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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R. Una dintre tinerele de la Fabrica de sticlărie de menaj din Tg. Jiu, ale cărei miini „fac minuni" 

sculptorița in sticlă Lucia Goigan, in virstă de 21 de ani

în ziua de 12 februarie 1976 a avut loc ședin
ța Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a aprobat activita
tea delegației Partidului Comunist Român care 
a participat la Consfătuirea secretarilor pentru 
problemele activității ideologice și relațiilor 
externe ai Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din unele țări socia
liste, care a avut loc la Varșovia în luna ianua
rie anul acesta. Comitetul Politic Executiv re
afirmă poziția partidului nostru că asemenea 
reuniuni trebuie să contribuie la realizarea unui 
schimb de experiență și de păreri, să servească 
mai bunei cunoașteri reciproce, să ducă la găsi
rea căilor și modalităților de lărgire a popu
larizării atît în țările socialiste, cît și în afara 
lor a realizărilor fiecărei țări socialiste și a acti
vității sale internaționale, să slujească întărirea 
prieteniei și solidarității, apropierea între parti
dele comuniste și muncitorești.

Comitetul Politic Executiv a ascultat raportul 
delegației române care a participat la reuniunea 
țărilor în curs de dezvoltare de la Manila.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoștință 
cu profundă satisfacție de hotărîrea adoptată de 
reuniunea ministerială a țărilor în curs de dez
voltare cu privire la primirea României ca'mem
bru al „Grupului celor 77“. Comitetul Politic 
Executiv salută această hotărîre și adresează, cu 
acest prilej, calde mulțumiri statelor membre ale 
„Grupului celor 77“ și în mod deosebit guver
nelor statelor latino-americane pentru înțelege
rea prietenească manifestată față de dorința ță
rii noastre de a participa, în cadrul grupului la- 
tino-american, la activitatea țărilor în curs de 
dezvoltare.

Comitetul Politic Executiv apreciază că acest 
act reprezintă o expresie a relațiilor tot mai 
strînse, de solidaritate și cooperare existente în
tre România și țările în curs de dezvoltare, a 
amplificării raporturilor prietenești cu aceste 
state, a conlucrării dintre ele pe arena interna
țională. Totodată, constituie ,o nouă și pregnantă 
recunoaștere a justeței politicii externe a țării 
noastre, a fermității și consecvenței cu care 
România socialistă acționează pentru afirmarea 
dreptului popoarelor la libertate și independență 
națională, pentru promovarea unor relații noi 
bazate pe încredere și respect, de adevărată ega
litate și colaborare între națiuni.

Comitetul Politic Executiv relevă și cu acest 
prilej contribuția deosebită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în orientarea hotărîtă a dezvoltării

relațiilor statului nostru cu țările în curs de dez
voltare. Convorbirile secretarului general al 
partidului nostru cu șefi de state și guverne, cu 
reprezentanți ai forțelor progresiste și democra
tice, ai opiniei publice, documentele adoptate cu 
țări din Asia, Africa și America Latină au pus o 
bază trainică colaborării politice, economice, cul
turale și tehnico-științifice a României cu aceste 
state, conlucrării în vederea participării active 
la rezolvarea marilor probleme ale lumii con
temporane.

România — țară socialistă și, în același timp, 
țară în curs de dezvoltare — care în decursul 
istoriei sale a dus o luptă grea împotriva asu
pririi și exploatării străine, pentru eliberare 
socială și națională, pentru independență, este 
legată de țările în curs de dezvoltare prin ace
leași aspirații de progres, prin năzuința comună 
de a folosi în interes propriu resursele rrfateriale 
și umane de care dispun în scopul dezvoltării 
mai accelerate pe calea progresului economic și 
social, al lichidării decalajelor față de statele 
industrializate, prin hotărîrea de a acționa pen
tru eliminarea din viața internațională a vechii 
politici imperialiste, de dominație șf dictat, pen
tru edificarea unei noi ordini economice în 
lume.

Aplicînd în viață orientările stabilite de Con
gresul al Xl-lea al partidului, România pune în 
centrul politicii sale externe dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare pe multiple pla
nuri cu toate țările socialiste, dezvoltă relațiile 
bilaterale cu statele din Asia, Africa, America 
Latină, cu toate țările în curs de dezvoltare, lăr
gește relațiile cu celelalte state ale lumii în spi
ritul principiilor coexistenței pașnice.

Comitetul Politic Executiv își exprimă con
vingerea că intensificarea raporturilor cu sta
tele în curs de dezvoltare este în folosul tuturor 
popoarelor, contribuie la promovarea în lume a 
unor relații noi, servește unității tuturor forțe
lor antiimperialiste, progresiste și democratice 
de pretutindeni, cauzei destinderii, colaborării 
și păcii în lume.

Participînd la „Grupul celor 77“, România este 
animată în primul rînd de dorința de a întări 
și mai mult solidaritatea cu aceste state, de a 
lărgi relațiile bilaterale de cooperare, de a con
lucra activ cu acestea pe tărîmul vieții interna
ționale pentru rezolvarea în interesul tuturor 
popoarelor a problemelor complexe ale lumii de 
astăzi, pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale care — prin eforturile 
fiecărui popor și totodată prin colaborarea in
ternațională — să ducă la lichidarea subdezvol

tării, să asigure progresul economic și social al 
tuturor națiunilor și să înlesnească accesul 
neîngrădit al țărilor în curs de dezvoltare la cu
ceririle științei și tehnicii moderne. Colaborînd 
cu țările în curs de dezvoltare, România va 
acționa cu fermitate în direcția afirmării unor 
noi relații în viața internațională, bazate pe 
principiile egalității, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
folosirea ei, de respectare a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî de sine stătător destinele, 
calea dezvoltării sale econo'"'-o-sociale.

Considerăm că un rol deose’ t revine Organi
zației Națiunilor Unite în instaurarea noii ordini 
economice internaționale, lichidarea subdezvol
tării și asigurarea progresului economico-social 
al tuturor țărilor, în special al țărilor în curs 
de dezvoltare, în apropierea și egalizarea rela
tivă a nivelurilor de dezvoltare ale tuturor sta
telor, ținînd seama de condițiile lor specifice în 
soluționarea problemelor economice majore care 
confruntă lumea contemporană.

Comitetul Politic Executiv apreciază că efor
turile pentru dezvoltarea continuă a colaborării 
și conlucrării multilaterale a României cu țările 
în curs de dezvoltare — atît pe plan bilateral, 
cît și în domeniul vieții internaționale — se in
tegrează întru totul în politica generală a 
țării noastre, ca țară socialistă și în același timp 
în curs de dezvoltare, de întărire a solidarității 
și colaborării cu toate forțele progresiste, de 
promovare concretă în practică a principiilor 
coexistenței pașnice și de lărgire a colaborării 
cu toate statele, fără deosebire de orînduire 
socială, în vederea depășirii politicii de blocuri, 
a realizării destinderii și securității în lume.

Exprinynd încă o dată deplina sa satisfacție 
pentru- primirea României în „Grupul celor 77“, 
Comitetul Politic Executiv reafirmă hotărîrea 
poporului român, a țării noastre de a milita cu 
aceeași consecvență ca și pînă acum pentru în
tărirea prieteniei și colaborării cu toate țările și 
forțele sociale care acționează împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de 
dominație și asuprire, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice internaționale, 
pentru dreptul fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și neîngrădit, într-o lume mai dreaptă și 
mai bună, o lume a păcii, colaborării și înțele
gerii între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de ase
menea, unele probleme ale activității de partid 
și de stat în domeniul comerțului exterior și al 
relațiilor internaționale.

Progres istorie și 

desăvîrșire morală
Caracteristic pentru devenirea 

societății noastre în actuala e- 
tapă — aceea a edificării Socia
lismului multilateral dezvoltat
— este faptul că ea se reali
zează atît ca un sistem econo
mic și social puternic dezvoltat, 
în măsură să asigure condiții 
optime de muncă și viață tu
turor membrilor săi, însemnind 
astfel o civilizație materială a- 
vansată, precum și ca o lume 
nouă din punct de vedere spi
ritual. intrucit „menirea istorică 
a socialismului — cum preciza 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea la Plenara C.C. al 
P.C.R, din noiembrie 1971 — este 
nu numai de a elibera omul de 
asuprire și exploatare, de a a- 
sigura bunăstarea lui materială, 
ci de a făuri o civilizație spiri
tuală superioară...“. în socialism, 
pentru prima dată in istorie, 
omul poate să ajungă la adevă
ratul său statut existențial prin 
aceea că poate să devină cu a- 
devătat valoare scop în societa
te. Căci nu omul este un instru
ment al socialismului, ci socia
lismul — ca expresie a unei le
gități istorice înfăptuite de 
oameni — are ca menire 
afirmarea omului în ipostaza de 
ființă liberă și conștientă de 
valoarea sa. Adevărata semni
ficație a ceea ce reprezin
tă socialismul este sub
liniată pregnant în Programul 
partidului nostru, atunci cind se 
arată că ..în cadrul politicii ge
nerale a partidului și statului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism se află per
manent omul — factorul esențial 
al intregii dezvoltări economico- 
sociale — satisfacerea plenară a 
cerințelor sale de viață in conti
nuă creștere și diversificare, afir
marea neîngrădită, a personali
tății umane“. Realizarea acestui 
model de societate presupune a 
construi n->ul pe toate planurile
— de la elementul economic la 
factorul om. Aceasta înseamnă a 
făuri noul în viața economică, 
socială, politică, științifică, teh
nică și culturală etc., dar mai 
ales a edifica noul în omul în
suși. De aceea, concomitent cu 
dezvoltarea bazei, tehnico-ma- 
teriale și perfecționarea rapor
turilor sociale în conținutul

obiectiv, societatea noastră este 
preocupată, în mod deosebit, de 
bogăția subiectivului social, de 
perfecționarea universului in
terior al omului, acționînd pen
tru ridicarea nivelului de con
știință a maselor, pentru forma
rea unui înalt profil politico- 
ideologic și spiritual-moral al 
omului nou. constructor al so
cialismului și comunismului. 
Ideea de progres exterior — 
concretizat în produsele crește
rii — se corelează ăstfel în mod 
nemijlocit cu ideea de progres 
interior — vizînd perfecționarea 
de sine a omului ; progresul is
toric și. desăvîrșirea morală se 
implică reciproc intr-o unitate 
organică indestructibilă : valoa
rea omului în societate. în ac
tuala etapă de dezvoltare a ță
rii noastre, existența socială și 
conștiința socială trebuie să cu
noască o dezvoltare armonioasă, 
în deplină concordanță : de a- 
semenea. conștiința individuală 
trebuie să se ridice la nivelul 
exigentelor conștiinței sociale : 
practic, progresul istoric se află 
într-o strînsă interdependentă

cu profilul moral al fiecărui om 
în parte. Actuala etapă, așadar, 
impune eticul ca una din pir- 
ghiile esențiale ale procesului 
revoluționar de edificare a so
cietății și a omului. Elaborarea 
Codului principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, ca 
program moral în societate, este 
expresia unei necesități obiec
tive : așezarea tuturor relațiilor 
sociale pe baze comuniste, fapt 
care este menit să contribuie la 
accelerarea progresului social, 
în societatea noastră, de altfel, 
programul dezvoltării, economi- 
ce-sociale și progresul ideolo
gic sînt de nedespărțit in uni
tatea lor de conținut.

în actuala etapă problema re
lațiilor sociale a căpătat ea insăși 
o semnificație fără preeedent. A- 
vînd la bază ..rolul esențial al 
forțelor de producție in dezvol
tarea societății“, perioada istori-
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Prognoză, decizie și acțiune socială

De ce nu-ți poți lua patria pe tălpile pan 
tofilor...

Noi apariții in „Editura Politică"

Un deziderat al învățămintului nostru : elevul

să crească în școală în condițiile în care va

munci și trăi după absolvire (III)

VESTÌ DIN ECONOMIE
LA ÎNCEPUTUL 
și pînă acum, 
Institutului 

i căi ferate 
beneficiarilor.

• DE 
ANULUI 
lectivul 
proiectări 
predat 1 
plus fată de sarcinile 
tractuale. un număr însem
nat de proiecte a căror va
loare de construcții-montaj 
depășește zeci de milioane de 
lei. Printre proiectele expe
diate.) înainte de termenele 
prevăzute, pentru centrala de 
construcții a Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor figurează cele re
feritoare la electrificarea și 
dublarea a sute de kilome
tri de linii, sistematizarea și 
centralizarea electrodinamică 
de stații și alte lucrări.

în cursul acestui an, spe
cialiștii institutului și-au 
propus ca prin aplicarea unor 
soluții constructive moderne 
să diminueze încă din faza 
de proiectare consumurile, 
în comparație cu 1975, cu 
circa 250 tone metal, 5 000 
tone ciment. 100 km cabluri 
și alte materiale.
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• PARALEL 
dezvoltarea și 
versificarea prestă
rilor de servicii și 
îmbunătățirea ca
lității acestora, lu
crătorii din coope
rația meșteșugă
rească realizează 
cantități tot mai 
mari de bunuri, 
contribuind astfel 
la îmbunătățirea a- 
provizionării popu
lației. Numai in 
prima lună a aces

tui an. de exem
plu, unitățile coo
perației meșteșu
gărești . au realizat 
cu aproape 45 la 
sută mai multe țe
sături. cu 11 la su
tă mai multă mo
bilă față de pre
vederi, precum și 
importante canti
tăți de încălțăminte 
cu fețe din 
și înlocuitori, 
colaje și 
Succesele

piele 
tri- 

confecții. 
obținute

au permis coope
rației meșteșugă
rești să livreze u- 
nifăților comerciale 
o cantitate de măr
furi a cărei valoa
re depășește cu 
mult livrările din 
prima lună a anu
lui trecut. De men
ționat că o 
parte din 
bunuri sint 
noi, care se
de aprecierea cum
părătorilor.

mare 
aceste 

modele 
bucură
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• DIN 

mitétuilui 
rești al 
șurat, în

INIȚIATIVA 
Municipal 
U.T.C. s-a 
urmă cu două zile, 

la Universal club, consfătuirea- 
dezbatere cu tema :, „Folosirea 
integrală a mașinilor, și utila
jelor. a fondului de timp". Re
prezentanți ai consiliilor tineret 
muncitoresc de la comitetul 
municipal și comitetele de sec
toare, ai Ministerului muncii. 
Ministerului construcțiilor de

CONTRIBUȚII DE PRESTIGIU
LA PATRIMONIUL

' CULTURII NAȚIONALE

viata si
S-a spus pe drept cuvînt că 

Istoria cintecului este în același 
timp și cîntarea istoriei. Po
porul nostru a avut în cîntee 
un tovarăș de nădejde, de-a 
lungul celor două milenii de 
zbuciumată istorie. în cìntecele 
sale de luptă simți pulsul epo
cii. în cadența lor auzi pasul 
mulțimii ce urcă treptele isto
riei. Teza marxistă cu privire 
la capacitatea ideilor de a de
veni forță materială atunci cînd 
cuprind masele își găsește o e- 
locventă confirmare în istoria 
cintecului patriotic și revoluțio
nar. Așa cum am mai arătat și 
cu alte prilejuri, constituirea 
cintecului de mase, ea gen mu
zical specific, ca și dezvoltarea 
sa impetuoasă, aparțin desigur 
epocii socialismului. Cìntecele 
noastre participă activ la proce-

Co-
Bucu- 
desfă-

mașini, secretari ai comitetelor 
U.TiC. și responsabili ai resor
tului profesional-știintific din 
peste 50 întreprinderi din Ca- •1 —S V — î --  --- --- -----

bună 
folo- 
a a- 
lucru 
S-au 

măsuri

pitală, și-au expus opiniile 
legătură cu utilizarea mai l 
a mașinilor și utilajelor, a i 
sirii cu maximă eficientă i 
cestora și a timpului de 
al fiecărui lucrător tînăr. 
stabilit,_cu acest prilej, 
menite să elimine neajunsurile 
manifestate în această direcție.

