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ÎNDEMN VIBRANT LA AFIRMAREA 
PLENARĂ A REVOLUȚIEI 

TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ÎN ECONOMIE 
Animate de dorința și hotărîrea de a-și îndeplini cu cea mai mare răspundere 

sarcinile ce le revin din planul economic pe acest an, alte și alte colective de oa
meni ai muncii adresează întreprinderilor din ramura lor de activitate, vibrante che
mări la întrecere pe 1976, angajîndu-se ele însele, în primul rînd, să constituie 
un adevărat model în muncă și înfăptuiri. Continuînd publicarea lor, prezentăm astăzi, 
în pagina a III-a, chemările EXPLOATĂRII MINIERE VULCAN, SCHELEI DE 
EXTRACȚIE BOLDEȘTI, STAȚIUNII PENTRU MECANIZAREA AGRICULTU-

. RII FURCULEȘTI ȘI TRUSTULUI DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE IAȘI.

Foto : GH. CUCU

decadă din luna ianuarie

PRODUCȚIE ÎN RITM CONSTANT, 
LA PARAMETRII OPTIMI Al EFICIENTEI 9

kaid - anchetă în două întreprinderi din Capitală și citeva concluzii după prima

Serlozitatea ți temeinicia cu care a fost pregătită producția pe 1976 sînt evidente in realizările obținute încă din primele zile ale acestui an, din prima decadă a lunii ianuarie. Ele a- testă preocuparea colectivelor de oameni ai muncii pentru organizarea corespunzătoare a activității în toate compartimentele, pentru buna aprovizionare a locurilor de muncă, pentru a- sigurarea unui climat de disciplină și creativitate, de responsabilitate și dăruire. Organizațiile

U.T.C., tinerii muncitori șl specialiști au abordat de la început sarcinile ce le revin în spiritul hotărîrii Congresului al X-Iea al U.T.C., participind cu întreaga lor energie la realizarea planului economic al întreprinderii lor. Sînt impresii, concluzii care se desprind cu pregnanță din activitatea intreprinderilor bucureștene I.U.P.S. și I.C.T.B., care, intr-adevăr, încă din prima decadă s-au înscris intr-un ritm înalt de lucru, cu îndeplinirea zilnică a normelor, a tuturor indicatorilor.
.REDUCEREA EFORTULUI 
’ALUTAR — NORMA A 
ONDUITEÏ NOASTRE PRO- 
ESIONALE"- Ca o primă precizare, spu- tovarășul Marian Drăgănes- secretarul comitetului U.T.C. la întreprinderea de utilaje piese de schimb pentru stria materialelor de ucții, doresc să rețineți această primă decadă a lunii luări e n-am avut nici un tî- ăr sub norma zilnică de pro- lucție și nici un absent nemo- rivat. Dealtfel. întregul colectiv a luat un start bun, care ne dă certitudinea că și în acest an ne vom situa la nivelul ■ exigențelor care se pun în industria construcțiilor de mașini.— Ce prevede programul de activitate al organizației U.T.C. pentru această perioadă și cum aț.l trecut la realizarea lui ?— Printre altele, ne-am propus ca în cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției teh- nico-știînțifice“ să ne aducem o mai mare contribuție la economisirea de materii prime, ma-

in- con- că

teriale șl energie și In mod deosebit a metalului. Anul trecut am economisit peste 200 tone metal, 220 tone combustibil convențional și 450 000 kWh energie electrică. Toți tinerii noștri sînt cuprinși în inițiativa „Fruntaș în reducerea cheltuielilor materiale de producție“, lansată de organizația de partid și care a-devenit o aspirație în muncă, a noastră, a tuturor. Sîntem ho- tărîți ca prin reproiectarea unor produse, prin permanente acțiuni' de reducere a consumurilor și gospodărirea cu chibzuință a materialelor să obținem și în acest an economii la fel de substanțiale.Fără îndoială însă că una dintre cele mai valoroase inițiative ale colectivului din această u- nitate. la care tinerii subscriu cu entuziasm, este „Reducerea efortului valutar — normă a conduitei noastre profesionale“, care anul trecut și-a concretizat eficiența într-o economie de peste 12 milioane lei valută — prin realizarea cu mijloace proprii a unor utilaje și piese de schimb care pînă acum se a- duceau din import.

— Pentru noi, reia secretarul comitetului U.T.C., cincinalul revoluției tehnico-științifice înseamnă amplificarea realizări ; de aceea, la

întreprinderii s-a elaborat un program detaliat care prevede găsirea și punerea în valoare a noi soluții tehnice și tehnologice pentru fabricarea unor laje care să înlocuiască cu ces pe cele care încă se importă. Vom asimila 30 de duse noi, vor fi modernizate cele mai multe dintre tehnologiile actuale, vom realiza un volum dublu de produse pentru export. în colaborare cu Institutul politehnic .și Institutul de cercetări metalurgice se lucrea-
acestor nivelul ROMULUS LAL

(Continuare tn pag. a lll-a)

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE

Prahova : ELOCVENTE 
EXPRESII ALE HĂRNICIEI

Acțiuni prioritare pe agenda |i

lucrătorilor din agricultură

FERTILIZAREA

Oamenii muncii din industria 
prahoveană, care in acest an vor 
realiza o producție globală in
dustrială cu peste 10 la sută 
mai mare decît anul trecut, 
consemnează noi fapte de mun
că. Astfel, sondorii schelelor de 
extracție au intrat în cea de-a 
doua decadă a. lunii ianuarie cu 
o producție suplimentară de țiței 
extras, livrat în sortimente pla
nificate și la timp, necesară 
procesului tehnologic al rafină
riei din Cimpina pe o zi. La 
rîndul lor, lucrătorii din 
tria chimică — ramură 
tară în economia județului — 
se înscrie cu o depășire a pla
nului la zi evaluată la peste 5 
milioane lei, sumă materializată 
în cantități suplimentare 
benzine, motorine, 
anvelope, detergenți, 
fați și alte produse.

Cu rezultate bune 
rea ritmică a planului subscriu 
și constructorii de utilaj petro
lier, chimic și tehnologic de la 
Ploiești și Cimpina, colectivele

de mineri de la Filipeștii de 
Pădure și Ceptura. energeticie- 
nii de la Brazi, producătorii 
materiale de construcții de 
Bucov, Comarnic, Scăeni 
Pleașa.

de 
la 
și

Brâila : UN PRIM BILANȚ 
AL SUCCESELOR

Hotărîte să îndeplinească și să 
depășească sarcinile ce le revin 
pe anul 1976, colectivele de

muncă din județul Brăila au 
demarat noul an cu ritmuri in
tense de producție materializate 
în depășirea prevederilor pe 
primele zece zile ale anului cu 
șapte milioane lei la producția 
globală. Lucrătorii brăileni au 
realizat suplimentar, între al
tele. mașini și utilaje pentru 
industria materialelor de con
strucții, industria metalurgică. 
325 tone oțel brut, 60 bucăți osii 
montate, 100 tone laminate fi
nite și 1 674 mp plăci aglome
rate din lemn.

indus- 
priori-

de
polietilenă, 

superfos-

în realiza-

Valea Jiului : RANDAMENT SPORIT ÎN ABATAJE
Acționind din primele zile de 

lucru ale amilul pentru îndepli
nirea ritmică și depășirea sarci
nilor sporite de plan din noul 
Cincinal, unitățile miniere din 
bazinul Văii Jiului au ridicat la 
20 000 tone cantitatea de cărbune 
cocsificabil si energetic livrată 
suplimentar, de la începutul lu
nii acesteia. Creșterea produc
ției s-a obținut îndeosebi pe 
seama perfecționării tehnologii
lor de lucru în abataje și a

folosirii cu randament sporit a 
mașinilor și instalațiilor miniere. 
Prin sporirea randamentului ac
tivității productive în subteran, 
minerii de la exploatările Lo- 
nea și Petrila, de pildă, au dat 
de la începutul lui 1976 o can
titate de cărbune, peste preve
deri, care poate servi la pro
ducerea a mai mult de 3 000 tone 
de semicocs.

(Agerpres)

TERENURILOR

Productivitate^ 
calitate, 
creație

Firmă prestigioasă, Elec- 
trotimiș din Timișoara s-a 
impus autoritar în ulti
mii ani prin calitatea înaltă, 
prin parametrii funcționali 
superiori ai produselor sale, 
nu numai in țară dar fi pe 
piața externă. Deviza colec
tivului, a tinerilor care re
prezintă aici, peste 60 la su
tă din încadrații uzinei : „productivitate, calitate, creație“, sintetizează hotărîrea 
comuniștilor, a uteciștilor, a 
tuturor muncitorilor ți spe
cialiștilor de a-și pune in va
loare întreaga energie, en
tuziasmul și potențialul crea
tor pentru a îndeplini neabă
tut sarcinile mobilizatoare 
ale acestui an, ale cincinalu
lui revoluției tehnico-științi- 
fice. Rezultatele pozitive în
registrate in toate comparti
mentele producției în prima 
decadă a lunii ianuarie sînt 
o primă certitudine a succe
selor viitoare.

Congresul consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare

CUM ACȚIONAȚI PENTRU ÎNDEPLINIREA
5 »

PLANURILOR DE DEZVOLTARE
ECONOMICO SOCIALA A COMUNELOR?

Răspund anchetei noastre secretari ai comitetelor comunale U.T.C

CONSTANTIN CIOPEC,
secretar al Comitetului 

comunal' Cobadin al U.T.C.

a Cobadinului

Obținerea de producții agricole la nivelul marilor sarcini care decurg din planul pe 1976 depinde, în mare măsură, de lucrările care se efectuează în a- ceste zile pe ogoare. Fertilizarea cu îngrășăminte naturale este una din acțiunile de sezon aflată in plină desfășurare. Potrivit unui program de fertilizare, in luna ianuarie cooperativele agricole de producție din întreaga țară trebuie să transporte în cimp circa 2,3 milioane tone gunoi de grajd. Timpul bun de lucru favorizează această lucrare, care trebuie efectuată ritmic, săptămînă de săptămînă. Prin organizarea de formații specializate, alcătuite din cooperatori și mecanizatori, prin dotarea acestora cu remorci și atelaje, pînă în prezent, în județul Dolj au fost transportate în cimp peste 160 000 tone gunoi de grajd. Așa de pildă pe raza Consiliului intercooperatist Giur- gița au fost administrate 14 000 tone, la Bîrca 10 700 tone, în unitățile Consiliului intercooperatist Locusteni 10 000 tone. In majoritatea unităților agricole cooperatiste s-a lucrat intens, zi de zi. Cu toate acestea, față de graficele inițiale se înregistrează o restanță de circa 20 000 tone, deoarece în unele unități cum ar fi Melinești, Rojiștea, seaca de Pădure și Virtop nu e acordă suficientă atenție rea- ,zării ritmice a planurilor de “rtilizare. Tn aceste cooperative agricole nu s-au organizat ac- iuni pentru depistarea tuturor ezervelor de gunoi de grajd din sectoarele zootehnice și din curțile populației, iar forța de muncă disponibilă în această perioadă nu este folosită la întreaga capacitate.în sprijinul acestei acțiuni un ol important revine organizaților comunale U.T.C., tinerilor e la sate. Din acest punct de edere, cu excepția cîtorva eo- lune ca Dăbuleni, Poiana Mare, irca, unde au fost inițiate tra- ionalele ■ țăptămîni ale ferti- irii“, în rest puține sînt orga- ațiile U.T.C. care și-au pro- 5 obiective concrete. La Seaca Pădure, unitate agricolă cu zult-ate nu prea bune datorită abului potențial de fertilitate I solului, în acțiunea de trans- ort și administrare a gunoiului e grajd se pare că inițiativa ti- erilor a rămas un simplu anga- iment neonorat în planurile de luncă ale organizației. „Mate- a primă este suficientă,_ ne .pune secretarul comitetului comunal U.T.C., Opsichie Cazacu, dar pînă în prezent. în această iarnă, cu uteciștii nu am organizat nimic“. Comentariile sint de prisos. Este vremea să se treacă de urgență la acțiune, cu at.it tnai mult cu cit odată eu spori -

rea volumului de îngrășăminte chimioe de sinteză, administrarea gunoiului de grajd devine obligatorie pentru îmbogățirea proprietăților fizico-chimice și de fertilitate ale pămintului.Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii, rezultă că în județele Bihor. Brașov, Co- vasna. Teleorman. Vilcea. Vaslui. Iași. Suceava în sâptămina care a trecut în cimp au fost transportate cantități foarte mici de gunoi de grajd. Iată de ce este necesar ca. acum cind
ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Eleganta și moderna Casă de 
cultură a sindicatelor din 
Zalău se înscrie pe linia de 
continuă transformare a ora

șului
Foto : O. PLECAN

de oraș. Trans-sînt. astăzi, mai oricînd. Centrul
Adamclisi cărora sînt ampla- de locuințe cu trei modern liceu-inter- unităților coopera-

Datorită evoluției permanente a așezării în care trăiesc și muncesc circa 14 000 de locuitori — aproximativ o treime sînt oameni tineri — comuna noastră va dobîndi în viitorul cincinal statut formările care justifică un a- semenea edict evidente decît comunei, cu trotuarele și casele noi, cu rondurile de trandafiri, cu drumurile asfaltate care îl străbat spre gară sau spre șoseaua Constanța de-a lungul sate blocuri niveluri, un nat, rețeaua ției de consum, comercială sau

de prestări servicii către populație, a dobindit deja trăsături urbane. Obiectivele numeroase prevăzute să apară vor întregi însă tabloul existent, vor schimba și mai mult sub aspect edilitar fața de astăzi a comunei noastre. Se poate deduce de la sine că organizația comunală a U.T.C. consideră ca sarcină a șa imediată și de perspectivă să dea o direcție unitară rezervelor de energie și entuziasm ale tuturor uteciștilor, să coordoneze îndeaproape participarea nemijlocită a masei de tineri la efortul colectiv al propriei noastre dezvoltări prin asumarea de obligații și responsabilități precise. Acestui scop și-a propus să-i slujească un plan de măsuri adoptat în comitet la sfîrșitul anului trecut. El a început, dealtfel, să prindă viață încă din prima săptămînă a lunii ianuarie. Aproape 300 de băieți și fete au fost prezeriți la efectuarea lucrărilor de modernizare a drumului dintre Cobadin și Viișoara, mai întîi pe porțiunea de 1,5 km la capătul căreia urmează să se înalțe un complex de creștere a taurinelor cu 5 grajduri a cîte 200 de capete fiecare. precum și ne șantierul propriu-zis al comple-
(Continuare în pag. a Ill-a)
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Pe teme cetățenești : Transportul în comun
Cronica T.V,: Un mare personaj

