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I
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi după-amiază, în stațiunea Predeal, pe Christopher Soa- mes, vicepreședinte al Comisiei Comunității Economice Europene (C.E.E.).
La primire a participat Ion Pătan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.în timpul întrevederii a avut loc un schimb de păreri privind unele aspecte ale vieții economice internațio-

nale. în acest context, a fost evidențiată importanta dezvoltării schimburilor comerciale și a relațiilor de cooperare economică pentru crearea unui climat de pace, înțelegere și colaborare internațională.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
Prin valorificarea declină, gospodărească

a marilor rezerve ale agriculturii, să obținem

OBIECTIVUL MOBILIZATOR
AL MARII ÎNTRECERI SOCIALISTE

realizarea exemplară și depășirea planului pe 1976,
f

pentru un debut rodnic în noul cincinal,

producții superioare
J I

pentru accelerarea progresului patriei

CHEMAREA
la întrecere adresată de Comitetul

județean Ialomița al P.C R.
tuturor comitetelor județene de partid, 
tu turor oamenilor muncii din agricultură

Traducînd în viață politica științifică a partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României, întregul nostru popor a obținut rezultate remarcabile în cincinalul recent încheiat — ale prevederi au fost : te de termen — și a trecut cu toată hotărîrea la îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe 1976 — primul an al noului cincinal. ■ Rezultatele bune obținute în primele zile ale noului an atestă fermitatea cu care colectivele de oameni ai muncii, sub conducerea organizațiilor de partid, au început bătălia pentru îndeplinirea ritmică a planului. Se acționează într-un spirit de ordine și disciplină, pentru a imprima muncii un caracter organizat, pentru a obține rezultate cantitative și calitative superioare.Pe fundamentul trainic al înfăptuirilor din precedentul cincinal, sub semnul hdt-ăfîrii de' a acționa cu toată energia pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, organizația de partid a Capitalei patriei — care a raportat îndeplinirea cincinalului trecut în mai puțin de patru ani și jumătate —

căruiînfăptuite înain-
a adresat ieri tuturor organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi și circulația mărfurilor, o entuziastă chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite prin planul național unic de dezvoltare

muncii. Semnificația aparte a întrecerii pe 1976 constă în aceea că ea se desfășoară in anul de debut al unui nou cincinal, ale cărui o- biective oamenii muncii, într-o impresionantă unitate, sint hotărîți să le înfăptuiască cu succes.întreaga întrecere este străbă-
nite și depășite, aceasta avind o însemnătate deosebită pentru întregul cincinal; ea exprimă totodată înalta responsabilitate comunistă fată de interesele generale ale tării, conștiința înaltă a clasei muncitoare, care întotdeauna fruntea luptei„întrecerea socialistă să devină un imbold de a ridica pe o treaptă superioară nivelul industriei, agriculturii, științei și culturii, de a crea noi și noi condiții pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor66.

NICOLAE CEAUȘESCU

economico-socială a țării pe 1976. La rindul său, organizația județeană de partid Ialomița adresează, astăzi, tuturor . organizațiilor județene de partid, tuturor oame- • nilor muncii din agricultură, chemarea la întrecere pentru depășirea producțiilor vegetale și animale planificate' pe aetst ăh?Așadar, a pornit marea întrecere pentru depășirea prevederilor de plan din primul an ai cincinalului revoluției tehnico-științifice, cele două chemări consemnînd momentul inaugural al unei noi și pasionante competiții pe tărîmul fertil al

tută, ca un fir roșu, de angajamentul ferm al oamenilor muncii de a înfăptui neabătut Programul partidului, de a traduce în Viață bo- tăririle Congresului al XI-lea al partidului, întrecerea căpătind în acest fel sensuri politice majore. Prin obiectivele sale concrete, de 'o Vaioar'e incontestabilă;* întrecerea socialistă exprimă hotărîrea, clasei noastre muncitoare, a întregului popor de a face totul, de a valorifica toate posibilitățile pentru ca sarcinile prevăzute de planul pe acest an să fie indepli-

Foto : E. DichiseanuLa întreprinderea de mașini-agregat și mașini-unelte speciale din lași sînt în curs de execuție lucrările de mon
tare a utilajelor

se situează in pentru accelerarea progresului nostru economic și social.Izvorîtă din specificul relațiilor de producție socialiste, desfășurată sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, întrecerea pentru depășirea planului, pentru ridicarea nivelului calitativ al întregii activități productive își dovedește, cu fiecare an, forța de mobilizare a energiilor șl capacității creatoare ale celor ce muncesc. Este o trăsătură caracteristică a activității partidului nostru, a Conducerii sale, efortul continuu spre perfecționarea activității în toate domeniile. Tocmai în acest, spirit relevă partidul nostru, necesitatea imperioasă de a- strmulă-și dezvolta căutările creatoare, strădaniile pline de inițiativă și inventivitate ale tuturor oamenilor muncii, de la lucrătorul din fabrică la specialistul
(Continuare în pag. a III-a)

„Creăm pentru țară, 
leagănul vieții noastre.

pentru noi, pentru urmași"Odată cu începutul acestui ultim pătrar al veacului XX pășim cu hotărîre pe calea afirmării cu putere a revoluției științifice și tehnice în viața industrială, economică și socială a patriei noastre. Sîntem moștenitorii unui trecut istoric din secolele căruia răzbat obiectivele păstrării ființei noastre și aspirația către o viață demnă și civilizată. Patriotismul omului de știință este unul din reflexele vii ale umanismului societății socialiste. Patriotismul nostru este umanist, întru- cît cuprinde aspirația spre pace, spre înțelegere toate popoarele lumii ; nu îmbracă tendințe de gresivitate și dominație patriotismul nostru este armonizat cu principiile socialismului și comunismului, inspirînd voința noastră de a acționa pentru o lume mai dreaptă, în care viața materială și spirituală a poporului român, ca și a tuturor popoarelor, să se manifeste în condiții de echitate. Cine țara și simte adierea ții ei se cuprinde de ce epocile istorice, de ce strămoșii au lăsat lizației noastre, de munca 
și aspirația spre progres, de

CU el

parcurge vie- ceea ceea civi-

maturizarea cetățenească a întregului popor, de conștiința lui că își poate făuri viitorul, conform aspirațiilor sale. Partidul Comunist Român și-a exprimat încrederea într-o lume mai bună și insuflă națiunii voința de a contribui la realizarea acestei lumi.Patriotismul oamenilor de știință și al cercetătorilor

să se realizeze echilibrat, ritmic, sub impulsionarea științei și tehnologiei. Acesta este sensul revoluției științifice și tehnice, devenită simbol și mod de acțiune al cincinalului 1976—1980.în realizarea obiectivelor naționale, voința omului de ■ știință și a cercetătorului de a cuceri cunoașterea nouă, de a finaliza o lu
însemnări de prof. univ. Mihai DRĂGĂNESCU, 

membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste România

derivă din participarea lor la viața poporului, la eforturile lui materiale și creația sa spirituală. Acest sentiment puternic inspiră activitatea științifică și tehnologică, atunci cind oamenii de știință și cercetătorii urmăresc realizarea obiectivelor naționale, sporirea prestigiului științei și tehnologiei create în România. Partidul urmărește, pentru bunăstarea tuturor, dezvoltarea industrială a tării — și de aceea eforturile cercetării se îndreaptă cu prioritate către progresul economic, care trebuie

crare la cel mal înalt nivel posibil, de a o introduce în practică, este însuflețită în același timp de patriotismul fierbinte pentru realitatea din care face parte ființa fiecăruia. România este leagănul vieții noastre spirituale, este structura noastră intimă, din anii fragezi, legătura noastră cu munții și văile, cimpiile și marea, cu familiile și rădăcinile satele tuțiile Oricît prinderea problemelor științifice în mintea omului
familiilor noastre, cu și orașele, cu insti- și organizațiile ei. de profundă este cu-

de știință, echilibrul său psihic depinde de o înțelegere mai largă a vieții, de un suflu generos de solidaritate cu realitățile înconjurătoare ale născut, în creează.Progresul depinde în mod evident de știință și tehnologie. Revo- luționarea lumii contemporane se face prin știință și tehnologie. Societatea are un mod de producție, dar și un mod de revoluționare, de schimbare și înnoire. Știința, perfecționările tehnologice și mișcările sociale constituie motorul modului in care societatea se schimbă și se transformă. Procesul de înnoire în producție și societate depinde de o înțelegere a specificului acesteia, a felului în care oamenii de știință, cercetătorii, proiectantii, muncitorii și inginerii se includ în acest proces, în care intervin aspecte de sistem și de civilizație ale societății, implicînd, pe de o parte, normativele și legile societății, iar pe de altă parte, comportamentul tuturor celor care participă la procesul de înnoire.Nu este posibil a examina

țării în care s-a care trăiește șicontemporan

(Continuare în pag, a V-a)

însuflețiți de perspectivele luminoase deschise de istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, oamenii muncii din județul Ialomița au obținut în cincinalul 1971—1975 însemnate realizări în îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii.Muncind cu entuziasm, mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și cooperatorii din agricultura județului Ialomița au realizat în cincinalul 1971—1975 producții sporite față de cincinalul precedent: 111,6 la sută la cereale, 147,7 la sută la plante tehnice, 163.3 la sută la legume, contribuind. în același timp, la fondul de stat cu 246 000 tone cereale, 667 000 tone plante tehnice, 172 000 tone legume și însemnate cantități de carne, lapte, ouă și alte produse agroalimentare.în anul 1975, în condiții naturale mai puțin favorabile, județul Ialomița a obținut cele mai mari producții de porumb, floarea-soarelui și soia din agricultura județului.în anul 1976, primul an al cincinalului 1976—1980, va continua procesul de modernizare și de creștere intensivă a producției agricole. întreaga agricultură a județului Ialomița se va dezvolta în ritmuri înalte pe linia sporirii producției, creșterii eficienței economice, consoli

dării fiecărei unități, măririi contribuției la fondul de stat cu produse agroalimentare și îmbunătățirii nivelului de trai al tuturor locuitorilor satelor.Producția globală agricolă stabilită prin planul pe anul 1976 va fi cu 19,9 la sută mai mare decît oca realizată în anul 1975, iar producția totală de cereale ce se va livra la fondul de stat va fi de peste 600 mii tone ; efectivele de animale vor spori substanțial, livrîndu-se la fondul central peste 104 mii tone carne, din care circa 68 mii tone carne de porc, 25 mii tone carne de taurine, 1 524 tone lină și peste 50 milioane ouă.Analizînd cu exigență și simț de răspundere rezultatele obținute in agricultura județului Ialomița in anul 1975, avem ferma convingere că există încă însemnate resurse umane și materiale care pot fi mobilizate pentru depășirea sarcinilor din planul pe anul 1976.în acest scop, Comitetul județean Ialomița al Partidului Comunist Român, dind expresie hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultura județului de a-și intensifica eforturile pentru continua creștere a producției vegetale, și animale, adresează organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură, o înflăcărată chemare Ia întrecere pentru îndepli-
Edificii sociale pentruNoir acțiuni se întreprind în acest cincinal pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață și muncă ale lucrătorilor din agricultura de șta,t.. Iq. planul de inveștiții este ,inr clusă construcția a încă 3 544 de a- partamente, precum și cămine cu 7 160 de locuri. Ele se adaugă miilor de apartamente și locuri în cămine pentru nefamiliști realizate în perioada 1971—1975.

lucrătorii din LA.S.

(Continuare în pag. a III-a)

Se va dezvolta, totodată, rețeaua de grădinițe cu program săptămînal pentru copiii lucrătorilor din agricultura de stat. Numai în acest an vor fi construite sau amenajare 20 de noi unități cu peste 2 000 de locuri. Numărul grădinițelor va crește in anii următori, asigurindu-se astfel cuprinderea în învățămlntul preșcolar a tuturor copiilor lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat.
în intimpinarea Congresului consiliilor populareîmpreună cu cetățenii,în folosul cetățenilor

VASLUI: ANINA:

Deputați 

umăr

și alegători, 
la umăr

„Casa, strada, 
cît mai bine

în orașul Vaslui, perioada scurtă care a trecut de la ultimele alegeri de de- putați (martie 1975) se caracterizează prin înfăptuirea propunerilor făcute cu prilejul adunărilor cetățenești, precum și a celor apărute în cotidianul dialog între deputați și alegători. Sint finalizate, intre altele, obiective cu caracter social, la realizarea cărora își aduc deopotrivă contribuția alegători și deputați. De pildă, în cartierul „13 Decembrie", circumscripția electorală orășenească nr. 5 (deputat N. Ignat), au fost executate lucrările și instalată conducta pentru aducțiunea apei potabile pe o lungime de 3 000 metri, în circumscripția electorală nr. 6 (deputat M. Apachiței, decan de vîr- stă al deputaților orașului Vaslui), intr-un timp record s-au construit, pe strada Victor Babeș, o creșă și o grădiniță cu 220 locuri. In suburbia Moara Grecilor, cetățenii din circumscripția electorală nr. 26, în frunte cu deputatul C. Capră, au amenajat și asfaltat strada ce face legătura cu drumul național nr. 24 București- Iași, au construit o cabină pentru călătorii cursei auto, au amplasat un chioșc pentru desfacerea produselor agroalimentare. (C. Lăluci).

Anina, centru muncitoresc unde mineritul se practică de peste un secol și jumătate, se numără astăzi printre orașele cele mai frumoase și bine gospodărite din județul Caraș- Severin.— Există și o explicație, ne spune tovarășul Tudor Istrate, primarul orașului. La noi, inițiativa „Casa, strada, orașul nostru — cit mai bine gospodărite", pornită de deputați și îmbrățișată de cetățeni, reprezintă un mod de acțiune viu, dinamic, care se materializează zi de zi, schimbînd fața acestei așezări.

orașul nostru 

gospodărite10 000 metri pătrați de trotuare efectuați intr-un an, din ianuarie trecut pînă acum, alți peste 50 000 metri pătrați de trotuare reparate și modernizate, 17 000 arbuști și copaci ornamentali, încă 8.6 hectare de suprafețe verzi adăugate zonelor existente, mii de ore de muncă patriotică la ridicarea noilor blocuri de locuințe și a unui nou cămin pentru nefamiliști cu 150 de locuri — iată numai cîteva dintre faptele minerilor iubitori de frumos, într-un cuvînt, ale bunilor gospodari. (N. Cătană).

Vedere parțialâ la Combinatul petro 
chimic din Pitești

ÎN ZIARUL DE AZI:

SLATINA :

Azi —pentru frumusețeaLocuitorii orașului Slatina, antrenați de deputați, desfășoară ample acțiuni pentru înfrumusețarea localității lor. în cartierul Cireașov sint pe terminate construirea unui pod și modernizarea mai multor străzi, în pădurea Strehareț — un frumos parc natural al orașului — se lucrează la modernizarea drumului de acces și la amenajarea unui lac de acumulare, care va avea o suprafață de peste 20 000 metri pătrați. Tot aici, pe marginea lacului, în toamna

de mîine a localitățiitrecută au fost plantate șase hectare cu arbori și arbuști ornamentali.Și în alte locuri ale orașului există o vie activitate : în piața casei de cultură, ce se va da în folosință in curînd, se fac trotuare și se amenajează spații verzi în terase, se modernizează străzile Cuza Vodă, Banatului, Mînăstirii etc. Și în acest an locuitorii orașului de reședință a județului Olt sînt hotăriți să-și intensifice contribuția la înfrumusețarea ' și modernizarea localității lor. (E. Rouă).

• PRODUCȚIA PENTRU 
EXPORT POATE FI REA
LIZATĂ DIN PRIMA DE
CADĂ A LUNII

® Rubricile noastre : DIN 
POSTA REDACȚIEI ; ÎN 
SPIRITUL LEGII SISTE
MATIZĂRII ; CURIER JU
RIDIC; FAPTUL DIVERS; 
CARNET TEATRAL; 
SPORT ; DE LA CORES
PONDENȚII NOȘTRI ; 
DE PRETUTINDENI

Faptele demonstrează justețea propunerilor României privind
A

încetarea cursei înarmărilor,
convertirea cheltuielilor militare

in scopul dezvoltării
economico sociale

ÎN PAGINA A VI-A
—....



PAGINA 2 SC1NTEIA — vineri 9 ianuarie 1976

■FAPTUL} 
DIVERS;

I Curiozități I
* la Aiud I

IUnul din punctele de atracție I 
ala muzeului din Aiud este un... ■Ilene?. Leneșul cu pricina este ■ un animal ciudat, căruia în termeni științifici 1 se zice Bradi- | pus tridactylus. Dar „leneșul", naturalizat cu grijă, nu este I singura curiozitate a acestui muzeu, care cuprinde vreo 30 000 •de exponate. Tot aici se mai află a vestita pasăre Kivi (fără aripi), provenită din Noua Zeelandă, o I originală colecție de fluturi din Noua Guinee, un ou de Aepyor- nis (pasăre din Madagascar) azi dispărută. Dar „piesa de rezis- 1 tentă" a muzeului o constituie | fosila unui... palmier, descoperită — unde credeți ? — la Vințul I 

de Jos, județul Alba. Piesă — .din cite cunoaștem — unică la noi în țară.

AGITAȚIA VIZUALA: concretă, 
operativă, dinamică 

1N SLUJBA ÎNFĂPTUIRII OBIECTIVELOR ECONOMICE

Vecini ca ei... |
mai rar!

Trecuse mai multă vreme de ■ 
cind intre Stelian Samu si Matei I 
Lușcă din Medias, vecini cu ca- | 
sele de cînd se știu, nu se mai 
iviseră certuri. Certuri începute, I 
tot așa, „de cind se știu vecini". 
Dar iată că liniștea a fost din * 
nou tulburată și intre ei au rein- ■ 
viat vechile neînțelegeri. Și unde I nu zici ci au început să se I 
insulte reciproc și tot reciproc 
s-au apucat să-și spargi geamu- I 
rile, apoi țigla de pe case, apoi I 
gardurile, apoi... Apoi, cei doi au ’ 
fost potoliți de instanța de fu- I 
decată pentru un an și, respec- i 
tiv, șapte luni închisoare. I

O audiență 
de pominăSurprinzîndu-l la volan sub influența alcoolului, organele de miliție ale județului Caraș-Se- verin au reținut permisul de conducere șoferului Iosif Mun- teanu de pe autospeciala 31-HD- 4053. După cîteva zile, în biroul șefului serviciului circulație al miliției se prezintă în audiență tehnicianul Constantin Gașpar, responsabil cu problemele de transport la lotul de construcții de pe șantierul din Oțelu Roșu al I.C.S. Hunedoara :— Am venit la dumneavoastră cu o mare rugăminte : să restituit! permisul de conducere ridicat de la șoferul nostru Mun- teanu. Să scape numai cu o a- mendă. Că noi ne-am propus să-l premiem ca să și-o achite pe loc.Ofițerului de miliție, stupefiat, nu i-a venit să-și creadă urechilor și l-a pus pe cel venit în audiență să mai spună o dată ce-a spus. Și tehnicianul a repetat :— Am venit la... să restituiți... amendă... că noi... premiu...
Glumă ?

Un cetățean din Valea Borcu- 
tului (Maramureș), pe nume Va- 
sile Iosip, se culcase pe o bancă 
din fața casei. Un consătean, Va- 
sile Ghiapaș-Mugurel, vrind să 
facă o glumă, a luat o bucată 
de carton gudronat, i-a dat foc 
la un capăt și a vîrit-o în cizma 
celui care dormea. Vasile Iosip, 
care s-a trezit cuprins de flă
cări, a fost internat in spital. 
Pentru vătămare corporală gra
vă, V.G.M. a fost condamnat la 
doi ani închisoare. Fără glu
mi I

Cu 
autobuzul 
la plimbare

Pe raza comunei Ulmeni, județul Buzău, un echipaj al miliției a interceptat autobuzul 31-PH-3076. La volan — un tinerel.— Actele mașinii, vă rog ITinerelul de la volan înalță dîn umeri. N-are acte. Autobuzul (proprietatea I.T.A. Cîmpina) fusese „găsit" de el în localitatea Provița — Prahova, se urcase la volan și pornise la plimbare.— Pînă unde ?— Am vrut să ajung prin Vrancea...
A ajuns în altă parts. Cu atît mai mult, cu cit tinerelul cu pricina, Virgil Stroie, n-avea nici măcar permis de conducere, constituind un adevărat pericol pentru circulație.