$

■c

La V oineasa-Lotru s-au înălțat noi blocuri de locuit pentru constructorii marii hidrocentrale 
Fotografie de VAS1LE RANQA

Creații cu adresă precisă, 

opere care să însuflețească

activitatea tinerelor generații

Laurențiu Profeta, secretar al Uniunii Compozitorilor

sele vieții contemporane. în 
acest sens afirmăm din capul 
locului că obiectivul principal 
pe care îl urmărim este acela de 
a impleti destinul cintecului pa
triotic cu viața politică și so
cială a țării. Perioada ce a ur
mat Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din noiembrie 
1971 poate fi socotită o perioadă 
de reviriment în creația noas
tră corală. Cele peste 800 de 
cintece patriotice și revoluțio
nare scrise din 1972 și pînă as
tăzi reprezintă, cel puțin sub 
aspect numeric, perioada de cea 
mai intensă activitate creatoare 
pe car* o eunoașt* iatori* ge-

nului în ultimele două decenii. 
Putem afirma cu satisfacție că 
la ora actuală multe dintre cin- 
tecele compozitorilor se bucură 
de o largă popularitate. Amin
tesc cîteva dintre ele : „Parti
dul, Ceaușescu, România" > de 
George Grigoriu, „Pentru-al 
țării viitor“ de D.D. Botez. 
„Românie, ,■ plai de glorii“ de 
Mircea Neagul „Ani comuniști“ 
de Gheorghe Dumitrescu, „Gla
sul partidului“ de Teodor Bra- 
tu, „Mîndră zi a libertății“ de 
Radu Paladi. „Tineret pe șan
tier“ de Liviu Ionescu, „Măreț 
pămint al patriei iubite“ de Ion 
ChirMcu f.a. Asemenea cintece

formează o salbă demnă de ma
rea tradiție a cintecului patrio
tic românesc, reprezentată de 
Ciprian Porumbescu, de Gheor
ghe Cucu, Ion Vidu sau Dumi
tru Kiriac. Considerăm necesar 
să prezentăm cu acest prilej și 
cîteva din principalele acțiuni 
mai semnificative ale acestor 
ani, ilustrînd elanul și dăruirea 
cu care compozitorii au răspuns 
la apelul de a crea piese dedi
cate patriei, partidului, cintece 
inspirate din munca și viața ti
nerelor generații.

De un deosebit succes poate 
fi considerată creația realizată 
cu prilejul celor două ediții ale 
Festivalului cintecului ostășesc. 
Pe întreg cuprinsul țării, ostașii 
au îndrăgit și au învățat noile

(Continuare In pa«. • ll-a)

ÎN PAGINA a 2-a
• Nicolae Dragoș : 

„SCRISOARE ÎN 
SAT" — Cronica li
terară de Nicolae 
Balotă
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• întruchiparea plas
tică a unui stră
vechi obicei româ
nesc: judecata ob- 
ștei

• SPORT
- Jocurile olimpice 

de iarnă
- Gimnastica anga

jată în numeroase 
concursuri interna
ționale

- Informații din ac
tualitatea sportivă

PESTE 70000

GENERALE

Organizația U.T.C. răspunde 
de toate problemele micro- 

intreprinderii, nu numai de unele
Microîntreprinderea oferă or

ganizației U.T.C. cadrul favo
rabil să se manifeste ca un 
partener al școlii în procesul 
pregătirii elevilor pentru mun
că. Din această realitate s-au 
născut mai multe obiective pe 
care consfătuirea de la Iași 
le-a considerat obligatorii pen
tru activitatea de viitor. în pri
mul rind, s-au făcut referiri la 
perfecționările care trebuie 
aduse in interiorul microîn- 
treprinderii, pentru extinderea 
competențelor privind exerci
tarea de către elevi a autocon- 
ducerii. Dealtminteri, delimi
tări rigide ..de aici pînă aici se 
ocupă școala și de aici încolo se 
ocupă organizația U.T.C.“ nu 
există. Dimpotrivă, îndemnurile 
formulate erau de natură să 
înlăture timiditatea uteciștilor

DE PROPUNERI
IN ÂDUNARILE
ALE OAMENILOR MUNCII

Se află în plină
adunările generale ale oameni
lor muncii, forme instituționali- 
zate de conducere colectivă, în 
care muncitorii, maiștrii, ingi
nerii, tehnicienii fiecărui colec
tiv iau parte activă la analiza 
rezultatelor de pînă acum, la 
dezbaterea sarcinilor și găsirea 
celor mai bune soluții în vede
rea realizării obiectivelor ce le 
revin în 1976, primul an al cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice. în Capitală s-au în
cheiat

-seamă 
pe lor 
sfîrșit
început adunările generale ale 
oamenilor muncii pe întreprin
deri și instituții. Pînă în pre
zent, au avut loc .peste 21 000 a- 
dunări, la care au luat parte mai 
mult de 1 milion de oameni al 
muncii. Pe baza experienței a- 
cumulate, in vederea perfecțio
nării continue • producției si a

adunările 
și alegeri 
sindicale, 
adunările

desfășurare

de dare de 
la nivelul gru- 
sfe apropie de 
pe secții și au

muncii, participanții la dezba
teri — muncitori, ingineri, teh
nicieni, economiști, cercetători 
— au făcut mai mult de 70 000 
de propuneri, care au drept 
scop perfecționarea activității 
economice și sociale. îmbunătă
țirea muncii. Au fost lansate 
întreceri între formații de lu
cru, secții,, sectoare, . șantiere. 
Propunerile oamenilor muncii, 
angajamentele asumate pun pe 
prim plan problema eficienței, 
valorificarea superioară a poten
țialului tehnic și uman. Ele pri
vesc, între altele, perfecționarea 
proceselor de producție, diver
sificarea și modernizarea produ
selor, îmbunătățirea calității, 
creșterea productivității muncii,, 
economisirea materiilor prime, 
materialelor și a energiei, reali
zarea, în raport cu cerințele, a 
unor sporuri de produse, nece
sare atît satisfacerii pieței inter
ne, cît și exportului.

(Agerpres)

Cris-

ta asumarea de sarcini pe plan 
organizatoric, de concepție șl 
conducere în cadrul microîn- 
treprinderii. Este așteptat un 
studiu care să conducă la re
considerarea împărțirii elevi
lor pe. profile de meserii. La 
ora aceasta criteriul repartiției 
este arbitrar ales : fetele sînt 
cuprinse în meserii artizanale 
și de industrie ușoară, băieții 
în meserii tehnice. cînd, de 
fapt, realitățile profesionale ale 
etapei pe care o străbate jude
țul, ușor previzibile din noile 
nomenclatoare de meserii, sînt 
altele. S-a sugerat ca acest 
studiu — însoțit de o testare a 
preferințelor profesionale ale 
elevilor, care să fie finalizată 
cu o eșantionare a opțiunilor — 
să fie întreprins de către Con
siliul județean al elevilor, ca, 
pe baza concluziilor reieșite, să 
se poată programa acțiuni de 
orientare profesională. în acest 
mod s-ar echilibra mai bine — 
a subliniat tovarășa
tina Luca, secretar al C.C. al 
U.T.C. — pe baze mai științi
fice. repartizarea elevilor la 
secțiile activității productive, 
s-ar putea face o corelare judi
cioasă cu participarea elevilor 
la diferitele cercuri și activi
tăți științifice și tehnice.

Asemenea implicare a orga
nizației U.T.C. cu o cotă parte 
esențială în procesul instructiv- 
educativ nu apare ieșită din 
comun. Organizației U.T.C. tre
buie să-i fie proprii toate as
pectele care fac parte din uni
versul preocupărilor elevilor, ca 
utecistul să se simtă în orga
nizație ca la el acasă — cum se 
spunea la cel de-al X-lea Con
gres al U.T.C. Or, în „casa“ 
lor de la școală problemele 
producției se întîlnesc cu cele 
ale învățăturii.

în unele aspecte ale acestei 
activități, intervenția organiza
ției U.T.C. capătă' o pondere 
mai mare. Bunăoară, în ceea ce 
privește asigurarea unui climat 
favorabil -muncii, disciplinei, 
cultivării unei atitudini res
ponsabile, se solicită o acți
une mai insistentă din partea 
organizației U.T.C, Trebuie să 
se recurgă deci la mijloace e- 
ducative cu putere de influență

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare In pag. a (ll-a)
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Nicolae Dragoș : SCRISOARE IN SAT"
Prognoză, decizie 
și acțiune socială

E mult de cind s-a spus că 
a ști înseamnă a prevedea. Ceva 
mai tirziu s-a afirmat că a ști 
și a prevedea sînt garanțiile 
succesului. Tot de atunci s-a 
clarificat bifurcația între un 
fel de agnosticism pasiv care 
susține că în fond nu se pre
vede decît trecutul și un. avînt 
tot mai euforic, o credință de
venită pentru unii postulat, po
trivit căreia e suficient ca omul 
să vrea, deoarece prin acest 
simplu fapt obține cu siguranță 
rezultatul dorit. In primul caz 
se ajunge la un fel de demisie, 
la ruperea gîndirii de cursul 
existenței, în cel din urmă la 
smulgerea acțiunii din temelia 
realității și la lipsirea ei de bu
sola rațiunii. O astfel de alter
nativă este de fapt o dilemă : 
in ambele situații probabilita
tea utopiei echivalează cu cea 
a eșecului social. Cu singura 
deosebire că una este de apa
najul spiritelor închise în ele 
însele sau în cabinetul de lucru, 
pe cind cealaltă devine dăună
toare pentru colectivitățile a- 
supra cărora își răsfrînge efec
tele, Scopuri lăudabile, dar fă
ră eficiență sau ignorarea gră
bită a posibilului, de dragul 
eficienței cu orice preț : situa
ții limită, despărțite în viață de 
numeroase nuanțe și asocieri 
diverse, care însă, pînă îa urmă, 
rămin închise în spațiul fără 
speranță al impasului.

Operînd încă de Ia nivelul ei 
empiric pe fenomene deosebit 
de concrete, politica a ajuns 
exemplar de antiutopică din 
vremuri imemoriale. In ulti
mele decenii și mai ales după 
război, ea încurajează și utili
zează complexe metodico-teh- 
nițe pluridisciplinare de consta
tare, explicare și predilecție, 
care o situează printre princi
palii beneficiari și susținători 
ai cercetării științifice. Mai 
mult încă, întrucît sintezele ne
cesare deciziilor depășesc linia
ritatea sau binaritatea rigidă a 
calculatoarelor, nu în amploare, 
dar în subtilitate, politica asi
milează mereu noi dimensiuni 
proprii științei, artei.

Extraordinara desfășurare de 
forță 'cerebrală și tehnică de
clanșată de aparatul decizional 
în epoca noastră este o reali
tate nu numai evidentă, dar 
care ne obligă să disociem ran
damentul în sine al mijloacelor, 
în multe cazuri dovedit, de va
loarea intrinsecă a cauzei și o- 
biectivelor pe care le slujește. 
Nu-i suficient să fie scoasă din 
discuție utopia, dacă în locul 
ei se pune o eficiență supra- 
ambalată, ca o mașină la o 
cursă de viteză, care nu știe de 
ce și încotro merge. Unele dis
cuții și controverse, precum și 
unele fenomene economice și 
financiare care au avut loc în 
lume nu de mult au dovedit că 
investigarea incompletă a si
tuațiilor, ignorarea anumitor 
variabile sau estimarea lor e- 
ranată, trecerea cu vederea a 
adeziunii maselor la obiecti
vele fixate sînt racile care nu 
iartă, indiferent dacă scadența 
v-ine mai devreme sau mai 
tirziu.

Astfel privind lucrurile, im
portanța și semnificația Progra
mului Partidului Comunist Ro
mân. adoptat la Congresul al 
XI-lea al partidului, ne apar ca 
izvorind din temeinicia lor știin
țifică și metodologică, dar în a- 
celași timp ■?> din alte elemente 

INSTITUȚIE DE STAT 
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI

incadrează prin concurs :

merceolog principal cu probleme de aprovizionare pentru 
București și provincie, vopsitor auto, mecanici auto, electri
cieni auto, conducători auto, paznici și strungar pensionar, 
cu respectarea prevederilor Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare la tel. 87 53 90, Biroul Personal.

CENTRALA BERII, SPIRTULUI Șl AMIDONULUI

ÎNCADREAZĂ:

• inginer economist pentru probleme d* organizare ;
• revizor contabil.

Pentru secția de proiectare :

• inginer instalații sanitare ;
• inginer mecanic pentru utilaje.

Pentru Fabrica de bere Rahova :

• strungari ;
• frezori ;
• matrițeri;
• rabotori ;
• electricieni auto ;
• muncitori necalificați, absolvenți ai școlii generale pentru 

calificare în meseria de strungari ;
• lucrători comerciali pentru activitatea de distribuție.

Pentru cei din provincie se asigură cazare la căminul unității.

și principii care îi sînt de ase
menea proprii.

Deciziile majore înscrise ' în 
Program au la bază nenumă
rate investigații, calcule, previ
ziuni, proiecții, adică o prog
noză care compară țelurile cu 
resursele din prezent și cu cele 
probabile din viitor. Grație a- 
cestor însușiri, Programul dă o 
imagine realistă, completă și 
convingătoare despre România 
anilor 1990—2000, precum și 
despre principalele căi care se 
cer parcurse pentru ca imagi
nea să prindă viață în timpul 
prevăzut.

