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~ CHEMĂRILE LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ ADRESATE DE :

iui Cluj-Napoca
• întreprinderea comercială de stat pen

tru mărfuri industriale Ploiești

• întreprinderea de industrializarea lapte- • Grupul întreprinderilor de industrie 
cală Constanța

• Institutul de proiectare tehnologică 
secții și uzine metalurgice — IPROMET

mijloc de sporire a producțiilor agricole

Nucet. O comună In cadrul județului Dîmbovița pe care un laconic ghid ar prezenta-o astfel : 4 570 de locuitori ; cooperativă de producție puternic dezvoltată, fructificînd superior mănosul cernoziom : stațiune de cercetări piscicole a M.A.I.A.; o modernă fermă experimentală ; stațiune de mecanizare a agriculturii care deservește un complex cooperatist de 7 comune' ; un liceu agricol industrial „bătrin“ de trei sferturi de veac ; trei școli generale ; un cămin cultural și un cinematograf sătesc (deocamdată) ; o bibliotecă cu 12 400 de volume ; o librărie care vinde lunar cărți In valoare (modestă încă, spun localnicii) de... 20 000 lei; unstudiou de radioficare... Un astfel de ghid nu s-a tipărit încă. L-am anticipat noi însoțindu-1 o zi întreagă, In drumurile sale prin comună pe secretarul corni-

tetului comunal mărul Stanciu bărbat de statură mijlocie, de o bărbătească stăpînire în vorbă și în gest, fost orășean. A venit in Nucet nu cu mulți ani în urmă, nutrind un gind : să transforme comuna în oraș. Restul, și acest ..rest“ despre care ne-am dat seama că înseamnă efort, perseverență, dăruire, adică totul, ar fi. cum ne spunea dînsul, în treacăt, „detalii“,— Da, la sfieșitul acestui cincinal al revoluției tehnico-știin- țifice, comuna Nucet va deveni un centru urban. Avem cetățeni gospodari, avem tineri inimoși, dispunem de posibilități materiale, iar hotărîrea de a ne înfăptui proiectele nu ne lipsește. Construim mult. Construim durabil. Construim armonios. Dar un oraș, un viitor oraș nu se reduce la clădiri. La fel de greu, dar la fel de important este să formezi oameni pe măsura ora-

de partid, pr: I. Constantin.

șuiul. Oameni noi, oameni cu o nouă mentalitate, cu o bogată zestre spirituală. Simplu, intr-un cuvint, toate acestea presupun o intensă muncă de educație. Și cînd spun aceasta mă gîndesc la educația politică, etică, științifică. artistică. Sigur. în acest domeniu complex nu ne ocolesc unele greutăți. Un tren comod ;i rapid spre orizonturile înaltei culturi nu cred că există. Ar putea să o confirme chiar și navetiștii. De pildă, am dori să-i avem aici pe mai toți specialiștii necesari comunei, fie ei profesori, medici, ingineri, cercetători. Sînt convins că acest lucru îl vom realiza în timp. între altele ne propunem ca să sprijinim cererea numeroșilor fii ai satului (un sat în care fiecare al patrulea locuitor invață) să se întoarcă în locurile natale. Ne- putînd conta în activitatea culturală pe toate forțele riscăm să alunecăm în formalism, să nu realizăm o coordonare a efortu- La vitrina literară amenajată cu prilejul împlinirii a 126 de ani 
de la nașterea lui Mihai Eminescu, elevii din anul I al'" 
agricol ascultă o scurtă expunere a profesorului Marin

Liceului
Diaconii

Introducerea acordului global ca formă superioară de organizare și retribuire a muncii în cooperativele agricole de producție constituie un factor ho- tărîtor în sporirea recoltelor și creșterea veniturilor. Un exemplu în acest sens îl constituie experiența cooperatorilor din județul. Prahova, unde introducerea acordului global a contribuit la creșterea producției de porumb in medie cu 500 kg la hectar. Rezultate la fel de bune au fost obținute și la struguri, sfeclă de zahăr. în legumicultura și în zootehnie. în aplicarea acordului global s-a pornit de la ideea că nu trebuie absolutizată nici o formă de aplicare a acestuia, că trebuie lăsat la latitudinea cooperativelor, a consiliilor de conducere să opteze pentru acea variantă care, în condițiile respective, poate da cele mai bune rezultate. Ca urmare, în prezent, forma de Organizare pe familii sau individual cuprinde aproape 25 la sută din suprafața lucrată în acord global, în timp ce forma pe echipe reprezintă peste 50 la sută Ca o direcție principală pentru anul acesta se prevede generalizarea muncii pe echipe. O a- semenea orientare are la bază rațiuni și avantaje de ordin economic și tehnologic. Așa, bună-

oară, la cultura porumbului, producția medie la hectar realizată în cooperativele agricole de producție din Bucov, Ceptu- ra. Fintînele, Vadul Săpat, Sălciile, care și-au organizat activitatea pe baza acordului global pe echipe, depășește cu 600 pînă la 1 000 kg pe cele obținute în cooperativele din același consiliu, dar care au aplicat acordul global individual. în plus, la
PE TEME

AGRAREconstituirea formațiunilor de muncă pe echipe s-a avut în vedere. în primul rînd, necesitatea constituirii unor echipe echilibrate din punct de vedere al dotării și al membrilor care o compun. La repartizarea sarcinilor de plan s-a ținut seama de fertilitatea terenului, de soiul de plante folosit și cantitățile de îngrășăminte chimice prevăzute a se administra. De regiilă, echipelor li s-au repartizat suprafețe din toate cate-

goriile de teren, asigurîndu-se astfel un mijloc mai echitabil de repartizare a sarcinilor de plan, în contractul-angajament încheiat cu șefii de echipe sint stabilite condițiile de producție in care își va desfășura activitatea formațiunea respectivă, obligațiile ce revin cooperatorilor in privința îndeplinirii și depășirii producțiilor planificate, participarea la muncă a oamenilor potrivit cerințelor impuse de tehnologia de producție.Ca un element nou la cultura viței de vie, repartizarea suprafețelor în acord global se face pe mai mulți ani, cooperatorii răspunzînd direct de îndeplinirea sarcinilor de plan în toată această perioadă. Acest sistem aplicat în unitățile agricole cooperatiste din Urlați, Vadul pat, Gura lugărească de eficient.intre 8 000 la hectar.în aplicarea acordului global pe echipe oferă și unitățile agricole cooperatiste din Sălciile, Boldești de Cîmp, Fulga de Jos, Fulga de Sus, Baba Ana, Albești, unde cooperatorii au ho-

Să-Vadului, Valea Că- s-a dovedit deosebitEchipele au obținut și 12 000 kg struguri O experiență bună

OVIDIU MARIAN
(Continuare în pag. a Ill-a)
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I! ÎMI PLACE GALERIA PENTRU CA
AICI OAMENII VORBESC PUȚIN

SI MUNCESC MULT"

(Continuare tn pag. i Il-a)

IOAN ADAM
C. R. CONSTANTINESCU 
V. ATANASIU
VASILE RANGA

La un punct de informare și documentare al comunei, 
iau cunoștință de noutățile zilei prin lecturarea in comun a 

ziarului

tinerii Iubirea de tară
Aurel Butnaru

Arde in suflet iubirea de țară, sub frunți, 
Focul cel mai frumos din vatra părinților mei, 
Vibrează in zarea de piscuri semețe de munți, 
11 simt in ramuri și-n cintec, in strugurii grei.

Iubirea de patrie e fir de iarbă, e bobul de griu 
E pasăre-n văzduh, e tril, durată și clipă, 
Ritual cind luna coboară in basmul din riu, 
E șoaptă de taină și nu-i loc de risipă.

Arde in suflet iubirea de țară și-n carte, 
E flacărâ-n gerul din vremi de restriști, 
E visul rodindu-l prin ani, mai departe, 
E adevăr in cuvint sădit în noi de comuniști.

Iubirea de patrie e ofranda florilor vara, 
E freamăt de stejari și falnici goruni, 
E dulcele grai, mireasmă, și sara 
Lui Eminescu cinstind voievozi și străbuni.

• ULTIMELE DAT1 
UZATE la Ministerul 
Metalurgice relevă că, de la în
ceputul anului, marile combinate 
au realizat peste prevederile de 
plan 4 720 tone fontă, 6 350 tone 
oțel, 1150 tone laminate pline, 700 
tone tablă subțire, 3 350 tone alu
mină și alte produse de mare im
portanță pentru economia națio
nală. Printre fruntașii întrecerii 
socialiste se numără muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la Galați 
și Hunedoara, de la Slatina și 
Tulcea.
• CHIMIȘTII COMBINATULUI 

IȘALNIȚA, autori ai chemării la 
întrecere socialistă adresată tutu
ror unităților de profil din țară, 
au realizat în plus, in prima ju
mătate a lunii ianuarie, o canti
tate de îngrășăminte azotoase cu 
care se pot fertiliza 15 000 hectare, 
valoarea producției suplimentare 
ridicîndu-se la 3 000 000 lei. In a- 
celași timp, chimiștii craioveni au 
livrat beneficiarilor de peste hota
re mai mult de patru cincimi din 
producția planificată pe întreaga 
lună, depășind simțitor prevede
rile din graficele la zi.

ULTIMELE DATE CENTRA- 
..... ... .............. „I Industriei

MEREU PRIMII LA DATORIE LA PANOUL DE ONOARE
...Pe colțul rupt din muntele 

Stîrmina s-a născut la 1313 pri
ma mare creație a acestor pă- 
minturi, ctitorită de Vlaicu, Ba- 
sarabi și Mircea cel Bătrin ; 
peste secole. în 1821, ea a adă
postit pe fiul cel mai popular 
al oltenilor, Tudor Vladimi- 
rescu.

Există un celebru albastru de 
Voroneț, dar există și un roșu 
de Tismana, care s-a transmis 
prin forța tradiției în iile, fotele 
și covoarele gorjene. Roșu aprins 
amintind de structura tempera
mentală a gorjenilor, de iuțeala 
și hărnicia cu care aceștia tră
iesc și muncesc. Pe cărările Gor- 
jului, bătute in piatra munte
lui, mocanii cărau odinioară la 
vale buștenii grei și brinza și 
minau oile să le vîndă. Din 
vale, pe linia ferată a Cloșani- 
lor, oltenii aduceau pentru 
schimb gaz, oțet și sare. Troeșe- 
nilor pe drumurile foamei și mi
zeriei, singulare legături în timp 
și spațiu cu lumea celor de pe 
Dunăre și din alte ținuturi.

...Intr-o zi din toamna anului 
trecut, Maria Pătruț, bătrînă ță
rancă din Tismana, străbatea 
drumul desfundat al șantierului 
printre mașini și betoniere. Mi-a 
fost dat să aud atunci cea mai 
autentică laudă adresată puterii 
umane : „Forța lui Dumnezeu, 
maică, e mina omului și nu alta. 
Unde călcăm noi a fost munte 
și piatră. Oamenii ăștia au mu
tat munții și apele din loc“.

— Trei sînt, cred eu, momen
tele importante din viața unui 
șantier — ne spune . inginerul 
șef al șantierului Tismana, to
varășul Caius Pîrvulescu. Bucu
ria din clipa dării în funcțiune, 
sfîrșitul care e întotdeauna me
lancolic, și începuturile întotdea
una altele și mereu agitate. Șan
tierul Tismana a început în a-

priite 1975. Cu cîteva barăci In 
care s-au depozitat diverse ma
teriale. Cîteva rulote tip pentru 
locuit și un șopron pentru ser
vit masa oamenilor. Un obiectiv 
esențial a fost astfel îndeplinit; 
oamenii au avut unde să doar
mă și să mănînce. Primul obiec
tiv provizoriu a fost o stație de 
betoane, apoi lucrările au decurs 
în paralel ; lucrările de săpături 
la fundație, executarea de bara- 
camente tip pentru cazarea 
muncitorilor, centrala termică, 
cantina și alimentarea cu apă. 
Acum șantierul se află în sta
diul de cazare a 300 de munci
tori pentru asigurarea forței de 
muncă la celelalte lucrări de 
bază, iar în 1976 vor fi asigu
rate aici condiții de viață pentru 
2 000 de muncitori.

Prima lucrare de bază cu ca
racter subteran, galeria de ac
ces la centrala subterană, a în

ceput mai devreme, la 5 august, 
pentru asigurarea termenului de 
punere in funcțiune — 1979.

Sistemul hidrotehnic și hidro
energetic Cerna-Motru-Tismana- 
Bistrița va alimenta cu apă ter

mocentralele Rogojelu și Turceai, 
va iriga 60 000 ha de pămint. El 
va antrena la exploatarea poten
țialului energetic a rîurilor Cer- 
na, Motru. Tismana și Bistrița. 
Pină la data dării în funcțiune, 
1983, rămâne lupta cu munții și 
apele, lupta oamenilor cu piatra 
in galeriile subterane.

La Tismana, curțile caselor 
alcătuiesc șantierul Muncitorii 
ies pe culoarul baracamentelor 
să vadă dacă betonierele func
ționează cum trebuie ori dacă 
s-au mai adus materiale pentru

STELA ORODF.ANU
(Continuare in pag. a Il-a)
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® Ancheta noastră 
AM FOST DOUĂ ZILE 
„PACIENTI" Al UNI
TĂȚILOR MEDICO- 
SANITARE STUDEN
ȚEȘTI DIN CAPITA- 

LA (I).

