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CREȘTE AMPLOAREA ÎNTRECERII SOCIALISTE
PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI PE 1976,

PENTRU ÎNFĂPTUIREA CU DEPLIN SUCCES A ÎNTREGULUI CINCINAL
Colective de oameni ai muncii din industrie, agricultură, cercetare O mare mișcare de masă, un însuflețitor
iși iau angajamente mobilizatoare, adresează vibrante chemări: obiectiv pentru fiecare cetățean

i

calitativă a întregii activiști proiclive!

Orașele si satele tarii-> 5

mereu mai înfloritoare
Hotărîte să acționeze cu energie 

pentru realizarea și depășirea planu
lui de dezvoltare economico-socială a 
țării din primul an al noului cincinal, 
pentru traducerea cu fermitate în via
ță a istoricelor holărîri ale Congresu
lui al XI-lea al partidului, organiza
țiile de partid ale Capitalei și jude
țului Ialomița și consiliile populare 
județean Bacău și comunal Salcia-Me- 
hedinți au adresat entuziaste chemări 
la întrecere pe 1976.

Pentru a imprima întrecerii socia
liste un caracter de masă, în vederea 
obținerii unor rezultate superioare în 
toate domeniile de activitate, între
cerea socialistă se desfășoară în acest

an afît între organizațiile județene de 
partid, consiliile populare județene și 
comunale, cît și între unitățile econo
mice, institutele de cercetare și pro
iectare. in acest sens, începînd de as
tăzi publicăm chemările la întrecere 
adresate unităților din ramurile res
pective de către un număr de colec
tive din industrie, construcții, agricul
tură, cercetare, proiectare și din alte 
sectoare de activitate.

Chemările ia întrecere sînt o vie ilus
trare a înaltei conștiințe a clasei noas
tre muncitoare, a patriotismului fier
binte și atașamentului profund al tu
turor celor ce muncesc față de poli
tica partidului. In angajamentele mo-

bilizatoare pe care Ie cuprind aceste 
chemări își găsesc expresia hotă- 
rîrea iermă a oamenilor muncii din 
toate sectoarele producției materiale 
de a munci mai bine, mai spornic, cu 
înalt spirit gospodăresc, de a pune 
din plin în valoare posibilitățile teh
nice și materiale din fiecare unitate, 
inițiativa creatoare și capacitatea de 
creație tehnico-științifică a colective
lor pentru a îndeplini și depăși planul 
pe acest an Ia indicatorii cantitativi 
și, cu deosebire, Ia indicatorii calita
tivi, de eficiență — aceasta avînd o în
semnătate deosebită pentru întregul 
cincinal — pentru a contribui eu toate 
forțele la accelerarea progresului eco- 
nomico-social al țării.

Combînanil siderurgic Hunedoara 
către toate întreprinderile industriei 

metalurgice

Poporul Întreg, angajat cu trup și suflet în măreața operă de transpunere în viață a Programului științific adoptat de Congresul al XI-lea al partidului pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și - înaintare a României spre comunism, a pășit în noul cincinal hotărit să muncească mai mult și mai bine, spre a obține în 1976 și în anii următori realizări superioare pe toate planurile vieții economice și sociale. în acest climat de vibrant elan patriotic, chemările la întrecere adresate de către organizația de partid a Capitalei și organizația județeană de partid Ialomița oamenilor muncii din industrie, agricultură și din alte sectoare au declanșat o însuflețitoare competiție pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor economice prevăzute de planul pe acest an, ceea ce va a- vea o însemnătate deosebită pentru întregul cincinal.A intrat în tradiția ultimilor ani ca — urmind exemplul oamenilor muncii din industrie și agricultură — edilii să se angajeze, împreună cu concetățenii lor, într-o amplă întrecere ce-și propune ca obiectiv fundamental dezvoltarea economico-socială a tuturor județe-

lor și localităților țării, mai buna lor gospodărire și înfrumusețare, în folosul nostru, al tuturor și al fiecăruia dintre noi. Acestei tradiții i-au dat expresie, anul acesta, Consiliul popular al județului Bacău — care a chemat consiliile populare județene și pe cel al municipiului București la întrecere socialistă pentru depășirea planului și îmbunătățirea activității în economia locală — precum și Consiliul popular al comunei Salcia, județul Mehedinți, care a chemat consiliile populare comunale la întrecere socialistă pentru depășirea sarcinilor economice, edilitare și social-cultu- rale.Chiar și o simplă trecere în revistă a numeroaselor prinse în cele două ilustrativă în ceea orientarea activității consiliilor populare : pe baza realizărilor obținute in anul 1975, în acest an angajamentele sînt și mai cuprinzătoare. Prin folosirea intensivă a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, mărirea gradului de valorificare a materiilor prime, introducerea unui regim sever de economii și întărirea disciplinei în muncă — în indus

obiective cu- chemări este ce privește economice a

tria locală se vor putea obține însemnate depășiri ale planului de producție-marfă. Iar în agricultură, prin buna folosire a resurselor existente, aplicarea tehnologiilor moderne, îmbunătățirea organizării muncii, se va putea depăși planul producției vegetale și animale. Totodată. se prevăd importante realizări in dezvoltarea economico-so- cială și edilitară a localităților. Fie că este vorba de extinderea și diversificarea prestațiilor de servicii sau de aprovizionarea populației, de sistematizarea teritoriului sau de construcțiile sociale, de lucrările e- dilitare sau de înfrumusețarea localităților. de acțiunile din domeniul învâțămintului sau de cele din domeniul cultural-educatlv — toate la un loc și fiecare în parte reprezintă un binevenit aport al tuturor cetățenilor, pentru ca prin munca noastră, a tuturor, orașele și satele în care trăim să devină mereu mai bine gospodărite și mai frumoase, pentru ca nivelul de civilizație să crească necontenit.în acest an, chemările la întrecere socialistă pentru înflorirea turor județelor și localităților
(Continuare în pag. a V-a)

tu- au

Siderurgiștil hunedoreni au pășit in noul cincinal, al afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice în economia românească, animați de voința fermă de a înfăptui sarcinile ce le revin din mărețul program de dezvoltare economico-socială a patriei socialiste, stabilit de Congresul al XI-lea al partidului. Acționind cu abnegație și înaltă responsabilitate, sub conducerea organizației de partid, pentru realizarea exemplară a angajamentelor luate in întrecere, colectivul nostru a raportat încheierea cincinalului trecut la 17 noiembrie 19/5, obținind peste prevederi 367 000 tone fontă. 632 000 tone oțel, 322 000 tone laminate. 123 000 tone cocs și altele, concretizate in 1.6 miliarde lei producție- marfă. , ,în anul 1975 au fost obținute peste plan importante cantități de fonta, oțel, cocs și laminate, fapt care a permis depășirea nivelurilor planificate cu 307 milioane lei Ia producția globală. 213 milioane lei la producția-marfă. 184 milioane lei la beneficii și peste 111 milioane lei valută la export, in condițiile

către toate întreprinderile din 
industria constructoare de mașiniîn înfăptuirea vastului program de dezvoltare pe multiple planuri a țării noastre, stabilit de Congresul al XI-lea al .Partidului Comunist Român, industria constructoare de mașini este chemată să contribuie ,1a înzestrarea economiei naționale cu tehnică modernă, să realizeze utilaje complexe, mașini, instalații, aparatură de înalt nivel.Colectivul de muncă al întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" București, care a îndeplinit sarcinile planului cincinal 1971—1975 la 5 mai 1975 și a obținut peste prevederi 474 milioane lei la producția globală și 666 milioane lei la producția-marfă, ferm hotărit de a îndeplini și depăși planul

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre : PREO
CUPĂRI SI EXIGENTE LA 
CONSILIILE POPULARE; 
ÎN CONFRUNTARE : SCRI
SORI 
CUM 
SCRIEM 
FAPTUL
NET CINEMATOGRAFIC; 
SPORT; DE PRETUTINDENI

SI RĂSPUNSURI ; 
'VORBIM, CUM 

ROMÂNEȘTE? ; 
DIVERS ; CAR-

Miezul patriotic 
al activității

9

cercetătorului

Cu fiecare an, Zalâul — aseme- 
nea tuturor orașelor țârii — 

devine tot mai frumos

În avans, la nivelul 
parametrilor 
proiectațiTÎRGU-MUREȘ. La instalația N.P.K, de la combinatul „Azomureș", probele tehnologice au fost încheiate cu 3 luni mai devreme, obținindu-se în prima decadă a acestei luni 10 000 tone de îngrășăminte complexe. Instalația lucrează la parametrii proiectați. Prin administrarea unei singure tone din ingrășămintele produse aici se poate obține un spor de circa 8 tone cereale sau o creștere de producție de pină la 80 la sută la cartofi și de peste 20 la sută la floarea-soa- relui. (Cornel Pogăceanu).BAIA MARE. Fabrica de plăci aglomerate din Baia Mare lucrează la cota parametrilor prevăzuti pentru actuala etapă. Noua unitate asigură valorificarea anuală a peste 10 000 tone deșeuri din lemn din fabricile de cherestea din județul Maramureș.ORADEA. La parametrii proiectați lucrează și noua fabrică de oxigen din cadrul întreprinderii „Sinteza" din Oradea. Unitatea, prima de acest gen din industria chimică bihoreana, asigură oxigenul necesar fabricilor și șantierelor de construcții din această zonă. (Agerpres).

Un atelier mai răsărit, numit fabrică, mereu în căutare de sediu — de pe str. Doamnei pe Basarab, de-aici, pe Orhideelor — și-a găsit, în sfîrșit, locul într-o clădire" nouă de pe str. Lujerului din Drumul Taberei’. Și atelierul in noua sa formulă nu mai este un atelier, ci o fabrică. Se numește „Electrotehnica". O unitate expresie toare a petuoase mânești. cinai, al științifice.și oamenilor ei le revin sarcini complexe, de mare răspundere. Un inginer mecanic. Gheorghe Stanca, își amintește : „în ziua de 10 ianuarie 1970 m-am prezentat aici cu 9 strungari și ne-am apucat de lucru"... Era vorba, atunci, de transportarea utilajelor de la vechiul sediu și amplasarea și montarea lor. Cu forțe proprii au fost transportate și montate peste 1 000 de utilaje. Muncă patriotică în flux continuu pentru ca producția să nu sufere. Planul nu îngăduia un răgaz. Un utilaj montat (in timp record) trebuia să intre i- mediat în funcțiune. 10 ia-

nuarie 1970 — parcă a fost ieri, alaltăieri...Iată o vedere de ansamblu asupra situației, pe care-o datorez tovarășului
unor produse complexitate printre care se nu- instalațiile de la-zarea mare nică, mără minoare pentru Combinatul

de sudură automată. 1ntr-o -trotehnicii- și electronicii, gamă largă și la nivelul dacă vrei să intri in com- tehnicii actuale ; aparate Rontgen — pentru care s-au primit aprecieri una
IN CINCINALUL REVOLUȚII! TEHNICO ȘTIINȚIFICE

modernă, pe deplin grăi- dezvoltării im- a industriei ro- în acest nou cin- revoluției tehnico- „Electrotehnicii" ei

însemnări de laAurel Iliescu, maistru la a- telierul de matrițerie și secretar al comitetului de partid : de la o producție măruntă, cuprinzihd citeva tipuri de tablouri mici de comandă, aparatură medicală de laborator fără pondere deosebită — aluzii la fostul atelier — s-a ajuns, în numai cinci ani, la reali

Pentru cine iubește 
noul, ni există

„Electrotehnica" desiderurgic Galați, pentru Roman și, în perspectivă, pentru Călărași ;ții de mărire rului de putere prin economisirea de tablouri de comandă tru marile uzine ; electro- filtre necesare fabricilor de ciment. variatoare pentru mașinile-unelte : redresoare

instala- a facto-energie ; pen.-

Nicolae ȚICnime etc. Citeva detalii o- ferite de ing. Salgo Laszlo. șeful atelierului 2 de pro- iectări-tehnologie : în medie. la 9—10 zile lucrătoare apare un produs nou, ceea ce înseamnă că „Electrotehnica" asimilează anual intre 30—35 de noi produse. De fapt, aceasta este o condiție în domeniul elec-

petiție pe piața mondială. Atelierul . de proiectări se preocupă de pregătirea întregii tehnologii, precum și de proiectarea și executarea sculelor. Numai Ront- gen-ul. a .avut nevoie de vreo 1 200’ scule specializate (proiectate.' fabricate aici).în 1975 s-a pus la punct tehnologia miezurilor înfășurate pentru transformatoare (ele înlocuiesc miezurile stanțate) — ceea ce va asigura, în 1976, economii la materiale de import de 2 000 000 ' înșirăm membri de la cern din complezență, fiindcă întreprinderea preciază rezultatele muncii lor : tehnologii Ion Ale- xe și Gheorghe Vija. tehnicianul proiectant Tamara Grigore, inginerii Dragomir Holban și Simion Furdui, amindoi foști muncitori.Problema autoutilării s-a pus cu. acuitate încă din 1970, aflăm de la tehnicianul principal Virgiliu To- mescu, obținindu-se și pe această cale reducerea importului. Au fost executate aici, printre altele : atelierul de acoperiri. metalice,

lei valută. Dacă aici numele unor ai colectivului atelierul 2 n-o faci a-

Am trecut pragul unui nou cincinal care, la îndemnul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, devină aplicării pe sca- largă a cuceriri- revoluției tehnico- științifice contemporane". Pentru a realiza acest obiectiv, toți cei care lucrăm în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnice. dar mai ales acei care ne plasăm in ramurile ..de virf“, cu o dinamică foarte vie, cum eșțe de exemplu tehnica de calcul, trebuie să' cunoaștem și să folosim toți factorii mobilizatori. Unul dintre aceștia il constituie caracterul anga- jant al activității cercetătorului, manifestare directă a patriotismului său.Patriotismul. acest sentiment puternic de dragoste fierbinte fată . de patrje. de popor, prezintă o trăsătură generală, universal valabilă. ’ independentă de profesie. Este dorința de a sluji cu tot devotamentul patria și cauza poporului tău, indiferent de situația concretă in care ești pus să acționezi. Există. în același timp, o concretizare a acestei trăsături prin manifestări ce îmbracă forme specifice, caracteristice anumitor activității Or. asupra acestora voi încerca să mă opresc — și anume, a-

va trebui„cincina-
supra acelui factor mobilizator : responsabilitatea angajată a personalului din activitatea de cercetare științifică, aceasta ca trăsătură definitorie a sentimentului patriotic.Această responsabilitate se face simțită în diferite etape de a- bordare și desfășurare a activității noastre.

prof. dr. ing.
Dinu BUZNEA 

director al Institutului 
de cercetări și proiec
tări pentru tehnică de 

calcul

în etapa elaborării temelor de cercetare și, în special, a angajării acestor teme pot apărea frămintări și preocupări care se dato- resc fie supraestimării greutăților obiective, fie supraevaluării factorului risc ori unor aspecte legate de retribuția tarifară.Firește însă că asemenea aspecte nu pot diminua hotărîrea cercetătorilor patrioți de a trece peste considerentele de ordin subiectiv. de a analiza realism și biectivele cercetare angaja să Constituie domeniulcalcul modul cum s-a obligat și a condus lucrările dr. ing. Emil

cu ci- dc seluciditate temei și de a le realizeze,exemple în tehnicii de

Tudor, care, mobili- zind un mare număr de specialiști din institut, a realizat și introdus in fabricația Ide serie primul calculator românesc din generația a treia: ..Felix" C-32 ; cum a acționat colectivul condus de dr. ing. Francisc Mo- meo. care a omologat, în cursul lunii decembrie. cel de-al doilea calculator de capacitate medie spre măre, ,,Felix" C-512, realizat pe baza concepției proprii ș. a. Am citat numai aceste exemple din institut, poate dele mai semnificative din multele care se pot da, pentru a ilustra ideea angajării, ca exprdsie a sentimentului patriotic.în desfășurarea și încheierea lucrărilor de ' cercetare științifică și dezvoltare tehnică pot apărea, de; a- semenea, momente de răscruce, generate i de felurite probleme privind asigurarea personalului. ca și a materialelor necesare, a- parate. utilaje, documentare. ori legate de soluțiile tehnice și tehnologice ce urmează a se adopta. în ultimii 12 ani am avut sarcina de a înființa și conduce pe rînd patru institute de cercetări din domeniul electronicii, informaticii și tehnicii de calcul. De fiecare
(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

Faptele demonstrează justețea 
propunerilor României privind

PRIORITATEA ABSOLUTA
DEZARMĂRII NUCLEARE

ÎN PAGINA A VI-A
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FAPTULDIVERS
Muzeul
unei pasiuni

De ani. și ani. solii Maria șl 
Nicolae Pipaș, învățători in sa
tul Tisa, judeful Maramureș, a- 
dună cu pasiune comori de artă 
populară, transformîndu-și casa 
intr-un autentic muzeu. Dar cei 
doi învățători nu sint _ numai 
colecționari, ci și păstrători ai 
meșteșugurilor locale tradițio
nale. Un exemplu : pentru vop
sirea linii, cei doi prepară cu
lori vegetale obținute din plan
te, așa cum au făcut dintotâeau- 
na maramureșencele. Covoarele, 
ceramica veche. ștergarele, o- 
bieclele de podoabă, trăistuțele 
și altele fac casă bună în... casa 
soților Pipaș cu lucrări semnate 
de unii dintre marii noștri ar
tiști, între care : Vida Geza, 
Cornelia Baba, Paul Erdbs, 
H. Calargi, Sabin Bălașa.

Arheologică
Un grup de cercetători de la 

Muzeul Transilvaniei din Cluj- 
Napoca și de la Muzeul județean 
de istorie din Reșița au descope
rit lingă localitatea Moldova Ve
che (județul Caraș-Severin) 
urmele unor așezări străvechi. 
Bogatul material arheologic 
(intre care fragmente de cera
mică pictată, unelte din corn și 
rișnife de mină) atestă existen
ta unei așezări de la începutul 
epocii neolitice. In același loc 
a mai fost descoperită o așezare 
din perioada feudalismului tim
puriu. Cercetările muzeografi
lor continuă.

N-a putut 
să doarmă
de rușine

9

Olimpia Lucaciu, gestionară 
la un magazin in. Cluj-Napoca, 
a fost trimisă in judecată sub 
învinuirea de a-și ® creat „plu
suri" în gestiune, «pe care n-a 
putut să le justifice. Pentru a 
'scăpa de pedeapsă, l-a rugat pe 
cetățeanul Petru Gherghifă să depună mărturie In favoarea 
ei, contra sumei de 1000 de lei. 
Zis și făcut. P.G. a spus in fata 
instanței ce i-a spus și lui in
culpata. după care a încasat 
banii. Toată noaptea insă 
Gherghifă n-a putut să lipească 
geană de geană, reproșîndu-și 
că și-a vîndut cinstea pe ruși
ne, mințind. A doua zi, s-a dus 

procuratură unde a 
ade-

glonț la
spus „adevărul si numai 
vărul". i

Haine 
pe măsurăHoinărind prin Brașov, der Cepoiu, dintr-un sat 1 șănean. își făcuse obiceiul Toa- boto- _________ _______ ... _ 1 să frecventeze restaurantele. Chiar mai multe în aceeași zi. După ce comanda o bere sau o „tărie". T.C. își rotea privirea prin local, dar mai ales spre locul unde consumatorii își lăsau îmbrăcămintea. Apoi, aparent plictisit, se scula alene de la masă și se îndrepta agale spre garderobă sau cuier. Dar o dată ajuns aici, se înviora brusc. Și, cu o nebănuită iuțeală de mină, înșfăca tot ce găsea mai tării : o haină, fular... Pînă a fost prins să iasă din silvania" cu maior. Care de cald.

acă- o căciulă, un deunăzi, cind T.C. în timp ce încerca restaurantul ,,Tran- hgina unui consu- haină nu i-a tinut
Va fi muzică

In timp ce paznicul Constan
tin Dumbravă din Tulcea își 
făcea obișnuitul rond de noapte 
la unitatea unde lucra, acasă la 
el se producea o spargere. In 
zori, cind s-a tutors acasă. C.D. 
avea să constate că toți banii pe 
care-i avea, agonisiți prin mun- 

Cam 
tinerei 
Fănel 

Buhaciov (ultimul, vecin cu pă
gubașul) — își cumpărau din
tr-un magazin instrumente mu
zicale în valoare de... 23 000 lei. 
Voiau să faefi o orchestră pro
prie. Legătura dintre cele două 
intimplări s-a făcut repede și tot 
repede au fost .prinși de miliție. 
Afacerea cu orchestra a căzut. 
Dar tot va fi... muzică.

Cum

că cinstită, dispăruseră, 
la aceeași oră, doi— Dan Bădulescu și

se premiază 
un canar ?O originală competiție... muzicală a canarilor a fost organizată la prima expoziție de păsări de la Tg. Mureș. Se pare că emoțiile concursului i-au încercat mai mult pe canarii con- curenți, decît pe stăpînii lor. Așa se face că unul dintre canarii pensionarului Vâradi Arpad — despre care se susține că are un „repertoriu" extrem de bogat — a fost foarte „emoționat" în fața juriului, și nu a luat decît premiul III. Stăpinul s-a consolat cu alți doi canari, care — deși mai modești ca repertoriu — s-au dovedit în mare ..formă" și au ciștigat premiul I. Dar știți oare cum trebuie să cir.te un canar pentru a lua premiul I ? Să nu deschidă ciocul prea tare, să nu se sufoce de... emoție, să mlădieze triluri fine și prelungi, să fie calm și, la sfîrșit, să mulțumească asistenței pentru atenția cu care a fost ascultat.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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-----------------Preocupări și exigențe Ia consiliile populare
Pentru ridicarea activității de planificare pe o treaptă superioară, Legea cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României prevede întocmirea planurilor cincinale și anuale nu numai în profil departamental, dar și în profil de ramură și teritorial — pe județe — ceea ce asigură coordonarea optimă a activităților din toate unitățile noastre socialiste, în scopul înfăptuirii obiectivelor prioritare de dezvoltare economico-socială a țării. Ca atare, au fost lărgite atribuțiile comitetelor executive ale consiliilor populare în elaborarea și realizarea planului de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-teritoriale respective.Cum acționează consiliile populare pentru înfăptuirea marilor atribuții ce le revin în acest domeniu ? Localizăm investigațiile noastre în județul Teleorman, care, asemenea tuturor județelor țării, străbate o perioadă de profunde și înnoitoare mutații economico-sociale.— Intr-adevăr, în ultimul timp, consiliile populare au dobîndit atribuții sporite, avînd, între altele, dreptul de a îndruma și controla întreaga activitate de dezvoltare economico-socială pe raza lor adminis- trativ-teritorială — ne spunea prim- vicepreședintele consiliului popular județean. Teodor Roman. Prin a- ccasta. noi am înțeles nu acordarea în plus a unor simple competențe, ci institutionalizarea unei angajări directe, de înaltă responsabilitate, a organului de stat județean față de bunul mers al întregii economii naționale.

