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în satele județului Vîlcea se 
desfășoară în', aceste zile ample 
acțiuni pentru înfăptuirea obiec
tivelor pe care cetățenii și-au 
propus să le realizeze în cinstea 
Congresului consiliilor populare 
județene și al președinților con
siliilor populare. Astfel, în co
muna Slătioara au inceput lu
crările de construcție a unui 
nou magazin sătesc și se execu
tă ultimele finisări la un modern 
complex comercial, ce va fi des
chis peste citeva zile. Prin mun
ca patriotică a cetățenilor se 
vor mai construi două stații

auto, se va asfalta un kilometru 
de drum și se vor planta pe 
dealurile din împrejurimi citeva 
mii de nuci. Tot prin muncă pa- 
triotică, locuitorii comunei Cos- 
tești vor extinde rețeaua de apă 
potabilă a localității cu peste 3,5 
kilometri. în comuna Cernișoa- 
ra, o altă localitate din zona 
Horezu, a început construcția 
unei brutării și a unui nou dis
pensar, iar în localitatea Ciineni, 
curind vor fi date în folosință 
un nou atelier școală și o gră
diniță. în mai multe sate vil- 
cene, citeva mii de cetățeni 
participă la lucrări de amena
jare a unor cursuri de rîu, în
diguiri și desecări, la plantatul 
pomilor sau la amenajarea unor 
noi obiective menite să înfru
musețeze localitățile.

PENTRU ȚĂRANII 
COOPERATORI-NOI 

LOCURI ÎN COMPLEXELE 
BALNEARE

Proiectul Programului de măsuri pentru conservarea 
și dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976-2010 CLUJ-NAPOCA - UN ORAȘ CARE ÎNTINEREȘTE

AMPLE ACTION:
DE ÎMPĂDURIRE

La vechile și durabilele frumuseți 
ale orașului de pe Someș se adaugă 
an de an altele inedite care îi în
tregesc și amplifică personalitatea, 
îi sporesc zestrea edilitar-economi- 
că, îi consolidează tot mai mult lo
cul între cele mai de seamă cen
tre industriale, științifice, culturale

ale țării. Trei mari cartiere — Ghe- 
orghieni, Grigorescu și Mănăștur - 
au căpătat de pe acum dimensiu
nile unor adevărate orașe cu zeci 
de mii de locuitori fiecare, ale căror 
construcții moderne și îndrăznețe 
fac un binemeritat elogiu arhitecți- 
lor, proiectanților și constructorilor

1
clujeni. Numai în acest an ei vor 
înălța aici blocuri cu peste trei mii 
de apartamente și numeroase alte 
construcții social-culturale. Fotogra
fiile alăturate înfățișează ultimele 
realizări ale măiestriei lor : Biblio
teca filialei Academiei Republicii 
Socialiste România și noul hotel 
„Panoramic".

Tn anul 1976 vor fi dat« în 
folosință peste 1 250 locuri noî 
in complexe sanatoriale pentru 
tratamentul balnear al membri
lor cooperatori. în cele 11 com
plexe balneare, .aflate în con
strucție în stațiunile Buziaș, La
cul Sărat, 1 Mai, Covasna, 
Nicolina-Iași, Gioagiu și Bizu- 
șa-Sălaj, peste 28 000 de mem
bri cooperatori vor benefi
cia, anual, de tratamente șl 
asistență medicală. în acest 
cincinal se vor mai construi 
încă 6 asemenea complexe sa
natoriale, cu 1 200 de locuri 
pe serie, la Techirghiol. Băile 
Herculane, Pucioasa și Moneasa. 
Pînă în 1980 peste 70 000 mem
bri cooperatori, vor putea să-și 
îngrijească sănătatea în comple
xe sanatoriale ale unităților 
agricole.

PENTRU 0 MAI BUNA
GOSPODĂRIRE

A PAMINTULUI

(Continuare în pag. a Ill-a)

de Adrian Păunescu

dr. VASILE NICULAE

mișcării noastre 
Unirea Principa-

calea progresului, 
liberă și demnă, 

i unității naționale 
independenței de

In spiritul hotârîrii, al inițiativelor recomandate de Congresul al 
X-lea al U.T.C., unul din principalele obiective ale întrecerii „TINE
RETUL - FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLU
ȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE" il constituie participarea la ampla ac
țiune patriotică de dezvoltare a patrimoniului forestier al țării. In 
organizațiile U.T.C., in colaborare cu consiliile populare, cu inspec
toratele și ocoalele silvice, se definitivează in aceste zile toate deta
liile acțiunilor ce vor fi intreprinse, incepind cu această primăvară, 
pentru traducerea in faptă a Programului de măsuri pentru conser
varea și dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976-2010.

Tn programul pentru conser
varea și dezvoltarea fondului 
f<țestier în perioada 1976—2010 
—- document care stabilește,
pentru prima oară, măsurile pe 
termen lung în privința gospo
dăririi acestei valoroase bogății 
naturale a patriei — o impor
tanță deosebită se acordă. între 
altele, acțiunii de împădurire. 
Din datele existente la Inspec
toratul general de stat pentru 
silvicultură, reținem cifra de 
260 000 hectare integrale, supra
față ce urmează a fi impăduritâ 
în actualul cincinal. Cele mai 
mari întinderi — 236 700 ha — 
revin a fi executate de unitățile 
Ministerului Economiei 
tiere și Materialelor de 
strucții. 
destinate 
comunale 
consiliile 
merite, în

Dar cifra globală, pe cincinal, 
Include și alte valoroase semni
ficații, în ceea ce privește re
facerea mai rapidă a pădurilor, 
creșterea productivității acesto-

Fores-
Con- 

alte suprafețe fiind 
plantațiilor in păduri 
(administrate de către 
populare), in alinia- 
terenuri degradate.

ra. Astfel, cel puțin 65 la sută 
din cele 260 000 ha vor fi plan
tate cu specii de rășinoase ; 
două exemple — molidul se va 
întinde pe 87 000 ha. iar pinul 
pe 52 000 ha. Din aceeași cifră, 
70 la sută reprezintă procentul 
consacrat speciilor repede cres
cătoare. care la vîrste mici asi
gură un volum mare de masă 
lemnoasă.

Tn cadrul intensificării lucră
rilor de ameliorare a arborilor, 
un accent deosebit se pune pe 
aprovizionarea cu semințe selec
ționate. Tn spiritul prevederilor 
Programului de măsuri, au fost 
create delimitații de arborete 
și rezervații de semințe pe o su
prafață de 110 000 ha, numai re
zervațiile urmind să crească la 
25 000 ha. Tot in acest scop s-au 
stabilit măsuri practice, concre
te. de extindere în acest cinci
nal a plantațiilor semincere e- 
xistente cu încă 230 ha. Noile

I. andreița

Cetățenii comunei Boșorod, 
județul Hunedoara, și-au propus 
să planteze fiecare în gospodă
riile personale cel puțin 5 pomi 
fructiferi. Această valoroasă ac
țiune inițiată de deputați se 
bucură de sprijinul larg al Con
siliului popular comunal, care a 
luat măsuri pentru asigurarea 
materialului săditor necesar, în
grășăminte și substanțe chimice 
pentru combaterea bolilor șl 
dăunătorilor în livezi. Se apre
ciază că în următorii ani, pe 
lingă casele localnicilor se vor 
planta peste 20 000 pomi fructi
feri din soiuri de mare produc
tivitate. Tot în scopul unei mal 
depline folosiri a păimîntului, 
numeroși țărani cooperatori din 
localitățile județului Dolj situa
te In perimetrele legumicole 
Poiana Mare, Băileștl, Portăreștl 
au hotărît să amenajeze pe te
renurile din curțile gospodăriilor 
personale aoroape 30 ha de so
larii. Pînă în prezent mai mult 
de 6 500 țărani cooperatori din 
județul Dolj au contractat cu 
statul 16 500 tone legume, pe 
care urmează să le obțină 
curți și pe loturile personale.

în

Elevii anului III E de la Liceul „Ion Luca Caragiale“, execută mon
tarea aparatelor pentru, panourile de automatizare a cazonelor 

5 tone/h abur
Foto : O. PLECAN

Un deziderat al învățămîntului nostru

in condițiile in care va munci
și trăi după absolvire

• Microîntreprinderile școlare ieșene, întrunite intr-o consfă
tuire la nivelul județului. • Se conturează mai bine locul micro- 
întreprinderii în economia județului • Indicii economici ai inte
grării sint foarte importanți, dar nu trebuie realizați pe seama ne
glijării factorului educativ • Este necesar un catalog al produse
lor adaptate micilor întreprinderi școlare. • Microîntreprinderea, 
cercurile științifice și tehnice, societățile școlare, laboratoarele — 
constituite intr-un tot unde elevul să se pregătească pentru pro
ducție, pentru creație și inovație • Cum își poate ciștiga o micro- 
întreprindere specificitatea și personalitatea • întreprinderea tre
buie să-și găsească în microîntreprindere un partener de nădejde.

lașul a dat un start puternic 
microîntreprinderilor școlare, 
pornind cu îndrăzneală la_ orga
nizarea lor concomitentă, în 
mai multe școli și nu experi
mental, într-una singură. O 
școală, un liceu de un anumit 
profil nu pot ct~“‘-----‘~
soluții 
mintului 
toate celelalte licee,

• le-ar fi profilul.

nu pot experimenta 
de integrare a învăță- 

cu producția pentru 
  , oricare 

___  __ __ La această 
dată, 10 microîntreprinderi au 
vechime de creștere de un an 
și, în perspectivă, se întrevede 
crearea a încă 8 microîntre
prinderi. Pînă și Casa pionie
rilor din Iași este organizată 
pe structura microîntreprinde- 
rii.

Un neavizat ar putea consi
dera că ieșenii s-au grăbit. Așa 
am crezut și noi, dar înainte de 
a vizita microîntreprinderea și 
de a lua parte la prima con
sfătuire județeană a acestora, 
organizată la sugestia comite
tului județean de partid de că
tre Inspectoratul județean șco
lar și comitetul județean al 
U.T.C. Acțiunea de generaliza
re a microîntreprinderilor școla
re este departe de a avea un

caracter hazardat. După cinci 
ani de la cristalizarea, potrivit 
hotărîrilor partidului, a noii 
concepții de integrare a învă
țămîntului cu producția, s-a a- 
dunat suficientă experiență care 
justifică curajul generalizării 
formelor ce s-au născut în acest 
răstimp și care s-au impus prin 
cele mai bune rezultate.

Numeroase date demonstrînd
LUCRETIA LUSTIG

(Continuare In pag. a lll-a)

IN CONSTRUCȚIE -
3000 APARTAMENTE

GLORIA PREZENTA A UNEI 
TRADITI!SECULARE

enciclopedia sentimentală. . ....... • -A. . .. . .5-,

Constructorii din județul 
Neamț au început execuția a 
peste 1 000 de apartamente din 
cele aproape 3 000, cîte sînt pre
văzute a se construi în acest an, 
a numeroase unități comerciale, 
școlare, și sanitare. în cincinalul 
1976—1980, în localitățile rurale 
și urbane din această parte a 
țării vor fi date 
peste 8 700 locuri 
grădinițe, 
nate, 580 
locuri în 
miliști.

în folosință 
în creșe și 

2 400 locuri In inter - 
săll de clasă, 2 580 
cămine pentru nefa-

N. MILITARU

Continuatoare, pe o treaptă 
superioară, a glorioaselor tradi
ții de luptă ale poporului ro
mân pentru apărarea dreptului 
său sacru la viață liberă și inde
pendentă, într-o patrie unitară și 
suverană, clasa muncitoare din 
România, în frunte cu partidul 
său politic, a promovat cu con
secvență. în peisajul vieții so- 
cial-politice a țării, o concepție 
înaintată, fidelă învățăturii mar
xiste și izvorîtă dintr-o temei
nică analiză a realităților timpu
lui, fapt care a determinat pla
sarea sa în centrul luptei în
tregului popor pentru împlinirea 
acestor fundamentale dezide
rate.

Pentru proletariatul român, 
idealul deplinei independențe și 
al unității de stat s-a consti
tuit într-o adevărată permanen
tă, el ilustrînd toate acțiunile pe 
care mișcarea noastră muncito
rească le-a întreprins pe mul
tiple planuri. Proletariatul — se 
subliniază în Programul Parti
dului Comunist Român — s-a 
afirmat ca „purtătorul idealuri
lor celor mai revoluționare ale 
maselor populare, exponentul

ION VĂDUV A-POENARU

aspirațiilor vitale ale întregului 
popor muncitor spre dezvoltarea 
patriei pe i 
spre o viață 
spre făurirea 
și cucerirea 
stat“.

In tradițiile 
muncitorești, 
telor apare ca o necesitate is
torică. ca un rezultat firesc al 
evoluției societății românești, al 
năzuințelor seculare ale poporu
lui român de a-și făuri o patrie 
unită și suverană. „Ne-am unit 
fiindcă toți eram români — 
scria, iii 1883, publicația socia
listă semnificativ intitulată „Da
cia viitoare“. La lumina bine
făcătoare a civilizațiunii, mun
tenii și moldovenii au cunoscut 
că sînt frați și că interesul lor 
le comandă a se uni“. Dar Uni
rea realizată in 1859, arătau mi- 
litanții socialiști, este doar o 
primă etapă pe drumul făuririi 
statului național unitar român. 
Lupta pentru deplina unitate și

"1

I

J

Unirii
Privesc a țării hartă și ornicul din piept 
Marchează veșnicia la margine de zare, 
Și brazii țării urcă spre zarea ce-o aștept, 
Cu sănii încărcate cu pline și cu sare ! 
Ardealul și Moldova și Țara lui Mihai, 
Stau adunate-n Hora Unirii mult visată 
Și chiuie Carpații în mioritic grai, 
Iar harta din perete e inima mea toată ! 
Și din portretu-acesta al țării mele, iată, 
în ochi, contururi sfinte istoria descrie, 
Și martor sînt cînd Cuza, prin voia lui Moș Roată, 
Pe tronul României cu-ntreaga țară suie ! 
Mă prind în hora care statornic se rotește 
Și peste Milcov lasă o punte-n veșnicie ; 
Din Olturile țării eu sorb și omenește, 
în mine se înalță visata Românie !
Am mîna încleștată de mîna tuturora 
Și urc pe parapetul din veacul douăzeci, 
Cînd în Ardeal, poporul încinge iarăși hora, 
încununînd Unirea Românilor pe veci ! 
Privesc a țării hartă și pîn-la mine vin, 
Din lungile istorii ce permanent mă ară, 
Și-n fața suverană a țării mă înclin, 
Și-s fericit pe lume de dacica mea țară !...

pentru desăvîrșirea indepen
denței trebuia continuată, pen
tru ca poporul român, în frunte 
cu clasa muncitoare, să reali
zeze Dacia Română, pe pămîn- 
tul căreia „Vom putea striga 
liberi și împreună : Trăiască 
România !“

Proletariatul român a dat stră
lucite dovezi ale patriotismului 
său fierbinte, ale dăruirii și 
devotamentului pentru cauza 
poporului și a patriei. El a mi
litat pentru cucerirea indepen
denței de stat decline în răz
boiul din 1877—1878. apoi, după 
ce acest obiectiv vital al tutu
ror românilor a fost realizat, 
clasa muncitoare și partidul său 
politic au demonstrat cu putere 
atașamentul profund față de 
imperativul apărării suveranită
ții patriei și au luptat pentru 
înfăptuirea statului național 
unitar.