Un fel 
de război 
al cojilorLa dezbaterile politics din România de azi se pune un accent aspru pe înlăturarea formalismului, pe scoaterea lui din circulație, pe așezarea formalismului între bolile de care trebuie să ne scuturăm repede. în- tr-adevăr, încă . mult formalism mai bîntuie prin viața noastră, un formalism care (aviz amatorilor de a culege articole din presa română spre a le citi la posturi de radio străine!) nu este de dată recentă, este vechi, nu a apărut odată cu socialismul, cum vor încerca ei să sugereze, ci mai dăi

nuie Încă în socialism. Dacă

vorbim despre formalism mai acut decit acum 15 ani, acesta nu este semnul unei creșteri îngrijorătoare, strivitoare a cantității de formalism, ci a gradului de libertate responsabilă, pe care societatea română și-a cîș- tigat-o, de a vorbi despre ce o frămintă, o doare și vrea să o țină în loc. Formalismul nu este, așadar, în creștere, ci este in creștere grija noastră de a nu mai trăi sub zodia formalismului. Nu s-a ascuțit pină la Gillete formalismul, de nu se mai poate merge pe o cărăruie
(Continuare in pag. • Il-a)

Sarcinile mari de producție 
care stau în fața colectivului 
de muncă de la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița Ro
șie“ din București, importan
tele obiective cuprinse in che
marea Ia întrecere adresată 
tuturor unităților constructoa
re de mașini din țară, creează 
celor peste 1 700 uteciști grlvi- 
țeni un larg cimp de creație 
tehnică, de afirmare profesio
nală. Mereu primii în realiza
rea angajamentelor, fruntași in 
întrecerea socialistă, uteciștli 
Nicolae Rotarii, lăcătuș In sec
ția scuiărie autoutilare, Ionel 
Bălan, cazangiu in secția a 
IlI-a și Petre Condrea, sudor 
la sectorul II mecanică, Îm
preună cu ceilalți tineri din 
echipele in care muncesc, au 
răspuns cu entuziasm și pa
siune încă din primele zile ale 
anului Ia acțiunile întreprinse 
de organizațiile U.T.C. pentru 
realizarea și depășirea sarcini
lor de producție in 1976. Deși 
experiența lor in muncă mă
soară doar cițiva ani, cei trei 
tineri din fotografie execută 
lucrări dintre cele mai preten
țioase. de calitate foarte bună 
si sint, totodată, exemple de 
disciplină și corectitudine pen
tru toii colegii lor din între
prindere.

N. MILITARU 
Foto : O. PLECAN

MARELE SECRET
AL SIMPLITĂȚII

Ion LotreanuDespre sculptorul român de notorietate mondială Constantin Brâncuși s-a scris mult — de la exegeză la roman, de la reportaj la poem — și e oarecum normal ca. in pagina dedicată acestui veritabil fenomen al artei secolului nostru, considerația riguroasă să se întilnească cu paradoxul. Brâncuși s-a născut foarte bătrin și a murit foarte tinăr: acesta ar fi unul din paradoxuri. Marele sculptor „suportă“ rigoarea dar și hazardul; faptul are cel puțin o explicație: artistul, originar din Bobita Gorjului. a căutat cu atîta înfrigurare căile secrete ale artei, incit însăși căutarea sa a căpătat proporțiile unui mare secret! Un văl de mister învăluie desenul personalității acestui 
ascet intru frumos, al creatoru

lui care, învățind ca un savant lecția naturii, n-a ținut atit s-o contrazică, dar a încercat să pună criteriul armoniei in relația dintre visul său și legea naturală implacabilă. Credința lui în puterea artei a fost exemplară. Ideea saltului din corporalitatea apăsătoare în spațiul libertății și al semnificației superioare nu i-au sugerat-o niscaiva tratate de artă, ci — lucru semnalat de mulți comentatori — folclorul românesc, mai bogat, mai viu în subtilități decit litera uneori săracă a cărții. Brâncuși cunoștea bine creația populară a românilor, direct și din culegerile unor Gorovei, Pam- fil, Zâne: el i-a citit cu pasiune pe Eminescu și Maiorescu.
(Continuare In pag. a lll-a)

ieri în lunii*

• Dezbaterile din Consi
liul de Securitate în pro
blema Orientului Mijlociu

• Agravarea situației din 
Liban

• Intensificarea acțiuni
lor greviste în Spania

• Colonialismul, practi
cile neocolonialiste — 
realități anacronice în lu
mea contemporană
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Diversificarea 
formelor de educație 
pentru tinerii satelor

(Urmare din pag. I)rilor de această natură. Consider, dealtfel, sincer să fiu, că a- cestea sint principalele cauze ale carențelor ce se mai pot înregistra pe acest plan la Nucet.
UN SAT CU 15 CĂMINE 

CULTURALE ACTIVEIn monografia comunei, caligrafiată cu migală, nu figurează decît unul singur. în realitate sint 15. Adică cele 15 puncte de informare ți documentare poli- tico-ideologice organizate in casele sătenilor. Dacă adăugăm si studioul de radioamplificare, ale cărui emisiuni variate, ingenios „puse in undă“, sint foarte a- preciate de locuitori, cifra ar trebui rectificată. Si poate că a- ceasta la rîndul ei...Am văzut un astfel de punct de informare și documentare în casa deputatei Ștefan Niculina, casă devenită, pentru cîteva ore. un adevărat cabinet de științe sociale. Se discuta, se formulau întrebări, cadre didactice cu experiență. specialiști cu pregătire superioară răspundeau amănunțit, pe înțelesul oamenilor. Printre participanți, multi tineri, majoritatea uteciști : Matei Marfa. Vințilescu Constanta. Zamfir Elena. Buturugă Ana. Matei Florica, ș.a. Trebuie să spunem că intervențiile lor ne-au impresionat prin maturitatea de gindire. prin luciditatea soluțiilor preconizate și însuflețirea cu care se angajau să-și transforme cuvîntul in faptă.Care este aria obiectivelor examinate în acest original „cabinet“ ? Ea ne poate fi sugerată cu elocventă de înseși temele dezbaterilor : popularizarea ho- tăririlor și documen lor de partid, a legilor recent adoptate, analizarea problemelor e- cor.omice in profil teritorial, aspecte ale devenirii edilitar gospodărești a comunei, aflarea unor căi mai eficiente de sporire a randamentului producției agricole. Interesant, la Nucet orice spațiu, chiar dacă are o funcționalitate precis determinată, se transformă periodic în spațiu de propagare a culturii, a științei. Un exemplu dintre altele șste dispensarul, dotat cu aparatură modernă, unde cele 9 cadre medicale, pe lingă îndatoririle profesionale, susțin săp- tăminal. în sala de așteptare, informări, uneori adevărate prelegeri însoțite de sugestive exemplificări, axate nu numai pe subiecte de o strictă urgentă sanitară, ci și pe teme de un mai larg interes științific.
DE LA TINERI, 

PENTRU TINERIDe mai multe ori pe săptămână, seara, locuitorii din Nucet și din satele subordonate (Cozaci, Ilfoveni), recepționează familiarul apel : „Aici Centrul de radioficare Nucet. Stimați ascultători, bună seara“. Vocea crainicului anunță de fapt de fiecare dată o emisiune vie, așteptată, comentată. Lucrul este explicabil fiindcă acest „jurnal vorbit“ e, în fond, un a- devărat cotidian lopal. Să citim cîteva din rubricile sale: „Vii-
REPORTAJ DE LA TISMANA

(Urmare din pag. I) la noi In patrie, dar s-a ascuțit și se manifestă mai acut conștiința noastră că trebuie să ne purificăm, că nu ne trebuie cifre goale, că nu ne trebuie raportări false, că nu ne trebuie beție de cuvinte. înainte de cel de-al doilea război mondial, formalismul nu se numea așa cum se numește azi, ci reclamă, „își face omul reclamă“, ziceau cu blîndețe unii, „se bate cu pumnii-n piept“, ziceau alții, „aiurea, nu-i așa“, îndrăzneau alții. Dar nu procesul trecutului are rost în clipele acestea, ci fenomenul pe care-1 parcurgem cu toții și anume lupta societății socialiste românești împotriva formalismului actual— și ierte-mi-se trista profeție— și a celui viitor, pentru că nu-mi fac iluzia că de luni, gata, ne lăsăm de formalism, cum se lasă unii de fumat și după aceea fumează ca la liceu în locuri ascunse sau în colturile întunecoase ale clădirilor. Formalismul este, după părerea unora, acțiunea de a nu angrena conținutul in nici o treaba, ci de a păstra totul la nivelul formelor, de a face totul de formă, de a întreprinde ceva numai pentru a se spune că s-a întreprins ceva, un fel de război al cojilor. E foarte mult adevar în toate aceste cuvinte, dar scapă ceva : după părerea mea, formalismul nu este o boală care afectează doar formele, ci poate afecta conținutul. Vreau să spun că simpla luptă cu formalismul nu este suficienta. Trebuie lovită cauza, trebuie cercetat conținutul, pentru că un conținut care a putut fi păcălit de formalism, denota slăbiciuni și ele sint în cazul nostru slăbiciuni moștenite din panoplia de arme a burgheziei și slăbiciuni noi. proprii timpului nostru. Raportările false se numeau în trecut altfel. Se numeau minciună, se numeau „mîța-n sac“. Ele se numesc astăzi raportări false, dar reprezintă în fond același fapt tradus în limbajul anilor noștri. Formalismul are. cum spuneam, însă și unele aspecte noi, strict noi. deși noutate prea mare nu poate exista în privința viciilor. Ele, viciile, mai comunică între ele. de la epocă la epocă, pentru ca să nu mai vorbim despre comunicările viciilor de la ceas 

torii specialiști ai agriculturii de mîine“, „Cadran politic“, „Realizări și perspective în comuna noastră“, „Modele la care ne raportăm“ ș.a. Simplu, concis, documentat. Duminica se difuzează o emisiune specială, „Ora tineretului“, pe parcursul căreia se transmit, periodic, cîntece și poezii patriotice, interviuri cu uteciști fruntași în muncă, montaje literar-artistice interpretate de tineri artiști amatori. La indiscutabilul succes al acestor emisiuni contribuie ' nu numai rîvna responsabilului centrului. Rotaru Grigore, secretar al comitetului comunal U.T.C., ei șl investiția de pasiune a celorlalți 14 membri ai colectivului studioului (printre ei inginerul Dumitru Nicolae, doctorul Fin- tînaru Elena ș.a.).— Ne străduim, ne mărturisea acesta, să transformăm studioul intr-un eficace mijloc de educație patriotică. Obiectivul pe care îl urmărim statornic este crearea unui dialog viu, fertil, cu ascultătorii noștri, în cadrul căruia să examinăm deschis, cu responsabilitate comunistă, problemele specifice localității noastre. îndeosebi pentru cei 440 de uteciști din Nucet scopul pe care vrem să-l atingem este realizarea unor emisiuni ale căror premise să fie constituite de sugestiile și întrebările lor. Cum s-ar spune, de la tineri, pentru tineri. Aceasta nu înseamnă insă că ne limităm doar la dezbaterea lor. O mare pondere o dețin comentariile consacrate relevării semnificațiilor profunde ale documentelor de partid și de stat, obiectivele prioritare desprinse din acestea.
SĂRACA MEMORIE A UNUI 

REGISTRU CULTURALînregistrăm ca pe un fapt pozitiv diversificarea formelor e- ducaționale, antrenarea unui număr apreciabil de tineri în conceperea și finalizarea propriilor inițiative. Dezvoltarea localității impune, firește, o asemenea diversificare și extinderea modalităților de desfășurare a muncii politico-ideologice și cultural-educative. Aceasta nu implică. însă, ca efect „natural“ al 

Două aspecte surprinse pe peliculă la Căminul cultural Nucet * Sala de spectacole, goală, nea
menajată integral cum. de altfel, se prezintă cotidian amatorilor de activități cultural-artistice.

la ceas ! In trecut nu se făcea învățâmînt politic. Sigur că nici nu era necesar pentru că nu toți oamenii aveau calitatea și dreptul de a face politică. Era dealtfel și în interesul elitei ca oamenii să nu fie informați pină la capăt în privința chestiunilor politice. Sigur, presa de toate felurile dădea știri, exista realmente o largă posibilitate de informare — falsă, zic eu — a opiniei publice. Largă posibilitate da, falsă, tot da. Pentru că atîta vreme cît o informație era neutră pentru situația unuia sau altuia dintre potentați, ea apărea în toată neutralitatea ei, presa o publica dind o impresie adincă de obiectivitate. Dar în clipa în care era vorba de interesele directe ale unui magnat, totul devenea minciună sau rămînea adevăr în funcție de interesele acelui magnat. Revin deci la timpurile în care oamenii nu făceau învă- țămînt politic, timpul în care statul propriu-zis nu cheltuia bani pentru a-și informa cetățenii despre ce se petrece în lume, pentru a-i învăța politică. Numai cine nu a asistat la o discuție dintre un om de specialitate dintr-un domeniu sau altul și cursant» uneL lecții de învățămînt politic poate crede enormitățile pe care le spun unii despre învățămintul politic de Ia noi. Dar este cert și alt lucru : că există încă în unele locuri mult formalism și azi. un fel de umplere a vremii cu știri fade, cu informații care nu interesează pe nimeni, cu simple vehiculări de termeni importanți, fără participare. Este un exemplu de formalism și felul ușor cum este privit de alții învățămintul politic în genere. Sau alt caz. altă situație. Este cunoscută povestea fierului vechi- fantomă care circula de la secție la secție într-o uzină și era pontat în dreptul fiecăreia. Sau : se face o acțiune de muncă patriotică. Două ore și jumătate se așteaptă autobuzul pe care mecanicul a uitat să-1 revizuiască la timp, pe drum se mai bea o bere și cînd dă să se înspice seara, la locul faptei se coboară pentru zece minute și fuga înapoi. Formalism ? Da, formalism, dar el vine nu din exteriorul conținutului, ci din conținutul pe 

unei inefabile legi a compensației, diminuarea tradiționalului rol al căminului cultural. Asta cel puțin, teoretic. Fiindcă la Nucet, există șl o Clădire care poartă oficial această denumire. Din păcate... numai denumirea. O activitate destul de anemică și sporadică, care „cam scîrțîie“, cum recunoaște chiar vicepreședintele consiliului popular comunal, tovarășul Siiu Ion. ridică multe semne de întrebare asupra capacităților de animator cultural ale directoarei, Dolea Elisabeta. Cite ceva s-a făcut, nu se poate nega. Memoria registrului o reține (sperăm cu fidelitate) : mai bine de o acțiune culturală pe săptămînă în anul în care a trecut 1 Majoritatea acestora au fost conferințe, urmate uneori, în ocazii trimestriale și festive, de mini- spectacole artistice oferite de brigada de agitație, de formația de dansuri, de grupuri de recitatori și de, azi sucombatul, cor. Să nu uităm. Mai există și o formație de teatru care, prin cele patru spectacole date din septembrie pină acum, cu piesa „Navetiștii“ de Ion Băieșu, a convins pe localnici că nu este bine să fii navetist. Cît despre adevărații navetiști, care se înghesuie la trenurile de București și Tîrgoviște... Pentru ei, ce se face ? Cine știe ?... Probabil... în curind... Un turneu la București va avea efecte similare.O convergență a eforturilor politico-educative, focalizarea pe scena căminului cultural a inițiativelor izolate (care există realmente !) — iată ce trebuie grabnic întreprins. Este necesar ca organizația de tineret, mare, să ia frînele desfășurării unei activități comune, unitare, pentru toți tinerii din sat și nu să „frîneze“ prin izolare posibilitățile existente. Este necesară o concentrare a forțelor, o mai bună cunoaștere a diferitelor categorii socio-profesiona- le. Un singur exemplu : dacă ar exista o coordonare (coruri „mixte“ în care să cinte cooperatori, muncitori, elevi, brigăzi artistice de agitație, care să nu fie fidele numai scenei lor, ci să facă și schimburi de experiență), cu forțele care există 