— Ce experiență s-a acumulat, în 
acest sens, in județul Teleorman ?— A crescut inițiativa locală în îmbunătățirea întregii activități, în dezvoltarea spiritului de creativitate și a răspunderii în muncă. Precizăm că a devenit o regulă ca, sub conducerea biroului comitetului județean de partid, cu aportul prețios al comuniștilor. sesiunile consiliilor populare pentru adoptarea planurilor de dezvoltare economico-socială și a schitelor de sistematizare să fie precedate de consultarea largă a cetățenilor, a oamenilor muncii. Bunăoară, în cadrul lucrărilor sesiunilor lărgite ale consiliilor populare. în care au fost dezbătute și adoptate planurile de dezvoltare economico-socială in profil teritorial pe perioada 1976—1980, schițele de sistematizare și detaliile centrelor civice ale localităților, au participat la discuții peste 1 000 de deputați, 6-au făcut 322 de propuneri valoroase. Pentru transpunerea in

viață a propunerilor sint antrenate, de asemenea, toate consiliile, populare. sînt atrași toți deputății, a-

tățile existente. Punerea în funcțiune a numeroase și moderne capacități de producție, repartizarea judicioasă a forțelor de producție au imprimat economiei județului un înalt dinamism, producția industrială a crescut — în cincinalul 1971—1975 — într-un ritm mediu anual de 18 la sută, superior celui pe țară. Mutații profunde au avut loc și în structura producției : industria constructoare de mașini, chimică și energetică au deținut în 1975 o pondere de aproape

perspective are comuna sau orașul în care muncește și trăiește, cum sînt valorificate resursele locale — preciza Ion Andrei, directorul direcției județene de sistematizare teritorială. Astfel, ca urmare a propunerilor a numeroși cetățeni și specialiști, prin revizuirea amplasamentelor o- biectivelor industriale ce vor fi realizate în cincinalul 1976—1980, pe ansamblul județului se va obține o e- conomie de teren de 80 de hectare, investițiile redueîndu-se cu 254,5 mi
INIȚIATIVA LOCALĂ 

direct angajată în elaborarea 
și înfăptuirea pianului 

- - - - - - - - - - - - DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI TELEORMAN- - - - - - - - - - - - -ceasta devenind o cauză a tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate. Așa se explică cum propunerile de care aminteam sint acum, în mare parte, aplicate.
— Care sint efectele creșterii ro

lului planificării in profil teritorial, 
ale unui asemenea stil de muncă, pu
ternic ancorat in realitățile economi
ce și sociale ale județului ?— Unul din obiectivele avute permanent în vedere la stabilirea prin plan a strategiei creșterii economice și sociale a județului este dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție. în acest scop, în cincinalul 1971—1975. județul Teleorman a beneficiat de importante fonduri de investiții — circa 11 miliarde lei, față de 6 miliarde lei în perioada 1966—1970. Pe harta economică a județului — la Alexandria. Roșiorii de Vede, Turnu-Măgurele și Videle — au apărut 20 de noi întreprinderi și capacități industriale mai importante și, concomitent, s-au dezvoltat uni

60 la sută în valoarea producției globale, față de numai 38,5 la sută in 1970. în agricultură, anul 1975 a fost anul celor mai mari producții agricole din istoria Teleormanului, județul situindu-se pe primul loc în țară la producția de g'riu. După cum se cuvine relevat faptul că, în prezent, zootehnia este organizată im proporție de 60 la sută în complexe de tip industrial.Sînt date și comparații care relevă marile schimbări pozitive petrecute în economia județului, Teleormanul transformîndu-se dintr-un județ a- grar intr-unui industrial-agrar. A- ceste realizări reflectă, în aceeași măsură, și progresele substanțiale care s-au produs pe planul formării și dezvoltării conștiinței socialiste, participării mai active a oamenilor muncii de la orașe și sate la înflorirea economică și socială a fiecărei localități și zone a județului.— Astăzi, cetățeanului nu îl este indiferent cum se dezvoltă și ce

lioane lei, din care 226,5 milioane lei la lucrările de construcții-montaj.La rîndul său, directorul direcției județene agricole, Emilian Mihăilcs- eu, ne relata : „în comunele Peretu, Botoroaga, Conțești, Drăgănești- Vlașca, Pietroșani, Salcia, Furculești ș.a., pe baza propunerilor făcute in sesiunile consiliilor populare, unitățile agricole și-au îmbunătățit planurile de lucru cu măsuri privind aplicarea unor tehnologii avansate, profilarea zootehniei și crearea de ferme specializate, exploatarea rațională a sistemelor de irigații și mai buna gospodărire a pămîntului. Pe această bază, in comparație cu prevederile inițiale ale planului, fiecare unitate agricolă a hotărît sporirea producției în anul 1976 la toate culturile, concomitent cu creșterea efectivelor de animale în I.A.S., C.A.P. și în gospodăriile populației". Care este resortul acestei participări active a cetățenilor la rezolvarea treburilor obștii ? „Fiind

antrenați la stabilirea direcțiilor privind dezvoltarea economică și socială planificată a localităților în care locuiesc — notăm opinia primarului orașului Videle, Ion Ciupercă — oamenii muncii de Ia orașe și sate sînt pe deplin conștienți de răspunderile care le revin în îndeplinirea lor, s-au convins că de înfăptuirea necondiționată a acestor obiective depinde, în mare măsură, ridicarea necontenită a . nivelului. de trai și civilizație al întregii populații".într-adevăr, dezvoltării în ritm înalt a industriei și agriculturii județului Teleorman îi corespund înfăptuiri remarcabile pe plan social. Bunăoară, numărul apartamentelor construite în perioada 1971—1975 este egal cu numărul apartamentelor realizate în trei cincinale anterioare, iar volumul mărfurilor achiziționate de populație a crescut în anul 1975, față de 1970, cu 64 la sută. în domeniul ocrotirii sănătății, între altele, a fost construit modernul spital județean din Alexandria cu 760 de paturi, o nouă secție de pediatrie și nou născut la Turnu-Măgurele, trei maternități în orașele Roșiorii de Vede, Videle și Zimnicea, trei dispensare moderne la Izvoarele. Nen- ciulești și Troianu. Din fondurile statului și din contribuție bănească s-au investit 43,9 milioane lei pentru construirea a noi săli de clasă, grădinițe, internate, cantine și ateliere- școală ; pentru dotarea laboratoarelor, atelierelor și loturilor școlare — 54,8 milioane Iei, iar pentru manuale școlare, burse și pentru- dotarea bibliotecilor — alte peste 30,5 milioane' lei....în cincinalul 1976—1980, potrivit prevederilor de plan, oamenii muncii din județul Teleorman au de înfăptuit sarcini sporite, economia județului va cunoaște, în continuare, o puternică dezvoltare. Cu siguranță, cetățenii județului, puternic mobilizați de organele și organizațiile de partid, de consiliile populare, nu vor precupeți nici un efort pentru realizarea lor exemplară, aceasta fiind în interesul întregii țări, al fiecăruia și al tuturor.
Iile ȘTEFAN 
Ion TOADER

* *> • ('. ■

'■ buzău ■. Realizări
ale cooperației de consumParalel cu desfășurarea activității comerciale, cooperația de consum buzoiană acordă o atenție deosebită atragerii către fondul său de marfă a surplusului de produse agroalimentare și animaliere din gospodăriile populației, prin sistemul achizițiilor și contractărilor. Astfel, în anul trecut s-au înregistrat însemnate' depășiri ale sarcinilor de preluare la o mare parte din produse cum sint : ouă, cu 1 milion bucăți, fasole cu 15 tone, porcine cu 50 tone, 6 tone la ovine, 900 tone furaje și altele. Volumul achizițiilor prevăzut pentru anul 1976 va crește cu mai bine de 50 .la sută față de nivelul realizat în cursul anului precedent.— Cifrele de plan — ne spune tovarășul Clement Șerbănică, președintele IJECOOP Buzău — au fost dezbătute in birourile executive ale cooperativelor de consum zonale încă din luna decembrie 1975, stabilindu-se sarcini concrete atit la nivelul comunelor, cit și pe fiecare lucrător în parte. în acest fel s-a putut trece imediat la încheierea contractelor și convențiilor cu producătorii individuali. în vederea desfășurării în bune condiții a activității au fost (Organizate 56 centre de achiziții, urmind ca numărul acestora să ajungă la 80, pînă la sfirșitul lunii martie.Constituirea fondului de produse animaliere nu se bazează numai pe sistemul achizițiilor în cooperația de consum, ci și pe contribuția substanțială a crescătoriilor proprii. O bună experiență în acest sens au dobindit-o în anii trecuți cooperativele zonale Buzău, Rîmnicu- Sărat, Pătîrlagele, Berea, Beceni, Nehoiu. In scopul stimulării populației pentru creșterea de animale în gospodăriile personale, cooperația de consum livrează cetățenilor purcei, iepuri'-mâtcă și pui de găină din crescătoriile proprii, la prețuri avantajoase.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteir*
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Penlru sănătatea 
celor din Șasea

sfat popular al comunei Șasea, care este corespunzătoare.

Extinderea

Buna creștere
și comportarea în public

Corespondentul nostru voluntar Petru Avarvarei ne-a trimis o scrisoare în care a- răta că in localitatea Șasea, din județul Suceava, a slăbit preocuparea pentru asigurarea unei bune și permanente asistențe sanitare. între altele, el scria : „De mai mulți ani. s-a cerut ca pentru cele 5 sate din fosta comună Șasea să fie repartizați un medic și un oficiant sanitar care să locuiască în Șasea Mică. Pentru realizarea acestei propuneri există suficiente condiții : in clădirea fostului sfat popular se află prezent — și trebuie rămînă — grădinița copii și biblioteca, alte 3 camere pot fi menajate .farmacia, camera de consultații și o cameră de prim- ajutor, iar alte 3 încăperi pot folosi drept locuință pentru medic și, eventual, pentru cadrul mediu sanitar".Direcția sanitară a județului Suceava ne face cunoscut că, in urma verificării celor sesizate, conducerea spitalului Fălticeni a luat următoarele măsuri : medicul de circumscripție va acorda consultații la punctul sanitar Șasea Mică o dată pe săptămînă — joia ; programul de activitate al cadrelor sanitare medii existente a fost reașezat, în sensul că acestea vor sta la dispoziția publicului 4—5 ore pe zi ; urgențele, in cursul după-amiezii și noaptea, se vor rezolva de către personalul medi- co-sanitar care lucrează în ture la căminul- spital de boli cronice Șasea. S-a luat legătura cu factorii de râs; pundere ai consiliului popular comunal Cornul Luncii pentru ca în cursul anului 1976 să fie înființat al doilea dispensar al circumscripției sanitare Cornul Luncii, pentru satele Șasea Mică. Șasea Mare. Sinea și Păiseni. S-au luat măsuri pentru înființarea a două puncte farmaceutice în satele Șasea Mică și Păiseni. în încheierea răspunsului se menționează că al doilea dispensar va funcționa, așa cum propunea și corespondentul nostru voluntar, în clădirea fostului

De ce paznicul 
era... incomod

în să de în a-

Vasile Petrovici din satul Cuveșdia, județul Arad, lucra de un timp, ca paznic la cooperativa agricolă din sat. Și, cum fusese învățat chiar de către președintele cooperativei, să fie cu ochii în patru, a văzut de mai multe ori cum ciobanul Dumitru își . . culturile și cooperativei, cind pagube de zeci de mii de lei. De fiecare dată, el raporta președintelui, Moise Tripo- nescu, constatările sale. Dar cel pus de cooperatori în fruntea lor pentru a face totul în scopul apărării și dezvoltării averii obștești, în loc să ia măsurile impuse, îl repezea pe paznic într-o astfel de manieră incit să-i piară pofta de a mai spune ce vede.„De ce să-i dau posibilitate să le vadă el pe toate ?“ — și-a zis la un moment dat președintele. Și a dat dispoziție ca paznicul să fie demis. Uniunea județeană Arad a C.A.P., care a verificat fantele relatate în scrisoarea primită la redacție, ne-a răspuns că paznicul are dreptate. Ciobanul respectiv, care producea pagube cooperativei. era protejatul președintelui. Dar

Dăncilăpăștea oile prin finețele produ-

nu numai atit. Cu prilejul verificării s-a mai constatat că o suprafață de 20 ha cu trifoi a fost recoltată mecanic ; furajul rezultat a fost balotat, însă nu a fost transportat la timp și trifoiul a putrezit pe cîmp, paguba ridicin- du-se la mai bine de 30 000 Iei. în acest timp președintele se ocupa cu vînzarea prunelor.„Din discuțiile purtate cu mai mulți cooperatori, se subliniază în răspuns, a reieșit că președintele nu are o comportare cuviincioasă față de cei cu care lucrează. Pentru că a fost criticat în a- dunarea generală de către Mircea Iosif, membru în consiliul de conducere, președintele l-a acționat la comisia de judecată de pe lingă consiliul popular, cu toate că această problemă nu cădea în competența acesteia". Bineînțeles că nu de competență este vorba în cazul de față, ci de atitudinea retrogradă a președintelui. Fapt este că, în încheierea răspunsului, se precizează intenția de a se propune adunării generale a C.A.P. înlocuirea președintelui și imputarea pagubelor produse cooperativei.Ar mai fi trebuit precizat, totuși, un lucru : dacă autorul sesizării va fi reprimit în munca de paznic la cooperativă.

ieșeneîn ultimii ani s-a extins considerabil rețeaua comercială a Iașiului, prin înființarea de noi magazine la parterul blocurilor de locuințe sau construite special în toate cartierele orașului, precum și prin modernizarea și extinderea unităților existente. A fost mărit, în special, numărul de unități cucele de tip „Gospodina", de incintă, pensiuni etc. numai trei bufete de existente în 1972 în Iași,zent sînt 75. în aproape 20 din aceste bufete de întreprindere se servește mlncare caldă. Răs- punzînd în 1976 incintă care se care

autoservire, bufete Față de incintă în pre-
cerințelor angajaților, numărul bufetelor de va crește cu incă 20, în va servi îndeosebi mîn-caldă. (Manole Corcaci).

în fotografie: Supermagazinul 
„Copou" din lași.Foto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I)

Concis, la obiectRegionala de căi ferate Cluj : Cererea unui grup de navetiști de pe secția Holod-Dobrești, prin care solicita repunerea in circulație a trenurilor 3909/3910, a fost soluționată. Trenurile au fost repuse in circulație, în compunere redusă, potrivit volumului de călători de pe această secție.Consiliul Culturi’ și Educației Socialiste — Direcția așezămintelor culturale : întrucit spațiul în care funcționa biblioteca pentru copii și tineret din Arad a avut anterior fncrcială, în baza unei hotărîri executiv al consiliului popular procedat la reamenajarea sa în ciale. Biblioteca pentru copii și tineret urmează să fie mutată în localul bibliotecii județene, in- tr-o clădire in curs de renovare.Consiliul județean al sindicatelor Dolj : în urma discuțiilor avute cu organele locale sindicale, U.T.C. și sportive din Calafat, s-au stabilit măsuri pentru organizarea mai multor acțiuni sportive la diferite ramuri de sport prevăzute în calendarele sportive pe 1976, care să dea posibilitate antrenării unui număr cit mai mare de tineri. De asemenea, au fost prevăzute în planurile de dezvoltare a activității sportive pe anii 1976—1980 amenajarea de noi baze sportive.
Neculai ROȘCA

destinație co- a comitetului municipal, s-a scopuri comer-

standuri și pupitre de control, un cuptor de uscare și complexe cu ulei în vid a diferitelor tipuri de transformatoare, partial — utilaje pentru atelierul de vop- sitorie și impregnare a bobinelor, o serie de alte utilaje care au condus la micșorarea efortului fizic și creșterea productivității muncii. Pentru Rontgen au fost realizate pupitrele de control.în cinci ani, aici, la „E- lectrotehnica", s-a depus un impresionant volum de muncă. Așa cum se prezintă azi, întreprinderea este creația unui colectiv remarcabil, Gindirea tehnică a prins a- ripi, se desfășoară larg, pe multiple planuri ; ea este ancorată in prezent, și-n c- gală măsură în viitor, finind seama de faptul că va trece printr-o nouă etapă de dezvoltare în cincinalul revoluției tehnico-științifi- ce. Cu totul lăudabil este efortul de instruire. Reproduc afirmația tovarășului Aurel Iliescu : „Din vreo opt sute de tineri cîți lucrează la noi, peste cinci sute au cerut în toamnă a- deverințe, ca să se poată înscrie la școli medii ori la institute de învățămînt superior". De fapt, instruirea continuă este aici o necesitate. In cinci ani s-a a- juns la o selecție severă a cadrelor. Cine nu poate face față și nici nu vrea să-nvețe. nu-i nici o supărare : ori primește o mun-

instruit, pasionat.

Cind intrăm neului Român tr-un templu : ’in pregătiți pentru a recepta bucuriile muzicii ; la teatru, odată cu primul gong, încetăm șoaptele ca să auzim replicile și să respectăm cadrul solemn în care ne aflăm. Evident însă că în sala unui . cinematograf unde rulează o comedie ori un film de palpitante aventuri, ca și în arena sportivă unde încurajăm echipa favorită — nimeni nu ne cere aceeași tăcere pioasă. Ni se cere totuși 'să ne comportăm civilizat. Și cei mai mulți dintre cetățeni au, intr-adevăr, o conduită civilizată, chiar exemplară, in locurile publice.în raidul nostru efectuat recent prin unele locuri și lăcașuri publice din Capitală, după plecarea celor ce le-au populat citeva am găsit însă și urme ale unei conduite ieșite din comun și din normal. Din păcate, sint cetățeni prin comportamentul alterează clipa de i sau de destindere a din jur, pentru că, cu pălăria și paltonul, și-au lăsat la garderobă și buna creștere. Amintim doar în treacăt de aceia care, întir- ziind la teatru, nu se sfiesc să deranjeze un rînd întreg de spectatori, . sau de cei care, către final, cind pe scenă se aud ultimele replici și aștepți cu răsuflarea tăiată dezno- dămintul, te calcă pe picioare pentru a fi primii la garderobă. De asemenea, nu stăruim aici asupra „uitării de sine" a acelor spectatori din sălile de cinema sau de sport care ronțăie semințe ori foșnesc, pină la exasperare, ambalajele u- nor dulciuri cumpărate în pauză.Palatul sporturilor și culturii — edificiu modern, cu o capacitate de 6 000 de locuri

in aula Ate- pășim ca-n- liniște,

ore,
care, l lor, emoție celor odată

— a fost, într-o vre-
că pe măsura ori pleacă s-o parte, duce lipsă notat : na. Domnești și mune au dat „Electrotehnica". Navetiști? Nu, nici vorbă, au la dispoziție mașina 79. care merge destul de repede, și cu toții se consideră bucureș- teni.

cunoștințelor caute în altă întreprinderea nu de cadre. De tineri din Chiaj- alte co- năvală la

me, gazda unor concerte de muzică pop și folk mult gustate .de publicul tînăr. S-a renunțat însă la acest gen de concerte. De ce ?— Pentru că, ne explică tovarășul Vasile Ion, ingi- nerul-șef al sălii, unii spectatori. dînd frîu liber „pasiunii" lor pentru muzică, făceau dificilă audierea normală a concertului : țipau, fluierau, incit nu se mai auzeau instrumentele și soliștii.Cinefilii oferă și ei — din păcate .— unele exem-

în alte alimentație blică. unde, citeodată, vedea tineri cu șapca basca pe cap, față de păstrarea niei. Chiar și într-un local în care oamenii intră grăbiți să mănince, cum este restaurantul cu autoservire din Piața Palatului, am văzut tințri care se așază la cite o masă cu o sticlă de bere în față și, în scurt timp, atmosfera se încinge : aprind țigările (deși fumatul este interzis),

rante sau caluri de lo- pu- poți sau neglijenți curățe-

PROBLEME ALE EDUCAȚIEI 
CETĂȚENEȘTI

ple criticabile. La cinematograful „Excelsior" — unul dintre cele mai spațioase și mai moderne din Capitală — unii spectatori se tolănesc pe scaun sprijinin- du-și picioarele pe speteaza celui din față — unde lasă „amprente" de noroi. „Ce vină au . cetățenii care vin după ei., curat îmbrăcați, și se așazăl pe aceste scaune murdare ? Căci nu avem timpul necesar, între spectacole, să ștergem în urma acestor spectatori necivilizați" — ne spunea responsabilul cinematografului, Nicolae Ciocăncscu. Și a- vea dreptate. La cinematograful „București", responsabilul sălii, Gheor- ghe Tomescu, ne informa că, recent, au trebuit să fie îmbrăcate circa 200 de scaune deteriorate. Reparația s-a făcut înainte de termenul normal, iar un astfel de scaun costă 300 de lei. Autorii unor asemenea isprăvi rămin, de obicei, ne- cunoscuți, astfel că suportă cheltuielile.Cazuri găsite înruditeȘi în
nu eipot fi restau-

și rămin acolo pînă la ora închiderii, șederea lor fiind însoțită de gălăgia de goare. Se înțelege că din jur, oameni veniți ia masa în liniște, sînt vădit incomodați de prezenta acestor grupuri. Uneori intervin, alteori cer ca personalul restaurantului să intervină. Dar...— Nu o dată mi s-a în- tîmplat să fiu jignită de tineri cărora le-am atras a- tenția să stingă țigările — ne mărturisea debarasoarea Maria Butașu. Ba. mai . mult, ca să se răzbune, stingeau țigările pe scaun sau pe tăvi ! Atit de multe tăvi din material plastic au fost deteriorate de asemenea clienți incit a fost nevoie să le înlocuim cu unele din metal.’Interlocutorii noștri ne-au atras atenția asupra faptului în înțelepciunea mintește despre cei șapte ani de-acasă. Cu alte cuvinte — așa cum o demonstrează buna creștere și buna comportare a majori-

ri-că cei să

că, îndeobște, cei cauză sînt tineri, populară a-

tății covirșitoare a tineretului nostru de azi — familia este aceea care pune temelia comportamentului civilizat de mai tîrziu. Dar, desigur, nu numai familia.O observație interesantă în acest sens făcea directorul „Modern-clubului" din sectorul 8, Marin Stoenescu.— în București, ca și în celelalte orașe mari din țară, muncesc și învață foarte multi tineri veniți de la țară. Ei locuiesc în căminele pentru nefamiliști. la gazde, în internate. Cine să-i povățuiască de bine, dacă familia e departe ? Noi am întreprins unele acțiuni în această direcție: s-au organizat brigăzi științifice care vizitează căminele de tineret și discută cu ei problemele cele mai ardente, iar în cadrul serilor de dans am introdus o pauză „Să discutăm zece minute despre...". Cred însă că și ceilalți factori educaționali — școala, organizația de tineret, colectivul de muncă — ar trebui să abordeze cu mai multă răspundere acest aspect. de loc minor, al formării bunelor deprinderi. Din păcate, dacă tînărul muncește sau învață bine, cei din jur se declară mulțumiți și-i abateri de comportare...Evident, mult mai multe despre modul în care unii cetățenii — tineri și mai puțin tineri — își manifestă prezența în localurile publice. Știm cu toții, însă mai uităm uneori': cind sintem în locuri și lăcașuri publice, dorința firească de a ne simți bine nu trebuie să ne facă să-i deranjăm pe cei din jur — animați de aceeași dorință. Să ne comportăm, adică, civilizat — întotdeauna, în orice împrejurare.