Confuzie

Reîntorși la binecunoscutele lor locuri de muncă, asemeni multor altor colective vrednice, făurarii combinelor „Gloria" au avut plăcuta surpriză de a întîlni secțiile, atelierele altfel decît le-au lăsat în ajun de revelion....La capătul liniei de montaj a întreprinderii „Semănătoarea", după cîteva ore de muncă din noul an, și-a făcut apariția combina „Gloria" nr. 1 din ’976. Mirosea încă a vopsea crudă. Indiferent dacă lucrează Ia turnătorie, la forjă, la prelucrări mecanice sau la montaj, oamenii o doreau, o așteptau. Dovadă — inscripțiile cu creta care începuseră să a- pară pe piesele trimise spre montaj: „Spor la muncă !“, „1975 a fost un an bun ; 1976 trebuie să-1 întreacă, să fie și mai bun !“. Produsă din piese care încorporează muncă din anul trecut, această „Glorie" — cap de serie pentru producția noului cincinal — dorea să se recomande ca bornă de legătură dintre două cincinale ; unul care s-a încheiat cu o producție suplimentară echivalentă cu 6 550 de combine (numai în ultimii trei ani, în întreprindere au fost puse în valoare atîtea rezerve interne încît aceasta aproape că și-a dublat potențialul productiv ; astăzi la „Semănătoarea" se realizează, față de 1972, două „recolte" de... combine) și alt cincinal care se anunță mult mai ambițios.Concretă, operativă, mobilizatoare, agitația vizuală și-a propus, așadar, din prima zi de muncă a noului an să-și aducă contribuția la îndeplinirea noilor sarcini. Străbatem secțiile sculărie, montaj, forjă, mecanic-șef, prelucrări mecanice, turnătorie ; din loc în loc observăm pe afișe înscrise numele unor muncitori, șefi de brigăzi (notăm și noi cîteva — Andrei Bubu, Ion Dragomir, Ion Popa, Victor Mihai și Ion Frincu, Nicolae Coțofană, Victor Gheorghe, Mircea Radu sau Ion Spinu, Emilian Laslo, Păun Pîrlog), care în luna ianuarie au realizat economii de materiale în valoare de.......lei.— E adevărat, a rămas deocamdată alb locul unde se înregistrează economiile — ne spune unul din șefii de brigadă. De abia a început luna, nici nu se putea altfel. Dar locul acela gol din afiș ne... vorbește parcă tot timpul : nu uitați, sint un cont deschis în cartea voastră de vizită și rezultatele fiecărei zile atîrnă greu în calculul eficienței muncii întregii uzine.Rețin atenția și alte panouri cu texte mai ample : „Reducînd cu 2 la sută cheltuielile Ia producția-marfă prin economisirea metalului, electrozilor, energiei electrice, combustibilului, ne propunem să realizăm în 1976 economii de 32 milioane lei" ;

„Reducînd cu 10 la sută cantitatea de deșeuri la combina C 12, obținem o cantitate de 640 tone laminate din care pot fi confecționate 145 echipamente CS 4 + ED“ ; „Prin creșterea cu 3 la sută a indicelui de utilizare a capacității de producție în secția a Il-a, putem prelucra, în 1976, prin așchiere piese necesare pentru 234 combine C 12“.Calcule simple, convingătoare pe care oamenii de aici le înțeleg cel mai bine. Pe alte panouri și afișe se arată, de asemenea, valoarea în multe zeci de milioane a reducerii timpului de staționare în reparații la instalația de tratamente de la turnă

cepuți, în timpul lor liber, să facă treabă cît un cenaclu de graficieni. Așa stau lucrurile la „Semănătoarea". Cabinetul de științe sociale din întreprindere a devenit pentru cîteva zile un asemenea atelier.— Nimic mai simplu pentru a scrie repede și ușor un text citeț și chiar frumos — explică Constantin Dinu, locțiitorul cu problemele muncii de propagandă al secretarului comitetului de partid din întreprindere. Aplicăm un fel de inovație, dacă o pot numi așa. în locul unor panouri pretențioase, pictate cu mijloace greoaie, folosim bidineaua și un set de șabloane de litere. Apoi, folosim rame
--------- însemnări de la „Semănătoarea"----------- 
® Chemările de pe „GIoria“ nr. 1 - 1976 
® Un cont deschis de... economii ® Calcule 
simple, pe înțelesul tuturor • Un „secret" 
al operativității • Primele ediții ale gaze

telor de perete, primele rubrici noi

VIAȚA DE PĂRȚIDtorie, se fac calcule pe secții și angajat ale pierderilor pricinuite de eventualele absențe nemotivate ; se arată, de pildă, că doar 10 minute de stagnare a benzii de montaj ar reprezenta o diminuare a capacității echivalentă pe trimestru cu montarea a 13 combine C 12. Se a- rată ce înseamnă funcționarea în gol, timp de o oră, a unui cuptor de forjă. pierderile de apă la un robinet lăsat să curgă 12 ore, sau cele pricinuite de un bec nestins 24 de ore... Cum spuneam, calcule simple, concrete, convingătoare, care întrețin un dialog permanent cu oamenii, veghează parcă mereu asupra muncii lor ; ele arată sugestiv ce se poate ciștiga printr-o activitate spornică, bine organizată și cît de păgubitoare sint risipa, sub orice formă de manifestare, neatenția, lipsa spiritului gospodăresc etc.Văzind multitudinea de panouri, lozinci, afișe, unii ar fi poate tentați să spună : „Probabil că la „Semănătoarea" lucrează o... armată de pictori, de oameni care scriu frumos. Noi nu-i avem. De unde să-i luăm ?“. Nici vorbă însă de o asemenea... armată. Unde este însă interes, unde se pune preț pe funcționalitatea agitației vizuale, deci pe atributele ei politice, mobilizatoare, se găsesc și soluții pentru ca doi-trei oameni pri-

din șipci de lemn recuperate care încadrează cartoane. Deloc costisitor : ramele rămîn, cartoanele se folosesc pe o față și pe alta, după care se pot schimba de la caz la caz și de cîte ori este nevoie.Ne continuăm drumul prin secții și ateliere. Pretutindeni, la locurile de muncă, agitația vizuală este alături de oameni... la post. O dovadă am întîlnit-o și ieri. încă din primele ore ale dimineții, îndată după sosirea ziarelor, la panourile de afi- șaj din secții și ateliere a fost prezentată Chemarea la întrecere adresată de organizația de partid a Capitalei tuturor comitetelor județene de partid. Acesta a fost un semnal pentru ca și agitatorii să intre in acțiune. Cum se vede, un debut promițător, realizat cu ingeniozitate și simț practic, în multiple forme care captează interesul, are ecou în conștiințe....Iată și primele ediții ale unor gazete de perete de la secțiile sculărie, prelucrări mecanice, prelucrări table și altele, la care au apărut unele articole care au atras atenția prin conținutul lor oarecum inedit. Este vorba de un dialog deschis purtat prin scurte scrisori expediate din partea secțiilor colaboratoare prin care, evocîndu-se unele deficiențe in privința ritmicității, calității produc

ției, se face urarea ca în noul an, pornindu-se de la experiența anului precedent, „cele bune să se adune, cele rele să se spele...". Tot la unele gazete de perete din secții a fost inaugurată rubrica „Prietenii noului angajat" prin care se intenționează susținerea și amplificarea inițiativei astfel intitulate, a cărei „paternitate" — după cum este cunoscut — aparține colectivului de aici.în șirul „premierelor" pe care le oferă agitația vizuală de la „Semănătoarea" se cuvine a fi amintit și panoul intitulat sugestiv „Clasamentul inteligenței tehnice". Prin modul cum a fost conceput, el are menirea să stimuleze activitatea de concepție, căutările pentru promovarea noului atît sub raportul numărului de propuneri de raționalizări și inovații făcute, cît și al eficientei economice pe care ele le aduc colectivului. Cine vor fi laureații inteligenței tehnice în ’76 ? — iată o întrebare adresată sutelor de specialiști din secțiile de concepție și producție, proiectanți, tehnologi, muncitori cu înaltă calificare. dornici să-și afirme virtuțile în acest compartiment vital pentru performanțele viitoare ale „Gloriilor".Consemnînd toate aceste reușite ne-am întrebat : care este, de fapt, sursa de... inspirație a agitației vizuale astfel ca ea să reflecte preocupările de căpetenie ale colectivului ?— începutul noului an de muncă și sarcinile noi pe care el ni le-a adus ne-a determinat să ne regîndim reușitele și nereușitele propriilor acțiuni — ne-a spus tovarășul Alexandru Lăstun, secretarul comitetului de partid. în felul acesta au fost precizate obiectivele calitative prioritare, specifice întreprinderii : stimularea prin toate mijloacele a activității de concepție pentru a se asigura soluționarea cu forțe proprii a unor probleme-cheie — asimilarea produselor noi, continuarea perfecționării combinei C12, dezvoltarea activității de autoutilare, reorganizarea unor fluxuri tehnologice ș.a. Acestea reprezintă puncte de reper ale agitației vizuale ; ea este concepută ca un instrument ofensiv de influențare a conștiinței oamenilor, îi îndeamnă nu la contemplare, ci la acțiune, la fapte.Debutul promițător de la „Semănătoarea" arată că organizațiile de partid dispun de numeroase posibilități pentru a face ca agitația vizuală să devină coautoare, cu o contribuție cît mai mare, la îndeplinirea sarcinilor sporite ce revin fiecărui colectiv de muncă în acest an, a angajamentelor pe care și le asumă în întrecerea socialistă.
C. MORARU
D. TIRCOB

In noul magazin „Big" din Capitală

O

• Fapte • Opinii • Propuneri
• Aproape trei milioane lei valorează înfăptuim» di» anul trecut — prin muncă patriotică — ala cetățenilor din oomuna Bratovoești, județul Dolj. Iată citeva din realizările lor : construcții 

și reparații de drumuri (37 km), amenajări și întrețineri de spații verzi (9,5 ha), plantări de pomi și arbuști (circa 2 800), construcții de podețe, amenajarea a patru baze sportive, construcții și modernizări la 50 fîntini, 70 000 mp taluzări maluri, îndiguiri și plantări de gard viu ș.a. Pentru anul acesta cetățenii comunei și-au propus acțiuni prin muncă patriotică în valoare de aproape 3,2 milioane lei. Deputății comunali s-au angajat să mobilizeze cît mai mulți cetățeni la construirea unui dispensar uman și a unei case de nașteri. (Macari» 
Postolache, comuna Bratovoești, județul Dolj).

® Trenul mărfar nr’ 20104 a Circulat în condiții de deplini siguranță. Acest lucru s-a datorat lui loan Deheleanu, de la autobaza T.A. Orșova. Mergînd într-una din zilele trecute pe lîngă linia ferată, în apropiere de stația Orșova, el a observat o șină ruptă. A alergat într-un suflet la șeful de autobază, ing. Ion Popescu, iar acesta a informat de îndată organele C.F.R. de specialitate. In plus, cei doi au participat personal, aducînd un aparat de sudură și un tub de oxigen, alături de lucrătorii ceferiști, la înlocuirea imediată a șinei. Pentru fapta lor, au primit calde mulțumiri și felicitări de la conducerea Regionalei C.F.R. Timișoara. (Pavel Popovici, Timișoara).
® Hărnicia oamenilor din orașul Comarnic, județul Prahova, exprimată și printr-un succint dar sugestiv bilanț. Unității» (peste

CURIER JURIDIC
\ . •• ..■ -• ■■■ -. . ■ ■■■■■'. ■■ •?■■■• •

Reglementarea răspunderii materiale 
în nou! Cod al munciiO îndatorire fundamentală a tuturor oamenilor muncii o constituie apărarea valorilor materiale și spirituale ale societății. Potrivit legii, persoanele încadrate în muncă răspund pentru pagubele aduse avutului obștesc din vina și în legătură cu munca lor. Pentru cititorii care prin scrisori au solicitat lămuriri referitoare la stabilirea răspunderii materiale, face astăzi cîteva precizări tovarășul 

Victor Scherer, procu- ror-șef de direcție în Procuratura Generală.Noul Cod al muncii 
a adus inovații importante mai ales în privința simplificării modului de stabilire a pagubei și operativității in recuperarea ei. Astfel, orice fel de pagubă materială se’ recuperează numai prin decizia de imputare e- misă de conducătorul unității, nemaifiind prevăzută calea acțiunii la organul de jurisdicție a muncii. Angajatul poate însă să-și ia un angajament de plată, în scris, situație în care nu mai este nevoie să se e- mită o decizie de imputare, angajamentul constituind titlu executoriu.Paguba cauzată unității trebuie constatată în cel mult 3 ani de la data producerii ei, iar în cazul restituirii sumelor sau a contravalorii bunurilor ori serviciilor nedatorate. în cel mult un an de la data primi

rii sumelor sau bunurilor sau de cînd angajatul a beneficiat de serviciile nedatorate. Decizia de imputare poate fi emisă numai în cel mult 60 de zile de la data de cînd organul competent a luat cunoștință de producerea pagubei. Insituația în care sepierde termenul deimputare sau decizia
RĂSPUNS 

LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

de imputare a fost a- nulată ori paguba a fost recuperată doar parțial, conducătorii unităților socialiste răspund personal pentru acoperirea acesteia.Precizăm că termenele de 3 ani și, respectiv, 1 an. fiind termene de decădere, nu sînt susceptibile de întrerupere sau suspendare, așa cum este termenul de prescripție de 60 de zile in care se poate emite decizia de imputare. De asemenea, unitatea nu poate fi repusă in termen pentru emiterea deqiziei de imputare, această instituție funcționînd numai pentru sesizarea organelor de jurisdicție.Codul muncii prevede că decizia de imputare — care trebuie în noul Cod al muncii să fie motivată și să

menționeze termenul în care poate fi contestată și organul competent să soluționeze contestația — se comunică în termen de 15 zile de la emitere angajatului obligat la plată. Acest termen trebuie respectat pentru recuperarea operativă a daunelor, intrucit decizia nu constituie titlu e- xecutoriu decit din momentul comunicării. Persoana împotriva căreia s-a emis decizie de imputare, în cazul în care se consideră nedreptățită, va putea introduce la organul de jurisdicție a muncii o contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării. In caz de pierdere a a- cestui termen, pentru motive temeinice, se poate cere repunerea in termen, într-o perioadă de 15 zile de la încetarea cauzei care a împiedicat sesizarea la timp a organului de jurisdicție. Organele competente să judece contestațiile sînt în raport de suma imputată : comisiile de judecată — cînd suma este pînă Ia 5 000 lei, judecătoria — cînd suma depășește 5 000 lei. Menționăm, de asemenea, că și angajamentul de plată poate fi contestat cînd cel care l-a semnat constată că în realitate nu datorează, parțial sau total, suma pretinsă de u- nitate.

PENTRU CEI CE IUBESC MUNTELEIn această perioadă, oficiile județene de turism din întreaga țară organizează excursii in cele mai frumoase zone turistice. Deplasarea se face cu trenul sau autocarul.în același timp, pentru cei care doresc să-și petreacă un concediu reconfortant, oficiile județene de turism oferă bilete pentru odihnă sau cură balneară în stațiunile balneo-climaterice Sinaia, Bușteni,

Predeal, Căciulata, Călimănești, Olănești, Govora, Ocna Sibiului, Bazna, Buziaș, Herculane, Mo- neasa, Geoagiu, Sîngeorz, Sovata, Tușnad, Lacul Roșu. Slănic Moldova. Vatra Dornei, Eforie. Mangalia, Amara, Pucioasa.Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50 la sută la tariful transportului pe C.F.R. sau I.T.A.

poate fi economice de aici au realizat pînă la sfîrșituT anului trecut sarcinile cincinalului) o producție globală în valoare de circa 40 milioane lei și o producție-marfă de 85 milioane lei. In ceea ce privește planul de lucrări și acțiuni pentru Înfrumusețarea orașului, acesta 
s-a depășit. S-au luat măsuri ca în toate sectoarele de muncă, din primele zile ale anului 1976 să se înregistreze noi succese. (Constantin 
Neagoe. orașul Comarnic, județul Prahova).

® Drumul eare ^ace leSătura între Moftinu-Mic ți gara Do- mănești, din județul Satu-Mare, de multă vreme e numai gropi și htr- toape. Deși e foarte solicitat de autovehiculele unităților economice din raza comunei, cît și de sute de navetiști și elevi, e vai și amar cind circuli, noaptea mai ales. Și în ziarul local „Cronica" a fost criticat Consiliul popular al comunei Moftin, pentru că nu a luat măsuri în vederea reparării drumului amintit. Să ni se dea, locuitorilor de aici, materialele necesare, și sintem gata să muncim oricît pentru modernizarea acestui drum. (Vasile Țibîrnă, din Moftinu-Mic, județul Satu-Mare).
® Muncesc de aproape 20 de aniîn comert 18 fel ca marea majoritate a lucrătorilor din acest sector, mă străduiesc să asigur cetățenilor o servire cit mai bună, după dorințele lor. Nu întotdeauna însă reușesc. Mulți îmi solicită cămăși talia I (numerele 41, 42, 43, 44, 45), dar cind le probează — cei care sînt bărbați voinici — 

cu părere de rău constată că... ar fi fost bine dacă minecile erau cu 2 sau 3 cm mai lungi. Eu cred că este posibil să se studieze de către cei în drept această cerință pe care zilnic o aud. (Lucreția Dragomir, gestionară la raionul cămăși, cooperativa de consum Babadag, județul Tulcea).
© NOUl lOCal destlnal magazinului sătesc din satul Gară, comuna Călărași, județul Cluj, se află în construcție de aproape doi ani. După turnarea fundației și executarea zidurilor din cărămidă, lucrările s-au oprit. Intrucit ceea ce s-a realizat pînă acum a început să se degradeze din cauza intemperiilor, este necesară mai multă preocupare din partea consiliului popular pentru finalizarea, într-un termen mai scurt, a construcției. (Teodor Balmoș, șeful stației C.F.R. rezervă, Lunca Arieșului).
® PrOpUneUl ca ln slatia de la capătul traseului de autobuz» nr. 100 barat, ce face legătura între Capitală și comuna Dobroeștl, să se instaleze o tăbliță cu programul de mers al mașinilor. Cetățenii n-ar mai fi nevoiți să aștepte plecarea autobuzelor, cîte 30—40 minu

te, după dorința conducătorilor auto. (Teodora Ghețu, comuna Do- broești, sectorul 3).

cu sfîrsit9

| tragic II
S-a intimplat in ziua de 7 ia

nuarie 1976, in comuna Piatra 
Olt, județul Olt. O femeie (Ele
na Nițu) a preparat un dulce. 
In loc să folosească esență de 
rom, a pus, din greșeală, o so
luție foarte toxică. Urmarea : 
șase persoane au decedat, iar 
alte două se află în stare gravă 
la spital.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

---- TIMIȘOARA --- -------------------------------------  
Realizări ale cooperației de consumVolumul mărfurilor alimentare și nealimentare desfăcute prin unitățile cooperației de consum din județul Timiș a crescut de la un an la altul. De altfel, toți indicatorii economici stabiliți în cincinalul recent încheiat au fost îndepliniți de U.J.C.C. Timiș cu mult înainte de termen.O aprovizionare ritmică, diversificată, extinderea și modernizarea bazei materiale, introducerea și generalizarea unor forme noi de comerț sînt numai cîteva din căile care au dus la obținerea acestor rezultate. Anul trecut, în județul Timiș au fost modernizate 50 de unități, ceea ce a dus la creșterea suprafețelor comerciale, iar prin introducerea unor forme noi de desfacere — ca accesul liber la raft și expunerea deschisă a mărfurilor — vînzările în cadrul raioanelor de

încălțăminte, confecții, tricotaje, articole electrotehnice de la magazinele din Variaș, Șag, Făget, Gă- taia, Sinnicolau Mare și alte localități au sporit simțitor. In anul care a început se vor organiza în continuare o seamă de acțiuni care au dat rezultate, de pildă, expoziții permanente cu vînzare, luna preparatelor culinare și de cofetărie. De asemenea, se va dezvolta vînzarea la tonete amplasate în fața magazinelor, se vor extinde programele de funcționare în două schimburi în toate unitățile din orașe și centre muncitorești, se vor prelungi orarele in zilele de duminică pînă la ora 14. Aceste acțiuni, se poate spune pe baza experienței de pînă acum, au găsit o largă audiență în rîndul cumpărătorilor.