care organizatorii acelei acțiuni îl dau muncii ca atareîncă mai sint unii dintre noi care cred că patria se descurcă și fără ei, că nu este nevoie’ de participarea tuturor, că se poate minți, că se poate fura, că se poate înșela. Unei femei i-a venit odată acasă, era acum vreo 10 ani. o somație de la telefoane în care i se atrăgea atenția că dacă nu plătește o sumă de, cu care rămăsese datoare, își riscă salariul și reputația. Somația i-a venit recomandat expres, costînd 5 (cinci) lei, plus munca salariatului care întocmise somația. Suma pe care trebuia să o restituie persoana era de cîți- va bani. Mă mir că nu i-au pus și sechestru pe un centimetru cub din mobilă să se învețe minte să mai rămină datoare ! Dar a- cest fapt dovedește totuși o mentalitate : mai bine dăm cinci lei din buzunarul statului decît să dăm cinci bani din al nostru ca să reparăm un circuit întreg și costisitor.Există formalism și în transmiterea cronicilor unor meciuri de fotbal. Se scrie jumătate de cronică în avion, se povestește cum arăta stadionul, cum freamătă el, cum își încurajează ei echipa, cum sînt plopii, cum este gazonul (pliantele stau la îndemină) si la urmă Se adaugă cîteva fraze despre meciul pro- priu-zis. Risipă de bani și de muncă inutilă.Formalismul naște false probleme. formalismul este îndeobște plătit binișor pentru că nu deranjează nici în sus, nici in jos, pe un formalist poți să contezi. el precis va raporta că lucrul S-a făcut, deși în realitate s-a făcut sau nu s-a făcut. E- xistă deci și un formalism de nădejde. Dar noi nu discutăm formalismul la problemele formei, ci la ale conținutului.Pentru că pretindem să facem mult în această țară și lipsurile ne apar mai mari. Vrem multe, ni se întîmplă multe, ni se întîmplă și acest formalism, în urma căruia la o acțiune de muncă patriotică, acum cîțiva ani atît se umflaseră cifrele de reieșea că pe suprafața unui județ se află în plină activitate toți cetățenii Europei I Mai e- xistă acest formalism moștenit sau înnoit, această boală de a nu face nimic pretinzînd că faci, această curioasă mașină de produs nimic. 

aici, s-ar putea realiza chiar și o stagiune permanentă pe scena căminului cultural. Este oare așa de greu ? Este vorba doar de viața aceleiași comune, aceleiași colectivități.
PARTENERI EXISTA. 

PE CiND DIALOGUL?La Liceul agricol din Nucet se desfășoară numeroase acțiuni culturale temeinic organizate și la un notabil nivel calitativ. Am releva concursurile intre clase : „Dialog pe aceeași scenă“, formă de întrecere ce își propune, între altele, și depistarea, promovarea cu consecvență a unor noi talente artistice, serile de poezie (in momentul vizitei noastre tocmai se finisa un recital de versuri dedicate Unirii), spectacole muzicale la care își dau concursul grupurile vocale de muzică populară și ușoară, un cor mixt, brigăzile artistice de agitație din numeroase clase. O inițiativă interesantă ni s-a părut a fi „Luna ocrotirii monumentelor naturii“ ce se va desfășura în martie, dar care este pregătită de pe acum prin pasionante expuneri și a- tractive drumeții. Pe lingă dezbaterile din cadrul învățămîntu- lui politic s-au mai inițiat numeroase cicluri de expuneri pe teme științifice, etice, cultural- educative, cum ar fi : „Cinstea, Corectitudinea și responsabilitatea în muncă“, „Umanismul culturii noastre socialiste“, „Știința și religia“, etc. Succesul manifestărilor este asigurat deopotrivă de profesori și elevi. Dintr-o multitudine de exemple posibile am reține acela dat de profesorul Marin Diaconu pe care l-am ascultat vorbind captivant elevilor în fața unei expoziții Eminescu realizată cu multe documente și cărți din propria bibliotecă, privitoare la viața și opera marelui nostru poet. Acest pasionat animator cultural este și sufletul gazetei de perete „Mult e dulce“, foaie a unui cerc școlar de cultivare a limbii române. Dar aceste prelegeri și inițiative, foarte a- preciate de elevi sint utile doar pentru ei ? Este potrivit să se facă muncă politico-educativă doar în circuit închis ? Desigur că nu. De aceea sugerăm organizației comunale U.T.C. un plan de activitate mai cuprinzător și nu pe „felii“ foarte izolate. înlesnind un adevărat dialog între diferiți factori de cultură ai satului. Profilul vieții culturale a localității s-ar contura astfel mai amplu, mal bogat, mai substanțial. Viitorul centru urban Nucet ar realiza astfel la un nivel superior necesarul acord între ritmurile ridicate ale dezvoltării economice și cel al devenirii lui spirituale.

(Urmare din pag. I)

galerie. Aici, cele mai arzătoare 
probleme de șantier sint discu
tate pe tonul unei obișnuite con
versații intre vecini. Veștile se 
răspindesc de la o brigadă la 
alta, din om in om.

— Sintem ca in familie și în
cercăm să ne purtăm ca atare. 
Cred că omul poate fi cunoscut 
de la prima intrebare. Există 
din păcate unii care vin pe șan
tier doar ca să ciștige și prima 
lor intrebare este „Citi bani 
iau 7“ Cei mai mulți insă, cum 
ar fi brigăzile de dulgheri de 
exemplu, brigăzi care m-au însoțit pe mai multe șantiere, în
treabă cu 2 luni înainte ce mai 
au de făcut. încercăm să dăm 
tinerilor nu un loc provizoriu 
de muncă, ci șanse frumoase de 
calificare, in practicarea unor 
meserii, si mai ales deprinderea 
cu munca. Dealtfel, in curind se 
va deschide aici o școală de ca
lificare. Șantierul Tismana oferă 
astfel frumoase posibilități de 
calificare, atit muncitorilor cit 
și tinerilor localnici din sat.

Cu inginerul geodez Marcel 
Filipescu, anul II de stagiatură, 
m-am intîlnît lingă podul de cu
rind construit pe riul Tismana.

— Șantierul îfi dă o libertate 
mai mare ca o întreprindere, 
dar cere și conștiinciozitate, și 
un simț al răspunderii mai ridi
cat. Problema integrării in co
lectivul unui șantier este mult 
mai dificilă decît intr-o între
prindere finind cont că aici sin
tem in continue relații de zi și 
noapte. Sintem primiți, la în
ceput, uneori, cu neîncredere 
pină cînd. prin muncă ajungem 
să ne cunoaștem. Simți cit de 
legat ai fost de un șantier în 
momentul despărțirii. Avem ne
voie de încrederea oamenilor din 
jurul nostru, de un mod organi
zat de viată atit pe șantier cit și 
în timpul liber. Cred că organi
zația U.T.C. de pe șantier trebuie 
să-și spună mai ales cuvîntul 
Șantierul înseamnă pe undeva 
ruptura cu un mod de viață cu 
care ne-am obișnuit și înscrie
rea intr-un altul, specific.

Andrei Aurel, miner artificier, 
mi-a fost prezentat de inginerul 
Pirvulescu.

— Muncă de calitate în ga
lerie organizare, ordine și dis
ciplină pe șantier Am bătut pină 
acum patru șantiere : Argeș 
Porțile de Fier. Lotru. Tismana 
și peste tot am vrut să fac ceva 
cum n-a mai făcut nimeni.

— Munca de miner artificer

Cursurile institutelor și facul
tăților celui mai mare centru 
universitar din țară — Bucureș- 
tiul — sînt frecventate în acest 
an de nu mai puțin de 45 841 
studenți români, la care se a- 
daugă alte cîteva mii de stu
denți străini. Deci, peste 50 000 
de studenți. Adică populația u- 
nui oraș ca Buzău sau Alexan
dria, de pildă. In condițiile a- 
ccstea, ale creșterii numărului 
de studenți de la an la an, cresc 
firesc și preocupările pentru a- 
sigurarea celor mai bune con
diții de muncă, învățătură și 
viață. Studenții bucureșteni be
neficiază de o asistență medi
cală care cuprinde, la această 
oră, un spital studențesc, o po
liclinică studențească cu ca
dre de specialitate, un preven- 
toriu și un dispensar T.B.C., o 
policlinică stomatologică cu 16 
unități dentare și 10 dispensare 
de institut. La toate acestea se 
adaugă și activitatea desfășurată 
de cei 58 de interni de cămin 
(studenți în ultimii ani ai I.M.F.- 
ului) care deservesc punctele 
sanitare din căminele studen
țești și acordă primul ajutor.Se ridică însă asistența medicală studențească la nivelul cerințelor impuse de numărul mare al eventualilor paciențl ?Primul popas — dispensarul Universității. încă de la primele ore ale dimineții numeroși studenți iși așteaptă rindul la consultații. Aflăm de la doctorița Elena Teșu că în medie se acordă zilnic 50 de consultații de către fiecare din cei doi medici interniști. Solicitările sînt numeroase, se așteaptă cam mult la rînd, însă toate cazurile sînt rezolvate, chiar dacă pentru a- ceasta se depășește programul normal de lucru. Cazurile mai grave sînt rezolvate operativ. Consultațiile se acordă in două ture, dimineața și după amiaza, cite 5 ore. în fiecare zi, timp de două ore, medicii activează în teren, controlind căminele și desfășurind activități de educație sanitară cu sprijinul internilor de cămin.Studentele Szabo Gerda. A- driana Bădica și Anda Bolocan
Consfătuire republicană a președinților 

microcooperativelor agricole școlare
Zilele acestea, la Liceul agroindustrial din comuna Dragomi- rești, județul Ilfov, a avut loc Consfătuirea republicană a pionierilor și elevilor uteciști, președinți ai microcooperativelOr a- gricole de producție. în cadrul consfătuirii au fost analizate cu exigență și răspundere rezultatele obținute la învățătură și muncă, activitățile desfășurate în microcooperativele agricole, au fost dezbătute sarcinile ce revin pionierilor, tuturor școlarilor în lumina istoricelor hotă- rîri adoptate de Congresul al Xl-lea al P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, a indicațiilor cuprinse în Cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința festivă de deschidere a forumului tineretului. Cu acest prilej, partici- panții s-au adresat tuturor pionierilor și elevilor uteciști din microcooperativele agricole de producție îndemnlndu-i să participe mai activ, pe măsura capacității și puterii lor, la înfăptuirea programului partidului privind continua dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste. Ca obiective au fost stabilite :

* poate cea mai grea de pe șan
tier. De ce tocmai această me
serie 7 — îl întreb.

— Mie-mi place galeria pentru 
că aici oamenii vorbesc puțin și 
muncesc mult. Eu sint mai să
nătos cînd muncesc mai mult și 
apoi galeria nu te lasă, ii ca un 
copil rău. Dacă nu intri in fie
care zi in ea, te-a părăsit. Tre
buie să bați zilnic terenul. Să 
spun drept n-aș mai putea să 
lucrez afară, la lumină. Dar tot 
pentru lumină sfredelesc mun
tele. Pină la centrală mai avem 
700 m de galerii și noi am făcut 
20. Sintem mai tineri. Alergați 
la cei din Valea Mare, ei sint 
mai vechi, au și botezat o ga
lerie.

Drumul pină la Valea Mare nu 
e lung, locurile sint insă bogate 
în istorie, tradiții și legende. 
De-o parte și de alta a șoselei 
de munte, case albe, gorjene, a- 
gățate pe fundații de piatră ma
sive și bătături sculptate în 
lemn.

Șoseaua e aglomerată de mași
nile șantierelor alături de care, 
izbitor și pitoresc anacronism, 
oltence călare, cu copiii in spate, 
vin vara și toamna de la cimp 
agale, spre casă.

„Noroc bun“ stătea scris dea
supra galeriei de 4,5 km, termi
nată de curind și aflindu-se a- 
cum in faza de betonare. Aici 
ai impresia că te găsești pe alt 
tărîm. Oameni în pufoaice groa
se de iarnă mișunau in jurul gu
rilor de galerie cu aerul că in
trau in propria lor casă. Și aici 
oamenii și-au transformat munții 
in case.

Despre familia Mogoșanu se 
spune in lotul Scărișoara că a 
crescut pe șantier. Tatăl, Gheor- 
ghe Mogoșanu, fugind de nerod- 
nicia pământului s-a angajat pe 
șantier. Astăzi, cei doi copii, ti
nerii uteciști Nicolae, in virstă 
de 20 de ani, și Gheorghe, de 23 
ani, s-au obișnuit atit de mult 
cu munții și munca lor incit — 
zic ei — n-ar mai putea să 
facă altă meserie

Siliște Romeo, secretarul or
ganizației U.T.C. al șantierului 
Motru-Pocruia, șeful lotului 
Scărișoara, ne relatează : „Munca 
cu tinerii este destul de dificilă 
din cauza împrăștierilor in lo
turi îndepărtate unul de altul. 
In relațiile cu oamenii e nevoie 
de multă înțelegere. Dar inainte 
de a înțelege omul, trebuie mai 
Intii de toate să-fi ciștigi res
pectul prin tine, prin ceea ce 
faci. Pe șantier e loc deschis 
unde te vezi mai mult ca in orice 
loc, de departe.

ne mărturisesc, în calitate de 
paciente, că solicitudinea medi
cilor față de studenți este une
ori impresionantă. „Ea depinde 
însă și de modul in care noi, 
studenții, știm să ne purtăm ci
vilizat și politicos cu cadrele 
medicale. Sint și zile mai aglo
merate, cînd trebuie să aștepți 
cam mult și atunci mulți dintre 
noi își dau friu liber nervilor, 
adresind injurii cadrelor medi

Am fost două zile 
„pacienți“ ai unităților 

medico-sanitare 
studențești din Capitală (i)
cale, care, de ce să nu recunoaș
tem, fac tot ceea ce pot pentru 
a ne mulțumi“. Gerda Szabo, studentă in anul I la limbi germanice, consideră că orele de prezentare pentru obținerea bonurilor de consultații, 7 jumătate și 14, sînt nepotrivite. Dacă vii la 7 pierzi cursurile, iar la 14 masa de prînz. Nu are altă propunere, dar programul stabilit suportă, desigur, discuții.în complexul Regie, policlinica stomatologică, dotată cu 16 unități dentare, înregistrează în medie 160 de pacienți pe zi. Cei 8 medici stomatologi sînt ajutați de două cadre didactice și 4 grupe de studenți în ultimul an la I.M.F. care își efectuează sta-

• Pionierii și școlarii, elevii 
uteciști să-și sporească ponde
rea față de propria lor pregăti
re teoretică și practică, să 
cultive în permanență atitudinea 
de respect și prețuire față de 
munca fizică, față de făuritorii 
bunurilor materiale și spiritua
le, conștiința necesității de a 
se pregăti cit mai temeinic pen
tru muncă și viață.