„iartă" unele la regulile de in public.se pot spune

Rodlca ȘERBAN

unor mariȘi 1 indau numele care-mi pun Ion Păleanu prescu au terminat școala medie, Ștefan Buturugă are s-o termine curînd, Ionescu și Gruia mai au, dar se descurcă bine". Majoritatea muncitorilor din atelier sînt tineri și foarte mulți dintre ei dornici să învețe, să fie de cit mai mare folos întreprinderii, colecti-

• tinerii nădejdi : Florin O- și-atunci, prin continua instruire a muncitorilor, prin consultări cu tehnicienii și instituirea unui control sever. greșelile sint evitate. „Mărunțișuri se mai ivesc, dar le rezolvăm din mers". Ștefan Ionescu este șef de echipă, răspunde de munca a 11 oameni, și mă asigură că toți sint buni meseriași.Și-acum, păreri ale medicilor transmise constructo-
Pentru cine iubește noul

Și aici, ca peste tot, de altfel, se vorbește despre „oameni de bază" : cei mereu prezenți la datorie, pri- cepuți, într-un continuu proces de reciclare, în pas cu tehnica, inimoși. Dintre aceștia, mulți. am ales doar cîțiva, zenta : fost în tinerețe muncitor la Brașov, ajuns la făbricuța de pe Doamnei, este acum maistru și conduce atelierul de automatizări. Are vreo 180 de oameni în subordine. „Ce pot să vă spun despre noi ? Pot să vă spun , că am primit mulțumiri din partea Combinatului siderurgic din Galați de bună miri din citori — factie a numai a din atelier. „.

pentru a vi-i pre- Constantin Chiriac,

pentru lucrări calitate". Mulțu- partea altor mun- iată marea satis- acestui om. și nu lui, ci a tuturor Pot să vă mai

vului. „Și fata mea, via, care lucrează studentă laDe cîteva aproape în nică, Ștefan un drum la să-l vadă pe Cornel Ionescu, elev la liceul militar, în primul an. „Cind o veni Cornel in vacanță aici, la noi..." Se pare că Ionescu- junior este singurul băiat din cartier care a îmbrăcat în ultima vreme uniforma de elev al unui liceu mili-■ tar și-i stă bine... Ștefan Ionescu declară limpede, spre știința tuturor : toate produsele de-aici se bazează pe matrițerie. O lucrare de proastă calitate poate să dea peste cap planul întreprinderii, fiindcă așteaptă presajul, montajul, ce mai ! — toți așteaptă. Dar aici nu-i vreme de pierdut —

Sil- aici, e A.S.E."...luni încoace, fiecare dumi- Ionescu face Breaza, dornic
rilor de aparate Rontgen : imagine foarte bună, clișeele permit o „citire perfectă", și-apoi, aparatele se dovedesc trainice și asigură securitatea celor qare le manevrează, printr-un sistem de protecție... Părerea lui Emanoil Chiriță, șeful atelierului : „Important a fost pentru noi, la început, că am izbutit să realizăm asemenea a- parate. îndată după aceea, am venit tot noi cu pretenții, să atingem într-un timp record parametrii stabiliți. Nici asta n-a fost ceva imposibil. Dar greu a fost, fiind vorba de instalații de mare complexitate".Avantaje : primul ar fi că se renunță la import ; apoi, în privința exploatării — aparatele permit aplicarea televiziunii cu circuit Închis, astfel incit imaginea

se va păstra mai mult timp, ea va putea fi descifrată de mai mulți medici, de stu- denți. Muncitorii de la atelierul Rontgen au — de fapt trebuie să aibă — o pregătire multilaterală, de la lăcătușerie la mecanică fină. Aceiași oameni fac puntea de lăcătușerie. montajul, reglajul. Cu alte cuvinte : de Ia materia primă la expediție ! Aceasta, în ceea ce privește partea mecanică. Dar lucrurile se petrec- la fel și-n sectorul electrotehnicii și electronicii. Pe această cale aducem la cunoștința medicilor și a pacienților numele cî- torva din muncitorii cu pregătire multilaterală care se străduiesc pentru calitatea aparatelor Rontgen : Gheor- ghe Ferăstrău, Ion Tudo- rache, șefi de echipă, Ștefan Anghel, Ion Badea, Constantin Popescu, Nicolae Gheorghiță, Costel Dăncilă...Un om solicitat: Iosif Roșea. Muncitor, promovat șef al serviciului administrativ, locțiitor al secretarului comitetului de partid, în timp ce lucrează la un referat al comitetului, i se aduc la semnat hîrtii de ia serviciul pe care-J conduce (toate urgente) ; „cadru de bază". Iosif Roșea s-a obișJ nuit cu solicitările de toi felul.Oamenii de Ia „Electrotehnica" nu-șj acordă nici un răgaz de automulțumire — și mi se pare că acesta ar fi „secretul" succeselor de pînă acum.
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Combinatul siderurgic Hunedoara întreprinderea de utilai chimic
(Urmare din pag. I) creșterii productivități muncii cu 16 000 lei pe lucrător și diminuării. fată de plan, a cheltuielilor de producție cu 48 milioane lei.Prin grija permanentă a conducerii partidului și statului, au fost obținute realizări însemnate și în domeniul îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor din combinatul nostru. in perfectionarea pregătirii profesionale și politico-educative, în ridicarea nivelului lor de trai material și spiritual.Pe fundamentul solid al acestor împliniri, pășim într-o nouă și importantă etapă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.■ Nivelul producției de oțel prevăzute de Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. pentru acest cincinal, de 17—18 milioane tone, intr-o structură sortimentală calitativ superioară, solicită din partea tuturor siderurgiștilor voință și pricepere, dezvoltarea capacității de organizare, spirit novator in folosirea eficientă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Exprimind hotărîrea unanimă a comuniștilor, a tuturor muncitorilor. tehnicienilor și inginerilor din Combinatul siderurgic Hunedoara de a acționa cu toate forțele pentru satisfacerea cerințelor de metal ale economiei naționale, de a contribui și pe această cale la traducerea în fapt a tuturor sarcinilor reieșite din expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, adresăm chemarea Ia întrecere tuturor colectivelor de muncă din industria metalurgică, pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din planul național unic pe anul 1976, angajin- du-ne să realizăm peste prevederile planului următoarele :— fontă— oțel— laminate

— cocs metalurgic
— 20 000 tone ,— 25 000 tone— 10 000 tone concretizate intr-o pro- ducție-marfă suplimentară in valoare de 35 milioane Iei.— 2 000 toneîn vederea satisfacerii cu promptitudine a necesităților de metal ale beneficiarilor, vom îmbunătăți activitatea de contractare, programare, fabricare și livrare a produselor, determinînd îndeplinirea cantitativă și sortimentală a contractelor in devans cu cel puțin o zi față de termene.Pe seama depășirii producției, ridicării calității și competitivității laminatelor, prin prospectarea atentă a pieței externe și încheierea unor tranzacții avantajoase, vom exporta suplimentar produse in valoare de 10 milioane lei valută.Se va depune un efort deosebit pentru reducerea importului de materii prime și materiale cu cel puțin 18 milioane lei valută, prin folosirea in cantități sporite a resurselor materiale indigene și reducerea consumurilor normate.Prin organizarea mai bună a producției și a muncii, utilizarea eficientă a fondului de timp, se va realiza o depășire a sarcinii de creștere a productivității muncii cu 600 lei/lucrător.Prin perfecționarea procedeelor de fabricație, valorificarea operativă a cercetărilor, diminuarea pierderilor tehnologice, intensificarea recuperărilor și întărirea spiritului gospodăresc, vom economisi față de normele de consum : 2 000 tone cocs metalurgic, 4 000 tone metal, 1 500 tone cărămizi refractare, 5 000 tone combustibil convențional.Efortul de gospodărire și economisire a resurselor tehnifco-mate- riale și de creștere a eficienței activității economice se va concretiza în reducerea cheltuielilor totale Ia producția-marfă cu 12 milioane lei. din care cheltuielile materiale cu 10 milioane lei, precum și in realizarea de beneficii suplimentare in valoare de 15 milioane lei.Vom intensifica activitatea proprie de cercetare prin antrenarea largă a specialiștilor la soluționarea problemelor complexe ale organizării și conducerii producției, prin stimularea gîndirii creatoare și inițiativei muncitorilor. în care scop prevedem :— asimilarea peste prevederile planului a cinci sortimente de produse noi ;— lărgirea gamei de oțeluri aliate, refractare și inoxidabile pentru fabricarea utilajului chimic, energetic, aeronautic, foraj de adin- cime etc., îmbunătățirea tehnologiei de elaborare și laminare a oțelului inoxidabil, in vederea creșterii gradului de scoatere și asigurare a unui conținut de ferită scăzut ;— asimilarea și livrarea profilelor de oțel cu rezistentă sporită la coroziune atmosferică și cu caracteristici mecanice superioare, realizate întreb 'concepție și tehnologie proprie ;— asimilarea tehnologiei de producere a fontei cu aer îmbogățit cu oxigen la furnalele de 1 000 mc :— asimilarea și definitivarea tehnologiei de utilizare a păcurii la producerea fontei in furnale de capacitate mijlocie :— aplicarea tehnologiilor de elaborare cu tratare in vid, de turnare cu prafuri exoterme și control nedistructiv al laminatelor ;— reducerea duratei de asimilare a produselor prevăzute în plan cu cel puțin o lună mai devreme :— îmbunătățirea finisării laminatelor prin utilizarea plasmei ;— în scopul reducerii importurilor, vom asigura fabricarea in combinat a unor piese de schimb în valoare de cel puțin 5 milioane lei ;— realizarea prin autodotare a unor mașini și utilaje in valoare de 15 milioane lei :— obținerea a două noi produse realizate în instalații de concepție proprie.Ca urmare a măsurilor ce vor fi luate în cursul anului 1976, ponderea oțelurilor aliate, slab aliate și calmate In totalul producției va depăși 62 la sută.Vor fi definitivate și aplicate 12 studii legate de mai buna organizare a conducerii producției și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor.Prin folosirea mai bună a capacităților și suprafețelor de producție, eliminarea locurilor înguste și creșterea siguranței de funcționare a agregatelor se va realiza :— depășirea indicilor de utilizare planificați cu : 1 la sută la bateriile de cocsificare, cu 2 la sută la furnale, cu 3 la sută Ia cuptoarele Siemens-Martin și electrice, cu 1 Ia sută la laminorul blu- ming și cu 2 la sută la liniile continue de laminare ;— realizarea indicatorilor proiectați la fabrica de oxigen mai devreme cu un trimestru față de grafic.îmbunătățirea utilizării fondului de timp, prin reducerea absentelor nemativate. a învoirilor, concediilor fără plată cu 5 la sută față de anul 1975. Prin aceasta indicele de utilizare a fondului de timp va ajunge la 96 la sută.Sub îndrumarea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii impreună cu comitetul sindicatului și U.T.C. vor acorda o atenție sporită îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor din combinat, vor aplica măsuri pentru reducerea poluării mediului înconjurător și îmbunătățirea microclimatului în secții și ateliere, realizarea a 450 locuințe noi și a unor noi spații care să asigure cel puțin 240 locuri pentru grădiniță și 100 locuri pentru creșă.în vederea înfrumusețării combinatului, amenajării unor spații verzi și de agrement, se vor efectua 150 000 ore de muncă patriotică.Prin forme de pregătire organizate, vor fi calificați in acest an 736 muncitori și perfecționați profesional alți 3 375 lucrători de diverse calificări.Alături de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei noastre, puternicul detașament al siderurgiștilor hunedoreni se angajează plenar, cu tot devotamentul și cu întreaga lor pasiune, să înfăptuiască cu succes sarcinile primului an al cincinalului, să obțină și in 1976 rezultate de prestigiu.

Secretarul comitetului de partid,
Ing. Ionel CINDEA

Președintele comitetului 
sindicatului,
Gheorghe DÎRLE

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
ing. Costache TROTUȘ
Secretarul comitetului U.T.C.,
Liviu IACOBONI

„Griviia roșie" București
(Urmare din pag. I) pe 1976, cheamă Ia întrecere toate întreprinderile din industria constructoare de mașini și se angajează să realizeze depășirea planului la : producția-marfă cu 15 milioane lei ; utilaje tehnologice pentru industria chimică, prelucrarea țițeiului, a stufului, a hîrtiei și celulozei cu 200 tone ; mașini și utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald și la rece, in valoare de 8 milioane lei ; producția destinată exportului cu 1,5 milioane lei valută.în acest scop, vom folosi mai bine suprafețele de producție și vom realiza un indice de utilizare a mașinilor-unelte de bază de 90 la sută, față de 85 la sută planificat : vom scurta "durata de reparare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor cu 5 la sută față de termenele planificate, prin mai buna organizare a activității de reparații, asigurarea pieselor de schimb în avans și constituirea de echipe complexe de muncă.— Vom depăși nivelul planificat al productivității muncii cu 1812 lei/lucrător, prin : îmbunătățirea utilizării timpului de lucru aJ muncitorilor cu 1,5 la sută față de realizările din 1975, organizarea și aprovizionarea mai bună a locurilor de muncă, extinderea acordului global la 40 la sută din personal față de 20 Ia sută în 1975, intensificarea muncii politico-educative in rîndul lucrătorilor.Sarcinile de plan Ie vom realiza în condițiile unei eficiențe sporite, materializate în :— devansarea termenelor de livrare cu 30 zile Ia 500 tone utilaje tehnologice pentru export ;— 350 tone metal economisit față de consumul normat, prin extinderea croirii complexe a tablelor, reducerea adaosurilor tehnologice și a pierderilor din rebutări ;— 500 mii kWh energie electrică și 300 tone combustibil convențional economisite față de consumurile planificate ;— reducerea cheltuielilor de producție, față de nivelul planificat, cu 2,5 milioane lei — reprezentind o reducere de 3,5 lei la 1 000 lei producție-marfă — din care 2 milioane la cheltuieli materiale ;— depășirea beneficiului planificat cu 3 milioane lei.Pentru aplicarea in producție a cuceririlor științei și tehnologiei moderne :— vom asimila în fabricație noi utilaje tehnologice, cum sînt : autoclave sferice pentru furfurol, turbouscătoare polietajate pentru carbonatul de calciu, xantagenoare pentru celofibră, reactoare pentru uree și altele — astfel incit ponderea acestora să crească eu 30 la sută față de sarcina planificată și să ajungă la 80 la sută în totalul producției-marfă ;— vom aplica în producție 10 procedee tehnologice noi peste cele planificate, cum sint : sudarea cu bandă electrod pe suprafețe elip- soidale, sudarea automată a recipienților cu pereți groși (80—150 mm) din materiale termorezistente, sudarea tablelor placate cu titan și altele ;— vom executa prin autodotare mașini și utilaje în valoare de 25 milioane lei, între care : presa de ambutisare de 1 600 tf., standuri de sudare automată, standuri basculante pentru îmbinat virole, poziționere de sudură și altele ;— ne vom aduce contribuția la cercetarea tehnologică prin determinarea parametrilor de transfer de căldură ai țevilor cu aripioare, în scopul folosirii acestora la realizarea răcitoarelor cu aer. Prin aceasta vom înlocui apa ca agent de transfer de căldură, prin recircularea aerului atmosferic.— vom Îmbunătăți calitatea produselor executate prin creșterea gradului de dotare cu S.D.V.-uri, A.M.C.-uri și standuri de probă, dezvoltarea activității de „Service" la beneficiari, prin intensificarea muncii politico-educative pentru creșterea răspunderii lucrătorilor noștri.— vom acorda, în continuare, o atenție deosebită pregătirii și perfecționării profesionale a forței de muncă prin calificarea unui număr de 500 muncitori și prin cuprinderea la cursurile de perfecționare a 33 la sută din totalul personalului.— pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, vom executa lucrări de modernizare a turnătoriei, îmbunătățire a ventilației, eliminarea efortului fizic prin mecanizarea unor operații de muncă ; vom da in folosință al treilea cămin pentru nefamiliști cu o capacitate de 186 locuri și vom efectua 400 000 ore muncă patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea întreprinderii.Colectivul nostru de muncă, condus și îndrumat de comitetul de partid, își exprimă convingerea că toate întreprinderile constructoare de mașini, în activitatea lor consacrată înfăptuirii Hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R., vor răspunde chemării noastre și vor acționa cu entuziasm pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor planului pe anul 1976 în scopul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.

Secretarul comitetului de partid,
Hie BOLOGA

Președintele comitetului 
sindicatului,
Constantin BUZATU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Steiian NECULA

Secretarul comitetului U.T.C.,
Cornel ȘERBAN

Cooperatorii din comuna lanca - 
juM Brâila

către toate cooperativele agricole 
de producție, către întreaga 

țărănime cooperatistăIn aceste zile, întregul nostru popor desfășoară o muncă entuziastă pentru înfăptuirea prevederilor noului cincinal, care, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul sărbătoririi ..Zilei recoltei", trebuie să fie „nu numai cincinalul revoluției tehnico- științifice, dar și cincinalul care să ducă la transformarea radicală a agriculturii noastre, la modernizarea ei, la situarea României în rîndul țărilor cu agricultura cea mai înaintată".Ținînd seama de condițiile de muncă tot mai prielnice pe care le asigură mecanizarea, chimizarea și irigațiile, bizuindu-ne pe existenta unor însemnate rezerve, vă adresăm, tovarăși cooperatori agricoli din întreaga țară, chemarea la întrecere pentru depășirea indicatorilor de plan pe 1976, angajindu-ne să realizăm următoarele obiective :— în domeniul folosirii depline a fondului funciar vom acorda cea mai mare atenție valorificării superioare, intensive, a celor 3 464 ha teren arabil ; acesta va crește in 1976 cu încă 9 ha ;— vom readuce în circuitul economic, pentru producerea de furaje, 20—25 ha teren sărat și neproductiv ;

— vom folosi 20 000 tone îngrășăminte naturale pe suprafața de 1 000 ha ;Aplicind tehnologiile cele mai corespunzătoare, ne angajăm, in condiții de neirigare, să obținem peste plan :— la cultura griului, pe suprafața de 900 ha, un spor de 600 kg la ha ;— la cultura porumbului, pe 1 000 ha, un spor de 1 200 kg, iar de pe suprafața de 200 ha să obținem o producție de 20 000 kg știuleți la ha ;— la cultura florii-soarelui, pe 500 ha cultivate, vom realiza o producție medie de 2 600 kg, față de 2 200 kg planificat ;— Ia cultura sfeclei de zahăr vom recolta de pe suprafața de 150 ha cite 45 000 kg sfeclă, față de 35 000 kg/ha prevăzut în plan, iar de pe 50 ha — o producție de peste 70 mii kg sfeclă la ha, din care să rezulte 10 tone zahăr la ha ;— vom semăna a doua cultură, după recoltarea griului și orzului pe 1 000 ha, astfel ca de pe 600 ha să realizăm cel puțin 30 000 kg masă verde la ha, iar de pe 200 ha, peste 500 tone porumb boabe ;— vom crește cu 500 numărul de bovine față de prevederile planului ; efectivul de vaci de lapte va ajunge la 1 500 capete, cu 500 mai mult față de prevederi, iar producția de lapte, în medie, va fi de peste 2 600 litri pe cap de vacă furajată.— la sfîrșitul anului vom avea 700 porcine, cu 500 mai mult decît prevederile planului ;— la sectorul ovin vom ajunge la un efectiv de 4 000 animale, cu 1 000 mai mult decît prevede planul, iar de la fiecare oaie tunsă vom realiza 5 kg lină.— vom realiza de pe 30 ha o producție medie de 100 tone sfeclă furajeră.în 1976 ne angajăm să vindem statului următoarele cantități peste plan : 700 tone griu, 1 200 tone porumb, 100 tone floarea-soare- lui, 2 300 tone sfeclă de zahăr, 300 hl lapte de vacă, 200 hi lapte de oaie, 194 tone carne, 2 000 kg lină.Activitățile industriale și prestările de servicii vor fi dezvoltate, astfel îneît valoarea acestora să ajungă la 1,5 milioane lei, față de 1 milion realizat in 1975.în anul 1976. fondul de dezvoltare va fi mai mare cu 40 Ia sută față de 1975, reprezentind 28 la sută din valoarea producției nete a unității. El va fi utilizat pentru :— extinderea la 760 ha a suprafeței amenajate pentru irigat ;— construirea unui grajd pentru 250 vaci de lapte ;— dezvoltarea capacităților de asigurare a apei pentru zootehnie prin amenajări, modernizări și extinderea instalațiilor de apă în fermele de bovine și porcine.Pe baza dezvoltării puternice a producției, fondul de retribuire va înregistra o creștere însemnată, astfel că veniturile pe un cooperator vor crește de la 1 600 la 1 750 lei lunar.Consiliul de conducere va urmări cu maximă răspundere și exigență reducerea simțitoare a cheltuielilor materiale, astfel ca acestea să fie cu 20 la sută mai mici decit în anul 1975.Cooperativa agricolă va sprijini cooperatorii să valorifice la maximum terenurile pe care le dețin in proprietate și folosință. Pentru început, 40 de cooperatori vor amenaja in curțile caselor solarii, în suprafață de peste 15 000 mp. in vederea producerii de legume timpurii. O parte din suprafața ocupată de loturile in folosință personală va fi însămințată cu plante furajere.Se vor livra cooperatorilor, contra cost, pentru creștere și îngră- șare, 600 de purcei, dintre care 300 vor fi vinduți organizațiilor comerciale de stat, la greutatea de circa 100 kg fiecare. De asemenea, cooperativa va asigura membrilor săi furaje de volum pentru creșterea și îngrășarea tineretului bovin și ovin, pentru hrănirea unui număr sporit de vaci și oi. a căror producție de lapte și lină va fi valorificată prin organizațiile comerciale ele stat. în același timp, cooperativa agricolă va asigura sămînța de lucerna pentru ca fiecare cooperator să poată însămînța pe lotul in folosință personală între 0.05—0.10 ha lucernă.Avem convingerea că chemarea noastră va avea ca efect stimularea in continuare a activității productive a țărănimii cooperatiste, angajind-o in mod plenar la încheierea anului 1976 cu rezultate deosebite.
Adunarea generală
a cooperatorilor din lanca, 
județul Brăila