Prezență activă, dinamizatoare 
și mobilizatoare a maselor largi 
populare în istoricul an 1918, a- 
tunci cind idealul unității și-a 
aflat deplina săvîrșire, clasa 
muncitoare și-a adus o contri
buție de cea mai mare însemnă
tate la încheierea victorioasă a 
luptei naționale a tuturor româ
nilor. Atunci cînd, la 1 decem
brie 1918. imensa mulțime adu
nată pe Cîmpul lui Horia de la 
Alba Iulia, aclama, în consens 
cu întreaga suflare românească, 
evenimentul de încununare a 
aspirațiilor de veacuri ale po-

(Continuare in pag. a Ill-a)

Un interviu in exclusivitate pentru 
„Scînteia tineretului" cu ȘTEFAN COVACI 

despre „Fotbalul românesc și viitorul său" (I)

„Sa acordăm prioritate 
problemelor ae fond66

ÎN PAGINA a 2-a

IN PAGINA a 4-a
• Consiliul de Securitate și-a 

continuat dezbaterile asu
pra situației din Orientul 
Apropiat

• în Liban se întrevăd șan
se de revenire Ia normal 
— Ia Beirut a fost liniște

• Aldo Moro așteaptă hotă- 
rîrea conducerii P.S.I. pri
vind soluționarea crizei de 
guvern din Italia

Unire 
în revoluție

Sărbătorind astăzi Unirea Prin
cipatelor române, fapt istoric și 
fapt etern, noi, revoluționarii, 
am învățat să sărbătorim și vom 
învăța încă și mai mult să săr
bătorim unirea în revoluție, în 
aparență o incompatibilitate pen
tru că unirea este legătură, a- 
dunare. armonie, iar revoluția 
este spargere a tiparelor, nemul
țumire, luptă, contradicție, refuz 
al armoniei existente. Este vorba, 
însă, de o incompatibilitate irea
lă pentru că adevărata unire este 
unirea în revoluție, pentru că 
fără 1848, 1859 nu ar fi fost po
sibil, ) 
vara lui 1965 sau 
sau vara lui 1972 
posibile fără vara 
rea în revoluție 
formă superioară 
în care se unesc, 
ment patriotic profund și necon
diționat, toți cei ce fac revolu
ția sau participă la ea din ideea 
nobilă a propășirii patriei și a 
binelui social. Unirea în revolu
ție cere tuturor nu doar partici
pare exterioară, ci examen lăun
tric, severitate de conștiință cu 
privire la sine. Construcției so
cialismului multilateral dezvoltat, 
pe carie președintele Ceaușescu 
l-a propus națiunii române, nu-i 
este indiferentă calitatea fiecărei 
cărămizi a Construcției. O horă

pentru că, de exemplu, 
vara lui 1968, 
nu ar fi fost 
lui 1944. țJni- 
reprezintă o 

de patriotism, 
intr-un sentl-

a unirii de azi are nu numai ca
racter cantitativ, ci și caracter 
calitativ. Firește unitatea națio
nală nu are ierarhii. In lupta 
pentru existența și rezistenta pa
triei, nimeni nu are alt rang de
cît acela pe care i-l dă parti
ciparea la această luptă. Nu mai 
funcționează nici un fel de forme 
goale, ci doar legile teribile ale 
încleștării pentru existență și re
zistență. Nu mai există contabil 
șef și inspector șef principal etc. 
Există cetățeni, există ostași, e- 
xistă patrioți. Ei, toți, așezați 
în ordinea pe care o impune 
lupta. Înfăptuind și continuînd 
să înfăptuiască idealurile de li
bertate națională și dreptate so
cială ale poporului nostru, Par
tidul Comunist Român a reali
zat în deceniul din urmă această 
superbă și fierbinte unire în re
voluție, această unitate națională 
vegheată de dreptatea socială. 
Pentru ca Hora Unirii să se 
poată întinde cu îndrăzneală și 
cinste pe întreg pămîntul Româ
niei spiritul revoluționar care 
domină această țară a așezat pe 
fiecare la locul său. (Sigur, pro
cesul este încă in curs pentru ca 
omul potrivit să se afle pe locul 
potrivit. Noi vorbim de datele 
generale ale problemei).

(Continuare în pag. a ll-a)

Interesante cercetări

problemele tineretului de pe 
lingă C.C. al U.T.C. a finalizat 
recent o serie de studii intere
sante sub raportul aplicabilită
ții lor. Acestea sînt rodul unor 
cercetări multidisciplinare — 
sociologice, etice, psihologice, 
ergonomice, juridice și peda
gogice — eșalonate pe par
cursul mai multor ani, care au 
fost efectuate asupra unor gru
puri reprezentative pentru toa
te categoriile de tineri. Stu
diile s-au referit la aspecte ale 
perfecționării activității Uniu
nii Tineretului Comunist, contri
buția asociațiilor studenților 
comuniști la îmbunătățirea ac
tivității profesionale, integrarea 
tinerilor în întreprinderile cu 
grad mare de tehnicitate — cer
cetare realizată la ..Rulmentul" 
din Brașov și „Tehnoton“ din 
Iași. Alte cercetări au vizat sta
bilizarea forței de muncă în 
mediul rural și migrația tine
retului spre oraș : fluctuația 
forței de muncă tinere la între
prinderile siderurgice, aspecte 
ale orientării școlare și profe
sionale a cărei principală con
cluzie este schimbarea orientă
rii tinerilor spre licee de spe
cialitate și școli profesionale 
Dinamica infracționalității în 
rîndul tinerilor în anii 1970—1975 
a constituit tema unui alt stu
diu, care a indicat o descrește
re substanțială a fenomenului, 
în special în rîndul minorilor.

Dacă diriguitorii „Europei libere", post re
cunoscut între altele și prin scopurile sale 
diversioniste, apelează foarte adesea în pro
gramele pe care le difuzează la tineretul ță
rilor socialiste lansind insidios ideea „lipsei 
lui de libertate", motivul îl deducem ușor din 
înseși cuvintele doamnei Monica Lovinescu, 
atunci cînd vorbea despre „Locul tineretului 
în societatea românească". In mod voalat, 
sub un pretext mai mult încîlcit decît filoso-' 
fie, ea încearcă să strecoare presupușilor 
ascultători din generațiile noi ideea că tine
retul reprezintă „o ceată aleasă 
de destin”, că „tinerețea se con
fundă cu vîrsta riscului, a refu
zului de a te integra în cotidian, 
a dorinței de excepțional, de a- 
ventură, vîrsta prin excelență a 
fervorii și mai ales vîrsta fără 
imaginație pentru moarte". Aceș
tia — încearcă subvenționații „Eu
ropei libere" să spună — aceștia 
sînteți voi, tinerii I Și-n mecanis
mul gîndirii lor, comentatorii de 
tipul doamnei Monica sînt aproape siguri 
că au și pus o primă talpă cuceritoare pe 
sufletele celor mai slabi.

Premisa îndemnului 
ca și formulată.

Păi dacă dumneata, 
tr-o ceată aleasă de 
dumneata să te supui
muncă ce vine din partea „autorităților" ? 
Să urmezi „plictisitoarele" teorii despre res
pectarea normelor de civilizație, despre or
dine și disciplină, care vin din partea co
muniștilor ? Vai, păi ce fel de ales ești dum
neata ? Dumneata te confunzi cu vîrsta ris
cului, a aventurii, a respingerii oricărei nor-

me I Și atunci, cum ? Tocmai pe dumneata, 
tînâr, să te cheme la încadrarea în coti
dian, adică la realizarea de planuri de 
muncă, la proiecte pentru prezent și pers
pectivă ? Vai și iar vai 1 Dumneata, care 
trebuie să fii un om... liber ?

Deci, mai pe șleau : ce-ar fi s-o ștergi 
mata, cu un prilej oarecare, în Occident, și 
cînd ți se termină banii și devii muritor de 
foame să fii nevoit a apela la ajutorul „lu
mii libere dind niscaiva declarații contra 
țării (doar atît !) postului „Europa liberă”,

CINE NE ATACĂ 
DIN SIRIUS ? (li)

de Eugen Florescu

la diversiune le pare

tînâr, faci parte din- 
destin, cum adică : 
veșnicului îndemn la

mulțumind în final patronilor domnului Noel 
Bernard pentru ajutor și bunăvoință ?

S-o recunoaștem, tupeul cîntăreților de la 
„Europa liberă" e exemplar, adică fără li
mite, caracteristic de la cei mai proaspeți 
achiziționați pînă la doamna Monica Lovi- 
nescu, cea care - negăsindu-și loc într-o 
societate intr-adevăr de cultură — își arogă 
printre ceilalți remunerați ai susnumitului 
post rolul de „cea mai intelectuală". Și unii 
și alții, din prima clipă — fie că ai neplă
cerea unei întîlniri directe cu ei, fie că ți 
se strecoară în ureche, noaptea, pe unde 
scurte, zgîriindu-ți timpanele - te iau „tare" 
de la„ început : „tineretul român nu este 
liber I" ; sau i „de ce nu dați libertate ti
neretului" î

Băieții și fetele cu care am călătorit în 
martie trecut în S.U.A. („Ambasadorii prie
teniei") au fost martori la o asemenea scenă. 
Tocmai discutam cu un nefericit, amăgit prin 
aceleași procedee diversioniste, de racolare, 
pe numele lui Mihai Budâî, din Timișoara 
(era la Muzeul național de știință din New- 
York), cînd ne-am trezit cu un cetățean 
care purta un magnetofon și care s-a reco
mandat. „Brînduș, de la „Europa liberă". 
Voia, nici mai mult nici mai puțin decît să 
„vorbim țării" prin microfonul lui. Ne făcea 

„serviciul” întrucît rămăsese im
presionat de marele succes al 
tinerilor noștri in America. Etc., 
etc. l-am spus să-și vadă de 
treabă, amintindu-i că la noi a- 
casă vorbim noi, nu altcineva, 
avînd mijloacele noastre tehnice. 
De la politețea de început, indi
vidul a trecut imediat la atac : 
„Vasăzicâ, ne-a aruncat-o el, 
asta-i libertatea de care dispu
neți în România I Asta-i demo- 

de care vă bucurați I... Noi, 
ne străduim la „Europa liberă" să

crația
zicea el, _______ __ iw
vorbim cit mai obiectiv despre țară, și dum
neavoastră ne împiedicați !...". Și așa mai 
departe. Cu tupeul și obrăznicia de care a-
mințeam. Incit, enervîndu-ne, i-am răspuns : 
„Obiectiv ? Dă-ne, domnule, microfonul să-i 
luăm noi un interviu acestui om de alături, 
care s-a lăsat păcălit și a fugit din țară și 
care acum se smiorcăie pe aici că o duce 
prost, că nu știe cum să se mai întoarcă. 
Să-l lăsăm să ne povestească el cum 
trăiesc și alți transfugi. Sau nu sînteți liberi 
să transmiteți asemenea lucruri prin antena 
„Europei libere" ?

(Continuare în pag. a U-a)
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DEBUTUL ÎN FILM
Am revăzut-o, într-un frumos 

film T.V. cu versuri de dragoste 
realizat de Dinu Tănase, pe ac
trița Elena Albu, protagonista 
acelui „Ilustrate cu 
cîmp“ pe 
curs atîta 
Poate mai 
lui Blaier 
țea atît de cinematografică a 
acestei tinere artiste, aerul ei 
intelectual plin de discreție, fe
lul atît de rar fericit de a spune 
versuri astfel îneît misterul să 
nu înăbușe sensul și acesta să 
nu devină strigător. 
Elenei Albu denotă 
mai inteligență și 
acea intuiție a

marginea 
entuziastă 
mult decit 
ne-a uimit

flori de 
căruia a 
cerneală, 
în filmul 
frumuse-

Frazarea 
nu nu- 

har, ci și 
specificului 

cinematografic, la fel de dis
cretă, firească, lipsită de con
fecție, care indică cert persona
litatea. Este o opinie personală, 
dar credem că de la apariția 
Irinei Petrescu în filmul româ
nesc nu am intuit mai limpede 
„vedeta“ — cuvînt pe care îl 
luăm în sensul său firesc de 
excelență. Nu ne mai rămîne 
decit să sperăm nu numai că 
Elena Albu va confirma, dar 
mai ales că va avea posibilita
tea să o facă.

Chestiunea debutului în film, 
fie el regizoral sau interpreta
tiv, amintește poate mai mult 
decit orice altceva că filmul nu 
este numai o artă, ci și o in
dustrie, că filmul are un autor
— regizorul — dar că acesta nu 
e singur și că de acesta, de au
tor depinde dacă debutul cutărui 
actor excelent, sau operator, sau 
scenograf, sau, sau... — nu ră
mîne o întîmplare fericită dar 
fără urmări. Ultimii doi ani au 
impus, s-a spus de atîtea ori, 
o adevărată pleiadă de autori de 
film tineri care au făcut să tre
sară sala, venind în cinemato
graf cel puțin cu o concepție 
limpede despre cum cred ei că 
trebuie să arate ’acesta. Ei nu 
seamănă între ei, nici ca ma- 
mieră, nici ca temperament, nici 
ca înclinații și poate acesta e 
lucrul cel mai dătător de spe
ranțe. Dacă e bine că cinema
tograful românesc a căpătat a- 
cel profesionalism — ca medie
— de la care începem să putem
vorbi de stil, iarăși e bine să 
se înțeleagă că măiestria pro
fesională se cîștigă nu oricum 
dar pe teme generoase. Acești 
tineri autori de cinema, Con
stantin Vaeni, Dan Pița, Mircea 
Veroiu, Mircea Daneliuc, par a fi 
depășit încă din anii de studiu 
chestiunea A.B.C.-ului profesio
nist, punîndu-și-o acum pe a- 
ceea mult mai complicată, a sti
lului cinematografic, a persona
lității distincte, chestiunea gra
vă a opțiunii tematice. Faptul 
că toți autorii numiți au debu
tat cu filme „grele“, care pu
neau cu adevărat întrebări și 
încercau să dea răspunsuri la 
ele e departe de a fi un teri
bilism juvenil. Despre așa ceva, 
în film, mai mult ca în alte 
arte, e greu să. fie vorba, pen
tru că filmul implică mult prea 
multe forțe și mult prea mulți 
bani ca să-și permită rateuri 
părintești cu autori care '„pro
mit“. Asta filmul românesc și-a 
permis-o în. perioadele de în
ceput. E o etapă depășită 
și exigențele actuale, ca și pro
gresul actual sînt ambele fi
rești. în mod normal nici nu ar 
trebui să vorbim de autorii ti
neri numiți „în serie“, ci des
pre fiecare ca o entitate, dar 
coincidența debuturilor lor rea
lizate forțează ideea de „gene
rație“. Gravitatea cu care ei își 
pun chestiunea opțiunii tema
tice ține, firește, de concepția 
asupra artei, dar nici o con
cepție justă, inteligentă, po
zitivă de la prima pînă Ia ul
tima secvență nu poate salva de 
la neant o peliculă netalentată 
și un autor lipsit de har. Lu
crul acesta e destul de 
explicit reprezentat și în fil- 
mografia noastră. Deci opțiunea 
tematică este, în ultimă ins
tanță, o -1—11---- 2-
Alăturîndu-se celor mai buni de 
pînă acum, tinerii regizori de 
care e vorba au realizat 
filme foarte bune și este firesc 
să devenim nerăbdători, să aș
teptăm „lanțul“, veriga aceea 
care mai lipsește pentru a ne 
putea constitui în veritabilă 
„școală“, pentru a putea aduce 
filmul românesc la nivelul pe 
care cu toții îl sperăm, din ce 
în ce mai justificat. Un lanț de 
reușite poate fi și acesta o răs
cruce, un moment de analiză, 
un... semnal de alarmă, ceea ce 
nu e un paradox căutat. într-a
devăr, un semnal de alarmă al 
atenției se impune, pentru că 
nu dorim de fel să repetăm 
experiențe anterioare cu spe
ranțe care au fost lăsate să lîn- 
cezească tocmai pentru că le stă
tea bine ca speranțe. Așteptăm 
deci cu nerăbdare noul film al 
lui Vaeni, noul film al lui Da
neliuc, îi dorim și pe aceștia la 
fel de „bătăioși“ ca Veroiu și 
Pița care au intuit că un debut 
bun trebuie consolidat și au și 
făcut-o. Credem că talentul lor,

diferit de talentul Malvinei Ur- 
șianu, diferit de talentul lui An
drei Blaier, diferit de talentul 
lui Mihu Iulian sau de cel al 
lui Manole Marcus, diferit de 
talentul lui Dinu Tănase, de
monstrat evident la televiziune 
și în operatorie ca șă nu ne în
doim de debutul său anunțat, 
pot spori acel front de șoc care 
să impună solid în cimpul arței 
românești, atît de prestigioasă, 
filmul. Care nu poate să tră
iască în absența actorului tînăr 
vedetă, iar tinerele noastre ve
dete de film se apropie cu vo
ioșie de o frumoasă maturitate. 
O problemă ce se pune mereu 
cu aceeași acuitate, prin forța 
lucrurilor, este cea legată de 
debutul actorilor tinerii în 
film. Figuri care apar și dispar, 
paradoxal, asta obosește ochiul

spectatorilor. Iată de ce o apa
riție ca aceea a Elenei Albu 
n-are voie să fie întimplâtoare. 
Ni se pare ciudat că numai An
drei Blaier — ce-i drept, cu o 
mină excelentă la actori debu
tanti — vezi Valeria Seciu — 
a „văzut-o“ pe Elena Albu în
tr-un an cînd prea ades ne-am 
întilnit cu preferințe nejustifi
cate. Vremea frumuseților de 
mucava a dispărut de mult, cu 
atît mai mult trebuie să fim a- 
tenți pe. cine propulsăm spre 
prototip în filmul românesc care 
are încă atitea datorii față de 
viața tineretului nostru contem
poran, în cine îi propunem deci 
să se recunoască. Publicul tre
buie să „simtă“ regizorul, dar 
de văzut... îl vede pe actor.