Ca în toate județele țării, și în Maramureș — sub îndrumarea biroului comitetului județean de partid și a comitetului executiv al consiliului popular — acțiunea „Sistematizarea" și, odată cu ea, dezvoltarea economico-socială a localităților constituie un obiectiv prioritar pe agenda de lucru a consiliilor populare. în legătură cu programele respective, cu modalitățile în care au participat cetățenii la definitivarea lor, ne-am adresat unor primari din comunele acestui județ.
— Ce prevede 

programul pentru 
dezvoltarea eco- 
nomico-socîală a 
comunei ?VASILE AN- DERCAU, primarul comunei Seini : Aspirațiaspre urbanizare a localității Seini este foarte semnificativ exprimată în programul ei de dezvoltare întocmit pentru cincinalul care a început. Un program pe care l-am conceput, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, pornind de la dezvoltarea producției industriale și agricole, a serviciilor și meșteșugurilor și continuînd cu sistematizarea, între obiectivele mai importante pe care le cuprinde planul dezvoltării economico-sociale a comunei pe perioada 1976—1980 amintesc : fabrica de reșapare a anvelopelor ; o linie tehnologică nouă a fabricii de drojdie ; un dispensar veterinar ; un complex de îngrășare a porcilor pentru 50 000 capete anual ; două ateliere de producție pentru secțiile metal și lemn ale cooperativei meșteșugărești ; o stație de epurare a apelor reziduale ; 5 km de rețea pentru alimentarea cu apă potabilă a comunei ; 236 a- partamente ; un complex școlar pentru liceul agricol (școală cu 12 săli de clasă, cantină, internat, laboratoare, ferme didactice) ; o creșă cu 100 locuri.în conformitate cu prevederile 
programului elaborat, în 1980 comu

na va avea peste 2 000 de angajați, iar producția globală industrială va crește la 141 milioane lei pe an. în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului pentru sporirea producțiilor în sectorul agricol, noi ne-am propus o serie de măsuri pentru folosirea intensivă a pămîntului, pentru întregirea și fertilizarea terenului arabil. Prin res- tringerea perimetrelor construibile, conform schiței de sistematizare, prin defrișări, desțeleniri și alte lucrări, suprafețele arabile vor crește

nizare a agriculturii, o stație de 110 kV, o secție de bunuri de consum, 15 km conductă de alimentare cu apă potabilă, spații de depozitare a legumelor și fructelor, 100 de locuri în creșe, 60 de apartamente etc.
— Cum contribuie unitățile econo

mice aflate în comună la dezvolta
rea acesteia ?V. A. : Participarea unităților e foarte importantă nu numai sub raportul investițiilor pe care le fac în comună. Iată, de pildă, cooperativa meșteșugărească ; va califica

Doua
W SPIRITUL mW SISTEMATIZĂRII 

comune maramureșene 
la timpul viitor

cu peste 500 hectare. Cultivarea fiecărei palme de pămînt de către cetățeni, creșterea de animale în gospodăriile proprii constituie o frumoasă tradiție la Seini, pe care ne-am angajat s-o dezvoltăm în continuare.VASILE SOLOMIAȘ, primarul comunei Șomcuța-Mare: întreaga dezvoltare a localității noastre în acest cincinal are la bază valorificarea potențialului de resurse materiale și umane de care dispune comuna. Avînd în vedere faptul că în programul de dezvoltare economico-socială au fost incluse planurile proprii ale tuturor unităților economice din comună (S.M.A., C.A.P., cooperativa de consum etc.), investițiile destinate pentru propășirea comunei în acest cincinal se ridică la peste 220 milioane lei. Cu ajutorul acestora, în comună se vor construi o fabrică de faianță (4 600 tone pe an), 
2 ateliere pentru secțiile de meca

în această perioadă 200 de tineri în diverse meserii, industria locală va atrage în circuitul economic noi resurse de materiale sau le va valorifica mai intens pe cele existente — piatră, nisip, deșeuri de sticlă etc. I.A.S., S.M.A. și „Avicola" asigură comunei posibilitatea de a-și valorifica resursele agricole și zootehnice. Iar toate acestea, prin condițiile pe care le creează țărănimii, contribuie nemijlocit la ridicarea nivelului edilitar-gospodăresc al comunei.V. S. : Din fondurile întreprinderilor de pe raza comunei, peste 13 milioane lei vor fi destinate pentru : construirea unui complex comercial ; ateliere de tîmplărie și un complex pentru prestații de servicii ; un magazin de mobilă ; un saivan pentru 2 000 de oi ; lucrări de întreținere a pajiștilor pe 1400 ha și altele. De asemenea, populația va participa cu fonduri în valoare de peste 10 milioane lei la înfăptuirea acestui program.

— Ce măsuri ați luat pentru ta 
toți cetățenii să cunoască planul 
dezvoltării economico-sociale ji de 
sistematizare a comunei 7V. S. : In holul căminului cultural au fost afișate planșele și graficele care reprezintă în sinteză planul de dezvoltare economico-socială a comunei. Orișicine a avut acces la aceste planșe, iar un registru special a stat la îndemina cetățenilor pentru a-și consemna părerile. Tot așa s-a procedat și cu schița de sistematizare. în adunări populare, a- ceste documente au fost puse în dezbatere, încît fiecare cetățean știe care va fi viitorul comunei sale pe ani șl pe întregul cincinal. V. A. : Schița de sistematizare și planul de dezvoltare au fost discutate mai în- tîi cu factorii de răspundere, Iar după aceea, în adunări populare, au fost aduse la cunoștința cetățenilor. Cele 20 de planșe ce exprimă în sinteză aceste lucrări au fost expuse în continuare la cabinetul de științe sociale și la căminul cultural. în adunările cu cetățenii pe circumscripții electorale sînt aduse la cunoștință cetățenilor sarcinile generale ale comunei, precum și ale fiecărui locuitor în parte.

★...Iată, pe scurt, o serie de aspect» din două comune maramureșene cu privire la modul cum s-a desfășurat acțiunea de elaborare și definitivare a programelor de dezvoltare economico-socială și de sistematizare. în felul acesta — prin modul de elaborare, ca și prin acțiunea de cunoaștere și dezbatere a prevederilor lor — aceste programe au devenit programe ale tuturor cetățenilor.
Gh. SUSA
corespondentul „Scînteir
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CHEMAREA
la întrecere adresată de Comitetul

județean Ialomița al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

nirea și depășirea sarcinilor stabilite prin planul national unic de dezvoltare 
«conomlco-soclală pe anul 1976.

Ca urmare, ne propunem să realizăm următoarele obiective :
— Creșterea suprafeței arabile pînă la sfîrșitul anului cu 400 hectare peste 

eea stabilită prin pla,n, în principal prin reducerea suprafeței centrelor gospodărești și curților din unitățile socialiste, a drumurilor de exploatare agricolă, prin nivelarea unor suprafețe de teren neproductive, asanarea unor terenuri mlăștinoase, redarea în circuitul agricol a unor suprafețe de teren ca urmare a lucrărilor de sistematizare a satelor etc.
. . Ni,veIarea unor terenuri, peste prevederile de plan, în suprafață de
1 500 hectare.

— Pe suprafața de 15 000 ha terenuri slab productive sau sărăturoase se 
vor executa lucrări de scarificare, amendare în vederea ridicării fertilității 
acestora,

— Amenajarea pentru irigații, In sisteme locale și soluții provizorii. • 
unei suprafețe de 10 000 hectare, peste prevederile de plan.

— Folosirea întregii cantități de îngrășăminte naturale in vederea fertili
zării unei suprafețe de 45 000 hectare.

— Depășirea producțiilor medii la hectar planificate pentru anul 1976, 
pe întreaga suprafață prevăzută a se cultiva, după cum urmează :

animale, calificarea lucrătorilor, îmbunătățirea organizării producției șl a muncii, organizarea muncii pe echipe și retribuirea în acord global, Întărirea disciplinei în muncă, creșterea răspunderii colective pentru executarea lucrărilor și calitatea acestora și îmbunătățirea cointeresării materiale a tuturor lucrătorilor din agricultură.— Printr-o mai bună colaborare între constructor și beneficiar, precum și prin sprijinul ce-1 vor acorda unitățile agricole la executarea unor noi capacități de producție zootehnică se vor da In folosință și vor fi populate cu 30 zile 
înainte de termenul stabilit 4 complexe zootehnice, precum și 1 800 locuri în 
adăposturi noi pentru animale, ce se vor executa în regie proprie în cadrul 
cooperativelor agricole.— Ca urmare a creșterii producțiilor medii pe hectar Ia toate culturile, sporirii efectivelor de animale, a producțiilor medii și a greutății animalelor la sacrificare, precum și prin darea în folosință înainte de termen a unor noi capacități de producție zootehnice vom realiza și livra, suplimentar, la fondul 
de stat, importante cantități de produse vegetale și animale, după cum urmează : întreprinderea „1 Mai" Ploiești: o nouâ Instalație de fora, este pregâtltâ pentru probe

Cultura U/M Depășiri față de plan la I.A.S. Depășiri față de plan la C.A.P.— Grîu kg/ha 125 200— Orz 150 250— Porumb «1 600 1 000din care Irigat ' ’ ■ S© 1 250 1 000— Floarea-soarelul SU 100 80— Soia M 225 200— Fasole M __ 140— Sfeclă de zahăr M __ 5 460din care irigat •j __ 8 500— Legume Irigate— Mazăre și fasole 1 600 4 000pentru păstăi fO 300— Struguri 2 500 700— Fructe kg/pom 4,5 8
— Realizarea unor efective de animale, pesta cele prevăzute la sfîrșitul 

anului 1976, astfel 1

Produsul U/M

Cantități ce se vor livra In plus
total

I.A.S.

din care

C.A.P.
gospo
dăriile 
popu
lației

Creșteri 
totale 

pe județ 
(la sută)

— Grîu tone 19 400 4 400 15 000 — 6— Porumb 25 000 25 000 — 10— Fasole 1 200 — 1 200 __ 11— Soia 6 300 3 600 2 700 10— Floarea-soarelui 5 000 1 700 3 300 — 3Sfeclă de zahăr W 90 000 — 90 000 22— Legume 9 400 1 400 8 000 6— Struguri 3 700 2 700 1 000 __ 13—’ Fructe 2 200 400 1 800 — 19— Carne — total 5 750 3 500 860 1 390 5din care :— Taurine W 2 500 1 500 200 800 10— Porcine 2 800 1 700 600 500 4— Ovine 450 300 60 90 7— Lapte de vacă hi. 25 000 12 500 10 000 2 500 3.3— Lapte de oaie tone 3 500 1 000 2 000 500 5— Lină 117 17 90 10 7,7— Ouă mii buc. 3 700 — 3 000 700 7

PRODUqiA PENTRU EXPORT poate fi realizată din prima decadă a lunii
PRINTRE CONSTRUCTORII DE UTILAJ PETROLIER DE LA ÎN

TREPRINDEREA „1 MAI“ DIN PLOIEȘTI

— Creșterea producțiilor medii In sectorul zootehnic, după cum urmează :

Specii și 
categorii

Efective In plus (capete)
Total din care :

I.A.S. C.A.P. Gospodăriile 
populației— Taurine 3 600 600 __ 3 000— Vaci și junincl 3 700 200 1 000 2 500— Porcine — total 39 000 23 000 10 000 6 000din carescroafe și scrofițe 1 300 600 — 700— Ovine — total 7 000 1 000 3 000 3 000din careoi mame 2 000 1 000 1 000— Găini ouătoare 87 000 — 22 000 65 000

Produsul U/M

La I.A.S. La C.A.P.Angajament Creșteri față de plan Angajament Creșteri față de plan— Lapte de vacă litri pe cap de vacă furajată 3 000 200 1 800 100— Spor de creștereIn greutate la lngrășarea porcilor kg/cap/zi 0,520 0.02— Lină kg/cap oale 4,0 0,2 3.0 0.55— Ouă buc./găină ouătoare __ __ 200 10
— în vederea obținerii unei cantități mai mari de carne Ia valorificarea 

animalelor, greutatea medie a animalelor la livrare va fi mai mare decît cea 
planificată, după cum urmează : »

Specia șl categoria U/M

La I.A.S. La C.A.P.
Anga
jament

Creșteri 
față de 
plan

Anga
jament

Creșteri 
față de 
plan

— tineret bovin kg, gr. viu 400 20 380 20
— bovine adulte p 550 15 455 —
— tineret ovin la

îngrășat M 37 4 34 1,2

— Pentru realizarea acestor sporuri de producție avem în vedere următoarele măsuri: o mai bună amplasare a culturilor, aplicarea celor mai corespunzătoare tehnologii, exploatarea mai eficientă a sistemelor de irigații, folosirea rațională a îngrășămintelor și erbicidelor, modernizarea și dotarea fermelor existente, administrarea de furaje preparate, reducerea mortalității la

— Concomitent cu măsurile ce se vor lua pentru realizarea sporurilor 
de producție medie, a cantităților suplimentare de producție totală și de li
vrări la fondul de stat, prevăzute în angajamentul asumat, se va acționa 
cu toată hotărirea pentru încadrarea în consumurile specifice de materiale 
și de manoperă, pentru reducerea continuă a cheltuielilor de producție și 
creșterea eficientei economice a întregii activități din fiecare unitate de 
producție agricolă.Astfel, cele 27 întreprinderi agricole de stat vor reduce cheltuielile la 1 000 lei produc(ie-marfă cu 4 lei. De asemenea, se va reduce consumul de carburanți și lubrifianți cu 200 tone, iar prin reducerea consumului de piese de schimb sub normativ se va realiza o economie de 3 milioane lei. Indicele de utilizare a parcului de tractoare și mașini agricole va crește de la 72 la sută la 80 la sută. Ca urmare a acestor măsuri, beneficiile suplimentare ce vor fi realizate de întreprinderile agricole de stat însumează 16 milioane lei.— Cele 24 stațiuni pentru mecanizarea agriculturii se angajează să realizeze o economie de carburanți și lubrifianți de 150 tone, să reducă cheltuielile la 1 000 lei venit cu 5 lei, iar beneficiile totale să crească cu 3 milioane lei, să recondiționeze piese de schimb în valoare de 3,6 milioane lei, să termine fiecare campanie de reparații cu 15 zile înainte de termenele stabilite.— In vederea valorificării mai eficiente a unor resurse materiale și folosirii mai complete a forței de muncă din cooperativele agricole, se vor 
extinde activitățile industriale și prestările de servicii către populație, cum ar fi reparații de mașini și unelte mici agricole, confecții și împletituri de răchită, reparații în construcții și construcții pentru populație, prelucrarea unor produse agricole etc., realizîndu-se lucrări și produse în valoare de _30 mftioăhs; lei, reprezentînd o-depășire de 40 la sută fată de prevederile d^J- plan. .■ •Ca urmgre a creșterii producției în toate sectoarele de activitâțe.cltn' cooperativele agricole de producție și a reducerii cheltuielilor materiale și indirecte se vor putea aloca, pentru fondurile de dezvoltare, sume mai mari 
cu 10 Ia sută față de cele prevăzute prin plan, însumînd 20 milioane lei.De asemenea, pentru obținerea unor cantități cit mai mari de produse 
vegetale și animale în gospodăriile personale ale membrilor cooperatori, care 
să fie valorificate în principal la fondul de stat, cooperativele agricole vor 
acorda sprijin prin livrarea, peste prevederile de plan, a unor cantități co
respunzătoare de răsaduri de legume, a 10 000 de purcei, precum și acordarea 
de asistentă tehnică necesară prin specialiștii din agricultura județului.— Comitetul județean de partid, organele agricole județene vor acorda un sprijin organizat, sistematic și eficient fiecărei unități agricole pentru realizarea angajamentelor asumate.— Organele și organizațiile de partid din unitățile agricole ale județului Ialomița își vor îmbunătăți stilul și metodele de muncă, punind în centrul preocupării lor creșterea nivelului politic, a conștiinței socialiste, în vederea întăririi spiritului de ordine și disciplină, a răspunderii colective a tuturor lucrătorilor din agricultură.Angajîndu-ne ferm, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Ialomița, să îndeplinim aceste obiective, ne exprimăm convingerea că mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat, cooperatorii și specialiștii vor acționa cu toată hotărîrea, dăruirea și capacitatea lor de muncă pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce ne revin din planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1976.

Comitetul județean Ialomița ai P.C.R.

formanțelor tehnico-calitative ale Instalațiilor petroliere.— Odată cu grija pentru continua modernizare și diversificare a producției — ne-a spus ing. Atanase Nicu- leseu, șeful sectorului de concepție și pregătire a fabricației — vom înregistra o mare schimbare calita
tivă și în sistemele de tehnologie. Vom dota secțiile și atelierele noastre cu numeroase mașini-agregat, cu linii întregi de fabricație de înaltă tehnicitate. care vor purta marca „UPETROM", intrucît acestea vor fi realizate prin autoutilare. La temelia îndeplinirii planului pe acest an, sub laturile sale cantitative și calitative, stau organizarea superioară a producției și a muncii, participarea largă, responsabilă, a fiecărui lucrător al în

SARCINI PRIORITARE
•

© productivitate superioară. 
® cheltuieli mai reduse
© producție mereu înnoită

■■■

Creste familia tabulatoarelor

Domeniul producției de calculatoare înregistrează pe plan mondial cel mai rapid ritm de înnoire a produselor (circa 2 ani), dinamica cea mai vie. In spiritul cerințelor actuale de dezvoltare și modernizare, de realizare a unor produse miniaturizate și larg integrate, se impunea o modificare a tehnologiei mașinilor de facturat și contabilizat. Mai exact: înlocuirea circuitelor tranzistorizate cu circuite integrate. Ministerul de resort a cerut, in cursul anului trecut. unității producătoare — întreprinderea de calculatoare electronice din București — șă treacă, încă de Ia începutul anului 1976, la fabricarea noii serii de mașini de calcul după noua tehnologie.Pentru trecerea la noua tehnologie erau necesare însă o proiectare completă a a- cestor mașini, noi experimente. testări, a- vizări etc. Aceste sarcini și le-a asumat colectivul Institutului de cercetări și proiectări pentru tehnică de calcul din București. Pînă la intrarea în producție, termenul era extrem de scurt : cîte- va luni. S-a constituit un colectiv mixt for- mafdin tineri ingineri, cercetători, proiectanți și tehnicieni din institut și din întreprinde-

„FEL IX"rea producătoare. Intr-un institut în care marea majoritate a specialiștilor și tehnicienilor sint tineri, nu lipsește entuziasmul tineresc. La apelul conducerii institutului și al comitetului de partid, inginerii Valeria Cozlovschi, Armand Segal, Dan Ioan, Sergiu Bejan. Cristian Isaia, Andrei Vlădoioa- nu, tehnicienii Rodica Vitan, Constantin A- șandului și alții s-au angajat să onoreze la termen angajamentul, așa incit începerea fabricației noilor mașini să nu sufere nici o a- mînare. S-a trecut la lucru în întreprindere după un plan bine stabilit, sub conducerea directă a comitetului de partid din întreprinderea producătoare. De la sfîrșitul lunii mai 1975, zi de zi, de la ora 7 dimineața și pînă către orele tîr- zii ale serii, acest colectiv a lucrat în institut și în fabrică, împreună cu muncitorii și specialiștii de aici, inginerii Iancu Dumitrescu. Irine! Co- dreanu, Viorel Me- lencovici, Constantin Pașcanu, Ghiocel Teo- dorescu. Petre Stănes- cu s a. In fiecare zi, fără răgaz, s-a lucrat sub oresiunea apropierii scadentei de omologare. Sincer, fiecare dorea ca această cursă contracronometru să fie ciștigată de echipă.