Operațional vorbind, calenda
rul de lucru pentru îndepli
nirea Programului s-a materia
lizat în liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
țării, adoptate tot la Congresul 
al XI-lea și care se traduc in 
obiective și măsuri etăpizate pe 
planuri cincinale. Eșalonarea 
prezintă și avantajul de a crea 
posibilitatea unei continue îm
bunătățiri a activităților, ca 
efect al retroacțiunii, principiu 
fundamental al programării și 
autocontrolului sistemelor so
ciale, Programul constituie pen
tru fiecare cincinal cadrul prin
cipal de referință și ecranul 
scopurilor finale, care trebuie 
să fie mereu prezente în min
tea tuturor.
• în esență, aceste obiective a- 

duc la scara , realizabilului, pe 
bază de cunoaștere riguroasă, 
valorile unui umanism realist, 
rațional, constructiv, aparținînd 
în egală măsură individului și

NOI APARIȚII ÎN EDITURA POLITICA

• Gr. Pooișteanu : Cronologia polițico-diplomatică româ
nească 1944-1974.

Lucrare ce își propune să evidențieze principalele acțiuni 
politice și diplomatice întreprinse de partidul și statul nostru 
în această perioadă, contribuția activă a politicii și diploma
ției socialiste românești în lumea contemporană,
• Aurel Iancu : Creșterea economică și resursele naturale.
Cercetare consacrată uneia dintre cele mai actuale dezbateri 

politice și economice, utilizarea și conservarea resurselor 
naturale in condițiile societății moderne.

• Catinca Muscan : Lupta cu imposibilul.
Un volum menit, in intenția autoarei, să ofere tînărului 

cititor „un dialog despre pasiune, muncă și ereație“ cu citeva 
dintre cele mai proeminente personalități științifice roma
nești, între care Eugen Bădărău, Valeriu Bologa, Horia Hulu
bei, Gr. C. Moisil, Miron Nicolescu, Simion Stoilov și alții.

(Urmare din pag. I) 

că în care ne aflăm reprezintă 
totodată — cum precizează to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 —
„etapa cînd problema relațiilor 
sociale, a relațiilor dintre oa
meni, cînd afirmarea principii
lor noi în practică condiționează 
întreaga dezvoltare socialistă a 
țării noastre, viitorul comunist 
al patriei“. Fiind o nouă forma
țiune social-economică în isto
rie, socialismul înseamnă și o 
nouă civilizație a muncii și a 
vieții. Preocupată fiind, în 
acest sens, de ealitatea rela
țiilor sociale, societatea noastră 
are în vedere ca și rolul facto
rului conștient, de autodesăvîr- 
șire morală a omului să se ac
centueze tot mai mult, înțele- 
gînd conștiința nu la modul ab
stract, ci avînd în vedere con
cretul conștiinței : un concret al 
muncii și vieții. Așa se explică 
însuși faptul că programul ideo
logic al partidului numește 
principiile eticii și echității so
cialiste ca principii ale muncii 
și vieții. Problema conștiinței 
este astfel o problemă practică. 
Principiile trebuie să devină 
convingeri de muncă și viață- 
Afirmate de om, dar și confir
mate practic de munca și viața 
omului. Există un criteriu de 
verificare a adevărului și în ce 

colectivității, științei, tehnicii și 
întregii culturi, privită ca parte 
integrantă a unei practici umane 
destul de mature pentru a-și 
stăpîni și controla propria crea
ție ; un umanism care urcă de 
la izvoarele materialismului dia
lectic și istoric, precum și de la 
cei mai valoroși gînditori români 
ai secolelor trecute, pînă la crea
torii de azi ai bunurilor materi
ale și spirituale de la noi, con
duși de Partidul Comunist Ro
mân și călăuziți de Programul 
devenit al întregului popor.

Cunoașterea și însușirea de 
către colectivitate a marilor o- 
biective prevăzute în Program 
este dovada că principala carac
teristică a prognozei, deciziei și 
acțiunii sociale de la noi rezidă 
în existența și vitalitatea unei 
voințe politice practic unanime 
și personificată de partid. Ală
turi de fundamentarea științi
fică, teoretică și practică, pre
cum și de semnificația axiolo
gică, această expresie ' strate
gică și practică a realului și 
posibilului istoric, precum și a 
aspirațiilor tuturor constituie 
un exemplu de politică pe ter
men lung și mijlociu, in care 
marile avantaje ale celor mai 
moderne metode și mijloace in
formaționale, previzionale și 
decizionale sînt puse în slujba 
oamenilor jnuncii și ferite atit 
de riscul utopiej, cît și de pri
mejdia unei eficiente nedirec- 
ționate și neînțelese.

Dr. VLADIMIR 
KRASNASESCHI

privește dinamica progresului 
moral, autodesăvîrșirea morală 
a omului ; așa cum in plan ge- 
neral-istoric criteriul adevăru
lui este practica socială, la fel 
și în ce privește calitatea con
vingerilor comuniste, la nivelul 
fiecărui om în parte, există un 
criteriu al adevărului de necon- 
fundat : să fie confirmate de 

Progres istoric și 
desăvîrșire morală
munca și viața sa de fiecare zi. 
Omul este un autentic construc
tor al socialismului și comunis
mului in măsura în care se 
construiește pe sine însuși ca 
autentic comunist. Se impune 
astfel în mod firesc cerința unei 
munci permanente de educație 
ideologică și etică, ce trebuie să 
aibă în vedere calitatea conști
inței socialiste. Nevoia de pro
gres interior, de autodesăvîrșire 
morală, ca o condiție esențială a

COOPERATIVA „CHIMICA" INVALIZI
BUCUREȘTI

Cal. Șterban Vodă nr. 22-24, sector 5 
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ IN CONDIȚIILE LEGII Nr. 12/1971
- ȘEF SERVICIU TEHNIC-PRODUCȚIE
- INGINER PROIECTANTI PRINCIPALI (CHIMIST)
- INGINERI PROIECTANȚI CHIMIST
- ȘEF ATELIER (INGINER CHIMIST)
- CHIMIȘTI PRINCIPALI
- TEHNICIENI PRINCIPALI CHIMIȘTI
- CHIMIȘTI
- ECONOMIȘTI
- MERCEOLOGI
- MAGAZIONERI PRINCIPALI
- ȘOFERI CAT. - B, C, D
- AMBALATORI
- MUNCITORI NECALIFICAȚI
Relații suplimentare la telefon: 1414 00/3.

I.M.P.B. FABRICA GRIUL BUCUREȘTI
Str. Irimicului nr. 24 sectorul 2 (tramvaie 1, 4, 21, 24, 26, 27 

stația Halele Obor)
încadrează de urgență :

Inginer energetic, inginer produse zaharoase, maistru bru
tar, merceolog principal, electricieni, lăcătuși mecanici, insta
latori termiști, fochist, muncitori necalificați (bărbați) cu plata 
in acord, primitori distribuitori cu plata in acord. Pentru elec
tricieni, muncitori necalificați și primitori-distribuitori înca
drăm și din provincie cu asigurarea cazării.

De ce nu ți poți lua 
patria pe tălpile 

pantofilor...
Nu-mi amintesc numele 

celui care a rostit tulbură
toarele cuvinte „Nu-ți poți 
lua patria pe tălpile pantofi
lor“. Oricum, vorbele par a 
avea izul răscolitor al unei 
mărturisiri din experiență 
proprie. Sint convins că au
torul metaforei a gustat cu 
tardivă durere din cupa grea 
a înstrăinării, iar vorbele 
lui trădează adincimea ine
stimabilă a sfișierii morale.

Dintre toate erorile pe 
care le poate comite omul, 
cele care cad sub incidența 
moralei au consecințele cele 
mai dezastruoase intrucit 
deteriorează in modul cel 
mai adine sufletul celui care 
le săvlrșește. Există, insă, o 
singură eroare capabilă să 
anihileze definitiv valoarea 
morală a omului — fuga de 
patria care l-a zămislit. 
Oare, este intimplător faptul 
că, întotdeauna și oricind, 
codurile etice ale omenirii, 
de ieri și de azi, au așezat 
pe primul loc al ierarhiilor 
valorice ideea de patrie și 
datoria fată de ea f Nu, in- 
timplarea nu are ce căuta 
aici ! Istoria se plămădește 
din necesități, iar prima din
tre ele este devotamentul 
față de țară.

Și totuși, de unde provine 
imoralitatea înstrăinatului ?

Se spune că în universul 
principiilor și normelor mo
rale omul operează alegind. 
Cu o singură excepție, aș a- 
dăuga : patria nu se supune 
actului de alegere. Ea este 
una, din naștere și pini la 
moarte și de aceea nu ad
mite alternativă. Opțiunea 
devine posibilă numai in 
raport de o mulțime. Totul 
poate fi discutat, in afară de 
patrie. Legătura primordială 
cu țara interzice abdicarea 
in măsură In care aceasta 
implică derogarea de la un 
imperativ etic sădit in inti
mitatea omului de natura 
lui socială, aceea de a se 
realiza in sinul neamului 
său.

Orice morală începe și se 
tfirșește gravitind inexora
bil in jurul atașamentului 
dovedit pentru comunitatea 
care prin destin poate re
vendica intiietatea pe retina 
ochilor tăi, Patria este pei
sajul natal, istoria, limba, 
cultura, dar mai ales oame
nii. Eternitatea patriei re
zultă din durabilitatea pre
zentului ei, din vitalitatea

progresului istoric, este o cerin
ță intrinsecă omului specific 
noii societăți. Problema creșterii 
conștiinței socialiste în actuala 
etapă și în perspectivă este deci 
un fenomen inerent dezvoltării 
societății noastre : este nu un 
fenomen de conjunctură, ci de 
structură al noii societății. Pro
gramul ideologic, ca parte inte

grantă a Programului partidu
lui adoptat la cel de-al XI-lea 
Congres, are astfel semnificația 
de pîrghie vitală in edificarea 
socialismului iar în ce privește 
traducerea sa în practică, în 
fapte de muncă și viață", nu 
este vorba de o campanie — 
cum s-a precizat încă la Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 —, cl de a „așeza în
treaga noastră viață socială pe 
principiile eticii și echității so
cialiste și comuniste, pe noi 

comunității umane care o 
alcătuiește. Patria este viață, 
nu o idee abstractă, este fi
ință, nu un concept specula
tiv. Iată de ce nu-ți poți 
căra țara in virful încălțări
lor !

Prin acuitate și amplitu
dine, patriotismul nu este o 
povară ușoară. Cine spune 
altfel arată doar că nu a în
cercat gustul bucuriei incom
parabile izvorită din certitu
dinea de a apea rădăcini 
inalterabile. Sau că, pentru 
el, patriotismul a rămas la 
stadiul de contemplație. A- 
dică, a avea patrie este egal 
cu a avea asigurat un ioc 
sub soare, iar patriotismul ar 
fi sentimentul de proprietar 
natural al acestui loc. Eroa
re fundamentală !

Dacă dreptul la patrie este 
un dar, demnitatea exercită
rii acestui drept șe dobin- 
dește. Prin muncă, prin e- 
fort, prin acțiune. Nu ne pu
tem — n-ar trebui — imagi
na patriotismul ca o floare 
la butonieră. Moralitatea lui 
consistă in puterea creatoare 
a minții și în sudoarea bine
făcătoare a brațelor. Aceas
ta-!. responsabilitatea patrio
tică : mereu așezată in ter
menii prezentului, întotdea
una articulată pe atitudinea 
generoasă a solidarității 
umane. Egoismul face impo
sibil patriotismul, deoarece 
nu poți fi patriot pe cont 
propriu și in scop exclusiv 
personal.

Logica rațiunii și a expe
rienței asociază iți mod firesc 
lipsa de patriotism cu goana 
după lucruri gata făcute, po
trivit regulii condamnabile 
că scopul scuză mijloacele, 
fn șinea lui, apatridul este 
un parvenit disimulat, pen
tru care lumea se reduce la 
beneficiul privat, dincolo ori 
chiar împotriva interesului 
general. Ce altă cale mai 
largă de proliferare a imora
lității decît acest parazitism 
agresiv ? Și ce altă cale mai 
fertilă de afirmare a valorii 
omenești decît patriotismul 
— neclintita încredere în ai 
tăi și neistovitul efort dedi
cat făuririi de lucruri noi ?

Dacă este adevărat că 
nu-ți poți lua patria pe tăl
pile pantofilor, este însă a- 
devărat că iți poți ridica pa
tria in podul muncit al pal
melor. Ceea ce înseamnă si 
durezi. Acum și aici.

TRAIAN GANJU

norme de conviețuire și relații 
sociale“.

Din această perspectivă, în ce 
privește educația tinerei gene
rații se impun exigențe sporite, 
pentru că, într-un anume sens, 
pregătirea tineretului înseamnă 
însăși pregătirea viitorului pa
triei. Referitor la afirmarea în 
Viața societății a principiilor e- 
ticii și echității socialiste, în 
Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de deschi
dere a Congresului al X-lea al 
U.T.C., a celei de-a X-a Con
ferințe a U.A.S.C.R. și a celei 
de-a IlI-a Conferințe Naționale 
a Organizației Pionierilor, se 
subliniază preocuparea pentru 
educarea tuturor tinerilor în spi
ritul nobilelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, în 
lumina concepției revoluționare 
despre lume și viață a proleta
riatului, în spiritul culturii 
muncii, al sentimentului de răs
pundere civică față de tot ceea 
ce este chemat să înfăptuiască. 
Desigur, important este faptul 
ca tineretul să aibă el însuși 
conștiința participării la această 
operă de educare și formare a 
personalității sale și tocmai de 
aceea, numai însușindu-și con
ținutul acestei acțiuni educative, 
tineretul trebuie să dovedească 
faptul că este vorba de o însu
șire participativă, de însăși con
știința autoeducării ca fenomen 
permanent și însuflețitor.

ÎNTREPRINDEREA 
CANAL APA 
BUCUREȘTI 

str. Aristide Demetriad 
nr. 2 

ÎNCADREAZĂ 
URGENT:

— maistru reparații 
auto ;

— revizori tehnici ;
— mecanici auto ;
— fochiști ;
— pompagii ;
— forjori ;
— șoferi categoria C;
— șofer macaragiu ;
— mașiniști instala

ții canalizare ;
— muncitori neca

lificați pentru lucră
rile de vidanjare, cu" 
rățiri și reparații ca" 
nale.

Informații se pot obține de 
Ig I.C.A.B. — Exploatarea 
canalizări, cu sediul in str. 
Fîntînica nr. 39, telefon 
35 05 50 interior 94.

De la cele mai scurte pînă la 
cele mai lungi, strunele lirei lui 
Nicolae Drago® răsună — în 
ultima sa carte de poezii, Scri
soare in sat — cu un patetism 
la care nu poți rămîne insensi
bil. Patosul, deloc grandiloc
vent, deloc retoric-artificios, 
este întreținut de o sensibili
tate subiacentă, a unei naturi 
pasionale, bine temperate. Lirt- 
ca pentru acest poet este un 
mod de a fi mai curînd decit 
un mod de a face. Nimic din 
imagismul intemperant, din jo- 
eul cu cuvintele pe care ni-1 
oferă — din nefericire — atitea 
volume de versificație contem
porană. Pentru Nicolae Dragoș 
poezia este un gest grav, este 
rostirea acordată cu trăirile 
esențiale, este o împlinire pe 
tărîmul verbului a unor gîndiri, 
simțiri și acte ale întregii ființe.