SMARANDA JELESCU

Un interviu în exclusivitate pentru 
„Scînteia tineretului" cu ȘTEFAN COVACI

chestiune de talent.
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Expoziția tinerilor fotografi britanici
Foto : O. PLECAN

*

WOIIMPOIIT
Despre „Fotbalul românesc și viitorul său“ (I)

ACORDĂM PRIORITATE
PROBLEMELOR DE FOND

In jurul fotbalului au avut și au loc discuții șl dezbateri a- 
prinse. Este, poate, din acest punct de vedere, cea mai agitată 
vacanță fotbalistică.

întrucît fotbalul este apanajul tineretului, ziarul nostru își pro
pune să dezbată cîteva probleme legate de condiția actuală șl 
dezvoltarea, în perspectivă, a fotbalului românesc. Un prim in
terlocutor - antrenorul emerit Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
Federației române de fotbal, selecționerul unic al reprezentati
velor naționale. Deoarece Ștefan Covaci nu mai are nevoie să 
fie prezentat cititorilor, - el fiind de mult recunoscut ca unul 
dintre cei mai reputați tehnicieni din lume - înainte de a con
semna interviul, o singură precizare : am încercat ca întrebările 
noastre să se identifice cît mai mult cu cele pe care și le pun 
milioanele de iubitori ai celui mai popular dintre sporturi și la 
care ei, suporterii și spectatorii, așteaptă răspunsuri autorizate. 
Și nu numai răspunsuri, ci acțiuni concrete, măsuri eficiente, 
inițiate operativ, care să determine schimbările grabnice pe care 
ni le dorim cu toții în fotbalul românesc.

— Un om cînd se apucă de o 
treabă trebuie să știe bine ce 
are de făcut. Sînteți învestit cu 
o mare răspundere de puține 
zile. Cum apreciați starea 
fotbalului nostru ? Știți care sînt 
lacunele și neajunsurile, ce-1 
lipsește acestei activități ?

— Cunosc foarte 
Iul românesc, n-am 
te de el niciodată, 
celor 5 ani cît am 
antrenor în Olanda 
săptămînal, prin presa de la 
ambasadă, mă informam asupra 
evenimentelor sportive din țară, 
eram la curent cu jocurile și 
rezultatele. Știam forța echipe
lor, înregistram performanțele 
și eșecurile. Pentru mine și 
pentru alții problema este — 
dar sper să nu mai fie pentru 
viitor — că în fotbalul nostru 
sînt... prea multe probleme. 
Lipsurile, neajunsurile se cu
nosc, nu aș vrea să le mai re
pet.

— întrucît este Vorba de o 
analiză mai profundă, care se 
așteaptă să fie urmată de mă
suri realiste șl eficace, poate 
că n-ar fi rău să numim cîteva 
realități și fenomene din fotba
lul nostru care au făcut și fac 
obiectul pnor aprinse discuții.

— Dezbaterile la nivelul dife
ritelor foruri, ca și unele comen
tarii din presă pornesc de la 
faptul că nivelul competițiilor 
interne este nesatisfăcător, în 
raport cu condițiile pe care le 
au asigurate fotbaliștii, și de-aici 
o reprezentare necorespunzătoa
re în arena internațională. Se 
știe, a fost 
„sferturile“ 
pionatului 
noastre de 
din primul 
ropene“ ; 
acte grave de indisciplină, s-a 
vorbit despre abdicări de la spi
ritul de sportivitate, des
pre vicierea unor rezulta
te ca urmare a unor arbi
traje incompetente sau inco
recte, ceea ce a influențat nega
tiv atmosfera de pe stadioanele 
noastre. De asemenea s-a apre
ciat că s-au comis greșeli inad
misibile la cluburi, la loturi, in
clusiv la Federație, atît privind 
instruirea, cît și educația, in
staurarea unui climat moral de 
muncă sănătos în fotbal, de înal
tă răspundere, de ordine și dis
ciplină. Iată un arsenal de pro
bleme — toate bine cunoscute la 
această oră, care își așteaptă 
rezolvări din partea noului Bi
rou federal desemnat,, recent, de 
către plenara comitetului federal. 
Important, acum, mi se pare tri
erea problemelor ; să dăm prio
ritate celor de fond, pe care să 
le rezolvăm pînă Ia capăt. Pen-

bine fotba- 
fost depar- 

In perioada 
activat ca 
și Franța,

ratată calificarea în 
de finală ale Cam- 
european, echipele 
club au eșuat încă 
tur al „cupelor eu- 

au fost înregistrate

fi

ț-sț’ițs;
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Gala cenaclului 
„Amfiteatrul artelor

In zilele de 25 ianuarie 
a.c„ orele 19, in 26 și 27 Ia
nuarie a.c., orele 20,30, la 
Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa“ din 
București va avea loc Gala 
cenaclului „Amfiteatrul arte
lor" al revistelor „Viața stu
dențească șt „Amfiteatru". 
Cu acest prilej vor fi înmî- 
nate premiile concursului a- 
nual de creație literar-artis- 
tică organizat de Comite
tul Executiv al Consiliului 
U.A.S.C.R. și revista „Amfi
teatru". Nu vor lipsi din cele 
trei spectacole corurile de 
cameră „Animosi" și „Pre
ludiu", orchestra „Camerala“,

formațiile „Cristal". „FFN , 
„Curtea veche“, „Jet", „Aca
demica“, Mircea Florian și 
formația sa de folk, tarago- 
tistul Dumitru Fărcaș, soliș
tii Adrian Romcescu, 
Chebac, Benedict 
Zoia Alecu, 
Constantin
Stoichiță.

Biletele se
la sediul redacției revistelor 
„Viața studențească" și „Am
fiteatru" (Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 9., et. 3), de la Ca
sa de cultură a studenților 
(Calea Plevnet nr. 61) și de 
la difuzorii voluntari din fa
cultăți și licee.

Adina 
Moțet,

Dan
Popescu, 
Dimitriu, 

Marian

pot procura de

' -^-.y......    « .

1
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tru că numai așa vom ridica ni
velul calitativ al fotbalului, nu
mai așa îl vom face competitiv 
în arena internațională, ceea ce 
interesează în cel mai mare 
grad. Competitiv nu numai la 
nivelul echipei naționale 
asta, contează, desigur — 
la nivelul echipelor de 
Trebuie să ajungem să 
1—2 echipe care să promoveze 
în „cupele europene“ și în jocu-

— ?i 
ci și 
club, 
avem

rile internaționale din primă
vară, cînd se întilnesc forma
țiile de elită ; asta dă forță și 
colorit activității fotbalistice 
dintr-o țară. Fotbalul nostru va 
fi competitiv atunci cînd vom 
avea mulți antrenori și jucători 
solicitați peste hotare. Mă re
fer doar ca la un criteriu, fără 
intenția de a susține un aseme
nea principiu. Cînd alții îți a- 
preciază rezultatele și se inte
resează de tine, îți dă parcă 
mai bine dimensiunea valorii, 
acea imagine de calitate, de 
marcă. După opinia mea, două 
sînt problemele de fond, pro
bleme majore ale fotbalului 
nostru, și ele trebuie să deter
mine preocuparea și răspunde
rea permanente ale forurilor de 
care depinde rezolvarea lor : a) 
fotbalul, ca sport de masă b) 
fotbalul ca sport de performan
tă, în strînsă dependență de 
cel de masă, văzut într-un ra
port de determinare cu instrui
rea jucătorilor și statutul «aces
tora. Dacă pentru fotbalul de 
performanță sînt create condiții 
bune, cel de masă este neglijat 
într-un mod inadmisibil. Toate 
țările care au fotbal avansat se 
bazează pe un fotbal de masă, 
cu o cuprindere imensă — ca 
număr de practicanți și ca nu
măr de terenuri simple unde 
joacă tatăl cu fiul, unchiul cu 
nepotul. Dar să exemplificăm : 
în R.F. Germania sînt înregis
trați 2 800 000 de jucători de 
fotbal, în Anglia — 2 700 000, în 
Franța — unde o jumătate din

țară e ocupată de rugbi — 
1 200 000, în Olanda — 3 200 000, 
cifră record : tot al patrulea o- 
landez, sau al doilea bărbat 
este înscris și joacă într-o e- 
chipă. Concluzia se desprinde 
singură cînd vom arăta că țara 
poastră, cu o populație de 21 
milioane, are înregistrați doar 
120 000 de practicanți ai fotbalu
lui. Din păcate lipsește spiritul 
de animare a acestui sport ; a- 
nimația, propaganda se fac nu 
pentru a-1 practica fiecare copil, 
fiecare tînăr, ci pentru a-1 privi 
din tribune.

— Și ce este de făcut 1
— In școli să se joace fotbal. 

Să se reglementeze această ac
tivitate în școală. Nu mai este 
ca pe timpul nostru cînd copiii 
jucau fotbal pe maidan, își a- 
bandonau școala și se dedicau 
fotbalului, sperînd că astfel își 
aranjează un rost in viață. în 
condițiile de astăzi nu mai este 
posibil așa ceva. Toți copiii sînt 
încadrați în procesul învăță- 
mîntului. Pentru că există un 
părinte — partidul, statul — 
care are grijă de toți, de viitorul 
lor. Deci, în acest cadru trebuie 
găsite soluții : terenuri, echi
pamente, mingi, antrenori, in
structori. Noua conducere a Fe
derației are în vedere o colabo
rare mai strînsă, mai fructuoa
să, cu Ministerul Educației și 
învățămîntului. Sint deja cîteva 
proiecte, cîteva soluții, ele tre
buie transpuse, de urgență,' in 
viață. Avem 2 000 de antrenori 
atestați. Diviziile A, B și C nu 
utilizează decit vreo 250 dintre 
ei. Restul trebuie să activeze, 
pentru fotbal, la locurile lor de 
muncă. Ei trebuie să-și valori
fice vocația. Sînt tehnicieni buni, 
cu experiență, care au jucat 
fotbal. Nu mă refer la absol
venții I.E.F.S. care, deși au ieșit 
cu specializarea în fotbal, n-au 
practicat — unii dintre ei — 
niciodată acest sport. Fotbalul 
cere experiență, practică. Totuși, 
acești tineri, profesori de educa
ție fizică, cu diplome de an
trenori de fotbal, ar putea face 
mai mult, în școli, pentru acest 
sport, atrăgind tinerii la prac
ticarea lui, preocupîndu-se de 
dezvoltarea bazei materiale. 
Dacă vrem o revitalizare a fot
balului românesc el trebuie să 
pătrundă în școală. Aici trebuie 
să i se pună baze temeinice. 
Este însă nevoie pentru aceasta, 
după cîte mi-am dat sama, și 
de schimbarea unor mentalități 
la unii părinți, la unele
didactice. Se cere creat un 
dru organizatoric adecvat 
nivelul vîrstei școlare ; să 
temeiem această activitate 
baza unor principii viabile și 
metode moderne. Este problema 
de fond cea mai importantă, 
neglijată nepermis în ultimii 
10—15 ani. Ignorarea ei a avut 
drept consecință restrîngerea 
numărului de tineri care prac
tică fotbalul, aria de selecție a 
valorilor s-a îngustat, iar ta
lente deosebite, jucători de mare 
perspectivă, apar tot mai rar. 
Lipsa eșaloanelor tinere se re
simte nu numai în loturile na
ționale, ci și la echipele de club. 
Or, creșterea, promovarea și e- 
ducarea tinerilor fotbaliști, pe 
umerii cărora stă viitorul fot
balului nostru, este o problemă 
fundamentală. Primul pas 
care vrem să-l facem.

TENIS
în sala sporturilor Floreasca 

din Capitală au început ieri în
trecerile campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
României, competiție de am
ploare la care participă sportivi 
și sportive din 12 țări. Finala 
competiției masculine pe echipe 
se va disputa între selecționatele 
R. P. Chineze și Franței, victo
rioase în semifinale cu 3—0 și 
respectiv 3—1 în meciurile cu e- 
chipele Cehoslovaciei și R. F. 
Germania. Formația României 
a întrecut reprezentativa Gre
ciei cu 3—1 și a pierdut în 
sferturile de finală cu 1—3 la 
Cehoslovacia.

Pentru finala competiției fe
minine s-au calificat echipele 
R. P. Chineze și Cehoslovaciei, 
în semifinale jucătoarele din 
R. P. Chineză au eliminat cu 
3—0 formația secundă a R.P.D. 
Coreene, iar selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu 3—0 pri
ma echipă a R.P.D. Coreene. 
Formațiile României au fost e- 
liminate în sferturile de finală : 
prima echipă a pierdut cu 1—3 
la R.P.D. Coreeană, iar selecțio
nata secundă a fost întrecută cu 
3—1 de reprezentativa R. P. 
Chineze.

(Urmare din pag. I)
Hora Unirii nu mai are în zi

lele noastre înfățișarea unei de
vălmășii mai mult sau mai pu
țin armonioase. In care fiecare 
se prinde unde se întîmplă să-și 
găsească un loc și nimeni 
mai are biografie, nimeni 
mai are identitate, nimeni 
mai are decit disponibilitatea de 
a se invirti. Hora Unirii înseam
nă azi toată scara valorilor so
cietății românești, muncitori, ță
rani, cărturari, tineri și virstnici, 
femei și bărbați, români, ma
ghiari, germani, sirbi, ucraineni, 
evrei și toți ceilalți care trăiesc 
aici, într-o armonie dictată de 
necesitatea țării Hora Unirii din 
toate zilele românilor este struc
turarea și așezarea valorilor pa
triei in funcție de ordinele de 
zi ale patriei, exprimate prin 
spiritul revoluționar. Sărbătorind 
unirea, noi nu uităm să sărbă
torim lupta pentru afirmarea 
noului. In tragica și absurda si
tuație în care noul nu ar mai 
învinge în România, nu am avea 
ce unire să mai sărbătorim, 
pentru că de victoria noului de
pinde in fond și durata tuturor 
valorilor tradiționale ale acestui 
popor, pentru că de victoria nou
lui depinde, aș zice, și virsta 
vechiului. Intr-o societate în care

nu 
nu 
nu

cei inteligenți, cei muncitori, cei 
devotați, cel cinstiți, cei demni 
se află la locurile lor, trăiesc 
mai bine și cei care încă nu au 
învățat să fie muncitori, să-și 
descopere inteligenta, să-și apere 
cinstea și demnitatea. Unii-și în
chipuie, avînd foarte puține ca
lități, că dacă ar pune ei mina 
pe putere într-o comună, de e- 
xemplu, ar face ca acolo să 
meargă lucrurile in așa fel incit 
lor să le fie foarte bine. Res
pectivii proști comit o impudoa
re. Ei își descoperă prostia chiar 
în această superficială gîndire 
pentru ci un sat, condus de un 
prost, nu-i poate da nici măcar 
lui satisfacția pe care i-ar da-o 
așezarea unui primar inteligent, 
destoinic și cinstit in fruntea 
problemelor satului respectiv șt 
a celor care suferă de oarecare 
limitare a gindirii la locul cu
venit (pentru ci au precis și el 
un loc al lor).

De aceea victoria oamenilor 
muncii și creației este victoria 
patriei însăși. Pentru că victo
ria se exprimă prin ei și pentru 
că ei pot apăra patria. Hora 
Unirii este în mod necesar și 
Hora Revoluției. Nu putem privi 
cu miopie și nici cu prezbitism 
propriile noastre probleme, pen
tru că vrem să avem o identi
tate morală nepătată, pentru că

vrem să existăm in armonia su
perioară a patriotismului socia
list. Iar patriotismul socialist 
este in esență revoluționar, el 
nu-șl propune să apere numai 
libertatea și atît, ci și dreptatea. 
Fără dreptate, fără forțe care să 
vegheze raportul dintre libertă
țile existente intr-o societate, 
libertatea însăși ar fi amenin
țată, ar descrește in anarhie și 
s-ar degrada în liberalism. Pa
triotismul socialist' este tolerant 
față de toți membrii societății, 
așezîndu-i insă pe fiecare ta 
locurile lor întocmai ca un pă
rinte care cunoaște și sprijină 
vocațiile reale și drumurile bune 
ale fiilor săi.

Iată astăzi, clntecul ne cheamă 
de peste veac :
„Hai să dăm mini cu mini
Cei cu inima română 
Să-nvîrtim hora frăției 
Pe pămintul României“.

