi să 
aprobe propunerile prezentate 
de premierul desemnat, Aldo 
Moto, privind măsurile de re
dresare a economiei. Totodată, 
P.S.I. a hotărit să se abțină in 
cadrul dezbaterii parlamentare 
pentru acordarea votului de în
vestitură noului guvern. Deci
zia P.S.I., considerată ca un 
sprijin față de viitorul cabinet, 
este determinată, după cum se 
arată în documentul adoptat de 
Direcțiunea partidului, „de ne
cesitatea de a se asigura țării 
un guvern într-un moment de 
gravă criză eco-no-mică și mone
tară“, ea deschide calea spre 
formarea unui guvern monoco- 
lor democrat-creștin.

• LA VIENA a avut loc joi 
o nouă ședință plenară în cadrul 
negocierilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa cen
trală. Următoarea ședință a fost 
fixată pentru 12 februarie.

• LA 4 FEBRUARIE, a în
cetat din viață, în vîrstă de 69 
ani, Blajo Iovanovici, fruntaș 
al mișcării muncitorești iu-

goslave, erou național, fost se
cretar al Uniunii Comuniștilor 
din Muntenegru, primul pre
ședinte al Guvernului R. P. 
Muntenegru, președinte al Tri
bunalului Constituțional și mem
bru al Consiliului Federației, 
unul dintre cei mai apropiați 
colaboratori_ ai președintelui 
sip

sețat de principele moldovean 
Dimitrie Cantemir, savant și en
ciclopedist de renume european, 
autor al unei monumentale Isto
rii a imperiului otoman, care a 
trăit la Istanbul între anii 1688— 
1710“.

Broz Tito.
Io-

Placă memorialâ 
închinată 

lui Dimitrie Cantemir 
la Istanbul

Tn prezența unei numeroase 
asistențe, alcătuită din repre
zentanți ai autorităților locale, 
oameni de cultură și membri ai 
corpului consular, joi a fost dez
velită, la Istanbul, o placă me- 
morială închinată marelui cărtu
rar și om de stat român, Dimi
trie Cantemir. Avînd în partea 
superioară un medalion în bronz 
cu chipul celui omagiat, placa 
are gravată o inscripție în lim
bile română și turcă, ce amin
tește că „pe aceste locuri s-a 
aflat palatul rezidit și înfrumu-

Zeelandă

» JOI, LA GENEVA a avut 
Ioc o întîlnire între conducă
torii 
S.U.A.
birile privind limitarea înarmă
rilor strategice

delegațiilor U.R.S.S. și 
participante Ia convor-

ofensive.
UNITE au efec- 
două experiențe

• STATELE 
tuat miercuri 
nucleare subterane în poligonul 
special rezervat în acest scop 
din deșertul Nevada.

• ÎN CAPITALA AUSTRIEI 
a avut loc o seară muzicală con
sacrată personalității marelui 
compozitor român George Enes- 
cu. Despre locul creației enes- 
ciene în istoria muzicii europene 
a vorbit Harald Goertz, pre
ședintele Societății austriece de 
muzică. în continuare, cunoscu
tul violonist Ricardo Odnoposoff 
a evocat amintiri personale des
pre George Enescu.

La 6 februarie, Noua 
Zeelandă sărbătorește Ziua 
sa națională.

• Situată în partea de 
sud-vest a Oceaniei, Noua 
Zeelandă are o suprafață de 
268 675 kmp și o populație 
de aproximativ 3 milioane 
locuitori (jumătate din popu
lație are sub 35 de ani). Cei 
mai apropiați vecini — Aus
tralia și Indonezia — se gă
sesc la distanța de 2 000 
de km.

• Populată în secolul ai 
XIV-lea de triburi poline
ziene, Noua Zeelandă este 
descoperită în 1642 de navi
gatorul olandez Abel J. Tas- 
man (care îi dă numele ac
tual) și în 1769 este procla
mată posesiune britanică, 
subordonată administrativ 
coloniei australiene New 
South Wales. La 3 mai 1841 
Noua Zeelandă devine colo
nie britanică separată, cu o 
largă autonomie internă din 
1852. în 1907 obține statutul 
de dominion, iar din 1931 
calitatea de membru al Com- 
monwealth-ului.

• Țara este formată din 
două insule mari, South 
Island și North Island, se
parate prin strîmtoarea Cook 
și citeva insule mai mici 
(Stewart, Chatham, Kerma- 
dec), dominate de lanțuri 
muntoase cu peisaje de tip 
alpin (ghețari, lacuri glacia
re. etc).

• Clima, în general, blîn- 
dă. a favorizat dezvoltarea 
sectorului agricol, a cărui 
faimă a devenit repede cu
noscută pe plan mondial. 
Pășuni mănoase, ferme bo
gate, livezi și păduri ce a- 
coperă aproximativ 2/3 din 
suprafața țării au favorizat 
dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Peste 60 milioane de 
oi si 9 milioane de bovine 
furnizează lină, carne și 
produse lactate, asigurînd 80 
la sută din exporturile țării, 
situînd Noua Zeelandă pe 
locul întii în lume la expoi—

tul de unt șl locul al doilea 
la brinzeturi. Datorită me
canizării și modernizării 
continue a sectorului agro- 
alimentar, numai 12 la sută 
din totalul forței de muncă 
este cuprinsă în agricultură.

• în prezent, Noua Zee
landă întreprinde serioase 
eforturi pentru a-și diver
sifica economia, care conti
nuă. însă, deocamdată, să 
se bazeze în mare măsură 
pe sectorul agricol. Recente 
prospecțiuni geologice au 
relevat existența unor im
portante zăcăminte de bau
xită, uraniu, mangan, tung
sten, litaniu, fier, sulf, ceea 
ce a dus la acordarea unei 
atenții sporite sectorului in
dustrial. Ca urmare, au fost 
construite obiective indus
triale ca, de exemplu, com
binatul siderurgic de la 
Glenbrook, uzina de alumi
niu de la Bluff, fabrici de 
textile, hirtie, ulei și con
serve, pentru prelucrarea 
lemnului și a gazului metan.

• între România și Noua 
Zeelandă s-au statornicit și 
se dezvoltă relații priete
nești de colaborare în inte
resul celor două țări și po
poare. După stabilirea de 
relații diplomatice, în 1969, 
au fost încheiate o serie de 
acorduri, între care cel co
mercial. Au avut loc, de ase
menea, schimburi de dele
gații parlamentare, ale or
ganizațiilor de tineret etc, 
care au contribuit la adîn- 
circa raporturilor de cola
borare existente între Româ
nia și Noua Zeelandă. Vi
zita pe care primul minis
tru al Noii Zeelande a efec
tuat-o în (ara noastră, în luna 
februarie 1975, a contribuit 
Ia dezvoltarea legăturilor 
dintre cele două țări și po
poare, la amplificarea rela
țiilor reciproce de cooperare 
prietenească, conforme 
dorințele și interesele 
belor părți, ale cauzei 
și progresului în lume.

cu 
am- 

Păcii

G. S.
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