• înființarea în fiecare comu
nă a cel puțin unei microcoope
rative agricole, urmărind prin 
aceasta aplicarea in practică a 
cunoștințelor teoretice, dobîn- 
direa unor deprinderi aplicative, 
formarea spiritului cooperatist 
de muncă și conducere colecti
vă, educarea simțului gospodă
resc. prețuirea avutului obștesc, 
familiarizarea și apropierea 
pionierilor și elevilor de activi
tățile și meseriile specifice a- 
griculturii.

• In domeniul legumicultori! 
— extinderea cultivării legume
lor in sortimente cit mai variate 
pe terenurile microcooperative- 
lor agricole, în curțile școlilor, 
grădinițelor și internatelor ; a- 
menajarea de sere, răsadnițe și 
solarii, in scopul obținerii de 
legume timpurii de calitate su
perioară și in cantități sporite ;

Pentru Mihai Băloi, elev prac
ticant la cursul de calificare — 
mecanici subteran — „șocul" 
șantierului a fost decisiv.

— Am lucrat inainte la Eleotro- 
montaj Sibiu. îmi place lucrul 
care se ridică, se vede. Nu Sufăr 
monotonia pentru că nu-mi dă 
nici un fel de satisfacții, pe 
cînd viața de șantier e plină. 
Botezul șantierului l-am primit 
la Porți, au urmat apoi Cerna 
și Lotru. Șantierul nu e pentru 
mine o stare de provizorat s 
după terminarea cursului voi 
termina liceul la fără frecventă, 
apoi urmează alt grad de califi
care în munca de constructor.

Am auzit aici spunindu-se t 
„Cînd duritatea pietrei este 
mare, bucuriile sînt și mai mari". 

AGENȚIA ROMÂNĂ DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

prezintă la SALA PALATULUI,

joi 22 și vineri 23 ianuarie 1976, orele 19,30 

„BALADĂ PENTRU 
ACKT PÂMÎNT" 

concert de muzică folk

Participă : ZOE ALECU, CĂLINA ANASTASIEI, 
ANDA CĂLUGĂREANU, DAN CHEBAC, ADI
NA DIMITRIU, EVANDRO ROSSETTI, MARCE
LA SAFTIUC, MARIUS TURJANSCHi, MIRCEA 
VINTILĂ, NICU VLADIMIR și grupurile conduse 
de MIRCEA FLORIAN - „MELOPEIC GRUP", 
DORU STĂNCULESCU - „FOLK CAMERAL 
GRUP", MIHAI DIACONESCU - „VARIABIL Q

FOLK"

Prezintă : AUREL GHERGEL

Biletele se vînd la casa A.R.I.A., Calea Victo
riei 68-70, tel. 135375.

giul în cadrul policlinicii studențești.Desigur, mai există nemulțumiri în rîndul studenților, care așteaptă cam mult pină le vine rindul la tratament. Important insă ni se pare faptul că medicii stomatologi desfășoară o intensă muncă de educare sanitară și de aplicare a unui tratament complex și integral. S-au organizat și se organizează nu

meroase acțiuni profilactice, a- plicîndu-se studenților un tratament integral. S-a reușit crearea unei săli de operații pentru toți studenții bucureșteni.Revenind seara la Policlinica stomatologică din Regie. Aici, programul este non-stop. Colectivul de medici, în majoritate tineri, foști studenți ai doctorilor Epurescu și Ciobo- taru, desfășoară o activitate intensă în scopul rezolvării cît mai operative a tuturor solicitărilor, fiind antrenați și în activitatea de cercetare. Mai sînt și unele greutăți. Aprovizionarea cu materiale de la Centro- farm este greoaie. Laboratorul 

sprijinirea părinților in cadru! 
gospodăriilor individuale în cul
tivarea și îngrijirea legumelor.

o In domeniul pomiculturii — 
participarea intensă la acțiunile 
de plantări și îngrijire a live
zilor de pomi fructiferi ; înfiin
țarea, în funcție de condițiile 
locale, în cadrul microcoopera- 
tivelor agricole de producție, a 
unor pepiniere pomicole în sco
pul obținerii de puieți care să 
fie plantați în livezi, pe margi
nea șoselelor, pe terenurile de
gradate, în curțile școlilor și 
ale gospodăriilor individuale.

• Toți pionierii și elevii ute
ciști iși vor extinde preocupă
rile pentru creșterea animalelor 
mici, a familiilor de albine, a 
viermilor de mătase, in cadrul 
microcooperativelor, al școlilor 
și internatelor, în gospodăriile 
individuale.

• In domeniul silviculturii — 
pe baza prevederilor proiectului 
Programului de măsuri pentru 
conservarea și dezvoltarea fon
dului forestier în perioada 1976— 
2010, toți pionierii și școlarii vor 
fi antrenați la ample acțiuni de 
plantări de arbori și arbuști, 
participind efectiv la ingrijirea, 
conservarea și refacerea patri
moniului silvic al țării ; în ioa- 
te localitățile vor fi generalizate 
inițiative ca „Fiecare pionier — 
un pom, o floare“, antrenind toți 
elevii să planteze anual cel 
puțin un puiet ; participarea la 
recoltarea, in cantități cit mai 
mari, a fructelor de pădure și 
a plantelor medicinale ; intensi
ficarea activității educative din 
detașamente și unități pionie
rești, din organizațiile U.T.C., in 
vederea creșterii dragostei și 
respectului tuturor copiilor și 
tinerilor față de pădure, de na
tura patriei.

Pregătlndu-se temeinic pen
tru răspunderile ce le vor re
veni în societatea de mîine, ca 
viitori constructori ai comunis
mului in patria noastră, parti- 
cipanții la Consfătuire s-au an
gajat să întreprindă totul, ca 
prin întreaga lor activitate des
fășurată in cadrul Organizației 
pionierilor și al Uniunii Tinere
tului Comunist să contribuie Ia 
înfăptuirea Programului parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
șl Înaintare a României spre 
comunism.

dentar mal are nevoie de aparatură. Datorită numeroaselor solicitări se răpește mult din timpul studenților. Este evidentă insă preocuparea pentru rezolvarea tuturor acestor lipsuri, pentru îmbunătățirea asistenței medicale acordate studenților. In acest sens la Complexul studențesc Măgurele s-a înființat de curind într-unul din cămine un nou cabinet stomatologic......Ora 14,30. Ne oprim la cabinetul medical din blocul R, cabinet rezervat studenților celor 12 facultăți ale Institutului politehnic. Intrarea, blocată de un scaun, este invadată de un n<?r de praf. Sora medicală Mariana Grigoraș și femeia de servicîti care, numai cu ospitalitate nu s-ar putea spune că ne întîmpi- nă. sînt singurele persoane ce pot fi găsite la această oră, deși programul, afișat vizibil Indică 1 8,00—13,00 și 14,00—19,00.„Domnii doctori sînt plecați la ședința de referate" — ne informează sora medicală. între timp, numeroși studenți Încearcă să intre. Georgeta Sima, anul II, Facultatea de metalurgie, locuiește în cartierul Balta Albă. Are ore după amiaza. La policlinica din cartier n-a fost primită. A venit degeaba pină aici, constatînd că programul nu este respectat. Maria Iancu, anul I inginerie chimică, urmează un tratament și trebuie să facă injecții la oră fixă. Alți patru, cinci studenți așteaptă la intrare. Oare nu se poate decala acest program, în așa fel încit să nu mai existe această oră de mijloc 7 Sintem convinși că da. Este nevoie numai de puțină bunăvoință și de o înțelegere mai exactă . a necesităților impuse de programul de activitate al studenților.Asistența medicală de specialitate pentru studenți oscilează între plusuri și minusuri. Următorul obiectiv : spitalul și policlinica studențească. Despre ele într-un număr viitor. »'<'
DAN VASILESCU 

-------------------------------- V

0 ENCICLOPEDIE
ÎNTR-UN ALMANAH

ALMANAHUL
TRIBUNA 1976Cele mai multe almanahuri a- parute în ultimii ani ne-au o- bișnuit cu o anumită formulă cu o anumită modalitate de a concepe și a realiza cărțile care marchează sfirșitul unui an și-I prefigurează pe celălalt. Ni s-a Părut firesc ca Vînătorul și pescarul sportiv să ne informe- ?®.aî’?prTa P^^ctelor literare ale ’ Ivasiuc Ș> Mircea Radu Iacoban, ca Automobil Clubul 
Roman sa ne ofere copioase pa- 

iar Almanahul scriitorilor să ne atragă atentia asupra ultimelor tipuri de ra- șini, sa ne avertizeze asupra a- tireU1N- de tutun și de antibiotice. Ni ș-a părut firesc „enciclopedismul“ lor, transferul lejer de competențe și, destinși dup,ă, efortul unul an.’in accep- tat umorul lor panorâmat.
Almanahul Tribuna ne propune insă o nouă formulă si un ”?“aAplr.lt- Spiritul enciclopedic Fapa.ta> »acest caz, o direcție, m^ °rmU a i se adaPtează în mod firesc, dovedindu-ne că a race un almanah într-un fel a- nume înseamnă a avea o idee precisă. o idee care, la confluența anilor, să fie un re- noastrej°r 81 Vietii ?i gîndurilorReperul major pe care ni-I propune Tribuna e independența și unitatea națională, adică necesitatea obiectivă, idealul de luptă șl forța motrice a progresului României. „Sînt zile în 

istoria popoarelor care, prin e- 
venimentelc pe care le-au trăit 
și consemnat, au devenit mo
mente de răscruce în înaintarea 
lor pe drumul progresului social. 
Ele readuc în prezent, mențin 
vii in memoria națiunii și trans
mit din generație în generație 
faptele cele mai glorioase ale 
înaintașilor". Acest memento pune în lumină „zilele și evenimentele cu simbol de piatră de hotar și de neîntreruptă aducere aminte“.Intr-un articol-document acad, pror. Ștefan Pascu evidențiază resorturile intime ale ideii libertății șl dreptății, a independenței și unității noastre a 
„Fondul etnic comun, conștiința 
de neam și conștiința națională 
au conferit ideii, dorinței, ten
dinței, voinței și stăruinței o 
solidaritate impresionantă între 
toate ramurile poporului român, 
apoi ale națiunii române, peste 
granițele politice artificiale ce 
despărțeau țările române..,*'.Sînt evocate momente ale luptei românilor pentru libertate în Evul Mediu, sînt reamintite faptele glorioase ale lui Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazul („personaj al Renașterii și promotor al luptei pentru independență“), este pusă în lumină ideea de independență în concepția Școlii ardelene șl a generației pașoptiste. Documente inedite, e- vocări, precizări și interpretări în lumina adevărului materialismului istoric marxist pun în evidență faptul că ideea independenței și unității a fost componenta majoră a conștiinței de sine a românilor. Războiul pep- tru independență, cu ecourile sale în toate ținuturile locuite de români este bogat evocat în genuri publicistice de o mare varietate și plasticitate.Reușind să ilustreze complex și complet o idee-reper a istoriei noastre, cu ample și permanente rezonante in contemporaneitate. Almanahul Tribuna ne propune și o fecundă formulă publicistică.

GRIGORE TRAIAN POP
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CHEMĂRI LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
ÎNTREPRINDEREA

DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI
CLUJ-NAPOCA

către toate unităfile 
din industria alimentară

Mărețul Program adoptat de cel de-al Xl-lea Congres al parti
dului« care asigură ridicarea României socialiste pe noi culmi dc 
progres ți civilizație, pune în fața noastră, a lucrătorilor din In
dustria alimentară, sarcina de onoare ca, prin activitatea ce o des
fășurăm. să contribuim la înfăptuirea politicii partidului de creștere 
a nivelului de viată al poporului, prin asigurarea de produse ali
mentare calitativ superioare și în sortimente variate.

Conștient de importanta sarcinilor ce i-au revenit, colectivul 
nostru, sub conducerea organizației de partid, a realizat și depășit 
sarcinile cincinalului trecut Ia principalii indicatori. In anul 19*5 
colectivul nostru a depășii planul la producția globală cu 5,1 mi
lioane lei, la producția marfă cu 3,6 milioane lei, la export cu 
700 000 lei valută, la beneficii cu 1,8 milioane lei și la productivita
tea muncii cu 4,1 la sută.