Poetul a avut grifă să spună, 
încă de atunci, că trebuie să 
dăm mînă cu mină toți cei cu 
INIMA ROMANA, adică fără 
discriminări, toți cei care au in 
inimă dragostea întreagă pentru 
România. Hora frăției noastre 
este astăzi națiunea însăși, cu 
nevoile și luptele ei. Hora Uni
rii este și Hora Revoluției. Hora 
Unirii este România.

CINE NE ATACĂ DIN SIRIUS ? (ii)
(Urmare din pag. I)

cadre 
ca

la 
în- 
pe

...Am cîteva zeci de martori că, 
văzînd cum se îngroașă gluma cu 
mult trîmbițata libertate occiden
tală, domnul cu pseudonumele 
de Brînduș a șters-o în urmă
toarea clipă I

Tehnica aceasta, a „atacului 
la democrația și libertatea din 
România", la care apelează de
seori și doamna Monica Lovi
nescu, este tipică tuturor celor 
de rea credință la adresa țării 
și ea îmi amintește de un alt 
reporter, al unei publicații reac
ționare occidentale, cu care am 
avut o discuție mai amănunțită, 
la Casa Scînteii. Merită, cred, 
s-o reproduc întrucît aud că ab
solut aceleași argumente, cu ca
re venise el, se flutură și de că
tre cei pripășiți cu trupul sau 
numai cu vocea pe la München.

Respectivul ziarist vizitase' 
Bucureștiul șl rămăsese cu o 
imagine bună despre ceea ce se 
construiește, dar foarte proastă 
(despre ce credeți ?) despre... 
libertatea tineretului I

- Adică ? l-am întrebat.
— N-am văzut nici o grevă, 

nici măcar studențească, mi-a 
zis el convins de cele ce spune. 
Or, noi știm cum e tineretul... 
Dacă ar fi el și aici liber...

In clipa aceea, sînt 
m-am uitat la fruntea lui. 
fi sub ea ? mă întrebam,
spui că gîndește prost și să-l dai 
pur și simplu afară ar fi fost mo
dul cel mai exact de a replica 
obrăzniciei. L-am luat, totuși, pe 
îndelete - didactic, cum se zice; 
fiindcă omul încurca multe : lu
mea din care venea cu lumea 
noastră, tineretul țărilor capita
liste cu cel al unei țări socialis
te etc.

— Domnule, l-am întrebat, de 
ce face tineretul de la dumnea
voastră grevă ? De pildă, stu
denții...
- Pentru dreptul la învățătură I
- Păi („mîncate-ar puricii I", 

îmi venea să adaug) aici nu nu
mai că li se dă tinerilor acest 
drept, dar sînt obligați să înve-

mal

pe

VASILE CÄBULEA

sigur, 
Ce-o 
Să-i

țe. Te ia statul de ureche să te 
duci la școală. întreabă mata un 
învățător român căruia i-ar scă
pa un copil nealfabetizat, întrea- 
bă-l ce scandal public ar avea. 
Altceva ?

— Pentru asigurarea unor 
locuri de muncă...

— Da ? Aici, domnule, se dau 
repartizări la terminarea școlii, 
situația nu-i cum am văzut eu 
pe la dumneavoastră, și, în ciu
da unor încurcături care pot să 
mai existe temporar pe ici-pe 
colo, ești luat de mînă să te duci 
la treabă.

Era complet încurcat ; al dra
cului statul acesta român, să 
la el tinerilor toate motivele de 
a face grevă ?

- Uite ce e, domnule, l-am 
zis. Iți spun ceva, deși nu te sfă
tuiesc s-o faci. Du-te într-o fa
cultate ; discută cu niște stu- 
denți ; îndeamnă-i la o grevă ; 
și dacă nu te vor bate băieții 
bine, mai stăm de vorbă... I

A rămas cu gura căscată.
— Dar nemulțumiri nu 

sint ?
— Și-ntr-o familie cu doi pă

rinți și doi copii mai poți găsi 
nemulțumiri, dar într-o țară cu 
douăzeci și una de milioane de 
suflete... Sînt. Sigur că mai sint. 
Multe condiții sînt departe de a 
fi, pe plan material, egale cu 
cele din S.U.A. sau R.F.G. Dar 
pentru a se organiza greve ar 
trebui ca aceste nemulțumiri să 
fie generale, și să fie lumea 
convinsă că o greutate sau alta 
există din reaua voință a cuiva.

...Tipică tuturor reacționarilor 
contemporani este neînțelegerea 
schimbărilor pe care le aduce 
socialismul tocmai pe tărîmul li
bertății. Ei văd că în cutare ța
ră (care a exploatat veacuri de-a 
rîndui alte popoare), în cutare 
domeniu, lucrurile stau, materia
licește vorbind, ceva mai bine 
decit, să zicem, în România. Și 
nu pricep cum se face că lumea, 
mai ales cea tînără, nu lasă în
vățătura și lucrul, nu dă cu bo
lovani în vitrine etc. Ei nu în
țeleg că cetățeanul nostru cel cu

scaun la cap poate înțelege că 
ne aflăm într-un proces al dez
voltării, și că acceptă o situație 
chiar dacă e mai puțin bună de- 
cît în altă parte, nu făcînd scan
dal, ci punînd mina la muncă.

lată de ce, căzută în același 
tip ol limitelor de gîndire, doam
nei Monica Lovinescu tineretul 
nostru i se pare scandalos de 
„conformist" (adică, pe limbajul 
ei, „acceptă indicațiile partidu
lui"). Băieții și fetele îi apar ca 
„plini de zel ideologic", ceea ce 
din nou o miră total. Fiindcă, în 
„viziunea" ei, tineretului îl sînt 
specifice nu faptele raționale, ci 
mai mult celelalte, năbădăile, 
greșelile. Hai, acceptă ea îngă
duitoare, să zicem șl jertfirea 
pentru cauzele bune, dar „și 
pentru cele greșite". De aseme
nea - o cităm -, tineretului l-ar 
fi specifice „refuzul inconștient 
al unei maturizări care implică 
o acceptare a «cotidianului»-", 
opoziția față de generațiile 
vîrstnice, refuzul „de a mai în
văța ceva de la profesori", ac
țiunile prin care tinerii occiden
tali au „negat profesorului rolul 
de magister" etc.

Faptul că dintr-o țară ca 
România nu-i apar semne că lu
crurile ar sta așa o miră într-atît 
pe doamna Monica Lovinescu în- 
cît este convinsă că pe aici, pe 
la noi, trebuie să se afle ceva 
necurat la mijloc. De vină tre
buie să fie, după opinia ei, „pro
paganda comunistă" — pe care, 
de pe planeta Sirius, unde a a- 
runcat-o propriu-i gest de tră
dare de țară, o vede ca „o în
șiruire de clișee fără acoperire 
în realitate". Nu-i adevărat I, în
cearcă ea să se autoconvingă 
țipînd în microfoanele „Europei 
libere", „funcția care i se acor
dă tineretului din România nu 
este una revoluționară cum se 
pretinde I".

Ce să mai pierdem vremea 
acum să-l demonstrăm că nici în 
ceea ce privește noțiunea de spi
rit revoluționar nu stă prea bine 
cu teoria și principiile !... Ar fi 
prea mult să-i arătăm că, după

noi, tocmai transformarea Româ. 
niei conform proiectelor cunoscu
te înseamnă revoluție, că băieții 
noștri nu vor arunca niciodată 
băncile pe ferestre, cum s-a în- 
tîmplat 
tînăr nu 
finoman, 
țe, nici 
morale...

Dar, chiar dacă l-am spune, 
ar pricepe doamna Monica toate 
acestea ?

li urmărești eforturile răută
cioase ale „demonstrației" și-ți 
dai seama în ce mizeră situație 
se află. Vezi cum gheara bă- 
trîneții, despre care vorbește 
chiar în pomenita emisiune, îi 
trezește spaime. Nu îndrăznește 
să se pronunțe cu privire la re
lațiile dintre generații în Româ
nia, dar îi este prea greu să 
creadă că și tineretul ar avea 
un rol și încă unul revoluționar.

Intr-adevăr, cam încurcată 
poveste pentru înstrăinata 
doamnă I

...O expresie ne-a plăcut însă 
în emisiunea ei. Dacă ar fi trăit 
„în veacul oi XX-lea, - zic'-“ - 
Socrate ar fl fost obligat sa se 
recicleze".

Exact, foarte exact.
la vedeți, deci, ce faceți, dom

nilor de la „Europa liberă", cu 
bătrînica Monica Lovinescu I Tri- 
miteți-o la o reîmprospătare de 
cunoștințe...

Teme obligatorii : noțiunile de 
„tineret", „libertate", „democra
ție", „raporturile dintre genera
ții", „spirit revoluționar". Cel 
puțin I

Atrageți-i atenția că în „țară" 
milioane de tineri au studiat și 
studiază aceste noțiuni în mod 
organizat, științific. Băieții și fe
tele României (într-adevăr, co
munistă, cum zice ea) știu

la Nanterre, că a fi 
este egal cu a fi mor- 
nici purtător de zdren- 
căzut pradă decăderii

carte...
Subliniați-i că la noi a dispărut 

libertatea aceea de a rămîne 
analfabet, cum era pe vremea 
copiilor Dochiței, femeia care 
se ocupa cu menajul în casa pe 
care o avea la Dolhasca.

...Și se face naiba de rîs I

WJ! W WU! MMJf.

0 NOUA FORMULA 
TEHNICĂ!

tragere excepțională
PRONOEXPRES

-1 FEBRUARIE4976
SE ATRIBUIE:

AUTOTURISME
„DACIA 1300“ și „SKODA S 100“

EXCURSII la alegere în 
U.R.S.S., CEHOSLOVACIA, 

GRECIA, TURCIA.
CÎȘTI6URI FIXE Șl VARIABILE

• Se efectuează S extrageri
• Se extrag 44 de numere .
• Se eîștigă și’ cu 3 numere din -6;

HI

întreprinderea 
de Cofetării 

și Răcoritoare nr. 2 
din str. Armenească 

nr.3, sect. 3, 
încadrează 

prin concurs 
următoarele posturi :

• Șef birou produc
ție.

• Inginer principal a- 
limentar cu proble
me de calitate.

• Tehnician principal 
de investiții.

• Contabil principal 
— contabil.

încadrarea se face conform 
Legii nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în 
ziua de 26 ianuarie 1976.

Doritorii se pot adresa în
tre orele 7—10 la sediul în
treprinderii sau la telefon 
14 61 02:

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE VALEA CĂLUGĂREASCĂ 
Județul Prahova, încadrează imediat următoarele categorii 

de personal :

- Șef birou transporturi, vechime minimum 9 ani - inginei 
de profesie exploatare căi ferate și activitate la C.F.R. sau 
In sectorul transportul C.F.U. din unități industriale.

- Șef stație C.F.U. cu stagiu in C.F.R.
- Impiegați mișcare C.F.U.
- Mecanici exploatare locomotive LDH.
- Electricieni și mecanici întreținere locomotive LDH.
- Veghetori vagoane, manevranți vagoane, șeî mane.ă 

vagoane, lăcătuș revizie vagoane.
- Picher și șef de echipă intreținere linii C.F.U.
- Șefi și mecanici intreținere auto și DIESEL
- Buldozeriști.
- Operatori chlmiști bărbați.
- Muncitori necalificați pentru muncă in regie și acord m 

vederea calificării in meseriile de mai sus și ca operatoii 
chimiști.

- Retribuția conform legislației în vigoare.
- Relații suplimentare la C.I.C. Valea Călugărească, tele

fon 1 08 00 interior 234 sau 233.
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j „Victorie remarcabilă a maselor de țărani, mește- j 
j șugari, lucrători și tirgoveți, a cărturarilor progresiști [ 
j și patrioți, unirea principatelor a reprezentat actul ca- j 
j re a pus bazele statului național roman modern“ j 
j NICOLAE CEAUȘESCU j

PIATRĂ DE HOTAR ÎN LUPTA

PENTRU INDEPENDENȚA Șl SUVERANITATEA PATRIEI

ICJ L A‘-.' h i'-'-
L'"'

TELEGRAMĂ
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din 
partea președintelui Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, MAO TZEDUN, și a președintelui Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a reprezentanților populari a Republicii 
Populare Chineze, CIU DE, următoarea telegramă :

Vă exprimăm mulțumirile noastre sincere pentru telegrama de 
condoleanțe pe care ați binevoit să o trimiteți în legătură cu înce
tarea din viață a tovarășului Kan Șen, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru al 
Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale à reprezentanților populari a Re
publicii Populare Chineze.

Românii și nemuritoarea lor 

sete de libertate
dr. N. COPOIU

„Ziua unirii* * a fost tot
deauna o sărbătoare vie, evo
catoare nu numai a unul 
fapt istoric, petrecut la o da
tă anumită, ci simbolul de 
luptă al unei îndelungate epoci 
Istorice, de sute și sute de ani, 
a poporului român. Obiectivul 
fundamental al acestei epoci is
torice era unirea tuturor româ
nilor, a acelui popor care de 
peste două mii de ani stăpînea 
spațiul carpato-dunărean. Ve
chimea poporului român, urma
șul direct al populației traco- 
geto-dace, atestată documentar 
a fi alcătuit unul din cele mai 
puternice state din antichitate 
sub conducerea lui Burebista în 
secolul I î.e.n.,- și-a pus pecetea 
pe întreaga sa fizionomie și 
structură sufletească, îmbogă- 
țindu-i neîncetat filoanele de în
țelepciune și vitalitate.

Vineri după-amiază a plecat 
la Atena delegația română care 
va participa la conferința bal
canică pentru cooperare eco
nomică.

Delegația este condusă de 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale.

(Urmare din pag. I)
eficacitatea — reieșite din con
sfătuirea ieșeană, și nu numai 
de aici — ne conduc spre con
cluzia că microîntreprinderea a 
primit în unanimitate girul de 
valoare. Pentru că :

• îi pregătește mai complet 
pe elevi pentru actul productiv, 
îi pune în situații în care vor 
fi puși la absolvire (grupul 
școlar M.I.U.) ; © dotarea teh
nică este făcută într-o anumită 
concepție, ca să faciliteze o 
pregătire tehnică corespunză
toare (grupul școlar de trans
porturi) ; ® ceea ce produc e- 
levii intră în circuitul econo
mic, nu produc de dragul de a 
produce (liceul industrial de 
chimie) ; o crește ponderea lu
crărilor de specialitate din sec
torul profesional al școlii și din 
cel al întreprinderii — fapt cu 
dublu efect : școala se simte 
obligată să se autodoteze cu a-, 
jutorul întreprinderii, în spe
cialitate, să conceapă dezvolta
rea secțiilor microîntreprin- 
derii, iar elevii lucrează în me
serie (grupul școlar de con
strucții) ; • factorii economici 
pe plan local se simt mai obli
gați față de microîntreprindere 
decit față de un atelier, sînt 
receptivi și încrezători să în
cheie contracte productive cu 
școala, presupunînd un sporit 
grad de dificultate (Tehnotom); 
® pregătirea elevilor nu se face 
întîmplător în meserii în care 
a putut fi creat un atelier, ci 
in domenii de interes pentru în
treprindere care girează pen
tru microîntreprindere ; •
introducerea planurilor de
producție cu termene fer
me, a consfătuirilor de pro
ducție, a adunărilor oamenilor
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plantații vor fi dispuse in ju
dețele Cluj, Vrancea, Bihor, Si
biu, Satu Mare.

Pentru creșterea productivită
ții, la nivelul Inspectoratului 
general de stat pentru silvicul
tură sînt concretizate și alte ac
țiuni de maximă eficiență. Este 
cazul speciilor de plop și răchi
tă (aceasta din urmă — prelu
crată — bucurîndu-se de mare 
căutare la export). încă din a- 
nul în curs se trece la introdu
cerea irigațiilor la aceste culturi 
(300 ha), care pe cincinal vor 
cuprinde 1 500 ha. Lucrările de 
irigații încep în județele Brăila, 
Teleorman, Olt, Vrancea, Vaslui, 
Dolj.

în anul 1976, Ministerul Eco
nomiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții și-a planificat 
de împădurit o suprafață de 
57 100 ha. Din acestea, 1 600 ha 
se vor planta în aliniamente, 
6 000 ha in terenuri degradate, 
iar 18 500 ha sînt destinate cul
turilor speciale pentru produ
cerea lemnului de celuloză.

Ținind seama de hotărî- 
rea ca planul de împădu
riri să se realizeze aproape in
tegral în această primăvară (cu 
excepția speciilor care se plan
tează toamna) s-au întreprins 
deja măsuri concrete, la nivelul 
fiecărui județ. La această oră, 
la nivelul inspectoratelor și o- 
coalelor silvice se desfășoară 
așa numita organizare de șan
tier. Au fost definitivate docu
mentațiile tehnice, planurile 
tehnico-organizatorlce.