IstiUl de corcoliri 
si praafâri tehnologice phifh 
ilEiri constructoare de mașini 
către toate institutele de cercetare 

și proiectareMobilizîndu-și forțele în vederea rezolvării pe calea cercetării și proiectării tehnologice proprii a problemelor majore ale economiei naționale, prin introducerea în producție a tehnologiilor și produselor de mare eficiență economică, cu performanțe tehnice ridicate și consumuri specifice reduse de materiale și energie, institutul nostru se angajează să contribuie, printr-o muncă fermă și hotărită. la înfăptuirea sarcinilor activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică trasate de documentele istorice ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.Colectivul institutului nostru, chemînd Ia întrecere toate institutele de cercetare și proiectare, se angajează să realizeze in cursul anului 1976 — primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice — următoarele obiective :1. Promovarea tehnologiilor moderne de mare eficiență economică în industrie, a procedeelor tehnologice noi și utilajelor tehnologice de randament sporit, realizind peste plan :— introducerea în 7 întreprinderi a mecanizării operațiilor manuale, in special a montajului, a liniilor tehnologice, a sistemelor de fabricație și a prelucrărilor neconvenționale ;— finalizarea unui număr de 36 teme de cercetare și proiectare tehnologică, contribuind la modernizarea proceselor de fabricație din industrie.2. înnoirea și diversificarea producției de aparatură hidraulică și pneumatică, mecanisme și organe de mașini, prin asimilarea în fabricație a unor noi familii de modele și prototipuri de mașini, aparate și utilaje ;— realizarea a 6 familii modele de aparate hidraulice și mecanisme de acționare mecanică peste plan, in vederea asimilării lor în întreprinderile specializate ;— asigurarea asistenței tehnice necesare Ia introducerea în fabricație de scrie a 19 produse noi și modernizate :— tipizarea și unificarea unui număr de 16 familii de utilaje tehnologice speciale, organe de mașini și aparate de uz general.3. Creșterea contribuției institutului la valorificarea rapidă a unor cercetări finalizate și reducerea efortului valutar, prin :— conceperea și realizarea unor utilaje și instalații tehnologice care să elimine necesitatea unor importuri în valoare de 70 milioane lei ;— realizarea de microproducție suplimentară în valoare de 1,6 milioane Iei, ceea ce reprezintă o depășire de 8 la sută ;

— realizarea prin autodotare a unor instalații și echipamente de laborator în valoare de 4,5 milioane lei ;— generalizarea colectivelor mixte de cercetare—proiectare—producție, in vederea colaborării eficiente, pe toată durata cercetării și asimilării, cu specialiștii din producție.4. Realizarea de beneficii peste plan în valoare de 1,5 milioane lei.5. Reducerea de termene față de contracte, cu un număr de 3 300 zile, Ia lucrările de cercetare și proiectare.6. Colectivul institutului se angajează să efectueze în anul 1976 un număr de 20 000 ore muncă patriotică pentru executarea unor lucrări tehnice și organizatoric-gospodărcști.întregul colectiv al institutului, în frunte cu comuniștii, va acționa cu hotărire pentru a pune în practică angajamentele asumate, asigurind ridicarea la un înalt nivel a disciplinei și conștiinciozității profesionale, folosirea intensivă a capacității de producție din ateliere și laboratoare prin extinderea muncii in două și trei schimburi, întărirea controlului și îndrumării operative asupra îndeplinirii programelor de lucru la toate nivelurile, promovarea spiritului colectiv in muncă și a exigenței comuniste în aprecierea rezultatelor obținute, stimularea activității creatoare, a abordării cu curaj a soluțiilor avansate, de înaltă eficiență în rezolvarea problemelor.Colectivul institutului este ferm hotărît să realizeze înainte de termen sarcinile planului pe anul 1976 la toți indicatorii, contribuind cu toate forțele la îndeplinirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Secretarul comitetului de partid, 
ing. Constantin VULPE

Președintele consiliului științific,
ing. Ion CRIȘAN

Președintele comitetului 
sindicatului,
ing. Ioan LUCA

Secretarul comitetului U.T.C.,
Constantin M1TULESCU

Combinatul chimic Craiova 
către toate unitățile din industria 

chimicăMarile succese obținute în cincinalul 1971—1975 demonstrează uriașa capacitate creatoare a poporului nostru pentru transpunerea în viață a Programului partidului de ridicare economică șl socială a patriei. La aceste înfăptuiri și-a adus contribuția și colectivul de chimiști de pe platforma Craiovei. care a îndeplinit cu 52 zile înainte de termen sarcinile cincinalului, realizind peste prevederi o producție globală în valoare de 355 milioane lei.Angajat in intreeerea socialistă cu întreaga sa capacitate, colectivul nostru a depășit sarcinile de plan pe 1975 cu 76 milioane lei la producția globală, cu 14 milioane lei la producția-marfă, iar la export cu 20,5 milioane lei valută.Animat de dorința de a contribui la realizarea și depășirea planului pe 1976, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din Combinatul chimic Craiova, sub conducerea organizației de partid, cheamă Ia întrecere unitățile din industria chimică și se angajează să realizeze :— depășirea sarcinilor de plan la producția globală cu 30 milioane lei și la producția-marfă cu 25 milioane lei, concretizate in următoarele produse :
o 2 300 tone îngrășăminte cu azot substanță activă ;
e 2 000 tone îngrășăminte complexe substanță activă ;
o 360 tone catalizatori pentru amoniac ;
a 200 tone acetat de butii ;
o 700 tone Nmc oxigen tehnic ;
o 3 000 tone amoniac ;• 10 milioane lei piese schimb și utilaje ;— creșterea productivității muncii peste sarcina planificată cu 5 000 lei pe lucrător ;— realizarea unui beneficiu peste sarcina de plan de 6 milioane lei ;— reducerea cheltuielilor de producție cu 6 milioane lei, din care cheltuieli materiale cu 4 milioane lei, prin economisirea a 5 100 tone amoniac pentru acetilenă. 100 tone amoniac pentru ni- trocalcar, 150 tone acetaldehidă pentru butanol, 30 tone metal, 8 000 tone combustibil convențional. 9 milioane kilowați/oră ;— depășirea planului la export cu 5,5 milioane lei valută.Printr-o mai bună folosire a capacității creatoare a cadrelor proprii, intensificarea activității de cercetare științifică și aplicarea în producție a rezultatelor cercetării, se vor obține :— realizarea peste plan a 150 repere piese de schimb, menite să înlocuiască importul ;— realizarea a cinci produse noi : catalizatori pentru conversia oxidului de carbon de joasă temperatură, catalizatori pentru me* tanizare, 3 sortimente noi de îngrășăminte chimice lichide;— valorificarea deșeului de azotat de calciu rezultat la produ- cerea îngrășămintelor complexe ;— îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a butanolului ;— scurtarea cu două trimestre a perioadei de atingere a parametrilor proiectați la instalația N.P.K.— prin folosirea potențialului creator al colectivelor din secții; vom moderniza instalațiile de catalizatori de amoniac nr. 1 și de alcool polivinilic ;— creșterea ponderii produselor de calitate superioară cu 1 la sută față de sarcina planificată ;— printr-o mai bună organizare și pregătire a lucrărilor, vom reduce cu 5 la sută timpul planificat pentru executarea reviziilor generale ;— indicele de utilizare a timpului de lucru maxim disponibil va crește la 98 la sută.Ridicînd pe o treaptă superioară responsabilitatea conducătorilor locurilor de muncă, exigența instruirii și acțiunile de propagandă și control, vom crea un cadru tehnico-organizatoric i superior pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă prin :— captarea prafului la instalația de măcinare a calcarului din cadrul secției II de ingrășăminte ;— diminuarea poluării fonice la instalațiile din cadrul secției I ingrășăminte ;— echiparea mașinilor-unelte cu dispozitive omologate ;— amenajarea unui stand pentru încercarea covoarelor electro- izolante ;— prin munca politico-educativă și organizatorică, vom imprima Întregului colectiv o înaltă responsabilitate socială pentru a aduce o contribuție activă la rezolvarea problemelor. în vederea înfrumusețării locurilor de muncă vom presta cel puțin 128 000 ore de muncă patriotică.Sintem convinși că toate colectivele de muncă din industria chimică vor primi cu însuflețire chemarea la întrecere și vor răspunde prin fapte pentru inflorirea chimiei românești și dezvoltarea economiei naționale.

Secretarul comitetului de partid,
Petre ANDRIȚOIU

Președintele comitetului 
sindicatului,
Constantin POPESCU

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. Oliviu POPA
Secretarul comitetului U.T.C., 
Nicolae CRĂCIUNLUCRĂRI LA ZIÎN AGRICULTURĂ

■ Arături pentru însămînțările 
de primăvară

■ Fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale

■ Tăierile și stropirile în livezi

Zilele din această iarnă trebuie folosite din plin, gospodărește, pentru pregătirea viitoarei recolte, care numai la cereale va trebui să ajungă — potrivit prevederilor din plan — la peste 20,5 milioane tone. Recolte mult mai mari decit în alți ani urmează să se obțină la șfecla de zahăr, floarea-soarelui, legume, cartofi și fructe — produse indispensabile bunei aprovizionări a populației. Or, unele lucrări care se execută in această perioadă pot influența in mare măsură sporirea randamentelor la hectar. Iată de ce organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole trebuie să urmărească executarea tuturor lucrărilor specifice acestui sezon.
B Obținerea unor recolte mari la culturile care se însă- mînțează primăvara impune ca încă din toamnă, pe terenurile respective, să fie făcute arături adinei. Datorită bunei organizări a muncii și timpului favorabil din toamna trecută au fost arate 4 milioane de hectare — cea mai mare suprafață pe care s-a executat vreodată această lucrare. Se poate spune, deci, că a fost pusă o temelie puternică viitoarei recolte. Trebuie arătat însă că în unele județe nu au fost arate toate suprafețele prevăzute în plan. După cum se știe, zăpada abundentă din luna noiembrie a întrerupt. în județele din sudul țării, continuarea arăturilor. Condițiile climatice din această iarnă — în cea mai mare parte a țării, solul nu este acoperit de zăpadă — permit executarea arăturilor pentru însămînțările de primăvară. în județul Ialomița, care a lansat chemarea la întrecere adresată tuturor comitetelor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agricul

tură pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor stabilite prin planul de dezvoltare economico-socială pe 1976 la producția vegetală și animală, se desfășoară o amplă bătălie pentru încheierea arăturilor pe întreaga suprafață. După cum am fost informați la direcția agricolă, mai sint de arat 25 000 hectare in cooperativele agricole și 6 000 hectare in întreprinderile a- gricole de stat. în tot cursul săptămi- nii care a trecut, in județul Ialomița s-a lucrat din plin. Mecanizatorii de la S.M.A. Grivița au arat mari suprafețe de teren la cooperativele a- gricole din Miloșești. Grivița. Traian, cei de la S.M.A. Andrăsești — la cele din Reviga. Rovine și Andrăsești. Au lucrat din plin și tractoriștii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Scinteia și Cocora. Direcția agricolă a județului Ialomița a luat măsuri ca 300 de tractoare din raza stațiunilor Țăndărei, Gura Ialomiței, Făcăieni și Roseți, unde au fost arate toate suprafețele. să fie trimise în partea de nord a județului, astfel incit, intr-un timp

cit mai scurt, lucrările să se încheie și în această zonă. Și în alte județe continuă să se lucreze in aceste zile la arat. Potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, rezultă că mai sînt de arat 23 000 ha în întreprinderile de stat. îndeosebi în cele din județele Constanța. Ialomița și Ilfov, precum și 59 300 ha in cooperativele agricole, suprafețe localizate in județele Ialomița. Ilfov. Teleorman. Mehedinți, Dolj și Constanța. Trebuie folosit din plin timpul bun de lucru din aceste zile pentru a încheia arăturile adinei pe toate suprafețele.
luna

Ministerul Agriculturii a întocmit un program de fertilizare potrivit căruia în ianuarie urmează să fietransportate la cimp 2.3 milioane tone îngrășăminte naturale, cu care să se fertilizeze 92 200 hectare a-parținînd cooperativelor agricole. Trebuie remarcat faptul că în numeroase unități agricole consiliile de conducere au organizat ample acțiuni în vederea fertilizării unor suprafețe cit mai mari, folosindu-se in acest scop toate cantitățile de gunoi de grajd adunate atit la fermele zootehnice, cit și in gospodăriile populației. în județul Buzău au fost mobilizați la încărcatul și descărcatul îngrășămintelor numeroși cooperatori care n-au de executat alte lucrări in această perioadă. Din datele comuni

cate de direcția agricolă rezultă că. în primele zile ale acestei luni, au fost transportate la cimp 54 000 tone gunoi de grajd. S-a lucrat intens, in aceste zile, și in cooperativele agricole din județele Dolj, Ilfov, Ialomița, Brăila, Botoșani. Alba. Sibiu. Bistrița-Năsăud, Dîmbovița și altele. Din datele comunicate ministerului de resort de direcțiile agricole rezultă că, în județele Teleorman, Bihor, Vilcea, Vaslui. Iași, Brașov, Covasna, Suceava, în săptă- mina care a trecut nu au fost transportate la cîmp decit cantități mici de îngrășăminte naturale. în județul Teleorman au fost duse la cimp doar 2 050 tone gunoi de grajd, cu care se pot fertiliza doar 90 hectare. Adică s-a realizat atit cit ar fi putut face locuitorii unei comune dacă ar fi participat cu toții la lucru. Iată de ce este necesar ca. în tot cursul iernii, dar mai ales acum, cind timpul se menține favorabil, să .se lucreze din plin. în acest scop, trebuie să se organizeze echipe cu atelaje, să nu se lase totul in seama mecanizatorilor. Planurile de fertilizare cu îngrășăminte naturale să se îndeplinească săptâmină de săptămină.Sporirea cantitativă și calitativă a producției de fructe este hotărită, in mare măsură. de lucrările care se executăin această perioadă în pomicultură : tăierile și stropirile împotriva bolilor și a insectelor. Experiența și rezultatele stațiunii de cer

cetări pomicole Voinești-Dîmbovița, confirmate de rezultatele a numeroase unități agricole, au demonstrat că tăierile la pomi pot și trebuie făcute și in mijlocul iernii, nu numai în lunile februarie-martie, cum se obișnuiește în unele locuri. Iată de ce acum. în toate livezile trebuie să se facă tăieri, temperaturile moderate fiind favorabile executării acestei o- perații. Concomitent, trebuie să se stropească pomii cu insectofungicide. Din datele furnizate de ministerul de resort rezultă că această lucrare se desfășoară intens, cele mai bune rezultate obținindu-se in județele Bihor. Dîmbovița. Cluj. Argeș, Gorj, Mehedinți, Bistrița-Năsăud. județe care dispun de suprafețe mai mari ocupate cu livezi. Stropirile trebuie intensificate îndeosebi în cooperativele agricole din județele Alba, Vaslui. Bacău, Sibiu.Agenda lucrărilor agricole și în sezonul rece al anului este foarte încărcată. Tot acum trebuie să se ia măsuri în vederea condiționării semințelor produse pe loturile semin- cere proprii ale unităților agricole, să se controleze cum se păstrează în silozuri cartofii de sămîntă, să se înceapă semănatul în răsadnițe, să continue lucrările de îmbunătățiri funciare. Măsurile pe care le vor stabili adunările generale ale cooperativelor agricole privind realizarea producțiilor prevăzute a se obține în 1976 trebuie aplicate imediat, incepînd cu a- ceste zile ale iernii.
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CUM SCRIEMSe poate afirma cu certitudine că, în domeniul vocabularului, folosirea neologismelor a fost și va ră- mine, întotdeauna, principala sursă a greșelilor de limbă. în procesul comunicării, un neologism poate fi confundat cu altul, poate suferi o modificare de ordin formal sau fonetic și, în sfîrșit, poate fi incorect întrebuințat din punctul de vedere al sensului. Prima situație ar putea fi ilustrată prin confundarea din ce în ce mai frecventă a lui gera cu gira, a lui or cu 
ori sau a lui speze cu spe
țe, intr-un context cum ar fi : „A călătorit pe spete
le statului". Exemplele din cea de a doua categorie sînt si mai numeroase, iar cîteva dintre ele nu lipsesc nici din stilul publicistic. Ne referim la deformări de felul lui : frusta, 
intrepid, juristconsult, pa
leativ, preerie, repercursiu- 
ne, șpicher, talazoterapie și altele, care sînt variante incorecte ale neologismelor : frustra, intrepid, 
jurisconsult, paliativ, pre
rie, repercusiune, spicher, 
talasoterapie etc.Dacă greșelile care constau în alterarea formei sonore a neologismelor sînt. în general vorbind, mai ușor de observat și deci de evitat, cele care se reduc exclusiv Ia modificarea sensului sînt mult mai greu de sesizat și, prin urmare, de eliminat. în cele ce urmează, astfel de erori ne interesează cu precădere, întrucît ele se întîlnesc, a- deseori, în scrisul și în vorbirea oamenilor cultivați ori numai cu pretenții de cultură.Primul dintre acestea este summum, definit în dicționarele noastre recente prin „gradul Cel mai înalt la care se poate ajunge", „punct maxim", „extremitate" sau „culme care nu poate fi depășită". în mod corect putem vorbi, spre exemplu, de summum- 
ul unei tragedii sau putem spune că „poemul Luceafărul reprezintă un adevărat 
summum în creația eminesciană". Pentru a înțele

DatoriaFaptul că un ziar de mare tiraj iși propune să dea un răspuns. prin contribuție colectivă, unei întrebări ce izvorăște dintr-o marc datorie patriotică. cum este a- ccasta — „Cum vorbim. cum scriem românește ?“ — este lăudabil și-l admirăm cu toții. Sînt un dascăl tinăr și afirm cu tărie că școala care dă drumul unui absolvent în viată fără să știe să vorbească și să scrie corect românește nu și-a făcut pe deplin datoria. în cei zece ani de activitate didactică am predat și la clasele mici, și la clasele gimnaziale și liceale. Mi-am dat seama că pe măsură ce elevii cresc in ani școlari scade interesul pentru cultivarea limbii atît în rîndul elevilor,, cît și-n rîndul profesorilor, accentul punîndu-se pe ce spune, aproape deloc pe cum spune. E drept că baza scrierii și vorbirii corecte o găsim în clasele mici, dar acest proces trebuie înțeles ca o continuitate (înțeleg că toți profesorii, indiferent de obiectul pe care îl predau, trebuie să corecteze și să explice greșelile gramaticale făcute de elevi). Fiind într-un timp Institutor. am reușit, mai ales prin dictări care n-au lipsit din lecțiile de gramatică și prin explicații la nivelul elevilor din ciclul pri-

âe aur amar. să reduc o mare cantitate de greșeli din scrierea elevilor mei. Trecînd în ciclul gimnazial, am observat că au adăugat foarte puțin la cit lucrasem eu cu ei. alții pierzînd și deprinderile. încă fragile, de scriere și vorbire corectă. deși ei ș-au înarmat cu noțiuni teoretice de gramatică aproape complete, care Ie puteau da posibilitatea unei explicări științifice a multor fenomene lingvistice. Este. cred. eroarea unor profesori de limba română care au pierdut din vedere esența predării gramaticii în școală, reducind-o la simple teoretizări. Aș mai adăuga Că intre 
lecțiile de gramatică 
și literatură, din punct 
de vedere al scopului urmărit. trebuie să existe o reală interdependență.în privința cercetării noastre pedagogice, o vină o avem și noi, dascălii, pentru că așteptăm s-o facă doar cei care au titlul de cercetători. Noi. cei care ne lovim zilnic de problemele concrete ale învățămîntului. nu ne-am făcut din însușirea ortografiei, de exemplu, o problemă de cercetare, n-am căutat soluții cit mai bogate și cît mai utile pentru rezolvarea acestui obiectiv major pus în fața în- vățămintului de însăși conducerea superioară de partid și de stat.

PROGRAMUL I

9.00 Teieșcoală.
10.00 Planeta copilăriei. Poem TV.
10.20 Film artistic : „Trecătoarele iu

biri". O producție a Casei de filme 
Trei.

12.00 Telex.
16,00 Teieșcoală.
16.30 Curs de limba franceză (nivel 

mediu).
17,00 Telex.
17,05 Muzică populară românească.
17.20 Reportaj de scriitor.
17.40 Pentru sănătatea dv. : Grija pen

tru ochii copilului.
17.50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură.
18.20 Recital vocal : soprana Georgeta 

OrlOvschi de la Opera Română din 
Cluj-Napoca.

18.40 Teleglob : Pe Valea Vltavel.
19,00 Numele nostru e țara. Spectacol 

de poezie cu public organizat la 
liceul din comuna Pătîrlagele, ju
dețul Buzău,

19.20 1001 de Seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Ancheta T.
20.40 Teatru TV : „Marele vis" de Radu 

Theodoru. Episodul 2 — „început 
de veac".