In dorința fierbinte de a contribui la realizarea și depășirea 
sarcinilor trasate de partid, colectivul întreprinderii de industriali
zarea laptelui Cluj-Napoca adresează tuturor lucrătorilor din indus
tria alimentară chemarea la întrecere pe anul 1976 și se angajează 
să realizeze următoarele :1. Depășirea planului la producția globală' cu 5,2 milioane lei și la jjroducția marfă cu 5,4 milioane lei, prin realizarea suplimentară a 50 tone brînzeturi și 25 tone unt ; valorificarea superioară a materiei prime, a subproduselor, îmbunătățirea calității și valorii alimentare a produselor ; introducerea în fabricație a brînzei Vlădeasa cu conținut ridicat de grăsime ; asimilarea brînzei Homo- rod de tip Roquefort, a brînzei fermentate Tîrnava și altele.2. Depășirea planului de export cu 3 la sută.3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 3 200 lei pe lucrător, prin : creșterea indicilor de utilizare a marinilor și instalațiilor cu 2 la sută față de plan ; întărirea disciplinei rh muncă și folosirea rațională a timpului de lucru ; perfecționarea pregătirii profesionale a lucrătorilor.4. Economii față de consumurile normate, reprezentind 50 tone ‘ combustibil convențional și 60 000 kWh energie electrică.5. Reducerea cu 2 lei a cheltuielilor totale planificate la 1 000 lei producție marfă, din care 0,50 lei la cheltuielile materiale și realizarea unui beneficiu suplimentar de 2 milioane lei, prin : reducerea pierderilor tehnologice în procesul de producție ; realizarea de economii la utilități ; prelungirea duratei de folosință a ambalajelor ; folosirea la capacitate a mijloacelor de transport.6. Vor fi efectuate 10 000 ore de muncă patriotică pentru Înfrumusețarea unității.Sub conducerea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii, comitetul sindicatului și al U.T.C. vor desfășura o intensă muncă educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii și mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor.Colectivul întreprinderii de industrializarea laptelui Cluj-Napoca își exprimă hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui la aplicarea in viață a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

cursurile de perfecționare, îmbunătățirea activității de practică a elevilor și ucenicilor și crearea unei rezerve de lucrători gestionari;— asigurarea retușării confecțiilor la toate magazinele specializate, călcarea confecțiilor prezentate la vinzare, montarea mobilei In apartamentele cumpărătorilor ;— activizarea brigăzilor de bună servire, promovarea inițiativei „Fiecare lucrător, un om al cinstei, demnității și corectitudinii profesionale“, extinderea „Orei de dirigenție muncitorească“ in alte 10 unități, a „Contului colector de economii al grupei sindicale“ și a „Controlului și autocontrolului“.Dezvoltarea și modernizarea bazei tehinico-materiale prin :— creșterea gradului de utilizare a spațiilor comerciale astfel incit suprafața sălilor de vinzare și expunere a mărfurilor să reprezinte peste 75 la sută din totalul suprafeței comerciale utile ;— modernizarea a 6 magazine prin dotarea acestora cu mobilier și utilaje, avînd o funcționalitate sporită ;— extinderea formelor moderne de desfacere prin introducerea autoservirii și alegerii libere a mărfurilor la un număr de 6 unități;— organizarea în centrul comercial al orașului a unui magazin tip „Romarta" și a unui magazin tip „Mama și copilul“ ;— extinderea comerțului stradal prin înființarea a încă 16 puncte de desfacere permanente și sezoniere ;— organizarea unui bazar care să desfacă mărfuri de cerere curentă în zona de aflux maxim de cumpărători ;— mecanizarea operațiilor de încărcare-descărcare a mărfurilor cu volum mare de muncă prin dotarea cu utilaje corespunzătoare a unui număr de 4 unități.Reducerea cheltuielilor de circulație cu 550 000 lei prin :— instituirea unui regim strict de economii la cheltuielile admi- nistrativ-gospodărești care să conducă la o economie de 1 la sută ;— creșterea desfacerilor pe un lucrător cu 1 la sută față de plan ;— îmbunătățirea folosirii raționale a întregii baze tehnico-mate- riale a întreprinderii ;— reducerea imobilizării de fonduri și a debitorilor prin măsuri eficiente de gospodărire a mărfurilor și recuperarea pagubelor.Depășirea beneficiului planificat cu 850 000 lei, prin :— creșterea ponderii mărfurilor achiziționate direct de la furnizorii locali ;— creșterea cu 1 la sută a desfacerilor pe metru pătrat în sălile de vinzare ;— îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale lucrătorilor în scopul prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor.încredințați că în toate unitățile cărora ne adresăm chemarea noastră va găsi ecoul dorit, ne angajăm să fim la înălțimea exigențelor ce se cer comerțului, înfăptuind cu fermitate sarcinile prevăzute în Programul partidului.
Secretarul comitetului Președintele comitetului

de partid, oamenilor muncii.
ELENA MUȘAT DUMITRU BRUMĂRESCU

Președintele comitetului Secretarul comitetului U.T.C., 
sindicatului, MARILENA BERA

FLORICA NIȚĂ

— punerea în funcțiune cu două luni înainte de termenul planificat a unității de băuturi răcoritoare din Medgidia ; .— perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor prin cuprinderea peste plan la cursuri a unui număr de 500 muncitori, precum și a cadrelor tehnico-economice din întreprinderi și fabrici.Colectivele din unitățile industriei locale din județul Constanța își exprimă convingerea că lucrătorii din industriile locale ale tuturor județelor și ale Capitalei vor răspunde chemării la întrecere și, sub conducerea organizațiilor de partid, vor obține realizări remarcabile în efortul de valorificare complexă a resurselor locale, de cooperare fructuoasă cu industria republicană, pentru producerea a cît mai multor bunuri destinate populației și economiei naționale, pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor stabilite de partid.

TELEGRAMĂ
Comandant LOUIS 8YLVAIN GOMA, prim-minlstru, șeful Gu

vernului Republicii Populare Congo, a trimis tovarășului MANEA 
MĂNESCU, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :Penmiteți-ml, tovarășe prim-mlnlatru, să vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră de felicitări călduroase și militante ca urmare a numirii mele în postul de prim-minlstru al Republicii Populare Congo.România și Congo au ales calea socialistă de dezvoltare. Guvernul congolez și eu Însumi nu vom precupeți nici un efort pentru a întări cooperarea și a face să progreseze cauza socialismului, păcii și Înțelegerii In lume.

Secretarul comitetului 
de partid. 

MIRCEA BULARDA

Președintele comitetului 
sindicatului, 

COSTA ADAM

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 

ing. MIRCEA CORLĂȚIAN

Secretarul comitetului U.T.C., 
ing. ANA DEAC

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR
DE INDUSTRIE LOCALĂ CONSTANȚA 

către toate unităfile 
de industrie locală

Secretarul comitetului 
de partid, 

GHEORGHE 
CONSTANTINESCU

Președintele comitetului 
sindicatului, 

VALERIU POPP

Președintele consiliului 
oamenilor muncii, 
ing. GH. BALOȘ

Secretarul comitetului
U.T.C., 

ILIE NENU

INSTITUTUL DE PROIECTARE
TEHNOLOGICA DE SECȚII ȘI UZINE 

METALURGICE-IPROMET
către toate institutele de proiectare

In cincinalul 1971—1975, colectivul Institutului de proiectare teh
nologică de secții și uzine metalurgice — IPROMET — a obținut 
reducerea valorilor de Investiții Ia proiectele de execuție cu 
370 000 000 lei, reducerea consumului de metal cu 11 000 tone, crește
rea gradului de utilizare a terenului ocupat de platformele indus
triale la 85 la sută, scurtarea duratei de elaborare a proiectelor cu 
35 000 zile față de termenele contractuale.

însuflețiți de prev-ederile planului național unic de dezvoltare 
economică și socială pe 1976, întregul colectiv al institutului, în 
frunte cu comuniștii, adresează tuturor institutelor de proiectări 
chemarea de a-și mobiliza întregul potențial pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce revin activității de proiectare în primul 
an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, pe baza următoare
lor obiective și angajamente :1. Sporirea capacității de proiectare și reducerea duratei de elaborare a proiectelor in vederea asigurării documentațiilor de execuție pentru obiectivele prevăzute în planul de investiții pe 1977, prin :— depășirea planului producției globale și marfă cu 900 000 Iei ’,— depășirea planului productivității muncii pe proiectant cu 1 800 lei ;— obținerea de beneficii peste plan de 600 000 lei ;— depășirea sarcinii de plan privind gradul de utilizare a proiectelor tip, directive sau refolosibile, cu 10 la sută ;— realizarea a 300 000 ore medii economii de timp de proiectare prin refolosiri de proiecte tip, ansamble, subansamble și detalii din documentații existente ;— predarea înainte de termen a 800 proiecte de execuție, reali- zîndu-se o scurtare totală a duratei de elaborare față de termenele de contract cu 40 000 zile.

ȘEDINȚA

Joi și vineri s-a desfășurat în Capitală ședința de lucru a Consiliului Sanitar Superior.Lucrările au fost conduse de tovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Sanitar Superior.Au luat parte, Radu Păun, ministrul sănătății, Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale, vicepreședinți ai Consiliului, reprezentanți . ai conducerii unor ministere, rectori și profesori universitari, specialiști.Participanții au dezbătut programul privind liniile de orientare și principalele obiective ale ocrotirii sănătății în perioada 1976—1980, proiectul de program al prevenirii și combaterii tuberculozei, problemele dezvoltării bazei materiale a sectorului ocrotirii sănătății în cincinalul actual. Au fost analizate, totodată, măsurile pentru îmbunătățirea și perfecționarea învăță- mîntului medical de toate gradele. Consiliul Sanitar Superior a luat în dezbatere unele măsuri în vederea stimulării și dezvoltării activității în unități de vîrf din domeniul cardiovascular. neuro-chirurgical și fono-audiologic.
SOSIREVineri seara s-a înapoiat de la Moscova tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării,

reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care a participat la cea de-a 74-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
ACORDLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, vineri după- amiază, semnarea Planului de aplicare a Acordului de colaborare culturală și științifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone pe perioada 1976—1980.Documentul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Eu- genlusz Kulaga, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Polone.
TELEGRAMĂTovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit o telegramă de mulțumire de la Gamal Mohamed Ah- med. ministrul afacerilor externe al Republicii Democratice a Sudanului, pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Zilei independenței Sudanului.
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ÎNTREPRINDEREA COMERCIALĂ 
DE STAT PENTRU MĂRFURI 

INDUSTRIALE PLOIEȘTI 
către toate intreprinderile comercialeHotărît să răspundă în cele mai bune condiții cerinței ridicării continue a nivelului calitativ al întregii activități comerciale, colectivul de lucrători al întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale Ploiești, sub conducerea organizației de partid, a realizat planul cincinal Ia 26 noiembrie, iar angajamentele pe anul 1975 la 16 decembrie.Animați de dorința înfăptuirii cu succes a sarcinilor ce ne revin pe anul 1976, adresăm chemarea la întrecere către toate unităfile comerciale din țară, angajindu-ne să realizăm următoarele obiective:Depășirea planului de desfacere cu amănuntul cu 7 milioane lei, prin :— asigurarea unui fond de marfă corespunzător ca volum jd structură ;— organizarea mai bună a recepției mărfurilor prin îmbunătățirea activității comisiilor de recepție ;— studierea mai atentă a cererii de consum a populației.Ridicarea nivelului de servire a populației, prin :— folosirea rațională a forței de muncă, optimizarea formațiilor de lucru în fiecare unitate, în funcție de sezon și de cererea de consum ;— îmbunătățirea programului de funcționare a unităților, prin introducerea graficului orar de prezentare a lucrătorilor la unitate. astfel îneît în zilele și orele de vîrf să fie prezent la lucru numărul maxim de vinzători ;— ridicarea nivelului de pregătire și perfecționare profesională a lucrătorilor, prin cuprinderea unui număr de 140 lucrători la

In cincinalul încheiat, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din intreprinderile constănțene de industrie locală au înregistrat rezultate bune in întrecerea pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor ce le-au revenit.La nivelul Grupului de întreprinderi, planul cincinal la producția globală a fost realizat la 9 august 1975, fapt care a permis obți- nerea peste prevederi a unor însemnate cantități de produse concretizate în 425 milioane lei producție marfă, din care 92 milioane lei livrări la fondul pieței și 9.3 milioane lei-valută la export.Insuflețiți-de succesele dobindite, animate de dorința de a transpune în fapte. încă din primele zile ale noului cincinal, sarcinile ce le revin, colectivele de muncă din cadrul Grupului întreprinderilor de industrie locală Constanța cheamă la întrecere unitățile similare din întreaga țară, angajindu-se să realizeze :1. Depășirea planului la producția marfă cu 50 milioane lei, prin realizarea suplimentară a unor produse necesare economiei naționale, cum sînt : 10 000 mc prefabricate din beton : 100 tone piese turnate din fontă ; piese de schimb pentru utilaje și instalații tehnologice, în valoare de 5 milioane lei ; repere și subansamble pentru producția în cooperare cu industria republicană, în valoare de 10 milioane lei ; articole tehnice din cauciuc și mase plastice, tota- lizînd 8 milioane Iei ; confecții textile în valoare de 3 milioane lei ; 150 tone biscuiți ,.și produse zaharoase ; vor fi livrate suplimentar la fondul pieței mărfuri în valoare de 15 milioane lei.2. Realizarea peste prevederile planului a unor produse destinate exportului, în valoare de 1 000 000 lei-valută.Totodată, vor fi reduse importurile de materii prime, materiale și piese de schimb cu 600 000 lei-valută — pe relația devize libere.3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 4 100 lei pe lucrător, astfel ca peste 75 la sută din sporul de producție să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii.4. Realizarea de economii prin reducerea cheltuielilor planificat« cu 2,50 lei la mia de lei producție marfă.5. Reducerea consumurilor la materii prime, materiale, combustibili și energie, față de consumurile normate, cu : 50 tone metal ț 100 mc material lemnos ; 100 tone ciment ; 400 tone combustibil convențional ; 300 000 kWh energie electrică.
6. Obținerea peste plap a unul volum de beneficii în valoare de 

5 milioane lei.îndeplinirea acestor angajamente va fi asigurată prin :— proiectarea și aplicarea în producție a două tehnologii noi 9— diversificarea gamei sortimentale și introducerea în fabrica-* ție, peste prevederile planului, a 50 produse noi ;— realizarea prin autodotare a unor utilaje și instalații în valoare de 5 milioane lei ;— creșterea indicelui de utilizare a mașinilor unelte cu 1,5 la sută, peste nivelul planificat ;— scurtarea cu 2—4 luni a termenelor de atingere a parametrilor proiectați Ia trei capacități de producție ;

2. Concentrarea eforturilor pentru elaborarea de studii tehnico- economice care promovează soluții tehnologice de înaltă eficiență economică, asigură reducerea suprafețelor de teren pentru amplasamentul obiectivelor, valorificarea superioară a materiilor prime indigene, reducerea consumurilor de energie și combustibil și u- tilizarea resurselor energetice secundare rezultate din procesele tehnologice prin :— mai buna organizare a fluxurilor tehnologice, comasarea rețelelor tehnologice și de utilități, rezolvarea în comun pe platformele industriale a obiectivelor de utilități generale, rezultînd astfel un grad de ocupare a terenului de minimum 86 la sută ;— recuperarea principalelor resurse energetice secundare, reprezentind o economie de 150 000 tone combustibil convențional anual.3. Creșterea eficienței economice a investițiilor proiectate, prin :— reducerea în proiectele de execuție a valorii investițiilor, față de studiile tehnico-economice aprobate, cu 400 milioane lei ;— reducerea in proiectele de execuție a valorii de construcții- montaj, față de studiile tehnico-economice aprobate, cu 180 milioane lei ;— elaborarea proiectelor de execuție pentru 5 000 tone utilaje și instalații tehnologice în concepție proprie, care va conduce la reducerea efortului valutar cu 50 milioane lei valută ;— îmbunătățirea soluțiilor tehnologice și constructive ale instalațiilor, utilajelor și construcțiilor proiectate, astfel îneît să se realizeze la elaborarea proiectelor de execuție economii de 12 000 tone metal, 9 000 tone ciment și 400 mc material lemnos, față de consumurile aprobate ;— creșterea permanentă a calității proiectelor elaborate, astfel îneît peste 95 la sută din proiecte să obțină calificativul „foarte bine" ;— asigurarea unui volum de 50 000 ore asistență tehnică de înaltă calificare pe șantiere și în secțiile de producție, pentru execuția lucrărilor, a montajelor, rodajelor, probelor tehnologice și punerilor în funcțiune ale marilor obiective siderurgice.Sîntem convinși că toate colectivele institutelor de proiectare din țară vor răspunde chemării noastre pentru înfăptuirea programului de investiții în condiții de eficiență sporită, contribuind astfel la ridicarea României pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.

• TURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS de la Atlanta (Georgia), contînd pentru circuitul WCT a programat primele partide din cadrul optimilor de finală ale probei dc simplu. Jucătorul român Iile Năstase l-a întîlnit pe iugoslavul Zeliko Franuloviei, în fața căruia a ciștigat cu 6—3. 6—2.• PATINOARUL „23 AUGUST“ din Capitală găzduiește astăzi întîlnirea internațională amicală de hochei
Sport pe

SIMBATA 17 IANUARIE — Ora 16,20 — Rugby : ANGLIA — ȚARA GALILOR (turneul celor 5 națiuni). Transmisiune directă de la Londra. Comentator: Anton Groman.
DUMINICA 18 IANUARIE — Ora 15,00 — Hochei pe gheață : ROMÂNIA — UNGARIA. Rezu-

pe gheață dintre echipele reprezentative ale României și Ungariei. Meciul va începe la ora 18.Duminică, Ia aceeași oră, se va desfășura partida revanșă dintre cele două e- chipe.• CEL DE-AL DOILEA LAUREAT al campionatelor europene de patinaj artistic, care se desfășoară Ia Geneva, este sportivul englez John Curry, învingător în proba individuală masculină.
icul ecranmat înregistrat de la patinoarul 23 August. Comentator : Constantin Diamantopol ; Ora 15,30 — „Cupa Mondială“ la schi alpin : proba masculină de cobo- rîre de la Morzine-Avoriaz (Franța). Comentator : Cristian Țopescu.

Secretarul comitetului 
de partid, 

ing. MIHAI NICULESCU

Președintele comitetului 
sindicatului, 

ing. PETRU DASCALU

Președintele consiliului 
științific, 

ing. ION PRISECARU

Secretarul comitetului 
U.T.C., 

ing. DAN PATRICHI

ACORDUL
(Urmare din pag. I)tărît să generalizeze aplicarea sistemului de organizare pe e- chipe în toate ramurile producției vegetale. Asemenea exemple pot fi întîlnite în multe alte cooperative agricole de producție din județul Prahova. în plus, ca un fapt demn de menționat, la constituirea echipelor de lucru în acord global au fost cuprinși foarte mulți tineri. Așa cum ne spunea tovarășul Ste- lian Zamfirache, activist al Comitetului județean Prahova al U.T.C., numai anul trecut, în a- ceste formații de muncă și-au desfășurat activitatea peste 600 de tineri, în mod deosebit în unitățile cooperatiste din Cio-

GLOBALrăni, Sălciile, Bucov, Gherghina, Albești și Singeru. Ei au lucrat în toate sectoarele producției agricole. Acționînd conform hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al U.T.C., organele și organizațiile de tineret au reușit ca anul acesta să antreneze un număr sporit de cooperatori și mecanizatori în preluarea în acord global a unor însemnate suprafețe. Dacă anul trecut în această formă de organizare erau cuprinși 264 de mecanizatori, ca să dau un singur exemplu, anul acesta numărul lor se ridică la 350. în acest fel, fiecare tînăr din unitățile agricole își aduce o contribuție importantă la realizarea sarcinilor de producție.

MARELE SECRET AL SIMPLITĂȚII
9

(Urmare din pag. I)Colorată uneori, interesantă integral, biografia artistului e puțină în sensul varietății și spectaculosului. S-a născut la Hobița în 1876, a plecat cu o pasăre de abur pe umăr în lume, a învățat la Craiova, București și Paris, a dat în judecată Statele Unite ale Ame- ricii, a ciștigat procesul și, cum pretinde un poet, n-a murit niciodată; Petre Pandrea susține că marele statuar a murit cînd a vrut el. Viața și arta lui Brâncuși sînt sărace în epică și bogate în idee: iată una din lecțiile pe care ni le-a dat acest titan al sculpturii secolului XX. Dacă am încerca să amintim cîteva momente din cariera artistului, am fi tentați să ne oprim la cele pe care biografia tradițională nu le înregistrează: a vrut să facă o fintînă dar n-a reușit, a construit în schimb o vioară, un timp a fost ocupat cu scoaterea unei pete de umbră de pe gîtul unei „păsări“, a căutat apele tainice ale lemnului și a găsit o parte din ele, ne-a atras atenția că vorbim prea mult, a însămînțat văzduhul cu tăcere, a modelat aerul înainte de a-1 respira...Cînd spunem Brâncuși, spunem obligatoriu zbor. Acest spirit atît de tînăr pare a-și fi pus toată viața o singură întrebare: Ce legătură e, în realitate, între pasăre și lut? După toate aparențele, el ar fi vrut să obțină un răspuns precis. în genere, o pasăre — excluzînd orătăniile curții — nu se odihnește

pe pămînt, ci în arbori, adică pe ceva ce crește din pămînt. Aptă pentru zbor, pasărea nu poate renunța la sprijinul pă- mîntului. deși vrea să facă acest lucru. Zborul păsării ar fi, în perspectivă strict metafizică, o victorie pe jumătate. în gîndi- rea brâncușiană, zborul a fost un reper și un punct de stabilitate. Poezia românească interbelică, apoi cea de prin deceniul al șaptelea au exploatat pînă la secătuire ideea zborului: zbor în aer, zbor înlăuntrul ființei, zbor prin trupul arborilor, zbor în piatră... Meșterul din Hobița sugerase însă o direcție pe care puțini poeți au intuit-o. Pietrele sînt intr-adevăr simboluri ale imposibilității de a ne rupe de teluric, insă nu toate pietrele au aceeași greutate! Unele sînt mai ușoare și deci mai apropiate de zbor decît altele. S-ar impune deci o nuanțare. Mai mult: privite atent, așezate în anumite unghiuri și contexte, pietrele fac „declarații“ neașteptate. Dialogul lui Brâncuși cu piatra a fost una dintre cele mai fericite confruntări dintre un artist și materia greu ascultătoare a artei sale. O frază a maestrului sună ca un poem: „Eu nu dau niciodată prima lovitură pînă cînd piatra nu mi-a spus ce trebuie să fac. Aștept pînă cînd imaginea interioară s-a format în mintea mea.“ Raporturile poetului cu materia verbală nu sînt în fond de altă natură, nici ale pictorului cu culorile, ori ale compozitorului cu sunetele. Mărturiile lui Brâncuși, relativ puține la număr și

de o concizie perfectă, au și calitatea că se potrivesc tuturor genurilor și speciilor de artă, au adică un mare grad de generalitate. Ele sînt rezultatul unei meditații sincere asupra vieții și asupra artei. Constantin Brâncuși a gîndit și a lucrat la dimensiunile cosmosului, rezultatele lui uimesc egal pe toate continentele. S-a spus că opera sa, avîndu-și rădăcinile adine înfipte în solul creației autohtone, în mod curios, are atingeri și cu arta neagră, și cu gîndirea asiată, și cu arta totemică... Sculptorul e arhaic și modern deopotrivă. Ca artist și ca filosof, Brâncuși a fost un original: a mers Ia rădăcina lucrurilor. Secretul său se numește simplitate. Cele mai bune lecții le-a primit de la natură, printr-o observație atentă și o apropiere strategică de obiecte: multe din lucrările lui „cresc“ din pămînt firesc, așa cum cresc arborii și florile. Ucenicilor săi, Brâncuși Ie-a predat o singură temă, reînnoită mereu cu noi argumente: taina luminii și a umbrei. Printre coloșii de piatră cu care maestrul dialoga ezoteric au trecut adesea și cîteva dansatoare serafice: n-au lăsat nici o urmă...Brâncuși și abstractizarea. Mersul artelor în diferite epoci și in diferite locuri a urmat, evolutiv vorbind, una din cele două căi: de la concret la abstract sau invers, de la abstract la concret. Este vorba de mișcarea produsă într-o latură a

proceselor artistice. Brâncuși a abstractizat, dar n-a pierdut niciodată „contactul“ cu lumea corpurilor și a sentimentului. Artistul român a intuit marea problemă a artei: de a se zbate între concret și abstract. Sub- textual, el se întreabă dacă pentru artă nu există cumva și o a treia cale! Examenul profund al creației brâncușiene conține și o parte din răspunsul la această suavă întrebare. Un exeget, Heinz Ohff, observă: „Brâncuși este marele Simplu, marele Laconic, marele De-la-sine-înțe- les. Cine nu-nvață ce-i tăcerea în fața sculpturilor lui, e greu să fie ajutat.“între satul românesc și lume diferența este, în înțeles metafizic, destul de mică. Tara de baștină i-a dat lui Brâncuși geniul, adică totul. Brâncuși a făurit în țara lui Complexul de la Tîrgu-Jiu, operă fără pereche, cosmodrom al sentimentelor lumii acesteia, panteon cu incomparabile rezonanțe spirituale. Sîntem obligați să gîndim și să simțim. în palma uriașă a cosmosului, planeta noastră este o busolă, iar acul ei a fost fixat pe direcția cea mai dreaptă de un român: Constantin Brâncuși. Dezorientată prin pădurea de întîmplări, încercată de răpiri, războaie, droguri și nebunii, planeta are insă și o axă de orientare. Ea a fost plasată în România și e opera unui român. Să ne închipuim această situație: că pămîntul s-ăr scufunda lent intr-o mare! Coloana ar rămîne un timp în valuri, dreaptă, ca un semn că am existat și am gindit...

ANSAMBLUL ARTISTIC „DOINA" AL ARMATEI

anunță

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

• Regizor artistic >
Condiții : studii superioara de specialitate

• Actor
Condiții: studii superioare de specialitate

• Solist vocal tenor
Condiții : studii superioare de specialitate

• Corist tenor și bas
Condiții : studii medii (vîrsta pină la 45 ani)

• Instrumentist șef partidă vioară
Condiții : studii superioare de specialitate

• Instrumentist vioară (muzică populară) și 
trombon
Condiții : studii medii

• Balerin (bărbat)
Condiții : studii medii, vîrsta pină la 24 ani.

• Solist vocal (fată) muzică populară
Condiții : studii medii

• Solist instrumentist nai și țambal
Condiții : studii medii

• Regizor tehnic
Condiții : studii medii și 2 ani stagiu In specialitate.

Concursul va avea loc la sediul ansamblului din 
strada Uranus nr. 6. A, sector 6, in ziua de 
26.01.1976.

Cererile de înscriere însoțite de un memoriu de 
activitate se primesc zilnic la secretariatul ansam
blului.

Candidata trebuie să aibă domiciliul stabil in 
municipiul București.

Informații la telefon 14 49 74 și 14 01 19.

ÎNTREPRINDEREA transport bucurești
1. T. B.

A. încadrează pentru calificare, bărbați șl femei, absol
venți al școlii generale, în meseriile de t

a. șoferi policalificare (autobuz, auto-taximetre și troleibu
ze), virsta 22—34 ani. Durata cursului, 12 luni.

b. șoferi pentru auto-taximetre (persoane numai din Bucu
rești), vîrsta 22—35 ani. Durata cursului, 4 luni.

c. șoferi pentru troleibuz. Vîrsta 22-40 ani. Durata cursului, 
4 luni.

d. conducători tramvaie. Vîrsta 22-40 ani. Durata cursului, 
3 luni.

B. încadrează bărbați și femei, pentru pregătirea la cursuri 
de scurtă durată ea șoferi, pentru următoarele autovehicule :

a. posesori al permisului de conducere categoria „C", pen
tru auto-taximetre, autobuze, troleibuze.

C. întreprinderea asigură pe durata cursurilor următoarele :
- La cursurile de 12 luni policalificare, pe durata școla

rizării, retribuția de muncitor necalificat (1 253 lei lunar) sau 
conform H.C.M. 2105/1969, media realizată pe 3. respectiv 
12 luni.

-La celelalte cursuri, indemnizația de 400 lei sau retri
buție (media realizată pe 3 sau 12 luni) conform prevederilor 
H.C.M. 2105/1969. H

De asemenea, pentru toate cursurile :
- masa la cantină, contra cost.
- cazare contra cost, în cămine I.T.B., în măsura locurilor 

disponibile sau Indemnizație pentru cazare conform H.C M 
2105/1969.
- legitimație de călătorie pe mijloace de transport In co

mun I.T.B.
D. După calificare, retribuția tarifară pentru program nor

mal de 208 ore (în baza Legii 57/1974) este :
- șoferi auto-taximetre 1539-1886 lei
- șoferi troleibuze 1855-2273 lei
- șoferi autobuz simplu 1957-2702 lei
- șoferi autobuz articulat 2059-2804 lei
- conducători tramvaie 1672-2049 lei
Informații suplimentare la Biroul Invățămint I.T.B. din str. 