Este drept că poporul român a 
cunoscut nenumărate vicisitudini, 
determinate timp de aproape un 
mileniu de migrația unor noi 
popoare în această parte a Eu
ropei, iar apoi, în timpul evului 
mediu, de încercările repetate 
ale unor imperii vșcine de a co
tropi teritoriul românesc. După 
ce românii au respins sau au a- 
similat elemente din rîndurile 
popoarelor migratoare, ei și-au 
redobîndit, în mai multe forma
țiuni, identitatea statală și na
țională, astfel încît, începînd 
din secolul al XlV-lea, toate sur
sele istorice recunosc existența 
pe harta Europei a trei forma
țiuni statale românești : Valahia 
sau Țara Românească, Moldova 
și Transilvania. Alcătuite din a- 
celași popor, cele trei state ro
mânești și-au menținut aceeași 
Identitate prin puternice legă
turi politico-economice și cultu
rale.

Ele au ajuns să se unească 
sub glorioasa domnie a lui Mi- 
hai Viteazul la 1600, să recon
stituie „Dacia" de odinioară. 
Dar împrejurări istorice specifi
ce societății feudale și mai ales 
adversitatea și dușmănia state
lor vecine au împiedicat dăinui
rea statului unitar făurit de Mi- 
hai, nu însă și ideea necesității 
unirii în conștiința românilor.

Marele pilon al coeziunii 
românești l-a reprezentat e- 
xistența statală suverană a Mun
teniei și Moldovei de la crearea 
lor, în secolul al XlV-lea, pînă la 
unirea din 1859. Suverane și in
dependente sub domnitori iluș
tri, cum au fost Mircea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul, atît Țara Românească 
cît și Moldova au știut 
să-și păstreze autonomia in
ternă chiar în perioadele 
de maximă presiune a im
periilor vecine și, în primul rînd, 
a Imperiului Otoman. Acele tra
tate, încheiate de mai mulți 
domnitori români (Mircea cel 
Bătrin și Vlad Țepeș, în Muntenia, 
și Bogdan cel Orb și Petru Ra- 
reș, în Moldova) cu sultanii 
turci care prevedeau recunoaș
terea neatîrnării Țărilor Române, 
a suveranității lor în schimbul 
plății unui tribut, au stat de fapt 
la baza întregii istorii a relații
lor româno-turcești din secolele 
XIV-XIX.

In timp ce aproape toate po
poarele din această parte a Eu
ropei (grecii, sîrbii, bulgarii, un
gurii - timp de un secol) au 
căzut sub ocupația directă a 
Porții Otomane, Țările Române 
și-au păstrat permanent organi
zația statală națională, astfel 
încît unired Moldovei cu Mun
tenia, care s-a săvîrșit în ianua
rie 1859, s-a sprijinit în primul 
rînd tocmai pe această realitate 
istorică, a existenței statelor ro
mânești autonome. Chiar în pe
rioada așa-zisei „domnii a fa- 
narioților", cînd unul dintre atri
butele suveranității celor două 
state românești, acela de a-și 
alege singure domnitorii, a fost 
încălcat de turci, Țara Româ

nească și Moldova, cu domni
torii respectivi „fanarioți", și-au 
continuat dezvoltarea internă 
autonomă.

Zoriie epocii moderne au gă
sit, așadar, poporul român în 
aceleași formațiuni statale pe 
care și ie crease cu' cinci sute 
de ani în urmă. In 1821, în urma 
revoluției populare condusă de 
Tudor Vladimirescu, Muntenia și 
Moldova și-au recîștigat atribu
tul suveranității (pe care îl pier
duseră cu un veac în urmă) de 
a-și alege domnitori din rînduri
le românilor, de a nu mai fi de
semnați de Poarta Otomană. 
Revoluția de la 1848 (din Țara 
Românească) a înscris ca prim 
punct al programului său „in
dependența administrativă și le
gislativă a poporului român pe 
temeiul tratatelor lui Mircea și 
Vlad (Țepeș)". Dar faptul cel 
mai semnificativ în timpul revo
luției de la 1848 a fost treptata 
omogenizare a obiectivelor ur
mărite de revoluție în Moldova, 
Transilvania și Muntenia. Legă
tura strinsă intre fruntașii revo
luționari din cele trei țări româ
nești nu era, oare, dovada cea 
mai elocventă că, mai devreme 
sau mai tîrziu, aceste „țări" se 
vor uni ? Tocmai de aceea cele 
trei imperii vecine s-au grăbit 
să-și trimită oștirile pe pămintul 
revoluționar al românilor, care 
doreau ca, printr-un efort con
jugat, să rezolve chiar în 1848 
problema unirii și a independen
ței.

De la 1848 pină la 1859 este 
o perioadă ce ar merita să con
stituie, numai ea, tema unui stu
diu care să se afle permanent pe 
masa fiecărui român ; pe de o 
parte pentru a vedea cît de mult 
au luptat trei mari puteri vecine 
in scopul cotropirii și al împărțirii 
Țărilor Române, iar pe de altă 
parte pentru a înțelege forța 
poporului nostru și geniul politic 
al conducătorilor lui carp, deju- 
cînd toate manevrele acestor 
puteri, au reușit să unească 
două din cele trei unități statale 
românești, să facă un pas uriaș 
pe calea cuceririi independenței 
depline a statului nou - Româ
nia, apărut pe harta Europei în 
1859.

Ceea ce solicită un plus 'de 
reflectare este că dorința româ
nilor moldoveni și munteni de a 
se uni a devenit o problemă de 
dispută internațională : Turcia, 
aflată în declin militar și politic, 
lupta pentru menținerea vechilor 
ei relații, de suzeranitate, cu cele 
două țări românești. Austria 
avea o atitudine ostilă față de 
unire pentru că pierdea șansa 
de a ocupa cel puțin o parte 
din teritoriul românilor de din
coace de Carpați și, îndeosebi 
pentru că, prin unirea Mol
dovei și Țării Românești, devenea 
iminentă tendința de unire a 
Transilvaniei, pe care o stăpînea 
ea. cu noul stat român.

Rațiuni politice de echilibru 
european și bineînțeles afinită
țile de gintă, au determinat gu
vernele Franței și Sardiniei să 
susțină principiul unirii, adică 
al creării unui stat puternic 
care să zăgăzuiască expansiu
nea Rusiei țariste și a Austriei 
în Balcani.

în mintea tînărului din zilele 
noastre, desigur, se naște o în
trebare firească : cine dădea 
dreptul acestor puteri să de
cidă dacă poporul român tre
buie să se unească sau să ră- 
mînă divizat ? lată o întrebare 
care își găsește răspunsul cel 
mai elocvent și clar abia în anii 
noștri, în politica statului nostru 
socialist care susține dreptul 
tuturor popoarelor la unitate și 
independență națională, care 
înfierează politica amestecului 
marilor puteri în treburile In
terne ale statelor mai mici, care 
promovează principiul egalității 
tuturor statelor, fie ele mari, 

mijlocii sau mici. Toate aceste 
principii fac parte dintr-o reală 
nouă ordine politică a lumii, 
în raport cu cea veche, care 
permitea țărilor mai mari să do
mine, să împartă și să exploate
ze popoarele mai mici, așa cum 
atit de evident s-a încercat și în 
secolul trecut.

Unirea românilor din 1859, 
cum spuneam mai sus, este o 
lecție. Ea a fost confirmată de 
istorie : teama habsburgilor că 
un stat român va constitui o 
„ispită" pentru românii transil
văneni s-a confirmat ; după ce 
cîteva decenii s-a încercat, în 
cadrul monarhiei austro-ungare, 
slăbirea națiunii române din 
Transilvania, aceasta s-a unit în 
1918 cu „Patria mamă".

Se continua și se consolida, 
astfel, procesul istoric de fău
rire a statului național român 
unitar, început la 24 Ianuarie 
1859.

j Iubind aceeași țară
ț Sub arc de timp, sub stea nepieritoare :

Un chip de domnitor, frumos și demn, 
1 Semeț ca munții adînciți în zare,

Deschis ca steagul fluturînd solemn.
Istoria în ochii lui se-arată

. Cea de demult, venind de mai departe,
’ Cea scrisă-n inimi și adevărată,
ț Istoria ce nu cunoaște moarte.

Mulțimi de frați iubind aceeași țară, 
l Pămintul nostru - veșnic voievod ; 
, In inimile lor ei il purtară, 
ț Să lege viața peste secoli rod.

E-n tricolor o neînvinsă lume 
Suind in timp un timp nebiruit, 

i In România toate au un nume
* De voievod sau de oștean vestit.
’ File de veac și an de început, 
ț De falnică și trainică zidire ; 
t Efigie durabilă-am bătut

In marmura acestui vis : Unire.

Emblema unui vis a cărui înfăptuire 
s-a arcuit peste zbuciumul adeseori tra
gic al atîtor veacuri bîntuite de sînge, 
jertfă și eroism legendar. „Toți în unu“ 
— deviza României moderne așa cum 
a fost plămădită în ziua de 24 ianuarie 
1859.

FLORIN COSTINESCU

Gloria prezentă a unei tradiții seculare
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porului, partidul clasei munci
toare saluta, în emoționante cu
vinte, acest act, ca pe o adevă
rată piatră de hotar a istoriei 
noastre : „Ca socialiști români, 
internaționaliști, salutăm cu 
bucurie dezrobirea națională a 
poporului român din provinciile 
subjugate pînă acum și respec
tăm legămintele de unire hotă- 
rîte... România nouă de. astăzi, 
trebuie să devină România so
cialistă de mîine“.

Partidul Comunist Român, 
născut în 1921 in această nouă 
Românie, printr-un proces legic 
de transformare a Partidului 
Socialist, a continuat, în împre
jurări istorice noi, eroica luptă 
a clasei muncitoare împotriva 
exploatării capitaliste, pentru 
apărarea independenței unității 
și libertății țării. Silit să acti
veze vreme îndelungată în con
diții de conspirativitate, partidul 
a știut să mențină și să întă
rească legăturile cu masele po
porului și să se afirme ca o for
ță politică profund patriotică.

în anii grei ai expansiunii fas
ciste în Europa, cînd nori grei 
se apropiau de cerul României, 
punîndu-i în pericol integrita
tea teritorială și suveranitatea 
națională, partidul comuniștilor 
și-a asumat sarcina grea dar 
măreață de a mobiliza la luptă 
pentru apărarea patriei întregul 
popor. „Partidul nostru — scria 
în 1938 „Scînteia“ — nu va cru
ța nici o sforțare, nici o jertfă 
pentru a strînge laolaltă munci
torimea și a porni în fruntea ei 
la unirea tuturor forțelor dor
nice să apere pacea și inde
pendența României“. Semnifi
cativă este și declarația P.C.R. 
din ianuarie 1939, cu prilejul 
comemorării a opt decenii de la 
Unirea Principatelor : „Astăzi, 
cînd independența națională a 
poporului român și unitatea 
României sînt din nou primej
duite, amintirea luptelor duse 
pentru Unire‘trebuie să îndemne 
la o luptă dîrză și hotărîtă con
tra dușmanilor“.

• Numele cel mai adevă
rat, autentic, de la primul 
descălecat prin Traian, este 
rumân sau romanus, care 
nume acest popor l-a păs
trat întotdeauna între dinșii 
și... același nume ește dat 
Îndeobște și muntenilor, și 
moldovenilor, și celor ce lo
cuiesc in Țara Transilvaniei.

MIRON COSTIN
• Insă rum&nl înțeleg nu 

numai ceștia de aici, ce și 
den Ardeal carii incă și mai 
neaoși sînt și moldoveni și 
tot cîți și într-altă parte să 
află și au această limbă... 
tot unii sînt. Ce dară pe a- 
ceștia cum zic, tot romani îi 
ținem, că toți aceștia dintr-o 
fîntină au izvorît și cură.

CONSTANTIN 
CANTACUZINO

• Unirea, domnilor, eu nu 
recunosc nimenui dreptul să 
zică că Unirea e actul său 
individual, proprietatea sa 
esclusivă ; Unirea e actul e- 
nergic al întregei națiuni ro
mâne, e marea noastră con- 
quistă ! și d’aceea, domnilor, 
nici chiar domnitorului, dar 
încă unui singur particular, 
nu-i recunosc și nici nu-i voi 
da vreodată dreptul acesta 
de a zice că el a făcut sin
gur Unirea. Nu, domnilor, 
Unirea națiunea a făcut-o...

MIHAIL KOGALNICEANU

în preajma și in timpul marii 
conflagrații mondiale, largi ac
țiuni de masă inițiate și con
duse de comuniști s-au desfă
șurat în întreaga țară sub de
viza : „Vrem România liberă și 
independentă !“ Aceasta a făcut 
ca influența partidului asupra 
maselor populare, asupra unor 
largi cercuri politice să crească, 
fapt care a determinat unirea 
tuturor forțelor patriotice din 
țară în front comun, baza trai
nică a pregătirii și desfășurării 
victorioase a insurecției națio
nale armate antifasciste și anti- 
imperialiste din august 1944.

Victoria insurecției a deschis 
în istoria poporului român o 
nouă etapă, aceea a unor trans
formări structurale în societa
tea românească și a eliberării 
definitive a patriei de sub orice 
dominație străină, a împlinirii 
aspirațiilor vitale ale poporului 
român de a trăi liber și stăpîn, 
într-o patrie neatîrnată și su
verană. în care să-și poată 
făuri, în deplină libertate, pro
priul viitor.

Opera eroică a întregului po
por, unirea și independența sint 
transpuse astăzi pe coordonatele 
noi ale voinței noastre unanime 
de a ne apăra, unit și nestră
mutat, patria și tradițiile, pre
zentul socialist și viitorul co
munist al României. Unitatea 
întregii noastre națiuni, sub 
conducerea partidului, conferă 
acestei mărețe opere care își 
trage seva din veacuri de zbu
cium și jertfe dimensiunile și 
sensul profund al înnoirii radi
cale a țării, sub soarele fertili- 
zant al socialismului. „Astăzi
— subliniază tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — sub conduce
rea Partidului Comunist Român
— exponentul cel mai fidel al 
intereselor întregii națiuni, al 
dorinței de bunăstare, fericire, 
libertate și independență a po
porului nostru, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate — pe pămintul 
României înflorește o viață nouă, 
socialistă. Aceasta asigură ha- 
țiunii noastre condiții de viață

Sentimentul
Miteții naționale

de DUMITRU ALMAȘ

Prin 1850, In „România vii
toare“, revistă cu titlu manifest, 
cînd România exista doar in 
hărțile etnografice si in conștiin
ța. poporului român, Nicolae Băl- 
cescu scria, cutezant și răspicat, 
să audă tiranii împodobiți cu 
diademă de aur : „Vrem să fim 
o nație, una puternică și liberă, 
prin dreptul și prin datoria 
noastră, pentru binele nostru și 
al celorlalte nații, căci vrem fe
ricirea noastră“. Și era încredin
țat că „aceea ce concuista n-a 
putut isprăvi, frăția o va face. 
Aceea ce voievozii noștri cei mari 
cu vitejia lor n-au putut, poporul 
armat și întărit de un principiu 
o va face“. Și in adevăr anul 1859 
a fost o „revoluție de unitate 
națională", cu intrarea poporului 
direct în arenă, făptuind ceea ce 
stăpinii din afară nu voiau, dar 
era o necesitate inexorabilă pen
tru însăși existenta românilor.

tot mai îmbelșugate, asigură a- 
devărata libertate, independență 
și suveranitate a patriei“. Sînt 
cuvinte ce sintetizează’, cu stră
lucire. aspirații și împliniri ce 
definesc realități incontestabile 
care arată . întregii lumi că pe 
pămintul României socialiste 
trăiește, muncește și prosperă 
un popor pentru care libertatea, 
unitatea și suveranitatea repre
zintă componente de bază ale 
noii sale vieți.

• Unirea și unimea națio
nală sint bunuri mari, im
portante și însuflețitoare, care 
nu cer mai mult decit voința 
tare de a fi și a rămînea 
un singur popor : domnitorul, 
aristocratul, preotul, ostașul, 
plugarul, meseriașul, bărba
tul, femeia, bătrînul, junele, 
pruncul toți naționali, toți 
frați vorbitori ai unei limbi 
păstrate de străbuni și veacu
ri, toți fii ai unui popor pă
zitor de legile morale, înflă
cărat de libertatea patriei, 
iubitor al semenului său, su
feritor al străinului pînă un
de sufere independența na
țională.