Despre tineri, pentru tineri — emisiuni noi, la radio și 
televiziune

ÎN PAGINA a 4-a

Europa — continentul cel mai „dinamitat" (Imperativul 
dezarmării)

Organizația pentru Eliberarea Palestinei invitată la dezba
terile Consiliului de Securitate

Cind și cum îl introducem pe elev în uctivitutea științifică ? (II)

Pasiunea se poate stinge

dacă nu o
în condițiile în care însăși lecția de clasă este permanent inovată, formula creată acum cel puțin 15 ani, a cercurilor pe obiecte de școală, apare Învechită. Spunem acest lucru — riscînd să-i supărăm pe unii dascăli — întrucît mare lucru nu se va putea schimba atîta vreme cît ceastă activitate — care buie, prin însăși rațiunea să aibă nerv și magnetismva fi canonizată după normele didactice ale profesorilor, după orare, ori ne vom justifica invocarea supraîncărcării.Am notat, recent, la Iași, răspuns dat de un directorșcoală unui utecist care, într-o plenară a activului U.T.C., își exprima insatisfacția că activitatea științifică a elevilor s-a mărginit la o sesiune festivă consacrată aniversării liceului, puțind cuprinde, cel mult, citeva zeci de elevi — din cei 1 500 «u liceului. „în liceul nostru e-

a- tre-ei,
cuun de

alimentăm continuu
xistă activitate științifică — i s-a răspuns. într-o lună s-a desfășurat sesiunea științifică a- niversativă, iar in decembrie cercurile nu și-au ținut activitatea din cauza tezelor. In trimestrul al doilea. însă, lunar activitatea cercurilor se va desfășura reglementar“. De ce lunar ? De ce anume date fixe, imuabile ? De ce festivaluri științifice ale elevilor și nu o activitate curentă, dinamică și dinamizatoare a spiritului creativ ? Acestea nu sînt întrebări retorice și nu sînt puse la a- dresa liceului ieșean cu deosebire. Societatea științifică „Clri- gore Moisil“. din orașul Gh. Gheorghiu Dej, ne demonstrează un mod de lucru extrem de mobil, ordonat, dar nu corsetat. E drept, conducerea liceului a elevilor autonomia, a i rizat organizația U.T.C. conducă activitatea societății științifice, profesorii fiindu-le

în- aici lăsat auto- . să

numai sfătuitori. Membrii secțiilor se intilnesc cind doresc, chiar și săptămînal și, dacă o lucrare o cere, chiar și zilnic, iar secțiunile au un caracter permanent deschis : vine cine vrea, și rămîne cîț vrea, cit 11 interesează, posibilitatea de schimbare a opțiunii fiind oricînd permisă. O pasiune se întreține prin preocuparea zilnică de a o alimenta și- nu prin programări periodice. Un elev, să fim convinși, nu se va simți supraîncărcat din momentul în care a fost stîrnit să realizeze ceva, îi place acel ceva, dorește să se afirme într-un domeniu de activitate ; niciodată în asemenea condiții nu se va plînge de „prea mult“, căci el singur va resimți puținătatea timpului pentru realizarea unei pasiuni
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in paß. a U-a)

ION CONSTANTIN, 
secretar al Comitetului 

comunal Cozieni, 
județul Buzău

Obiectivele comunei

Locuitorii din Cozieni au cunoscut in ultimul timp satisfacții deosebite. Comuna dispune de cadrul capabil să asigure populației venituri materiale dobîndite din muncă în cele două cooperative agricole, la tunelurile de uscat fructe etc, și un larg orizont spiritual (9 școli, 4 cămine culturale, o bibliotecă cu 3 filiale etc). Pentru a implica direct și nemijlocit masa tinerilor în procesul dezvoltării viitoare a comunei noastre am inițiat la începutul acestui an două categorii de acțiuni la care scurt. Prima ne cunoaștem pat sub acest manifestări al căror obiect l-a constituit asimilarea de către întreaga organizație U.T.C., de către toți tinerii din Cozieni a principalelor direcții ale planului dezvoltării economico-so- ciale a comunei noastre ; bineînțeles, am subliniat obiectivele asupra cărora urmează să ne concentrăm atenția în 1976. Cea de-a doua se numește „Faptele dovedesc că știm unde se simte nevoia prezenței noastre“. Ea reprezintă continuarea firească primei acțiuni și ne-a arătat

mă voi referi pe s-a intitulat : „Să viitorul“ și a gru- generic o serie de

a
Anchetă realizată de

MIRCEA tacciu 
TEODOR POGOCEANU

(Continuare In pag. a lll-a)în frumoasa lui carte dedicată pictorului Nicolae Grigorescu, Al. Vlahuță, după ce subliniază puterea de rezistență la neajunsuri și suferință a marelui artist, notează mai departe : „De frig, însă, și de indiscreția oamenilor, toată viața lui a avut groază", indiscreția uscînd și ea, ca un frig moral. Aproape nimic nu părea să prevestească în firea retractilă a blîndului pictor solar, amator de peisaje calme, strecurate printr-o lumină visată ori de idile cîmpe nești (pe care o societate de binefacere de prin 1903—1904 a avut figureze într-un spectacol de tablouri vivante, cu doamne și domnișoare travestite în țărăncuțe și ciobănași...), acea schimba re ce■ producă răspunsul pelul de urgență tru acel
acea avea să odatăI său la se cu a-

bizara idee să I«

făcu un interior artistic, de pace și vis, unde toate vorbeau încet, cu glas din alte vremi". Interiorul acesta ni-l evocă imediat pe Alecsandri, temperament foarte înrudit cu al pictorului, și el subjugat de confort intim și melancolii solitare. Paradoxal, și pictorul, și poetul se arată dintr-o dată cu firi radical „modificate", scoțînd la iveală din adincuri nebănuite trăsături noi, perfect adecvate momentului, chemării unuia dintre marile imperative ale istoriei poporului nostru. Poetul scrie „Ostașii noștri", pictorul cunoaște acum, ca desenator, epo-

Peisagistul luminos, acuarelistul care învățase sirguincios și in calmele săli de la Luvru lasă neterminate copiile după marile bătălii din pînzele unor Salvator Rosa ori Géricault pentru a participa la o luptă adevărată, pe viață și pe moarte, lupta poporului său pentru neatîrnare. Devine reporter de front, cu creionul și penița, nevoit să-și „schimbe" firea și chiar maniera de a picta, afirmîndu-și cu unică vigoare felul propriu de a vedea (sub ochii lui Grigorescu „modelele suferă", „se resimt de ascuțișul care lede ascuțișul care
Un pictor pe front

de C. Stănescuistorică : războiul pen- națională. Aflat îoindependențămoment la Vitre, în Bretania, Nicolae Grigorescu răspunde cu entuziasm patriotic ideii dr. Davilla de a face parte din grupul de pictori atașați pe lîngă Mareie Cartier General al Armatei. Avea 39 de ani, artist în plină maturitate creatoare, deși cunoscuse destule privațiuni, își păstrase sufletul cald, generos cu cei umili, cărora le și dedicase o bună parte a pinzelor sale, rămăsese totuși cu gustul melancoliei, un singuratic iubitor de liniște și pace însorită. In atelier strînsese mobile vechi, stofe orientale, covoare și vase, goblenuri,1 „își

ca lui de glorie artistică. Ei răstoarnă astfel orice prejudecăți legate de felul în care mulți sînt tentați să înțeleagă „vocația", înzestrarea „nativă" a artistului, cu un cu- vînt, exclusivismul ce ar constitui, după unii, semnul distinctiv al geniului. Adevărul, la cea mai sumară examinare a vieții marilor artiști, infirmă însă o atare prejudecată și dacă poate fi vorba de exclusivism atunci probabil că prin el trebuie să înțelegem altceva : intensitatea și adîncimea pînă la care un adevărat creator se implică în istoria poporului său. Nu atit el alege, cit mai ales apelul patetic al istoriei îi dictează liniile fundamentale de conduită umană și artistică,

tulbură întregul sistem nervos", va scrie Dela- vrancea), este martor și participant la mișcările armatei române, asistă fa trecerea trupelor peste Dunăre, pe la Corabia, călătorește într-un cher- van cu trei cai. După Rahova se duce la unde asistă la predarea armateiluptele de laPlevna _____  u __________lui Osman pașa trupelor române. „Poetul liniștii, bunătății și blîndeții, poetul luminii și al cerului albastru - scrie același Vlahuță - e chemat să cînte întunericul și viforul marții, să găsească pe paleta lui colori" potrivite pentru noile priveliști, „a înțeles cine sînt odevârații eroi și lor le-a închinat toată iubirea și toată admirația sufletului lui ; pe ei, pe opincarii aceia uscați și vinjoși (...) i-a urmărit In puternica lui operă — cea mai mișcătoare epopee a vitejiei neamului nostru".
(Continuare in pag. o 111 a)
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Transportul in comun Pentru cele
PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU 

AL GUVERNULUI, MANEA MÀNESCUPrimul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mânescu, a primit, marți după-amiază, în
PLECAREMarți seara a părăsit Capitala, Indreptîndu-se spre patrie, delegația de activiști ai P.C.B., condusă de tovarășul Radoslav Radev, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.B., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră. La plecare, delegația a fost salutată de tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Republicii Populare Bulgaria la București.
Personalități române ce vor fi sărbătorite in acest an 

in cadrul manifestărilor U.N. E.S.C.O.
Ca ți în anii trecuți, in 1976, 

la recomandarea Organizației 
Națiunilor Unite pentru e- 
ducație, știință ți cultură — 
U.N.ES.C.O., vor fi sărbătorite 
pe plan mondial numeroase per
sonalități. Printre acestea figu
rează : Vlad Țepeț, domnitorul 
Țării Românești (500 de ani de 
la moarte), Constantin Brâncuți, 
sculptor (100 de ani de la naș
tere), Hortensia Papadat-Ben- 
?<escu. scriitoare (100 de ani de 
a naștere), Costache Negri, scri

itor și om politic (100 de ani de 
la moarte).

Din rindul personalităților de 
peste hotare care vor fi sărbă
torite de U.N.E.S.C.O. in cursul 
acestui an cităm : Wilhelm 
Pieck, om de stat german (100 
de ani de la naștere), Jack Lon- 
don, scriitor american (100 de 
ani de la naștere). Johann Os- 
wald Erhard Schmidt, matema
tician. coinventator al teoriei e- 
cuatiilor integrale (100 de ani 
de la naștere), E.T.A. Hoffmann, 
romancier, compozitor și pictor 
german (200 de ani de la naș
tere), Zlya Gokalp, scriitor, gin- 
ditor și sociolog turc (100 de 
ani de la naștere), P.N. lablo- 
cikov, inventator sovietic, Hristo 
Botev. poet și revoluționar bulgar 
(100 de ani de la naștere), Ti- 
zian, pictor italian (400 de ani 
de la moarte), Viktor Kaplan, 
om de știință cehoslovac, inven
tatorul turbinei (100 de ani de 
la naștere). Pablo Casals, vio
loncelist spaniol (100 de ani de 
la naștere). Antonio Maria Ro- 
meu, pianist cubanez (100 de ani 
de la. naștere), Manuel de Falia, 
compozitor spaniol (100 de ani 
de la naștere), Hideț/o Noguchi. 
om de știință japonez (100 de 
ani de la naștere), C.J. Dennis,

CRONICA 
U. T. C.S-a înapoiat în Capitală delegația U.A.S.C.R. condusă de tovarășa Georgeta Lazăr, vicepreședinte al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, care a participat la lucrările celui de-ai 18-lea Congres ai Uniunii Naționale a Studenților din Irlanda.

Fertilizarea terenurilor
(Urmare din pag. I) timpul se menține favorabil, toate organizațiile comunale U.T.C. să treacă hotărit la mobilizarea tinerilor in acțiunea de fertilizare.

CURȚILE GOSPODARILOR — 
GRĂDINI DE LEGUMEConcomitent cu lucrările care 

se desfășoară în cîmp se fac intense pregătiri și în grădinile de legume. Pentru asigurarea nevoilor de consum cu legume în sortimente variate și eșalonat, aproape in toate județele țării a fost preluată experiența gospodarilor din județele Prahova și Buzău de a cultiva legume în solarii amplasate in curtea casei. In județul Ilfov.se vor a- menaja 400 ha solarii și tunete, în județul Buzău 200 ha, în județul Dolj, o altă zonă de tradiție, peste 240 ha. Suprafețe mari 
se vor cultiva și în județele Timiș, Prahova, Olt, Teleorman. Un raid efectuat în județul Dolj 

tragerea excepțională
20 /cMt/UiMe ’76

SE ATRIBUIE:
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300“ 
șl „SKODA S 1OO“Ä

• EXCURSII în Ù.R.S.S., R.D.GERMANÄ, GRECIA și TURCIA;
• CÎȘTIGURI IN BANI DE VALOARE FIXA ȘI VARIABILA

vizite protocolare de prezentare pe ambasadorii în țara noastră ai Austriei — Franz Wunderbal- diriger, și Indiei — S.L. Kaul.
COLOCVIUMarți dimineață au început în Capitală lucrările unui colocviu privind noile forme de învăță- mint superior din Europa, organizat de Centrul european pentru învățămint superior al UNESCO (C.E.P.E.S.), cu sediul la București.
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare noului ministru al relațiilor externe al Republicii Honduras, Roberto Perdomo Paredes, cu prilejul numirii sale în această funcție.

poet australian (100 de ani de 
la naștere), C.M. Ber, naturalist 
sovietic, creatorul embriologiei 
(100 de ani de la moarte), 
Khowia Abdullah Ansari, filo
zof din Afganistan (1 000 de ani 
de la naștere), Arya Bhatta. 
astronom indian (1 500 de ani 
de la naștere), Ivan Cankar, 
scriitor, poet, critic, polemist, 
militant pentru dreptate socială 
iugoslav (100 de ani de la naș
tere), Alexander Fredro, autor 
dramatic polonez, creator al co
mediei poloneze (100 de ani de 
la moarte). (Agerpres)
Pasiunea se poate stinge dacă nu o alimentăm continuu