Am avut, citind poeziile din 
Scrisoare in sat, sentimentul 
unei limpeziri și al unei mar
cate îmbogățiri a vînei lirice pe 
care o cunoșteam din volumele 
anterioare ale poetului. îmbo
gățirea este deosebit de eviden
tă în cele trei cicluri care alcă
tuiesc această parte. Recunoști, 
desigur, o voce ascunsă, una și 
aceeași, în toate poeziile, dar 
ceea ce te surprinde sînt armo
nicele acestei voci, varietatea 
tonurilor, registrul ei mulț mai 
vast. De la struna vibrantă 
scurt, nervos, prin cantilena 
pură, opi sunetul de bronz plin 
al unei medalii purtind o nobilă 
efigie, prin tonalitatea blînd- 
suavă a unor pasteluri spiritua
lizate, la severitatea laconică a 
unor inscripții, ori la stridența 
voită, grotesc-satirică, a unor 
pamflete virulente, mai multe 
voci se fac auzite pornind de la 
aceea unică, recognoscibilă, a 
poetului.

Vocea aceasta, ca și vocile ce 
emană din ea, aparține unui 
liric care nu uită nici o clipă 
că este un om al cetății. Ceea, 
ce nu înseamnă că poeziile lui 
Nicolae Dragoș se refuză varie
tății. Descoperim și o lirică de
licat intimistă, o poezie a 
afectelor în surdină, ca și 
o poezie a căutărilor, a me
ditațiilor intelectului, ori una 
a contemplației, ba chiar și a 
umorilor jucăușe. Dar întreaga 
producție a acestui poet are o 
adresă, este un monolog — de
loc în pustiu — deschis către 
altul, rostit pentru altul. O 
conștiință care veghează, aceas

(Urmare din pag. I)

Cîntece dedicate lor cum ar fi : 
„Oaste română“ de Gheorghe 
Bazavan, „Cîntă patria-n lu
mină“ de Radu Paladi, ..Dra
goste de militar" de Mircea 
Neagu, „Ne mîndrim cu tine 
țară“ de Gheorghe Dumitrescu, 
„Am jurat cu mina pe drapel“ 
de Constantin Romașeanu, „Cîn- 
tați soldați“ de Dumitru Ure
mia etc. Concursul televizat 
Cîntare patriei, manifestare o- 
riginală, de o amploare fără 
precedent în mișcarea corală din 
țara noastră și, după cîte știm 
prima de acest fel și pe plan 
internațional, s-a finalizat cu 
scrierea a peste 400 de cîntece 
prezentate în primă audiție pe 
scena concursului. Am asistat la 
o spectaculoasă înnoire și diver
sificare a repertoriului forma
țiilor corale de amatori. Este 
leșne de înțeles ce a însemnat 
această revitalizare dacă ne 
gîndim la rolul muzicii corale în 
educarea etieă și estetică a mii 
și mii de coriști și a unui pu
blic de milioane de telespecta
tori. O altă 
trăsătură ce no 
pare semnifica
tivă pentru dez
voltarea creației 
de gen este a- 
ceea că majo
ritatea noilor 
compoziții scrise 
pentru Cîntare 
patriei au fost 
create special 
pentru formații
le aflate în con
curs, compozi
torii colaborînd 
direct cu for
mațiile, reali- 
zînd un dialog 
artistic cu co
riștii. Dintr-un 
astfel de dialog, 
adevărat atelier 
de creație în 
mijlocul artiștilor amatori, s-au 
născut noi cintece precum cele 
scrise de D. D. Botez pentru co
rul din Buteni, de Gheorghe 
Dumitrescu și Doru Popovici 
pentru corul din Tîrgoviște, de 
Constantin Arvinie pentru corul 
din Ardusat, de Mircea Neagu 
pentru corul de la Marga, de Lau- 
rențiu Profeta pentru corul din 
Niculițel, de Radu Paladi pen
tru corul din Putna și multe 
altele. Consider că o asemenea 
modalitate de lucru trebuie con
tinuată și intensificată.

Trebuie amintită aici și ini
țiativa recentă pe care Uniunea 
Compozitorilor și Uniunea Scrii
torilor au luat-o în vederea 
creării de cîntece și imnuri de
dicate unor unități fruntașe : 
uzine, fabrici, gospodării agrico
le, școli, sate, orașe etc. Cele 
mai multe din cîntecele de acest 
gen s-au creat pe baza contac
telor frecvente, a cunoașterii 
oamenilor și locurilor vizitate 
cu prilejul acțiunilor de docu
mentare organizate de Uniunea 
Compozitorilor. Avem convin
gerea că apariția acestor noi 
cîntece va aduce un plus de 
relief în peisajul genului. Une
le dintre aceste creații au și a- 
părut, ca de exemplu : „Imnul 
uzinelor 23 August“ de Mircea 
Neagu, „Imnul uzinelor „ARO“ 
de Gheorghe Bazavan, „Cînte- 
cul țesătoarelor“ de Teodor Bra- 
tu, „Cîntec pentru constructorii 
orașului Slobozia“ de Laurențiu 
Profeta, „Imn închinat Reșiței“ 
de Doru Popovici, „Cîntec pen
tru orașul Vaslui“ de D.D. Bo
tez, „Cetate de Turnu Severin“ 
de Mircea Neagu și altele. Din 
aceeași categorie, alte creații sînt 
în lucru : „Imnul Uzinei „Au
tobuzul“ de Radu Paladi și Vic
tor Tulbure, „Cîntecul întreprin
derii «Electroaparataj»“ de Ra
du Șerban și Virgil Teodorescu, 
„Cîntecul constructorilor bucu- 
reșteni“ de Vasile Veselovschi și 
Vlaicu Bârna. Recent, Uniunea 
Compozitorilor a întreprins o 
amplă acțiune de stimulare a 
creației pentru tineret. Putem 
afirma că eforturile (n această 

ta poate fi sesizată în versurile 
din Scrisoare în sat. Aparent 
închis în reflecția sa, In vorbi
rea sa, poetul este de fapt — 
prin mijlocirea cuvintelor sale 
— legat de cetatea în care, și 
pentru care cuvintează. In sen
sul acesta, frumoasa poezie 
Homer, închinată marelui văză
tor orb, patriarhului poeților 
cetății, este elocventă : „Poetul 
trece prin cetate fără ochi / cu 
visele pavîndu-și drum / în 
urma-l cad din arbori păsări 
plînse / și soarele se adună-n 
scrum 1.1 poetul nu mai vede și 
n-aude / e-atîta zbucium sub

de Nicolae Balotă

privirile ce dorm / peste pla
netă drumul grav și-l duce / 
poetul nimănui și-al tuturor“.

Reprezentarea parabolică pe 
caro o întiln'im în această poe
zie poate fi regăsită în unele 
dintre cele mai reușite poeme 
ale lui Nicolae Dragoș. Nu fără 
oarecare ironie, înscrisă în a- 
necdota poetică plină de tilc, 
citim cite o asemenea morală 
de pseudofabulă : „Domnilor 
artiști, domnilor artiști / de ce 
bateți din cuvinte triști / de
modat pian cu propoziții ?*’ 
(Eroare muzicală). Altădată, în 
Monolog despre viață sau în 
Circ trist, zimbetul trist, ușoara 
ironie fără răutate, conferă pa
rabolei o grație melancolică.

Vina satirică se strecoară șl 
ea prin țesutul conjunctiv de 
susținere al unor poeme. Nico
lae Dragoș are o aplecare — pe 
care ar putea să o urmeze mai 
din plin — spre reprezentarea 
grotescă. Una din poeziile cele 
mai surprinzătoare ale volumu
lui este Urmind glasfil fără cap 
în care satira prinde proporții 
monstruoase printr-o caricatură 
enormă. Virulenta pamfletului 
e certă în creații ce presupun 
ochiul care vede adevărul sub 
aparențe și deformează tocmai 
pentru a pune acel adevăr in 
lumină. Astfel, de pildă, în a- 
ceste versuri din Oglinda : „Fi
returi defilează, solemn, de ge
nerali / aduc promise taine pri
viri de curtezană / multicolor 
penet strigînd din papagali / 
dueluri ațipite sub tinără do
jana...“.

direcție din ultimii doi ani au 
dat rezultate notabile, la ora ac
tuală existînd un bogat reper
toriu de cîntece tinerești ce se 
bucură de o bună difuzare cu 
sprijinul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Iată cîteva noi și valoroase 
creații din genul cintecului pen
tru tineret : „Anii marii iubiri“, 
„Tineret utecist" de Radu Pa
ladi, „Cîntecul tinerilor briga
dieri“ de Gheorghe Dumitrescu, 
„Tinerețul — floarea vieții“ de 
Liviu lonescu, „Noi, tinerii din 
România“ de Vasile Timiș, „Vom 
fi nțereu prezenți" de Vasile 
Donoșe, „Cîntecul studenției“ de 
Laurențiu Profeta, „Uteciștii" de 
Radu Șerban, „Aripi de zbor 
tineresc“ de Gheorghe Bazavan. 
Noi cîntece pentru tineret au 
fost prezentate în primă audiție 
în cadrul Festivalului organizat 
de C.C. al U.T.C. in colaborare 
cu Radioteleviziunea și Uniu
nea Compozitorilor.

Ntlmeroși compozitori au fost 
prezenți în această frumoasă 
competiție dedicată celui de al 
X-lea Congres al U.Ț.C. și 

Creații cu adresă precisă, 
opere care să însuflețească 
viața și activitatea tinerelor 

generații
a celei de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. Festivalul — ce a în
semnat un pas înainte în ceea 
ce privește genul de cîntec deo
sebit de simplu, de mare conci
zie și de largă accesibilitate — a 
reușit să lanseze piese valoroa
se, viguroase, cu adevărat tine
rești, cum au fost de exemplu 
cele semnate de Mircea Neagu, 
Radu Paladi, Vasile Donose, Te- 
mistocle Popa etc.

Succesele abținute nu ne pot 
împiedica să observăm, cu 
toată atenția, unele aspecte în 
care creația rămîne deficitară. 
Sîntem datori să ne preocupăm 
în mai mare măsură de eficiența 
șocial-educativă a cintecului, de 
ecoul său în rîndurile publicu
lui larg și în special în masa 
de tinerei. Exemplul cîntecelor 
noastre clasice : „Tricolorul“, 
„Hora Unirii“ este edificator. 
Ținînd seama de această pere
nitate a cintecului, trebuie să 
admitem că noile creații nu-și 
pot face loc decît cu condiția de 
a fi mai bune, mai convingătoa
re, mai adecvate atîț mentalită
ții cit și varietății de expresie 
corespunzătoare celor cărora le 
dedicăm. Trebuie înțeles mai 
adine acest lucru : dacă noi 
creăm o cantitate prea mare de 
cîntece patriotice în care predo
mină cele mediocre, acestea îm
piedică absorbția firească a cîn
tecelor valoroase. Vrem ca ope
rele noastre să fie viabile, să se 
cînte și nu să stea în sertare 
pentru că, din cauza calității lor, 
nu le cere nimeni. Se impune o 
exigență mult mai sporită a- 
tunci cînd este vorba de cali
tatea artistică a cintecului de 
masă. Am numit mai înainte 
unele reușite, există un volum 
relativ mare de cîntece bune. 
Dar trebuie amintite aici și su
tele de cîntece cenușii, adunate 
în decursul anilor, care nu fac 
decit să repete ceea ce a fost 
spus. Ele se dovedesc nu numai 
inutile, dar împiedică, barează 
calea de acces către marele pu
blic a cintecului original, ex
presiv, a cintecului ce are per
sonalitate șl simplitate în ace

Poetul ascunde, cum spuneam 
și o sensibilitate ce-1 face re
ceptiv la nuanțele pastelate ale 
atmosferei, la trecerea anotim
purilor, la tonurile de acuarelă 
delicată ale peisajelor. Ninsori
le, semn al candorilor, sint pre
zente ca un laitmotiv în poe
zia aceasta. Animizarea firii 
face dintr-însa un memento 
spiritual moral al omuldi : 
„Agonizînd, zăpada mă privea / 
cu o dojanä inabil ascunsă / și 
auzeam cum putrezea sub ea / 
covorul toamnei, trecătoarea 
frunză..,“. Pastelurile convin a- 
cestei sensibilități care comu
nică cu cele ale firii (Zboruri 
albe, Portret lingă zăpezi, Pastel 
cu munți etc.).

Conjugate cu expresia trăiri
lor în contact cu natura sint 
acele formulări ale unor senti
mente elegiace care-și găsesc 
pretextul în cîte un tablou, cîte 
o impresie. Meditația, interoga
ția poetului — nu lipsite de 
melancolia cunoașterii — tră
dează un reflexiv ce se slujește 
de imaginile trecerii pentru, a-și 
exprima îndoielile. (Astfel, de 
exemplu, în Printre gene, A- 
mțirg ș.a.m.d ).

Poezia Patriei găsește în Ni
colae Dragoș o voce plină, fer
mă, deloc declamatoare, sigură 
de ceea ce afirmă. în ciclul 
Aici, pe aceste plaiuri (dar nu 
numai în acesta) peisajele țării, 
miturile ei arhaice, realitățile 
sale contemporane, deopotrivă, 
își găsesc cîntărețul născut, iar 
nu făcut. îndeosebi întoarcerea 
poetului în satul lui (tot ce 
slujește drept pretext Scrisorii 
în sat) echivalează cu o pate
tică întilnire cu rădăcinile poe
ziei sale. Rareori discursivitatea 
grevează asupra caracterului 
emblematic al legendei sau asu-\ 
pra celui de un autentic senti
ment al evocării. Imaginea lui 
Eminescu (invocat în citeva 
poezii) prezidează tutelar, bine
făcător, această elevată lirică 
patriotică. Eminescu e pentru 
poetul nostru : „lespede veghind 
trecutul / împărat vremii a- 
cestii“.