Si un amănunt semnificativ: spre final, cînd unii dintre tinerii din echipă au solicitat concediu de odihnă, secretarul comitetului de partid al institutului. dr. ing. Emil Tudor, le-a spus deschis, eu franchețe : „Știm că aveți dreptul la concediu, dar dispunem de prea puțin timp pînă la introducerea în fabricație a noilor produse concepute de dv. De aceea aș vrea să vă spun doar atît : asimilarea în producție la termen a produsului cerut este marea voastră bătălie, este, ca să zicem așa. «Mă- rășeștiul» vostru".Nimeni nu a mai a- dăugat nimic, Au trecut de atunci, de la această discuție, săp- tămîni de mobilizare, de deplină angajare. Și astfel, cu toții au avut satisfacția faptului împlinit.Rezultatul ? Intrarea în producție încă de la începutul anului 1976 a noii serii de mașini de facturat șl contabilizat — FC 16 și FC 64 — realizate în întregime pe baza concepției tehnico-ști- ințifice proprii — de la proiectul logic pînă la procesul tehnologic. Familia „Felix" s-a îmbogățit cu două noi tipuri de mașini cu performante îmbunătățite.
Elena MANTU

La întreprinderea de

„1 Mai"-Ploiești este cunoscută ca o întreprindere cu un rol important în exportul țării. Instalațiile de foraj românești cu marca „UPETROM" se află în prezent „la lucru", bucu- rindu-se de un binemeritat renume în țări de pe aproape toate continentele. Cum este deci firesc, și în 1976, primul an al noului cincinal, întreprinderii ploieștene îi revin sarcini deosebite pentru realizarea producției de utilaj petrolier, necesar atît pentru piața internă, cit și pentru piața externă. Astfel, în acest an, la „1 Mai" producția globală urmează să crească cu peste 25 la sută. între altele, se prevede sporirea producției de instalații de foraj cu 25 la sută, iar a celei de sape cu role cu aproape 26 la sută.Iată de ce, încă din primele zile ale anului, colectivul întreprinderii a trecut cu toată hotărîrea la înfăptuirea acestor sarcini complexe. O atenție prioritară este a- cordată realizării ritmice, din prima decadă, a producției destinate exportului.— In anul 1976, 
ne spune tovarășul Toma Oprea, secretarul comitetului de partid, peste 70 la sută din producția de uțjlaj petrolier „a întreprinderii ploieștene .este contractată», ia export, cerințele beneficiarilor străini fiind în continuă creștere. Muncitorii, maiștrii, inginerii din a- telierele întreprinderii se străduiesc încă de acum, de la început de an, ca toate comenzile să fie executate la cea mai înaltă calitate și livrate la termenele prevăzute prin contracte. Chiar zilele acestea. în portul Constanța se află spre îmbarcare 2 instalații F-400 cu destinația India, agregate și piese de schimb pentru Algeria, China și alți parteneri externi. In curînd, pe porțile întreprinderii vor ieși alte două instalații F-200, care au fost contractate pentru Argentina. Toate forțele noastre sint concentrate acum spre realizarea sarcinilor lunare de export încă în primele două decade.Există aici, la „1 Mai", și o prioritate a... priorităților. Despre ce este vorba ? Mai întîi de diversificarea utilajelor petroliere și, în special, a celor cu acționare Diesel electrică și electrică : F-200-3 EH-4 și F-200-EC. Apoi, de o vastă acțiune de reproiec- tare și modernizare a numeroase utilaje, unele schimbări fiind determinate de cerințele partenerilor de peste hotare, altele de menținerea unei ștachete înalte în domeniul per-

treprinderii la înfăptuirea sarcinilor privind înnoirea și. modernizarea produselor, îmbunătățirea fluxurilor tehnologice, mecanizarea unor operații șl lucrări.Multe din măsurile preconizate în întreprindere pentru îndeplinirea ritmică și integrală a planului în 1976 au și fost aplicate în practică. Astfel, încă din luna octombrie a anului trecut s-a încheiat acțiunea de profilare a tuturor secțiilor, au fost stabilite produsele și reperele a căror fabricație se desfășoară pe aceleași linii tehnologice. De asemenea, a fost perfecționată activitatea de programare, lansare și urmărire a execuției produselor, s-au revizuit din timp toate mașinile și utilajele. „La baza tuturor acestor acțiuni — ne relata ing. Mihai Mateescu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii — se află propunerile și soluțiile rezultate din consultarea întregului colectiv. Pentru traducerea lor în viață s-a procedat la fel : au fost și sint antrenați toți lucrătorii". Scopul acestor măsuri ? Realizarea unor ritmuri înalte de lucru din primele decade și luni ale acestui an. în trimestrul I. de pildă, comparativ cu rezultatele din aceeași perioadă a anului trecut, producția de instalații de foraj urmează să se mărească cu 37 la sută, iar de sape cu role cu aproape 22 la sută. Cum se acționează în producție, la fiecare loc de muncă, acum în primele zile ale anului, pentru îndeplinirea acestor sarcini 7In sectorul mecanică I îl întîlnim pe maistrul Petre Ioniță. In atelierul de montaj pe care-1 conduce, oamenii lucrează cu spor la trei pompe de noroi, care în 48 de ore trebuie să ajungă pe rampa de încercări și control general. „Ritmul de muncă — ne spune maistrul — este ridicat. Sint prezenți toți oamenii, nu s-a înregistrat nici o întîrziere. Dimpotrivă, pe mulți șefi de echipă, cum sînt Gheorghe Cucu și Toma Stroiles- cu, montorii Gheorghe Vasile, Ion Stan și alții, i-am găsit în salopeta de lucru de la ora 6 și 15 minute. Am venit meștere mai devreme, mi-au

spus el, pentru că vrem să începem anul bine".Trecem prin sectorul de lucru al e- chipei conduse de Gheorghe Cucu. îl întrebăm dacă a primit comenzile la timp, dacă are toate piesele și sub- ansamblele gata pentru montaj. „Totul este în regulă — ne răspunde. Repartizarea sarcinilor de plan a fost făcută pe fiecare om din timp, la sfîrșitul ultimului schimb de lucru din anul trecut. De asemenea, secțiile prelucrătoare n-au rămas datoare cu nici o piesă sau reper". Iată deci ce înseamnă organizare, participare colectivă și responsabilă la bunul mers al producției.Pe inginerul Petre Marinescu îl găsim în sectorul de prelucrare a tro- liilor, unde muncesc peste 1 000 de oameni. „Aici, la noi, se realizează instalațiile de foraj F-200 — precizează inginerul. In această lună de început de an și cincinal avem programată fabricarea a 8 instalații pentru Republica Populară Chineză, Argentina și pentru India. Vrem să le finalizăm in graficele stabilite,poate chiar In avans cu cîteva zile".Suportul acestei hotărîri ? Organizarea superioară a proceselor de prelucrare și montaj ; o serie de mașini au'; fost așezate într-un nou flux de lucru, mai operativ, care lichidează „timpii morți" la transportul pieselor. Totodată, s-au reorganizat schimburile, s-a îmbunătățit asistența tehnică, au fost stabilite criterii de lucru mai precise în funcționarea serviciilor auxiliare, ale mecanicului șef.— Dorim ca în felul acesta, ne spune interlocutorul, să utilizăm mașinile la indicatorii planificați, de 90 la sută, să obținem o ritmicitate de lucru mai bună din prima decadă a anului. Oamenii au înțeles această necesitate, comuniștii sint primii în muncă prin exemplul lor.Aceeași organizare judicioasă a producției, același ritm susținut de muncă sint caracteristice și secțiilor de utilaj complex și mecanică V. în aceasta din urmă, șeful secției, ing. Nicolae Constantin, a ținut să ne spună : „La mașinile din atelierele noastre lucrează mulți tineri, care se disting prin istețime și entuziasm. împletind aceste calități cu experiența și spiritul de organizare al celor mai în vîrstă, sîntem siguri că vom reuși să ne realizăm cu bine sarcinile de producție din prima decadă a lunii ianuarie".La plecarea din întreprindere, secretarul comitetului de partid ne-a reamintit să nu-i uităm nici pe oțe- lari, nici pe turnătorii de Ia secția fontă. Ei nu au avut odihnă, au lucrat la cuptoare în toate zilele acestui an. asigurînd pentru prelucrare piesele și reperele turnate conform graficelor. întregul colectiv, a adăugat secretarul comitetului de partid, este hotărit ca in acest prim an al noului cincinal să-și îndeplinească zi de zi. decadă cu decadă sarcinile de producție. Deviza întregii sale activități este : instalațiile de foraj, celelalte instalații petroliere să fie livrate, în țară și la export, la termenele prevăzute și de calitate ireproșabilă.
Constantin CAPRARU 
Iile ȘTEFAN

700000 kWh energie electrică peste prevederi

calculatoare electronice din București, Inginerul Petru Sava șl tehniciană Rodica Vitan 
fac ultimele testări la noua mașină de facturat și contabilizat Foto : S. Cristian

Colectivul Centralei termoelectrice Mintia- Deva a obținut în a- ceste zile ale noului an realizări superioare sarcinilor stabilite. Prin funcționarea la parametri ridicați
a agregatelor și instalațiilor, termocentrala a produs și pulsat suplimentar în rețeaua sistemului energetic național, în zilele de la 1 la 6 ianuarie, peste 700 000 kWh e-

nergiâ electrică. A crescut, de asemenea, ponderea producției de energie electrică realizată cu cărbuni inferiori din Valea Jiului. (Agerpres).
BBBBBBBBBBBBBBBBBB^BBBBBBBB^BBBBBBB

(Urmare din pag. I)din laborator, de la muncitor la director și pînă la ministru, astfel ca prin eforturile unite ale tuturor să punem cit mai deplin în valoare mijloacele materiale și întregul potențial uman de care dispunem, să folosim și să aplicăm pe o scară cit mai largă cuceririle științei și tehnicii contemporane, în această lumină, întrecerea socialistă se afirmă ca o puternică instituție socialistă a muncii, clădită pe conștiința clară de proprietar și de producător a omului muncii, pe fundamentul trainic al proprietății socialiste. Comuniștii, oamenii muncii se întrec între ei din dorința sinceră de a valorifica cit mai deplin potențialul productiv al țării, de a asigura progresul mai rapid al patriei.Pornim într-o amplă întrecere, care, cu siguranță, va avea milioane de participant și milioane de cîștigători. Căci din marea întrecere cîștigăm cu toții, cîștigă întregul

Obiectivul mobilizator al marii întreceri socialistepopor, care va obține în acest an, ca și in întregul cincinal, o dezvoltare mai puternică a economiei, a bazei materiale a societății, ceea ce va crea condiții pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. Ne-am putut convinge și în cincinalul încheiat că intre rezultatele obținute in dezvoltarea economică a țării, în creșterea a- vuției naționale și ridicarea nivelului de trai există o legătură directă. Astfel, așa cum a subliniat recent secretarul general al partidului. îndeplinind cincinalul înainte de termen am asigurat condiții materiale și pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor cu privire la creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc.Sint fapte care atestă rolul deosebit de- mobilizator, pentru întregul popor, pe care îl au aceste che

mări la întrecere. Obiectivele chemărilor la întrecere se află acum în centrul atenției opiniei publice, în centrul preocupărilor tuturor organelor și organizațiilor de partid. Asistăm la manifestarea unui interes de masă, a unei hotăriri de masă pentru înfăptuirea cu succes a planului pe acest an în toate domeniile de activitate, in toate unitățile economice, pentru noi iz- bînzi în dezvoltarea economică și socială a țării. Simpla trecere in revistă a obiectivelor majore cuprinse in chemările la întrecere atestă virtuțile întrecerii socialiste din acest prim an al cincinalului. Astfel. în industrie, întrecerea socialistă urmărește mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii pentru depășirea planului la producția fizică, pentru realizarea și livrarea ritmică a fondului de mar

fă destinat exportului, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, înnoirea producției, creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de fabricație și, în primul rînd, a cheltuielilor materiale, aplicarea celor mai avansate cuceriri ale științei, a tehnologiilor avansate ; 
în agricultură, unitățile sint chemate să pună un accent deosebit pe folosirea judicioasă a fondului funciar, a bazei tehnico-materiale, aplicarea cuceririlor științei, a tehnologiilor avansate și experienței înaintate, depășirea substanțială a producțiilor medii la toate culturile și speciile de animale, a sarcinilor de livrări la fondul de stat. Și pretutindeni, pentru înfăptuirea acestor obiective se cer ordine și 
disciplină, bună organizare a mun
cii pînă în cele mai mici detalii,

spirit gospodăresc și înaltă respon
sabilitate.Fără îndoială că toate organizați
ile județene de partid vor răspunde 
inflăcăratelor chemări la întrecere. Răspunsurile lor vor cuprinde, cu siguranță, angajamente însuflețitoa- re, menite să asigure valorificarea tuturor resurselor de sporire a producției și creștere a eficientei. Organizațiile de partid trebuie să vegheze ca obiectivele cuprinse în aceste răspunsuri să fie realiste, să 
reflecte nivelul maxim al posibili
tăților concrete și, totodată, să fie formulate cu operativitate, astfel incit să se treacă imediat la aplicarea măsurilor pentru înfăptuirea lor, mobilizînd fiecare colectiv, flecare lucrător pentru a munci cu elan și dăruire, cu pasiune și inițiativă în vederea creșterii contribuției tuturor oamenilor muncii la accelerarea progresului economic și social al țării în acest prim an al noului cincinal.
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PEDAGOGIA tv
știință, vocație, înaltă misiune socială PROGRAMUL I

16,00
16,30Perfecționarea procesului de învă- țămint, în consens cu principiile dezvoltării și modernizării sale — fundamentate în Programul partidului, în Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. — depinde, în mare măsură, de pregătirea temeinică, teoretică și practică, a cadrelor didactice, chemate să realizeze, de fapt, optimizarea activității educative în toată complexitatea sa. Dintr-o atare rațiune, profesorul, învățătorul, educatoarea trebuie să întruchipeze într-un tot valențele specialistului, ale omului politic, precum , și iscusința pedagogului capabil să îndrume pe copii și tineri în asimilarea, cu pasiune și tenacitate, a tot ce au creat mai valoros știința, cultura. tehnica și, deopotrivă, în formarea politică, cetățenească, etică. umană.De regulă, aceste calități ale e- ducatorului de la catedră ar trebui să se formeze, în profunzime, în anii de studiu pedagogic liceal și universitar. la cursuri și la seminarii, în contactul direct cu viața și activitatea școlilor, prin sistemul practicii pedagogice. în ce măsură aceste deziderate se realizează efectiv ? Iată o întrebare pe care o socotim cu atît mai oportună acum, în perspectiva transpunerii în viață a măsurilor elaborate — pe baza indicațiilor conducerii partidului și a sarcinilor trasate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al PUR. — de Ministerul Educației și învățămîntului în vederea creșterii nivelului de pregătire al elevilor și, implicit, a ridicării permanente a calității învățămîntului — și prin perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor didactice.Pentru a da un răspuns cît mal exact șl documentat, să pornim de la o analiză concretă a unei situații oferite de județul nostru — Timiș — unde am întreprins un sondaj în rîndul profesorilor, cărora le-am a- dresat următoarele întrebări : Cum apreciați că ați fost pregătiți în facultate, din punct de vedere psihopedagogie șî metodic, după confruntarea cu realitățile școlii in care ați

funcționat sau funcționați în prezent ? Ce considerați că ar trebui să se facă pentru ca viitorii absolvenți să-și poată dobindi în condiții cit mai bune pregătirea teoretică și practică absolut necesară integrării lor în rîndul cadrelor didactice ?Unele răspunsuri pun toate lacunele pregătirii psiho-pedagogice și metodice numai pe seama facultății, deși ele se datoresc — și nu în mică măsură — fiecăruia în parte, respectiv insuficientului efort personal pentru propria pregătire teoretică și practică în anii de facultate și după încadrarea la catedră, slabei
@ Sistemul de pregătire a cadrelor didac

tice mai strîns corelat cu cerințele educativ- 
instructive ale învățămîntului nostru.

® Pregătirea profesorului se certifică prin 
nivelul de cunoștințe al elevilor săi.

participări la acțiunile întreprinse, în acest scop, de forurile Ițămint. Pe de altă parte, mulți dintre tinerii absolvenți ai facultăților cu profil pedagogic, după intrarea în învățămînt, acționează numai în virtutea a ceea ce au reținut sau își amintesc de la profesorii care i-au învățat, in școală sau facultate, preferă metodele verbale în locul celor active, nu-și confecționează materiale didactice necesare etc.De unde această insuficientă aplecare la aspectele mai profunde ale profesiunii didactice, ale activității de educație ? Credem că nu greșim explicîndu-ne unele din carențele amintite . prin aceea că primirea absolvenților de liceu în facultățile cu profil pedagogic (ca și a elevilor în liceele pedagogice) se face în afara unor criterii științifice de selecție, fapt care a facilitat intrarea în aceste facultăți și a unor tineri pentru care profesoratul nu reprezintă o vocație, profesiunea îndrăgită, ci „o facultate ca oricare alta, numai facultate să fie 1“Dacă răspunsurile la prima întrebare ridică probleme demne de a- tenție și analiză aprofundată, răs-

de jnvă-

SPECTACOL JUBILIAR

„Firul de aura

este cel dintîi unei acti-
1 ianuarie 1976 a fost pentru Teatrul e- vreiesc de stat (T.E.S.) data unei noi montări. Premiera „Firul de aur" de Israil Bercovicimoment al vități care se anunță neobișnuit programată pînă în decembrie), și., deosebit de b'ogâtă! îfî manifestări. Vom putea urmări astfel la T.E.S., alături de spectacole, un ciclu de matinee literar-muzi- cale care va reface de fapt istoria prozei șl a literaturii dramatice evreiești.Această concentrare a energiilor creatoare spre un repertoriu de ținută și de cuprindere culturală, spre o activitate artistică intensă, are o semnificație a- parte. 1976 este, pentru acest teatru, un an jubiliar. Se împlinesc o sută de ani de la nașterea primului teatru evreiesc profesionist din lume — Ia Iași, în 1876. sub conducerea lui A. Goldfaden. Cel mal vechi teatru de limbă idiș de pe glob, teatrul evreiesc din România este, 'totodată, teatrul de acest existența cea delungată și neîntreruptă, de colectivele bă maghiară și germană, activitatea T.E.S. din ultimele trei decenii, ca „teatru de repertoriu" cu sediu și trupă permanentă, probează concret politica României socialiste față de limba arta cetățenilor de ferite naționalități.„Firul de aur" Israil Bercovici un muzical vieții și activității lui Avram Goldfaden, care

de riguros (zi de zi.

fel cu mai în- aproape Alături de lim-

și di-! de este închinat

și-a creat cea mai mare parte a lucrărilor în România. (Și titlul acesta îmbină sugestia temei directoare a scenariului cu cea a numelui întemeietorului). Biografia autorului „Bunicii și nepoatei", „Vrăjitoarei", „Miresii capricioase" este de fapt Ji- antul, „cadrul" etalării unei ..selecții dip operă. Fără a omite omagierea precursorilor, spectacolul reface firul creațiilor mai însemnate ale lui Goldfaden, in- cepînd cu scheciurile și vodevilurile prezentate

in grădina „La Pomul Verde" din lașul anului 1876 — reprezentații menționate de cronicarul... Mihai Eminescu — și continuind'cu producțiile bucureștene. în cadrul unui joc foarte liber față de convențiile teatrale, Avram Goldfaden însuși este adus pe scenă pentru a evoca dificultățile și succesele destinului său artistic, pentru a releva idealul educativ ce a însoțit întreprinderile sale. („Teatrul poate și trebuie să devină o școală pentru masele populare" — spunea el).Forma spectacolului aniversar este apropiată de cea a montărilor originare. De altfel, creația lui Goldfaden însuși se apropie mult de genul revuistic și operetistic. Lucrările sale sînt influențate de atmosfera vremii, de „spiritul rul se

străbătute — într-o anticipare... demitizantă — de referiri la actualitate, la atitudini și mentalități contemporane. Montarea (mer- gînd pe o linie caracteristică T.E.S.-ului) este un musical pronunțat liric. Evocarea legendelor, a culorilor traditionale. a accente- - ior specifice, a atmosferei spectacolelor • de altădată este rareori nostalgică, degajată, spirituală, filtrată printr-o distanțare modernă și prin umorul specific oamenilor acestui secol.„Firul de aur" (în regia autorului : scenografia : Dan Nemțea- nu ; coregrafia Trixi Checais ; conducerea muzicală : AdalbertWinkler) relevă diversitatea mijloacelor artistice și, mai ales, bogatele disponibilități ale actorilor.Samuel (Goldfaden), Rippel, Isac Seidy Gliick,Waldman Eliad, Sonia Gurman, Ruhele Heller Schapira, Marietta Neumann și îndeosebi mai tinerii și dotații : Trixi Abramovici, Bebe Bercovici, Rudy Rosenfeld. Albert Kitzl etc., etc. interpretează „proză" și tot ei „cîn- tă, rid și dansează". Parcurg cu grație multe și variate partituri. Trec, cu o. mare ușurință, de la o replică gravă la bufonadă. Schimbă cu dezinvoltură registrele.Spectacolul omagial al teatrului arată că in vatra fertilă a omeniei românești „visul" întemeietorului său a devenit o realitate durabilă.