(Urmare din pag. I) și va deveni mai econom cu orele, mai chibzuit.Trebuie să avem încredere in elevi, să-i ajutăm, să avem curajul să lăsăm pe mina lor bunurile laboratoarelor, cabinetelor și atelierelor, așa cum se procedează în multe locuri. A- ceasta este, de fapt, o obligație socială. Dotări care costă sute de mii, chiar milioane, nu pot fi ținute sub huse protectoare și arătate elevilor doar cu o- cazia unor inspecții ori la lecții demonstrative — și asemenea situații există — întrucît ele se vor învechi, vor fi depășite de timp, fără ca proprietarii lor de drept, elevii,_ să fie și proprietarii de fapt, să pună mina pe aparatură, s-o încerce, să învețe și să creeze pe această bază, să aibă succese și — de ce nu — eșecuri.Nevoia de mentori este acut simțită de elevi. Sublinierea a fost făcută și în concluziile sesiunii naționale a elevilor. Cadre universitare de prestigiu au acceptat conducerea juriilor secțiilor, dar nu puțini dintre aceștia au absentat, trebuind să fie în- locuiți cu profesori de liceu. Departe de noi gindul de a subaprecia valoarea profesorilor din licee. Să nu uităm insă că aceștia apreciaseră deja lucrările elevilor, iși dăduseră acordul pentru prezentarea la se- 

a evidențiat că cele mai mari suprafețe se vor amenaja în comunele Poiana Mare, Moțăței, Plscu Vechi, localități unde a- ceastă îndeletnicire cu efecte pozitive în folosirea rațională a pămîntului și asigurarea unei producții suplimentare de legume timpurii este mai veche. Veniturile unor cooperatori, cum ar fi Emil Dinu, Constantin Neață, Ion Picu, Nelu Tincăi și mulți alții, obținute în gospodăriile personale cultivate cu legume se ridică anual la peste 30—35 mii lei. La Ciuperceni, Cetate, Giubega. Siliștea Crucii, Goicea, terenurile au fost săpate și îngrășate cu gunoi de grajd., iar pe alocuri au fost montați stîlpii de susținere și panourile solariilor. La această acțiune s-au alăturat și tinerii. „In comuna noastră, ne spune Petre Rachieru, secretarul comitetului comunal U.T.C. Ciuperoenii Noi, peste 100 familii tinere s-au angajat să cultive legume în gospodăria proprie, iar în zilele

2000 de porniri și opriri...
Un pasionat al cifrelor îmi contura, cu prilejul unei vftite la întreprinderea de transporturi București, un „profil“ interesant al acestei unități : dacă s-ar așeza toate vehiculele din dotare cap la cap Srar depăși distanta dintre București și Ploiești, în timp ce, cu kilometrii parcurși într-o singură zi de autobuzele, troleibuzele, tramvaiele și taximetrele ieșite in cursă s-ar putea înconjura Pă- mîntul, la Ecuator, de 23 de ori. Desigur, cifrele sint impresionante. Dar noi nu la Ecuator vrem să ajungem ci la locurile de muncă sau acasă în Berceni sau Balta Albă. Trebuie să recunoaștem, uneori mai pierdem foarte mult timp pentru a ajunge dintr-un punct al orașului în altul și aceasta nu din vina noastră... Iată de ce ne-am interesat de curind asupra măsurilor pe care întreprinderea le-a luat pentru continua îmbunătățire a transportului în comun prin sporirea parcului, organizarea judicioasă, calificarea oamenilor.„Sîntem prin excelență o Întreprindere de servicii — Îmi spunea tovarășul inginer Dumitru Stoian, director general alI.T.B.  Mai avem și oameni nervoși, munca la volan ore in șir, cu circa 2 000 de opriri și 2 000 de porniri intr-un schimb mai și obosește, unii încă „nu s-au rodat“ suficient in relațiile cu călătorii, dar efortul colectivului nostru de a asigura transportul ritmic al acestei mase uriașe de bucureșteni, fiecare dorind să ajungă cit mai repede la serviciu, la școală, acasă, la piață, este foarte mare. Loc pentru mai bine există. Aceasta este, de fapt, și preocuparea noastră 

siune. De aici încolo, elevi-re- ferenți, unii viitori studenți, așteptau girul de valoare pentru lucrările. realizate de ei, ori măcar o părere din partea unor universitari, oameni de știință, personalități în domeniul respectiv.într-o societate modernă, cultivarea pasiunilor devine condiția sine qua-non a formării profesionale și morale a tinerilor ; o gîndire creatoare nu funcționează decît in resorturile celui mai viu interes pentru ceva — ceva util, desigur. Pasiunea — aprecia un om de știință — este profund formativă, te pregătește să gindești. să creezi, te învață stilul de a trăi pentru nou, pentru creație. Or, la un novice pasiunea nu poate fi declanșată decît în condițiile unor raporturi emoționale, de afectivitate existente între ucenici și mentori. E regretabilă, din acest punct de vedere, lipsa de receptivitate față de o mal veche doleanță a elevilor (devenit! de acum studenți, ori profesori, chiar cercetători) ca pe porțile școlilor să intre mai des, nu doar cu ocazii festive, oameni de știință, de cultură, oameni ai creației tehnice, care să-și asume patronarea societăților științifice ori a unor cercuri de elevi pasionați pentru domeniul care face obiectul de preocupare a mentorului. Tinerii iși doresc să li se dea im- 

următoare numărul lor va crește la 150“.
MINISOLARII — 
LA DISPOZIȚIA 

COOPERATORILORîn sprijinul cooperatorilor care nu dispun de materialele necesare cultivării legumelor în spații protejate, întreprinderea de producție și prestare de servicii din cadrul Uniunii județene a cooperativelor de consum din județul Dolj a realizat un minisolar confecționat din stilpi de beton, ferme metalice și folie de polietilenă. Avînd o suprafață de 108 mp minisolarul poate fi instalat în curțile gospodarilor de la orașe și sate în numai două ore. El prezintă avantajul că prețul de cost se amortizează chiar din primul ciclu de producție. Folosit rațional, avînd și o instalație auxiliară de încălzire care poate fi livrată solicitanților, în acest minisolar se pot realiza două producții de legume pe an.

de căpetenie.“Ne aflăm la început de an. Este firesc așadar să ne întrebăm cu ce vor veni „itebiștii“ (așa cum familiar îi numim, fie că ii lăudăm, fie că nu) in în- tîmpinarea dorinței noastre de a călători în 1976 în condițiuni mai bune. Un prim răspuns îl găsim în pasajul referitor la activitatea I.T.B.,' din recenta Chemare la întrecere, adresată de Comitetul municipal Bucu

rești al P.C.R. tuturor comitetelor județene de partid : condițiile de transport în comun se vor îmbunătăți simțitor prin dotarea întreprinderii bucureș- tene, în cursul acestui an, cu încă 52 tramvaie silențioase de mare capacitate, 310 autobuze, 225 taximetre și 85 troleibuze, majoritatea acestor vehicule urmînd să fie repartizate pe liniile deficitare.„Totodată — îmi spunea tovarășul Constantin Mateescu, șeful serviciului planiflcare-dezvoltare — vom Înființa în acest an 4 noi trasee de autobuze și vom prelungi sau modifica alte 5 linii de transport în comun. De asemenea, pe traseele mai solicitate vor fi înființate noi linii rapide. Eforturile pentru îmbunătățirea condițiilor de transport mai includ și preocupările privind reducerea poluării prin gaze de eșapament, ca șl a poluării sonore. Rezultatele obținute pînă acum în compartimentul de proiectare-cercetare, 

portanță, să fie luați în seamă, să fie creditați de autentice modele, cu care să aibă schimburi de idei, care să-i incite să-și pună mintea la contribuție pentru descoperirea unor idei originale. Am vrea să credem că numai timiditatea e- levilor, ca și a unor organizații U.T.C. de a se adresa unor a- semenea mentori a împiedicat realizarea pe scară largă a a- cestui deziderat. Oamenii noștri de știință, oricît de ocupați ar fi, și sint, s-au dovedit întotdeauna animatori de școli științifice, „grădinari“ intr-o pepinieră in care cresc discipoli. Matematicianul Grigore Moisil a condus cîțiva ani, pînă ia moartea sa, societatea științifică a elevilor din orașul Gh. Gheorghiu Dej, deplasîndu-se adesea în acea localitate, ar stilul său, foarte modern, de a concepe ucenicia științifică a tinerilor, incepînd de la adolescență, domină și azi activitatea societății științifice. Academicianul Gh. Mihoc s-a oferit cu ani în urmă să predea — și a predat, — ore în liceul bucu- reștean în care a învățat ca elev. Iar acestea sint numai cîteva pilde care pot fi date spre convingere că, da, se poate, nu este o utopie să credem că fiecare din cele 300 societăți științifice și culturale și-ar putea desfășura activitatea sub îndrumarea directă a unui (sau a mai multor) om de valoare, mai tînăr ori mai vîrstnic. Dar pentru asta trebuie îndrăzneală, învinsă, acolo unde există, rutina, renunțat la spiritul depășit de a concepe activitatea științifică a elevilor.Toate datele existente arată că ne aflăm intr-un moment în care se poate face trecerea la o activitate de mare anvergură în domeniul vieții științifice școlare cu elevii, așa cum a hotărit, dealtfel, și Congresul al X-lea al U.T.C. Societăți științifice dispersate in școli se pot uni la nivel de localități, sugestia fiind făcută de mai multă vreme de către elevi. Acestea și-ar putea evalua potențialul uman și unifica pe cel material pentru a purcede la alcătuirea unor nuclee de studiu și creație in cit mai diverse domenii, si- tuîndu-se în raport de cooperare cu cercuri de creație tehnică din întreprinderi, cu tineri din institute de cercetări, cu cercuri științifice studențești. Atelierele și laboratoarele școlare ar putea, totodată, să fie utilizate și ca secții de punere în producție a unor lucrări valoroase propuse de elevi. Poate, în acest mod, realizările elevilor vor fi luate în seamă și de către fac- 

ca și la nivelul unor autobuze, sint încurajatoare. Hotăritoare în procesul îmbunătățirii condițiilor de transport vor . fi însă preocupările sporite pentru calificarea corespunzătoare a oamenilor, pentru perfecționarea lor profesională, îmbunătățirea calității muncii în general. în a- cest sens s-au luat măsuri în toate compartimentele de activitate, îmbinîndu-se acumularea de noi cunoștințe specifice meseriei cu dezbaterea responsabilă a problemelor de etică și echitate socialistă.“O mare parte din personalulI.T.B.  sint tineri. Organizația U.T.C. are peste 11 000 de membri. Discutînd cu tovarășul Dumitru Beșliu, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, am notat o seamă din preocupările acestui colectiv, cîteva din hotărîrile tinerilor de aici. „Sîntem o organizație puternică și tocmai de aceea ținem să a- vem o contribuție pe măsura posibilităților noastre la îndeplinirea angajamentelor asumate pentru acest an. în recenta chemare la întrecere a comitetului municipal de partid ne regăsim și noi, avind de adus o contribuție însemnată. Am pășit în acest an cu noi acțiuni pe linia întăririi disciplinei muncii, a unei cit mai bune pregătiri profesionale, atlt a personalului de bord, cit și a lucrătorilor din autobazele noastre și de la A- tellerele centrale I.T.B. 1976 este primul an al unui nou cincinal, care aduce în fața fiecăruia dintre noi responsabilități sporite, concretizate în exigențele firești ale unui transport modern.“
DRAGOMIR HOROMNEA

torii de răspundere din domeniul cercetării șl creației științifice. Societățile științifice și culturale pot deveni centre de îndrumare metodologică a cer- curilor-satelit din școli. S-ar putea trece cu mai mult curaj la cooperarea între licee de a- celași profil ori de profile diferite, la colaborare interdisci- plinară. Dar cîte nu s-ar putea face dacă s-ar recunoaște cu luciditate că cercul pe obiecte nu mai reprezintă în foarte multe locuri o formă potrivită actualului stadiu al vieții școlare. Organizațiile U.T.C. pot — și trebuie — să fie primele care să-și asume sarcina de a provoca, prin acțiune, prin inițiativă, revirimentul așteptat, posibil, in activitatea de după orele de clasă, pe firul cunoștințelor' dobîndite in aceste ore.
Program bogat de activități 

la Universal-club
Renovat și dotat 

recent cu moderne 
mijloace tehnice des
tinate practicilor 
culturale, Clubul, ti
neretului din secto
rul 3 de pe platfor
ma industrială ce
concentrează intre-
prinderi ca „23 Au
gust“, „Republica“,
„IMUAB“, „ 
întreprinderea 

IMF“, 
de

pompe, întreprinde
rea de mase plasti-
ce, „Electroapara- 
taj“ și altele s-a im
pus tot mai preg
nant in atenția be
neficiarilor săi prin 
calitatea programe
lor. Ieri, în cadrul 
ciclului de educație

ateist-științlfică „An
titeze“, profesorul 
Alexandru Hoajă, di
rectorul Bibliotecii 
municipale „Mihail 
Sadoveanu“, a vorbit 
în fața a peste 100 
de tineri.