Nicolae Dragoș, cum spuneam, 
este un poet care se adresează 
altora, care nu uită că poezia 
este o deschidere a omului. De 
apeea, în laconica inscripție, 
caracteristică pentru ultima sa 
carte, pe care o închină cuvîn- 
tului, citim : .... cuvîntul, floare
singerindă / cine îl află să-mi 
răspundă !“.

lași timp. De aceea, pentru a 
perfecționa ceea ce s-a făcut 
bine, pentru a îmbunătăți si
tuațiile negative, va trebui să 
abordăm problemele profesiona
le ale genului cu toată răspun
derea și rigoarea științifică. 
Recunoaștem că mai există încă 
o muncă de rutină, o oboseală, 
uneori chiar și la compozitorii 
experimentați, fără să mai vor
bim de aceia ce fac primii pași 
în acest sector șl care confundă 
adeseori simplitatea cu simplis
mul, accesibilitatea cu banalita
tea. Lipsa de farmec, de viabi
litate a multor cîntece provine 
și din lipsa de idei a textului, 
care, abandonînd poezia, devine 
o simplă versificație. Nu vom 
cădea în greșeala celor ce au 
pretenția ca toate textele con
cepute a posteriori, pe canavaua 
unei muzici date, să aibă valoa
re poetică absolută. Cel ce scrie 
un text pe o muzică dată în-, 
fruntă un handicap și va trebui 
să depună o trudă înzecită pen
tru a ajunge la metafora poe
tică prin complicatul slalom al 
culturii muzicale. Regretăm că 

unii poeți care 
nu au scris încă 
texte de cîntece 
sînt mai curînd 
tentați să ridi
culizeze textele 
colegilor lor 
prin procedeul 
citatelor trun
chiate, decît să 
se angajeze ei 
înșiși pe drumul 
creației de cîn
tece. Ecoul so
cial mai redus al 
unor creații se' 
datorează și te
maticii lor prea 
generale, lipsite 
de elemente 
concrete, de as
pecte pregnante 
din viața Româ
niei contempo

rane, din viața tineretului, din 
activitatea lui foarte diversă. 
In acest sens va trebui să con
tinuăm acțiunea pentru crearea 
de cîntece și imnuri dedicate 
unor unități productive, școli, 
universități, dar și unor scopuri 
și acțiuni precise (excursia, 
expedițiile, distracțiile etc.). 
Acea rutină, oboseală și mono
tonie de care vorbeam mai sus 
s-ar putea datora și faptului că 
împrospătarea cu forțe tinere a 
acestui sector de creație nu se 
face în, ritmul pe care l-am dori. 
Este adevărat că munea politică 
desfășurată în ‘ ultimii doi-trei 
ani în rîndurile tinerilor com
pozitori a început să dea roade. 
Un număr de tineri cu real ta
lent s-au alăturat grupului de 
compozitori care de trei dece
nii, în frunte cu maestrul Ion 
Chirescu, susțin cu dăruire pa
triotică acest front de creație. 
Amintim aici pe compozitorii 
Cornel Tăranu, Dan Voiculescu, 
Irina Odăgescu, Anton Dogaru, 
Remus Georgescu și pe ieșenii 
Vasile Spătărelu, Anton Zeman, 
Sabin Păuțza. Reiese clar însă 
că tocmai centrul unde se 
află majoritatea compozitorilor, 
Bucureștiul, este cel ce a spri
jinit cel mai puțin cu forțe ti
nere- cîntecul de masă. Nu pu
tem să nu observăm că tinerele 
generații atit de dotate și bine 
pregătite profesional nu au dă
ruit încă muzicii corale o per
sonalitate autentică așa cum au 
făcut-o pe rînd toate generații
le. Tinerei generații nu putem 
decît să-i recomandăm crearea 
unui cîntec simplu, concis, de 
imediată accesibilitate, crearea 
acelei vestite melodii de 8 mă
suri, pe care toți maeștrii de 
compoziție o recomandă ca pe 
o piatră de încercare, acea me
lodie care stă pe picioarele ei 
fără cîrja armoniei, fără acom
paniament, acel vestit tip de 
cîntec-manifest care poate fi 
învățat în cîteva minute de ori
ce grup • de școlari, acel cîntec 
Invocat și visat de oricare 
creator.
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TELEGRAME

Mitinguri cu prilejul aniversării a 23 de ani 
de la crearea Centralei Unice a Oamenilor

Muncii din Chile

STRIGARE PESTE SAT

Tovarășul IOSIP BROZ TITO, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Profund mișcat de atenția dumneavoastră, în numele popoarelor 
Iugoslaviei, al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, al meu personal, 
precum și în numele familiei decedatului tovarăș Blajo Iovanovici, 
vă mulțumesc călduros pentru condoleanțele 
adresat în legătură cu încetarea sa din viață.

Vă rog să transmiteți expresiile noastre de 
tului Central al Partidului Comunist Român, 
și Guvernului Republicii Socialiste România.

pe care ni le-ați

mulțumire Comite- 
Consiliului de Stat

Guvernatorul general al Noii Zeelande, DENIS BLUNDELL, a 
trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă mulțumesc pentru mesajul pe care mi l-ați adresat cu pri
lejul zilei Noii Zeelande. Acest mesaj s-a bucurat de o deosebită 
apreciere din partea mea și a poporului neozeelandez.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, joi, pe Alexander Ko- 
pec, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini din Repu
blica Populară Polonă.

în cursul întrevederii a fost 
evidențiată evoluția ascendentă 
a relațiilor economice dintre 
cele două țări și au fost discu
tate unele probleme privind ex
tinderea în. continuare a colabo
rării și cooperării industriale, 
tehnico-științifice, îndeosebi în 
ramura construcțiilor de mașini 
și în alte domenii de intereș 
reciproc.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, 
prietenească au luat parte Ioan 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și Ion 
Iosefide, adjunct al ministrului. 
Au participat Edward Meisner, 
subsecretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini din R. P. Polonă, și 
Wladislaw Wojtasik. ambasado
rul acestei țări la București.

★
Ministrul industriei construc

țiilor de mașini, Ioan Avram, 
și ministrul industriei construc
țiilor de mașini din R. P. Po
lonă. Alexander Kopec, au 
semnat, joi, documente prin care 
se prevede sporirea livrărilor re
ciproce de produse ale acestor 
ramuri industriale din cele două 
țări, poi căi de 
cooperării 
precum și modalități 
începerea unor studii 
derea realizării unei întreprin
deri comune, profilată pe fabri
cația de mașini-unelte grele.

★
în timpul șederii în țara 

noastră, ministrul polonez a vi
zitat întreprinderi constructoare 
de mașini și electrotehnice din 
București și Brașov.

★
Ieri seara, ministrul industriei 

construcțiilor dq mașini din R. 
P. Polonă a părăsit Capitala.

care a rostit un cuvînt de salut.
Despre semnificația eveni

mentului a vorbit Vuong Thanh 
Sy, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Au participat generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din 
garnizoana București.

A fost prezent Nguyen 
Su, însărcinat cu afaceri
interim al Republicii Democra
te Vietnam in țara noastră.

Participanții au vizionat o 
fotoexpoziție și filme documen
tare puse la dispoziție de Am
basada Republicii Vietnamului 
de Sud.

Van 
ad-

/

PLECARE
O delegație à Consiliului Na

țional al Frontului Unității So
cialiste, condusă de Eugen Je- 
beleanu, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., a 
plecat in Finlanda, unde va în
treprinde o vizită la invitația 
Uniunii Democrate a Poporului 
Finlandez.

Cu prilejul aniversării a 23 
de ani de la crearea Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii din 
Chile, la întreprinderea textilă 
„Dacia“ din București și între
prinderea de rulmenți de la 
Alexandria au avut loc, joi, mi
tinguri ale oamenilor muncii.

Vorbind despre semnificația 
acestei aniversări, cei care ău 
luat cuvîntul la mitinguri s-au 
referit pe larg la activitatea 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile, una din for
țele importante care a contri
buit la victoria Frontului Uni
tății Populare în anul 1970 și 
instaurarea guvernului Unității 
Populare, la toate măsurile lua
te de guvernul condus de fostul 
președinte Salvador Allende, pe 
linia naționalizării 
extractive, înfăptuirii reformei 
agrare, constituirii 
proprietății de stat în economia 
țării.

Ultimii ani, au subliniat vorbi
torii, au marcat o intensificare a 
acțiunilor de solidaritate ale 
oamenilor muncii și sindicatelor 
din întreaga lume în sprijinul 
luptei clasei muncitoare, al 
poporului chilian, sindicate de 
afilieri și de tendințe diferite, 
inițiind un mare număr de ac
țiuni in cadrul O.N.U.. al Or
ganizației Internaționale a 
Muncii, al organizațiilor sindi
cale internaționale și în afara 
acestora.

Relevînd lupta hotărîtă a 
Centralei Unice a Oamenilor 
Muncii din Chile pentru o via
ță mai bună, democrație. in
dependență și suveranitate na
țională, pentru dezvoltare eco
nomică de sine stătătoare, 
transformări democratice și 
progresiste, vorbitorii au evi
dențiat solidaritatea militantă

industriei

sectorului

a oamenilor muncii din 
noastră cu oamenii muncii și 
forțele progresiste din Chile. O 
expresie a internaționalismului 
și solidarității active a Români
ei cu lupta poporului chilian, 
au subliniat ei, o constituie ac
țiunile inițiate pentru eliberarea 
deținuților politici, a conducăto
rilor și activiștilor Frontului 
Unității Populare. în acest ca
dru a fost subliniat sprijinul 
acordat de țara noastră refugia- 
ților politici chilieni, dintre care 
numeroși se bucură de 
ospitalitate a poporului 
în condiții favorabile de 
și viață.

Sindicatele. oamenii 
din România, care au îndelun
gate legături de frățească pri
etenie cu Centrala Unică a Oa
menilor Muncii din Chile — 
au relevat vorbitorii — și-au 
unit glasul cu cel al întregului 
popor român, condamnînd cu 
putere lovitura de stat militară, 
prigoana dezlănțuită împotri
va clasei muncitoare, a ac
tiviștilor sindicali. au con
damnat cu hotărire scoate
rea în afara legii a Centralei 
Unice a Oamenilor Muncii din 
Chile și cer cu toată fermitatea 
să Înceteze teroarea și măsurile 
represive împotriva clasei mun
citoare, a sindicatelor, a forțe
lor democratice și progresiste 
din Chile, să fie asigurată libera 
funcționare a Centralei Unice a 
Oamenilor Muncii din Chile.

cu Madrigalul

SOSIRE

Întruchiparea plastică a unui străvechi
obicei românesc: judecata obștei

artă ale Fon- 
Deva se află 

ansamblu

calda 
nostru 
muncă

muncii

La galeriile de 
dului plastic din 
expus un original 
sculptural realizat de către tînă- 
rul Ioan Șeu, un nume care se 
impune cu tot mai multă putere 
în arta plastică hunedoreană. 
Absolvent al Facultății de arte 
plastice din București, el a de
butat cu lucrări inspirate din 
frumusețea meleagurilor hune- 
dorene și bogăția artei populare 
care reprezintă pentru . el, cum 
singur spune, „o hrană spiri
tuală, un cîmp larg de investi
gație, un perpetuu izvor de in
spirație“.

Ioan Șeu a participat la expo
zițiile județene și interjudețene 
de la Deva și Craiova (1970), 
Hunedoara și Arad (1973), iar în 
acest an din nou la Deva cu an
samblul sculptural Strigare pes
te sat care a stîrnit numeroase 
comentarii și o vie surpriză în 
rîndul iubitorilor artei.

Compoziția redă un obicei 
transilvănean foarte îndepărtat 
în timp — 
care și-a

judecata obștei — 
păstrat nealterat ca-

AZI LA „UNIVERSAL CLUB ii

racterul său de spectacol, de în
dreptar al năravurilor, de echi
libru etic al colectivității. Pur- 
tînd, în spațiul folcloric hunedo- 
rean, diverse denumiri — Ali- 
mori, Leuca-Moreluca, La hodăi- 
țat, La sitirit, Strigarea moroaie- 
lor etc. — interpreții vestesc 
prin „strigarea“ lor tot ce con
travine idealurilor de frumusețe 
și puritate ale țăranului român.

Formula plastică adoptată de 
artist este simplă, directă și de 
mare expresivitate. Simbolul jo
cului — care în arta populară 
românească reprezintă elemen
tul de purificare al omului — 
capătă, în acest ansamblu, ima
ginea unui zburător încadrat în- 
tr-o formă solară. în jurul lui 
gravitează celelalte elemente 
care compun obiceiul : grupul 
strigătorilor, grupul celor stri
gați — personaje grotești — o 
reprezentare deosebită care ex
primă seninătatea conjugală și 
perfecțiunea socială a vieții 
obștei, iar în contrapunct — o 
„Moroiță“, întruchipare fantasti
că a răului, precum și alte per-

sonaje feminine care exprimă 
inocența, nevinovăția. Ciclul este 
aranjat sub forma unui simbol 
solar, cele 12 personaje repre- 
zentînd lunile anului.

Remarcabilă este puterea de 
plasticizare, poezia pe care o 
degajă fiecare compoziție. în
tregul ansamblu este ușor des
cifrabil, neimplicînd eforturi 
deosebite de înțelegere.

Am zăbovit asupra ultimei 
creații a lui Ioan Șeu deoarece 
ea redă mai fidel personalitatea 
artistului, înclinația sa statornică 
spre inefabilul folclorului româ
nesc pe care încearcă să-l pă
trundă, să-1 interpreteze, să-i 
descifreze cele mai subtile înțe
lesuri. Dincolo de căutările și 
argumentele inerente , vîrstei, 
sculptorul are meritul că știe să 
transfigureze artistic o idee cu 
totul inedită, să-și individuali
zeze personajele, să le confere 
puritate și putere de sugestie. 
Avem în față, după părerea 
noastră, pe unul dintre tinerii 
artiști plastici care promit.

După o perioadă de intensă 
activitate concertistică în țară și 
peste hotare, corul Madrigal o- 
feră publicului bucureștean un 
ciclu de trei concerte în 
vom putea urmări peste o sută 
de piese corale preclasice 
contemporane.

Astăzi. în sala „George E- 
nescu“ a Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu“, la ora 20, 
are loc primul concert consa
crat creației vechi. Timp de o 
oră, prestigioasa formație 
interpreta pagini celebre 
muzica italiană, engleză, 
mană, franceză, spaniolă, 
zentarea aparține muzicologului 
Grigore Constantinescu.

care

51

va 
din 

ger- 
Pre-

A. P.

AL. BÄLGRÄDEAN

dezvoltare a 
tehnico-științifice, 

pentru 
în ve»

Joi după-amiază, a sosit în 
Capitală trimisul special al 
președintelui Republicii Islamice 
Mauritania, Abddalah Ould 
Daddah, ministrul dezvoltării 
rurale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de 
Traian Dudaș, ministrul tran
sporturilor și telecomunicațiilor, 
Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale,

ANIVERSARE
Cu prilejul celei de-a 15-a a- 

niversari a unificării Forțeloț 
Armate Populare de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, general 
de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a adresat o 
telegramă de felicitare lui Tran 
Nam Trung, ministrul apărării 
naționale al Republicii Vietna
mului de Sud.

Cu același prilej, joi seara, 
Casa Centrală a Armatei, 
avut loc o adunare festivă.