Fischler Mano Cassvan, Leonie-

locului", de folclo- pămintului pe care nășteau. Ele sînt Natalia STANCU- 
ATANASIU

punsurile la cea de-a doua întrebare consemnează, în primul rînd, seriozitatea și interesul' cu care cele mai multe cadre didactice tinere încearcă să găsească modalitățile de a-și completa și îmbogăți pregătirea pedagogică. Din sugestiile făcute am reținut obligația și răspunderea inspectoratului nostru școlar județean, a organelor sindicale locale de resort față de amplificarea și diversificarea modalităților și acțiunilor menite să contribuie la îmbogățirea pregătirii psi- ho-pedagogice și metodice a tinerelor cadre didactice din județ — și nu numai a lor, în același timp însă, am reținut unele sugestii privitoare la perfecționarea planurilor și programelor în învătămîn- tul cu profil pedagogic. Iată cîteva :• asigurarea locului cuvenit de drept pedagogiei, psihologiei și metodicii specialității, care reprezintă laturi de bază în pregătirea cadrelor didactice ; ■
0 amplificarea conținutului și timpului afectat practicii pedagogice ;
e crearea cadrului adecvat participării active, și nu doar a „asistenței" viitorilor pedagogi, la toate etapele și în toate laturile procesului instructiv-educativ — la care vor trebui să facă față efectiv după încadrarea lor la catedră ;
o în facultățile cu profil pedagogic să se acorde o atenție sporită îmbogățirii formelor de organizare a procesului de învățământ, înnoirii metodelor și procedeelor implicate în desfășurarea pregătirii viitorilor profesori, învățători și educatoare, modernizării activității de educație în ansamblu (aici se cuvine mai intens stimulată cercetarea științifică pedagogică).Desigur, problemele ridicate nu sînt „descoperiri". Considerăm însă că merită toată atenția, întrucît nu numai școala, ci întreaga noastră societate este interesată ca fiecare promoție de tinere cadre didactice, fiecare tinăr educator în parte să-și înceapă activitatea științifică, pedagogică, social-politică cu o cît mai temeinică pregătire, realizîndu-și vocația. îndeplinind competent o înaltă îndatorire socială.
Prof. Petru RADU
Inspector general la Inspectoratul 
școlar județean Timiș
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21,55
22,10

Teleșcoală.
Curs de limba engleză (nivel me
diu).
Emisiune In limba germană. 
Tragerea Loto.
Din lumea plantelor și animalelor. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Revista economică TV.
Film artistic : „Mama vitregă".
Producție a studiourilor sovietice. 
Premieră TV. In distribuție : Ta
tiana Doronina, Leonid Nevedom- 
ski, Nadejda Fedosova, Vladimir 
Samoilov, Lena Kostereva. Regi
zor : Oleg Bondarev.
Varietăți pe peliculă.
24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00
17,05

17,35
17.50
18,25
19,20
19.30
20,00
20.30
20.50
20,55

Telex.
Anchetă socială : Vocația dato
riei (II).
Cîntece de viață nouă.
Vitrina literară.
Vîrstele peliculei.
1001 de seri.
Telejurnal.
Treptele afirmării.
Viața economică a Capitalei.
Telex.
Opereta la operă : My fair lady 
— de Loewe.

A apărut

Nr. 1 din 8 ianuarie 1976Revista tregului Anului nou, Ia posturile de radio și televiziune de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sînt publicate, de asemenea, articolele: Mașinile și utilajele — folosite la întreaga capacitate!; Activitatea dinamică și creatoare a consiliilor populare, formă de manifestare a democrației socialiste; Promovarea unor forme complexe de cooperare internațională. Conceptul de cooperare în terțe țări; Centrala industrială și creșterea economică.La rubrica în sprijinul participan- ților la învățămîntul politico-ideologic de partid, cursul : Studierea politicii economice interne și internaționale a P.C.R. Pentru eursanții din industrie, revista publică comentarii la Tema 6: Productivitatea muncii în industrie și căile creșterii ei. Sarcinile trasate de Congresul al XI-lea întreprinderilor și organizațiilor de partid pentru mobilizarea oamenilor muncii Ia îndeplinirea prevederilor cincinalului 1976—1980 privind creșterea productivității muncii. Productivitatea muncii și calitatea produ-'1 selor.

publică Mesajul adresat în- nostru popor, cu prilejul
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Câminul cultural din comuna Ciocănești — județul Ialomița

MAGNETOSFERA ÎN ATENTIA A PESTE 150 
DE INSTITUȚII ȘTIINȚIFICEîntre anii 1976 și 1978 se va desfășura, în întreaga lume, o amplă campanie de studiere a celei mai îndepărtate zone a atmosferei Pămîntului — magnetosfera. Acest studiu multi- disciplinar — început în primele zile ale acestui an — va angaja numeroși specialiști din peste 150 de instituții științifice ale lumii în cercetarea magnetosferei sub influența tâmpului magnetic interplanetar și a fenomenelor solare. Una dintre temele sale principale va fi urmărirea influenței activității solare — aflată în perioada ei de ascendentă — asupra fenomenelor meteorologice de pe Terra. De asemenea, observațiile vor ajuta la o mai bună cunoaștere a aurorelor boreale, norilor de plasmă

etc. Cercetările vor fi efectuate, de 30 de sateliți, dintre care cea mai mare parte vor fi lansați special în acest scop. Țara noastră este reprezentată în Comitetul special de fizică solar-terestră de la Washington, care coordonează această campanie, de Academia Republicii Socialiste 
România. Oamenii de știință români vor contribui la reușita lucrărilor prin studii asupra corelării fenomenelor solare cu cele geofizice (Colectivul solar al sectorului de astrofizica al Observatorului astronomic din București) și prin cercetări ale cîm- pului magnetic interplanetar (Centrul de cercetări tehnice și fizice din Iași).(Agerpres)

Abia s-au întors „cel mici" de pe... traseele Plu- gușorului, că iată-i, asemenea părinților și fraților mai mari, gata de muncă. Mai sînt doar cîteva zile de vacanță școlară... Odihnă, sport, drumeție prin locuri pitorești. Dar și răgaz pentru îndeletniciri e- ducative preferate, pentru întîlniri și discuții rodnice cu colegi de școală, cu colegi de generație. în această ultimă săptămînă de vacanță și-au dat întîlnire, îh tabere centre din țară, tanți ai celor i milioane cravatei pentru riență și de noi cunoștințe în domenii care reprezintă importante direcții de activitate politico-educativă a organizației de pionieri.începem consemnînd Consfătuirea republicană cu reprezentanții unităților de pionieri fruntașe la învățătură — care se desfășoară în aceste zile la București — pentru că, de fapt, ea subliniază direcția principală a întregii activități pionierești în anul 1976. Urmînd îndemnul a- dresat lor de tovarășul Nicolae Ceaușescu — de la tribuna Forumului tineretului, în noiembrie anul trecut — de a învăța cu sîrguință și perseverență, de a-și însuși cu pasiune tot ce a creat mai valoros umanitatea, pionierii, dornici să-și realizeze angajamentul de onoare luat în

vor consacra toate învățăturii, formă- ca oameni, ca spe- și cetățeni de nă-
fața conducătorului iubit al partidului și țării noastre, iși forțele rii lor cialiști dejde.Asemeni părinților lor, buni gospodari ai ogoarelor patriei, care acum, în lunile de iarnă, pregătesc recoltele bogate viitoare,

organizate în cîteva , reprezen- peste două purtători ai cu tricolor, de expe-deroșiischimb pentru dobîndirea

r--------------
teatre .

® Teatrul Național București (sa
la mare) : Oameni și șoareci — 
19,30. (sala mică) : Imblînzirea 
scorpiei — 15, Travesti — 20.
Cr Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Remus Tzincoca 
(Canada) — 20.
® Opera Română : Giselle — 19. 
O Teatrul de operetă : Victoria și 
ai ei husar — 19.30.

Teatrul de comedie : Musafi

rul care n-a sunat Ia ușă — 19.30. 
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : A 12-a noapte — 19.30.
o Teatrul mic : După cădere — 
19,30.
©■ Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Nu am încredere în bărbați
— 19,30. (sala Studio) : Hamlet — 
19.
o Teatrul Giulești : Patima roșie
— 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cer cuvîntul 
la... diverse — 19,30, (sala Victo
riei) : Cavalcada comediei — 19.30. 
© Teatrul „I. Vasilescu“ : Bunica 
se mărită — 19,30.
©■ Ansamblul artistic „Rapsodia

română" : Pe acest pămînt — 19,30. 
• Teatrul ..Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ileana Sînziana — 10, (sa
la Academiei) : Un băiat isteț și 
un rege nătăfleț — 10.
o Circul București : Carnavalul 
rîsului — 19,30.
o Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Simple coincidențe — 19,30.

cinema
O Cei trei mușchetari : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 126) — 
17,15; (127) — 20,15, PATRIA — 9;

Tîrgu-Mureș : Piața Teatrului

Omul „sfințește"... scena
Dintre zecile de spectacole de teatru — ale amatorilor sau ale profesioniștilor — pe care am avut ocazia să le văd în ultimele săptă- mini, gîndurile mi-au rămas la o mică bijuterie dramatică (și dramaturgical, unul dintre acele momente de autentic fior emoțional, unice prin tensiunea spirituală pe care o comunică. La una din fazele comunale bihorene ale „Zilelor teatrului de amatori", s-au prezentat și țăranii din Holod, satul natal al lui Iosif Vulcan. Ei au adus pe scenă o întimplare din colectivitatea lor, un caz real care a stîrnit multă vîlvă în comună : un tînăr de 18 ani a fost condamnat pentru furt. Reacția satului, comentariile localnicilor, poziția întregii obști fată de această întimplare, implicațiile mai profunde sau mai de suprafață ale evenimentului, totul a fost concentrat și gîndit ca spec- tacol-dezbatere avînd ca laitmotiv întrebarea: „Cine este vinovat ?“. Lucrarea, o autentică anchetă socială realizată cu mijloace artistice, este o incizie curajoasă în felul de a gîndi și a se comporta al unei micro- colectivități, demonstrîndu-se că răspunderea față de fapta necugetată a unui membru al colectivității nu e strict personală.Cine este autorul piesei ? Nimeni. Pentru că piesa, ca text, nu există. Ea are, totuși, un autor : colectivul de interpreți care au hotărît să înfățișeze cazul obștii. După modelul unor tradiționale „teatre nescrise" din țară (cum ar fi binecunoscutul colectiv din comuna Șanț — Bistri- ța-Năsăud), interpreții-săteni urcă pe scenă avînd bine conturată în memorie doar canavaua faptelor, pe care fantezia lor brodează apoi replici, situații, atitudini dramatice — de fiecare dată altele, și totuși mereu aceleași din punct de vedere al mesajului transmis — generos, optimist,. plin de tîlcuri educative.Pe scenă,, replicile se succed atît . de nțțtufal. da autentic, îppit la un moment dat distanța dintre actor și spectator dispare, cu toții avînd senzația că ne aflăm în mijlocul familiei care-și face procesul de conștiință, că luăm parte nemijlocit la el. Actorii-țărani nu joacă teatru, ci își joacă propriile lor personaje, din viața de fiecare zi. De a- ceea, totul respiră viață adevărată, e cald, convingător.înaintea spectacolului celor din Holod, pe scena căminului cultural se perindaseră și alte echipe de teatru, cu piese interesante, aplaudate de cei prezenți. Și, totuși, primele spectacole apăreau acum, în comparație cu reprezentația celor din Holod, mai puțin pline de nerv, uneori chiar trenante. Descopeream că replicile celorlalți nu avuseseră scinteierea de lamă ascuțită a „partiturii" inițiale. Această a-

lăturare, absolut întîmplătoare, a două modalități diferite de a face teatru a avut darul de a repune în discuție o mai veche constatare. Aceea că nu totdeauna autorii profesioniști de piese într-un act găsesc, pentru lucrările lor dramatice, tonul potrivit mediilor sociale abordate. Unii — din nepricepere ; cei mai mulți — din cunoașterea superficială a modului cum trăiesc, cum muncesc, cum gîndesc și cum simt oamenii respectivei colectivități, a felului cum vorbesc modelele viitorilor lor eroi. Și. fără îndoială, necunoașterea „instrumentului" nu poate duce la altceva decît la emiterea de „note false".Există două posibilități pentru remedierea unei asemenea stări de fapt : de pe o parte, este necesar un contact tot mai sistematic, real Intre dramaturgi și viața cotidiană a diverselor colectivități, în vederea realizării unor lucrări cît mai
însemnări despre calitatea și calitățile teatrului scurt

adecvate, autentice, de o ridicată valoare artistică, din care șablonul ’ și artificialul să dispară. Pe de altă parte, trebuie sondată și o altă sursă care se poate dovedi extrem de fecundă : stimularea creatorilor locali. în scopul creșterii calităților teatrului scurt, prin sporirea autenticității sale, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a lansat de mai multă vreme această idee. Oameni de cele mai diferite profesii, dar cu aptitudini pentru arta scrisului, acești autori neprofesioniști, oameni care au pasiunea teatrului, sînt îndeobște buni cunoscători ai mediilor în care trăiesc și muncesc. Pornind de Ia conflicte reale, de la pulsul autentic de viață al propriilor colectivități, ei dispun de toate premisele pentru a da la iveală texte dramatice scrise convingător, .care să-i intereseze pe colegii lor de muncă, să ofere interpreți- lor roluri pasionante și care , să conțină acea forță generalizatoare fără de care emoția artistică, dar mai cu seamă valoarea educativă a actului scenic, nu sînt posibile. Declanșată la nivelul întregii țări, inițiativa a găsit de la început un larg ecou. S-au scris sute și sute de piese — evident, nu toate avînd calitățile dramatice necesare pentru a deveni reprezentabile — cîteva zeci au ajuns la stadiul montărilor experimentale, altele au fost sau vor fi în curînd tipărite pe plan județean sau prin sistemul editorial al Institutului de cercetări etnologice și dialectologice.Rezultatele de pînă acum nu constituie decît un început. De pildă, este drept că numărul încercărilor dramatice ale autorilor neprofesioniști este mare, dar la fel de adevărat este că nu toate atacă

probleme majore, esențiale ale realității noastre. De asemenea, nu putem vorbi — încă — de o diversitate a modalităților scenice. Chiar dacă acești dramaturgi sînt „amatori", diletantismul, rabatul de calitate nu au ce căuta în producțiile lor ; criteriile politice și estetice de apreciere a lucrărilor trebuie să fie aceleași ca și în cazul lucrărilor semnate de profesioniști.Socotim că acest deziderat trebuia să reprezinte un cuvînt de ordina în activitatea comitetelor județene de cultură și educație socialistă, dedicată îndrumării dramaturgilor-a- ■ matori. Ele sînt primele chemate să contribuie la descoperirea de noi autori, Ia îndrumarea lor atentă, la promovarea unor noi lucrări dramatice valoroase. Aici, la nivelul județului, pot fi găsite modalitățile de acțiune cele mai variate pentru a pregăti teren prielnic realizărilor viitoare, în speță, pentru o viitoare recoltă dramatur- gică interesînd întreaga mișcare de teatru amator si, în cazurile de excepție — de ce nu 7 — și pe cea profesionistă.Există în prezent în țară cîteva sute de cercuri și de cenacluri literare, cu o rodnică activitate pe linia îndrumării tinerilor oameni ai muncii cu înclinații și pasiune pentru poezie și proză. Dar, la fel de bine, ele ar putea să-și propună, ca o nouă direcție de acțiune, sprijinirea permanentă și sistematică a creației tinerilor dramaturgi. Astfel, prin discuții competente, la obiect, prin analiza exigentă a textelor dramatice, cenaclurile literare ar putea deveni „laboratoare de creație" pentru viitorii autori de piese de teatru. In unele locuri, (Oradea, de pildă) s-a și proiectat constituirea unor cenacluri de dramaturgie de sine stătătoare, sub directa îndrumare a revistei de cultură „Familia" și a teatrului profesionist. Cenacluri de acest fel. puse sub semnul celei mai competente îndrumări, se pot înființa și în alte orașe ale țării. De asemenea, nici formula concursurilor locale deschise acestor categorii de creatori nu trebuie omisă din complexul de acțiuni menite să contribuie la dezvoltarea acestui domeniu.Avem datoria nobilă de a ne îngriji, în egală măsură, de toți cei care se apropie, cu mai multă sau mai puțină sfială, cu mai multă sau mai puțină pregătire, de porțile consacrării. Spectacolul țăranilor din Holod cu o piesă „făcută" de ei demonstrează cit aur nativ poate fi găsit dacă știm unde și cum să explorăm, dacă ne străduim să valorificăm filonul de umanitate autentică. Căci, parafrazind o străveche zicală, și în teatru tot OMUL este cel care sfințește locul... scenic.
Radu CONSTANTINES CU

gospodăriile individuale, în curțile școlilor, pe lingă internate a unor solarii simple, răsadnițe, grădini legumicole etc. Ele sînt nu mal puțin folositoare sub aspect educativ, dacă ne gîndim că acestea reprezintă și o modalitate optimă de aplicare a cunoștințelor agrotehnice în practică, de legare a

pom, o floare", multiplicată de două milioane de ori, prezența copiilor la îmbogățirea și îngrijirea patrimoniului silvic al țării, la amenajarea spațiilor verzi și înfrumusețarea localităților, prin preluarea directă în grijă a unor străzi, parcuri, zone verzi. După cum „Sâptămina muncii patriotice", ce pre

cincinalului revoluției teh- nico-șțiințifice, într-o expoziție republicană, creațiile tehnice ale pionierilor și școlarilor din întreaga țară. Sute și sute de echipaje ale expedițiilor „Cutezătorii" — ai căror „căpitani" se sfătuiesc a- cum în tabăra de la Ho- rezu-Vîlcea — vor cutreiera țara în lung și-n lat

lui, programul nostru". Șl nu puține din impresiile lor de călătorie vor fi re-întîlnite la expozițiile județene și republicană ale Concursului de fotografii artistice al pionierilor și elevilor sau în Festivalul republican al cinecluburi- lor, sub deviza „Noi creștem odată cu țara".Deosebit de bogat se a- nunță și programul manifestărilor cultural-artisti-
ANUL PIONIERESC 1976 SUB DEVIZA:

„Noi creștem odată cu țara
2
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ce școlare la care vor participa formațiile pionierilor și elevilor — despre care discută în aceste zile

președinți de microcooperative agricole de producție, pionieri și uteciști s-au întîlnit, la Liceul a- gricol din Dragomirești- Ilfov, într-o Consfătuire republicană, pentru a discuta despre preocupările de perspectivă ale micilor agricultori, îndeosebi în domeniul legumiculturii și pomiculturii. Sînt preocupări ambițioase și îndrăznețe, dacă ne gîndim că vizează mai buna organizare a producției agricole din cele 3 740 de mierocoopera- tive, cu 9 526,26 hectare, a- vind 438 170 membri cooperatori, care își propun să participe, alături de părinți, la îndeplinirea unor hotăriri gospodărești preconizate de partid — amenajarea în

învățămîntului cu producția și, în același timp, de integrare activă a copiilor în viața meleagurilor natale, de înțelegere și exersare a principiilor democrației cooperatiste.în același context, merită a fi menționate o serie de alte numeroase acțiuni cu caracter patriotic — cetățenesc, inițiate pe plan local sau la scară națională, care în anul 1976 — continuind o frumoasă tradiție pionierească — vor stimula inițiativa și participarea entuziastă a celor mai tineri cetățeni ai țării la înfăptuirea unor obiective de larg interes. „Săp- tămîna primăverii" va reuni sub deviza simbolică „Fiecare pionier — un

cede fiecare început de an școlar, dar se prelungește, practic, mînilor cursuri, noastră marca a milioanelor de și elevi la autogospodări- rea școlilor și claselor în care învață, la autodotarea lor cu materiale didactice.A intrat în tradiția mișcării pionierești din țara noastră organizarea unor întreceri specifice, menite să stimuleze spiritul de creație, inventivitatea copiilor. Astfel, concursul „Minitehnicus", care din 1968 pînă acum a întrunit 130 000 de particîpanți, va aduce, la a IX-a ediție a sa, din acest prim an al

de-a lungul săptă- și lunilor de și acțiunea „Școala ca o floare" vor participarea activă pionieri
pentru a descoperi noi „comori" folclorice, etnografice, geologice etc și, nu mai puțin, pentru cunoașterea frumuseților și bogățiilor țării, a monumentelor istorice și a marilor construcții ale socialismului. Drumeții în ambianța emoționantă și profund e- ducativă a „echipei", în care înfloresc și se dezvoltă sentimentele de prietenie, întrajutorare, disciplină, răspundere, așa cum sînt ele prefigurate în Codul etic al pionierului, așa cum sînt stimulate și în acțiunile educative intitulate sugestiv „De la comuniști învățăm cutezanța", „Ne pregătim să devenim demni urmași ai comuniștilor", „Programul partidu-

responsabilii cultura<l-ar- tistici în tabăra din Cluj- Napoca. Iată cîteva, enumerate pe scurt. Sub genericul „România socialistă, țara mea de glorii" sa vor întîlni, în finala pe țară a concursului cultural- artistic, corurile și orchestrele pionierilor și elevilor. între 4 aprilie — 8 mal, faza județeană a concursului de teatru, de poezia patriotică și revoluționară „Sub flamura partidului, te slăvim Românie socialistă" va aduce omagiul pionierilor și școlarilor partidului, la cea de-a 55-a aniversare. Pe tema „învățăm, muncim și trăim în chip comunist", ediția din acest an a concursului de creație literară „Tinere condeie" va oferi copiilor prilejul de a cînta în cuvinte înaripate viața nouă și copilăria fericită, pe care le-o asigură întregul nostru popor.
Florica MNULESCU

11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,45.
O Alarmă în Deltă : CAPITOL — 
9.30; 11,45; 14; 16; 18.15; 20,30, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15.
©■ Soarta Aurei și Argentinei î 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20.30.
© Circul : SCALA — 9; 10,45; 12,43; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
O Poveste neterminată : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15.45; 18; 20.