Azi, la ora 17, clu
bul va fi gazda or
ganizației U.T.C. de 
la întreprinderea de 
mașini, utilaje și a- 
gregate București, în 
cadrul rubricii „Azi 
clubul vă aparține“. 
Tinerii de la IMUAB 
organizează o acțiu
ne complexă ce va 
cuprinde selecțiuni 
din programele bri

în fapt, stagiunea cinematografică românească a anului care a trecut a început cu- un film memorabil, „Actorul și sălbaticii“ (scenariu Titus Popovici, regia Manole Marcus) și s-a încheiat cu filmul de excepție al debutantului Mircea Danieluc, „Cursa“, realizat după un scenariu scris de regizorul Timotei Ursu, inspirat de una din povestirile lui Petru Vintilă.între aceste dimensiuni s-au situat alte cinci filme care s-au impus atenției : „Ilustrate cu flori de cîmp“ (scenariu și regia Andrei Blaier), „Hyperion“ (scenariu Mihnea Gheorghiu, regia Mircea Veroiu), „Comedie fantastică“ (scenariu Dumitru Carabăț, Costache Ciubotaru, regia Constantin Vaeni), „Filip cel bun“ (scenariu Constantin Stoi- ciu, regia Dan Pița). Așadar, o treime din producția anului poate fi consemnată la capitolul reușite. Și dacă la acestea mai adăugăm virtuțile regizorale pe care le întîlnim în „Orașul văzut de sus“ (scenariu D. Solo- mon, M. Păruș, regia Lucian Bratu), „Mastodontul“ (scenariu Ioan Grigorescu, regia Virgil Calotescu), „Nu filmăm să ne amuzăm“ (scenariu Paul Everac, regia Iulian Mihu), „Pe aici nu se trece“ (scenariu Titus Popovici, regia Doru Năstase), cifra notabilității crește, depășind jumătatea titlurilor (21) românești proiectate pe ecrane.Putem considera bilanțul încurajator, el marcînd un pas înainte în dezvoltarea unei arte în care noi încă nu ne-am spus cuvîntul și pentru care, păstrez convingerea fermă, avem o dotare nativă, derivînd din bogatul nostru folclor vizual și auditiv ce izvorăște dintr-una din cele mai profunde mitologii — cea a Daciei preistorice — despre care mulți istorici scriu că ar fi premers cultura elină și romană.E adevărat, jumătate din pro-

Un mare personaj
„îmi plăcea grozav (...) cu aerul său ștrengăresc, de satir chelbos, dar ale cărui șuvițe de păr temporale, mereu răzvrătite, aduceau a coarne“. Adversarii îl atacă in toate felurile și nu numai cu arma scrisului ; țes chiar o legendă răuvoitoare despre el. „Nu se sinchisea s-o dezmintă. Ba mai mult, mi se pare că făcea haz de ea și prin aceasta dădea dușmanilor impresia de cinism. în realitate era un entuziast, în privința ideilor, un sentimental“. Am citat din volumul Amintiri al criticului Șerban Cioculescu. Acum cîteva zile, în cadrul emisiunii Biblioteca pentru toți, Șerban Cioculescu, Nestor Ignat, Mircea Grigorescu, Virgiliu Ene au evocat prezența aceluiași mare personaj. Ne-a atras atenția o declarație (citată)' a eroului nostru. „Am petrecut nopți admirabile la Siguranța din Brăila“, spunea. Ce căuta acolo, la Siguranță 7 Fusese arestat — și nu pentru prima oară ; dușman de moarte al monarhiei, făcuse în vremea domniei lui Ferdinand optsprezece luni de închisoare. Deci, arestat, la Siguranță, poate in primejdie de moarte... Și totuși, lată că apare adjectivul „admirabile“. Cum, adică 7 Cum puteau fi nopțile de detenție și de anchetă „admirabile“ 7N. D. Cocea, pentru că despre el este vorba, nu a fost numai marele ziarist democrat, cel care semna articole Întitulate Dreptate !, sau Jos laba. Sire !, sau Cum se face. Revoluția !, sau (în 1937) Germania a deschis focul împotriva Europei. Nu era numai ziaristul care declara : „n-am scris un rînd care să nu urle de desnădejde și să nu clocotească de ură“, cel care, așa cum arată Virgiliu Ene, preia

La Radioteleviziune: emisiuni noi, în formule publicistice atractive

Despre tineri, pentru tineri
începînd de luni, 19 ianuarie 1976, Redacția emisiunilor pentru tineret și Redacția muzicală vă propun noi puncte de atracție în cuprinsul Programului III Radio. în noua formulă de prezentare pe care p inaugurăm, zilnic, Intre orele 9,00—13,00 veți putea urmări un radioprogram complex ce va include, sub genericul Studioul T —76, e- misiunl publicistice și muzicale de cele mai diverse tipuri și genuri. în afara emisiunilor cu caracter permanent, colegii noștri se vor afla zilnic la microfon într-un dialog direct cu dv., oferindu-vă nume-

găzii lor de agitație, 
un moment poetic 
cu versuri originale 
ale membrilor cena
clului literar din în
treprindere, proiec
ția unui film reali
zat de cineclubul or
ganizației, un con
curs pe teme de cul
tură generală: „5 
întrebări, 5 răspun
suri“, un moment 
de muzică folk și de 
muzică folclorică. în 
final toți narticipan- 
țil vor învăța noul 
cîntec patriotic „Este 
scris pe tricolor 
Unire“.

ALINA 
POPOVICI

1 !1 ! ■'1 11 i.i.qiii

ducțiile anului 1975 nu pot fi subliniate în mod deosebit, opera de excepție este mai rară, insă este evident că în cinematografia românească s-a spus un hotărit „nu“ producției comerciale, peliculelor lipsite de clare obiective educative.Una din trăsăturile esențiale ale producției anului 1975 o constituie abordarea actualității (12 titluri din 21 de filme), probă care rămîne pentru orice cinematografie piatra de încercare a maturității artistice și ideologice. Istoria de 80 de ani a cinematografiei este o dovadă că nici o 
OPȚIUNE PENTRU 

ACTUALITATE
școală națională, mișcare sau direcție estetică nu s-au format în afara cercetării pasionate a actualității, a problematicii de viață și integrării sociale a omului secolului XX, a luptelor acestuia pentru dreptate socială și libertate.Este îmbucurător să constatăm că filmele românești de actualitate, produse și proiectate în 1975, aduc în prim plan preocuparea de a defini un anume tip de erou contemporan, personalitate multilaterală, tot mai preocupat de asimilarea normelor de viață și muncă proprii comunistului,, așa cum este el definit în documentele partidului nostru. Acest important ideal comunist privind personalitatea umană și moralitatea sa, preconizînd afir- 

conducerea revistei Reporter în momentul în care această revistă devine o publicație a P.C.R. (în noiembrie 1937), luptătorul ce declara în arti- colul-program al Reporterului că : „Oricît de masivă ar fi stupiditatea stăpînirilor dictatoriale, inteligența omului, cinstea convingerilor, însuflețirea mulțimilor le răpun în cele din urmă. Nimic nu e mai efemer pe lume ca durata tiraniilor“. E sigur că în acel moment marele
CRONICA T.V.

de FLORIN MUGUR

ziarist Iși risca viața și ar fi o naivitate să credem că nu știa ce face. Dar emisiunea despre care vorbim a încercat — indirect — să răspundă la întrebarea pe care o formulam mai sus, clnd vorbeam despre prezența neașteptată a adjectivului „admirabile“. Nu a fost numai un luptător fără cruțare împotriva nedreptăților sociale, ci și altceva : un om senin, poate chiar fericit, un ins cu o imensă poftă de a trăi, plin de optimism șl de umor, pe care primejdia nu-1 făcea să se încrînceneze șl care știa să ia din viață partea bună. Fără să facă concesii sau, în orice caz, fără să facă acele concesii care atacă demnitatea și Întinează cinstea unui om. Faptul că, pe de o parte, spre deosebire de cel din jurul său și în primul rînd spre deosebire de adversari, avea un ideal, un gînd în care credea și căruia 1 se dăruise,

NEAGU UDROIU,
redactor șef 

al Redacției emisiunilor 
pentru tineret și copiiroase rubrici noi — publicistice, de actualitate și informație, so- cial-cetățenești, artistice, muzicale și de divertisment, între acestea : „Ultrascurt... pe ultra-scurte" ; „In direot...“ ; „Microfonul invizibil“ ; „Ochiul magic" ; „Noapte bună... părinți“ ; „în audiență la...", „Internațional... 071"“, alte rubrici specializate pe diferite domenii, recomandări zilnice, jocuri radiofonice, melodii în premieră și rubrici de educație estetică și muzicală.

★Ca șl pînă acum, programul Televiziunii de luni seara rezervă spațiu emisiunilor publicistice pentru tineret. Bilunar, luni seara, la ora 20,55, este difuzat ciclul „Să muncim și să trăim in chip comunist“, suită de reportaje, dezbateri, portrete de tineri care, în succesiunea lor, își propun să definească chipul generației tinere sub semnul de generoasă distincție al Codului eticii și echității socialiste. aspirația perpetuă a tineretului patriei de a-și circumscrie existența în spiritul principiilor normelor de muncă și viață a comuniștilor. Celor ce au urmărit în cursul anului trecut anchetele sociale realizate de redacție le semnalăm difuzarea lor în continuare, bilunar, în zilele de marți, sub genericul știut : Ancheta T. Prima din anchetele pentru ti- 

marea și dezvoltarea polivalentă a însușirilor omului, formarea unui tip armonios, care îmbină înalta competență profesională cu nivelul ideologico-politic și cultural ridicat este dezbătut sub diferite unghiuri și fațete in filmele „Orașul văzut de sus“, „Cursa“, „Filip cel bun“, „Hyperion“, „Tată de duminică“, „Toamna bobocilor“, „Zidul“.După o îndelungată și simțită absență, în peisajul filmului românesc și-a făcut reapariția comedia cinematografică. „Toamna bobocilor“, „Comedia fantastică“, „Elixirul tinereții“, „Nu 

filmăm să ne amuzăm“. Patru comedii într-un singur an ! Pare de necrezut și va trebui ca cinematografia noastră să facă un efort serios în cincinalul ce-i stă în față pentru a nu coborî această cotă.Cea mai contestată comedie a anului, „Nu filmăm să ne amuzăm", rămîne, după părerea mea, în ciuda adversității criticilor, singurul model de profesionalism artistic în domeniul complicatului agregat care provoacă rîsul. Pe un scenariu precar, minat de vulgaritate, de-o abordare unilaterală și nerealist îngroșate a unor aspecte negative din realitate, regizorul Iulian Mihu a brodat miniaturi pe care nu le-am mai văzut pînă acum decît la maeș- 

cel mai luminos care putea fi imaginat, precum și — pe de altă parte — existența unui temperament luminos, de ins îndrăgostit de viață îl transformau pe anchetat sau pe deținut într-un perpetuu biruitor. Lumea luptătorilor împotriva fascismului și a teroarei a fost de o nesfîrșită varietate. Am fi bucuroși dacă am întîlni în operele literare sau cinematografice consacrate luptei ilegale biografii complexe, care să redea veridic această varietate de tipuri.SECVENȚE — în emisiunea Club T, un eveniment : un cântec pe versuri frumoase. Aujto- rul poeziei : Ion Lotreajnu. „Ninge pe Masa tăcerii / Nțiige cu flori de cais / Iarna-și scutură merii / Aripi coboară în vis“ '• O „vedetă“ a Televiziunii : profesorul Edmond Nlcolau (Mai ajcein o întrebare) : viu, agitat, nervos, gata să vină cu precizări nea șteptate, de maxim interes, omi P exclamațiilor care delimiteaz; intervenind cu un „Poate" spus pe un ton deloc dubita sau cu un „Parțial !“ totalizat ori de cîte ori discuția amenin să devină plicticoasă • Se în plinesc nu mai puțin de 221 *i de la intrarea în funcțiune, 1. Toplița, a primului furnal romfi nesc, și cîteva luni de cînt Emisiunea enciclopedică pentrv tineret, car« ne furnizează Informația, a renunțat la ’ frazele bombastice și fals poetice, ale- gînd un ton sobru, potolit, la locul lui • Din Asoensiunea om: lui (atenție ! o emislune-serf de excepție) aflăm despre aniversare. Războiul — ca forr a existenței și a neantizărll - îmbătrînit. împlinește zece de ani. Ei bine, a trăit de' Prea mult ! Ar fi vremea să părăsească pentru totdeauna.

neret ale acestui an s-a difuzat ieri seară la ora 20, cind realizatorul emisiunii. Anca Arion, v-a invitat să urmăriți Descîntec... cu cîntec... într-o formulă îmbunătățită, Clubul T vă așteaptă la întîl- nire săptămînal, sîmbătă după- amiază. Construită mai exact pe... fundațiile unui club al tineretului, emisiunea se dorește mai declarat un factor de educație patriotică și revoluționară a tinerei generații, propunîn- du-și să contribuie la promovarea creației literare de bună calitate, să stimuleze desfășurarea mișcării artistice de amatori.în acest trimestru redacția pregătește noi ediții ale emisiunii Teatru-dezbatere, cunoscut de telespectatori din ultimul trimestru al anului 1975.„Drum de glorii" este genericul care prezintă duminică după-amiază în programul televiziunii emisiunea-concurs dedicată Centenarului independenței de stat a României. Acțiune de mare amploare organizată de Radiotele- viziune, in colaborare cu C.C. al U.T.C., Consiliul U.A.S.C.R., C.N.O.P. și Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România, Drum de glorii antrenează in întrecere reprezentativele tuturor județelor țării, alcătuite din uteciști și pionieri. Prilej de Îmbogățire a cunoștințelor privind istoria patriei din cele mai vechi timpuri pînă la ceea ce istoria consfințește sub ochii noștri și prin puterile noastre, noua emisiune-concurs oferă cadrul pentru susținerea unor numere artistice inspirate de tematica concursului.

tril comediei. Iulian Mihu s-a dovedit stăpin pe tehnica gagului, a repetiției in crescendo, a contrapunctului și a imbroglio- ului, fapt care ne determină să-1 dorim pe afiș cu o nouă comedie — de data aceasta însă solid argumentată din punctul de vedere al conținutului. Nu știm „ac?. es^e 0 limita a cinemato- gtafici noastre (ceea ce ar fi regretabil) sau numai o scăpare a regizorului Manole Marcus de a crea momente de mare specta- culozitate și fast în secvențe care se pretează la modalitatea showului. Cert este că cele mai s‘abe Pârți ale filmului ..Actorul și sălbăticii“ le constituie scenele revuistice, sărăcăcioase, lipsite de nerv și fantezie.Pare de necrezut, dar cel mai prolific realizator al filmului l românesc, Sergiu Nicolaescu, a fost absent de pe ecrane în anul ce a trecut și, odată cu el, acel apreciat gen de spectacol cinematografic care îi aparține.Anul 1975 a confirmat speranțele pe care ni le punem in Dar. Pița și Mircea Veroiu, a lansat o promisiune prin Constanti- Vaeni și a marcat o certitudir numită Mircea Danieluc.Conștientă că rămîne în coi tinuare datoare spectatorulu. cinematografia română a fost îi, 1975 mai aproape de viață, stră- duindu-se să oglindească realitatea în dialectica ei necontenită, să ateste că apariția și activitatea caselor de filme constituie suportul organizatoric, ideologic, și artistic pe care pot înflori viitoarele opere care să satisfacă într-o măsură mereu sporită exigențele spectatorilor.ATANASTE TOMA
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CHEMĂRI
la întrecerea socialistă pe anul 1976
EXPLOATAREA MINIERĂ VULCAN 

către toate 
unitățile din industria minieră

SCHELA DE EXTRACȚIE BOLDEȘTI 
către toate unitățile din 

industria extractivă de petrol și gazeRăspunzînd chemării secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele■ Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a spori producția de cărbuni, colectivul de muncă al Exploatării 'miniere Vulcan, animat de înalte sentimente ide recunoștință față de conducerea partidului, pentru grija deosebită ce o poartă (minerilor, s-a angajat cu însuflețire și de- plină dăruire în marea întrecere pentru înfăptuirea mărețelor obiective de dezvoltare isocial-economică a patriei.' Ca urmare a realizării sarcinilor de dez- / voltare și modernizare, mina noastră și-a amplificat și perfecționat in cursul cincinalului 1971—1975 potențialul de extracție, a obținut realizări economice de seamă, ra- portînd îndeplinirea sarcinilor pe anul 1975 la 12 decembrie. Planul producției de cărbune în anul 1975 a fost realizat în proporție de 105,4 la sută, productivitatea valorică planificată a fost depășită cu 10 000 lei pe lucrător, s-au realizat peste prevederi 300 metri liniari la pregătiri miniere și 250 metri liniari Ia investiții, s-au obținut economii Ia prețul de cost în valoare de 3 Iei pe tona de cărbune extras, iar beneficiile peste plan însumează 4,6 milioane Iei.Mobilizat de obiectivele cuprinse in expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sesiunea Marii Adunări Naționale, colectivul nostru de muncă, in frunte cu comuniștii, șl-a a- nalizat posibilitățile de a valorifica întreaga experiență dobîndltă, întregul potențial uman, tehnic și material de care dispune și adresează tuturor unităților din industria minieră chemarea Ia întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plin pe anul 1976.Colectivul Exploatării miniere Vulcan se angajează. în condițiile sarcinilor sporite ale anului 1976, primul an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, să realizeze in cadru! întrecerii socialiste următoarele obiective :— depășirea planului de extracție cu 20 000 tone cărbune ;— depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu. 1,3 la sută ț— realizarea suplimentară a 250 metri lucrări de pregătire și deschidere, pentru crearea unor noi fronturi de lucru ;— realizarea cu 15 zile mai devreme a planului la lucrările de investiții ;— obținerea unor economii față de consumurile normate de : •— 1 000 mc material lemnos ;— 270 000 kWh energie electrică.— realizarea unei economii în sumă de 600 000 lei la prețul de cost și obținerea a 600 000 Iei beneficii peste prevederile de plan.O atenție deosebită vom acorda perfecționării metodelor de muncă și a tehnologiilor de extracție, îmbunătățirii organizării producției și a muncii, ridicării gradului de pregătire profesională a întregului personal, mecanizării lucrărilor de extracție. Pe aceste căi ne propunem să obținem :— depășirea cu 30 la sută față de realizările anului 1975 a producției de cărbune extras cu susținere metalică ;— depășirea cu 60 000 tone a sarcinii de extracție a cărbunelui prin tăierea mecanică;— extinderea la stratul 3 a tehnologiei de exploatare cu abataje cu front lung susținute metalic încă din primul semestru al anului J— vor fi calificați și cuprinși la cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale un număr de 200 muncitori- peste cel stabilit prin planul anual.In anul 1976 vom generaliza inițiativa comuniștilor de la sectorul II de a realiza 50
Secretarul comitetului de partid, 