GEORGE BARIȚIU

• Nu numai în privința 
limbei, ci și în aceea a teri 
toriului este absolutamente 
imposibil de a trage o linie 
de demarcațiune între mol
doveni și munteni... moldove
nii sînt munteni, muntenii 
sînt moldoveni, moldovenii 
sînt transilvani, transilvanii 
sînt moldoveni și munteni, 
iată singurul aspect adevărat 
și posibil al acestui majes- 
tuos tablou de o unitate na
țională fără esemplu în ana
lele lumii !

BOGDAN P. HASDEU

Stăpinirlle tiranice au știut și 
prea știut să nimicească zeci și 
zeci de popoare, sărăcind civi
lizația omenirii de niște contri
buții incalculabile. Contribuții 
originale care îmbogățesc ma
rele mozaic al culturii și civili
zației universale. Intr-o vreme 
cînd marile imperii plurinațio- 
nale, otoman, țarist sau habsbur- 
gic, foloseau cele mai dure me
tode și mijloace de desnaționa- 
Uzare, cînd a desnaționaliza în
seamnă a intensifica exploata
rea și a nimici personalitatea 
popoarelor, sentimentul, nevoia 
de unire erau un element, un 
fenomen al vieții însăși. Pentru 
poporul român, ca și pentru cel 
italian, german, polon, sîrb, uni
rea — necesitatea unirii a fost 
„cheia de boltă" a existenței lui. 
Unirea era porunca istoriei- și 
a vieții însăși. Dacă Milcovul, 
metaforic vorbind, a putut fi 
„secat dintr-o sorbire" și dorul 
fierbinte al Unirii a întins 6 mi
lioane de punți cîți români erau 
intr-o parte și alta a micului 
riu, Carpații a trebuit să fie 
scăldați de mal multe ori in 
ploaie de singe românesc, ca 
unirea pornită sub zodie bună în 
1859 să se realizeze și să se de- 
săvîrșească în unirea cea mare 
Și totală din 1918. A spus-o Ko- 
gălniceanu, în vremea lui : „Uni
rea e actul energic al întregii 
națiuni române“. Da, „Unirea 
națiunea a făcut-o“. Din însăși 
rațiunea ei de a exista.

In istorie a dezmembra înseam
nă a stăpini, a tiraniza ; a uni, 
dimpotrivă, înseamnă a elibera. 
Căci Unirea venea cu corolarul 
ei : independența. Venea cu sco
pul ei înalt : cucerirea unei vieți 
libere, cu o economie și cu o cul
tură proprie, cu posibilități de 
afirmare nestingherită, cu o orga
nizare strinsă, înțeleaptă, tare, 
să n-o poată zdruncina nici un 
seism politic ori militar, nici o 
pornire abuzivă și tiranică. Uni
rea internă, cimentată întru e- 
ternitate. sta la baza construirii 
viitorului. Istoria celor 117 ani 
de la primul pas spre Unirea 
română argumentează din plin 
această afirmare. Și încă un lu
cru e vrednic a fi știut în orice 
clipă : că și desăvîrșirea unită
ții statului național român, în 
1918, s-a înfăptuit tot prin vo
ința unanimă, prin lupta încăr
cată de jertfă a întregului popor. 
Dacă împrejurările au fost pri
elnice, asta nu înseamnă că u- 
nirea și libertatea ni le-au dă
ruit tratatele. Nu. Le-am dobin- 
dit prin luptă grea și îndelun
gată pe baza unui drept istoric 
și a unei nevoi vitale.

Unirea națională e o necesi
tate, o lege a vieții și a isto
riei Sentimentul Unirii se afir
mă ca un sentiment al trăirii în
seși.

• Vine o clipă în istoria 
popoarelor cînd un popor tre
buie să se prefacă, cînd viața 
lui politică trebuie să capete 
alte forme, cînd nu mai poate 
fi ceia ce a fost pînă atunci, 
și este o dovadă de înțelep
ciune pentru generația care, 
în loc să cerce a dezmorți 
amorțeala, în loc să cerce a 
îmbogăți sufletele sărace și 
în loc să aleagă, pe baza cine 
știe căror drepturi, de cine 
știe ce natură, pe cutare 
bărbat politic uzat de tot, ca 
să i se înlocuiască părțile 
mîncate de molii cu altele, 
își caută un om nou, care 
nu duce după el păcate și nu 
poartă nici răspunderea fap
telor greșite pe care alți le-ar 
fi făcut înaintea sa. Alexan
dru Ioan I a putut să înde
plinească astfel ceea ce a în
deplinit și a fost ceea ce este 
în amintirea noastră recu
noscătoare, și prin însușirile 
sale superioare, dar și prin 
această calitate că, om nou 
a venit la vremuri nouă ca 
să îndeplinească hotărît fapte 
nouă.

NICOLAE IORGA

PRIMIRE
în numele președintelui Re

publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pri
mul ministru al guvernului, to
varășul Manea Mănescu, a pri
mit vineri dimineața, în vizită 
de rămas bun, pe Jagdlsh S. J. 
B. Rana, ambasadorul Nepalu
lui la București, în legătură cu 
încheierea misiunii acestuia în 
țara noastră.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a Xl-a 

aniversări a Revoluției palesti
niene, șefii misiunilor diploma
tice din țările arabe și repre
zentantul permanent în țara 
noastră al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei au oferit, 
vineri seara o recepție în sa
loanele hotelului Athenee Pa
lace.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți 
ai conducerii altor ministere, in
stituții centrale și organizații 
obștești.

PLECARE

Elevul să crească în școală 
în condițiile în care va munci »

Ample acțiuni de împădurire

VIZITĂ
La invitația Ministrului Afa

cerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe al Danemarcei ,K. B. 
Andersen, va face o vizită ofi
cială în România în perioada 
1—4 februarie 1976.

TELEGRAMĂ
—ibi ——■■—n—i—

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit o 
telegramă de mulțumire din 
partea lui Râul Quijano, minis
trul relațiilor externe și cultelor 
al Republicii Argentina, pentru 
felicitările transmise cu prilejul 
numirii sale în această funcție. 

SEARĂ CULTURALĂ
Ziua națională a Republicii 

India a fost consemnată, vi
neri, în Capitală prin desfășu
rarea unei seri culturale, orga
nizată de Asociația de prietenie 
româno-indiană și Institutul 
român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea.

SESIUNE
Sub egida Academiei Republi

cii Socialiste România și Aca
demiei de Științe Sociale și Po
litice, vineri s-au desfășurat lu
crările sesiunii științifice cu 
tema „Revoluția științifică-teh- 
nică și modernizarea forțelor de 
producție (Cincinalul 1976—1980, 
cincinalul afirmării revoluției 
științifice-tehnice in România)“.

muncii, acordarea de învesti
turi privind aprovizionarea și 
asigurarea calității produselor 
constituie cîteva elemente ale 
educației muncitorești realizate 
prin microîntreprinderi.

Pulsul acestei acțiuni poate 
fi luat cel mai bine în activi
tatea elevilor. Ei au receptat 
foarte rapid ideea de a trăi și 
munci în școală în structuri si
milare celor în care se vor in
tegra după absolvire. E drept 
că maiștrii au fost la început 
ceva mai rezervați, părîndu-li- 
se mai ușor să conducă trebu
rile intr-un atelier școlar în care 
elevii execută niște produse, în- 
sușindu-și unele deprinderi de 
muncă sub conducerea lor. Si
tuația se corectează însă. Răs
punderile elevilor în cadrul mi- 
croîntreprinderilor sporesc me
reu, dascălii observînd că, pe 
măsură ce le Încredințează a- 
cestora sarcini mai dificile în 
procesul integrării, ei conside
ră activitatea productivă nu ca 
o îndatorire venită din afară, ci 
ca o condiție de bază a exis
tenței lor ca elevi. Micro- 
întreprinderlle cîștigă, au be
neficii, iar elevii sînt puși să 
minuiască acest cîștig, să răs
pundă de folosirea lui. Celor a- 
proape 30 milioane prevăzute 
șă fie realizate în 1975 de către 
microintreprinderi Ii se adaugă 
în ’76 un plus de aproape două 
milioane.

Acestea și multe alte date re
prezintă argumente pro aduse 
de participanți la consfătuire in 
favoarea consolidării microîn- 
treprinderilor ca mijloc optim 
în înfăptuirea obiectivelor inte
grării. Dar sînt și alte aspecte, 
la care ne vom referi într-un 
articol viitor, ce țin în loc rea
lizarea deplină a acestor o- 
biective.

Desigur, acestea sînt îndato
riri care privesc in mod deose
bit inspectoratele Silvice, lucră
torii din acest important dome
niu de activitate. Sint cerințe 
însă care se pun deopotrivă și 
în fața tineretului, a organiza
țiilor U.T.C. care, prin acțiuni 
specifice,’ pot contribui la con
servarea și dezvoltarea fondului 
forestier. De fapt, prin tradiție, 
un obiectiv distinct, în cadrul 
planurilor de muncă patriotică 
ale organizațiilor U.T.C., îl con
stituie activitățile din silvicul
tură. Numai în anul trecut, ti
nerii patriei au plantat peste 
3 100 ha, efectuînd aproape 75 000 
zile muncă. La acțiunile de îm
pădurire s-au evidențiat, între 
alții, tinerii din județele Sucea
va, Bistrița-Năsăud, Gorj. Vran
cea, Mehedinți, Neamț. Anul a- 
cestg, tradiția se impune a ii 
onorată cu angajamente spori
te, la înălțimea sarcinilor pre
văzute, în Programul de măsuri. 
Practic vorbind, spațiul de ini
țiativă este nelimitat. Dar pen
tru ca aceasta să cunoască va
lențele concrete ale practicii, să 
se soldeze cu rezultate bogate, 
se impune ca organizațiile 
U.T.C. să ia neintîrziat legă
tura cu inspectoratele silvice te
ritoriale, ca în colaborare să 
treacă la stabilirea zonelor de 
lucru, a celor care pot deveni 
șantiere locale ale tineretului, 
în felul acesta, se asigură și ex
tinderea și generalizarea iniția
tivei adoptate de Congresul al 
X-lea al U.T.C. — „Plantațiile 
tineretului“.



La Atena a avut loc prezentarea volumului

NICOLAE CEAUȘESCU
Pace și colaborare în Balcani

„Scînteia tineretului“
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și în întreaga lume ' Vizita ministrului român al educației 
in IU’. Germania

dinLa Pinacoteca națională 
prezentarea oficială a volumului 
și colaborare în Balcani și i 
in limba greacă.

Atena a avut loc, joi seara, 
: „Nicolae Ceausescu - Pace 

în întreaga lume”, apărut recent,

Manifestarea, organizată din 
inițiativa ministrului culturii și 
științelor, Constantin Trypanis, 
s-a desfășurat în prezența 
doamnei Ioana Tsatsos, soția 
președintelui Republicii Elene, 
Constantin Tsatsos, care este și 
autorul prefeței volumului. Au 
luat parte membri ai guver
nului elen, lideri ai partidelor 
politice, deputați, funcționari 
superiori din diferite ministe
re, oameni de știință și cultu
ră, ambasadori și alți membri 
ai corpului 
zentanți ai 
televiziune 
și străine.

Făcînd o 
volumului, 
tin Trypanis a spus că „i 
există îndoială că un mod ex
cepțional de a înțelege un po
por. de a stringe legăturile cu 
el îl reprezintă cunoașterea 
gîndirii politice a conducători
lor săi. Cartea ne oferă 
tocmai acest lucru. Astăzi, cînd 
relațiile în continuă dezvoltare 
dintre România și Grecia devin 
tot mai strînse, este nevoie să 
cunoaștem pozițiile românești 
în marile probleme internațio
nale. iar opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu este o in
troducere clară in această di
recție“.

„Ideile președintelui Ceaușescu 
— a continuat vorbitorul — sînt 
formulate cu eleganță și sim
plitate, astfel incit studierea a- 
cestei cărți este nu numai utilă, 
dar și extrem de plăcută. Re
comand cu deosebită plăcere 
studierea acestei cărți care, prin 
traducerea ei în limba greacă, 
devine un bun al publicului ci
titor grec“.

A luat apoi cuvîntul Ghior- 
ghios Mavros, președintele par
tidului Uniunea de Centru — 
Noile Forțe, care a spus, intre 
altele : „Am avut ocazia și o- 
noarca de a-1 întîlni pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
de a avea un schimb de vederi 
asupra tuturor problemelor in
ternaționale și, 
bit, asupra 
cânilor 
In această

diplomatic, repre- 
posturilor de radio- 
și ai presei grecești
amplă prezentare a 
ministrul Constan- 

a spus că „nu

ne oferă

în mod deose- 
problemelor Bal- 

și Mării Mediterane. 
carte, președintele

Nicolae Ceaușescu exprimă și 
dezvoltă tezele sale asupra vie
ții internaționale și, am putea 
spune, aceste teze au constituit 
un fel de preambul, de prefață 
la Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa, în care el crede atît 
de ferm și din care el a elabo
rat anumite părți, prin diver
sele declarații făcute în de
cursul timpului. Principiile cu
prinse în documentele Confe
rinței de Ia Helsinki pot fi ușor 
regăsite în textele președintelui 
Ceaușescu, care atribuie o im
portanță considerabilă punerii 
lor în aplicare“.

„Grecia și România, a con
chis liderul U.C.—N.F., sînt unite 
prin legături tradiționale de 
prietenie. Ele nu s-au găsit 
niciodată față în față, în con
fruntare, ci s-au aflat totdeau
na de aceeași parte, pentru că 
au aceleași idealuri. Eu cred, în 
mod deosebit, că punerea în 
circulație a traducerii în limba 
greacă a cărții președintelui 
Nicolae Ceaușescu va contribui 
considerabil la strîngerea și mai 
puternică a legăturilor și rela
țiilor intre cele două țări. Cred 
că trebuie adăugat că președin
tele Nicolae Ceaușescu, prin ac
tivitățile pe care le-a desfășurat 
pe arena internațională, s-a do
vedit, intr-adevăr, a fi unul 
dintre marii conducători politici 
de astăzi“.

împărtășindu-și impresiile 
despre personalitatea președin
telui României, Evanghellos A- 
veroff Tossitsa, ministrul apără
rii, a arătat : „Cînd se ia con
tact cu gindirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu- nu se poate 
decît să se releve, fără nici o 
îndoială, patru caracteristici : 
sinceritatea, sensibilitatea, spi
ritul practic și forța. în toate 
scrierile pe care le-am citit am 
găsit aceste caracteristici, iar 
cînd am avut marea onoare de 
a avea convorbiri, am desco
perit, din nou, aceleași trăsă
turi caracteristice : totdeauna 
interdsat de realizarea bunăstă
rii omului, poate potrivit unei 
concepții politico-filozofice di
ferite de a noastră, dar mereu

preocupat în această direcție. 
Iată motivele fundamentale, 
trăsăturile și rațiunile care ne 
fac să fim admiratori ai aces
tui om politic. Noi, grecii, sîn- 
tem în mod deosebit fericiți că 
România are șansa să aibă un 
așemenea președinte. Noi avem 
mai multe motive de a fi feri
ciți că România are un aseme
nea conducător : nu uităm că 
în România a avut loc prima 
noastră bătălie pentru indepen
dență, acum 154 .ani, nu ui
tăm că acolo a existat un ele
nism care a înflorit înainte ca 
el să renască in Grecia conti
nentală actuală. în acest sens 
și datorită valorii profunde și, 
insist, practice a tot ceea ce a- 
parține gîndirii politice a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
eu salut apariția in limba grea
că a acestor extrase din citeva 
dintre scrierile sale“.

A luat cuvîntul, de asemenea, 
Ilias Iliou, președintele E.D.A., 
care ne-a vizitat țara în mai 
multe rînduri și a avut convor
biri cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. „Am fost viu im
presionat atît de progresele 
României, pe care le-am consta
tat in toate domeniile, cit și de 
fizionomia politică distinsă a 
președintelui Ceaușescu“ — a 
spus vorbitorul. „în discuțiile 
prietenești pe care- le-am avut 
eu domnia sa, am constatat cit 
de pozitiv apreciază relațiile 
dintre țările noastre, relații 
care se bazează pe prietenie și 
au rădăcini adinei in istorie". 
„Discuțiile pe care le-am 
avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, conducător 
al poporului său și prieten al 
Greciei și al păcii, mi-au um
plut inima de bucurie și satis
facție“.