Adunarea a fost deschisă 
general maior Chițac

la
a

de
Mihai,

A apărut „MUNCA DE PARTID"
Numărul 2 - februarie 1976

CINAL 1971-1975 • Organi
zațiile de partid in fața 
înaltei răspunderi de a spori 
eficiența întrecerii socialiste 
pe 1976. O nouă expresie 
a marxism-leninismului crea
tor - volumul 11 al operejor 
tova rășului

Din sumar : • DIN EXPU
NEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU I.A 
CONGRESUL CONSILIILOR 
POPULARE JUDEȚENE Șl AL 
PREȘEDINȚILOR CONSILII
LOR POPULARE MUNICI
PALE, ORĂȘENEȘTI Șl CO
MUNALE • hotarirea gc. 
AL P.C.R. CU PRIVIRE LA ÎN
DEPLINIREA PLANULUI CIN-

■ ' i NICOLAE
CEAUȘESCU e Gheorghe 
Pană : Sindicatele în fața 
unui însemnat eveniment — 
Congresul U.G.S.R.

Ea Cabinetul de 
social politice, tinerii 
ganizațiile U.T.C. 
torului 3 vor putea urmări 
astăzi o interesantă expu
nere însoțită de proiecții de 
filme pe tema „Apărarea a- 
vutulul obștesc, datoria fie
cărui tinăr". Prezentată in 
cadrul ciclului de educație 
moral cetățenească „Juriștii 
se adresează tineretului“ de 
judecătoarea Marica Ioan, 
expunerea va fi urmată de o 
dezbatere. Tinerii vor discu
ta despre ce înseamnă a a- 
păra avutul obștesc, vor e- 
xemplifica cu situații . con
crete petrecute la locurile 
lor de muncă.

Pentru 
zațiile de 
varia Română și 
Universal Club i _ 
la ora 17 un spectacol muzi- 
cal-distractlv. își vor da 
concursul orchestra și soliș
tii amatori de muzică ușoară 
și interpreți profesioniști, 
actorii Nicu Constantin, Ale
xandru Arșinel, Ion Bănică.

Seara, în sala clubului, cei 
interesați vor putea urmări 
programele micului ecran 
sau se vor putea întrece in 
partide de șah, remi etc.

A. POPOVICI

tinerii din organi
la I.M.U.A.. Postă- 

\ F.L.P.B.,
organizează

științe 
din or

ale sec-

Iwibl
•
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La Galeriile de artă ale Fon
dului plastic din Deva sînt ex
puse lucrări ale doi dintre cei 
mai reprezentativi caricaturiști 
hunedoreni : Mircea Bitcă și 
Constantin Gavrilă. îndreptin- 
du-și fascicolele de lumină asu
pra „cotloanelor obscure în care 
agonizează trecutul“, asupra unor 
moravuri și năravuri învechite 
care, din păcate, mai dăinuie 
încă, cei 2 artiști reușesc în ma
niere grafice diferite — exploa- 
tind volumul și spațiul (Mircea 
Bîtcă), sau folosind liniile sim
ple, incisive, unghiulare (Con
stantin Gavrilă), să declanșeze 
rîsul — un rîs sănătos, toni
fiant, purificator, care ustură, 
dar și vindecă.

*

Tot în Deva s-a deschis o in
teresantă expoziție muzeistică 
intitulată „Evoluția ceramicii pe 
teritoriul județului Hunedoara“. 
Sînt prezentate tipuri de vase 
și ornamente caracteristice fie
cărei epoci începînd cu „cultura 
Turdaș“ din neolitic, cea mai 
veche și cea mai reprezentativă 
de pe teritoriul hunedorean și 
terminînd cu produsele manu
facturiere realizate la Batiz în 
secolul al XlX-lea. Alături de 
ceramică sînt expuse figuri an
tropomorfe, greutăți de la răz
boaiele de țesut, fusaiole, con
ducte, fragmente de chirpic, țigle 
și cărămizi executate din ace
lași material — lutul.

Organizația U.T.C răspunde de
toate problemele microîntreprinderii

(Urmare din pag. I)

mai mare și efect de durată. 
După spusele tovarășului di
rector al Liceului de chimie, a- 
sigurarea unei ambianțe de 
muncă entuziastă a fost posi
bilă prin lansarea de către or
ganizația U.T.C. a unor con
cursuri specifice vieții de mi- 
crointpeprindere : „Cea mai 
bună clasă la practică“, „Cel 
mai bun proiect de diplomă“, 
„Cel mai bun elev la practică“. 
Organizația U.T.C. a preluat, 
astfel, întreg controlul muncii 
în secțiile de producție, urmă
rind săptămînal activitatea u- 
nei clase, la sfîrșit se trag con
cluzii în prezența clasei și se 

, stabilesc măsuri. De asemenea, 
tovarășul Dumitru Ionescu, di» 
rectorul Grupului școlar C.F.R., 
aprecia faptul că organizația 
U.T.C. a școlii a preluat în sar
cina sa asigurarea disciplinei la 
practică, studiind rigurozitățile 
disciplinei proprii meseriilor 
pretențioase pe care le învață 
elevii. Predarea și luarea în pri
mire a locului de muncă de că
tre elevi, introducerea unor cri
terii ergonomice în. organizarea 
activității în secțiile productive 
constituie reușite care aparțin 
deopotrivă organizației U.T.C. și 
dascălilor. Sergiu Crijonovschi,

secretar U.T.C. al Grupului șco
lar de construcții, propune ex
periența organizației sale pri
vind optimizarea funcționalității 
serviciilor constituite din elevi. 
Au început cu serviciul de pro
ducție, acesta fiind considerat 
„statul major" al microîntre
prinderii. care trebuie să perfec
teze milimetric normele de 
timp, calitate și cantitate pentru 
secții și pentru fiecare elev în 
parte. Sînt conștienți că șase 
milioane, estimarea în lei a 
cincinalului microîntreprinderii 
lor, pot fi realizate numai prjn- 
tr-o organizare științifică a 
muncii și printr-o disciplină 
fermă.

îa fața organizației U.T.C. se 
pun numeroase alte probleme 
referitoare la asigurarea func
ționalității formelor promovate 
de microintreprinderi pe plan 
productiv și educativ. Consfă
tuirile de producție, adunările 
oamenilor muncii, analizele in
dividuale pe baza graficelor din 
secții, transformarea C.T.C.-uri- 
lor formate din elevi în orga
nisme cu putere de acțiune e- 
ducativă — toate aceste mij
loace pot fi utilizate într-un 
mod eficient.

Elevul care se
săptămînă 
muncitor,

află săptămînă 
în postura 
ajutor de

maistru, maistru, șef de secție, 
șef de serviciu, director etc. este 
interesat șă învețe bine proble
mele sale de muncă, să se ini
țieze în știința conducerii, să în- 

'vețe limbajul economic al pro
ducției, Organizațiile U.T.C. 
trebuie să dea curs operativ su
gestiei de a organiza intilriirj 
între factorii competenți din 
întreprinderi și elevii din 
microintreprinderi. Neîndoiel
nic că tovarășii din conduce
rile întreprinderilor își vor găsi 
răgaz să se întîlnească cu „o- 
mologii lor“ din microintre- 
prinderi, că. de asemenea, anu
mite secții din întreprinderi vor 
invita la 
producție elevii din 
treprinderi 
cest mod direct atmosfera uzi
nei. Inițierea unor cursuri de 
economie concretă si de știința 
conducerii este posibilă de rea
lizat în însuși sistemul pregăti
rii politice pentru uteciști.

Poate că cel mai interesant 
aspect care se detașează din 
noile realități născute din exis
tența microîntreprinderii șco
lare este acela că un mai vechi 
obiectiv — onorat adesea formal 
— colaborarea organizației 
U.T.C. din școală cu cea din 
întreprindere, începe să se rea
lizeze pe probleme de conținut.

dezbaterile lor de 
microîn- 

să cunoască în a-

Activitatea se-mai află încă, în 
unele aspecte 
de deziderat, 
se schimbă o 
ția U.Ț.C. de la Uzinele „Nico- 
lina“, de pildă, nu mai este 
mulțumită cu simplul fapt că a 
cooptat pe secretarul U.T.C. al 
școlii în comitetul U.T.C. al uzi
nei. At.ita vreme cit microintre- 
prinderea elevilor are dificul
tăți de aprovizionare și de asi
gurare a unor lucrări în flux, 
înseamnă că organizația U.T.C. 
a uzinei — afirma însuși se
cretarul comitetului U.T.C., 
Petru Lăcătușu — nu și-a făcut 
datoria. Primul pas important 
pe care-1 va face organizația 
uzinei — demonstrînd că se 
preocupă să abordeze proble
mele de fond ale practicii ele
vilor — va fi colaborarea cu or
ganizația U.T.C. a școlii pentru 
crearea unui atelier de prototi
puri, care să execute în serii 
mici lucrările valoroase con
cepute de elevi, avînd sprijinul 
tinerilor din uzină. Sarcini a- 
semănătoare își propune și or
ganizația U.T.C. de la Combina
tul de fibre sintetice din Iași și 
trebuie să-și propună toate orga
nizațiile U.T.C. din întreprin
derile care patronează școli. 
Problemele elevilor trebuie să 
devină probleme ale organiza
țiilor U.T.C. din întreprinderi 
— în mod real și nu declarativ.

E cert că, evoluînd în acest 
sens lucrurile, microîntreprin- 
derile ieșene vor progresa pe 
planul optimizării activității 
productive și educative.

ale sale, în fază 
dar în mod cert, 
optică. Organiza- sport» șpțțnr

JOCURILE OLIMPICE DE IARNA
C1l 
de 
de

ÎNTREPRINDEREA oe mașini grele
9

BUCUREȘTI
Șos. Berceni Nr. 104, 

mijloace de transport 9, 22, 41, 102 și 120, încadrează urgent 
următorul personal :

forjori
operatori presă 
operatori pod forjare 
încălzitori 
termi? ti 
craițuitori piese forjate 
zidari șamotori 
electricieni A.M.C. 
electricieni întreținere 
lăcătuși montatori utilaj tehnologic 
lăcătuși montatori utilaj energetic 
strungari paraleliști 
strungari bohrwerkiști 
strungari caruseliști 
frezori portaliști 
rabotori 
conducători auto 
pompieri 
ijnpegați mișcare căi ferate uzinale 
șefi manevră 
manovranti vagoane 
muncitori necalificați pentru incărcări-descărcări de vagoane 
primitori — distribuitori cu gestiune 
dactilografă — temporar

DE ASEMENEA, ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS:
șef secție prelucrări mecanice
șef atelier mecano-sudură
șef serviciu adjunct aprovizionare
ingineri tehnologi (mecanici, electromecanici ?i electrotehnici 
tehnicieni în aceleași specialități)
maiștri cazangii
maiștri prelucrători prin așchiere 
maistru monteur utilaj tehnologic 
tehnician exploatare căi ferate uzinale 
tehnician topometrist 
tehnicieni și merceologi aprovizionare

Cei interesați se pot adresa zilnic la serviciul personal Intre 
orele 7,30—13,30.

e
a

e

și

cură balneară

PUBLITURISM

Concedii, excursii

Doriți să cunoașteți cele mai frumoase zone turistice din 
țară în această perioadă ?

Doriți să petreceți un concediu reconfortant ?
Stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, CACIULATA, 

CALIMANEȘTI, OLANEȘTI, GOVORA, OCNA SIBIULUI, 
BAZNA, HERCULANE, MONEASA, GEOAGIU, SÎNGEORZ, 
SOVATA, TUȘNAD, LACUL ROȘU, SLANIC-MOLDOVA. 
EFORIE, MANGALIA, AMARA, PUCIOASA vă oferă aces
te posibilități.

Pentru informații și procurarea biletelor de odihnă și cură 
balneară vă puteți adresa tuturor OFICIILOR JUDEȚENE 
DE TURISM și ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HOTE
LURI și RESTAURANTE BUCUREȘTI.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere cu 50% la 
transportul pe C.F.R. sau I.T.A.

Proba feminină de ștafetă 
4X5 km, desfășurată pe pirtia 
de la Seefeld, a încheiat joi in 
cadrul celei de-a 12-a ediții a 
J.O. de iarnă concursul femi
nin de schi fond. După primii 
5 km, parcurși de Nina Baldi- 
șeva, formația U.R.S.S. se afla 
pe locul trei, in urma echipe
lor Suediei și Finlandei. In con
tinuare, Zinaida Amosova a re
făcut handicapul, iar in schim
bul trei Raisa Smetanina, cam
pioană olimpică in proba de 
10 km, a realizat cel mai bun 
timp : 16’26” 32/100. Ultimul
schimb'' al ștafetei sovietice a 
fost „veterana“ Galina Kula- 
kova. care a fost cronometrată 
in 16’49"61/100, timp care a asi
gurat medalia de aur formației 
U.R.S.S.

Terminînd învingător in proba 
de 1000 m, Peter Muller a de
venit al doilea patinator ameri
can care cucerește un titlu o- 
limpic, după ce compatriotul său 
Richard McDermott, cu 12 ani în 
urmă, tot la Innsbruck, cîștiga 
medalia de aur în proba de 
500 m. Peter Muller a fost sin
gurul concurent care a coborît 
sub 1’20”, adjudeeîndu-și victo
ria cu rezultatul de l’19"32/100.

Proba individuală masculină 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
de la Innsbruck a revenit pa
tinatorului englez John Curry. 
Este pentru prima oară cind un 
sportiv din Marea Britanie reu-

șește să cucerească medalia o- 
limpică de aur în proba mascu
lină de patinaj artistic.

In turneul olimpic de hochei 
pe gheață (grupa B) echipa El
veției a invins cu scorul de 
5—3 (1—1, 3—2, 1—0) selecționa
ta Austriei. In clasament 
primul loc se află la egalitate, 
cu cîte 6 puncte, 
României și Iugoslaviei. In 
continuare clasamentul se pre
zintă astfel: 3. Austria — 4
puncte ; 4. Elveția — 4 puncte ;

pe

formațiile

5. Japonia — 4 puncte ; 6. Bul
garia — zero puncte.

tn clasamentul pe medalii, 
după nouă zile de întreceri, con
tinuă să conducă U.R.S.S., 
24 medalii (11 de aur, 5 
argint, 8 de bronz), urmată
R. D. Germană — 14 (6—4—4),
R. F. Germania — 7 (2—5—1),
S. U.A. — 9 (2—3—4).

Programul zilei de astăzi cu
prinde finalele in probele de 
ștafetă (biatlon), 1 500 m (pati
naj viteză masculin), slalom 
uriaș (schi feminin) și patinaj 
artistic (individual feminin). In 
concursul de bob (echipaje de 
patru persoane) se vor disputa 
primele două manșe. Turneul de 
hochei pe gheață (grupa B) 
programează ultimele meciuri : 
Bulgaria — Japonia, România 
— Elveția și Austria — Iugo
slavia.