GHEORGHE SACALUȘ

Președintele comitetului sindicatului, 
TEODOR ARVINTE 

la sută din planul lucrărilor de pregătire folosind armături metalice recuperabile, ceea ce va permite unității noastre să realizeze 2,5 km lucrări de pregătire cu asemenea armături.Vom acorda o atenție deosebită antrenării tuturor cadrelor tehnico-inginerești la desfășurarea unei susținute activități de creație, de gîndire novatoare pentru soluționarea optimă a problemelor pe care le ridică producția. In anul 1976 vom extrage 50 000 tone cărbune prin noua tehnologie de exploatare în stratul 3 cu susținere metalică în abatajele cameră. De asemenea, în vederea creșterii gradului de siguranță la fronturile de lucru, se va experimenta și generaliza armarea cu grinzi pășitoare în abatajele cameră din stratul 3.In cursul semestrului 1/1976 se va da în folosință noul sistem informațional conceput și realizat prin forțe proprii, care ne va ajuta la culegerea mecanică a datelor din procesul de producție, în vederea luării deciziilor.Organele de partid, sindicale, U.T.C., comitetul oamenilor muncii vor dezvolta larg munca politico-educativă în rîndul întregului colectiv pentru utilizarea eficientă a capacităților de producție, a timpului de lucru, întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a utilajelor, instalațiilor și lucrărilor miniere, manifestînd o deosebită grijă pentru creșterea răspunderii lucrătorilor' în întreaga lor activitate. Se va asigura creșterea gradului de utilizare a timpului de lucru cu 1 la sută față de realizările anului 1975.Gospodărind mai bine fondurile alocate vom acorda o atenție deosebită, împreună cu comitetul sindicatului și organizația U.T.C., sub conducerea organizației de partid, îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale minerilor, urmînd a fi aplicate următoarele măsuri :— creșterea gradului de siguranță și securitate a muncii, prin întreținerea optimă a căilor de acces, îmbunătățirea calității utilajelor folosite în subteran, instruirea temeinică a personalului cu problemele de protecție a muncii ;— organizarea a încă două depozite de aprovizionare în subteran și a unui mono- rai pentru transportul materialelor în galerii ;— îmbunătățirea condițiilor de locuit prin punerea la dispoziția familiilor de mineri a 100 apartamente noi și asigurarea pentru noii mineri a 300 de locuri în căminele pentru nefamiliști ;— îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității cultural-educative pentru masa minerilor, prin noi amenajări și dotări la Clubul exploatării.Pentru înfrumusețarea incintei exploatării miniere și realizarea unor lucrări în interesul producției se vor efectua 28 000 ore muncă patriotică. Pe această cale vom realiza descongestionarea a 2 000 metri lucrări miniere, căi de acces, aeraj și transport, precum și colectarea și predarea a 250 tone de fier vechi.Cu ferma convingere că toate colectivele unităților miniere din țara noastră vor răspunde chemării noastre la întrecerea pe anul 1976, asigurăm conducerea partidului și statului nostru, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sub conducerea organizației de partid vom munci cu abnegație și totală dăruire pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne sînt trasate și a angajamentelor ce ni le-am luat, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
Președintele comitetului 

oamenilor muncii, 
ing. EMIL MURU

/ *
Secretarul comitetului U.T.C., 

ALEXANDRU TRESTIAN

Petroliștii Schelei de extracție Boldești, onorîndu-și sarcinile stabilite de partid, au realizat planul cincinal 1971—1975 cu 83 de zile mai devreme, obținind o producție globală suplimentară de peste 70 milioane lei, peste 239 000 tone țiței și mai mult de 155 milioane metri cubi de gaze utilizabile. Sporul de producție s-a realizat in exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii, care in anul 1975 a fost mai mare cu 19,3 la sută decît în anul 1970.Colectivului de oameni ai muncii din Schela de extracție Boldești ii revin în anul 1976 sarcini sporite. Față de anul precedent, producția de țiței extras va spori cu 12 la sută, cea de gaze de sondă cu 15 la sută, productivitatea muncii va crește cu 12 la sută, iar prețul de cost pe tona de țiței extras se va reduce cu 13,85 lei.Manifestîndu-și dorința fierbinte de a-și aduce din plin contribuția la înfăptuirea Programului adoptat de cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, colectivul nostru adresează tuturor unităților industriei de petrol și gaze chemarea la întrecere pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan prevăzute pentru anul 1976.In climatul de entuziasm și avint patriotic generat de documentele celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R. și de vibranta chemare rostită de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, ne angajăm să realizăm in anul 1976 următoarele :1. Depășirea planului producției marfă cu 2 300 000 lei, realizînd peste plan 3 000 tone de țiței ; 10 milioane metri cubi de gaze utilizabile ; 360 tone de gazolină. în acest scop se vor aplica măsuri pentru :— intensificarea lucrărilor prevăzute în programul privind creșterea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte;— aplicarea noilor tehnologii de extracție : procesul de. combustie subterană la un zăcămînt de țiței și injecția de gaze de înaltă presiune la alte două zăcăminte ;— reducerea cu 145 de zile a termenelor de punere în producție a sondelor noi, printr-o organizare mal bună a lucrului brigăzilor ;— scurtarea cu 4 la sută față de anul 1975 a duratei de execuție a lucrărilor de intervenții la sonde, asigurîndu-se o creștere cu 3 la sută o coeficientului de exploatare a sondelor față de realizările anului 1975 ;
Secretarul comitetului de partid, 

ec. NICOLAE GINGHINA

Președintele comitetului sindicatului, 
TOMA MARIN

STAȚIUNEA PENTRU MECANIZAREA 
AGRICULTURII FURCULEȘTI- TELEORMAN 

către toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturiiMobilizați de indicațiile și sarcinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, cu prilejul „Zilei recoltei“, ce a fost sărbătorită anul trecut la Alexandria, mecanizatorii din Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Furculești, județul Teleorman, alături de cooperatori, sînt hotăriți ca prin munca depusă să sporească necontenit contribuția îor la dezvoltarea agriculturii, la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Analizind rezultatele obținute în 1975, precum și indicatorii planului de stat pe anul 1976, lucrătorii S.M.A. Furculești-Tcleorman cheamă la întrecere toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din țară, angajin- du-se să realizeze următoarele obiective :— aplicarea tehnologiilor de lucru specifice fiecărei culturi, executarea la timp și

— extinderea in toată schela a inițiativei : „Fiecare sondă — exploatată la potențialul maxim“.2. Creșterea productivității muncii valorice cu 2 000 lei pe lucrător față de sarcina planificată, prin : organizarea șl aprovizionarea mai bună a locurilor de muncă : creșterea cu 1 la sută a indicelui de utilizare a fondului de timp al muncitorilor ;— pregătirea în anul 1976 a 462 muncitori în meseriile de bază și perfecționarea a 29 de cadre cu studii medii și superioare.3. Reducerea cu 1 milion lei, față de nivelul planificat, a cheltuielilor totale, pe seama diminuării consumurilor de combustibili convenționali cu 1 000 tone, de e- nergie electrică cu 700 mii kWh șl a cheltuielilor administrativ-gospodăreștl, care vor conduce la obținerea unul beneficiu peste plan de 1 milion lei.4. Livrarea la rafinării a țițeiului de calitate superioară, cu conținuturi sub 1 la sută impurități și sub 6 kg sare la vagonul de țiței.în acest scop se vor regla parametrii privind temperatura de Încălzire a țițeiului, dozarea desemulsionanțllor șl vitezele de trecere prin vasele spălătoare, corespunzător sortimentelor de țiței extras.
5. Concomitent cu preocupările privind realizarea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate, ne vom preocupa în mod deosebit pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale tuturor petroliștilor' din Schela de extracție Boldești. în acest sens se vor extinde elementele de mică mecanizare la locurile de muncă și vom îmbunătăți transportul muncitorilor. De asemenea, se va da în folosință, cu 30 de zile înainte de termenul planificat, o cantină cu o capacitate de 300 mese, la realizarea căreia se vor efectua peste 10 000 ore de muncă patriotică.Pentru transpunerea în viață a tuturor angajamentelor asumate vom organiza la un nivel superior întrecerea socialistă, pu- nînd un accent deosebit pe cunoașterea a- mănunțitâ de către fiecare lucrător a sarcinilor care îi revin.Ne exprimăm convingerea că toate colectivele de muncă din industria petrolului și a gazelor vor răspunde cu însuflețire chemării noastre și vor așeza la baza angajamentelor lor hotărîrea fermă de a le îndeplini exemplar, înfăptuind mărețele sarcini stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

ing. VASILE ARDELEANU

Secretarul comitetului U.T.C., 
GHEORGHE POPA

de bună calitate a lucrărilor agricole mecanizate, astfel încît să se obțină pe întreaga suprafață a consiliului intercooperatist. în condiții de neirigare, următoarele sporuri de producții față de cele planificate :— cultura griului .— cultura porumbului .— cultura florii-soarelui .— cultura sfeclei de zahăr
. 400 kg/ha. 800 kg/ha. 150 kg/ha. 4 000 kg/ha— organizarea muncii în acord global în echipe mixte de mecanizatori și membri cooperatori la toate culturile și pe întreaga suprafață lucrată mecanizat ;— depășirea volumului de venituri planificat pe anul 1976 cu un milion lei. prin folosirea la întreaga capacitate de lucru a tractoarelor și mașinilor agricole, diversificarea lucrărilor agricole mecanizate și sporirea numărului de ore lucrate cu un tractor ;— reducerea cheltuielilor planificate la 

1 000 lei venituri cu 15 lei, printr-o mai bună întreținere a tractoarelor și mașinilor agricole, executarea reparațiilor în condiții superioare de calitate, diminuarea consumurilor specifice de piese de schimb și materiale și folosirea rațională a forței de muncă, care în final se vor concretiza într-un beneficiu suplimentar de 500 mii lei ;— economisirea a cel puțin 50 tone de motorină prin folosirea mai completă a potențialului energetic în cadrul unor agregate rațional alcătuite, reglarea corespunzătoare a mașinilor agricole, reducerea deplasărilor în gol și eliminarea pierderilor la manipulare și depozitare ;— terminarea reparațiilor la tractoarele și mașinile agricole care vor lucra în campania de primăvară, pînă cel mai tîrziu la 1 februarie 1976 ;— perfecționarea pregătirii profesionale a mecanicilor agricoli șl instruirea membrilor cooperatori cu privire la aplicarea tehnologiilor de mecanizare. întreținerea și exploatarea tractoarelor și mașinilor agricole și cunoașterea normelor de tehnică a securității muncii ;
Secretarul organizației de bază P.C.R., 

ANDREI FILIP

Președintele sindicatului, 
GHEORGHE ILICEA

TRUSTUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE IAȘI 

către toate organizațiile de construcțiiColectivul Trustului de construcții Industriale Iași, ferm angajat în traducerea In viață a istoricelor hotărirl ale Congresului al Xl-lea al partidului, iși concentrează întregul potențial de muncă pentru valorificarea experienței acumulate în cincinalul trecut, pe care l-a încheiat cu 25 de zile mai devreme și în cursul căruia a executat și a pus în funcțiune 172 noi capacități de producție, dintre care 65 cu avansuri care totalizează 4 500 zile.Lucrătorii din trustul nostru își exprimă hotărirea de a-și spori preocupările pentru Îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin și adresează tuturor organizațiilor de construcții din țară chemarea la întrecere pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1976, luindu-șl in acest scop următoarele angajamente :1. Realizarea cu 15 zile mai devreme a planului anual și obținerea unei producții suplimentare de construcții-montaj de 25 milioane lei— prin pregătirea temeinică a execuției lucrărilor, asigurarea mijloacelor materiale și folosirea rațională a întregului potențial tehnic și uman.2. Reducerea duratelor de execuție și devansarea intrării în circuitul economic a 12 capacități industriale, agricole și sociale, cu pînă la 90 zile, însumînd în total 420 zile.3. Creșterea productivității muncii, peste nivelul planificat pe anul 1976, cu 250 lei pe lucrător, prin :— introducerea de tehnologii noi, executarea industrializată a betoanelor monolite prin mecanizarea integrală a preparării betoanelor și mortarelor în stații centralizate, mecanizarea în proporție de 95 la sută a transportului betoanelor și mortarelor cu mijloace de productivitate ridicată, turnarea mecanizată a 15 la sută din totalul betoanelor monolite, confecționarea prin metode industriale a 60 la sută din armăturile pentru betoane și folosirea cofraje- lor unificate de inventar la 65 la sută din suprafața cofrată ;— extinderea gradului de mecanizare a lucrărilor de construcții montaj la lucrările de pămînt în proporție de 93 la sută ; la lucrările de montaj prefabricate în proporție de 98 la sută ; prelucrarea centralizată a geamurilor în proporție de 70 la sută ; la lucrările de finisaj în proporție de 30 la sută ;— perfecționarea organizării conducerii producției și a muncii prin : extinderea prelucrării automate a datelor în activitatea de pregătire, programare și urmărire a producției în proporție de 100 la sută ; pregătirea tehnică și tehnologică a produc-
Secretarul comitetului de partid, 