Dr. Grozovici nr. 4, telefon 12 19 30 int. 187 sau direct la 
Exploatarea Transport Electric, Calea Dudești 184, telefon 
22 06 60 int. 3 și Exploatarea Transport Autobuze, Calea Ser- 
ban Vodă 164, telefon 23 88 70.
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COLONIALISMUL, PRACTICILE NEOCOLONIALISTE — 
REALITĂȚI ANACRONICE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

Dezbaterile din Imagine din noua Varsovie
Consiliul de Securitate 

in problema Orientului Mijlociu
în Consiliul de Securitate continuă dezbaterile privind posibi

litățile de soluționare a problemelor pe care le pune conflictul 
din Orientul Mijlociu, inclusiv a chestiunii palestiniene.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul Pakistanului la Națiunile Unite, ambasadorul Iqbal Akhund, a cerut Consiliului să-și concentreze atenția a- supra sarcinii promovării unei reglementări cuprinzătoare a conflictului, nu prin asumarea rolului de mediator, ci prin e- laborarea unor principii generale — inclusiv recunoașterea drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinian — care să ghideze procesul negocierilor.Iakov Malik, renrezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., a subliniat că datoria Consiliului de Securitate este de a pregăti reluarea Conferinței de pace de la Geneva. Toate problemele din Orientul Mijlociu, inclusiv cea palestiniană, — a arătat el — trebuie soluționate dacă se dorește edificarea păcii în zonă. Toate rezoluțiile Consiliului și Adunării generale trebuie transpuse în viață. Reprezentantul Uniunii Sovietice s-a pronunțat pentru evacuarea tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate in 1967 și recunoașterea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său de a-și crea un stat propriu, pentru asigurarea independentei și suveranității naționale

Agravarea situației 
in LibanSituația din Liban a cunoscut vineri o deteriorare și mai gravă. La Beirut luptele au fost angajate in aproape toate sectoarele orașului și în zona portului, precum și în suburbii. Pentru prima dată confruntările au avut ca loc de desfășurare zona aeroportului. Oficialitățile au anunțat că trei obuze au explodat în perimetrul aeroportului care, .din rațiuni de securitate, a fost închis. în zona marilor hoteluri și a băncilor cite- va clădiri au fost incendiate. Comunicațiile externe, telefonice și telex au fost întrerupte.Agențiile de presă relatează, în atelași timp că în raza localității Damoura, situată la circa 20 km sud de capitală, confruntările au fost deosebit de înverșunate. Pentru prima dată in cele nouă luni de cînd a izbucnit conflictul în Liban, două, a- vioane au atacat obiective din jurul acestei localități.

a tuturor țărilor și popoarelor din zonă.Marea Britanie — a arătat ambasadorul acestei țări la Națiunile Unite, Ivor Richard. — consideră că obiectivul imediat în problema Orientului Apropiat il reprezintă reluarea negocierilor de pace, cu participarea tuturor părților interesate ; principiile de bază pentru desfășurarea acestor negocieri trebuie să fie rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, completate cu elemente noi care să prevadă respectarea drepturilor politice legitime ale poporului palestinian. De asemenea, trebuie recunoscut dreptul la existență al tuturor statelor din zonă în interiorul unor frontiere sigure.Reprezentantul Republicii Populare Benin. Thomas Boya, a subliniat, la rîndul său, necesitatea recunoașterii de către Consiliu] de Securitate a dreptului poporului palestinian la autodeterminare. a dreptului acestuia de a se constitui într-un stat de-sine-stătător. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru retragerea tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate prin forță, rele- vînd, totodată, necesitatea recunoașterii dreptului la existență a tuturor statelor din zonă.A urmat la cuvint reprezentantul Republicii Populare Chineze, Lai Ya-li, care s-a pronunțat in favoarea afirmării de către Consiliul de Securitate a drepturilor naționale inalienabile ale poporului palestinian și retragerii tuturor trupelor israeliene din teritoriile a- rabe ocupate prin forța armelor.
CRIZA DE GUVERN 

DIN ITALIALa încheierea consultărilor pe care le-a avut, în ultimele două zile, cu reprezentanții principalelor partide politice, premierul desemnat al Italiei, Aldo Moro (P.D.C.), s-a intîlnit cu membrii Direcțiunii Partidului Democrat- Creștin, cărora le-a prezentat rezultatele acestor contacte.Direcțiunea P.D.C. i-a cerut lui Moro să își continue eforturile de constituire a unei noi echipe guvernamentale, declarîn- du-se, totodată, favorabilă unui acord cu Partidul Socialist, precum și cu Partidul Socialist-Democratic și Partidul Republican — care au mai făcut parte din coaliții guvernamentale de cen- tru-stînga.

„Se poate aprecia acum ca sistemul colonial, domi

nația colonială se află în ajunul lichidării totale, în lo

cul fostelor colonii constituinduse si afirmîndu-se cu 

putere națiuni libere, hotărite să-și creeie o viață 

nouă, să participe 

internațională".

cu drepturi egale la întreaga viață

NICOLAE CEAUSESCU

Cind se referă la vîrsta orașului lor, mulți locuitori ai ca
pitalei Poloniei, neuitînd de cele șapte secole care s-au scurs 
de la fondarea Varșoviei, preferă totuși să înceapă numără
toarea de la 17 ianuarie 1945 : in ajunul acestei date orașul 
era aproape in întregime distrus. Nu existau practic, în pe
rimetrul său, decit 20 milioane metri cubi de ruine, mărtu
rie a distrugerilor provocate de ocupanțil fasciști inainte de 
a fi infrinți și izgoniți.

Varșovia de astăzi își etalează cu justificată mindrie reali
zările. infățișindu-se ca un oraș modern, in plină și continuă 
dezvoltare.

întărirea securității popoarelor 
prin reducerea potențialului militar

DECLARAJIA MINISTRULUIActul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa marchează o primă etapă a politicii de destindere în relațiile est-vest pe continentul nostru, a declarat ministrul a- facerilor externe al Austriei. Erich Bielka. Următoarea etapă a acestei politici — care trebuie să ducă la eliminarea într-o măsură sporită a focarelor de încordare existente sau care ar putea apărea — vizează două direcții principale : întărirea securității tuturor statelor prin reducerea potențialului militar uriaș și atit de costisitor din punct de vedere economic și extinderea colaborării în toate domeniile între statele participante la conferință.în legătură cu primul aspect al întăririi securității, ministrul austriac a subliniat că rezulta-

DE EXTERNE AL AUSTRIEItele de pînă acum ale diverselor negocieri de dezarmare, care durează de ani de zile, sint cu totul nesatisfăcătoare. Este îndoielnic că se va putea ajunge la o îmbunătățire în continuare a relațiilor europene în spiritul Conferinței pentru securitate și cooperare, atit timp cit nu se va ajunge la o reducere a înarmărilor in această parte a lumii. Subliniind necesitatea extinderii cooperării pe diverse planuri in Europa. Erich Bielka a făcut cunoscută hotărîrea Austriei de a contribui la înfăptuirea a- cestui obiectiv. în special în.relațiile țării sale cu statele din estul și sud-estul continentului.

Comunicat cu privire la cea de-a 74-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

Intensificarea 

acțiunilor 
greviste in Spania

.A. n epoca porană, procesul transformări revoluționare, naționale și sociale, se adin- cește continuu, destrămarea sistemului colonial a căpătat o deosebită extindere, cuprinzînd toate țările afectate, într-o formă sau alta, de colonialism. Un rol important în influențarea pozitivă a acestui curs din lumea contemporană l-au avut țările socialiste, tinerele state independente, țările'în curs de dezvoltare, care au pășit pe calea propășirii de-sine-stătătoare și care se ridică cu hotărîre împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru respectarea dreptului de a folosi in interes propriu bogățiile naționale, asigurarea dreptului de a-și hotărî destinele fără nici un amestec din afară. Mișcările de eliberare națională a popoarelor aflate sub dominație străină au cuprins nu numai o țară sau alta, ci vaste regiuni ale globului, continente întregi, iar lupta acestora a avut drept o- biectiv întregul sistem de asuprire colonială în ansamblu. Ca urmare, colonialismul, în forma Iui clasică, a fost desființat o- dată cu cucerirea independenței, în anii '70, în fostele colonii portugheze Guineea-Bissau, Mo- zambic, Angola, Insulele lui Verde, Sao Tome și pe, unde lupta forțelor' tice pentru libertate s-a

I
contem- în care amplelor

Capu- Princi- patrio- întîlnit

în mod fericit cu prăbușirea regimului fascist din Portugalia (in aprilie 1974), evenimente ce aveau sâ conducă lă dezintegrarea ultimului regim colonial care, timp de aproape cinci secole, a lâsat urme adinei în dezvoltarea acestor popoare. Dezintegrarea imperiilor coloniale n-a însemnat însâ dispariția

și materiale sub diferite forme, îngrădind astfel accesul la independența deplină, dreptul popoarelor de a fi stăpine pe destinele lor, de a-și folosi suveran bogățiile naționale, conform voinței și aspirațiilor proprii, de a-și alege regimul social, calea dezvoltării politice, sociale și economice.Vechile rînduieli coloniale, ca și neocolonialismul, au dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, la instaurarea unor relații inechitabile între state, menținînd și aducînd decalaje cu consecințe dintre cele mai dăunătoare pentru pacea și securitatea internațională. Deși țările Asiei, Africii și Americii Latine dispun de imense bogății naturale (72 la sută din rezervele de petrol ale lumii capita- . liste, 77 la sută din cele de minereu de fier, 46 la sută din re-
• In ajunul primului război mondial, 

fața coloniilor și semicoloniilor reprezenta 89,4 
milioane km.p. și cuprindea 56 la sutâ din 
populația globului.

© în 1939 metropolele coloniale stăpineau 
2/3 din omenire.
• După al doilea război mondial, ca urmare 

a îndelungatei lupte de eliberare națională, pe 
ruinele fostelor imperii coloniale s-au format 81 
de noi state independente cu o populație de 
aproape 2 miliarde de oameni.

® In anul 1945, anul creării O.N.U., din 51 
de țări membre în Organizație doar 12 erau 
state din Asia și Africa, în 1976, 88 din 144 state 
membre ale O.N.U. sint țări din cele două con
tinente decolonizate.
• La ora actuală mai există încă 35 de teri

torii dependente și neautonome, cu o suprafață 
de peste 1,7 milioane km.p. și o populație de 
peste 30 milioane de locuitori.

supra-

la sută cobalt, 40 la sutâ crom,’ 63 la sută aur, 98 la sută diamante, 35 la sută minereu de fier. 92 la sută din materiile prime extrase sînt exportate, iar Africa nu participă la producția industrială a acestei lumi decit în proporție de 1 la sută. A- ceastă situație contribuie la a- dincirea decalajelor care se reflectă, între altele, în nivelul de trai foarte scăzut al populației, venitul național anual calculat pe locuitor de peste zece ori mai mic decit în statele capitaliste dezvoltate etc.România socialistă — stdt în curs de dezvoltare - susține cu hotărîre eforturile tinerelor state independente pentru corisoli- darea suveranității lor, împotriva oricăror încercări ale imperialismului de a atenta la libertatea cucerită cu atitea jertfe, pentru instaurarea, între state, a unor noi relații economice și politice cu adevărat democratice, întemeiate pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu folosirea forței. Țara noastră manifestă deplină înțelegere față de aspirațiile spre progres ale țărilor care și-au dobindit recent independența - acordînd noilor state întregul său sprijin politic, moral și material - de a se afirma nestînjenit pe, arena internațională ca factori activi ai păcii șl securității, pentru valorificarea resurselor naționale în interes propriu, pentru propășirea makâ. rială și spirituală, pentru lichidarea decalajelor.Prin acțiunile sale de politic1* externă, România a acționat și ' acționează pentru unirea tuturor forțelor progresiste de pretutindeni în lupta pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste de dominație și dictat din viața popoarelor, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, a rasismului. și apartheidului, pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice mondiale, făurirea unei lumi mai bune și mal drepte.
DIN STATISTICA

poliție- 
mizerie,

DE SUD - 4 
albi asupresc 
de africani, 2 

metiși, 700 000

In perioada 13—16 ianuarie 1976 
a avut loc, la Moscova, cea de-a 
74-a ședință a Comitetului Execu
tiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședință au participat: K. Za- 
rev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, R. Rohlicek, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace. F. Bravo 
Pardo. viceprim-minlstru al Gu
vernului Revoluționar al Republi
cii Cuba, G. Weiss, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane. D. 
Gombojav,. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, K. Olszetvski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
polone, Minai Marinescu, viceprim- 
minlstru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, G. Szeker, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, M. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

In conformitate cu convenția 
dintre C.A.E.R. ți Guvernul R.s.F. 
Iugoslavia, la lucrările ședinței 
Comitetului Executiv a participat 
S. Gligorievici, membru in Con
siliul Executiv Federal al R.S.F.I.

La ședința Cotplțetului Executiv 
a participat, de asemenea, N. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de G. 
Weiss, reprezentantul R.D.G.

La ședința sa, Comitetul Execu
tiv a examinat o serie de proble
me importante ale colaborării și 
a stabilit căile de soluționare a 
acestora. Comitetul Executiv a 
examinat și adoptat, spre a fi pre
zentate sesiunii Consiliului, ra
portul cu . privire la dezvoltarea 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul transportu
rilor, in scopul asigurării trans
porturilor internaționale cresctnde 
de călători și mărfuri Intre țările 
membre ale C.A.E.R. pină în anul 
1980 și pe perioada următoare, 
programul dezvoltării transportu
rilor dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și proiectul Direcțiilor 
principale și problemelor colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul transporturilor în 
1976—1980 și pe perioada următoa
re. elaborate de Comisia perma
nentă C.A.E.R. pentru transpor
turi.

în documentele menționate se 
prevăd acțiuni privind înzestrarea 
tehnică a transporturilor ferovia
re și auto, stațiilor de frontieră, 
a porturilor maritime șl fluviale, 
căilor fluviale interne și aeropor
turilor de importanță internațio
nală, a căror transpunere în via
ță va contribui la asigurarea tra
ficului de călători ți mărfuri din
tre țările membre ale C.A.E.R.

Comitetul Executiv a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. 
ca, încă în anul curent, să trea
că la convenirea unor acțiuni con
crete pe bază bilaterală șl multi
laterală în acest domeniu.