Pirații din metrou : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15: 20,30, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
© Desene animate : DOINA — 9,30;
11.15.

G Kîș și „două ghiozdane" : DOI
NA — 13.
O Medalion Jack London : DOI
NA — 15: 17,15; 19,30.
G Colț Alb : CASA FILMULUI — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15, FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
o Cursa : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
20,30.
• J. D. Cahill : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
©> Trestia : VIITORUL — 15,30; 18; 
20.

• Evadatul : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,15.
• Evadarea : GIULEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

Se mai întîmplă minuni : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20.
• Unchiul Vanea — 14,15, Vîntul 
— 16,15, Mesia sălbatic — 18,30; 
20.30 : CINEMATECA (sala Union).
© Cercul magic: DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
©• Calvarul unei femei : DRUMUL 
SÂRII — 15,30; 18; 20,15.
© Acest bărbat adevărat : UNI
REA — 16; 18; 20.

• Jack șl vrejul de fasole : CO- 
TROCENI — 10; 12,15; 15; 17,45; 20. 
© Orașul văzut de sus : LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
© Micul dejun la Tiffany : FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Seara celei de-a șaptea zile : 
FERENTARI — 15,30; 18; 20.
©. Marele Gatsby : VOLGA — 9,30; 
12,30; 16; 19,15, TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,15.
© Rapsodie nordică : CRÎNGAȘI 
— 17.
O Amorul vrăjitor : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
©■ Elixirul tinereții : MOȘILOR — 
16; 18; 20.

• Călina roșie : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.
• Polițista : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
ft Splendoarea pulberii ; MUNCA 
— 16; 18; 20.
o Ferma lui Cameron : FLACA- 
RA — 15.30; 18; 20.
• Adopțiune : VITAN — 15,30; 18; 
20.
«■ Mușchetarul român : RAHOVA 
— 16; 18; 20.
© Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran : ARTA — 13; 15,30; 
17.45; 20.
• Mastodontul : PROGRESUL — 
16: 18; 20. •
•* Alexandra și Infernul : PACEA 
— 16; 18; 20.
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Tovarășului AHMED SEKOU TOURE 
Președintele Republicii GuineeaCea de-a 54-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere lml oferă deosebit de plăcuta ocazie de a vă adresa cele mai călduroase și sincere felicitări, urări de viată lungă, sănătate și putere de muncă In îndeplinirea înaltelor dumneavoastră răspunderi încredințate de Partidul Democrat din Guineea și poporul guineez.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre cele două țări și popoare se vor dezvolta tot mai mult, spre binele și fericirea popoarelor român și guineez, în interesul întăririi unității tuturor forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei libertății și progresului social, al păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

TELEGRAME EXTERNE

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a adresat șefilor guvernelor din Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Cehoslovacă, Marea Britanie, Republica Federală Germania, Belgia, Olanda, Austria, Danemarca, Norvegia, Turcia, Grecia și Suedia mesaje de simpatie și solidaritate cu populația a- fectată de calamitățile naturale ce au lovit recent aceste țări.Cu prilejul survolării teritoriului țării noastre, la reîntoarcerea în patrie din vizita oficială efectuată in Republica Turcia, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, Lubomir Strougal, a trans-. mis primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, și po
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Echipele românești la competițiile anului 1976Anul sportiv internațional va demara în țara noastră încă din această lună cu întrecerile europene ale tinerilor boberi (24—25 ianuarie, la Sinaia) pe o pistă nouă, modernă, în afară însă de întrecerile la sporturile de iarnă, ce vor atinge punctul culminant la „Olimpiada albă" de la Innsbruck (4—15 februarie) — și la care ne-am referit recent — pe agenda din acest an a sportului românesc se află înscrise alte numeroase și mari competiții, inclusiv — cum prea bine se știe — Jocurile Olimpice de vară de la Montreal (17 iulie—1 august). De această dată însă oferim cititorilor cîteva informații despre calendarul internațional al sportivilor noștri în competițiile pe echipe.Voleibaliștii se pregătesc pentru turneul preolimpic din Italia, unde, între 15 și 23 ianuarie, nu mai puțin de 18 reprezentative naționale iși vor disputa ultima șansă de calificare pentru J.O. Examen dificil, firește, pentru fiecare dintre competitoare, dacă ținem cont de faptul că e vorba doar de... două locuri. Echipa noastră face parte dintr-o serie cu Bulgaria, R. F. Germania și Spania ; chiar dacă — așa cum speră și ău realmente posibilități — voleibaliștii români pot ocupa un loc fruntaș în clasamentul seriei respective, confruntarea mai departe, în meciuri directe, cu celelalte candidate la ca-, lificare (Cehoslovacia, Iugoslavia, Italia etc.) va fi extrem de disputată, calificarea depinzînd deopotrivă de pregătirea fizică și de capacitatea tehnico-tactică. Avînd încredere că voleibaliștii noștri se vor pregăti cu conștiinciozitate și vor juca, apoi, cu răspunderea cuvenită — 3ă sperăm, deci, că ei vor rămîne in actualitate... și la Jocurile Olimpice de vară. Precizăm că. imediat după J.O., voleibaliștii vor fi pre- zenți la „Trofeul Tomis" — competiție cu tradiție în voleiul internațional — ce va reuni Ia Constanța (între 26 august și 1 septembrie) unele dintre cele mai redutabile formații europene.Pregătiri intense fac și hocheiștiî. Lotul A a plecat în Cehoslovacia, pentru un turneu de 3—4 jocuri cu echipe de club. La 17 și 18 ianua-
HANDBALLa Bratislava s-a disputat primul meci dintre echipa locală Inter și formația Radnicki Belgrad, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la ha-'dbal feminin. Handbalistele iugotf. : au obținut victoria cu scorul de .4—14 (11—5).In prima zi a turneului internațional masculin de handbal care se desfășoară in orașul suedez Eskilstuna : U.R.S.S. — Suedia 21—18 (8—10), Polonia — Danemarca 27—20 (13—9).

ȘAHCampionatul european de șah pentru juniori s-a încheiat în localitatea Olandeză Groningen cu victoria lui Aleksandr Kociev (U.R.S.S.). în vlrstă de 19 ani, care a totalizat 6 puncte din 9 posibile. Reprezentantul României la actuala ediție a campionatului a fost Ovidiu Foișor, în vîrstă de 16 ani, unul dintre cei mai tineri participant!. Ovidiu Foișor a ciștigat gru-
(Urmare din pag. I)aici multiplele aspecte ale acestui proces, contextul Organizatoric, economic și social in care se desfășoară. Dacă examinăm. spre exemplificare, un singur fenomen, acela al inițiativei în societatea socialistă, ca manifestare a chemării științifice și tehnologice a cercetătorului, a patriotismului și conștiinței sale sociale, vom constata că avem nevoie de o înțelegere mal nuanțată a acestui aspect al muncii cercetătorilor. Conducerea științei și tehnologiei se referă în realitate la oamenii care participă Ia cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. In munca de creație si Înnoire avem de-a face cu anumite colective de oameni care au acumulat, într-un domeniu sau altul, într-o problemă sau alta, profunde cunoștințe. care dovedesc capacitatea de a-și afirma patriotismul ducînd pînă la capăt, pînă la aplicarea în practică, rezultatele obținute prin efort de cercetare. Inițiativa acestora trebuie, desigur, să găsească cele mai bune posibilități de împlinire a misiunii asumate. Sînt colective 

porului român cordiale salutări și urări de succese tot mai mari în o- pera de edificare a societății socialiste.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Alfonso Garcia Robles pentru felicitările transmise cu ocazia desemnării sale în funcția de ministru al relațiilor externe al Statelor Unite Mexicane.Institutul internațional pentru servicii comunitare, cu sediul la Londra, a conferit doctorului Ciucă Alexandru, director Ia Institutul național de gerontologie și geriatrie din București, diploma de onoare pentru servicii aduse colectivității în anul 1975.

rie va primi vizita la București a selecționatei Ungariei, pentru ca apoi, în ultima decadă a lunii, să întreprindă turnee în R. F. Germania și Elveția. în acest sezon de iarnă, lotul reprezentativ se pregătește pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Innsbruck și, în martie (18—29), la întrecerile grupei B a campionatului mondial ; juniorii (recent victorioși, fără nici o infrîngere, în „Turneul celor 6 națiuni") vor juca in campionatul european la București. (6— 16 martie).Luna „Mărțișorului" va consemna debutul internațional în 1976 al e- chipelor de handbal, ambele calificate pentru Jocurile Olimpice de vară. „Trofeul Carpati" (la Baia Mare. între 11 și 16) va prilejui, am putea spune, o veritabilă confruntare preolimpică, federația noastră de specialitate invitînd mai multe formații din elita handbalului mondial, formații care au șanse reale de a urca pe podiumul olimpic de la Montreal. Pînă în martie însă, handbaliștii și handbalistele vor avea de încheiat campionatul divizionar — un foarte bun prilej de pregătire pentru marile confruntări ale anului — și vor susține citeva meciuri de verificare cu formații de peste hotare. Peste numai" cîteva' zile.,în sala Victoria' din Ploiești va înc/pe cel de-al cincilea turneu al campionatului masculin. La 14 ianuarie, la Brașov, vor relua campionatul și echipele feminine. Apoi, pînă la finele lunii, handbaliștii vor mai avea turnee la Baia Mare (18— 20) și București (29—31). iar handbalistele la București (25—28) și. în februarie, la Baia Mare și Timișoara.Baschetbaliștii speră să realizeze, I. DUM1TRIU

Plenara Comitetului F.R. fotbalîn ziua de 8 ianuarie a.c. s-au desfășurat lucrările consfătuirii antrenorilor de fotbal. în cadrul căreia a fost analizată desfășurarea jocurilor din turul campionatelor divizionare A și B, programul de pregătire a e- chipelor pentru returul campionatului și a echipelor naționale pentru viitorul sezon.ÎN CÎTEVA RÎNDURIpa B a turneului cu 7 puncte din 9 posibile.După opt runde, în turneul internațional de șah de la Hastings continuă să conducă marele maestru Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană), cu 6 puncte, urmat de Bronstein (U.R.S.S.) — 5,5 puncte. «
TENISJoi după-amiază au continuat pe teren acoperit la Brașov întrecerile primului concurs al circuitului internațional de .tenis. Au fost programate primele meciuri de dublu. Iată principalele rezultate înregistrate : Țiriac (România), Emmrich (R.D. Germană) — M. Tăbăraș, A. Dărăban (România) 6—3, 6—2 : Viorel și Traian Marcu — Prucha, Granath (Cehoslovacia) 4—6, 6—3, 6—2 ; Benyk, Varga (Ungaria) — Ovici, Hărădău (România) 7—6, 6—4.In ultimele partide din turul doi al turneului internațional de la Auck-

care pot merge pînă la capăt, care, dezvoltînd un produs nou, pot să-i asigure fabricația sub formă de mi- croproducție, Firește că în acest mod vom putea crește colective și întreprinderi inovante, vom putea realiza în mod organic revoluția științifică și tehnică. Calea

măr tot mai mare de oameni în activitatea economică. Gîndirea și munca omului devin un instrument al revoluției științifice și tehnice, pentru a oferi acțiunii sale energie, mașini de forță și mașini ale inteligentei artificiale. Automatizarea, fizica, tehno
Creăm pentru țară

creșterii organice se pretează in special la domeniile unor tehnici de vîrf, ca e- lectronica, la produsele derivate din cercetare în domeniul fizicii, al biologiei, al chimiei, dar și în alte domenii. Calea creșterii organice este calea sprijinirii inițiativei, unul din fermenții vitali ai progresului social. Soluționarea unor a- semenea aspecte ține nu numai de structurile organizatorice, dar și de aspectele de civilizație ale societății, de înțelegerea profundă a misiunii patriotice a cercetătorului — organic legat de umanismul socialist.Revoluția științifică și tehnică a ascuțit activitatea logică și experimentală a omului, antrenează un nu

logia mecanică, chimia șl biologia constituie coordonate principale ale acestei revoluții.O civilizație care își justifică această denumire nu poate fi decît umanistă, iar tot ceea ce contribuie la progresul civilizației nu poate fi decît o contribuție la umanism. Criteriile civilizației sînt în ultimă instanță de ordin etic și umanist. Tocmai în cadrul acestor criterii, inserate în principiile socialismului si comunismului, așa cum prevede Programul partidului nostru, revoluția științifică și tehnică poate să aducă din plin roadele ei binefăcătoare. în ultimă instanță, legătura dintre știință și umanism este • legătură

Adunare festivă consacrată aniversării 
victoriei Revoluției cubaneze LISABONACu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a victoriei Revoluției cubaneze — Ziua națională a Republicii Cuba — joi după-amiază a avut loc la clubul întreprinderii IREMOAS din Capitală o adunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R. și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La adunare au luat parte Mihal Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., vlceprim-ministru al guvernului. Constantin Manolescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului educației și învățămîntului, Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Va- sile Ionel, adjunct al ministrului a- părării naționale, loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Nicolae Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., activiști de partid și de stat, numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți Humberto Castello Aldanas, ambasadorul Republicii Cuba la București, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de Dumitru Necșoiu. prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 7.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit Gheorghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim-ad- junct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.După ce a evocat lupta eroică a poporului cubanez pentru eliberare 

în acest an, performantele veritabile care sint așteptate cam de mult de la ei. Cel puțin așa ne declara secretarul general al federației. în acest sens, baschetul nostru încearcă să se impună la campionatele europene feminine din Franța (20—29 mai), unde echipa României vizează ocuparea unuia dintre primele trei locuri. Poziții fruntașe urmăresc să ocupe echipele noastre și la balcaniade — atît la juniori și junioare, cit și Ia seniori și senioare.La rugbi. sport în care echipele noastre au cules lauri, dar au avut și eșecuri, în primăvară este prevăzut „Turneul F.I.R.A." pentru juniori (12—13 aprilie. în Franța), competiție ce echivalează cu un campionat european. Dintre meciurile echipei de seniori reținem, ca de fiecare dată, pe cel cu reprezentativa Franței (în noiembrie, la București).Pentru poloiștî, de asemenea, un program bogat. Intre competițiile de mare anvergură la care vor participa se înscriu. în luna mai, „Cupa București1* (4—9) și „Cupa Tungsram" (20—27, la Budapesta) — de fiecare dată alături de cele mai bune formații din lume — și. în iulie, turneul olimpic, la care trebuie urcat, în sfîrșit. pe podium.Atit despre calendarul'internațional ’76 ; despre datoria echipelor respective, a sportivilor ce Ie alcătuiesc, de a se pregăti cu cit mai multă seriozitate și responsabilitate in vederea acestor competiții — astfel incit să poată reprezenta cu demnitate sportul românesc, țara noastră, peste hotare — vom scrie mai în amănunt, și la obiect. în alte materiale viitoare.
De asemenea, a avut loc plenara Comitetului F.R. fotbal, care a a- doptat măsuri organizatorice cu privire la componenta comitetului și biroului federal.Ca președinte al Federației române de fotbal a fost ales tovarășul Traian Dudaș. ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.

land, australianul Bob Giltinan l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe neozeelandezul John Mills, iar Ray Ruffels (Australia) a dispus cu 5—7, 6—4, 6—2 d« Russell Simpson (Noua Zeelandă).In turneul internațional de la Monterrey (Mexic), campionul mexican Raul Ramirez l-a învins cu 7—5, 7—5 pe Sherwood Stewart (S.U.A.). Intr-o altă partidă, americanul Brian Gottfried a dispus cu 6—4, 7—6 de compatriotul său Tom Gorman.
ATLETISMCu prilejul unui concurs atletic desfășurat pe teren acoperit la Berlin, cu participarea loturilor R.D. Germane, sprinterul Eugen Ray (în vîrstă de 18 ani) a stabilit cea mai bună performanță mondială de sală in proba de 100 m plat cu timpul de 10”21/100. în cursa similară feminină, victoria a revenit Sybillei Priebsch, in 11”61/100. Cunoscuta campioană Renate Stecher a ocupat locul cinci, cu timpul de ll”79/100.

dintre munca, rațiunea omului și viața spirituală, întrepătrunderea unor asemenea aspecte în ființa umană este profundă și ea deschide cercetătorului patriot un cîmp larg de creație, de realizare a aspirațiilor sale spre progres. In acest fel. revoluția științifică și tehnică extinde capacitățile omului nu numai în exteriorul său, prin forța mașinilor sau prin „nervii tehnici" ai sistemelor de ra- diocomunicație și automatizare. ea îl îmbogățește în propria sa ființă, redesco- perindu-1 continuu ca structură, tot mai capabil de reînnoire, dornic de libertate. arcuindu-și voința, trăindu-și existenta prin conștiința misiunii îndeplinite. Din această existentă face parte și patria, componenta fundamentală a minții și sufletului românesc. Noi trăim astăzi epoca unei grandioase dezvoltări economice, epoca aplicării intense in producție a științei, a noilor tehnologii, a calculatoarelor electronice. dar facem acest lucru dezvoltînd in același timp toate calitățile omului. întreaga sa simbioză de realități ridicată la înălțimea cerințelor relației dintre muncă, știință, umanism și patriotism. 

națională și socială, vorbitorul a relevat că vizitele și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro au ridicat la un nivel superior prietenia frățească și solidaritatea militantă româno-cubaneză, colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre. Poporul român, care și-a manifestat solidaritatea și a sprijinit activ lupta revoluționară a poporului cubanez, a subliniat el, urmărește cu profundă simpatie ampla operă de construcție ce se desfășoară în Cuba sub conducerea partidului său comunist.A luat apoi cuvîntul ambasadorul Humberto Castello Aldanas. A 17-a aniversare a triumfului revoluției — a subliniat vorbitorul — este marcată de un eveniment deosebit care a avut loc în viața poporului nostru — primul Congres al Partidului Comunist din Cuba.După ce și-a exprimat convingerea că colaborarea dintre partidele, guvernele și statele noastre se va dezvolta tot mai mult, ambasadorul cubanez a spus : Dorim să transmitem conducerii Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și întregului popor român felicitările noastre pentru succesele obținute în depășirea planului cincinal și vă dorim noi victorii în construirea socialismului.(Agerpres)PE SCURT, DIN ȚARĂ
VRANCEA. In prezent. în municipiul Focșani, întreprinderea de construcții-montaj lucrează la un număr de 612 apartamente. Pînă la sfârșitul acestei luni vor începe lucrările la încă 150 de apartamente, în 1976, întreprinderea amintită va construi cu 450 de apartamente mai mult față de anul trecut.
SATU-MARE. In județul Satu- Mare se află în plină desfășurare lucrările de îndiguire și desecare pe malul drept al canalului Homorod. Sistematizarea și îndiguirea acestui canal (concomitent, se vor reface mai multe poduri) vor scoate de sub influența inundațiilor, încă în cursul acestui an, o suprafață de aproape 2 000 ha. Anul viitor se va termina și sistemul de desecare menit să elimine excesul de umiditate din sol pe o suprafață de peste 9 000 ha.
CARAȘ-SEVERIN. în portul nou din orașul de la intrarea Dunării în țară — Moldova Nouă — a fost înființată o agenție de turism, menită să faciliteze o mai bună organizare și desfășurare a excursiilor de agrement pe bătrinul fluviu. Totodată, amatorii de drumeție pe Dunăre au la dispoziție și o cabană nou construită, în imediata apropiere a portului.
BUZĂU. întreprinderea de materiale de construcții din Buzău și-a dezvoltat _ mult activitatea . in. Ultimii ani, mai ales in. direcția realizării de prefabricate necesare construcțiilor civile și industriale Din primele zile ale anului 1976 a început construcția la o nouă capacitate pentru fabricarea de tuburi din beton destinate lucrărilor edilitare și agricole.
ALBA. în comuna Sălciua a fost dată în folosință o brutărie. Asemenea unități au fost înființate în ultima peț-ioadă și în alte localități rurale ale județului Alba, cum ar fi Sincel, Sohodol, Roșia de Secaș, Horea, Gîrda, Pian.
MARAMUREȘ. Numărul apartamentelor și locuințelor construite în județul Maramureș din fondurile statului și cu sprijinul statului în cincinalul abia încheiat este echivalent cu necesarul de locuințe pentru populația unui oraș de mărimea Sighetului Marmației. în ultimul sfert de veac, mai mult de jumătate din populația județului s-a mutat în case noi. în cursul acestui an urmează să se realizeze un număr important de apartamente, din care 1 600 se află de pe acum în diferite stadii de execuție.
SALAJ. Odată cu începerea anului 1976, locuitorii orașului Zalău beneficiază de un nou lăcaș de cultură. Este vorba de un modern cinematograf cu 500 de locuri situat în cartierul Simion Bărnutiu. A fost prezentat în premieră filmul românesc „Patima".
MUREȘ. în cartierul „1848" din municipiul Tg. Mureș au fost predate beneficiarilor primele locuințe din cel mai mare bloc construit în localitate, care numără 240 de apartamente. Edificiul va dispune la parter de importante unități comerciale și servicii pentru populație.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 ianuarie. In țară : In acest In
terval de timp nu se așteaptă precipi
tații însemnate. Ele se vor semnala 
doar izolat în nordul țării și In zonele 
de munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura va crește ușor. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
8 și plus 2 grade, mal coborîte în pri
mele zile în estul Transilvaniei, iar 
maximele vor fi cuprinse între minus 
2 și plus 8 grade, local mai ridicate în 
sudul țării. Pe alocuri, dimineața și 
seara se va produce ceață, iar izolat, 
în nordul țării, polei. în București : 
Vreme relativ frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă.