AUREL BAGDASAR

Președintele comitetului sindicatului, 
SAVEL CAPUȘNEAC

— îmbunătățirea condițiilor de muncă șl viață prin :— organizarea în S.M.A. a secției specializate pentru executarea reviziilor tehnice la tractoare ;— racordarea la rețeaua de energie electrică și organizarea întreținerilor tehnice în sistem service la toate secțiile de mecanizare ;— asigurarea condițiilor de Igienă a muncii în toate secțiile de mecanizare ;— prevenirea accidentelor de muncă sau în legătură cu munca prin aplicarea cu strictețe a măsurilor de tehnica securității muncii.Colectivul de muncă din S.M.A. Furculești își exprimă convingerea că această chemare va constitui un puternic imbold pentru mecanizatorii din toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, angajîndu-1 plenar în efortul general menit să facă din anul 1976 — primul an al cincinalului — un an al producției record, bază temeinică pentru creșterea nivelului de trai al întregului popor. obiectiv principal stabilit de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.
Președintele comitetului 

oamenilor muncii, 
Ing. FLORIN FUSEA

Secretarul organizației U.T.C., 
IULIAN ANCU

țlel pe activități în procent de 100 la sută : raționalizarea utilizării forței de muncă și a utilajelor de construcții prin programarea și urmărirea productivității fizice la 50 la sută din activitatea de construcții- montaj ;— folosirea mai bună în exploatare a parcului de utilaje grele de construcții și mijloace de transport, prin extinderea lucrului la plan fizic șl acord global la peste 30 la sută din volumul de prestații ;— depășirea productivității planificate la excavatoare cu 1,6 la sută și la mijloace de transport cu 1,5 la sută ;— realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp maxim disponibil de cel puțin 96,5 la sută ;— extinderea formei de organizare și retribuire a muncii în acord global la activitatea de bază la 85 la sută din numărul muncitorilor ;— sporirea numărului de lucrători cuprinși în formele de calificare și perfecționare a pregătirii profesionale, care să cuprindă peste 1 200 muncitori, reprezen- tînd 15 la sută din numărul total de încadrați.4. In scopul creșterii continue a eficienței economice, se vor reduce cheltuielile de producție sub sarcina planificată cu 2 lei la 1 000 lei producție de construcții- montaj, prin :— economisirea față de consumurile normate a 150 tone ciment, 80 tone metal și 50 m.c. material lemnos ;— reducerea cheltuielilor administrativ- gospodărești cu 2 la sută.5. îmbunătățirea calității lucrărilor prin intensificarea controlului pe faze de execuție, respectarea tehnologiilor de lucru, eliminarea cauzelor care conduc la realizarea unor betoane cu rezistență sub 86 la sută din marca prescrisă.6. Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale lucrătorilor, se vor asigura 'noi spații de cazare însumînd 295 apartamente și garsoniere, 1 680 locuri în cămine, precum și noi spații pentru servirea mesei la Iași, Huși, Botoșani, Pașcani și Roman.Convinși că toate colectivele de constructori din țară vor răspunde cu entuziasm chemării noastre la întrecerea socialistă pe anul 1976, primul an al cincinalului afirmării revoluției tehnico-științifice, asigurăm conducerea de partid că vom folosi întreaga noastră capacitate pentru realizarea exemplară a angajamentelor, contribuind prin aceasta la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.
Președintele comitetului 

oamenilor muncii, 
Ing. TUDOR PATELLI

Secretarul comitetului U.T.C., 
DUMITRU AFLORII

Voleibaliștii susțin 
calificarea la.J.O.Componențli lotului republican de volei și-au încheiat pregătirile în vederea participării la turneul de calificare pentru cea de-a 21-a ediție a Jocurilor Olimpice. După cum am anunțat, întrecerile preliminare se desfășoară în trei localități din Italia, reunind, 18 formații, care au fost repartizate în patru grupe.Echipa României va evolua în ( grupa a 4-a, de la Perugia, urmînd să întâlnească selecționatele Bulgariei, Spaniei și R. F. Germania. Printre protagonistele celorlalte trei grupe se numără Cehoslovacia, Iugoslavia și Italia. Jocurile preliminare încep vineri 16 ianuarie. Formațiile cîștigătoare în cele patru grupe vor participa, apoi, la un turneu, programat la Roma, între 19 și 25 ianuarie. Primele două clasate se califică pentru J.O. de la Montreal.Formația noastră sosește în Italia, astăzi, 14 ianuarie, cu un lot de 12 jucători, printre care se numără : L. Dumănoiu, C. Oros, M. Tutovan, N. Pop, Păușescu, G. Udișteanu și maestrul emerit al sportului W. Sohreîber. Referindu-se la aceste întreceri, antrenorul principal al lotului republican, maestrul e- merit al sportului Aurel Drăgan ne-a declarat : „Turneul din Italia va reuni o serie de formații redutabile, care, firește, vor lupta cu ardoare pentru a ocupa primele două locuri în clasamentul final. Dar jucătorii noștri, care s-au antrenat intens în ultimele două săptămîni. pornesc Ia drum cu mult optimism și sperăm să trecem cu bine a- cest examen dificil și să obținem calificarea pentru Montreal".

M. L.

• CIRCUITUL INTERNAȚIONAL DE TENIS continuă in sala „Olimpia“ din Timișoara cu cel de-a] doilea turneu, ale cărui întreceri se vor desfășura pînă duminică.Printre participanții străini prezenți la concurs se numără Thomas Emmrich (R.D. Germană), Geza Varga (Ungaria), Konstantin Pugaev, Vădim Borisov (ambii U.R.S.S.) și Jiri Granat (Cehoslovacia). Dintre tenismenii ro
INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII 

BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor 

posturi didactice :
1. Asistent la catedra de Științe sociale, dis

ciplina Filozofie, poziția 31 din statul de 
funcțiuni.

Candidații la concurs vor depune la Secre
tariatul rectoratului Institutului de construcții, 
Bd. Republicii nr. 176, in termen de 15 zile de 
la publicarea acestui anunț în Buletinul Ofici
al, cererea de înscriere împreună cu actele pre
văzute de Legea nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic din R.S.R. publicat în Buletinul 
Oficial partea I nr. 33 din 15 martie 1969.

Cei care funcționează într-o instituție de în- 
vățămînt superior sînt obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul institutului în 
termen legal.

mâni se remarcă campionul național Toma Ovici, Dumitru Hărădău, ciștigătorul primului turneu disputat la Brașov. Viorel Marcu și Sever Mureșan.• MARȚI LA GENEVA au început campionatele europene de patinaj artistic. După desfășurarea celor trei figuri impuse, la masculin, pe primul Ioc în clasament se află Vladimir Kova- lev (U.R.S.S.) — 45,84 puncte. urmat de Serghei Volkov

Un pictor 
pe front

Astfel, la o privire mai atenta 
și cu o înțelegere mai adecvata 
constatăm că de fapt artistul 
nu și-a „modificat" firea cum 
nu și-au schimbat-o nici țăranii 
care au lăsat sumanul pentru a 
îmbrăca mantaua cenușie a răz
boiului. Calmul și strălucirea din 
tablourile cu țărani, ciobani și 
care cu fin nu acoperă cîtuși 
de puțin mizeria, boii, frumoși, 
sînt slabi de li se văd coastele, 
iar omul însuși e mai mult pră
vălit pe coarnele plugului. Ace
iași sînt țăranii care au plecat 
la război și pe care-l desenează 
pe front Grigorescu, văzîndu-i 
așa cum sînt, „slabi și negri, 
scrîșnind din fălci... Sînt aceiași 
țărani aprinși tn fața primejdiei, 
Avîntul unui popor necăjit, ner
vos și brav...".

Față în față eroismul și tra
gedia, cu avîntul și disperarea, 
avînd sub ochi cîmpurile de ca
davre ca preț al obținerii inde
pendenței, dar și jalnicele con
voaie de prizonieri, putea un 
artist adevărat să scrie... madri
gale ? „I s-au cerut ilustrații (...) 

— ca și cum s-ar fi cerut unui 
Homer să facă madrigale - și 
el văzuse o epopee crîncenă 
și eroică" - scrie Delavrancea.

Sufletul artistului e o harfă 
enormă ale cărei coarde scot 
melodia potrivită, după cum Un
turile ce agită istoria neamului 
său sint adieri de zefir sau fur
tuni năpraznice. Nu există ar
tist cu adevărat mare neinstare 
de o asemenea potrivire a firii 
și vocației cu cerințele Istoriei.

CONTINUĂRI • CONȚIN U Ă RI • C O N TI N U Ă Rl

PRODUCȚIE
ÎN RITM CONSTANT

zâ la obținerea unor noi mărci de oțeluri. Sînt acțiuni aflate deja în plină desfășurare și la care toți tinerii — ei reprezintă 65 la sută din colectiv — sînt total integrați.O PRIORITATE PERMANENTĂ — CALITATEA PRODUSELORUn prim bilanț al realizărilor pe prima decadă ni-1 oferă tovarășa inginer Elena Burtea, secretara comitetului de partida întreprinderii de confecții și tricotaje: „Datorită bunei aprovizionări din timp a locurilor de muncă cu materiale, toate atelierele, toate secțiile au înregistrat în această perioadă succese importante atît în ce privește îndeplinirea sarcinilor fizice, cit și a calității produselor. Nu s-au înregistrat refuzuri pentru calitate la controlul final, nu s-au semnalat abateri de la tehnologii. Din 17 000 de încadrați au lipsit nemotivat pe zi mai puțin de 40. Nu ne declarăm mulțumiți ; pentru noi constituie o serioasă problemă absența nemotivată chiar a unei singure persoane, dar reducerea substanțială a absențelor ilustrează eficiența muncii politice și de educație desfășurate de organizația de partid, de organizația U.T.C., de ceilalți factori și pe care o vom continua cu și mai multă intransigență“.— Care sînt principalele acțiuni prin care ați declanșat întrecerea utecistă în întreprinderea de confecții și tricotaje ?— După cum se știe, colectivul nostru a fost printre primele din țară care a raportat îndepli

nirea cincinalului 1971—1975 înainte de termen, ne declară tovarășa Ileana Piva, locțiitoarea secretarului U.T.C. de la I.C.T.B. La baza acestui succes de prestigiu a stat experiența valoroasă pe care colectivul nostru o va îmbogăți în continuare și care va constitui de fapt premisa succeselor pe care ni le dorim în acest cincinal. începînd cu prima zi de muncă din 1976, noi am început o adevărată bătălie pentru continua ridicare a calității produselor noastre sub toate aspectele : calitate, aspect atrăgător, linii moderne, pentru creșterea competitivității lor pe piața mondială.— Cu ce ați Început ?— Cu pregătirea profesională a tinerilor, mai ales a celor cu stagiu redus în producție. tn acest scop, organizăm pe secții mini-ateliere, în cadrul cărora — după programul de muncă — tinerii vor fi ajutați să-și însușească corect, sub îndrumarea celor mal buni muncitori și maiștri, mai multe operații din producția curentă. Peste 2000 de tineri vor participa la această formă de perfecționare a măiestriei profesionale.Va continua și aici, la proporții amplificate, acțiunea de autoutilare, care vizează reducerea importului de utilaje, reducerea consumurilor de materiale și îmbunătățirea calității produselor.— Angajamentul colectivului nostru, deci și al celor peste 10 000 de tineri, al celor 300 de uteciști care lucrează în centrul de cercetări și proiectări al întreprinderii noastra, prevede 

— în această direcție —, continuă tovarășa Ileana Piva, reducerea importului de utilaje și piese de schimb, prin realizarea lor cu mijloace proprii, în valoare de 30 milioane lei valută, în întrecerea socialistă tn care se integrează și întrecerea „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției tehnico-științifice“ sînt prevăzute economii la materii prime și materiale, față de consumurile normate, în valoare de 4
Ascensiunea
Udinuluixului ajuns, în aceste zile, în faza de finisare. Celelalte edificii a căror construcție va începe curind vor cere cantități apreciabile de cărămizi pe care va trebui să le asigure secția de ceramică din Cobadin a I.P.M.C. De aceea am lansat aici, odată cu organizarea unui schimb al tineretului cuprin- zînd 32 de muncitori, Inițiativa intitulată : „Fiecare depășire a planului, un pas înainte pe calea transformării comunei noastre în oraș“. Cel dinții bilanțal acțiunilor îl vo-m face chiar în aceste zile. în plus, ne-am propus să preluăm o parte din lucrările de săpături de fundații, de șanțuri pentru instalarea conductelor de apă, transporturi de materiale, amenajări diverse care nu pretind calificare la noua casă de cultură, la clădirile grădiniței, internatului școlar și maternității spitalului, precum și să ne asumăm responsabilitatea executării, în cea mai mare măsură prin muncă patriotică, a blocului de nefa- miliști inclus în schița de sis

milioane lei și beneficii peste plan în valoare de 2 milioane lei. Vom introduce in fabricație — deja se află pe liniile de montaj — 30 de produse noi, cu o eficiență economică de 35 milioane lei și se vor repro- iecta 10 produse cu o eficiență de 10 milioane lei. Sint doar citeva din obiectivele întrecerii noastre pe acest an, la indepli- i nirea cărora am pornit cu toate forțele, într-un ritm constant, din primele zile ale acestui an.
tematizare la propunerea tinerilor, precum și a tuturor mi- crobazelor sportive.