Mulțumind, ambasadorul 
României la Atena, Ion Brad, 
a subliniat că el consideră pri
mirea călduroasă făcută cărții, 
cuvintele de înaltă apreciere ale 
vorbitorilor la adresa persona
lității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, drept o expresie a 
profunzimii sentimentelor de 
prietenie și stimă care leagă 
popoarele român și elen, a 
prețuirii de care se bucură în 
Grecia gindirea și activitatea 
politică a șefului statului 
mân, pusă în slujba păcii, 
țelegerii și colaborării între 
țiuni egale în drepturi.

luminat

ro- 
în- 
na-
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în cursul vizitei pe care o 
întreprinde în R. F. Germania, 
tovarășul Paul Niculescu, minis
trul educației și învățămîntului, 
a avut, la Stuttgart, o întîlnire 
cu președintele Conferinței per
manente a 
din landuri, 
și ministru al culturii al guver
nului landului Baden-Württem
berg, prof. dr. Wilhelm Hahn, in 
cursul căreia a fost apreciată 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
in domeniile învățămîntului, cul
turii și științei dintre România

miniștrilor culturii 
viceprim-ministru

și R. F. Germania, subliniin- 
du-se dorința extinderii acestor 
relații. De asemenea, tovarășul 
Paul Niculescu a avut întreve
deri cu președintele Conferinței 
vest-germane a rectorilor, prof. 
dr. Werner Knopp, cu președin
tele Oficiului vest-german pen
tru schimburi academice, prof. 
dr. Hansgert Schulte, precum și 
cu colaboratori ai acestora, în 
cursul cărora au fost discutate 
probleme ale dezvoltării colabo
rării româno-vest-germane pe 
linie universitară și de schim
buri în domeniul învățămîntului.

Prezențe românești în străinătate
• ÎN SALA CINEMATECII 

naționale a Venezuelei a avut 
loc spectacolul de gală cu fil
mul „Ciprian Porumbescu“, 
inaugurîndu-se astfel „Zilele 
filmului românesc“ de Ia Cara
cas.

Cu acest prilej, Petrache Dă- 
nilă, ambasadorul României la 
Caracas, precum și conf. P. Er- 
mini au vorbit despre cinemato
grafia românească și despre im
portanța manifestării ca mijloc 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă între popoarele român 
și venezuelean.

e ÎN SALA DE EXPOZIȚII 
din Khartum a fost deschisă ex
poziția „Cultura și Arta în Re
publica Socialistă România“. La 
expoziție, care a fost inaugurată 
de Hona Malwal, ministru de 
stat pentru cultură și informa
ții, au participat Nazir Dafaalla, 
ministrul sănătății, oameni de 
cultură și artă, reprezentanți ai 
vieții economice, șefi ai misiu
nilor diplomatice, ziariști. A 
fost prezent Florian Stoica, am
basadorul României la Khartum.

Dezbaterile Consiliului de Securitate
asupra situației din Orientul Apropiat

«lin țările socialiste

Protocol româno-sovietic privind 
colaborarea in domeniul agriculturii

Noi secretari de stat 
la Lisabona

La 23 ianuarie, Marin Capisizu, 
șeful Departamentului agricul
turii de stat din. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare, și B. A. Runov, 
adjunct al ministrului agri
culturii al U.R.S.S., au 
semnat la Moscova Protocolul 
de colaborare tehnico-științifică 
în domeniul agriculturii pe anul 
1976, între cele două ministere. 
Documentul stabilește schimburi 
de semințe, de documentații teh
nice, vizite de documentare și 
de schimb de experiență, acțiuni 
de cooperare pentru introducerea 
de tehnologii avansate la unele 
culturi de plante tehnice.

La semnare a participat D. S. 
Poleanski. ministrul agriculturii 
al U.R.S.S.

Au fost prezenți Gheorghe 
Badrus, ambasadorul țării noas
tre în Uniunea Sovietică, și 
membri ai ambasadei.

★
Tn aceeași zi, Marin Capisizu 

a fost primit de D. S. Poleanski. 
Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au 
fost abordate aspecte ale dezvol
tării colaborării și cooperării 
româno-sovietice în domeniul 
agriculturii.

• LA MOSCOVA a fost 
semnat un protocol privind 
schimburile artistice pe anii 
1976—1977 între Asociația Ro
mână de Impresariat Artistic 
(A.R.I.A.) și organizația simila
ră din U.R.S.S. „Goskonțert“.

• DUPA CUM INFORMEAZĂ 
agenția A.N.O.P., președintele 
Portugaliei, Francisco da Costa 
Gomes, a numit șase noi secre
tari de stat și doi subsecretari 
în cadrul soluționării progresive 
a crizei ministeriale din Portu
galia. Ei au fost 
Partidul Socialist,
munist și Partidul Popular De
mocratic.

propuși de 
Partidul Co-

în cadrul ultimelor dezbateri 
din Conșiliul de Securitate al 
O.N.U. privind situația din O- 
rientul Apropiat, inclusiv pro
blema palestiniană, au luat cu- 
vînttil, în calitate de invitați, re
prezentanții la O.N.U. ai Ceho
slovaciei, Cubei și R.D.P. a Ye
menului. Vorbitorii au subliniat 
importanța care trebuie acor
dată satisfacerii intereselor na
ționale legitime ale poporului 
palestinian — ca unul din ele
mentele esențiale ale oricărei 
soluții politice a situației din 
Orientul Apropiat. în acest sens, 
reprezentantul Cehoslovaciei, 
Ladislav Schmidt, a cerut relu
area conferinței de pace de la 
Geneva, cu participarea Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei ca membru cu drepturi 
egale. Delegatul cubanez, Ri- 
cardo Alarcon, a vorbit, de ase
menea, despre necesitatea ca, în 
cadrul Consiliului de Securitate, 
să fie adoptațe măsurile nece
sare pentru satisfacerea dreptu
rilor naționale legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a 
dreptului său de a avea un stat 
independent.

La rîndul său, ambasadorul 
sud-yemenit, Abdalla Saleh 
Ashtal, a cerut consiliului să

acționeze pentru punerea depli
nă în aplicare a rezoluțiilor A- 
dunării Generale care recunosc 
drepturile legitime 
lui palestinian.

Situația din

iTii ITL

ale poporu-

încetare aUltimul acord de 
focului a fost respectat, în ge
neral, vineri și în noaptea pre
cedentă, cînd, la Beirut și în 
suburbii, nu s-au mai înregis
trat, după trei săptămîni de 
lupte violente, decit cîteva 
schimburi de focuri și explozii 
răzlețe. în legătură cu șansele 
de reinstaurare definitivă a or
dinii și securității în țară; 
postul de radio Liban arată 
că „Libanul este pe calea cea 
bună : dacă nu spre o pace du
rabilă, cel puțin spre un. armis
tițiu real“, avertizîndu-i pe ascul
tători să nu părăsească încă, 
pentru cîteva zile, locuințele, 
pină cînd1 situația se va clarifica.

Ca semne încurajatoare, a- 
gențiile de presă citează redes
chiderea aeroportului interna
țional din Beirut, precum și relua
rea circulației pe două dintre 
arterele rutiere cele mai impor
tante ale țării — șoseaua Bei
rut — Damasc și principala șo
sea a litoralului, care leagă ca
pitala cu orașul Sidon.

O nouă universitate 
în Algeria

Protocol romăno-bulgar

Roma: Spre o coaliție tripartită ?
Premierul desemnat al Italiei, 

Aldo Moro, a avut vineri noi 
consultări cu o delegație a 
Partidului socialist, condusă de 
Francesco de Martino, secretar 
general al P.S.I., continuîndu-și, 
astfel, seria întrevederilor cu 
liderii partidelor politice, in 
încercarea de a soluționa criza 
guvernamentală declanșată la 7 
ianuarie. Aldo Moro a propus 
P.S.I., în cadrul acestei întîl— 
niri, ca viitorul guvern să fie 
o coaliție tripartită, formată 
din reprezentanți ai partidelor 
democrat-creștin, socialist și

republican. Direcțiunea P.S.I. 
urmează să dea răspunsul la 
această propunere • în cursul zi
lei de sîmbătă.

După cum s-a mai anunțat, 
la începutul acestei săptămîni, 
socialiștii au înaintat trei solu
ții posibile pentru ieșirea din 
criza guvernamentală : un ca
binet bicolor P.D.C. — P.S.I., 
un guvern tripartit format din 
democrat creștini, socialist-de- 
mocratici și republicani, sau, în 
sfîrșit, recurgerea la alegeri an
ticipate.

• ÎNTRE 
la Sofia, a 
dința a grupei de lucru romà
no-bulgare de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în 
domeniul metalurgiei.

Protocolul, semnat la încheie
rea sesiunii de Ștefan Cons’tan- 
tinescu, adjunct al ministrului 
industriei metalurgice din Re
publica Socialistă România, și 
de Anghel Zaprianov, adjunct 
al ministrului construcțiilor^ de 
mașini și metalurgiei din 
Bulgaria, se referă la noi 
bilități de colaborare.

19 ȘI 23 IANUARIE, 
avut loc a Vl-a șe-

• UN COMUNICAT MILITAR 
difuzat la Khartum informează 
că șase persoane, printre care 
trei ofițeri, acuzați că au condus 
încercarea de lovitură de stat din 
luna septembrie împotriva ac
tualului regim, au fost execu
tați. O a șaptea persoană impli
cată a fost condamnată la în
chisoare pe viață.

R.P. 
posi-

Ilie

Noi incidente in irlanda de Nord
Șase persoane, între care doi 

polițiști, și-au pierdut, joi, viața 
în Irlanda de Nord, ca urmare 
a actelor teroriste. Cei doi poli
țiști au fost victimele exploziei 
unei carabine care fusese adusă 
la un comisariat din Belfast 
pentru a fi examinată. Celelalte 
patru persoane au fost asasinate

în diferite circumstanțe,, deve
nite de acum obișnuite în Irlan
da de Nord, în localitățile Dun- 
gannon, Portglenone și Legoniel.

Numărul total al morților ca 
urmare a actelor teroriste din 
acest an în Irlanda de Nord se 
ridică la 34.

e LA 23 IANUARIE, 
Voicu, prim adjunct al minis
trului turismului, s-a întilnit cu 
F. Deakens, subsecretar de stat 
la Ministerul Comerțului al Ma
rii Britanii, cu care a discutat 
dezvoltarea schimburilor turisti
ce între România și Marea Brl- 
tanie.

Primul adjunct al ministrului 
turismului a vorbit, de aseme
nea, în cadrul unei conferințe 
de presă, la care au participat 
numeroși ziariști și reprezen
tanți ai agențiilor de turism și 
companiilor aviatice, despre 
dezvoltarea bazei materiale a 
turismului în România și extin
derea relațiilor turistice dintre 
România și Marea Britanie.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dai ziarului „Neue Rhein Zei- 
tung“, cancelarul federal al 
Austriei, Bruno Kreisky, a rele
vat că politica de destindere este 
în egală măsură utilă tuturor 
statelor europene. Datorită a- 
cestei politici, Europa este as
tăzi un continent fără războaie. 
Aici se dezvoltă cu succes legă
turile comerciale și economice, 
în prezent, a adăugat cancela
rul, sarcina constă în a dezvolta 
în continuare politica de destin
dere, in a se lua măsuri efici
ente care să excludă posibilita
tea unor conflicte militare pe 
continent.

• PREȘEDINTELE GERALD 
FORD a anunțat numirea lui 
William Usery, șef al Serviciu
lui federal pentru mediere, în 
funcția de ministru al muncii. 
Usery îi succede lui John Dun
lop, care și-a prezentat recent 
demisia.

La Annaba, mare centru 
industrial din estul Algeriei, 
a început construcția unei 
universități, care va putea 
primi in final circa 9 009 de 
studenți, Annaba devine, ast
fel, al patrulea centru uni
versitar al Algeriei, după Al
ger, Oran și Constantine. 
Noi universități urmează a 
se constui în anii următori la 
Blida și Tiaret — alte centre 
economice ale țării.

Algeria are în prezent 
40 000 de studenți, față de 
numai 13 000 existenți în 1972, 
fapt care dovedește ritmul 
accelerat al formării de ca
dre proprii necesare dezvol
tării de sine stătătoare a ță
rii.

• LA BERLIN a avut loc re
uniunea grupului de redactare 
a proiectului de document al 
Conferinței partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa. La 
reuniune au participat reprezen
tanți a 24 de partide. Din par
tea P.C.R. a participat o delega
ție condusă de Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.

SIMBATA, 24 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I
10,00 O viață pentru o idee. Di

ni itrie pompeiu ; 10,30 Micul ecran 
pentru cei mici ; 11,00 Telecinema- 
teca (reluare) ; 12.40 Reportaj TV. 
Premiul I ; 13,00 publicitate ;
13,05 Preferințele dv. muzicale sînt 
și preferințele noastre ; 13,55 Te
lex : 14,00 Bucuroși de oaspeți la 
Mediaș ; 15,10 Caleidoscop cultu- 
ral-artistic ; 15,30 Magazin spor
tiv ; 17.00 Vîrstele peliculei ; 18,00 
Club T. Emisiune realizată la 
Focșani ; 18,50 24 Ianuarie. Actul 
energic al întregii națiuni româ
ne ; 19,20 1 001 de seri ; 19,30 Te
lejurnal ; 20,00 Teleenciclopedia ;
20.45 Publicitate ; 20,50 Film se
rial : Kojak ; 21,40 24 de ore ;
21,50 Săptămîna sportivă ; 22,00
Cîntăm pentru voi. Concurs de 
creație — muzică ușoară.

DUMINICA, 25 IANUARIE 1976
PROGRAMUL I
8,30 Avanpremiera zilei ; 8,40 Tot 

înainte ! Concurs pentru pionieri ;
9.35 Film serial : Daktari ; 10,00 
Viata satului ; 11,15 Aventura cu
noașterii ; 11,45 Bucuriile muzicii ; 
12,30 De strajă patriei ; 13,00 Te
lex ; 13,05 Album duminical ; 17,20 
însemnări despre Australia ;
17.35 Momente dintr-un balet ce
lebru : „Cenușăreasa“ de S. Pro- 
kofiev ; 17,55 Primarul de la Gala
ții Bistriței ; 18,10 Film serial. As
censiunea omului. Episodul 4 1 
„Structura ascunsă“ ; 19,00 Micul 
ecran... pentru cei mici 1 Legâ-

mîntul lui Cuza ; 19,30 Telejurnal ; 
20,00 Baladă pentru acest pămint. 
La gurile Istrului ; 20,20 Film ar
tistic. Lucas Tanner, producție a 
studiourilor americane, premieră 
pe țară ; 21,30 Mozaic muzical-co- 
regrafic ; 22,00 24 de ore ; 22,10
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11,30 Matineu simfonic ; 
20,00 Eroi Îndrăgiți de copii ; 20,20 
Ora melomanului 21,20 Arta plas
tică ; 21,40 Film serial : Kojak
(reluare).

LUNI, 26 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Avanpremieră ", 16,05 Itine
rar indian ; 16,30 Emisiune în
limba maghiară ; 18,55 Imagini din 
Iran ; 19,20 1 001 de seri ; 19,30 Te
lejurnal ; 20,00 La tricolor, la fla
muri de partid. Spectacol de ver
suri șl cîntece revoluționare, pa
triotice, inspirate de sentimentul 
unității poporului nostru în jurul 
partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU (pe ambele progra
me) ; 20,40 Emisiune pentru tineret; 
Poezia unei secunde ; 21,00 Roman 
foileton. Forsyte Saga. Episodul 5. 
Proprietarii ; 21,50 Pagini muzi
cale de mare popularitate ; 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex ; 17,05 Film serial 
pentru copii. Daktari (reluare) ;

17.30 Intermezzo muzical-coregra-
fic ; 17,40 Film artistic. Dacii ;
19.30 Telejurnal ; 20,40 Moment
folcloric : 20,45 Telex : 20,50 Bi
blioteca pentru toți. G. Ibrăllea- 
nu ; 21,40 Muzică ușoară ; 21,50 
Reportaj TV.

MARȚI, 27 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală ; 10,00 Artă plas
tică (reluare) ; 10,20 Film artistic 
Veronlca se întoarce (reluare) ;

TV ; 19.00 Teleglob. Ravenna ; 
19,20 1 001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 20,00 în reluare la cererea 
telespectatorilor : Ancheta T. Des- 
cîntec cu... cîntec ; 20,40 Program 
cu tineri interpreți ele muzică 
folk ; 20,50 Teatru TV. Ciclul „Oa
meni ai zilelor noastre“. Interviu 
de Dumitru Drăgan ; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Lampa al
bastră. Episodul 2 ; 20,55 Telex ;

SÀPTÂMÎNA TV
(24 — 30 ianuarie 1976)

11,40 Reportaj TV. Valențe educa
tive ale teatrului de amatori la 
casele de cultură ; 12,00 Telex ; 
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de
limbă franceză ; 17,00 Telex ; 17,05 
îmi iubesc țara cu drag. Cîntece 
și jocuri populare ; 17,30 Cartea 
românească de învățătură. Per
manențe ale eticii românești ; 
17,50 Pentru sănătatea dv. ; 18,00 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură ; 18,30 Ateneu popular

21,00 Spectacolul lumii (II) : Tine
rețea Cubei ; 21,25 Tezaur de cîn
tec românesc ; 21,55 Aventura cu
noașterii (reluare).