La ședința Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. a fost examinat rapor
tul Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini pri
vind stadiul realizării Programu
lui complex, în partea referitoare 
la elaborarea acțiunilor vizînd asi
gurarea necesarului de mașini și 
utilaje pentru ramurile industriei

ușoare. Ca rezultat al acestei ac
tivități au fost elaborate de că
tre organele C.A.E.R. și semnate 
de către organizațiile corespunză
toare ale țărilor interesate mem
bre ale C.A.E.R. convenții privind 
crearea în aceste țări a unor mari 
capacități de producție, pe baza 
specializării și cooperării interna
ționale multilaterale în produce
rea diferitelor tipuri de utilaje 
textile, convenția de specializare 
și cooperare în producția de ma
șini și utilaje de înaltă producti
vitate pentru industriile de trico
taje, confecții și poligrafice, șl 
convenția privind specializarea și 
cooperarea în producția de linii 
tehnologice pentru fabricarea de 
plăci aglomerate și mobilei. S-a 
relevat faptul că realizarea con
vențiilor menționate va contribui 
la satisfacerea mai deplină a in
dustriei ușoare a țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu utilaje necesare 
pentru cincinalul viitor și pe
rioadele următoare.

Examinînd propunerile elaborate 
de comisiile permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini și 
pentru siderurgie privind satisfa
cerea mai deplină a necesarului 
industriei de rulmenți cu mașini 
de forjare-presare, mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor, inclu
siv strunguri automate multiax, 
automate și aparatură de măsură 
și control, materiale abrazive, pre
cum și oțel pentru rulmenți; Co
mitetul Executiv a adoptat reco
mandări corespunzătoare țărilor 
membre ale C.A.E.R., care prevăd 
înfăptuirea de acțiuni în această 
direcție.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost adoptate propunerile pre
gătite de Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru agricultură pri
vind colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R., în scopul satisfacerii 
cerințelor zootehniei în ce priveș
te proteina furajeră, de provenien
ță vegetală, animală și microbio
logică, și planul principalelor ac
țiuni pentru înfăptuirea acestora.

In propunerile adoptate, se pre
vede adînCirea, în continuare, a 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în direcția întăririi bazei 
tehnico-materiale a producției de 
furaje, crearea de noiirpașini mai 
productive, care să permită pregă
tirea, conservarea și păstrarea fu
rajelor prin metode industriale. 
Se prevede lărgirea producției cul
turilor furajere cu înalt conținut 
de proteine, creșterea însemnată 
a producției de furaje proteinice 
de proveniență animală.

Comitetul Executiv a examinat 
propunerea Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții cu pri
vire la colaborarea țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în soluționarea 
problemei construcțiilor de locuin- 

, țe în R.P. Mongolă, care prevede 
elaborarea și realizarea de ac
țiuni multilaterale și bilatérale în 
ce privește acordarea de către ță
rile membre ale C.A.E.R. de asis
tență în crearea și perfecționarea 
bazei tehnico-materiale a con
strucțiilor și industriei materiale
lor de construcții din R.P.M., în 
scopul dezvoltării accelerate a 
construcțiilor de locuințe. Colabo
rarea țărilor membre ale C.A.E.R. 
va contribui la soluționarea pro
blemelor construcțiilor de locuin
țe în R.P.M.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate rapoartele pre
gătite de consfătuirea reprezen-

tanților țărilor membre ale 
C.A.E.R. pentru probleme juridi
ce, Secretariatul C.A.E.R. și Insti
tutul internațional pentru proble
me economice ale sistemului mon
dial socialist, referitoare la crea
rea și activitatea organizațiilor 
economice internaționale (O.E.I.) 
și au fost adoptate hotărîri în
dreptate spre perfecționarea în 
continuare a activității O.E.I., în 
scopul îndeplinirii sarcinilor tra
sate acestora.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul Institutului, internațional 
pentru probleme economice ale 
sistemului mondial socialist cu 
privire la activitatea desfășurată 
și direcțiile principale ale activi
tății acestuia pe anii 1976—1980.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost adoptate regulamentele 
comisiilor permanente C.A.E.R. 
pentru aviația civilă și pentru co
laborare în domeniul ocrotirii să
nătății, create prin hotărîrea celei 
de a 29-a ședințe a sesiunii. Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc.

Comitetul Executiv a examinat 
și aprobat planul său de lucru pe 
anul 1976, planul acțiyhilor privind 
realizarea contactelor C.A.E.R. cu 
organizațiile economice și tehnico-, 
științifice internaționale în anul 
1976, bugetul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc pe anul 
1976.

Au fost examinate, de asemenea, 
alte probleme; ale, colaborării eco
nomice și tehnico-științifîce și ac
tivității organelor C.A.E.R. pentru 
care au fost adoptate hotărîri co
respunzătoare.

Ședința' Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Situația socială a continuat să se degradeze în Spania, ca urmare a intensificării acțiunilor greviste organizate în centura industrială a Madridului, precum și în alte orașe ale țării, în sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, precum și restabilirea libertăților politice. Numai în capitală, arată agenția France Presse, numărul greviștilor și al celor rămași fără slujbe, în urma- închiderii de către patroni a întreprinderilor pentru a preveni întreruperea lucrului, — se apropie de 200 000. Peste 15 000 de muncitori de la Standard Electric, filiala spaniolă a cunoscutei firme ITT, au declarat că sînt hotărîți să continue greva declarată în urmă cu șapte zile, cerînd reprimirea la lucru a 20 dintre colegii lor, concediați de direcție pentru organizarea unor acțiuni greviste anterioare.Poliția a anunțat arestarea a 100 de lideri sindicali care luau parte la o reuniune avînd ca scop constituirea unui comitet de grevă, .din care urmau să facă parte reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice componente ale Juntei democratice și Platformei de convergență . democratică.De asemenea, poliția a risipit, joi, la Madrid, folosind gaze lacrimogene, o demonstrație a aproximativ 3 000 de femei care, au adresat guvernului un document ce ex'primă protestul lor împotriva discriminărilor la care sînt supuse pe plan politic, social și cultural.

Efectele colonialismului se 
resimt din plin în zilele 
noastre în țările care au 
înlăturat lanțul dominației 
străine, cucerindu-și inde
pendența politică. Subdez
voltarea economică, tehni- 
co-științifică, nivelul de trai 
foarte coborît pentru majo
ritatea populației, zgudui
toarea „geografie a foamei"
— regiunile vaste ale glo
bului unde și în prezent 
inaniția seceră anual vie
țile a zeci de milioane de 
oameni — sînt consecințe 
directe ale. dominației colo
niale, vizibile în toate sta
tele nedezvoltate sau în 
curs de dezvoltare. După 
unele statistici, peste un 
miliard de oameni suferă 
de subnutriție, iar zeci de 
milioane de oameni sînt a- 
fectate de boli cronice. Și 
aceasta în timp ce populația 
țărilor 
lizate 
mare 
Terrei.
imagini elocvente 
actualele condiții în 
țările în curs de dezvoltare
— cu o economie prepon
derent agricolă — încearcă 
să surmonteze dificultățile 
legate de asigurarea hranei 
a sute și sute de milioane 
de oameni.

colonialismului în totalitate. Mai există încă rămășițe ale vechilor imperii, teritorii sub „tutelă" sau „asociate” metropolei, adevărate anacronisme ale timpurilor noastre. Desființarea sistemului clasic al politicii coloniale nu a dus însă la abolirea tuturor practicilor legate de epoca respectivă. Imperialismul și-a adaptat acțiunile la noile condiții, perfectîndu-și politica prin forme noi de dominație si dictat, de ingerințe, de exploatare a resurselor umane

zervele de wolfram și 82 la sutâ din rezervele de cupru), promovarea politicii de dominație, rezervîndu-le doar locul de furnizoare de materii prime, le-a menținut în situația de evidentă înapoiere economică și socială. Potrivit unor statistici, țările în curs de dezvoltare — deși furnizează 37 la sută din producția industriei extractive mondiale - au o pondere mai mică de 7 la sută în producția industrială a lumii. Ponderea Africii în rezervele lumii capitaliste este de 70

APARTHEIDULUI
• APARTHEID = rasism, 

violență, represiune 
nească, arestări,
malnutriție, exploatare.

• AFRICA 
milioane de 
16 milioane 
milioane de 
de asiatici.

• RHODESIA - 250 000 de 
albi domină peste 4 milioane 
de indigeni.

• Albii stăpînesc 87 la 
sută din teritoriu, africanii 
sînt obligați să trăiască in 
„bantustane" - ghetouri ale 
mizeriei. Cifre edificatoare : 
• 2/3 din africani sint afec
tați de șomaj • La fiecare 
35 de minute, doi copii 
negri și unul metis mor din 
pricina malnutriției • Un mi
ner alb cîștigă 327 ranzi (mo
nedă națională), un african 
numai 16 ranzi, iar infirmie
rele de culoare primesc 1/3 
din salariul celor albe * 80 
la sută din capitalurile in
vestite in R.S.A. și Rhodesia 
aparțin monopolurilor străine.

puternic industria- 
consumă cea mai 
parte a resurselor 
Reproducem două 

pentru 
care

Grupaj realizat de GH. SPKINȚEROIU

STMBATA, 17 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

10,00 O viață pentru o idee. 
Alexandru Odobescu. 10,30 Micul 
ecran... pentru cei mici (reluare). 
11,00 Telecihemâteca (reluare). 
12,25 De la Alba mai la vale. Cîn- 
tece și jocuri populare. 12,55 Clipa. 
Documentar TV. 13.15 Telex. 13,30. 
Inscripții' pe, celuloid. 13,40 Publi
citate. 13.45 Telerama. 14,15 Pre
miera ’76. Concert al Orchestrei 
de muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunii. 15,00 Caleidoscop cultural- 
artistic. 15,20 Vîrstele peliculei. 
16,20 Rugby : Anglia — Țara Ga
lilor (Turneul celor 5 națiuni). 
Transmisiune directă de la Lon
dra. 18,05 Club T. 18,55 Aici e țara, 
de Adrian Păunescu. Lectură în 
imagini. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 TeleenciclopechaL 
20,40 Film serial : Kojak. 2245 24 
de ore. 22,25 Călătorie în lumea 
operei.

DUMINICA, 18 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

8.30 Avanpremiera zilei. 8.40 Tot 
înainte! 9.35 Film serial pentru 
copii.: Daktari, 10,00 Viața satu
lui. 11,15 Ce știm și ce nu știm 
despre... 11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 
13,05 Album duminical. 16.55 Film

serial : Ascensiunea omului. Epi
sodul 3. 17.45 Drum de glorii. Con
curs pentru tineret dedicat sărbă
toririi a 100 de ani de la cucerirea 
Independenței de stat a României. 
19.00 Micul ecran... pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnal. 20.00 Pre
miul I. Reportaj TV. 20,20 Giuseppe 
Verdi — film artistic. 22,10 24 de 
ore. Sport.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic. 
20.00 Eroi îndrăgiți de copii. 20.20 
Ora melomanului. 20,55 Film se
rial : Kojak (reluare).

LUNI, 19 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
în limba maghiară. 19.00 Familii 
cu mii de vecini. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Cel mai 
bun... continuă. Concurs de cul
tură generală șl pregătire multi
laterală. 20.55 Emisiune pentru ti
neret. 21,20 Roman foileton : 
Forsyte Saga. Episodul IV. 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Muzică ușoară. 
17,20 File de dicționar. Jerzy 
Kawalerowicz. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Film serial

pentru copii : Daktari (reluare)'. 
20,25 Meridiane literare. 21.25 
Telex. 21,30 Mandatul încredințat. 
Reportaj-anchetă printre deputați 
din consiliile populare ale sectoa'- 
relor. 21,50 Portativ ’76.

MARȚI, 20 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Bijuterii 
muzicale. 10,15 Reportaj TV. 10,35

19,30 Telejurnal. 20,00 Cadran eco
nomic mondial. 20,20 Omule, po
mule... Melodii populare. 20.30 Pu
blicitate. 20,35 Teatru TV — Marele 
vis. Episodul 3. 21,30 Șlagăre și 
Interpreti. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial’: Lampa albas
tră. 20,45 Ce știm și ce nu știm 
despre... (reluare). 21.05 Telex. 21,10 
Tezaur de cîntec românesc. 21,40

SÀPTÀMÎNA TV
(17 — 23 ianuarie 1976)

Film artistic : Aventura lui 
Darwln (reluare). 11,50 Telex. 16.00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limba 
franceză. 17.00 Telex. 17,05 Cetate 
nouă în sărbătoare. 17,35 Scena. 
17,55 Pentru sănătatea dv. 18.05 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.35 Publicitate. 18,40 
Teleglob. Zair. Documentar. 19.00 
Arta plastică. 19,20 1001 de seri.

Spectacolul lumii : Cuba (I). 21,50 
Din filmoteca TV.

MIERCURI, 21 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

8.00 Teleșcoală. 10,00 Emisiune 
pentru tineret (reluare). 10.25 Bi
blioteca pentru toți : Reportajul.

11.20 Muzică populară. 11.35 Aten
ție la... neatenție. 12,00 Telex. 16,00 
Teleșcoală. 16,30 Curs de limba 
rusă. 17.00 Telex. 17,05 Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm...
17.20 La volan. Emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,30 Mult e 
dulce... 17,50 Album coral. 18.00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18.30 Tragerea prono- 
expres. 18,40 Voci tinere. Muzică 
ușoară. 18,55 Tribuna TV. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Re
vista economică TV. 20,30 Tele- 
cinemateca. 22;10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76. 20.25 Orchestre 
simfonice. Filarmonica de stat 
„Banatul“ din Timișoara. 21,15 
Telex. 21,20 Oamenii noștri. Filme 
documentare. 21,40 Roman foile
ton ; Forsyte Saga (reluare).

JOI, 22 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
Cîntece și dansuri populare, 17,25 
Din țările socialiste. 17,35 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală. 
17,55 Enciclopedie pentru tineret.
18.20 Cabinet juridic. 18,40 Publi
citate. 18,45 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Transmisiune din studioul de con

certe al Radioteleviziunii. 20,35 
Baladă pentru acest pămînt. 20,55 
Stele fără nume... la Galați. 21,20 
Publicitate. 21,25 Revista literar^ 
artistică TV. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. Orchestra 
de studio și corul Radioteleviziunii.

VINERI, 23 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film artistic : 
Veronica se întoarce. Premieră 
TV. 21,20 Mai aveți o întrebare ? 
22,00 Interpretul preferat : Păunița 
Ionescu. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Tineri soliști 
de muzică populară. 17,30 Anche
tă T (reluare). 18.05 Ritm și me
lodie. 18,20 Vîrstele peliculei (re
luare). 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Treptele afirmării. 
20.30 Viața economică a Capitalei. 
20.50 Opereta în... ritmuri moder
ne. 21,05 Telex. 21,10 Reportaj TV. 
21,25 Teatru scurt : Procesul lui 
Horea de Al. Voitin. Premieră TV,
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