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Film serial t Janoalk. Episodul 1S 
(ultimul). Producție a studiourilor 
poloneze.

20,45 Tezaur de ctntec românesc. Oas
peți la pupitrul orchestrei simfo
nice a RTV : Bruno Aprea (Italia).

21,05 Telex.
21.10 Mal aveți o întrebare T Revoluția 

tehnlco-ștllnțiflcă contemporană.
21.50 Din filmoteca TV. ,;Mihal Emlnes- 

au" — evocare de Tudor Vianu.

ge mai bine acest sens a lui summum, e necesar să subliniem că. in latină, neologismul în discuție reprezintă substantivarea formei de neutru a adjectivului summus „ccl mai înalt", în urma acestei precizări, devine cit se poate de clar că folosirea Iui summum in sensul de „sumă" este profund greșită. Noul sens se întilnește in îmbinări sintactice de felul lui : „un sum
mum de factori", „un sum
mum de probleme", „un 
summum de atribute" sau chiar „un summum de prin
cipii după care se ghidează

trebuie să însemne „care ține de hazard", „care se produce din întîmplare", „care vine pe neașteptate". Folosind acest cuvînt cu sensul pe care el îl are atit în latină, cît și în franceză, putem vorbi, spre exemplu, despre un „eveniment fortuit" (adică întim- plător). despre o „întîmplare fortuită" (sau neprevăzută), despre „sosirea fortuită" (sau inopinată) a cuiva, despre „un deces care a survenit în mod fortuit" etc. Dar. fiindcă sub raport strict formal, fortuit seamănă cu forțat.

mătorul citat, care nu lasă nici un fel de îndoială asupra sensului amintit : „Nimeni nu poate susține că scade prestanța Iui Călines- cu, dacă nu i se citează în- tr-un studiu specios un foileton lipsit de interes". Fără a intra în prea multe detalii de ordin semantic și etimologic, vom spune că adevăratul sens al lui 
specios este de „aparent, a- măgitor, înșelător". în limba latină, speciosus însemna „frumos", „arătos", „pompos", „elegant", „strălucitor". Ceea ce este frumos și strălucitor te poate

Cîteva erori mai frecvente 
în folosirea neologismelor

O.N.U." (cum am auzit de cîteva ori la radio și la TV). Același sens eronat se desprinde cu toată evidența și din următoarele citate, desprinse din diverse publicații, la care s-ar mai putea adăuga multe altele : „Societății actuale îi este străin muncitorul tradițional, din secolul trecut, care în- vățînd în tinerețe un sum
mum de concepte și operații, era în măsură să le repete aidoma pînă la moarte" ; „Unora, care l-au privit mai de la distanță, li se părea că viața lui Călinescu ar conține chiar elemente de mister, în orice caz — un summum de contradicții Inexplicabile" ; „După mine, nota este aprecierea unui sum
mum de cunoștințe către care elevul a fost orientat de profesor...".Un neologism „Ia modă" greșit întrebuințat este for
tuit, asupra căruia s-a mai atras, de altfel, atenția. în limba latină, fortultus este un derivat de la tors, for- 
tis. care înseamnă „întîmplare. hazard". în chip firesc, și românescul fortuit

mulți vorbitori asociază cele două neologisme, con- siderîndu-le sinonime, deși ultimul ne trimite la verbul a forța și Ia substantivul forță (împrumutate din limba franceză). Alături de singularul fortuit, „forțat", am înregistrat de cîteva ori chiar pluralul fortulți, în unele contexte care anunță, de fapt, apariția unui verb ciudat și curat românesc 
(a fortul !) : „Am fost fortuit! de împrejurări...", „Sintem fortuiți să procedăm în acest fel" etc. Astfel de exprimări provin din limba vorbită, dar n-ar fi exclus ca ele să apară și în scris, care va trebui ferit cu și mai multă grijă de asemenea erori.O remarcabilă „carieră" face. în ultima vreme, și 
specios, care este tot mai mult întrebuințat ca sinonim al lui specific și mai ales al lui special. Astfel, am auzit, adeseori, spu- nîndu-se „caz specios" (a- dică specific ori special), „curs specios" (ținut în în- vățămîntul superior !), „capitol specios", sau chiar „studiu specios", ca în ur-

însă înșela sau induce In eroare. în felul acesta se explică sensul fundamental al Iui specios și în primul rînd al francezului 
specieux (din care provine, în mod direct, cuvîntul românesc). în mod corect (și, în general, după modele franțuzești), se poate spune și în limba română : „argument specios" sau „argumentare specioasă" (adică atrăgătoare, înșelătoare, falacioasă), apoi „raționament specios" (deci de natură să ne amăgească), „pretext specios" (prin urmare numai în aparență întemeiat) ș.a.m.d.De mare cinste se bucură, în limba actuală, și 
salutar, care înseamnă, în primul rînd, „salvator", iar (prin extensiune) și „folositor vieții, sănătății, onoa- rei etc...". Sensul prim al acestui neologism este justificat din punct de vedere etimologic, avînd în vedere că latinescul salutaris este un derivat de la salus — 
tis, „salvare, mîntuire". De aceea este corect spus : tra
tament salutar, remediu sa
lutar. intervenție chirurgi

șeoliL.în încheiere, cîteva propuneri :
e Așa cum matematica beneficiază de culegeri de probleme, să se pună la dispoziția învățătorilor și profesorilor de limba română culegeri de exerciții gramaticale care să corespundă cerințelor unui învățămînt modern, cu texte pentru dictări bine selectate, dictări care, se știe, constituie cel mai important mijloc prin care un elev își poate însuși ortografia. (A- semenea culegeri există și acum, dar mi se par depășite).<s Profesorii de alte specialități să aibă. în cadrul cursurilor de reciclare și perfecționare, și cursuri facultative axate pe probleme de limbă română.
o Să se facă o agitație vizuală cît mai bogată pe această temă. începînd cu co- perțile caietelor care pe lingă tabla înmulțirii să conțină și probleme de ortografie cu soluții date sub întrebarea : „Cum e corect ?“.• Să se ia măsuri ca textele vorbite sau tipărite — inclusiv reclama — cu largă difuzare să fie exemplu de respectare a normelor limbii române.
Vasile 
CONSTANTIN

• profesor,
Școala generală
Dobra, 
județul Dîmbovița

„Alarmă in Deltă", producție a Casei numărul Trei, film de aventuri pentru copii este, fără îndoială, un delicat cadou făcut deopotrivă celor mai mici spectatori și părinților lor care îi duc la cinema. Iar programarea filmului în- zilele a- ccstei vacanțe de iarnă — nu prea generoasă în zăpadă — a fost, la rîndul ei, un gest demn de laudă.Lăsind la o parte entuziasmele prilejuite de evenimentul unei premiere de acest fel, trebuie să observăm că realizarea de pelicule cu, despre și pentru copii, purtătoare ale unor importante valori educative. constituie una dintre datoriile definitorii ale cinematografiei noastre. Și că raritatea unor asemenea pelicule — pretutindeni, ca și la noi — nu justifică, în nici un caz, o coborire a ștachetei calitative. Dimpotrivă. Mai ales că exigența copiilor, a copiilor precoce de azi, este dintre cele mai înalte. Și fiind vorba de un film de aventuri, gen de care copiii sînt atît de pasionați și în care sînt... experți, realismul situațiilor, întîmplărilor și relațiilor, calitatea tensiunii, autenticitatea suspensurilor, intensitatea trăirilor ți firescul deznodământului etc. — cu alte cuvinte, rigoarea cu care se respectă legile genului și fantezia cu care sînt ele folosite și îmbinate — își păstrează o importanță deosebită. Evident, așadar, filmele de aventuri pentru copii nu pot fi înțelese ca activități „de serviciu", ci ca producții de artă.Vom spune, astfel, din această perspectivă, că „Alarmă în Del

...și m numai a școlii„Datoria patriotică a cultivării unei limbi corecte și expresive, componentă majoră a culturii noastre socialiste", trebuie categoric începută cu „învățarea limbii". cum sublinia tovarășul a- cademician Al. Philip- pide în intervenția domniei sale la această dezbatere.în acest caz, trebuie să amintim și de datoria care revine părinților, educatoarelor de la învățămîntul preșcolar, medicilor pediatri. persoanelor care, prin specificul profesiei lor. vin în contact direct cu copiii, in perioada școlară mică. De fapt, tuturor adultilor.Spun acest adevăr știut de toată lumea tocmai pentru că noi, cadrele didactice, consumăm mult timp cu corectarea unor defecte de exprimare, cu care copilul vine de-a- casă : rostirea stilcită a unor sunete, omiterea din vorbire a sunetelor greu de pronunțat. confuzii în folosirea unor cuvinte.Discutind despre a- ceasta cu părinții, mulți dintre ei aduc argumentul că ei „nu sint profesori de română". Dar nu este nevoie de studii de specialitate pentru a-ți deprinde propriul copil (nepot) să se exprime corect. Cîți părinți (și mai ales bunici) nu fac greșeala de a accepta rostirea deformată a unor su

nete și cuvinte ! Ajung dinșii să se exprime precum cei mici, in loc să înțeleagă că prin folosirea unui limbaj clar, corect, prin repetarea stăruitoare a exprimării corecte a unor sunete și cuvinte se pune o bază solidă însușirii limbii literare de către copii.Trebuie spus că nici în creșe sau în grădinițe nu există totdeauna pasiune pentru ajutarea copiilor să se exprime corect. Nu peste tot există un program al activității în care discuțiile cu copiii, răspunsurile la întrebările acestora, povestioarele. micile plimbări în natură și vizite în diferite locuri cu explicațiile clare de rigoare etc. să se desfășoare în direcția învățării limbii.în aceeași ordine de idei, o atenție deosebită trebuie acordată și tonului folosit în convorbirile cu copiii. Pe lingă rostirea corectă a cuvintelor, pe lingă respectarea cu strictețe a regulilor gramaticale, se impune sublinierea afectivă a ideilor. Dar. de multe ori acest lucru este înțeles greșit : se teatralizează, se denaturează frazarea. în locul unei rostiri firești, copiii de la grădinițe vorbesc lungind ultimele silabe ale cuvintelor, fără să fie îndemnați să gîndeas- că sensul celor rostite. Acest neajuns — vădit mai ales cînd e

tă" este un film mai bun decît „A- venturile lui Babușcă". Și cum autorii lui sint aceiași (scenarist : Petre Luscalov, regizor și coautor al scenariului : Gheorghe Naghi), putem, pe de o parte, deduce ce rol joacă experiența în acest gen de realizări, iar pe de alta putem reproșa realizatorilor că n-au valorificat și mai insistent, și mai fruc-

tuos această experiență, așa incit ața albă a mobilurilor acțiunii să dispară cu totul ; așa încit filmul, în întregimea lui. să fie mai dinamic, scenele trenante să devină antrenante, psihologiile mai verosimile etc.„Alarmă în Deltă" aduce în a- tenție peripețiile a doi băieți cu nume de poveste : Azimioară și Voinicel. Din oarecari instrumente în mîna unor indivizi puși să scoată din țară — printr-un lanț de fărădelegi — valori arheologice și artistice, cei doi copii ai Deltei devin eroi principali. Ei creează multe, mărunte, dar și importante obstacole bandiților, jucînd un rol principal în acțiunea deturnării planurilor și a capturării răufăcătorilor. Le sînt sfetnici curajul, spiritul de independență și inițiativa, priceperea și 

cală salutară, sau chiar sfat 
salutar, acțiune salutară, le
ge salutară etc. O acțiune sau o lege salutară poate fi însă nu numai salvatoare ori foarte utilă, ci și „demnă de a fi salutată". Existența unor astfel de îmbinări sintactice (corecte, sau relativ echivoce) a ușurat interpretarea lui 
salutar ca un derivat direct de la salut (a), cu care seamănă atit de bine din punct de vedere formal. Fără nici o exagerare, se poate spune că, astăzi, pentru mulți vorbitori care cunosc cuvîntul salutar, el înseamnă „vrednic de a fi salutat", ceea ce este, desigur, greșit. în unele contexte (pe care nu le mai cităm) nu este chiar foarte clară greșita întrebuințare a lui salutar, specios sau 
fortuit, însă este mai mult decît evidentă tendința de a se evita, prin folosirea unor asemenea neologisme, o exprimare „banală".în alte cazuri, dorința de a „epata" prin folosirea unor cuvinte noi sau rare este în afară de orice discuție. Numai așa se explică faptul că s-a ajuns să se vorbească despre „medicamente vindicative" sau despre „acțiunea vindicativă" a unor medicamente, ignorîndu-se că neologismul utilizat înseamnă „răzbunător". Tot așa se explică și faptul că, în loc de „cazuri concrete", unii au început să spună și să scrie... „cazuistică". în toate aceste cazuri (ca și în altele pe care spațiul nu ne permite să le cităm), avem de-a face numai cu un aspect al așa-zisei prețiozități lingvistice, despre care ar fi multe de spus și o recomandare de făcut : înainte de folosirea unui neologism să cercetăm dicționarul limbii române.

conS. dr.
Theodor HRISTEA

vorba de recitări — creează, pentru mai tîrziu, acea vorbire nazalizată, „cu afect", pe care o întilnim din păcate, mai ales, la tineri.Dar, desigur, cel mai important aspect este acela al datoriei de a explica copiilor înțelesul noțiunilor — a- tît de multe în comparație cu anii copilăriei noastre — pe care ei le învață zi de zi. Lipsa de înțelegere exactă a unor termeni duce la utilizarea lor eronată, la stilcirea cuvintelor, duce Ia acumulări greșite, greu de reparat in anii de școală.Generalizarea învă- tămintului obligatoriu cu durata de 10 ani, apropiata perspectivă a trecerii la generalizarea învățămîntului liceal integral, generalizarea învățămîntului preșcolar sint condiții care asigură cadrul general al utilizării limbii corecte și expresive de către toți membrii societății noastre socialiste. In acest cadru, limba va ajuta și mai mult la răspindirea rapidă, mai largă a cunoștințelor. dacă vom începe. firesc, cu începutul : cu cultivarea limbii de Ia virsta cea mai fragedă.
Florian
DIȚULEASA 
inspector școlar. 
Inspectoratul 
județean Olt

istețimea. Le sînt sfetnici pămîn- tul, apa, “întreaga natură, căci cei doi sint „oameni ai apelor", cunoscători ai fiecărui loc și ai tainelor Deltei și protejați parcă de aceasta. Le sînt imbold : dragostea de țară, iubirea pentru patrimoniul valorilor naționale.Copiii-interpreți. doi școlari bucu- reșteni (Dan Popcscu și Sorin
in Delta"

Vasiliu), „aleși" de regizor pe cind se antrenau, din proprie inițiativă, la ștrandul Tineretului — „joacă" admirabil : înoată bine și îndelung, fac „clopotul", se ascund în sălcii bătrine, își înving frica atunci cind sînt amenințați de șerpi etc. împrejurările in care sint puși Azimioară și Voinicel sînt mai interesante decit ale celor maturi (inginera și tehnicienii de la stația de pompare, urmăriții și urmăritorii interpretați adecvat de Valeria Marian-Duma, Fabian Ferencz, Matei Alexandru, Ștefan Mihăiles- cu-Brăila, EmanoiI Petruț, Cornel Coman). Iscusința lor este mai convingătoare decît nepriceperea și chiar prostia adversarilor.Cei doi copii acționează firesc (chiar și atunci cind, astfel îndrumați, îi amăgesc pe dușman „cli

După zilele de odihnă și recreație ale vacanței de iarnă, elevii și-au reluat activitatea școlară obișnuită. Fotografia 
înfățișează un aspect din prima oră de fizică de pe trimestrul al doilea la liceul bucureștean „Ion Neculce"Foto : E. DichiseannÎN ACTUALITATE

Perfecționarea predării științelor sociale 
în învățămîntul superior

Este bine cunoscută atenția deosebită pe care o acordă conducerea 
partidului predării științelor sociale in școală, ca mijloc important de 
educare comunistă a tineretului studios. In ultimii ani, și cu deosebire 
după adoptarea programului ideologic de către Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, s-au obținut și in acest domeniu, ca de altfel în 
întreaga activitate ideologică, o serie de rezultate pozitive.

Pornind de la înaltele exigențe puse de Congresul al XI-lea față 
de activitatea educativă, comitetul de partid al centrului universitar 
București a organizat recent o dezbatere cu șefii catedrelor de științe 
sociale, cu cadre didactice care predau aceste discipline și alți factori 
de răspundere, menită să contureze modalitățile unor noi îmbunătă
țiri in predare, ale sporirii contribuției științelor sociale la înarmarea 
studenților cu concepția revoluționară despre lume și societate, cu 
principiile politicii partidului nostru. în cele ce urmează vom reda 
cîteva din concluziile acestei dezbateri, care prezintă un interes mai 
larg.Se știe că eficienta educativă a predării științelor sociale, capacitatea ei de a modela profilul politic- moral al viitorilor specialiști se află în relație nemijlocită cu modul în care reușește să dea răspunsuri științifice, temeinic argumentate, în spiritul creator propriu concepției marxist- leniniste, problemelor cu care se confruntă astăzi procesul amplu de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și acelora ridicate de mutațiile revoluționare survenite în lumea contemporană, de progresele cunoașterii umane.Ținind seama de faptul că Programul partidului, expunerile secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, și celelalte documente de partid sintetizează contribuția activă șioriginală a partidului nostru laanalizarea și interpretarea științifică, de pe pozițiile marxismului creator, a tuturor acestor probleme, eforturile de perfecționare a predării științelor sociale în Centrul universitar București au fost orientate tocmai către integrarea organică in procesul didactic a conținutului de idei al documentelor de partid. Acest obiectiv major a fost urmărit și în analizele și dezbaterile care au avut loc cu privire la învățămîntul de științe sociale în adunări generale de partid, ședințe de birou sau comitet, consilii profesorale și senate, precum și in acțiunile de control și îndrumare organizate în institute. Ca urmare, in ultimii ani. și mai ales în anul universitar trecut, a fost depășită în cea mai mare măsură maniera tratării speculative, livrești, a problemelor filozofice, economice și șocial-politice. La aceasta au contribuit și eforturile unor catedre de științe sociale, cum ar fi cele din cadrul Institutului politehnic, Universitate, Academia de studii economice. Institutul de construcții, pentru îmbunătățirea și restructurarea programelor de studiu în lumina documentelor Congresului al XI-Ica.O influentă pozitivă asupra conținutului predării, in sensul legării mai strînse de realitățile țării noastre, de problemele concrete ale construcției socialiste, a avut procesul, in plină desfășurare, de integrare a învăță- mințului eu cercetarea și practica socială. Unele catedre de științe sociale, cum ar fi cele de la A.S.E., Universitate ș.a., își desfășoară activitatea de cercetare pe teme prioritare cuprinse in planul Academici de științe sociale și politice, participînd totodată și la teme înscrise în planul Academiei „Ștefan Gheorghiu". Mai multe catedre, îndeosebi cele de economie politică și sociologie, au încheiat contracte cu unitățile economice sau cu organisme social-poli- tice, realizînd o serie de cercetări de reală utilitate. Tot mai frecvent se organizează, in cadrul catedrelor,

pind din ochi", ceea ce, trebuie să recunoaștem, e un „limbaj" prea „la vedere"), gi, mai ales, se exprimă firesc chiar și atunci cind dialogurile imaginate de cei mari (adică de scenariști) sună cam nefiresc : cam prea informativ-didac- tic intr-un loc. cam explicit-prețios în altul ș.a.m.d.Filmul prilejuiește, totodată, o impresionantă și instructivă întil- nire cu păsările și vegetația, cu mirificele culori matinale și vesperale ale Deltei, cu strălucirea soarelui de amiază deasupra apelor, cu liniștea sălciilor seculare, cu romanticele alunecări și plutiri ale plaurului (imaginea : Ion Anton).Delta tinde să concureze in fascinație copiii-eroi, devenind, pe alocuri, ea însăși erou principal.„Alarmă în Deltă" dublează lecția patriotică a faptelor eroilor cu lecția patriotică a frumuseții naturii pămîntului românesc.
NataJia STANCU-ATANASÎUP.S. La o consfătuire, o pionieră energică în apărarea „egalității" i-a reproșat vajnic regizorului că printre eroii filmelor sale cu copii nu există și fete „care se dovedesc din ce în ce mai tari". Așteptăm cu nerăbdare, deci, viitoarele filme românești de aventuri pentru copii, cu băieți dar și cu fetițe, care să sprijine, precum „Alarmă in Deltă", procesul modelării spirituale a celor mai tinere vlăstare ale socie-

dezbateri asupra unor problems actuale ale construcției socialiste în țara noastră.Subliniind aceste aspecte pozitive, dezbaterea organizată de comitetul de partid al Centrului universitar a relevat și cîteva cerințe care se pun în fața catedrelor de științe sociale pentru a asigura creșterea rolului acestor discipline în educarea tineretului studios. în pregătirea lui politică și ideologică.Este vorba, în primul rînd, de necesitatea ca lecțiile, seminariile să nu se limiteze la simpla repetare a unor idei și teze din documentele de partid sau la simpla alipire a acesConcluzii ale unei dezbateri organizate de comitetul de partid al Centrului universitar București
tora îndeobște la sfîrșitul lecțiilor — așa cum s-a mai întîmplat la u- nele cursuri de științe sociale de la Facultatea de istorie, de limbă și literatură română. Conservator — ci să pună în evidență semnificația și valoarea acestor teze, să asigure asimilarea lor organică în modul de gîndire, în însăși substanța lecțiilor. Numai astfel integrarea documentelor va contribui la ridicarea nivelului teoretic al predării, va ajuta studenții să înțeleagă în mod temeinic bazele științifice ale politicii partidului.Acest efort trebuie conjugat cu preocuparea pentru oglindirea mai puternică în lecții și seminarii a realităților țării noastre, a problemelor practice pe care le ridică construcția socialistă. Aceasta cu atit mai mult cu cit — așa cum a arătat analiza efectuată de comitetul de partid al Centrului universitar — în pofida unor critici repetate — în unele cursuri și seminarii (din cadrul I.M.F.. Institutului de construcții) s-au manifestat în continuare tendințe de prezentare „în sine", speculativă, a unor teze ale materialismului dialectic și istoric, de transformare a acestora în scheme teoretice încremenite. rupte de realitățile sociale. Probleme de însemnătate majoră, precum mecanismul de acțiune a legilor economice în etapa actuală, eficiența economică și implicațiile sociale și umane ale progresului teh- nico-științific în condițiile socialismului, formele și implicațiile împletirii principiului repartiției după muncă cu principiul repartiției comuniste au fost tratate în unele cursuri de economie politică a socialismului 

ctivitatea cercetătorului
(Urmare clin pag. I)dată am fost confruntat cu numeroase probleme de acest gen. complexe prin faptul că implică tratarea u- nor laturi contradictorii, greu de apreciat și soluționat. Și în astfel de situații se face simțit patriotismul cercetătorului, prin perseverenta cu care înlătură greutățile. Primul deziderat : dezvoltarea unui spirit de calm și încredere ; se începe un proces de cooptare și creștere a cadrelor tinere, prin trasarea unor sarcini concrete și printr-un program de perfecționare adecvat. Se caută soluții pentru depășirea greutăților, iar soluțiile tehnice și tehnologice se cîntăresc prin prisma unei mature gindiri economice.Patriotismul cercetătorului se bazează pe analiza lucidă, realistă a situației și individualizarea deciziilor. Este greu de formulat rețete general valabile. Aspecte semnificative din acest punct de vedere apar în procesul valorificării cercetărilor încheiate.Procesul valorificării cercetărilor încheiate poate fi și el însoțit de poziții contradictorii și de greutăți, ti* nînd seama și de perturbarea pe care o a- duce elementul nou. 