• AU CONTINUAT ÎN
TRECERILE concursului in
ternațional de tenis pe teren 
acoperit de la Toronto con- 
tînd pentru turneul „W.T.C.“. 
Campionul român Ilie Năs- 
tase l-a eliminat cu 6—4, 6—4 
pe chilianul Jaime Fillol, ca- 
lificîndu-se în sferturile de 
finală.

sen și Fraguela, cu cîte 3,5 
puncte. Ciocîltea are 2,5 punc
te și o partidă întreruptă.

CONCURSURI DE ADMITERE 
IN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de ad

mitere, pentru anul școlar 1976/1977, în următoarele instituții 
militare de învățămînt :
- Liceele militare : în perioada 15-27 iunie 1976
- Școlile militare de maiștri ți subofițeri : in perioada 1-10 

iulie 1976
- Academia militară - facultățile tehnice
- Institutul de medicină ți farmacie București - facultatea de 

medicină militară,
- Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn" - secțiile de ma

rină militară, și
- Școlile militare de ofițeri activi : în perioada
Tinerii care doresc să participe la concursul 

una din aceste instituții militare de învățămînt 
reri de înscriere, pînă la 10 aprilie 1976, astfel :
- cei din viața civilă, la centrele militare județene (de sec

tor) pe raza cărora domiciliază ;
- militarii în termen, la organele de cadre ale unităților 

litare din care fac parte.
Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa 

mandanților de garnizoane, comandanților unităților militare 
Ministerului Apărării Naționale și centrelor militare județene 
sector) pe raza cărora locuiesc.

10-20 iulie 1976. 
de admitere la 
vor depune ce-

ml-

co- 
ale 
(de

e ÎN RUNDA A 6-A a tur
neului international de șah 
de la Malaga. Florin Gheor
ghiu (România) a remizat în 
22 de mutări cu spaniolul 
Hernando. Cel de-al doilea 
jucător român participant la 
acest turneu, Victor Ciocîl
tea, a întrerupt partida 
sa cu Bellon (Spania).

în clasament pe primul Ioc 
se află Byrne și Christian
sen, cu cîte 4.5 puncte, ur
mați de Gheorghiu, Sigurjens-

• în Capitală a început al 
doilea turneu al campionatu
lui feminin republican de 
volei. Iată primele rezultate : 
Universitatea Craiova-OIim- 
pia București 3«—0 ; Dinamo 
București-C.S.M. Sibiu 3—0; 
Rapid-Știința ~ ‘
Universitatea 
niversitatca __ „ __
3—0 ; LE.F.S.-Peniciiina Iași 
3—0.

Bacău 3—0 ; 
Timișoara-U- 
Cluj-Napoca

★
în campionatul masculin de 

volei, care se desfășoară la 
Brașov, s-au înregistrat re
zultatele : Steaua-Delta Tul- 
cea 3—0 ; Universitatea Cra- 
iova-Universitatea Cluj-Na- 
poca 3—0 ; I.E.F.S.-Polileh- 
nica Timișoara 3—2.

Calendar sportiv 76 GIMNASTICA
De cîteva săptămîni, com- 

ponenții loturilor republicane 
de gimnastică se pregătesc in
tens pentru noul sezon inter
național, avînd ca obiectiv 
principal să atingă cea mai 
Înaltă formă sportivă înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real. Această competiție mon
dială va fi precedată de nu
meroase concursuri și turnee 
internaționale. Prof. Nicolae 
Vieru, secretar general al 
F.R.G., ne-a furnizat unele 
amănunte cu privire la primele 
teste pe care le vor susține 
gimnaștii noștri în acest sezon.

La mijlocul lunii februarie, 
spectatorii din Capitală vor a- 
vea prilejul să urmărească o 
atractivă gală sportivă, la care 
vor evolua gimnastele din for
mațiile olimpice ale României 
și Angliei. Printre protagoniste

se va număra și sportiva numă
rul unu a anului 1975, Nadia 
Comăncci, ciștigătoare a 4 
medajii de aur la ultima ediție 

cele 
în 
Și

PRIMA TRAGERE SPECIALA DIN ACEST AN OFERĂ MARI ȘANSE DE ClȘTIG TU
TUROR PARTICIPANȚILOR DAR CIȘTIGURI PE 24 DE CATEGORII NUMAI CELOR 
CARE JOACA PE VARIANTE DE 15 LEI.

5 extrageri ■= 31 de numere ciștigătoare — 24 categorii de ciștiguri
15 lei.
Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție.

numai variantele de

TRAGERE SPECIALĂFR0N0EXPRES
15 FEBRUARIE 1976

U.H.S.S. .POLONIA, 
GRECIA?, TURCIA

ciștiguri in> 
autoturisme 

Șl BANI

a C.E. întrecerea dintre 
două formații va avea loc 
Sala Floreasca, sîmbătă 14 T. 
duminică 15 februarie. în ace
leași zile, la Sofia, se întilnesc 
selecționatele masculine ale 
Bulgariei și României. După a- 
ceste două teste, un lot de 
gimnaste și gimnaști va între
prinde. timp de două săptămîni 
(18 februarie — 3 martie), un 
turneu in Canada și S.U.A. 
Apoi, în zilele de 13 și 14 mar
tie, vom revedea în Capitală 
formațiile noastre de gimnasti
că, care urmează să întîlnească, 
in Sala Floreasca. echipele 
Olandei (fete) și Italiei (băieți).

Programul din luna aprilie se 
anunță deosebit de bogat în 
competiții și turnee internațio
nale de amploare. între 1 și 10 
aprilie, loturile noastre vor 
participa la tradiționalele con
cursuri de gimnastică de la 
Moscova și Riga, avînd o com
panie selectă. De asemenea, un 
grup de gimnaști ne va repre
zenta la cea de-a 3-a ediție a 
„Trofeului campionilor“ care se 
desfășoară la Londra, dumini
că 11 aprilie. Iată și o premie
ră la Bacău. Noua sală a spor
turilor din localitate va găzdui, 
între 16 și 18 aprilie o amplă 
și prestigioasă comoetiție de 
gimnastică — Campionatele in
ternaționale ale României — 
dotată cu trofeul „Cupa Gh. 
Moceanu“, care se află la a 
19-a ediție. Tot in luna aprilie, 
la București vor concura echi
pele de fete și băieți ale 
R.P.D. Coreene. în luna mai, 
formațiile noastre vor întîlni, 
in deplasare, selecționatele Un
gariei (fete) și R. D. Germane 
(băieți).

M. LERESCU



Vizita ministrului de externe
al României in Olanda

PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE STAT AL R.D G. L-A PRIMIT
PE AMBASADORUL ROMÂNIEI

,,Scìntela

tineretului“

• Primire la primul ministru. • începerea 
convorbirilor oficiale

fn cursul dimineții de joi, pri
mul ministru al guvernului olan-, 
dez, Joop Den Uyl, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. care, la in
vitația ministrului afacerilor 
externe al acestei țări. Max van 
der Stoel, face o vizită oficială 
în Regatul Țărilor de Jos.

La întrevedere a participat 
ambasadorul român la Haga, 
Traian Pop.

Tn timpul 'întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor de 
colaborare dintre România și 
Olanda, precum și dorința de a 
dezvolta aceste relații în inte
resul popoarelor român și 
olandez, al cauzei păcii și coope
rării internaționale.

în cursul aceleiași zile au 
Început convorbirile oficiale din
tre ministrul afacerilor externe 
al României, George Macovescu, 
și ministrul de externe al Olan
dei, Max van der Stoel.

La convorbiri au participat, 
din partea română, persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe mi
nistrul afacerilor externe, pre
cum și ambasadorul României 
in Olanda. Traian Pop, iar din 
partea olandeză, H. J. Ch.

Rutten, director general al afa
cerilor politice, alți funcționari 
superiori din M.A.E., precum și 
A. H. Croin, ambasadorul Rega
tului Țărilor de Jos la Bucu
rești.

Evocînd evoluția 
pe multiple planuri, 
dintre Republica 
România și Regatul 
Jos, cei doi miniștri au subliniat, 
de comun acord, rolul deosebit 
de important pe care l-a avut in 
această direcție vizita în Olan
da, în 1973. a președintelui 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și vizita în 
România, în 1975, a suveranei 
Olandei, regina Iuliana.

Convorbirile, în cadrul cărora 
a fost abordată o gamă largă de 
probleme de interes comun, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
deplină înțelegere, în spirit con
structiv.

In aceeași zi, George Macoves
cu a făcut o vizită la Palatul 
Binnenhof, președintelui primei 
camere a Statelor Generale 
(Camera superioară a Parlamen
tului), Ch. F. Polak. și a fost, de 
asemenea, oaspetele Curții In
ternaționale de Justiție, unde s-a 
■întîlnit cu președintele Curții, 
Manfred Lachs.

favorabilă, 
a relațiilbr 

Socialistă
Țărilor , de.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane, Willi Stoph, l-a pri
mit. joi, pe ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
R.D.G., Vasile Vlad, în legătură 
cu plecarea definitivă a aces
tuia de la post.

Președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G. a rugat pe am
basadorul român să transmită 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. salutările sale cor
diale și cele mai bună urări de 
sănătate și fericire, precum și 
urări de noi succese poporului 
român in opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Manifestări 
românești 

peste hotare
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Apelul lui K. Waldheim pentru cooperare 
între țările industrializate și cele

in curs de dezvoltare
Tn cadrul unei 

presă organizate 
tea Filiipinelor 
unde se ““ 
zită oficială 
al O.N.U., 
adresat un 
Intre țările 
cele in curs 
arătat că un pas important In

conferințe de 
la' Universita- 
din Manila, 

într-o vi-află
secretarul general 

Kurt Waldheim, a 
apel la cooperare 
industrializate și 

de dezvoltare. El a

Pregătiri pentru
viitoarea conferință
a țărilor nealiniate
Biroul de coordonare al țări

lor nealiniate din cadrul O.N.U. 
a început o nouă acțiune, cu ca
racter pregătitor in vederea ce
lei de-a V-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate care 
va avea loc la Colombo. Ast
fel. Biroul, întrunit la nivel de 
șefi de misiuni pe lingă O.N.U., 
a adoptat, pe baza sugestiilor 
făcute de diferite state nealini
ate, o serie de amendamente 
la agenda provizorie a Confe
rinței de la Colombo. S-a con
venit, de asemenea, asupra pro
gramului reuniunii la nivel mi
nisterial a biroului, care urmea
ză să aibă loc în luna august, 
înaintea Conferinței la nivel 
înalt. Au fost, pe de altă parte, 
propuse măsuri pentru accele
rarea punerii in aplicare a de
ciziilor Conferinței ministeriale 
a nealiniaților de la Lima 
și pentru consolidarea co
operării și solidarității țărilor 
nealiniate.

această direcție s-a făcut în 
timpul celei de-a VII-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U.. consacrată pro
blemelor cooperării economice 
internaționale. Menționind pro
blemele economice care con
fruntă lumea și decalajul dintre 
statele bogate și cele sărace, 
Waldheim a spus că „nu există 
nimic • de ciștigat din confrunta
rea între statele industrializate 
și cele în curs de dezvoltare. 
Fiecare din ele are în schimb 
de ciștigat din cooperare“.

Pe de altă parte, Kurt Wa.ld- 
hefrn a afirmat că Organizația 
Națiunilor Unite a dezvoltat pe 
parcursul activității sale meca
nisme vizînd instaurarea și 
menținerea păcii, favorabile me
dierii și diplomației preventive. 
„Dar aceste mecanisme, a subli
niat secretarul general al O.N.U., 
nu au valoare dacă nu sint fo
losite do către guverne“. In acest 
sens. Kurt Waldheim a opinat 
că acest cadru, unic prin valoa
rea sa instituțională în dome
niul relațiilor internaționale, 
trebuie să fie pe de-a întregul 
utilizat pentru a nu se reveni la 
situații care au adus atîtea tra
gedii in lume.

Gala filmului româ
nesc la Bruxelles

• în moderna sală „Pas- 
sage 44“ din Bruxelles a avut 
loc o gală a filmului româ
nesc, organizată in cadrul 
programului de schimburi 
culturale româno-belgiene. Au 
fost prezentate filmul docu
mentar „Țara lui Brâncuși“ 
Si filmul artistic „Nunta de 
piatră“.

Au participat peste 600 
persoane, ir\tre care Albert 
Parisis. vicepreședintele Ca
merei Reprezentanților, Al
bert de Smaele, fost minis
tru, membru al Comitetului 
internațional al opiniei pu
blice pentru securitate si co
operare in Europa, Jean Re- 
miche, adjunct al ministrului 
culturii, deputați, funcționari 
superiori din M.A.E. si Mi
nisterul Culturii, oameni de 
cultură și de afaceri, repre
zentanți ai partidelor poli
tice, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Bruxel
les și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Seară dedicată lui 
Brâncuși în Suedia
• La filiala din Kirseberg 

a. Bibliotecii de stat din 
Malmo a avut loc deschide
rea unei expoziții de carte, 
discuri și artizanat din Româ
nia. Totodată, a fost organi
zată o seară românească de
dicată centenarului nașterii 
sculptorului Constantin Brân
cuși. Despre creația marelui 
artist a < vorbit Goran Chris- 
țersson, membru al conduce
rii Uniunii naționale a artiș
tilor din Suedia. A fost pre
zentat filmul de scurt me
traj „Țara lui Brâncuși“.

Cu același prilej, profeso
rul I. Milos de la Universi
tatea populară din Malmo a 
vorbit despre legăturile cul
turale româno-suedeze.

ființările socialiste

Un raport al O.N.U 
privind încălcarea 
drepturilor omului 

în Chile
Potrivit unui raport dat pu

blicității la Geneva de Comisia 
O.N.U. pentru drepturile omu
lui. ..peste 3 000 de deținuți po
litici au fost executați în Chile 
fără judecată sau și-au pierdut 
viața în urma torturilor sufe
rite“.

Arătînd că. în prezent, in 
Chile mai există cel puțin 5 000 
de deținuți politici, documentul 
precizează că ..practica torturii 
a devenit o parte integrantă a 
regimului actual“. în acest sens, 
raportul arată că au putut fi 
localizate în Chile peste 20 de 
centre de tortură. 77 de persoa
ne, dintre care 57 de ofițeri, fi
ind acuzate nominal că. prac
tică tortura.

„La doi ani după venirea lor 
la conducere — conchide rapor
tul Comisiei O.N.U. —, actua
lele autorități chiliene se com
portă ca și cum ar fi ocupanți 
militari ai unui teritoriu străin 
ce le este ostil“.