MIERCURI, 28 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală ; 10,00 Emisiune 
pentru tineret. Un loc numit Den- 
suș ; 10,15 Vetre folclorice. Balade

De curind planul 
de reconstrucție și 
dezvoltare a Varșo
viei a consemnat la 
capitolul îndepliniri 
un nou obiectiv : 
Gara centrală. Cu o 
capacitate 
garnituri de 
24 de ore și 
de mii de 
zilnic, Gara 
varșoviană 
bună parte a traficu
lui de mărfuri și că
lători din capitala 
Poloniei socialiste, fa- 
cilitind mai buna 
desfășurare a întregii 
activități economice 
și sociale a impor
tantului centru admi
nistrativ, industrial, 
politic și cultural.

Construită în nu
mai 1100 de zile, 
monumentala clădire 
a Gării centrale se 
înscrie armonios in 
peisajul urbanistic al 
orașului, peisaj a 
cărui particularitate 
constă din recon
strucția vechilor edi
ficii distruse de tru
pele fasciste, alături 
de care se ridică noi 
realizări arhitectoni
ce moderne, cu un 
înalt grad de funcțio
nalitate. Varșovienii 
sînt foarte mîndri de 
performanța — unică 
prin dimensiuni și 
tenacitatea depusă în 
înfăptuirea ei — a 
reconstrucției orașu
lui. Prin amabilitatea 
colegilor de la televi
ziunea poloneză am 
urmărit — timp de 
citeva ore — un film 
de montaj, realizat 
după pelicule auten
tice capturate din ar
hivele fasciste. Tra
gedia distrugerii 
Varșoviei în timpul 
celui de al doilea 
război mondial se 
dezvăluie la dimen-

de 370 
tren în 
100—140 
călători 
centrală 
preia o

siuni de neimaginat. 
Ilitleriștii au proce
dat — după un plan 
prestabilit, cu o me
ticulozitate rar întîl- 
nită — la ștergerea 
de pe fața pămîntu- 
lui a orașului, casă 
cu casă, astfel că 
Varșovia a devenit 
realmente o ruină.

și spiritual. Așa a re
născut Varșovia. Așa 
se face că acum, în 
aceste zile, noile edi
ficii se adaugă vechi
lor clădiri împodo
bind capitala cu ope
re arhitectonice me
nite să definească 
mai limpede perso
nalitatea orașului. în 
șirul acestor înde
lungi și stăruitoare 
preocupări ale edili-

Imagini noi 
la Varșovia

Un uriaș morman de 
ruine, calculat de sta
tisticieni la 
nomica cifră 
20 milioane 
cubi. Pentru 
nezi, angrenați 
fortul edificării noii 
orinduiri, reconstruc
ția Varșoviei a de
venit o chestiune de 
prestigiu, un reper al 
capacității de acțiune 
pentru unirea tuturor 
energiilor în jurul u- 
nui obiectiv cu am
ple semnificații atît 
pe plan economic, cit

astro- 
de 

metri 
polo- 
în e-

lor varșovieni se în
scrie și construcția 
Gării centrale, a că
rei realizare a deve
nit necesară datorită 
creșterii traficului 
feroviar, dezvoltării 
în ansamblu a econo
miei poloneze.

Incepind cu anul 
1970 transportului pe 
calea ferată, a cărui 
importanță pentru 
viața economică a 
fost adesea sublinia
tă, i se acordă o 
atenție deosebită, a- 
tenție concretizată în

Incepind de la 28 iunie 1976

Insulele Seychelles vor deveni
stat independent

Insulele Seychelles — posesiu
ne colonială a Marii Britanii 
din Oceanul Indian — vor de
veni, incepind de la 28 iunie, 
stat independent. Un 
în acest sens a fost 
cității, la Londra, la 
convorbirilor între 
guvernelor britanic 
Seychelles. Potrivit comunicatu-

comunicat 
dat publi- 
încheierea 
delegațiile 

și al

In cursul reuniunii s-a discu
tat pe larg și s-a lucrat în con
tinuare asupra întregului pro
iect de document final, în con
formitate cu însărcinarea încre
dințată de comisia redacțională. 
Reuniunea grupului de redac
tare s-a desfășurat într-o atmo
sferă constructivă, tovărășească.

• CONSILIUL SUPREM DE 
GUVERNĂMÎNT din Ecuador, 
instalat în urma demisiei gene
ralului Guillermo Rodriguez 
Lara, la 11 ianuarie a.c„ din 
funcția de șef al statului, a ho- 
tărît amnistierea a 12 persoane 
civile. între care se află fostul 
președinte Carlos Julio Arose- 
mena, și mai mulți lideri politici 
ai partidelor din Ecuador.

• PREȘEDINTELE PARTI
DULUI POPULIST AUSTRIAC, 
Josef Taus, l-a primit pe amba
sadorul României la Viena, Du
mitru Aninoiu. în cadrul con
vorbirii care a avut loc s-a 
subliniat cu satisfacție dezvolta
rea relațiilor dintre România și 
Austria, exprimîndu-se convin
gerea că legăturile de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări se vor dezvolta în continu
are. în acest spirit, au fost men
ționate bunele raporturi existen
te între Partidul Populist Aus
triac și Frontul Unității Socia
liste din România,

lui oficial, noul stat va fi o re
publică și va deveni membru al 
Commonwealth-ului.

Liderii principalelor două 
partide politice — James Man- 
cham și Albert René — au că
zut de acord asupra menținerii 
actualei coaliții guvernamentale 
și după proclamarea independen
ței, alegerile generale urmind a 
fi organizate în 1979.

Primul ministru al guvernului 
Insulelor Seychelles, James 
Mancham, viitorul președinte — 
desemnat al statului, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că nici o bază militară nu 
va fi permisă pe teritoriul nou
lui stat independent și că țara 
sa nu va avea armată. Guvernul 
Insulelor Seychelles — a spus 
James Mancham — are în ve
dere dezvoltarea potențialului 
turistic al țării.

★
Arhipelag situat la nord-est 

de Republica Malgașă, în mijlo
cul Oceanului Indian, Insulele 
Seychelles au fost, inițial, colo
nie franceză, apoi, timp de 182 
de ani, s-au aflat sub adminis
trație engleză. Populația sa nu
mără 60 000 de oameni, iar ca
pitala, orașul Victoria, din insula 
Mahe — cea mai întinsă din 
arhipelag — dispune, din 1972, 
de un aeroport internațional. O 
adevărată constelație de 92 vul
cani și insule de corali, vestite 
mai ales pentru păsările rare și 
broaștele țestoase uriașe, viito
rul stat are perspective dintre 
cele mai promițătoare pentru 
dezvoltarea turismului.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

de pe Miletin ; 10,40 Meridiane li
terare (reluare) ; 11,40 Intermezzo 
muzical-coregrafic ; 11,50 Telex ; 
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de
limbă rusă ; 17,00 Telex ; 17,05
Pentru timpul dv. liber vâ reco
mandăm... ; 17,20 La volan. Emi
siune pentru conducătorii auto ;
17.30 Publicitate ; 17,35 Artiști ai
scenei lirice românești ; 18,00 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură ; 18,30 Tragerea prono- 
expres ; 18,40 La Birchiș ; 18,55
Tribuna TV ; 19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal ; 20,00 Film artis
tic. Vandana, producție a studio
urilor indiene. Premieră TV ; 
22,10 24 de ore.

curs pentru tineri interpreți de 
muzică ușoară ; 21,10 în întîmpi- 
narea Congresului consiliilor popu
lare ; 21,30 Meridiane ; 21,55 Ve
dete ale cîntecului. Karel Gott 
22,10 24 de ore. I

PROGRAMUL II

20,00 Concertul Orchestrei de 
Studio a Radioteleviziunii ; 22,00 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea.

VINERI, 30 IANUARIE 1976

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’76 ; 20,15 Preferin
țele dv. muzicale sînt și preferin
țele noastre ; 21,05 Telex ; 21,10
Telerama ; 21,40 Roman foileton. 
Forsyte Saga (reluare).

JOI, 29 IANUARIE 1978

PROGRAMUL I

de16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs 
limbă germană ; 17,00 Telex ; 17.05 
Bijuterii muzicale ; 17,25 Din ță
rile socialiste ; 17,35 Muzica. Emi
siune de actdalitate muzicală ; 
17.55 Enciclopedie pentru tineret ;
18.20 Atenție la... neatenție ! ;

, 18,45 România de azi — România 
de mîine. Lumini de poziție ;
19.20 1 001 de seri; 19.30 Telejur
nal ; 20,00 Teleobiectiv ; 20.15
Steaua fără nume, emisiune-con-

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 
limbă engleză 
17,00 “ ’ ‘
18,45
mea
19,20 
nai ;
20,30 
populare interpretate de Nicoleta 
Vasilovici ; 20,45 Publicitate ; 20.50 
Film artistic. Contrabanda, o pro
ducție a studiourilor din Odesa. 
Premieră pe țară ; 22,10 24 de ore.

(nivel mediu) ; 
Emisiune în limba, germană ; 
Tragerea loto ; 18,55 Din lu- 

plantelor și animalelor ; 
1 001 de seri ; 19,30 Telejur- 
20,00 Revista economică TV ; 
Din cìntecele mele. Melodii

PROGRAMUL II

17,00 Telex ; 17 05 Melodii popu
lari ; 17,30 Reportaj TV. Poezia 
unei secunde ; 17,50 Muzică ușoa
ră ; 18,00 Vîrstele peliculei (relu
are) ; 19,00 Baladă pentru acest 
pămint La gurile Istrului ; 19,20 
1 001 de seri ; 19,30 Telejurnal : 
20,00 Armonii Intime ; 20,30 Viața 
economică a Capitalei ; 20,50 Te
lex ; 20,55 Seară de operetă. Vîn- 
zătorul de păsări de Zeller.
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î
î

î
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alocarea unor Inves
tiții din ce în ce mai 
mari, destinate con
strucției de noi linii, 
modernizării celor 
existente. Exprimată 
în cifre, dinamica 
dezvoltării transpor
tului 
seamnă : 
metri de 
construită 
1971—1973, 
kilometri în 1974, că
rora li se adaugă, in 
1975, 380 kilometri. 
Concomitent, s-a ac
ționat pentru 
irificarea 
832 km

în- 
kilo- 
nou 
anii

feroviar
476 
cale 

in 
alți 325

elec- 
liniilor : 

în 1971—
1973, 400 km în 1974, 
480 km în 1975. în
1974, ca să ne rapor
tăm numai la un sin
gur an, căile ferate 
poloneze au fost do
tate cu 13,9 mii va
goane de marfă, 500 
vagoane pentru călă
tori și 73 locomotive 
electrice. Suita cifre
lor este de natură să 
argumenteze amploa
rea dezvoltării trans
portului 
preocupările 
stante în acest 
meniu.

Din această 
pectivă, 
recent dat in 
țiune, Gara centrală 
din Varșovia, edifi
ciu modern, conceput 
cu mai multe nivele 
și înzestrat cu apa
ratură de înaltă teh
nicitate, pe lingă va
loarea arhitectonică 
marcantă in noul 
peisaj urbanistic al 
capitalei, capătă re
zonanțele unui sim
bol, în jurul căruia 
pendulează dezvol
tarea în ritm susți
nut a transportului 
pe calea ferată, în 
consens cu dezvol
tarea de ansamblu a 
economiei Poloniei 
socialiste.

feroviar, 
con- 
do-

per«- 
obieciivul 

fune-

AL. DOBRE

Convorbirile
sovieto-americane
La Moscova au avut loc con

vorbiri între Leonid Brejnev, 
secretar general al ~ 
P.C.U.S.. ‘ ‘ '
ministrul 
al U.R.S.S., 
de stat al 
ry Kissinger, cu privire la un 
cerc larg de probleme de inte
res comun, anunță agenția 
T.A.S.S. O atenție deosebită s-a 
acordat analizei unor probleme 
concrete legate de elaborarea 
unui nou acord pe termen lung 
între U.R.S.S. și S.U.A. pentru 
limitarea înarmărilor strategice 
ofensive. într-o serie de pro
bleme s-a realizat un progres 
și s-a convenit ca tratativele 
să continue în vederea găsirii 
unor soluții reciproc acceptabi
le și în celelalte probleme.

A avut, de asemenea, loc un 
schimb de păreri în alte pro
bleme internaționale actuale.

Andrei 
afacerilor

Și
S.U.A.,

------ -'V, 
C.C. al 

Gromîko, 
externe 

secretarul 
Hen-

Plenara C.C. al P.M.U.P.
La Varșovia a avut loc o ple

nară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Plenara a dezbătut și 
adoptat raportul Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. „Cu priviră 
la utilizarea multilaterală a re
zervelor în economia națională“, 
prezentat de Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

în cadrul lucrărilor a luat cu- 
vîntul Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. cars 
a subliniat că sarcinile trasate 
de cel de al VII-lea Congres al 
P.M.U.P. pentru perioada 1976— 
1980, privind ritmurile înalte ale 
creșterii venitului național, ale 
dezvoltării industriei și agricul
turii sînt sarcini grele dar 
realiste.

Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat, a prezentat 
o informare despre 
Comisiei speciale 
pentru elaborarea proiectului de 
lege în legătură cu unele modi
ficări in Constituția țării.

activitatea 
a Seimului

• MINICOMPUTER IN AJUTORUL ORBILOR. Un grup de 
cercetători de la Universitatea statului american Utah și de la 
Universitatea provinciei canadiene Ontarlo au implantat în zona 
din creier care, in mod normal, controlează vederea, a unei per
soane care a orbit cu zece ani in urmă, electrozi de' platină ce 
au fost puși în legătură cu un computer de dimensiuni foarte 
mici, programat să reproducă în Imagini luminoase punctele care 
intră in alcătuirea alfabetului Braille. Persoana asupra căreia 
s-a făcut experimentul a reușit să recunoască punctele luminoase, 
datorită unei minuscule camere de televiziune, introduse în 
computer. Grupul de cercetători amintit urmărește să pună la 
punct un minlcomputer ce urmează să fie fixat in rama ochela
rilor. Acesta are menirea să transforme imaginile înregistrate de 
camera de televiziune montată în interiorul său în impulsuri ase
mănătoare imaginilor obținute de un ochi sănătos • TANCUL 
PETROLIER „MAUMEE“, cu un deplasament de 16 500 tone, sub 
pavilionul S.U.A., aflat în drum spre Antarctica pentru aprovi
zionarea stațiilor științifice americane de pe acest continent, a 
fost serios avariat în urma ciocnirii cu un aisberg, structura sub
acvatică a navei fiind perforată în două locuri. Echipajul conti
nuă să rămînă stăpîn pe situație, neexistînd pericol de scufunda
re. Marina americană a trimis în ajutor spărgătorul de gheață 
„Burton Island“ • APARAT PENTRU OBSERVAREA INIMII. 
Un aparat deosebit de sensibil destinat înregistrării și măsurării 
modificărilor ce intervin în cîmpul magnetic al inimii a fost con
struit de specialiștii Institutului de fizică nucleară al Academiei 
cehoslovace de științe. Cu ajutorul noului aparat pot fi măsurate 
impulsuri ce nu depășesc a milioana parte din puterea cîmpului 
magnetic terestru. Realizarea constituie un nou aport la dezvol
tarea magnetocardiograflei, care, alături de electrocardiografie, 
asigură obținerea unor informații prețioase privind activitatea 
inimii • CONTINUA SA NINGĂ LA PRAGA. In zona orașului 
Praga și regiunea munților Tatra continuă să ningă. Ca urmare 
a cantității mari de zăpadă circulația a fost blocată • MAI PU
ȚINE CATASTROFE AERIENE. In urma celor 17 accidente de 
avion care au avut loc în 1975 și-au pierdut viața 429 de persoane, 
se precizează într-o statistică dată publicității de revista „Flight 
Internațional“. Este cel mai redus bilanț anual înregistrat in 
ultimele două decenii. Comparativ, se menționează că în acci
dentele de avion din 1974 și-au pierdut viața 1 382 persoane.
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