Patriotismul cercetătorului se transformă în astfel de cazuri în tenacitate, spirit de convingere, inventivitate metodologică. Este corect, de exemplu, ca un anumit produs — 
care trebuie să demonstreze, să convingă despre un anumit succes de piață — să fie valorificat într-o formă de microproducțic, cu o tehnologie simplificată. cercetătorii asumîndu-și rolul principal în procesul mi- croproducției. Este cazul a numeroase realizări din cadrul institutelor departamentale — și aș putea întări afirmația prin concepția tehnologică și producția cu forte proprii a modulului de memorie pentru calculatoarele ,,Felix", asigurate de către colectivul I.T.C. — filiala Timi- șoara. sub conducerea inginerilor W. Bernath și D. Bedros, care în anul 1975 s-au soldat cu importante economii de valută.Nu aș vrea să închei fără a mă referi și la ținuta cercetătorului în relațiile și tratativele internaționale, ca o condiție a eficientei activității lui pe tărîm extern. Desigur, este vorba, în primul rînd, de promovarea fermă a intereselor naționale, de grija pentru a servi exemplar aceste interese. Am putut con

(la Agronomie, Universitate,' Institutul politehnic) într-o manieră tezistă, generală. Or, pentru a dezvolta gîn- direa studenților nu este suficient să li se predea noțiuni, cunoștințe abstracte, ci ei trebuie ajutați să raporteze aceste cunoștințe la realitatea economico-socială, să analizeze, de pe pozițiile teoriei marxiste, procesele și fenomenele care se produc în țara noastră și în lume.Valoarea educativă a predării științelor sociale este indisolubil legată de spiritul militant, de combativitatea față de concepțiile și curentele de idei străine, reacționare. Examinînd din acest punct de vedere activitatea catedrelor, dezbaterile au subliniat contribuția sporită a cursurilor de științe sociale la dezvoltarea capacității studenților de a aprecia cu competență și discernămînt orientările din mișcarea de idei contemporană. Au fost depășite manifestările de critică nediferențiată a curentelor nemarxiste, practica etichetărilor globale, dezvol- tîndu-se tot mai mult analiza de fond a acestora, în spiritul obiectivitătii științifice și al partinității.Totuși, continuă încă să existe u- nele deficiențe și neîmpliniri în acest sens. Astfel, nivelul de cunoaștere și de abordare în cursuri a curentelor care alcătuiesc peisajul gindirii contemporane este inegal, adesea a- tenția acordată diverselor orientări nemarxiste actuale nereflectînd in mod corespunzător importanța și audienta lor reală în actuala mișcare de idei.O insuficientă atenție se acordă a- nalizci critice a teoriilor burgheze din domeniul economiei politice, combaterii lor, pe baza datelor noi generate de fenomenele de criză din lumea capitalistă. De pildă, în cadrul unor cursuri despre criza capitalismului contemporan nu s-a insistat asupra implicațiilor politice, sociale și umane, asupra crizei valorilor și idealurilor pe care o vădește Ia o analiză mai atentă această societate. La unele lecții de filozofie din cadrul Institutului politehnic. Universității se manifestă unele tendințe scientizante, de încărcare a prelegerilor cu informații științifice fragmentare, fără interpretarea și analiza necesară. Dintr-o tendință. în general pozitivă, de a valorifica rezultatele cercetărilor din domeniul epistemologiei, praxiologiei, antropologiei, cursurile prezintă. în unele cazuri, în mod neutru, obiecti- vist. pe reprezentanții acestor curente. estompindu-se limitele și lipsurile lor.Schimbul rodnic de opinii pe care l-a prilejuit dezbaterea de la Centrul universitar București s-a referit și la probleme de ordin organizatoric ale activității catedrelor, precum organizarea sistematică de dezbateri și analize în cadrul colectivelor de catedră, exercitarea controlului asupra conținutului predării. întărirea disciplinei etc. Măsurile concrete care au fost adoptate vor favoriza, fără îndoială, îmbunătățirea activității catedrelor. corespunzător înaltelor răspunderi ce le revin in educarea tineretului studios.
Paul DOBRESCU

stata dc foarte multe ori că. înainte de a a- profunda fondul unei colaborări, partenerii străini încep prin a-și face o părere asupra seriozității interlocutorilor, competentei a- cestora. manierei generale de a aborda problemele colaborării. Iată de ce se cere tuturor cercetătorilor ca, în același timp cu grija pentru a aduce servicii maxime patriei, să manifeste multă autoexigență în conduita și relațiile cu partenerii străini, vă- zînd în asta o chezășie a eficientei acțiunilor la care participă.Cred că apare evident, fie și din exemplele citate, că în activitatea de cercetare patriotismul devine un factor deosebit de activ, generator de eficientă. Este un motiv în plus ca să acționăm în sensul educării lucrătorilor din cercetare în spiritul patriotismului socialist, al responsabilității și angajării personale în activitatea pe care o desfășoară. Avem cadre numeroase ■— și mai vîrstnice, șî mai tinere — și ele sînt animate de un patriotism fierbinte, de dorința de a contribui dt mai mult la ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.
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Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaDoresc să mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru mesajul de felici

tări transmis cu ocazia Zilei naționale a Thailandei. Fie ca în anii viitori relațiile dintre țările și popoarele noastre -să fie tot mai strînse.
KUKR1T PRAMOJ

Prim-ministru al ThailandeiPlecarea la Moscova a președinteluiComitetului de Stat al PlanificăriiLuni a plecat la Moscova tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, pentru a participa la cea de-a 74-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
Vizita delegației de activiști ai P. C. BulgarDelegația de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de Radoslav Radev, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B., care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră, a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., Comitetul județean Cluj al P.C.R.. la conducerea unor redacții ale presei centrale și locale, la Agenția Română de Presă Agerpres. la Radioteleviziu- ne. la Academia ..Ștefan Gheorghiu".Oaspeții au vizitat obiective econo

Vernisajul expoziției „Arhitectura 
contemporană sovietică"La Casa arhitectului din București a avut loc, luni, vernisajul expoziției ..Arhitectura contemporană sovietică", organizată în cadrul Planului de colaborare culturală și științifică între cele două țări.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu", care, subliniind semnificația evenimentului. a scos în evidență realiză

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

15 și 16 ianuarie. In țară : Vremea va 
fi relativ caldă. Cerul va fi variabil, 
temporar noros în Banat. Crișana, Ma
ramureș, Transilvania și Moldova, unde 
vor cădea precipitații, atit sub formă 
de ploaie, cît și sub formă de lapoviță 
și ninsoare. în rest, precipitații cu 
caracter local. Vîntul va sufla mode
rat. cu intensificări pînă la tare, în 
jumătatea de nord-est a țării. în sud- 
vest, izolat, ceață slabă. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 7 
și pluș 3 grade, izolat mai coborîte în 
Maramureș și estul Transilvaniei, iar 
cele maxime între minus 3 și plus 
7 grade local mai ridicate în sud. La 
munte va ninge viscolit. în București: 
Cerul va fi variabil, temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe. Vînt mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

Orașels și sateleH V ■ ■ țarii
(Urmare din pag. I)fost lansate în plină perioadă de pregătire a unui eveniment cu rezonanțe majore în viața socială a țării : primul Congres al consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare — for larg reprezentativ, instituționalizat. al democrației noastre socialiste. Este, prin urmare. firesc ca activitatea organelor locale ale puterii și participarea cetățenilor la munca de folos obștesc să cunoască un impuls deosebit. Neîndoielnic, toate consiliile populare județene, ca și cele comunale vor răspunde insuflcțitoarelor chemări la întrecere socialistă lansate de județul Bacău și de comuna Salcia. Important este ca angajamentele ce vor fi asumate, reflectînd spiritul de responsabilitate socială propriu pregătirilor pentru apropiatul congres, să fie temeinic chibzuite, astfel încit să stimuleze și să catalizeze eforturile tuturor cetățenilor pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și, in acest cadru, pentru sporirea și dezvoltarea dotărilor edilitare, pentru buna gospodărire a localităților — prin obște, în interesul obștii.Deosebit de important, în acest sens, este ca toate angajamentele prin care consiliile populare vor răspunde celor două chemări la întrecere să fie bazate pe studierea atentă a posibilităților locale, pe consultarea largă a cetățenilor. întrecerea între consiliile populare nu este o întrecere a unor organisme sau a lucrătorilor din administrație ; este întrecerea tuturor cetățenilor pentru ca județul lor, comuna lor să devină mereu mai bogate, mai frumoase, mai bine gospodărite. Tocmai de aceea, pirghia hotăritoare pentru asumarea unor angajamente cu adevărat mobilizatoare și, apoi, pentru asigurarea îndeplinirii lor o constituie numai și numai participarea masivă a cetățenilor. în această mare mișcare de masă — care, cu concursul direct al deputaților, trebuie să angreneze întreaga obște — fiecare cetățean poate și trebuie să-și aducă contribuția : de la pionieri pînă la oameni ai muncii, de la gospodine pînă la pensionari. Fructificarea inițiativelor lor și succesul muncii lor depind de modul în care sint consultați, mobilizați si organizați Ia înfăptuirea obiectivelor stabilite.Organele și organizațiile de partid — de la nivelul județelor și, respectiv, al comunelor — au îndatoriri de răspundere în acest sens. Pe de o parte, de a veghea ca obiectivele înscrise în întrecere să reflecte în- tr-adevăr nivelul maxim al posibilităților locale. Pe de altă parte — ca. imediat după elaborarea răspunsurilor la chemări, să se pornească efectiv la muncă pentru înfăptuirea integrală a. fiecărui angajament asumat, mobilizind în acest sens pe toți oamenii muncii, pe toți cetățenii.întrecerea socialistă între consiliile populare va avea astfel atițîa cîști- gători cite județe și comune participă Ia această competiție, iar cetățenii de la orașe și sate — partici- pînd cu însuflețire la înfăptuirea o- biectivelor prevăzute — se vor putea mîndri pentru contribuția lor fructuoasă la prosperitatea localităților în care trăiesc și muncesc, la în- ilorirea patriei întregi.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Nicolae Mănescu, ministrul energiei electrice, Vasile Răuță, vicepreședinte al C.S.P., alte persoane oficiale.A fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

mice și social-culturale din Capitală, precum și din județul Cluj. în după- amiaza zilei de luni, delegația a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost prezent Ivan Abagiev. ambasadorul R. P. Bulgaria la București.

rile principale ale arhitecturii sovietice.La vernisaj au participat membri ai conducerii Uniunii arhitecților, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor organizații și instituții, oameni de cultură. Au fost prezenți N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Expoziția va rămîne deschisă pină la 25 ianuarie a.c. ȘTIRI SPORTIVE
HANDBAL : în turneul de la 
Ploiești, victorii la scoruri 

mariLuni, la Ploiești, in campionatul masculin de handbal au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : Steaua — C.S.M. Borzești 30—21 (17— 10) ; Dinamo București — Universitatea București 30—14 (14—8) ; Dinamo Brașov - C.S.U. Galați 24—17 (13— 10) : H.C. Minaur — Universitatea Cluj-Napoca 22—19 (11—10).
PATINAJ ARTISTIC : încep 

campionatele europeneAstăzi incep la Geneva campionatele europene de patinaj artistic. în decurs de 5 zile, pe patinoarul „Ver- nets“ se vor întrece pentru cucerirea titlurilor continentale unii dintre cei mai valoroși patinatori viitori candidați la medaliile olimpice de la Innsbruck. Azi, în prima zi a întrecerilor, sint prevăzute exercițiile impuse la masculin.
BASCHETTradiționala competiție internațională de baschet masculin „Cupa eliberării Varșoviei" a fost ciștigată

ROMÂNIA
Dezvoltarea României socialiste este urmărită cu interes de 

presa internațională, care consemnează adeseori rezultatele re
marcabile ale efortului creator depus de poporul român în slujba 
progresului patriei. în fiecare an, de pe diferite meridiane ale lumii, nume
roși ziariști vin în țara noastră pentru a lua contact cu realitățile melea
gurilor românești, cu realizările socialismului, pentru a se informa despre 
proiectele de viitor ale poporului român, despre contribuția României la 
promovarea idealurilor păcii, colaborării și progresului popoarelor. An 
de an, vin ca oaspeți ai MScînteii" colegi de la redacțiile ziarelor centrale

,,PRAVDA" (U.R.S.S.):

Mindria legitimă a poporului românStrăbătînd astăzi drumurile României socialiste. îți revin involuntar în memorie impresiile rămase de la primele întîlniri cu această țară — în urmă cu 15 ani. cu 10 ani...întîlnim denumiri cunoscute de orașe și sate. Fiecare din ele își are istoria sa, particularitățile sale, dar acum toate au un destin comun : zorile sosite în aceste locuri odată cu victoria puterii populare au adus schimbări cum nu s-au petrecut în decurs de veacuri.Contururile Brașovului, orașul înconjurat de culorile pitorești ale munților. se aseamănă cu o inimă omenească. Pe drept cuvint, zona este denumită „inima industrială a țării" : in acest oraș, cu o populație de aproximativ 200 000 locuitori, este concentrată întreaga industrie de tractoare, cea de camioane și 90 la sută din industria de rulmenți. Brașovul, împreună cu alte centre industriale ale județului, realizează circa 25 la sută din producția industriei construcțiilor de mașini a tării. întreprinderile de aici furnizează, de asemenea, economiei naționale mari cantități de ciment, stofe, țesături de bumbac și de lină.Nu poți simți pulsul industrial al Brașovului fără să cunoști uzina de tractoare. Acest uriaș, deasupra porților căruia străjuiesc trei litere strălu-
„AL THAWRA" (Irak) :

Entuziasm, vitalitate,Cînd am sosit în România am găsit poporul vrednic al acestei țâri în luptă crîncenă cu vicisitudinile naturii, cu puternice inundații care, pentru a doua oară în decurs de cîțiva ani. au afectat întinse suprafețe. Am fost, în acele zile, martorii unor mari eforturi, unei uriașe încleștări. care au demonstrat că românii pot face cu succes față unei asemenea încercări, așa cum au reușit să construiască cu succes o industrie modernă și o agricultură înfloritoare, să schimbe din temelii înfățișarea întregii țări, de-a lungul a numai trei decenii.Intr-adevăr, a fost impresionant

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Thailandei, Chati- chai Choonhavan, pentru mesajul a- dresat cu prilejul zilei naționale a a- cestei țări.
*Luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație sindicală din Italia, formată din Aldo Bonaccini. secretar al Confederației Generale Italiene a Muncii (C.G.I.L.), Pino Quarenghi, secretar al Uniunii Italiene a Muncii (U.I.L.), și Gian-Battista Cavazzuti. membru al Secției Internaționale a Confederației Italiene a Sindicatelor Muncitorilor (C.I.S.L.). care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., va face o vizită în țara noastră.
*în cadrul unui program inițiat de O.N.U. pentru dezvoltarea economiei țărilor din zona Sudano-Saheliană, profund afectate de secetă, în Republica Volta Superioară și-a început activitatea o unitate mobilă de demonstrații organizată de Centrul comun O.N.U.D.I.—România. O echipă de specialiști români prezintă utilaje adecvate, conducte, folii și alte elemente din material plastic, care, după cum rezultă din experiența multor țări, s-au dovedit extrem de folositoare în domeniul gospodăririi apei pentru nevoile umane și ale animalelor, precum și pentru irigarea culturilor. Următoarea etapă de lucru a specialiștilor noștri va fi în Republica Mali.Acțiunea O.N.U.D.I. își propune realizarea. într-unul din statele din regiune, a unei unități de producere a maselor plastice, care să se ocupe și de pregătirea cadrelor.
★La cinematograful „Scala" din Capitală a avut loc, luni seara, premiera noului film românesc — ..Patima". Pelicula, producție a Casei de filme nr. 5, este realizată după un scenariu semnat de Draga Ol- teanu-Matei și George Cornea ; regia — George Cornea. Acțiunea filmului este plasată în perioada imediat următoare Eliberării și ia în dezbatere fenomene specifice ale vieții noastre sociale din acea vreme. surprinzind mentalități și atitudini umane dintre cele mai diferite.(Agerpres)

la actuala ediție de selecționata orașului Praga, urmată de echipele Varșovia I. Kaunas. Moscova. București. Varșovia II, Helsinki, Varșovia III și Phenian.
PATINAJLa Zakopane s-a desfășurat un concurs internațional de patinaj viteză. la startul căruia au fost pre- zenți 64 de juniori și junioare din R.D. Germană. România. Ungaria. U.R.S.S. și Polonia.în proba masculină de 500 m, victoria a revenit sportivului sovietic Mihail Lenkov — 4T’41/100, secundat de compatriotul său Eduard Gimatu- dinov 41”52/100. Patinatorul român Gheorghe Pîrv a ocupat locul trei, cu timpul de 41”90/100, rezultat ce constituie un nou record național de seniori.

TENISTurneul de tenis de la Columbus (Ohio), contînd pentru Circuitul internațional W.C.T., a fost cîștigat de jucătorul american Arthur Ashe. învingător în trei seturi, cu 3—6, 6—3. 7—6, în finala susținută cu rhodesia- nul Andrew Pattison.

citoare — „U.T.B." — este o mîndrie a României socialiste. Primul tractor pe roți, păstrat azi în muzeul întreprinderii, a părăsit uzina în decembrie 1946. în prezent, „U.T.B." produce 23 de tipuri de tractoare, de la 35 pină la 180 C.P.O asemenea întreprindere modernă, de mari proporții, cum este „U.T.B.", are nevoie de specialiști buni, muncitori cu înaltă calificare. Și asemenea cadre există. în uzină s-au format adevărate „dinastii" muncitorești, familii unite pe care le poți întîlni în fiecare secție.Despre succesele lor, prietenii români vorbesc cu legitimă mîndrie. Ori de cîte ori ne-am întîlnit cu conducători de partid și din economie, discuția s-a referit întotdeauna și la legăturile dintre țările noastre, la perspectivele colaborării româno-soviețice....Atit anii, cît și oamenii s-au transformat in perioada noii orîndu- iri. Socialismul a adus reînnoiri pă- mîntului, a educat un om nou. Tot ceea ce, în mai bine de trei decenii, a realizat poporul român și constituie pentru el. pe drept cuvînt, motiv de mîndrie, ește legat de socialism.
A. LUKOVEȚ
F. ANGHELI

dragoste de muncăsă vezi cît de prompt au răspuns chemării ce le-a fost adresată de conducerea partidului și statului constructorii noii orînduiri, mobili- zindu-și toate energiile. Pretutindeni in Capitală, in frumosul oraș București, jsau în alte părți ale țării, pe unde am trecut, am avut prilejul să constatăm entuziasmul, vitalitatea și dragostea de muncă ale a- cestui poplor. pe care nimic nu-1 poate infringe.în luptă:cu stihiile, victoria a fost de partea poporului. Iar ecourile a- cestei victorii s-au transformat într-o adevărată simfonie, care a răsunat pe întinderile românești, in

idioA de experiență despre 
protecția muncii

PE SCURT, DIN ȚARĂ
CORESPONDENȚII „SCINTEII" TRANSMITSLa întreprinderea „23 August" din Capitală, obișnuitul „bun venit" a- dresat la început de schimb prin studioul de radioficare al întreprinderii cuprinde, de fiecare dată, și un scurt buletin informativ pe probleme de protecția muncii. Se transmit recomandări asupra pregătirii locului de muncă, utilizării mijloacelor de tehnica securității, respectării regulilor de igiena muncii, aplicării experienței celei mai bune, în condiții de deplină securitate. Din emisiunea de ieri am aflat că, totodată, buletinul „popularizează" și pe cei care în zilele anterioare au încălcat normele de protecția muncii, n-au înlăturat la timp materialele, deșeurile din unele secții, care puteau crea pericol de accident.Inițiativele și experiența în utilizarea mijloacelor de propagandă — la această mare întreprindere bucu- reșteană — nu se rezumă Ia atît. Aici, sindicatul se preocupă cu seriozitate de problemele protecției muncii. Concret...Toți cei 352 inspectori obștești din grupele sindicale au urmat un curs de 3 luni. Se apreciază că după absolvirea cursurilor inspectorii obștești și-au îmbunătățit activitatea, sesi- zind cu mai multă competentă și răspundere abaterile, intervenind mai frecvent și mai ferm. Ei participă la acțiunile de control obștesc ce au ca obiectiv verificarea stării tehnice și a securității mașinilor, utilajelor, agregatelor, înlăturarea noxelor etc, fac recomandări.O deosebită importanță se acordă cunoașterii normelor de protecția muncii și convingerii fiecărui muncitor și tehnician de necesitatea respectării lor riguroase. în acest sens se folosesc — cu succes — o multitudine de metode și mijloace, care se completează reciproc. Iată-le :Instructajul dc protecția muncii, în toate cele trei faze — la angajare, la locul de muncă și periodic ; pentru a se verifica pregătirea celor care fac instructajele respective, comitetul sindicatului din întreprindere. împreună cu comitetul oamenilor muncii, organizează concursuri „Cine cunoaște protecția muncii, cîștigă", concursuri dotate cu premii.La locurile vizibile, pe aleile întreprinderii, în secții și ateliere atrag atenția panourile cu ilustrații și texte convingătoare, pe aspecte actuale de protecția muncii — care îndeamnă la evitarea accidentelor și dau recoman

O „CALUȘERUL TRANSILVĂNEAN". Un festival hunedorean a- juns la a șaptea ediție. întru valorificarea acestui renumit joc popular, de pe aceste meleaguri au evoluat, în faza de zonă, la Geoagiu Băi, formații din localitate și din Homorod, Boiu, Voia, Ranghet, Rapoltu Mare și Ardeu o „ÎNSUȘIREA PRINCIPIILOR ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE — direcție principală a muncii politico-ideoiogice și cultural- educative" este titlul unei foi volante editate la Deva. Este popularizată experiența pozitivă ciștigată în această direcție de organizațiile de partid, de sindicat și de tineret din întreprinderile, instituțiile și școlile municipiului e ZESTREA SCULPTURALĂ A IAȘULUI s-a îmbogățit cu o monumentală statuie a cărturarului român Dosoftei semnată de Ifti- mie Bîrleanu. Dezvelirea monumentului a prilejuit o emoționantă și instructivă solemnitate o LA CASA TINERETULUI DIN SUCEAVA un numeros public vizitează expoziția de pictură (24 de lucrări) a elevilor
@ @ ® ® E ® H

din țările socialiste, de la organele de presă ale partidelor comuniste, 
ale altor formațiuni politice progresiste, democratice, din diferitele state 
ale lumii. La înapoiere, ei împărtășesc cititorilor din țările respective im
presiile culese in timpul vizitei, despre locuri și oameni, înscriind astfel noi 
mărturii aie stimei și respectului de care se bucură România socialistă 
în lume.