De la C.E.C.Instrument de economisire „la purtător", cu valori fixe de 200 de lei, 100 de lei, 50 de Iei și 25 de lei, obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri pot fi procurate la valoarea lor nominală in primele zece zile ale fiecărei luni. Procurarea obligațiunilor .C.E.C cu cîștiguri se face Ia simpla cerere verbală adresată oricărei unități C.E.C. sau unități poștale din întreaga țară.Pentru sumele depuse pe obligațiuni C.E.C., Casa de Economii și Consemnațiuni acordă lunar 5 917 cîștiguri de 50 000 de lei, 25 000 de lei, 10 000 de lei și altele intre 5 000 de lei și 800 de lei, in valoare totală de 5 749 000 de lei.

P. C. Portughez se pronunță în favoarea 
unui regim democratic, ales de poporLISABONA 8 (Agerpres). — Intr-o notă a Comisiei Politice a Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, transmisă de agenția A.N.O.P., se arată că „Partidul Comunist Portughez se pronunță cu ho- tărîre în favoarea unui regim democratic ales de popor, pentru institu- ționalizarea organelor reprezentative ale statului democratic, și, în consecință, pentru alegerea, cît mai curînd posibil, a unei adunări de deputați care să asigure exercitarea funcției legislative și să controleze activitatea guvernului".Documentul citat relevă necesitatea garantării libertăților democratice și a exercitării drepturilor cetățenești pe întreg teritoriul țării, pentru ca

REFORMA AGRARĂ-O IMPORTANTĂ 
CUCERIRE A MASELOR MUNCITOARELISABONA 8 (Agerpres). — La Lisabona și-a început, miercuri, lucrările Comisia însărcinată cu examinarea problemelor privind aplicarea reformei agrare, Informează agenția A.N.O.P. Cu acest prilej, ministrul agriculturii, Antonio Lopes Cardoso, a declarat că reforma agrară constituie „una dintre cele mai importante cuceriri ale maselor muncitoare după 25 aprilie 1974".Pentru modernizarea agriculturii, a arătat, la rîndul său. președintele Comisiei pentru reforma agrară. Mario Pereira, este necesară mobilizarea unor importante capitaluri. în vederea achiziționării de mașini agricole și semințe de bună calitate, precum și pentru sporirea șeptelului. Se resimte, de asemenea, nevoia creării

„Saliut-4“, după un an de activitateMOSCOVA 8 (Agerpres). — Cosmonautul sovietic Konstantin Feoktistov comentează, într-un articol publicat de ziarul „Pravda". programul științific realizat de stația orbitală ,',Saliut-4“, care se află de peste un an pe o orbită cir- cumterestră. La bordul stației științifice orbitale „Saliut-4", lansată la 26 decembrie 1974, au activat două echipaje de cosmonautăArticolul subliniază că in această perioadă a fost realizat un amplu program de cerce
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

CAIRO

Conducta petrolieră 
Suez-Alexandria - în faza finalăLucrările de construcție ale unuia dintre cele mai importante obiective ale economiei naționale egiptene — conducta petrolieră Suez-Alexandria — au intrat în faza finală. Zilele trecute, cotidia- nele din Cairo au a- nunțat, sub titluri mari, încheierea cu succes a operațiunii de instalare a celor două rînduri de țevi care fac legătura între Golful Suez și Mediterana (320 km). Rămîn să fie terminate instalațiile electrice și să fie efectuate o serie de alte lucrări de racordare, pentru ca această conductă să poată intra în funcțiune — ceea ce se va produce încă în cursul acestui an.în felul acesta, construirea conductei, care trebuia să dureze trei ani (1974—1977), va fi devansată cu un an. „Am cîștigat întrecerea cu timpul în executarea lucrărilor a-

LIMA

Prind viață noi proiecte 
de industrializareZiarele din Lima comentează pe larg semnificațiile recentei intrări în funcțiune a unuia din marile o- biective industriale ale republicii — rafinăria de cupru de la Ilo. Rafinăria, care reprezintă realizarea unei investiții de peste 68 milioane de dolari, se înscrie ca o nouă expresie a preocupărilor în direcția dezvoltării industriale. De baza valorificării resurselor naturale proprii, asupra cărora poporul peruan și-a re- dobîndit, în ultimii ani, drepturile suverane. O importantă cantitate de minereu de cupru va trece, astfel. în faza valorificării sale superioare. rafinăria de 'a Ilo urmînd să asigure anual. în prima etapă, o producție de 156 090 tone de cupru electrolitic fin.Harta industrială a țării urmează a se îmbogăți. de asemenea, prin „complexul de Ia Bayovar". al cărui pe

tări și experimente. O atenție deosebită a fost acordată studierii radiațiilor ultraviolete ale Soarelui. Cele două echipaje, găzduite la bordul stației, au studiat sute de spectre solare, în gama ultravioletă, în special din zonele cele mai active ale astrului zilei. S-a măsurat, de asemenea, viteza plasmei în regiunile solare active.De pe „Saliut-4" s-au făcut studii ample asupra resurselor naturale și mediului ambiant. Primul echipaj a luat imagini ale unei suprafețe de pes

cestul proiect unic", scrie „Egyptian Gazette". Țițeiul adus prin conducte de la Suez va fi depozitat în stația terminus de la extremitatea nordică a conductei, portul Sidi Kreir (30 km vest de Alexandria), în mai multe rezervoare de mare capacitate. De aci se vor ramifica spre larg cinci conducte secundare, în lungime de 8 km fiecare, care vor putea încărca tancuri petroliere cu o capacitate de pînă la 250 000 de tone. Tot la capătul nordic al conductei principale urmează să fie construită o mare rafinărie.în faza inițială, conducta va avea o capacitate de 60 milioane tone anual, care va crește ulterior la 100— 120 milioane tone. Ea va aduce importante venituri la bugetul Egiptului, atît prin perceperea taxelor de tranzit, cît și prin

rimetru va cuprinde o rafinărie de petrol (cu capacități întrecînd pe cele ale rafinăriilor e- xistente), un ansamblu petrochimic, cu 15 unități de producție, o fabrică de îngrășăminte care va asigura, in prima etapă, 800 000 de tone de fertilizanți a- nual. o uzina pentru rafinarea cuprului și zincului.în cadrul programului de diversificate industrială un rol important este chemară să îl joace întreprinderea de stat „INDUPERU". Opt din obiectivele mari pentru a căror construcție răspunde „INDUPERU" sînt în faza de finalizare. Intre acestea se reliefează, prin însemnătatea ei, o fabrică de mașini- unelte. rod al cooperării cu România.Politica de stimulare a dezvoltării industriale va include în viitorul apropiat o și mai bună valorificare a vastelor bogății forestiere, al căror po

viitoarele alegeri să fie Intr-adevăr libere. In anumite regiuni ale țării — cum ar fi Insulele Azore — arată nota P.C.P., din ordinul autorităților militare locale, localurile partidului comunist au fost închise, militanții săi fiind exilați in zona continentală a țării, împreună cu alte personalități antifasciste cunoscute. Documentul cere autorităților să adopte măsuri de urgență pentru a se garanta exercitarea libertăților democratice în Insulele Azore și în alte regiuni ale Portugaliei, unde activitatea unor organizații de stînga este împiedicată.In încheiere, nota Comisiei Politice a C.C. al P.C.P. dă asigurări că partidul comunist va respecta rezultatul alegerilor.
unui sistem simplificat de acordare a creditelor agricole pe termen scurt și mediu, precum și de pregătire a cadrelor de specialiști necesare modernizării agriculturii portugheze.

*LISABONA 8 (Agerpres) — într-o reuniune a guvernului portughez care a dezbătut problema prețurilor și a aprovizionării s-a hotărît reglementarea prețurilor la cea mai mare parte a produselor alimentare de primă necesitate, pentru ca acestea să devină accesibile maselor largi populare. De asemenea, informează agenția A.N.O.P.. s-a subliniat necesitatea intensificării luptei pentru prevenirea tuturor tendințelor de speculă sau stocare a alimentelor.

te un milion de kilometri pătrați din U- niunea Sovietică.Zborul stației orbitale „Saliut-4“ a permis, totodată. efectuarea unor cercetări medicale. S-au făcut studii asupra reacțiilor organismului uman la zborul cosmic de lungă durată și a mecanismelor adaptării sale la starea de imponderabilitate, precum si asupra eficientei mijloacelor profilactice, vizind menținerea sănătății și a capacității integrale de muncă a cosmonautilor în timpul zborului.

condițiile pe care le va crea pentru dezvoltarea largă a industriei de prelucrare a petrolului.Adăugindu-se intrării recente în funcțiune a primelor sonde petroliere de la Abou Rodeis (Sinai), zonă revenită acum în patrimoniul național e- giptean după retragerea trupelor israeliene, acest succes al constructorilor marii conducte dovedește, încă o dată, ce însemnătate ar prezenta normalizarea situației din O- rientul Apropiat, statornicirea unei păci juste și trainice în a- ceastă zonă a lumii, pentru a da noi posibilități tuturor popoarelor ce trăiesc aci să-și concentreze eforturile în scopuri constructive. promovării aspirațiilor lor de progres și bunăstare.
Nicolae N. LUPU

tențial este estimat Ia peste 3 miliarde de metri cubi de lemn. .Proiectele în acest sens prevăd înființarea a cinci noi centre de prelucrare a lemnului în diferite zone forestiere ale țării.Intr-o cuvlntare rostită la încheierea conferinței anuale a cadrelor de conducere din întreprinderi, președintele Bermudez a- răta că preocuparea statului pentru dezvoltarea industriilor răspunde imperativului lichidării dependenței In materie de importuri și diversificării producției naționale. El a subliniat din nou rolul fundamental al e- fortului propriu în procesul de industrializare, importanța utilizării cît mai eficiente a resurselor materiale și umane ale țării, în vederea asigurării unul nivel de viată corespunzător întregului popor.
Eugen POP

Sesiunea Adunării 
Populare Supreme 

a R.P.D. LaosVIENTIANE 8 (Agerpres). — în cadrul primei sesiuni plenare a Adunării Populare Supreme a R.P.D. Laos, ale cărei lucrări s-au încheiat recent la Vientiane. Comitetul Permanent al acestui organ suprem al puterii de stat a fost însărcinat cu elaborarea proiectului constituției tării. care urmează să fie ratificat la sesiunea viitoare.Totodată, s-a hotărît ca ziua de 2 decembrie, data abolirii monarhiei și proclamării republicii, să fie declarată zi națională.
IRLANDA DE NORD

INCIDENTELE CONTINUĂLONDRA 8 — Corespondentul nostru transmite : Situația din Irlanda de Nord continuă să rămină deosebit de încordată. în noaptea de miercuri spre joi au avut loc o serie de incidente, in urma cărora o persoană a fost ucisă și mai multe rănite. De asemenea, s-au produs trei explozii de bombe.Preocuparea oficialităților de a găsi o ieșire din actualul impas a determinat intensificarea contactelor și convorbirilor dintre forțele politice interesate. Se menționează în acest sens hotărîrea primului ministru Harold Wilson de a ține în viitorul apropiat consultări cu reprezentanții partidelor de opoziție din Marea Britanie și cu cei ai principalelor partide din Irlanda de Nord.Joi dimineața, în capitala britanică a sosit Patrick Cooney, ministrul justiției al Republicii Irlanda, care 
a avut consultări cu Merlyn Rees, secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, asupra problemelor întăririi măsurilor de securitate la frontiera Republicii Irlanda cu Irlanda de Nord.

Demisia 
guvernului ecuadorianQUITO 8 (Agerpres). — Guvernul ecuadorian și-a prezentat, miercuri, demisia președintelui țării, generalul Guillermo Rodriguez Lara — anunță agențiile de presă, citind o declarație a secretarului general guvernamental. Bolivar Lopez. Măsura a fost luată pentru a permite șefului statului o reorganizare a guvernului — a precizat oficialitatea ecuadoriană.

PROBLEME ECONOMICE

PE MERIDIANELE GLOBULUI 
Inflația poate atrage 

o nouă scumpire 
a petroluluiWASHINGTON. — Dacă Inflația din țările occidentale va continua să sporească într-un ritm ridicat, statele exportatoare de petrol vor fi nevoite să procedeze la o nouă majorare a prețului țițeiului — a declarat ambasadorul Iranului în Statele Unite, Ardeshir Zahedi, într-un Interviu acordat revistei „U.S. News and World Report". Zahedi a afirmat că prețul petrolului este răspunzător pentru numai 5 la sută din creșterile inflaționiste ce se fac simțite în prezent în S.U.A.CARACAS. — Ministrul Venezuelan al minelor și hidrocarburilor, Valentin Hernandez Acosta, a făcut cunoscută posibilitatea unei noi majorări a preturilor la țiței. El a relevat că, atit timp cît țările capitaliste industrializate nu vor stabili corective serioase inflației mondiale și nu vor adopta măsuri efective pentru reactivarea economică a „lumii a treia", situația de criză va persista, iar în acest context politica prețurilor la petrol va trebui să fia flexibilă.

Recul al investițiilor 
americane în străinătatePARIS. — Sub titlul „Reculul Investițiilor americane", cotidianul francez „Le Monde" se referă la o recentă anchetă a Ministerului Comerțului al S.U.A. în aproximativ 350 de societăți multinaționale avînd sediul în Statele Unite și în aproximativ 5 000 de filiale ale acestora din alte țări, care relevă un început de reflux al investițiilor americane în străinătate. Reculul este. în special, evident în țările Europei occidentale și în Canada, unde cheltuielile legate de cumpărarea de echipament, de extinderea sau crearea de instalații! industriale au descrescut în 1975 cu 60 la sută. Dimpotrivă, curentul în sens invers s-a amplificat : în 1974, investițiile efectuate de către societățile create în S.U.A. de firmele vest-europene aproape că au egalat pentru prima oară pe cele ale societăților americane care desfășoară o activitate în Europa occidentală.
Producția de automobile 

în scădereLONDRA. — Producția de automobile a Marii Britanii a înregistrat, în 1975, cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, în timp ce vînzările de mașini realizate de firmele străine au reprezentat 33 la sută din totalul vînzărilor efectuate anul trecut în Anglia, informează agenția Reuter. In 1975 s-au produs în Marea Britanie cu 18 Ia sută mai puține automobile decît în 1974. Conform aprecierii specialiștilor, producția de automobile a Marii Britanii va continua să scadă în cursul acestui an, ca urmare a reducerii cererilor pa piața internă.
Deficite, creșteri 

de prețuriSAN JOSE. — în Costa Rica au Intrat în vigoare o serie de impozite adiționale la o gamă largă de produse de import. După cum s-a făcut cunoscut la San Jose, balanța comercială a fost deficitară începînd din 1972. ultimele date oficiale sem- nalînd un deficit de 285 milioane dolari. în 1974. și de 89 milioane — în primul trimestru al anului precedent.SANTIAGO DE CHILE. — Costul vieții în Chile a crescut cu 340,7 la sută în cursul anului trecut — in- ? formează Institutul național de statistică din Santiago de Chile.
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ATENA

Răspunsuri favorabile în vederea întrunirii 
unei conferințe interbalcaniceATENA 9. — De la corespondentul Agerpres : Un comunicat oficial, publicat în capitala Greciei, anunță că „invitația primului ministru. Constantin Karamanlis, adresată, în august 1975, șefilor statelor balcanice, pentru întrunirea, la Atena, a unei conferințe interbalcanice, care să discute probleme economice și tehnice, a primit răspunsuri favorabile din partea guvernelor Bulgariei, Iu

SPANIA

Ample acțiuni greviste în întreaga țarăMADRID 8 (Agerpres). — La Madrid, precum și în alte regiuni ale Spaniei se înregistrează ample acțiuni greviste în diverse ramuri ale economiei. Numai în capitală, relatează agențiile de presă, peste 14 000 de muncitori au întrerupt lucrul. 4 000 din salariații ce servesc liniile de metrou ale orașului au hotărît continuarea grevei, declarată, în urmă cu trei zile, in sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață.Greviștilor li s-au alăturat aproximativ 2 000 de muncitori din fabricile madrilene „Standard", „Chrysler" și „Boetticher", care au organizat o demonstrație de solidaritate.în acest context, guvernul a ordonat joi armatei să preia parțial controlul asupra liniilor de metrou, în cursul zilei, armata a redat traficului o cincime din totalul capacității de transport a întregului sistem.
In apropiere de Madrid, la Getafa,

Demonstrații muncitorești de solidaritateMADRID 8 (Agerpres). — Aproape 3 000 de muncitori de la întreprinderea spaniolă „Standard Electrica", aflați în grevă de 15 zile, au participat. miercuri, la o manifestație în centrul Madridului. Demonstrația a fost dispersată de forțele polițienești, care au folosit, în acest scop, grenade lacrimogene.
O altă manifestație muncitorească a avut loc în localitatea Villaverde, de unde circa 1 500—2 000 de persoane au încercat să se îndrepte spre orașul industrial Leganes, de lîngă capitala Spaniei. Ca și la Madrid, poliția a intervenit pentru a împrăștia pe participanții la demonstrație.MADRID 8 (Agerpres). — O manifestație la care au luat parte aproximativ 600 de persoane, organizată, 

goslaviei, României și Turciei. Conferința este programată să înceapă la 26 ianuarie, la nivel ministerial, și va discuta probleme de interes comun, ce vor fi stabilite de către conferință însăși. Discuțiile vor a- borda. de asemenea, domeniile economic. al transporturilor, telecomunicațiilor, energiei electrice și alte sectoare".

peste 1 300 de muncitori de la întreprinderile industriale „Kelvinator", „Electromecanica de precision", „Me- yercord" au declarat grevă, arătînd, intr-o declarație, că-și exprimă, în acest mod, protestul față de „lipsa de dialog, sancțiunile, concedierile" și alte măsuri represive aplicate împotriva lor de către patronat. Tot la Getafe au întrerupt lucrul muncitorii de la firma „John Deere", care solicită îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.La Aviles, în nordul Spaniei, peste 6 500 de muncitori din industria siderurgică se află, de asemenea, in grevă, iar în localitatea Villaverde aproximativ 2 000 de persoane au participat la o demonstrație care a fost împrăștiată de forțele polițienești.Totodată, agențiile de presă informează că în sudul țării, la Palma del Rio. muncitorii agricoli au anunțat și ei întreruperea lucrului, cerînd condiții mai bune de muncă și de trai.
astăzi dimineață, în cartierele madrilene Vallecas și Palomares a fost împrăștiată de forțele de poliție.Manifestanții, care se îndreptau spre una din piețele centrale ale capitalei, purtau pancarte in care își exprimau solidaritatea cu salariații metroului, aflați în grevă. Mai multe persoane au fost arestate.în ce privește acest conflict de muncă, agenția France Presse informează că, în încercarea de a-i determina pe greviști să reia lucrul, guvernul a utilizat armata. Astfel, una dintre liniile metroului a început să funcționeze . joi dimineață, funcționarea sa fiind asigurată de militarii unui regiment de geniu. O altă linie de metrou a început să funcționeze miercuri seara, în aceleași condiții.