Obiectivele comuneică poate fi exact ceea ce am sperat să fie, o chemare concretă la acțiune adresată de organizația U.T.C. întregii suflări tinere a comunei. Cu toate că n-au trecut decit două săptămini■ din acest an am înregistrat deja trei activități de muncă patriotică, două la amenajarea drumu- : rilor (spre Fișici și Buzău) și una pe șantierul dispensarului (in-1 vestiție de 450 000 lei). De asemenea, au fost delimitate suprafețele de livadă care vor deveni plantații ale tineretului, s-au făcut recunoașterile in teren, au fost constituite două e- chipe care le vor prelua. Cu sprijinul specialiștilor am început, în afara cercurilor învă- țămintuiui agricol, un ciclu de tehnologie pomicolă destinat tinerilor in cauză. Vrem ca lucrările de sezon să ne găsească perfect pregătiți. Firește, nu e decît un început, dar încă de pe acum am ținut să aducem argumente concrete la afirmația că obiectivele dezvoltării comunei sînt considerate 'de tineri drept propriile lor obiective.
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Dezbaterile din Consiliul
de Securitate al O.N.U
• O.E.P. invitată să participe la discuțiile asupra 
„problemei Orientului Mijlociu, inclusiv a chestiunii 
palestiniene“ • Cuvîntul reprezentantului României

Consiliul de Securitate al O.N.U. a hotărît, luni seara, cu 11 voturi favorabile — între care și cel al României — unul contra (Statele Unite) șî trei abțineri (Marea Britanie, Franța și Italia), să-și însușească propunerea președintelui pe luna in curs al acestui organism al O.N.U., Salini Ahmed Salim (Tanzania) ca „reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) să fie invitat să participe la dezbaterile asupra „problemei Orientului Mijlociu, inclusiv a chestiunii palestiniene“.Luind cuvîntul la dezbateri, reprezentantul României în Consiliul de Securitate, ambasadorul Ion Datcu, a declarat că guvernul României apreciază că poporul palestinian este un factor important în stabilirea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. Această realitate a fost recunoscută și în rezoluțiile Adunării Generale a O.N.U. Plenara Adunării a cerut, spre exemplu, la sesiunea trecută, ca O.E.P. să participe pe bază de egalitate la conferințele și deliberările in problema Orientului Mijlociu. Este deci normal ca O.E.P. să se bucure de aceleași drepturi de care se bucură orice stat membru al O.N.U. invitat să participe la dezbaterile Consiliului. Arătind că. dacă se dorește ca acest for să creeze un climat propice pentru realizarea unui adevărat dialog intre părțile interesate trebuie să se asigure egalitatea deplină între ele, vorbitorul a subliniat România, ca și majoritatea telor membre ale O.N.U., convinsă că participarea porului palestinian, prin mediul O.E.P. — reprezentantul său legitim — este absolut necesară și esențială în toate eforturile și deliberările vizînd instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.în consecință, â subliniat Ion Datcu în încheiere, delegația

României se pronunță cu hotă- rîre în favoarea participării depline a O.E.P. la dezbaterile actuale ale Consiliului și la toate dezbaterile ce vor fi organizate în viitor asupra problemei Orientului Mijlociu, ca și asupra tuturor chestiunilor care afectează direct poporul palestinian.Problema invitării O.E.P. fiind o chestiune de procedură și nu de fond, hotărîrea finală a fost adoptată cu majoritate de voturi iar votul S.U.A. cotat ca „veto“, ci ca tiv.
ITALIA

nu a fost vot nega-

Primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, l-a primit marți, pe tovarășul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor al Republicii Socialiste România. Cu acest prilej, ministrul finanțelor a transmis premierului Marii Britanii și doamnei Mary Wilson, din partea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial, prietenesc, precum și urări de sănătate și prosperitate poporului britanic. Mulțumind, primul ministru Harold Wilson a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei Mary Wilson, un mesaj de salut. împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului român. Șeful guvernului britanic a evocat cn deosebită satisfacție întîlnirile și convorbirile avute cu șeful statului român, care au deschis perspective dezvoltării țiilor de colaborare și perare pe multiple planuri între România și Marea Britanie.în cadrul întrevederii au fost abordate unele aspecte ale rela-
noi rela- coo-

țiilor bilaterale. De ambele părți s-a apreciat că acțiunile preconizate în cursul întilnirilor președintelui Nicolae Ceaușescu cu primul ministru Harold Wilson se reflectă pozitiv în amplificarea și adîncirea relațiilor economice. S-a exprimat convingerea că extinderea cooperării, intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Marea Britanie sînt în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.La întrevederea, desfășurată într-o atmosferă cordială, a participat Vasile Tilincă, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Londra.în aceeași zi, tovarășul Florea Dumitrescu s-a întîlnit cu Ed- mund Dell, ministrul trezoreriei, cu care a avut o convorbire referitoare la unele aspecte ale relațiilor bilaterale și a făcut un schimb de păreri în problemele monetare și financiare internaționale.
Conferința
PUGWASH

Consultări in vederea soluționării
că sta- este po- inter-

crizei guvernamentale

„Trebuie să privim in față realitatea
și să spunem deschis popoarelor că in

Europa se află concentrate cele mai puter-

nice forfè militare și armamente din cite

a cunoscut istoria, inclusiv armament nu-
clear, ceea ce reprezintă un grav pericol
pentru viața popoarelor europene și pen-

tru întreaga lume. De aceea,
destinderii, realizarea unei

tați și păci pe continentul

consolidarea

reale securi-
european nu

pot fi concepute fără adoptarea unor mă-
suri hotărite de dezarmare și, in primul

rind, de dezarmare nucleară".
NICOLAE CEAUSESCU

Europa — 
continentul
cel mai
„dinamitat“

Întrevedere intre 
secretarul general al 

O.N.U. și reprezentantul 
României

Președintcle Republicii Italiene, Giovanni Leone și-a încheiat seria consultărilor cu principalele personalități politice ale țării în vederea găsirii unei soluțiiIn cursul zilei de marți, șeful statului a primit delegațiile partidelor comunist, democrat-creș- tin, socialist, republican, socia- list-democratic și liberal.Declarațiile date publicității de participanții la consultări e- vidențiază dorința majorității partidelor de a se găsi o soluție rapidă actualei crize și reafirmă împotrivirea acestora față de perspectiva organizării de a- legeri anticipate. Secretarul general a] P.C.I., Enrico Berlinguer, a arătat, în declarația sa, că problemele dificile cu care este confruntată țara impun o cotitură, ceea ce presupune participarea directă a comuniștilor la conducerea politică a țării. Liderii delegațiilor partidelor

actualei crize de guvern.democrat-creștin și socialist-democratic s-au pronunțat pentru reluarea colaborării dintre formațiunile politice care au susținut, în parlament, guvernul demisionar.Secretarul general al Francesco de Martino, că formula noului buie să se bazeze între toate forțele fără excepție, a primul răsppns pe liștii îl așteaptă este din partea democrat-creștinilor, și anume dacă aceștia sînt dispuși să discute din nou măsurile economice adoptate de guvernul demisionar și pe care P.S.I. le-a considerat absolut inacceptabile.

P.S.I., arătînd guvern tre- pe un acord democratice, declarat că care socia-

Luni după-amiază, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, l-a primit pe reprezentantul Republicii Socialiste România la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu.Cu acest prilej, ambasadorul român a prezentat secretarului general poziția țării noastre în problema aflată în prezent în atenția Consiliului de Securitate — situația din Orientul Mijlociu, inclusiv problema palestiniană. De asemenea. Ion Datcu a evidențiat importanța acordată de România Națiunilor Unite și necesitatea imperioasă a concertării tuturor eforturilor pentru creșterea rolului Organizației în viața politică internațională,_ în soluționarea pe cale pașnică a conflictelor și în stingerea punctelor tensionale.Secretarul general a dat o înaltă apreciere acțiunilor consecvente ale României în direcția sporirii rolului și prestigiului O.N.U. în lume, precum și legăturilor strînse de cooperare dintre țara noastră și acest important for internațional.

SPANIA

Sub deviza „Dezvoltarea, resursele și securitatea internațională“, la Madras au început, marți, lucrările celei de-a 25-a Conferințe anuale PUGWASH, la care participă aproximativ 90 de personalități ale vieții științifice din numeroase state ale lumii. Printre problemele aflate în dezbaterea actualei conferințe se află cele legate de crearea unui sistem internațional pentru asigurarea progresului și securității țărilor în curs de dezvoltare, participarea oamenilor de știință la dezvoltarea societății, mai ales în țările în curs de dezvoltare, problemele energetice ale lumii contemporane, folosirea rațională a resurselor naturale, probleme ale orientării cercetării nucleare în scopul dezvoltării, transferul de tehnologie către țările în curs de dezvoltare, transformarea Oceanului Indian intr-o zonă fără arme nucleare.După cum s-a mai anunțat, Consiliul PUGWASH, reunit în ajunul deschiderii actualei conferințe. a ales în fruntea sa ca președinte, pentru următorii trei ani, pe prof. Dorothy Hodkin, de la Universitatea din Oxford, laureată a Premiului Nobel pentru chimie pe anul 1974.

cerințele 
primordiale ale în
făptuirii unei secu
rități reale, durabi
le pe continentul 
nostru este adop

tarea urgentă a unor măsuri 
concrete în domeniul dezarmă
rii militare, al dezarmării, și în 
primul rînd al dezarmării nu
cleare. Căci, așa cum rezultă 
din analiza faptelor, a realită
ții cotidiene, procesul de des
tindere 
încheiat. După cum 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
deși insuficiente, măsurile cu
prinse în Actul final al Confe
rinței pentru securitate și coo
perare - referitoare la unele 
precizări menite a face efectivă 
nerecurgerea la forță sau ame
nințarea cu forța - au un rol 
pozitiv pe calea atingerii scopu
lui propus. Insă pașii înregis
trați șint departe de asigurarea 
păcii durabile, la adăpostul că
reia fiecare popor să-și fău
rească viața potrivit aspirațiilor 
sale. In acest context, România 
apreciază că înfăptuirea unei 
securități trainice, care să co-

respundă așteptărilor tuturor na
țiunilor europene, este organic 
legată de realizarea unor mă
suri concrete în domeniul „în
ghețării" și limitării cursei în
armărilor, al dezangajării mili
tare și dezarmării. Ce temei de 
încredere, pe ce baze s-ar pu
tea dezvolta o cooperare largă,

este departe de a fi 
sublinia

• UN AVION DE 
TIP „MIRAGE" costă 
7—10 milioane dolari, 
sumă cu care se poa
te procura circa 
900 000 barili de pe
trol, fie 2 600 tone de 
cacao, fie 13000 tone 
de zahăr, fie 30 000— 
40 000 tone de 
60 000-70 000 
de porumb, fie 
tone de zinc, fie 
tone cositor

grîu, 
tone 

3 500 
1500

reciproc avantajoasă în condi
țiile în care destinderea politi
că nu este urmată îndeaproape 
de destindere pe plan militar ? 
în ultimii ani, în pofida unor ne
gocieri, care se dovedesc pînă 
acum sterile, in Europa, ca și pe 
alte continente, nici un gram de 
praf de pușcă, sau un tun n-au 
fost scoase din depozitele mi
litare ca urmare a aplicării 
unei măsuri efective de dezar
mare. Simpla existență a arme
lor, în mod particular a celor 
nucleare, uriașele cantități care 
au fost acumulate, cu o conti
nuă tendință de perfecționare a 
puterii de distrugere, constituie 
o sursă a încordării și de ali
mentare a neîncrederii între 
state, un obstacol major in ca
lea destinderii și securității. îm
părțirea Europei in blocuri mi
litare antagoniste, echilibrul 
politic realizat prin grupări mi
litare, amplasarea de baze mi
litare, de armament nuclear 
sau de trupe în afara perime
trului național n-au 
cînd, cu atît mai mult 
țiile prezente, factori 
litate, de promovare a 
țelegeri între națiuni.

Acționînd în spiritul deplinei 
răspunderi față de propriul po
por, în consens cu evoluția in
ternațională, partidul și statul 
nostru, în relevarea caracterului 
prioritar al dezarmării, pornește 
de la faptul incontestabil că 
Europa - locul de izbucnire al 
celor două conflagrații mondia
le, care au pricinuit incalcula
bile pierderi de valori umane, 
materiale și culturale - este în 
prezent depozitara celor mai 
puternice forțe militare și arma
mente pe care le-a cunoscut 
omenirea, ceea ce firesc con
stituie un grav și permanent

pericol pentru viața popoarelor 
continentului, pentru pacea lu
mii.

România socialistă, pornind 
de la aceste realități, care cu 
fiecare perioadă ce se scurge 
amenință tot mai mult pacea, a 
propus realizarea unui amplu 
program de dezarmare — difu
zat în organisme internaționale 
— menit a oferi atît popoarelor 
europene, cit și celor din în
treaga lume posibilitatea de a 
elimina forța pentru totdeauna 
din viața internațională, pentfiu 
crearea condițiilor ca fiecare 
popor să se dezvolte liber pe 
calea păcii și prosperității.

fost nici- 
în conòi
de stabi- 
bunei în-

• PROPORȚIILE 
„ÎNZESTRĂRII" CU 
ARMAMENT : din pro
ducția mondială de 
serie, 29 din 38 de a- 
vioane supersonice de 
vînătoare, 13 din 15 
rachete pentru forțele 
navale, 7 din 8 sub
marine cu propulsie 
nucleară, 8 din 12 
submarine convențio
nale și 10 din 13 
tancuri de luptă erau 
realizate în 1974 în 
statele europene sau 
participante la alianțe 
militare implicînd Eu
ropa

Continuă acțiunile greviste organizate
A « •în favoarea amnistierii tuturor• • •

de(inu|ilor politici• •

O fază vitală 
in îndeplinirea 

Acordului Interimar de 
dezangajare militară 
egipteano-israelianîn Spania continuă acțiunile greviste organizate în sprijinul revendicărilor cu caracter economic și politic, în favoarea amnistierii tuturor deținuților politici. La Madrid, presa spaniolă apreciază că aproximativ 100 000 de salariați iau parte la aceste mișcări, care au afectat substanțial activitatea „centurii industriale“ a capitalei și paralizat practic aproximativ de șantiere de construcții.In portul Barcelona. 2 000 docheri au încetat lucrul

au100de în

semn de protest față de refuzul autorităților de a le satisface cererile de îmbunătățire a condițiilor de viață. In același oraș au încetat, de asemenea, lucrul 12 000 de muncitori din sectorul industrial, salariații bancari și 4 000 de angajați ai serviciilor de electricitate. Aceștia din urmă au ocupat celei mai mari centrale electrice din oraș, anunțînd că vor întrerupe complet aprovizionarea cu electricitate în cazul intervenției poliției.
clădirea

PE SCURT »PE SCURT» PE SCURT* PE SCURT» PE SCURT

Marți a fost inițiată în Sinai faza cea mai vitală din punct de vedere militar a ultimului Acord Interimar de dezangajare încheiat între guvernele Egiptului și Israelului : forțele israe- liene au inceput evacuarea unei porțiuni situate torile Giddi și ce urmează să februarie a.c.Cînd se va încheia procesul de redesfâșurare a forțelor prevăzut pentru această fază în acordul de dezangajare, forțele egiptene vor fi despărțite de cele israe- liene de o zonă tampon, lungă de 300 km.

la vest de trecă- Mitla, evacuare se încheie la 22

• LA 13 IANUARIE, Vasile Potop, directorul general al Radioteleviziunii Române, și S. G. Lapin, președintele Comitetului de Stat pentru televiziune și radiodifuziune al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au semnat la Moscova protocolul de lucru privind colaborarea in domeniul televiziunii și radiodifuziunii între cele două instituții pe perioada 1976—1977,
DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 

COMERCIALE 
ROMANO-KUWEITIENE

• ÎN CONFORMITATE CU ÎNȚELEGEREA realizată între partidele frățești, participante la pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, la 13 ianuarie și-a reluat lucrările la Berlin grupul de redactare a proiectului document al conferinței.La reuniunea grupului de redactare participă reprezentanții a 24 de partide comuniste și muncitorești din Europa.Din partea Partidului Comunist Român participă o delegație condusă de Ștefan membru al C.C. al P.C.R.

nai a fost aprobată, in prealabil, de Congres.
SITUAȚIA DIN ECUADOR

de

Voicu,
• PARLAMENTUL STATULUI KUWEITIAN A RATIFICAT în ședința sa din 13 ianuarie acordul comercial româno- kuweitian. Intrarea in vigoare a acestui acord asigură condițiile necesare dezvoltării pe o nouă treaptă a relațiilor comerciale dintre cele două țâri, constituind o importantă etapă în diversificarea și intensificarea pe multiple planuri a raporturilor prietenești de conlucrare existente intre România și Kuweit.