Publicăm mai jos extrase din cîteva articole și reportaje publicate în 
ultima perioadă de ziariști străini care au vizitat România ca oaspeți ai 
„Scînteii".fabrici și uzine, ca și pe ogoarele zvîntate. La strîngerea recoltei, pe lingă miile de mașini agricole, acolo unde culturile se aflau încă în parte sub apă, a fost nevoie să se folosească seceriie și atit de multi oameni s-au oferit să lucreze în asemenea condiții grele încit numărul brațelor a întrecut pe cele ale sece- rilor.Iar în restul țării, efortul general constructiv continuă fără preget.
„L’HUMANITE" (Franța) :

Me-a impresionat procesul intens al urbanizăriiRomânia este pe cale de a deveni o țară modernă, în care orașele cresc sau se nasc, atrăgînd îndeosebi pe tineri. Am aflat multe lucruri interesante despre „procesul urbanizării", care are loc nu fără a ridica felurite probleme — economice, sociale, u- mane. Despre aceste aspecte ale tranziției și adaptării la viața urbană, ale confruntării cu noi valori și mentalități ne-a vorbit un profesor universitar din Cluj-Napoca, în laboratorul lui de sociologie.Și. așa cum am putut constata și în contact direct cu realitățile, pentru acești noi locuitori ai orașelor. în special pentru tineri, se întreprind un șir de măsuri adecvate pe planul condițiilor de existență : crearea de servicii, locuințe însumînd cartiere
„OPOSICION" (Mexic) :

„Ce forță de creație 
pe propriileDoar 31 de ani au fost de ajuns ca această țară din Europa răsăriteană să înceteze de a mai fi o tară agrară. cu agricultură înapoiată și industrie slab dezvoltată, și să atingă niveluri impresionante de dezvoltare economică, socială și culturală. Poporul român, cu o istorie milenară de luptă pentru libertate și progres, a desfășurat în aceste ultime decenii de cînd a devenit cu adevărat liber, eforturi decisive, dînd măsura uriașelor sale capacități creatoare.Faptele sint elocvente. Deși Româ- 

dări pentru prevenirea bolilor profesionale.O serie de filme realizate de cine- clubul sindicatului, sau procurate de la Inspecția de stat pentru protecția muncii, ilustrează în mod concret cum trebuie respectate măsurile' de protecția muncii in timpul desfășurării procesului de producție. Filmele constituie, totodată, un bun mijloc de instruire a noilor angajați, a elevilor cursurilor de calificare sau de ridicare a calificării etc.Un alt mijloc eficace de a populariza succesele realizate si de a combate pe cei care nu aplică și nu respectă măsurile de tehnica securității și de igienă a muncii este brigada artistică de agitație. Programele brigăzii sint susținute în secții, la locurile de muncă sau la stația de radioamplificare.în cadrul cabinetului de proiecția muncii, reamenajat recent, este organizată o mică expoziție — cu echipament de protecție, vitrine și truse cu diverse scule (însoțite de instrucțiunile cuvenite pentru folosirea lor), macheta fluxurilor de transport (pentru a putea fi evitate accidentele), afișe sugestive etc. De altfel, acest cabinet constituie forul metodologic de pregătire și orientare a cadrelor care au responsabilitatea de a asigura instructajele de protecția muncii și. în mod deosebit, de a lua măsuri pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale....Aspectele prezentate succint în aceste rînduri au format ieri, 12 ianuarie, obiectul unui larg schimb de experiență organizat — la întreprinderea „23 August" — de Consiliul Central al U.G.S.R. pentru activiștii sindicali din uniunile pe ramură, de la consiliile județene și de la sectoarele Capitalei, care se ocupă de a- ceste probleme. Au participat și reprezentanți ai Inspecției de stat pentru protecția muncii. Inițiativa — care va contribui nemijlocit la o mai bună cunoaștere a problemelor de protecția muncii, a modului lor de soluționare prin prisma unei experiențe concrete — este deosebit de binevenită. Tocmai de aceea, o repetare a ei — în cadrul acestei ramuri, dar și în alte ramuri ale industriei — ar putea contribui la o mai largă răs- pindire a experienței valoroase în domeniul protecției muncii, de fapt la generalizarea metodelor și mijloacelor eficiente.
AI. PLĂIEȘU

Carnet culturalAdela Senciuc și Dan Lăcătuș • SALA „LIRA" din Timișoara a găzduit recent o suită de manifestări cultural-artistice inspirate din munca și viața tinerilor din municipiu. Expuneri, recitări din lirica patriotică, programe ale brigăzilor artistice de agitație, cintece și dansuri populare românești și ale naționalităților conlocuitoare au fost citeva din acțiunile deosebit de apreciate de tinerii spectatori, a „TARĂ DE IUBIRI ȘI CÎNT" — se intitulează concursul-spectacol declanșat recent în județul Arad. în confruntare : recitatori, artiști plastici, autori de lucrări literare din întregul județ. O întrecere gen „Cine știe cîștigă" pe tema „Perspectivele de dezvoltare a țării noastre și a județului Arad în cincinalul revoluției tehnico-ști- ințifice" va reuni zeci de participant o „OCROTIREA NATURII ÎN JUDEȚUL SIBIU" de Elena Cilie- vici a apărut, recent, la Sibiu. Lucrarea — arată autoarea — este „izvorită din dorința de a lărgi sfera cunoștințelor tineretului și ale publicului

Bucureștiul, orașul florilor, se pregătea să adauge alte blocuri de locuințe la zestrea noilor sale cartiere....Greutățile de moment nu au putut întirzia transpunerea în viață a proiectelor pline de îndrăzneală pe care și le-a propus acest popor harnic.
Agab AL TAHIR 
Abdel HUSEIN

sau chiar orașe noi, rețele sanitare, de învățămint, instituții culturale. în general, tocmai tinerii sint cei ce „urcă" drumul spre oraș, unde găsesc noul confort citadin, apă curentă și încălzire centrală, centre culturale etc. Școala de 10 ani. urmată de o instruire profesională serioasă, ii pregătește pentru o adaptare corespunzătoare Ia viața urbană. De altfel, îți dai imediat seama că învăță- mintul generalizat in întreaga Românie — această mare cucerire a puterii socialiste — pregătește și formează din ce în ce mai bine pe oameni, mai ales pe tineri pentru viata modernă pe care o implică ritmul rapid al dezvoltării.
Serge LEYRAC

are un popor stăpin 
destine!“nia este mai mică decît Mexicul, produce mai mult oțel. în acest an (1975 — N.R.), producția de oțel va ajunge la zece milioane de tone, iar pentru 1980 sint prevăzute 17—18 milioane de tone. Producția de otel este un indicator important al dezvoltării industriei și a economiei în general. Dar, paralel cu acest pilon solid ai economiei românești, au căpătat un serios impuls electronica, producția de mașini-unelte de precizie, de camioane și autoturisme, chimia, optica etc.

BACĂU. La Slănic Moldova se efectuează ample lucrări de modernizare a izvoarelor cu apă minerală. După darea în exploatare a izvoarelor nr. 10 și 1 bis. alte două (5 și 15) au fost modernizate și puse la dispoziția consumatorilor. Directorul stațiunii, tovarășul Vasile Predoiu, ne-a informat că, pînă la sfîrșitul primului trimestru al anului. vor fi modernizate alte trei izvoare principale. Totodată, vor fi încheiate și lucrările de aprovizionare cu apă minerală a noi baze de tratament. Ca urmare, pacient» vor putea beneficia de apă minerală încălzită de la toate izvoarele stațiunii. (Gh. Baltă).SUCEAVA. Principalele obiective economico-sociale prevăzute în planul de dezvoltare a județului Suceava în noul cincinal sint sugestiv prezentate în ampla expoziție deschisă la Casa de cultură a sindicatelor din Suceava. Numeroase grafice, panouri, planșe si hărți prezintă preocuparea pentru repartizarea armonioasă în teritoriu a viitoarelor obiective de investiții din industria republicană, ale industriei locale și cooperației meșteșugărești. a altor obiective social- culturale și de interes turistic. în mod deosebit rețin atenția machetele municipiului Suceava si ale celorlalte 7 orașe din județ, precum și ale localităților Broșteni. Dolhasca și Verești, aflate intr-un amplu proces de dezvoltare economică și social-culturală. (Gh. Parascan).GALAȚI. în orașul Tg. Bujor, din județul Galați, a fost dată în folosință o creșă săptămînală cu 100 de locuri. De asemenea, în cartierul Ți-, glina III din Galați, odată cu începutul acestui nou trimestru școlar, a fost pusă la dispoziția celor mici o nouă grădiniță cu 240 locuri. De remarcat că jucăriile și celelalte materiale didactice cu care este dotată grădinița au fost executate chiar de către educatoare, din materiale recuperabile puse la dispoziție de unitățile economice gălățene. (Dan Plăeșu).MEHEDINȚI. Sub genericul „Tehnica nouă și eficiența economică" Consiliul județean al sindicatelor

larg cu privire la ocrotirea naturii și a mediului Înconjurător" o LA CĂMINUL CULTURAL DIN POMI (Satu-Mare), frumos împodobit cu obiecte de artă populară decorativă, s-a desfășurat un spectacol de folclor din zonele Codru, Oaș și Someș. în program : piese agrare, de familie, de copii, de muncă, mioritice. pentru tinerele fete, pentru flăcăi etc. • O EXPOZIȚIE DE DOCUMENTE a fost deschisă la Galati. Sint prezentate mărturii de la sfirșitul secolului trecut și din primele decenii ale veacului nostru privind lupta pentru emancipare națională și socială a poporului, mișcarea revoluționară muncitorească din această parte a tării, aportul oamenilor muncii gălățeni la marile momente istorice din acest răstimp etc. e TABĂRA NAȚIONALĂ DE ISTORIE organizată la Turnu- Măgurele pentru liceeni din mai multe județe a reunit expuneri privind trecutul și prezentul județului Teleorman. Au fost vizitate obiective economice și muzeele din Ale
B H ® H ® Bîn cadrul strategiei de autentică industrializare și de dezvoltare multilaterală. elaborată dc Partidul Comunist Român, industria a devenit factorul cel mai dinamic ai economiei. Sectorul industrial a crescut de 31) de ori și produce în prezent, doar în 12 zile, cit producea in întreg anul 1938 !în România se construiește vertiginos. Se înalță nu numai obiective industriale și comerciale, ci și locuințe frumoase și funcționale. Magazinele, atit cele alimentare, cît și cele de confecții sau de articole casnice, sint pline de mărfuri și de cumpărători. Peste tot — animație și bucurie, caracteristici ale temperamentului latin al românilor, dar, totodată, credem, și urmare a faptului că acest popor se simte — și este —
„AKAHATA" (Japonia) :

0 deosebită grijă pentru omîn prima mea vizită în acest colț al Europei. România socialistă mi-a lăsat o impresie de neuitat. Am admirat noile cartiere ale Capitalei, cu un număr imens de apartamente construite în anii puterii populare, cu arhitectura lor modernă și plăcută, cu minunate verande Împodobite cu flori.Este o capitală cu multe parcuri, cu întinse spații verzi. Am reținut, la marginea Bucureștiului, frumosul „Parc al tineretului", construit de tineri, prin muncă patriotică. De altfel, am putut constata personal că tineretul român este foarte activ, că acest tineret este profund conștient de răspunderea ce ii revine in cadrul efortului general al construcției socialiste în patria sa.
„AVGHI" (Grecia):

0 țară a dinamismului și armonieiîn orice direcție ai străbate România, te cuprinde sentimentul că te afli într-o țară a dinamismului și armoniei. în planificarea dezvoltării economice și sociale a României, factorii responsabili de partid și de stat pornesc de la principiul verificat potrivit căruia baza pentru dezvoltarea întregii economii, pentru progresul general al țării și garanția unei adevărate independențe naționale o constituie politica de industrializare. Și ce poate fi mai grăitor decit faptul că producția industrială a României, în cei 30 de ani de la eliberare, a crescut de 30 de ori ?în România socialistă, industria a devenit astăzi o ramură predominantă a economiei, factorul dinamic care impulsionează întreaga dezvoltare socială și culturală. în cadrul politicii de industrializare, ponderea principală este deținută de industria grea — energetica, metalurgia, chimia, construcțiile de ma

Mehedinți a tipărit și difuzat un cuprinzător program privind acțiunile ce vor fi organizate în cursiil acestui an în unitățile industriale și agricole, în orașele și comunele județului, pe tema propagandei tehnice și a eficientei economice. Astfel, in programul de propagandă tehnico- economică sint prevăzute consfătuiri, expuneri, demonstrații practice, gale de filme, schimburi de experiență, simpozioane, sesiuni de comunicări și referate, mese rotunde, concursuri pe meserii. Toate aceste acțiuni vin în sprijinul înfăptuirii obiectivelor ce revin oamenilor muncii din județ în 1976 — primul an al noului cincinal. (Virgil Tătaru).VRANCEA. Uniunea județeană a cooperației de consum Vrancea are de executat în acest an un mare volum de investiții. în prezent se află în construcție o serie de noi obiective : un complex hotelier și un restaurant, precum și o unitate de alimentație publică — la Mărășești, complexe comerciale în comunele Măicănești, Cîrligele și Vrincioaia, atelier de producție și prestări de servicii în comuna Vinători și altele. Vor fi construite, de asemenea, brutării și unități comerciale moderne în diferite localități vrîncene. (Dan Drăgulescu).BUZĂU. întreprinderea „Metalurgica" din Buzău — devenită cu doi ani în urmă unitate producătoare de piese și subansamble pentru tractoare — a parcurs cu repeziciune o serie de etape de dezvoltare, asimilind o gamă de repere de trei ori mai mare decît se prevăzuse in studiul de reprofilare. încă din primele zile ale acestui an, întreprinderea buzoiană a trecut la materializarea unui amplu program de înnoire a produselor sale, între care un mare număr de piese pentru tractorul S-l 800 și semănători. De asemenea, s-a extins gama stingătoare- lor portabile destinate locomotivelor, autocisternelor și autoutilitarelor. (Mihai Bâzu).

xandria. Roșiorii de Vede și Drăc- șani. „Războiul pentru cucerirea Independenței de stat a României" a constituit tema unei sesiuni de comunicări « LA GALERIILE DE ARTĂ DIN BACĂU : o expoziție de artă populară a zonelor folclorice din centrul Moldovei. Atrag atenția in mod deosebit covoarele de la Glă- vănești și Cașin, precum și măștile de la Berzunți aparținînd cunoscutului meșter popular Dumitru Vrîn- ceanu o „MODALITĂȚI DE PERFECȚIONARE A ACTIVITĂȚII U- NIVERSITĂȚII DE MARXISM-LENINISM" — este tema unui recent schimb de experiență realizat Ia Tg. Jiu, la care au luat parte membri ai colectivelor de catedră din cele 14 filiale ale Universității județene de marxism-leninism 0 „NE CHEAMĂ TIMPUL", culegere de versuri, proză și reportaje, apărută recent la Drobeta Turnu-Severin, reunește o selecție din lucrările a 23 creatori locali, membri ai cenaclurilor literare ale sindicatelor.

cu adevărat stăpin pe propriile destine.Cele mai mari realizări ale României sint, înainte de toate, rezultatul muncii constructive a poporului ei, se datoresc faptului că P.C.R. face tot posibilul ca participarea poporului la conducerea întregii vieți economice și sociale, Ia activitatea statului socialist să fie tot mai largă. Orindui- rea socialistă a făcut posibil un progres greu de reflectat intr-un ai'ticol de ziar. Această orinduire asigură înfăptuirea unui mare țel : transformarea României, pînă in 1990, într-o țară cu un înalt nivel de dezvoltare. Și. pentru vizitatorul străin, este limpede că românii vor reuși acest lucru.
Eduardo MONTES

Peisajul natural, pe care l-am admirat în cursul călătoriilor prin țară, se împletește armonios cu peisajul noii orînduiri. dacă se poate spune așa — rafinării, uzine și fabrici, șantiere răspindite în toate colturile tării. Peste tot simți că România este o țară in care principala grijă este pentru om și bunăstarea lui.Mi-a rămas întipărită imaginea viguroasă a unei țări în plin progres, căreia eforturile de azi ii asigură un viitor de înflorire. Urez din inimă fericire poporului muncitor român, care prin strădaniile sale transformă zi de zi această măreață cauză într-o realitate trainică.
Kanji TAKEMURA

șini. Se dezvoltă intens agricultura, organizată pe baze socialiste și cooperatiste. Resurse financiare considerabile se investesc pentru mecanizarea deplină a lucrărilor agricole, pentru irigații și îmbunătățiri funciare, pentru mai multe îngrășăminte...O mare dezvoltare au cunoscut știința, cercetările științifice, paralel cu aplicarea rezultatelor lor în producție. De asemenea, societatea românească investește, cu generozitate, mari sume în învățămint.România de astăzi, cu industria grea și ușoară în plină dezvoltare, care a făcut de mult o cotitură în materie de „calitate", cu o agricultură mecanizată, și, ceea ce este mai important, cu un popor foarte harnic, prezintă fizionomia unei țări socialiste care înaintează ferm pe calea destinului ei istoric.
Apostolos PAPANDREOU
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■■ea ConsilEuîuS fe Securitate 
bMho siM Ai Smtai iiWuNAȚIUNILE UNITE 12 — Corespondentul nostru transmite : Luni seara, la ora 22,30, ora Bucureștiului, la sediul Națiunilor Unite din New York au început lucrările reuniunii Consiliului de Securitate în problema situației din Orientul Mijlociu.La lucrări sint prezente delegațiile celor 5 state membre permanente și ale celor zece state membre nepermanente. între care și a României, precum și ale . celor direct interesate din Orientul Mijlociu, cu excepția Israelului. Guvernul israelign a informat Consiliul de Securitate că refuză să ia parte la dezbateri pentru că o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei a fost invitată la lucrări.Dată fiind însemnătatea problemei ce va fi dezbătută, numeroase state membre ale O.N.U. — europene, africane. asiatice și latino-americane —Evoluția evenimentelor din LibanBEIRUT 12 (Agerpres). — Agențiile de presă anunță că schimburi susținute de focuri continuă in diferite zone ale Beirutului. S-au semnalat tiruri de arme de diverse calibre, în centrul orașului și în periferii. Străzile sint nesigure, la fel și circulația în sdctorul hotelurilor de lux de pe malul mării. Pe de altă parte, o nouă escaladă a ciocnirilor dintre facțiunile rivale a fost înregistrată în ultimele zile și în alte zone ale țării.Degradarea situației interne a antrenat paralizarea totală a activității majorității instituțiilor de stat. Transporturile in comun sint oprite, municipalitatea din Beirut nu

agonțiife de presă transmit:
0 delegație română,con- dusă de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care efectuează o vizită oficială in Kuweit, a avut convorbiri cu ministrul comerțului și industriei. Abdul Wahab Al Nafisi, in legătură cu dezvoltarea și diversificarea comerțului dintre cele două țări. Delegația română a purtat de asemenea convorbiri cu reprezentanți ai Ministerului kuweitian al Afacerilor Externe și ai Ministerului Comunicațiilor.
Convorbiri sovieto-japo- 

ÎÎ6Z0 Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromiko, a fost primit luni la Tokio de împăratul Hirohito. în aceeași zi, primul ministru al Japoniei, Takeo Miki, l-a pri

și-au anunțat intenția de a participa la dezbateri.Convocat in baza unei rezoluții a- doptate la sfirșitul lunii noiembrie 1975, vizind prelungirea mandatului forțelor Națiunilor Unite de supraveghere a dezangajării pe înălțimile Golan, Consiliul de Securitate a ho- tărit să dezbată, cu acest prilej, ansamblul problematicii din ' Orientul Mijlociu, inclusiv problema palesti- neană. Odată cu această rezoluție a consiliului, s-a dat citire unei decla- rații-anexă a președintelui consiliului, prin care se prevede participarea la dezbaterile consiliului asupra problemei Orientului Mijlociu a reprezentanților Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Aceasta constituie o reafirmare a convingerii că. problema pălești neană este parte integrantă a situației conflictuale din. zonă și, ca atare, trebuie soluționată. în acest context.
mai este în măsură să asigure curățirea orașului, porturile sint pustii, carburanții și alimentele au început să lipsească, spectrul foametei a- menință o serie de sectoare ale capitalei.Mai mult, zone întregi ale teritoriului Libanului au fost părăsite de locuitorii lor.Se apreciază că, de la 13 aprilie anul trecut și pînă în prezent, con-, fruntările s-au soldat cu un bilanț de 10 mii de morți. în ce privește pagubele materiale, buletinul specializat ..Petro Money Report", reluat de „Financial Times", relevă că Libanul a suferit pierderi în valoare de 10 miliarde dolari.

mit pe Andrei Gromiko, cu care a avut o convorbire referitoare la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Ministrul sovietic și-a încheiat, de asemenea, convorbirile oficiale cu omologul său japonez. Kiichi Miya- zawa.
Parlamentul Tailandei a 

lost dizolvat Printr"un decret regal la propunerea primului ministru al Tailandei. Kukrit Pramoj. în decret se precizează că alegerile generale vor avea loc la 4 aprilie. Pînă la alegeri, Kukrit Pramoj va ră- mine în postul de prim-ministru.
Remanierea guvernului 

francez anuntată de președintele republicii. a afectat numai trei posturi ministeriale, în care au de

Președintele Egiptului
a primit pe reprezentantul P.C.R.CAIRO 12 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, l-a primit, luni, pe tovarășul Ștefan Andrei. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită de prietenie in această țară, la invitația C.C. al Uniunii Socialiste Arabe. La , întrevedere a participat Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis președintelui Anwar El Sadat un mesaj de salut din partea președintelui Nicolae Ceaușescu. urări călduroase de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul egiptean prieten. Mulțumind, șeful statului egiptean a evocat cu multă căldură intilnirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România mesajul său de prietenie și cele mai bune urări de sănătate, fericire și de noi succese.Cu această ocazie, între președintele Anwar El Sadat și tovarășul Ștefan Andrei a avut loc o convorbire cu privire la evoluția relațiilor politice, economice, culturale și tehnice româno-egiptene. exprimîndu-se satisfacția pentru modul în care sint realizate acordurile și înțelegerile convenite în cursul întîlnirilor la nivel înalt dintre șefii celor două state, precum și asupra unor probleme internaționale. în acest cadru, au fost abordate probleme privind intensificarea eforturilor pentru soluționarea pe cale politică a situației din Orientul Mijlociu, care să ducă la instaurarea unei păci drepte și trainice în această zonă.

★Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășii Nicolae Doicaru, membru supleant al C.C. al P.C.R., consilier al președintelui Republicii Socialiste România. Cornel Pacoste, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului afacerilor externe, Con-
n @ ai ea

venit titluari Jean de Lipkowski, la Ministerul Cooperării, Andre Fosset, la Ministerul Calității Vieții. Raymond Barre — la Ministerul Comerțului Exterior.
Demisie. Președintele Ecuadorului, generalul Guillermo Rodriguez Lara. și-a prezentat duminică demisia remițînd atributele conducerii unui comandament comun al forțelor armate — informează un comunicat oficial, dat publicității la Quito.
Generalul Voviceprim-ministru Nguyenși minisGiap,trul apărării naționale al R.D. Vietnam. și-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă în Algeria în fruntea unei delegații, plecind spre patrie. în timpul vizitei, Vo Nguyen Giap a fost primit de președintele 

stantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Marcu, consilier, și Petru Burlacu, ambasadorul României în Egipt, s-au întîlnit cu o delegație compusă din dr. Rifaat Mahgoub, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, Sayed Zalei și Abdel Hamid Hassan, secretari ai C.C. al U.S.A.în cadrul convorbirii a avut loc un schimb de păreri cu privire la activitatea și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Uniunii Socialiste Arabe, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare.Cu același prilej, Rifaat Mahgoub și tovarășul Ștefan Andrei au semnat programul de cooperare între P.C.R. și U.S.A, pe anii 1976—1977.
★Oaspeții români au avut, de asemenea, o întilnire cu Mamdouh Salem, primul ministru al R.A. Egipt, în cursul convorbirii a fost trecut in revistă stadiul relațiilor de cooperare dintre cele două țări, îndeosebi în domeniul economic, exprimîndu-se hotărirea comună de a acționa pentru aplicarea înțelegerilor stabilite cu ocazia întilnirilor la nivel inalt dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, de a întări și extinde continuu colaborarea româno- egipteană, în interesul celor două țări și popoare, al păcii și cooperării internaționale.A avut loc, de asemenea, o întilnire cu Ismail Fahmy, vicepremier și ministru de externe al R.A. Egipt.
★Duminică dimineață, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. împreună cu tovarășul Nicolae Doicaru. consilier al președintelui Republicii Socialiste România, s-au întilnit cu Hassan Ibn Talal, prinț moștenitor al Regatului Hașemit al Iordaniei.Cu acest prilej, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, îndeosebi în domeniul economic, precum și unele probleme ale situației internaționale actuale.

Houari Boumediene și a avut convorbiri cu alte oficialități algeriene.
Președintele Italiei, Gi°- vanni Leone, și-a început luni consultările în vederea găsirii modalităților de soluționare a crizei guvernamentale. declanșată la mijlocul săp- tâmînii trecute.
Ministrul de externe por

tughez, Melo fîntunes,asosit' într-o vizită oficială, la Budapesta. El va avea convorbiri cu ministrul de externe al Ungariei, Frigyes Puja, în legătură cu relațiile dintre cele două țări și cu aspecte ale situației internaționale actuale.
figaiha Christie,celebra au- toare de romane polițiste, care timp de jumătate de secol a captivat publicul cititor cu aventurile lui Hercule Poirot și cu alte lucrări de mare succes, a încetat din viață luni, în virstă de 85 de ani.

„Zi de luptă" în Spania
© Ample acțiuni greviste în principalele orașe industriale • 
Demonstranții au cerut amnistierea tuturor deținuților politici, 

acordarea de drepturi și libertăți democraticeMADRID 12 (Agerpres). — La chemarea mai multor organizații sindicale care activează în ilegalitate, în Spania s-a desfășurat, luni, o „zi de luptă" în cadrul căreia zeci de mii de muncitori. în special din domeniul metalurgiei și construcțiilor, precum și funcționari și alte categorii sociale au întrerupt lucrul în sprijinul revendicării lor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viată. Cea mai mare amploare au avut în cadrul acțiunilor greviste de luni cele de la uzinele de construcții aeronautice „Casa", fabrica de camioane „Pegaso", atelierele „Fiat", întreprinderile „Chrysler" și „Standard Electric", precum și de la o serie de bănci. Grevele și acțiunile revendicative au cuprins întreaga centură industrială a Madridului, cea a Barcelonei, precum și a altor orașe ale Spaniei.Deși au avut un caracter economie declarat, acțiunile din cadrul „zilei de luptă" au vădit — după cum re
Convorbiri economice româno-britaniceLONDRA 12 — Corespondentulnostru transmite : Tovarășul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor al Republicii Socialiste România, care face o vizită oficială în Marea Bri- tanie, s-a întîlnit, luni, cu Denis Healey, ministrul britanic al finanțelor. Au fost discutate căile de extindere și diversificare a relațiilor economice dintre România și Marea Britanie și s-a făcut un schimb de vederi cu privire la problemele sistemului monetar internațional.

peru Reuniuni in vedere?» 
organizării Frontului 
național de apărare 

a revoluțieiLIMA 12 — Corespondentul nostru transmite-: în diferite localități din Peru se desfășoară reuniuni consacrate constituirii Comitetelor de organizare a Frontului național de apărare a revoluției. Cu prilejul înființării comitetului din Ica, președintele Comisiei naționale de organizare a frontului, Avelino Mar, a declarat că edificarea acestuia de la baze urmărește formarea conștiinței maselor în lupta pentru o societate de tip nou, în care să nu mai existe exploatați și exploatatori.Procesul revoluționar peruan înseamnă lupta antiimperialistă și an- tioligarhică pînă la lichidarea definitivă a capitalismului în Peru, a spus Avelino Mar, precizînd că triumful final al revoluției peruane depinde de oamenii muncii de la orașe și sate, chemați să militeze direct — în cadrul frontului — pentru apărarea cuceririlor obținute sub conducerea guvernului. 

marcă agențiile de presă — puternice accente politice, constind în special in avansarea cererii de amnistie a tuturor deținuților politici și de acordare de drepturi și libertăți politice. Astfel, la Barcelona demonstranții au înălțat un imens balon de care era atașată o inscripție în sprijinul amnistiei politice generale.Pentru a împiedica desfășurarea acțiunilor greviste — interzi-se în Spania — și în special politizarea acestora, autoritățile spaniole au recurs la o serie de măsuri represive. După ce sîmbătă guvernul a procedat la „neutralizarea" a 23 de lideri sindicali, care au fost arestați preventiv, luni, autoritățile au trimis forța polițienești întărite în centura industrială a capitalei. Patru demonstrații care urmau să aibă loc în această zonă au fost dispersate de poliție în cursul dimineții. în centrul Madridului, precum și la Barcelona, poliția a recurs la gaze lacrimogene si bombe fumigene pentru a-i împrăștia pe demonstranți.

în aceeași zi, ministrul român a avut o convorbire la Foreign Office, cu Roy Hattersley, ministru de stat. Cu acest prilej, Florea Dumitrescu și Roy Hattersley au semnat acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord referitor la reglementarea unor probleme financiare.
Un nou val inflaționist 

în FranțaPARIS 12 (Agerpres). — Ușoara acalmie intervenită spre sfirșitul anu- 'lui 1975 pe frontul creșterii preturilor nu a putut în nici un fel schimba opinia experților că inflația va constitui în 1976 principalul pericol pentru economia franceză — apreciază intr-un comentariu agenția France Presse. De altfel, încă din luna ianuarie, asupra consumatorilor francezi s-a abătut o avalanșă de majorări de prețuri, afectind numeroase sectoare. Au sporit tarifele de telefon (cu 11 la sută), cele ale telegramelor (cu 28 la sută), ale poștei internaționale (cu 30 la sută), ca și costul transportului feroviar (cu 8 la sută). Automobiliștii nu sint nici ei cruțați— relevă agenția. Cumpărarea unei mașini noi costă încă din ianuarie cu 4—5 la sută mai mult, asigurarea ei— cu 7,5 la sută. Alte majorări de prețuri sint așteptate. De asemenea, se va face simțită la nivelul tuturor produselor industriale majorarea preturilor petrolului.în ciuda acestor presiuni, guvernul menține pentru anul in curs obiectivul de a limita rata inflației la 7—8 la sută. Organizațiile sindicale apreciază aceste cifre ca „himerice".

DE PRETUTINDENI
• TURBOGENERATOR 

GIGANT. Specialiștii din Harkov, principalul centru industrial al Ucrainei, au construit primul turbogenerator - sovietic 
cu o capacitate de 500 000 de kilowați. Agregatul a trecut cu succes probele tehnologice și urmează să fie în curînd instalat la centrala atomoelectrică de la Novovoronejsk. Acest puternic turbogenerator poate să asigure singur satisfacerea necesităților de energie electrică ale unui oraș cu un milion de locuitori.

• POLUAREA CU PE
TROL A MĂRILOR. s* calculat că în mări și oceane se varsă în fiecare an peste 5 milioane de tone de țiței, din care 2 490 000 tone sînt aduse de către fluvii, 1 450 000 tone (31 la sută din total) provin de la navele petroliere ; 850 000 tone de la alte nave ; 80 000 tone ca urmare a extracției de petrol din apropierea coastelor și a- proximativ 600 000 de tone provin din fisurile scoarței terestre.

• PENTRU TELESPEC
TATORII aflațl in dilemă In fața unor programe la fel de a- trăgătoare transmise concomitent, întreprinderea niponă „Sony" a realizat un dispozitiv care poate înregistra programul de pe un canal în timp ce telespectatorul respectiv urmărește programul de pe un alt canal ; de asemenea, dispozitivul poate Înregistra programele chiar în absența posesorului.

• PASĂRE HIBRID. 1" 
R. D. Germană a fost pusă în vînzare o nouă pasăre, o încrucișare de gîscă cu rață, denumită minigîscă. Carnea acesteia nu se deosebește la gust de gisca obișnuită, conținînd multe proteine și puține grăsimi. Hibridul este, în schimb, cu mult mai mic decît gîsca obișnuită ; cintărește numai 2,5 kg.

• AVERTISMENT PEN
TRU FUMĂTORI. Autoritățile kuweitiene au hotărît să interzică, în viitor, importul de țigări dacă pe ambalaj nu va fi tipărit un avertisment care să atragă atenția fumătorilor asupra pericolelor la care se expun. Avertismentul trebuie să sune : „Fumatul dăunează sănătății. Vă sfătuim să renunțați la el".

• MINITELEVIZOR. Televizorul in miniatură — care va putea fi purtat la mină, ca un ceas, a intrat în domeniul realului — afirmă cercetătorul american John Mysing. El a a- preciat că rămîne doar o chestiune de timp și de investiții materiale pentru ca noua realizare tehnică să poată intra in producția de serie.
FAPTELE DEMONSTREAZĂ JUSTEȚEA PROPUNERILOR ROMÂNIEI PRIVIND

PRIORITATEA ABSOLUTĂ A DEZARMĂRII NUCLEARE
în expunerea prezervată la Marea Adunare Națională, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia:

Trebuie să arătăm deschis popoarelor realitatea, să 
acționăm, pînă nu este încă prea tîrziu, pentru trecerea 
la măsuri hotărîte de oprire a cursei înarmărilor. Apre
ciem că prioritatea trebuie să o aibă 
dezarmarea nucleară.

măsurile pentru

ARSEHAUh
NUCLEAR
MONDIAL

K/IOTONE

EXPERTII
AVERTIZEAZĂ
• „Sarcina prioritară a timpului 

nostru nu constă în tentative za
darnice de a opri progresul tehnico- 
științific, ci de a limita și apoi a ex
clude total posibilitatea de a utiliza 
realizările științei și tehnicii in sco
puri militare".Evghenii PRIMAKOV, membru corespondent al Academiei de științe a U.R.S.S.

• „Distrugerea armei nucleare și 
încetarea cursei înarmărilor ar fi 
supremul bine pentru umanitate. 
Desigur, oamenilor de știință le re
vine in această privință o responsa
bilitate deosebită ; dar aceasta nu ii 
privește numai pe ei, ci întreaga so
cietate umană".Prof. Eric BURHOP, fizician englez, președintele Federației ale a oamenilor de știință. mondi-

o „Lumea dispune de un 
pe cit de limitat, pe atit de 
pentru evitarea catastrofei nucleare'Frank BARNABY, directorul Institutului de cercetări pentru pace (S.I.P.R.I.) de la Stockholm.

termen 
prețios

• „Armele morții proliferează în
tocmai unei ciume sau unui roi de 
țînțari care fac miliarde de ouă. A 
împiedica aceasta este nu o chestiune 
de igienă publică, ci o chestiune de 
viață și de moarte"Prof. Thomas SCHELLING, profesor la Harvard, specialist in probleme strategice.

De aproape 7 ori a crescut numărul încărcăturilor nucleare strategice în ulti
mii 12 ani; de circa 3 000 000 ori a crescut forța distructivă a armamentului 

nuclear in perioada postbelică

• „Numai • impunîndu-și lor inșile 
unele restricții, puterile nucleare ar 
putea convinge celelalte națiuni că 
prestigiul internațional al unei țări 
nu se măsoară după stocul lor de 
bombe atomice"Prof. Paul DOTY, fost expert al Agenției pentru controlul armamentelor și dezarmare din S.U.A.

© Numărul încărcăturilor nucleare strategice a crescut de 
la 1 670 în 1963, la aproximativ 11 000 în 1975.

@ Multe dintre armele atomice actuale au o putere de 20 
MEGATONE (o megatonă este echivalentă cu 1 milion tone 
trinitrotoluen); aceasta reprezintă 1 000 de bombe de tipul celei 
explodate în 1945 la Hiroșima, care avea o putere de 20 kilo- 
tone (1 kilotonă = 20 000 tone trinitrotoluen) și care a făcut 
circa 150 000 de victime omenești.

® Potențialul distructiv total al armelor nucleare existente 
este evaluat la circa 60 000 MEGATONE (60 miliarde tone tri
nitrotoluen), ceea ce echivalează cu 15 TONE TRINITROTO
LUEN DE FIECARE LOCUITOR AL PLANETEI.

® Pentru a realiza o armă nucleară este suficientă o canti
tate de 8 KG plutoniu. Reactoarele existente produc în prezent 
circa 25 000 KG plutoniu și se prevede pentru 1980 o producție 
de circa 100 000 KG anual.

® în fiecare zi, arsenalele nucleare sporesc cu 1 megatonă 
(50 de bombe tip „Hiroșima").

• Rachete intercontinentale purtătoare de focoase nuclea-

re existau, în 1960, circa 100 ; în 1972 s-a recunoscut oficial 
existența a 2 500 rachete.

^singură rachetă intercontinentală poate să transporte 
o încărcătură echivalentă cu totalitatea explozibililor folosiți 
în timpul celui de-al doilea război mondial.

@ în prezent sînt considerate ca posesoare de arme nu
cleare 6 state, în timp ce alte 20 sînt socotite ca state paranu- 
cleare, adică dispunînd de materiale și documentație tehnică 
în vederea fabricării armei nucleare. Se apreciază că numă
rul acestora ar putea spori, pînă în 1980, la 30.

© Costul unui singur bombardier purtător de încărcătură 
atomică este de 61,5 milioane dolari, ceea ce echivalează cu 
1/8 din contravaloarea greutății sale în aur (prețuri actuale).

® Bomba atomică „artizanală". Specialiștii consideră că 
chiar și un student în fizica nucleară poate construi o bombă 
atomică așa-zis „artizanală". Pentru a demonstra acest lucru, 
o societate americană de televiziune a recurs la serviciile unui 
student care a reușit, în scurt timp, să realizeze proiectul unei 
bombe atomice și să achiziționeze, în același timp, de pe piață, 
materiale necesare fabricării acesteia.

în cuprinzătorul program elaborat de Congresul al XI-lea al P.C.R. in vederea promovării dezideratului dezarmării, in expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Marea Adunare Națională, in documentul înaintat de România la O.N.U., se subliniază cu tărie poziția de principiu a țării noastre, potrivit căreia in eforturile pentru dezarmare prioritate absolută trebuie să aibă măsurile de oprire a producerii armelor nucleare, de lichidare a stocurilor și scoatere în afara legii a armamentului atomic. Această poziție consecventă decurge din spiritul unei înalte responsabilități față de destinele omenirii, grav amenințate de cursa armelor nucleare.într-adevăr. popoarele nu se pot simți în liniște și siguranță atîta timp cit această cursă nu numai că nu a fost încetinită, ci, dimpotrivă, cunoaște o intensificare fără precedent. Este cunoscut că. deși în ultimii ani s-au purtat discuții îndelungate. deși s-au Încheiat diferite înțelegeri sau acorduri, în realitate armamentul nuclear a proliferat considerabil. Aceasta și-a găsit expresie în acumularea în arsenalele militare de uriașe cantități de bombe atomice și cu hidrogen, în lărgirea panopliei armelor nucleare cu „arme tactice" de toate calibrele, in proiectarea și fabricarea de „noi generații" de rachete, inclusiv așa-numi- tele MIRV, capabile să lanseze simultan focoase nucleare asupra mai multor obiective separate, sau „racheta de croazieră" care, zburînd razant cu pămintul, poate eluda, in drum spre țintă, atit obstacolele na

turale, cît și instalațiile de detectare de tip radar. S-au perfecționat, totodată, mijloacele de lansare a dispozitivelor nucleare, ca și sistemele de apărare antirachetă — fiecare „perfecționare" stimulînd contramă- suri și, ca atare, continuarea ciclului infernal.Concomitent cu această proliferare „pe tendința zontală", mărului sușesc tehnica confirmindu-se vor lua măsuri efective de stăvilire a cursei înarmărilor noi și noi nu vor putea fi împiedicate să ducă armament nuclear.După cum a arătat nu o dată noastră, ar fi inadmisibil să fie ignorate proporțiile reale ale primejdiei unei conflagrații termonucleare, care ar putea duce la exterminarea a sute de mii și chiar milioane de oameni și ruinarea unor întinse regiuni ale globului. Chiar și evitin- du-se pericolele unei conflagrații, armele nucleare constituie, in miinile cercurilor reacționare, agresive, instrumente ale vechii politici imperialiste de forță și dominație, îndreptate împotriva aspirațiilor popoarelor de a fi stăpîne pe destinele lor.în mod evident, cursa înarmărilor nucleare vine în flagrantă contradicție cu noul curs spre destindere, consolidarea acestuia și unei reale securități putînd fi clădite nu pe un precar „echilibru al groazei", ci pe instaurarea unor raporturi noi intre state, bazate pe încredere, egalitate in drep-

verticală", spre în de
se manifestă proliferarea „pe ori- sensul lărgirii nu- state care își în- armamentului atomic, astfel că dacă nu sețări pro-țara

realizarea internaționale

turi, respectarea independenței și suveranității naționale. De asemenea, nu poate fi ignorat faptul că, irosind uriașe mijloace materiale și imense capacități intelectuale, cursa înarmărilor atomice reprezintă un mare obstacol in calea lichidării subdezvoltării, a progresului întregii umanități.Iată tot atitea rațiuni majore pentru care partidul și statul nostru relevă în permanență necesitatea stringentă, ca un imperativ arzător al vieții internaționale, de a se acționa ferm și hotărit, pînă nu este prea tîrziu, pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea de pași imediați, conereți, efectivi, pe calea dezarmării nucleare. Propunerile României vizează scoaterea în afara legii a armelor nucleare. încetarea producției lor, lichidarea stocurilor existente. Pe această linie, ar avea cea mai mare importanță măsuri privind angajamentul statelor de a nu folosi armele nucleare, interzicerea amplasării de noi arme pe teritoriul altor state și retragerea armamentului nuclear de pe teritorii străine ; încetarea perfecționării, experimentării și producției armelor nucleare și a mijloacelor de transportare la țintă ; crearea de zone denuclearizate, inclusiv in Balcani etc. Numai prin înfăptuirea unor asemenea măsuri, pe calea unirii eforturilor tuturor forțelor înaintate ale contemporaneității, se poate ajunge la eliberarea omenirii de coșmarul războiului termonuclear, la statornicirea unei reale securități pentru toate popoarele.

„Piedica“...

latâ cum vede revista americană 
„TIME" pericolul proliferârii ar
mei nucleare: un monstru ca
pabil oricînd sd rupâ cu ușu
rință firavul țăruș pe care îl re
prezintă reglementările, cu totul 
insuficiente, de împiedicare a di
seminării dispozitivelor atomice.

I. FÎNTÎNARU
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