Criza de guvern din Italia
Partidele politice își stabilesc pozițiileROMA 8 (Agerpres). — Președintele Giovanni Leone va începe luni consultările cu liderii partidelor politice în vederea rezolvării crizei de guvern declanșate prin demisia cabinetului condus de Aldo Moro.Conducerea Partidului democrat- creștin, principala formațiune politică a fostei coaliții guvernamentale,

★ROMA 8 (Agerpres). — Criza de guvern din Italia blochează activitatea parlamentului de dezbatere a unor probleme importante și de elaborare a unor măsuri îndreptate spre lichidarea situației grele din domeniile economic și social, se arată într-un comunicat al Secției de presă a Partidului Comunist Italian, dat publicității la Roma.
Grevă generală de 24 de oreROMA 8 (Agerpres). — La chemarea lansată de cele trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — salariații din toate sectoarele administrației publice din Italia au declarat, joi, o grevă generală de 24 de ore. Ca urmare

agențiile de presă transmit:
Ministrul afacerilor ex

terne al Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, a părăsit Moscova, joi, plecînd spre Tokio, pentru o vizită oficială in Japonia, la invitația guvernului nipon, anunță agenția T.A.S.S.
La PariS s’au ’ncheiat convorbirile oficiale dintre ministrul de externe al Franței, Jean Sauvagnargues, și ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Oskar Fischer, transmite agenția A.D.N. Părțile au discutat probleme actuale ale situației internaționale, in special acțiunile in direcția destinderii, precum și posibilitățile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări.
Ministrul japonez al in

comerțului in-Toshio Komoto, a
dustriei și 
ternațional,sosit la Bagdad pentru o vizită în fruntea unei delegații economice nipone. într-o declarație făcută la sosirea în capitala irakiană, el a subliniat că vizita sa are drept scop să contribuie la dezvoltarea relațiilor decooperare economică și tehnică dintre cele două țări. 

se va reuni vineri pentru a stabili poziția P.D.C. Tot vineri se reunește, Ia Roma, Direcțiunea P.C. Italian. Frantesco de Martino, secretarul general al P.S. Italian, partid care prin refuzul de a sprijini în Parlament guvernul a declanșat criza, a anunțat că va ține o conferință de presă pentru a face precizări în legătură cu poziția P.S.I.
★P. C. Italian, relevă comunicatul, se pronunță împotriva convocării de alegeri parlamentare anticipate, care pot întrerupe pentru mai multe luni activitatea Parlamentului italian și astfel pot împiedica producerea unor mutații pozitive în țară. în prezent, este nevoie mai mult ca oricind de un nou curs economic și politic, de natură să contracareze criza, se subliniază in comunicat.

a grevei, în ministere, instituții de învățămînt, în transporturile publice, activitatea a încetat complet.La această amplă acțiune participă peste 12 milioane persoane, care revendică îmbunătățirea condițiilor lor de viață, grav afectate de recesiunea economică.

Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a cerut țârilor nealiniate primirea R.V.S. în rîndurile membrilor Fondului pentru dezvoltare economică și socială, informează agenția de presă Eliberarea.

0 conductă petrolieră * fost inaugurată între R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, a cărei utilizare va contribui la dezvoltarea cooperării economice și comerciale dintre cele două țări — informează agenția A.C.T.C. Inaugurarea a avut loc intr-un cadru festiv, cu participarea unor oficialități guvernamentale din cele două state.
Guvernul Ciaduluia hotărit să recunoscă guvernul Republicii Populare Angola, se arată intr-un comunicat reluat de agenția algeriană de presă.
Acordul internațional a- 

supra zahărului, încheiat In 1973, și care trebuia să expire la sfîrșitul anului 1975, a fost extins pe toată durata anului 1976, s-a anunțat la Națiunile Unite. Prelungirea a fost

ORIENTUL APROPIATCAIRO. — Președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a primit miercuri pe Margaret Thatcher, liderul Partidului Conservator din Marea Bri- tanie, care se află în vizită la Cairo. Anterior, ea a avut o întrevedere cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Ismail Fahmy. „Am discutat situația din Orientul Apropiat în ansamblul ei", a declarat la sfîrșitul întrevederii Margaret Thatcher.DOHA. — Emirul Qatarului, Khalifa Bin Hamad Al Thany, a primit la Doha pe Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Siriei, care efectuează un turneu în mai multe state din zonă. Ministrul sirian a înminat emirului un mesaj din partea președintelui Hafez El Assad, care se referă, potrivit agenției M.E.N., la ultimele e- voluții ale situației din Orientul Mijlociu, la apropiata reuniune a Consiliului de Securitate în legătură cu problema palestineană, precum și la alte chestiuni internaționale de actualitate.WASHINGTON. — Ministrul de externe al Israelului, Yigal Allon, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, a conferit la Washington cu secretarul de stat american Henry Kissinger. A fost examinată evoluția situației din Orientul Apropiat, în contextul deschiderii, la 12 ianuarie, 
a sesiunii speciale a Consiliului de 

posibilă prin acceptarea acordului, pină la 31 decembrie 1975. de către două treimi din țările exportatoare de zahăr-, precum și de două treimi din statele importatoare.
Ministrul afacerilor ex

terne al Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, u Hla Phone, a sosit la Hanoi, într-o vizită în R.D. Vietnam, la invitația ministrului afacerilor externe Nguyen Duy Trinh.

Acordul comercial pe peri_ oada 1976—1980 și protocolul schimburilor comerciale și de plăți pe anul 1976 intre guvernele R.P. Mongole și R.D. Vietnam au fost semnate Ia Ulan Bator, informează agenția V.N.A.
Primul ministru norve

gian, Tl'y§ve Bratteli, a declarat căva prezenta oficial regelui Olav al V-lea demisia guvernului său și că va cere suveranului să însărcineze cu formarea noului cabinet pe Odwar Nordli, desemnat succesor al său de conducerea Partidului Muncitoresc în cursul Congresului din septembrie 1975.

Securitate, consacrată acestei probleme, subliniază agenția A.P.BEIRUT 8 (Agerpres). — în Beirut și suburbiile sale, luptele dintre diversele grupări aflate in conflicte au fost joi deosebit de violente. Ciocnirile armate din ultimele 48 de ore, în care au continuat să fie utilizate mor- tiere. tunuri ușoare și arme automate, s-au soldat cu cel puțin 55 de morți și circa 125 răniți, a informat poliția libaneză.
MOSCOVA 

Comunicat 
sovieto-finlandezMOSCOVA 8 (Agerpres). — Comunicatul cu privire la vizita oficială în U.R.S.S. a lui Kalevi Sor- sa, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Finlandei, subliniază că părțile consideră ca deosebit de importantă traducerea consecventă . și deplină în viață a principiilor consemnate în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Ele au evidențiat, de asemenea, importanța discutării pe plan european a unor astfel de probleme cum sînt protecția mediului ambiant, dezvoltarea transportului, energeticii și altele.

ANKARA 
încheierea vizitei 

premierului cehoslovacANKARA 8 (Agerpres). — încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa și semnarea Actului final la cel mai înalt nivel creează condiții favorabile și deschide noi posibilități pentru extinderea colaborării reciproc avantajoase între state, se subliniază in comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei oficiale în Turcia a președintelui Guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal. Această vizită — menționează comunicatul — a creat posibilitate șefilor de guverne ale Cehoslovaciei și Turciei să efectueze un schimb de opinii privind relațiile bilaterale, precum și asupra unor probleme internaționale actuale.
Sesiunea Consiliului 

ministerial al O.U.A.ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — în capitala Etiopiei a avut loc sesiunea Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane.Sesiunea a adoptat hotărîrea de a se include în ordinea de zi a reuniunii extraordinare a șefilor de stat și guvern din țările membre ale O.U.A. discutarea situației din Angola. Această reuniune se va deschide, la 10 ianuarie, la Addis Abeba.

DI PRETUTINDENI
• „PACIENTUL: VALEA

RINULUI". Rezultatele unor cercetări efectuate timp de cinci ani de experți în problemele protecției mediului ambiant a- rată că valea Rinului, în întreaga ei lungime de 866 km, cit și regiunile din vecinătatea fluviului sint grav amenințate de poluare. Starea „pacientului valea Rinului" se înrăutățește tot mai mult și consecințele pentru floră și faună, precum și pentru climă și om pot fi foarte grele, se arată in concluzia raportului întocmit de experți. Doar 10 la sută din valea Rinului pot fi astăzi considerate neafectate de poluare. Pentru ameliorarea situației, experții propun crearea, de-a lungul fluviului, a unei rezervații cu o suprafață de 180 kmp, precum și construirea unui număr de instalații de purifi- i care.
• NOUTĂȚI TV. Indus- tria înregistrărilor video face noi pași înainte. Astfel, cunoscuta firmă olandeză „Philips" este pe punctul de a pune în vînzare un disc din material. plastic, similar celor pentru înregistrarea pieselor muzicale, care, racordat la un receptor TV, poate reproduce programe cu o durată pină la o oră.
• GRĂDINILE PARI

SULUI IN PERICOL. p°- trivit unor prognoze, capitala Franței, care în urmă cu 50 de api se mîndreâ cu. fastuoasele șale grădini, parcuri și scuaruri, poate deveni un pustiu industrial. în ultima jumătate de secol, Parisul a pierdut 750 hectare de parcuri, grădini și scuaruri. în ce privește întinderea suprafețelor înverzite, Parisul se situează, în prezent, pe unul din ultimele locuri printre capitalele europene.: fiecărui locuitor iirevine abia un metru pătrat de spațiu verde.
• CONSUMUL DE SA

RE SI TENSIUNEA AR
TERIALĂ. Pe baza unui studiu efectuat. asupra a 106 persoane de vîrstă mijlocie, cercetătorii firmei „Bayer A.G." au adus noi dovezi în sprijinul tezei că un consum ridicat de sare de bucătărie are ca efect nemijlocit creșterea sensibilă a tensiunii arteriale. Din lotul de persoane cercetat prezentau feno
mene de hipertensiune persoanele care consumau zilnic, în medie, 13 grame sare. Or, se a- preciază că organismului omenesc îi sînt suficiente 1—2 gra
me zilnic.

FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

ÎNCETAREA cursei înarmărilor, convertirea cheltuielilor militare 
IN SCOPUL DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE

în expunerea prezentată la Marea Adunare Națională,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

Una din problemele cele mai arzătoare, cu caracter 
vital, putem spune, ale situației internaționale actuale 
este înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, 
a dezarmării nucleare. Cursa înarmărilor, cheltuielile mi
litare reprezintă o povară tot mai greu de suportat pen
tru toate statele și popoarele.

Dezarmarea generală, șl în primul rînd cea nucleară, constituie un imperativ primordial al vieții internaționale, un deziderat major al popoarelor, pentru înlăturarea primejdiei declanșării unui nou război nimicitor, ridicarea standardului de viață al popoarelor din țările rămase 
In urmă pe plan economic, pentru creșterea generală a gradului de civilizație și bunăstare a populației planetei noastre.Pornind de la aceste considerente. Congresul al XI-lea al P.C.R., în concordanță cu politica consecventă urmărită de țara noastră de-a lungul anilor, a elaborat un larg și cuprinzător program de acțiune în vederea înfăptuirii dezarmării, care 
și-a găsit materializare în documen

• 300 MILIARDE DOLARI — suma aproximativa a chel
tuielilor militare în 1975 — reprezintă 7—8 la sută din an
samblul producției mondiale. în condițiile în care produc
ția mondială crește în medie pe an cu circa 3 la sută, 
rezultă că înarmările „înghit" ANUAL echivalentul creșterii 
economice mondiale pe o perioadă de 2—3 ANI.

® Cheltuielile militare totale reprezintă de 30 de ori to
talul celor alocate pentru DEZVOLTARE, de aproape 3 ori 
sumele cheltuite pentru OCROTIREA SĂNĂTĂȚII și de 
aproape 2 ori — pentru ÎNVĂȚĂMÎNT în întreaga lume.

® ÎN FIECARE ORĂ, omenirea irosește pentru înarmare 
fonduri echivalente cu valoarea a 165 000 tone de grîu sau 
12 000 tone de carne sau 195 000 tone de porumb.

• Potrivit unor calcule, fiecare dolar cheltuit pentru 
înarmări se obține prin amputarea altor capitole de chel
tuieli : 42 cenți sînt în dauna consumului personal ; 29 de 
cenți — în dauna investițiilor în capital fix (mașini, utilaje, 
construcții etc.) ; 10 cenți — în dauna exporturilor; 6 cenți 
— în dauna importurilor; 13 cenți — în dauna cheltuielilor 
administrației locale.

tul prezentat la O.N.U. „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, și în instituirea unei păci trainice in lume". Relevînd, cu mare forță de convingere, acuitatea problemei dezarmării și necesitatea e- forturilor susținute pentru soluționarea ei, expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea Marii Adunări Naționale constituie o vibrantă chemare adresată guvernelor, popoarelor lumii de a acționa ferm și hotărît, cit nu este prea tirziu, pentru eliberarea omenirii de coșmarul războiului și de povara cheltuielilor militare.în abordarea acestei problematici, țara noastră pornește consecvent de la considerentul că înarmările, cheltuielile militare, prin consecințele lor nefaste pe toate planurile — politic. 

economic, social — afectează grav ansamblul vieții internaționale. Acumularea și perfecționarea continuă a mijloacelor de distrugere implică, dacă nu se. iau măsuri urgente, riscuri incalculabile pentru pacea omenirii, pentru însăși civilizația umană. în același timp, între cursa înarmărilor și progresul popoarelor există un raport strîns de interdependență și condiționare reciprocă, care iși găsește expresia în faptul că sporirea cheltuielilor militare frînea- ză dezvoltarea economică și socială a statelor, reprezintă un obstacol in calea lichidării subdezvoltării, a marilor decalaje care despart țările bogate de cele sărace ; și invers, reducerile in bugetele militare sint do natură să impulsioneze procesul dezvoltării în toate țările, îndeosebi în cele rămase in urmă. Asupra acestei relații — dezarmare-dezvoltare — ne propunem să ne oprim în articolul de față.Așa cum este cunoscut, cheltuielile militare, crescînd an de an, au atins niveluri fără precedent : fondurile alocate pentru înarmări in 1975 sînt estimate la circa 300 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă de circa șase ori mai mult decît sumele cheltuite în aceleași scopuri la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial.Alocațiile pentru înarmări înseamnă uriașe resurse materiale și umane sustrase sectoarelor producției civile, în același timp, înarmările exercită o puternică presiune asupra resurselor naturale — și așa limitate — ale planetei noastre, știut fiind că armamentele sint printre cele mai mari consumatoare de combustibili și de materii prime.Cursa înarmărilor sustrage totodată din sectoarele producției civile forța de muncă a peste 100 milioane de oameni, precum și un mare potențial științific și de cercetare.Viața a dovedit că accelerarea cursei înarmărilor constituie unul dintre principalii factori ai actualei crize economice din Occident — cea mai profundă din ultimii 40 de ani.

înfăptuirea dezarmării se pune Insă in modul cel mai acut în legătură cu problema cardinală a zilelor noastre — lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice. România pornește consecvent de la considerentul că este o realitate tragică, inadmisibilă actuala situație, caracterizată prin aceea că, în timp ce pentru înarmare se cheltuiesc uriașe fonduri, pe vaste regiuni geografice, unde trăiesc două treimi din populația globului, milioane de oameni mor de foame, iar analfabetismul, bolile și celelalte consecințe ale subdezvoltării se agravează tot mai mult. Or. posibilitățile proprii ale țărilor în curs de dezvoltare — și așa limitate — pentru combaterea acestor fenomene sînt afectate de faptul că, în actualele condiții internaționale, ele sînt antrenate în cursa înarmărilor. Pe de altă parte, accelerarea cursei înarmărilor în țările dezvoltate reduce posibilitățile acestor state de a sprijini eforturile țărilor rămase în urmă. Ce poate fi mal grăitor, de pildă, decît faptul că o singură bază de lansare a rachetelor intercontinentale costă cît o hidrocentrală cu o putere de 1,7 milioane kW ? Volumul transferului de mijloace financiare către lumea subdezvoltată a scăzut continuu în ultimii ani. Apare astfel evident : o importantă sursă pentru eliminarea decalajelor o constituie convertirea sumelor folosite in prezent pentru înarmări în scopul dezvoltării eco- nomico-sociale. Potrivit calculelor e- fectuate de specialiștii O.N.U., dacă 
® UN BOMBARDIER „strategic" (purtător de încărcă

turi nucleare) costă cît o mare întreprindere, iar din banii 
cheltuiți pe 14 bombardiere s-ar putea hrăni 14 MILIOANE 
COPII TIMP DE UN AN ; costul unei baze de lansare a 
rachetelor intercontinentale echivalează cu al unei hidro
centrale cu capacitatea de 1 700 MW.

® Cheltuielile militare mondiale depășesc de 1 000 DE 
ORI bugetul O.N.U. pentru dezvoltare.

© Pentru echiparea unui soldat se cheltuie de 80 de ori 
mai mult decît pentru instruirea unui copil.

• UN SUBMARIN „Polaris" costă cît 30 000 DE LOCU
INȚE ; suma respectivă depășește bugetul total anual al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.).

• Cheltuielile militare mondiale pe locuitor (circa 75 
de dolari) sînt echivalente cu venitul mediu pe locuitor din 
25 de țări dintre cele mai sărace, în care trăiește un sfert 
din omenire.

• Totalul cheltuielilor militare este aproape echivalent 
cu venitul național al țărilor DIN DOUĂ CONTINENTE — 
America Latină (231 miliarde dolari) și Africa (87 miliarde) 
LUATE LA UN LOC.

© Dacă 13—15 la sută din actualele cheltuieli militare 
ar fi alocate anual în scopul lichidării subdezvoltării, pînă 
la sfîrșitul acestui secol țările rămase în urmă pe plan eco
nomic și-ar spori de 3—4 ori ponderea în producția indus
trială mondială, care astăzi este de sub 7 la sută.

• Numai o zecime din totalul cheltuielilor militare ar fi 
de ajuns pentru a acoperi totalul importurilor anuale de 
hrană, petrol și îngrășăminte a 40 dintre cele mai sărace 
națiuni ale lumii.

numai 13—15 la sută din actualele cheltuieli militare ar fi alocate anual în scopul lichidării subdezvoltării, țările rămase în urmă și-ar spori de 3—4 ori ponderea în producția industrială mondială pină la sfirșitul acestui secol.în lumina acestor considerente, România a prezentat propunerea privind crearea Fondului de dezvoltare al O.N.U., a cărui principală sursă de alimentare să fie reorientarea unei părți din cheltuielile militare. Tara noastră preconizează reducerea cu cel puțin 10 la sută a bugetelor militare ale tuturor statelor, luîndu-se ca bază volumul cheltuielilor militare din 1975. Jumătate din sumele astfel economisite ar urma să fie transferate, fără condiții, la dispoziția Fondului de dezvoltare, menit să sprijine țările rămase in urmă sub raport economic, în primul rînd cele cu venitul național cel mai redus. Prin propunerea prezentată, România a dovedit. încă o dată, preocuparea sa constantă pentru rezolvarea concomitentă a două din problemele cardinale care confruntă omenirea, înfăptuirea dezarmării îmbinată cu lichidarea subdezvoltării.Caracterul acut și imperios al a- cestor probleme impune unirea eforturilor popoarelor, a tuturor forțelor progresiste, în vederea urnirii tratativelor de dezarmare din punctul mort în care se află, înaintării treptate, pas cu pas, pe calea dezarmării și, implicit, a progresului și bunăstării in lume.
Gh. CERCEEESCU

CU SUMA CHELTUITĂ 
ANUAL PE ÎNARMĂRI 

S-AR PUTEA CONSTRUI:

„.35 milioane paturi 
de spital
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