• PREȘEDINTELE GERALD FORD A SEMNAT mărfi un ordin executiv privind instalarea în Peninsula Sinai a unor stații de observație americane, în conformitate cu acordul interimar de dezangajare militară egiptea- no-israelian, încheiat in septembrie 1975. Un purtător de cuvînt al Casei Albe a indicat că directorul stațiilor, care vor fi dotate cu personal civil, urmează a fi numit de președinte în curind. Trimiterea grupului de specialiști americani in Peninsula Si-

• VICEAMIRALUL ALFRE- DO POVEDA BURBANO, președintele Consiliului suprem, de guvernămînt, care a preluat puterea în Ecuador, ca urmare a demisiei generalului Guillermo Rodriguez Lara din funcția de șef al statului, a declarat că în țară „situația este complet normală, in vreme ce in diverse garnizoane militare au loc manifestări de sprijin pentru noile autorități“. El a arătat eă „desemnarea unei noi echipe ministeriale constituie o problemă de timp“, intrucit se are in vedere integrarea sa cu persoane capabile — o atenție deosebită acordindu-se departamentelor resurselor naturale și energetic, finanțelor, sectoarelor industrial și comercial.• VALUL DE FRIG care s-a abătut asupra unor regiuni din India după 1 decembrie 1975 a provocat moartea a 89 de persoane în statul Bihar.

Noul guvern 
norvegianNoul prim ministru al Norvegiei, Odvar Nordli, a anunțat, luni seara, la Oslo, componența guvernului său. care include șase noi miniștri : ministrul apărării— Roit Hansen, al comerțului și navigației — Hallvard Bakke, al cultelor și învățămîntului — Kjoelv Egeland, al agriculturii— Oskar Eksnes, al transporturilor — Ragnar Christiansen și ministrul pentru problemele sociale — Ruth Ryste.In același timp. Nordli a făcut cunoscut că noul cabinet, minoritar ca și cel precedent, va continua politica internă și externă a fostului guvern. întru- cit ea se bazează pe programul oficial al Partidului Muncitoresc. de guvernămînt. El a a- dăugat că această politică va rămine neschimbată pînă la viitoarele alegeri generale prevăzute pentru toamna anului viitor.

• PUTEREA UNEI LOVITURI NUCLEARE 
Standard" este egală cu 20 megatone (o

megatonă = un milion de tone de trinitroto- 
luen) ce dezvoltă o energie de 1 000 de ori mai 
mare decît bomba aruncată la 6 august 1945 
asupra Hiroșimei soldată cu un bilanț de un 
tragism unic: 78 000 morți, 84 000 răniți, 
60 000 de construcții distruse total sau parțial, 
plus miile de victime ulterioare ale radioacti
vității.
• POTENȚIALUL DE DISTRUGERE al arma

mentelor depozitate în Europa este de 100 000 
de ori mai mare decît cel al bombei de la 
Hiroșima.
• ALOCAJIILE MILITARE ale statelor parti

cipante la Conferința pentru securitate și co
operare în Europa reprezenta în 1975 patru 
cincimi din totalul bugetelor militare pe plan 
mondial.

Suma respectivă, evaluată la 240 miliarde 
dolari, este aproximativ egală cu o dată și ju
mătate mai mult decît cheltuielile medii anuale 
necesitate pe toate fronturile celui de al ll-lea 
război mondial,
• IN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL au fost 

implicate 33 de țări cu aproximativ un miliard 
de locuitori.

Bilanțul pierderilor umane și materiale: 
9 700 000 morți, 20 000 000 răniți, bunuri dis
truse în valoare de circa 278 miliarde de dolari.
• ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL au fost 

implicate 72 de state cu 1,7 miliarde locuitori, 
circa 80 la sută din populația Terrei.

Bilanțul pierderilor umane, 30 000 000 morți 
la care se adaugă 12 000 000 de oameni ex
terminați în lagărele de concentrare. Valoarea 
pagubelor materiale, 1 384 miliarde de dolari.

Grupai realizat de
IOAN TIMOFTE

Capriciile ierniiDupă cum relatează agenția C.T.K., în ultimele zile, starea timpului s-a deteriorat din nou în Cehoslovacia. Vîntul puternic viscolește zăpada. formind troiene in mijlocul drumurilor și împiedicînd circulația. In. aceste zile s-au produs 230 de deranjamente ale

liniilor telefonice, numai cu regiunea Moravia de Sud. U- raganul a avariat 1 300 de substații de transformatoare, iar în 29 de locuri a rupt liniile de înaltă tensiune.In munții Tatra vîntul a suflat cu viteza de 180 km/h, la o temperatură de

gradeîn deminus 15—17 Celsius.In schîmb, giunea Cehia s-a semnalat obruscă creștere a temperaturii aerului, care a determinat topirea zăpezilor și creșterea puternică a nivelului apelor în rîuri și lacuri de a- cumulare.
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Scala (orele 9,15; 11,30;

18,30; 20,45); Favorit
11,30; 13,45; 16; 18,15;

PATIMA:
13,45; 16,15; 
(orele 9,15;
20.30) .

CIRCUL:
11,15; 13,30; 16; 18,15 
reasca (orele 9: 11/ 
18,15; 20,30).

COLȚ ALB: Festival (orele »> 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,1»
20.30) .

ANNA KARENINA : Timpuri 
Noi (orele 9; 11; 13; 15,30; 17,30; 
19.45).

CUM SA-L ÎNECAM PE Dr. 
MRACEK : Doina (orele 
20.15).

PROGRAM DE DESENE 
MATE W. DISNEY : Doina 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30).

ALARMA IN DELTĂ : Capitol 
(orele 9,30; 11,45; M; 16; 18; 20), 
Grivlța (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20,15), Flamura (orele 9:
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15).

CEI TREI MUȘCHETARI î Sala 
Palatului (ora 20,15), Patria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).

Excelsior (orele 9; 
••ț; 20,30), Flo- 
11,15; 13,30; l«î

18,15;

ANI- 
(orele

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI — Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30).

PIRAȚII DIN METROU : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,30).

CURSA : Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Fe
rentari (orele 15,30; 18: 20).

POLIȚISTA : Victoria
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;

AVENTURI LA MAREA
GRĂ : Unirea (orele 15,45: 19).

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Drumul Sării (orele 15.30; 18; 20).

J. D. CAHILL : Dacia (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Gloria 
(orele 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18.15;
20.30) .

ACEST BĂRBAT ADEVARAT î 
Rahova (orele 15,45; 18; 20,15).

CORUPȚIE LA PALATUL DE

(orele
20.30). 
NEA-

JUSTIȚIE : Bucegi (orele 15,45; 
18; 20).

POVESTE NETERMINATA : Fla
căra (orele 15,30; 18; 20).

MARELE GATSBY : Giuleștl (O- 
rele 9,30: 12,30; 16; 19,15), Lira (o- 
rele 15,30; 19)

ȚINE-ȚI MINTE NUMELE î 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI î. Co- 
troceni (orele 9,30; 
15.45; 18: 20.15).

SEARA CELEI DE
ZILE : Pacea (orele

EVADATUL ; Volga (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Miorița 
(orele 9; 11,15; 13.30;. 15,45; 18; 20).

TRESTIA : Crîngași (ora 17).
AMORUL VRAJiTOR : Arta 

rele 15,30; 17.45; 20).
CÎNTECELE MĂRII : Moșilor 

rele 16; 18; 20).
SPLENDOAREA PULBERII î 

tan (orele 16; 18; 20).
CERCUL MAGIC : Popular (ore

le 15,30, 18: 20,15), Cosmos (orele 
15.30; 18; 20.15).

CELE MAI BUNE MOMENTE

CU STAN ȘI BRAN : Progresul 
(orele 16; 18. 20)

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

11.15; 13,30;

A ȘAPTEA 
16; 18: 20).

(o-(o-
Vi-

Opera Română : ANDREA
CHEMIER - ora 19 ; Teatrul Na
țional (Sala Mare) : PERIPEȚIILE 
BRAVULUI SOLDAT SVEJK — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — (Schitu Măgu- 
reanu) : JOC DE PISICI - 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : ELISA- 
BETA I - ora 19,30 ; Teatrul „C.I. 
Nottara" (Sala ----- ; .
TOARCEREA LA MICENE - 
19.30 ; (Sala Studio) : NU 
ÎNCREDERE ÎN BĂRBAȚI - 
19 , Teatrul de Comedie : NOAP
TEA LA MADRID - ora 19.30 ; 
Teatrul Mic : PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN - ora 19.30 ; 
Studioul I.A.T.C. : SIMPLE CO-

INCIDENTE - ora 19.30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : DUDUL LUI 
TRAIAN — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : CER 
CUVÎNTUL LA... DIVERSE - ora 
19,30 ; (Sala Victoria) CAVALCA
DA COMEDIEI - ora 19,30 ; An
samblul „Rapsodia Română“ : 
LA HANUL CU CINTECE - ora 
19,30 ; Circul București : CARNA
VALUL RÎSULUI - ora 19,30.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală. 10,09 Acești tineri 

ai „Cetății de foc“ (Reportaj T). 
10,15 Teatru scurt : „Cerere în că
sătorie“ de A. P. Cehov. 10,45 
Muzică populară românească. 11,15 
Aventura cunoașterii — Mesajele 
Pămintului. 11,45 Te cînt, țara 
mea : Program de cintece Inter
pretate de corala „Paul Constan-

hv ; leutrui ,,v, .i.
Magheru) : ÎN- 

ora
AM 
ora

tinescu" a Palatului Culturii din 
Ploiești. 12.00 Telex. 12,05 închi
derea programului. 16,00 Teleșcoa
lă. 16,30 Curs de limba rusă (nivel 
mediu). 17,00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber vâ recomandăm... 
17,20 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17.30 Ateneu 
popular TV. Revistă dedicată miș
cării cultural-educative de ama
tori. 18.10 Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură. 18,40 Tra
gerea pronoexpres. 18.50 Tribuna 
TV. Un conflict milenar : cultura 
laică — cultura religioasă (I). 19.15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Revista economi
că TV. 20.30 Publicitate. 20,35 
Telecinemateca. Ciclul „Un mare 
regizor" — Karel Makynaș Filmul 
artistic : Trenul spre stația „Ce
rul". Producție a studiourilor ci
nematografice cehoslovace. 22.00 
Interpretul preferat : George Ena- 
che. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.
PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76 — emisiune pen
tru tineret. 20.15 Preferințele dv. 
muzicale sînt și preferințele noas
tre. 21.05 Telex. 21,10 Telerama : 
Televiziunea și oceanul planetar. 
21,40 Rornan-foileton : „Forsyte 
Saga" — episodul 2. 22,30 închi
derea programului.
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• O CETATE 
DE ROMA. Un 
de kilometri ds 
Această cetate 
știau din 1954, ___  _______ _____ _ ___  __________,___
situată pe traseul comercial ce leagă Etruria de Campania. 
Structura urbană a cetății este complexă șl, conform aprecte- 

incendiu sau
KATHERINE

ȘI PETER
Deneuve și 
laureati de-

PREISTORICA DESCOPERITA ÎN APROPIERE 
oraș datind din epoca de fler, descoperit la 20 
Roma, prezintă o interesantă structură urbană, 
străveche, despre a cărei existență arheologii 
dar care de-abia acum a fost dezvăluită, era

rilor specialiștilor, nu prezintă 'urme d« 
de lupte care să explice dispariția ei 
DENEUVE, YVES MONTÂND. LIV ULLMAN 
FALK LAUREAȚI. Actorii francezi Catherine 
Yves Montând se numără printre cel doisprezece 
semnați de cititorii și redacția publicației vest-germane „Bild 
und Funk" (revistă de radlo-televiziune) pentru premiile „Bambi“ 
1976, cea mai înaltă distincție acordată în R.F.G. actorilor șl 
realizatorilor de cinema și televiziune. Un alt premiu „Bambi“ 
a fost atribuit actriței suedeze Llv Ullman pentru cea mai bună 
interpretare individuală în filmul „Scene din viața conjugală“. 
La rîndul său, actorul american Peter Falk a obținut premiul 
„Bambi“ pentru televiziune, pentru serialul „Columbo" • TOA
LETE PUBLICE PENTRU ClINI IN AFRICA DE SUD. Clinii 
nu sînt supuși nici unei discriminări în Africa de Sudl Do
vadă: primele toalete publice construite special pentru clini, 
inaugurate oficial sîmbătă, într-un cartier „alb“. Festivitate gro- 
tescă și Inutilă, !ntr-o țară In care populația de culoare este 
supusă atîtor discriminări • MATERIAL REZISTENT LA FOC. 
Un grup de specialiști praghezl a Inventat un material plastic 
stratificat rezistent la acțiunea focului care, urmează să fie utili
zat la construirea metroului din capitala Cehoslovaciei. Denumit 
„Metral“, noul material va fi. între altele, folosit la fabricarea 
unor ecrane protectoare rezistente atlt la foc, cit șl la umezeală, 
precum și la confecționarea unor uși care vor putea rezista, în 
caz de incendiu, timp de cel puțin 90 de minute. Se apreciază că 
numai prin utilizarea acestui material la construcția ușilor pe 
traseele metroului praghez vor fi realizate economii de 8 milioane 
coroane-valută.
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