Budapesta zilelor 
noastre se înfățișează 
ca un oraș modern, în 
plină dezvoltare în do
meniul urbanisticii, al 
vieții economice, so
ciale și culturale. De-a 
lungul Dunării, în zo
nele industriale cu tra
diție, descoperi cu plă
cere semnele noului. 
Cu fiecare etapă 
parcursă, frumuseților 
înălțate cu ani in ur
mă, care mai rămăse
seră după înfruntările 
din timpul războiului, 
li s-au adăugat altele, 
pe măsura timpului pe 
care-l trăiește poporul 
prieten ungar. Po
posind Ia Budapesta, 
plimbindu-te pe che
iurile bătrînului fluviu, 
pe bulevardele in arc 
de cerc spre aceeași 
Dunăre, gîndurile te 
poartă inapoi in isto
rie...

Cu mai bine de 39 
de ani in urmă, mai 
precis la 13 februarie 
1945, pe aceste locuri 
se încheia una din 
marile operațiuni mili
tare din perioada celui 
de-al II-lea război 
mondial. „Bătălia pen
tru Budapesta“ marca 
sfîrșitul unui șir de 
operațiuni ofensive, 
purtate de la Tisa pină 
în centrul capitalei un
gare, pe o distanță a- 
coperind circa 140 de 
kilometri. Lupte în
verșunate, in care au 
participat cu vitejie 
zeci si zeci de mii de 
ostași români. In 
cursul acestei acțiuni, 
trupele române au eli
berat 50 de localități. 
Ostașii noștri, luptind

eroic alături de trupele 
sovietice din unitățile 
Frontului 2 Ucrainean, 

Buda- 
nu- 
în-

au pătruns in 
pesta cucerind 
meroase obiective 
semnate, printre care 
gara Keleti. hipodro-

ZILE FIERBINȚI : Feroviar
(orele 0; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30) ; Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Scala (orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30) ; Flamura (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

UN CINTEC PE BRODWAY : 
Sala Palatului — orele 17.15; 20,15; 
Luceafărul (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20); Capitol (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15, 20); Modern (orele 9; 
11.45: 14,30: 17,15; 20)

TRANDAFIRUL. ALB : Festival 
(orele 9; 11,15: 13.30: 16: 18,15:
20.30) ; Casa Filmului (orele 10; 
12,30: 15; 2fl — la orele 17,30 filmul 
SINGURĂTATEA FLORILOR — 
întilnire cu protagoniștii filmului).

CASCADORUL ; Lumina (orele
9; 11.15; 13.30: 16: 18,15; 20.30).

SFÎRȘITUL VACANȚEI : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45. 18: 20)

RESPIRAȚIE LIBERA : Central 
(orele 9.15; 11.30; 13.45: 16; 18; 20); 
Arta (orele 13.30; 15,30: 17.45: 20).

PATIMA : Victoria (orele 9.15; 
11,30; 13.45; 16; 18.1ȘH
Iești (orele 10: 
Miorița (orele 9: 
18: 2(n

INSPECTORUL 
Patria (orele 9:

15.30; 17.45:
11,15: 13,30:

Giu-
201 : 

15.45;

BRANNIGAN ;
11,15; 13.30; 16;

» I-

ITALIA - Muncitori toscani demonstrînd la Florența împotriva 
concedierilor

Coordonate ale politicii II. P. Angola Un articol după 
Algerie Press Service

Liderul P.S.M.S. despre viitorul
relațiilor dintre Spania și C.E.E.

Felipe ' Gonzales, prim-secre- 
tar al Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol (P.S.M.S.), a- 
fla-t într-o vizită la Bruxelles, a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă, că se îndoiește 
de validitatea acordurilor care 
ar putea fi încheiate între 
C.E.E. și actualul guvern spa
niol. Gonzales a relevat că le-a 
comuniqat membrilor Comisiei 
C.E.E., cu care s-a întîlnit în 
ziua precedentă, profunda sa 
preocupare în ce privește ab
sența unor adevărati reprezen
tanți ai poporului spaniol 
rîndurile delegației care, la 
rerea Madridului, ar putea 
lua negocierile comerciale 
Piața comună, angajate cu mai 
mulți ani in urmă.

Liderul P.S.M.S. a declarat 
că. după opinia sa, „nu se va 
înregistra o schimbare calitati
vă“ in relațiile dintre Spania 
și C.E.E. atit timp cît autori
tățile spaniole vor pune obsta
cole în calea exercitării liber
tăților fundamentale. El a adău
gat că, în urma convorbirilor 
avute cu reprezentanții Comi
siei C.E.E., impresia sa este că 
ace'știa îi împărtășesc punctele 
de vedere.

Pe de altă parte, Felipe Gon
zales a relevat importanța ,.a- 
propierii considerabile“ a punc
telor de vedere ale P.S.M.S. de

în 
ce- 
re- 
cu

cele ale Partidului Comunist dm 
Spania în ce privește evoluția 
situației politice interne și po
ziția față de franchism. In ce 
privește alianțele pe care parti
dul său le-ăr putea lega cu alte 
formațiuni politice, îndeosebi 
cu Partidul Comunist din Spa- 
iția, Gonzales a declarat : 
„P.S.M.S. nu va accepta nici un 
compromis care ar putea exclu
de pe vreunul dintre cei ce se 
află în lupta împotriva dicta
turii“.

din cartierul Rakosli- 
get s-a înălțat un mo
nument pe care sint 
dăltuite cuvinte de re
cunoștință b „Glorie 
eroilor români care 
și-au jertfit viața în 
lupta împotriva fascis
mului, pentru elibe
rarea poporului frate 
ungar !“

Peisaj înnoitor 
la Budapesta

transformat 
hitleriști în aeroport, 
cazarma „Franz Ioz-
sef“, poșta și altele, 
înfruntarea x fost 
dură. In luptele pen
tru eliberarea Buda
pestei și-au jertfit via
ța 11 000 de soldați și 
ofițeri români. In me
moria lor, in cimitirul

Bombardamentele, 
trupele fascisto-hortis- 
te și germane in retra
gere au provocat ora
șului mari distrugeri. 
Circa două treimi din 
clădiri ău fost dărîma- 
te sau avariate, toate 
podurile aruncate in 
aer. Intr-un timp 
scurt, populația reușeș-

te însă să vindece ră
nile războiului, să re
facă rețeaua de apro
vizionare 
tabilă, să 
minatul, 
circulație 
comun și — lucrul cel 
mai important — să 
inceapă producția in 
unele unități economi
ce. Eforturile construc
tive ale locuitorilor 
Budapestei, ale între
gului popor. sub 
conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist 
Ungar, își vădesc 
rodnicia în pulsul nou 
al vieții socialiste, în 
realizările de seamă 
dobindite. Ea Buda
pesta, ca pretutindeni 
in țară, au apărut noi 
cartiere de locuințe, 
școli, cămine și creșe 
de copii, se îmbogă
țește continuu rețeaua 
comercială. Mare cen
tru cultural, Budapesta 
adăpostește două ope
re, 19 teatre, numeroa
se case de cultură și 
cinematografe. Noile 
linii ale metroului 
budapestan, alături de 
cea veche, transportă 
zilnic echivalentul u- 
nei treimi din popu
lația țării. Sutele de 
întreprinderi — de pe 
porțile cărora iese o 
gamă largă de produse 
— așază orașul pe 
primul loc intre cen
trele industriale un
gare.

Cu fiecare vizită, 
Budapesta și-a etalat 
noi embleme, înscriin- 
du-se tot mai mult in 
coordonatele unei așe
zări care face cinste 
locuitorilor săi.

/
I. TIMOFTE

cu apă po- 
asigure ilu- 
să redea in 
transportul

Angola va strînge relațiile 
sale de prietenie și cooperare eu 
țările africane pe baza respec
tului independentei, neameste
cului în treburile interne, nea
linierii. păcii și' progresului — 
a declarat primul ministru al 
Republicii Populare Angola, 
Lopo do Nascimento, după pri
mirea țării sale ca membru cu 
drepturi depline în cadrul Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.A.).

El a menționat că guvernul 
său va promova o politică de 
solidaritate cu popoarele fră
țești din Africa aflate Încă sub 
dominație colonială.

„Politica Mișcării 
pentru Eliberarea 
(M.P.L.A.) și a Guvernului R. P. 
Angola este determinată de prin
cipiul independenței depline, 
o adevărată politică de nealinie
re“ — a declarat, într-un inter
viu acordat unui grup de ziariști 
francezi, ministrul afacerilor ex
terne al Angolei, Jose Eduardo 
dos Santos. „Politica noastră 
este clară — a precizat el. Su
veranitatea noastră, indepen
dența noastră și libertatea noas
tră sint principii. Țările care ne 
acordă sprijin trebuie să res
pecte hotărîrile noastre“.

Reafirmînd sprijinul R. P. An
gola față de Organizația Po
porului din Africa de. Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), ministrul de exter
ne angolez a spus : „Namibia 
este ocupată ilegal de Republi
ca Sud-Africană. Există un re
prezentant legitim al poporului 
din Namibia, recunoscut de 
O.N.U. : acesta este S.W.A.P.O. 
Noi respectăm hotărîrile O.N.U.-

In’ acest spirit, am acordat și 
vom acorda întregul nostru 
sprijin S.W.A.P.O. Nu avem 
frontiere cu Africa de Sud, ci 
numai o frontieră cu Namibia“.

Referindu-se la relațiile cu ță
rile vecine, în contextul mai larg

Populare 
Angolei

al raporturilor tării sale cu alte 
state, dos Santos a menționat 
gesturile de bunăvoință ale pre
ședintelui Agostinho Neto față 
de unele din aceste țări cu care , 
R. P. Angola dorește să promo
veze o politică de 
tate. 1I

bună vecină-

populare de
(F.A.P.L.A.),

Mișcării

armate
angoleze 
conducerea

pentru Eliberarea An- 
preluat

Forțele 
eliberare 
de sub 
Populare 
golei (M.P.L.A.) au 
controlul asupra portului Mo- 
camedes. aflat pe coasta atlan
tică, la 1 200 km sud de Luanda 
— a anunțat postul de »radio 
național din* Luanda. Puțin timp 
înainte fusese eliberat ‘orașul 
Lubango (Sa da Bandeira), si
tuat la 240 km de frontiera cu 
Namibia, de unde regimul ra
sist sud-african a organizat a- 
gresiunea împotriva Republicii 
Populare Angola.

Postul de radio național din 
Luanda a precizat că unitățile 
F.A.P.L.A. au fost întimpinate 
cu bucurie de către populație.

începind de miercuri. Cen
trul de conferințe internaționale 
din Paris 
lucrările 
cooperării 
ouăle. De 
vorba de inaugurarea oficială a 
lucrărilor celor patru comisii 
de lucru create cu prilejul re
uniunii din decembrie anul tre
cut a celor 27 de miniștri ai 
afacerilor externe ai statelor 
participante la conferință, avînd 
ca obiectiv fundamental găsirea 
de soluții problemelor economi
ce și 
Zează 
lumea 
țările

găzduiește din nou 
conferinței asupra 
economice internați- 
data aceasta, este

monetare care caracteri- 
relațiile actuale dintre 

in curs de dezvoltare și 
capitaliste dezvoltate,

R. P. ANGOLA RECUNOSCUTA 
DE 30 DE STATE AFRICANE
Coasta de Fildeș a recunos

cut Guvernul Republicii Popu
lare Angola — s-a anunțat la 
Abidjan. In declarația sa Parti
dul democrat, de guvernămint, 
din Coasta de Fildeș recunoaște 
Mișcarea Populară pentru Elibe
rarea Angolei „ca singurul re
prezentant al statului Angola 
independent și suveran". De a- 
semenea. au anunțat oficial re
cunoașterea Republicii Populare 
Angola guvernele Republicii 
Volta Superioară și Republicii 
Gabon — transmit agențiile in
ternaționale de presă. Pină in 
prezent, Republica Populară 
Angola a fost recunoscută de 30 
de state africane, membre ale 
Organizației Unității Africane,

RE SCURT« PE SCURT» PE SCURT «PE SCURT»PE SCURT

• LA REYRJAVIK s-a anun
țat că 42 traulere britanice pes
cuiesc în prezent într-o zonă 
specială de conservare din lar
gul coastelor nordice ale insu
lei, rezervată refacerii stocu
rilor de cod. Activitatea flotei 
britanice, transmite agenția 
Reuter, a fost condamnată se
ver de ministrul islandez pen
tru problemele pescuitului. Mat- 
thias Bjarnason', fiind conside
rată .de natură să diminueze 
șansele soluționării într-un vi
itor apropiat a conflictului.ee o- 
pune cele două țări.

recesiunea generală ce se fac« 
simțită în industria aeronauti
că și decizia guvernamentală 
privind limitarea la 16 a numă
rului de supersonice ce urmea
ză a fi construite.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, 101) 000 muncitori ai corpora
ției au încetat temporar lucrul 
în semn de protest față de ho- 
tărîrea conducerii firmei de a 
concedia, lunea viitoare, 1 200 
angajați.

VIITOARELE NEGOCIERI
INTERCIPRIOTE

Brazilia de mărfuri din catego- 
ria „lux“. Sînt cuprinse aici, 
intre altele, automobile și alte 
mijloace de transport 
grement 
bijuterii 
produse 
Măsura, 
misi 
de dolari, va contribui la ame
liorarea balanței de plăți exter
ne a țării — a declarat ministrul 
brazilian al finanțelor. Mario 
Enrique Simonsen.

și de a- 
specială, 
speciale, 
exçeptie.

de comandă
și parfumuri 
alimentare de 
prin care se vor econo- 

aproximativ 300 milioane

MADRID : EFICACITATEA 
DEVALORIZĂRII PESETEI 

APRECIATA CA ÎNDOIELNICA

Devalorizarea pesetei cu 10 
la sută in raport cu dolarul a- 
merican a fost primită cu ne
încredere și îndoială în cercu
rile economice spaniole — rela
tează agenția France Presse. Se 
apreciază, în acest sens, că mă
sura ar avea o eficacitate îndo
ielnică. dat fiind că importurile 
au fost, anul trecut, de două ori 
mai mari ca volum decît ex
porturile. Devalorizînd moneda, 
guvernul spaniol a sperat să re
ducă deficitul balanței de plăți 
și să impulsioneze exportul.

„BRITISH 
va concedia 6 000 

în următorii doi 
vor fi primite noi 

construire a avio- 
unor

Cea de-a cincea rundă de 
negocieri intercomunitare in 
problema cipriotă se va des
chide la Viena, la 17 februa
rie — a anunțat un purtător 
de cuvint al O.N.U.

La această rundă, care ur
mează să se desfășoare sub 
auspiciile secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Wald- 
heim. vor participa, din par
tea ciprioților greci — Glaf- 
kos Clerides și din partea 
ciprioților turci — Rauf 
Denktaș.

Cele patru runde de ne
gocieri precedente, desfășu
rate la Viena și New York, 
au condus la soluționarea 
unor probleme privind as
pectele umanitare ale pro
blemei cipriote, fără a per
mite. însă, abordarea ches
tiunilor de fond.

• LA CIUDAD DE PANAMA 
a avut Ioc plenara C.C. al Par
tidului Poporului din Panama, 
care a dezbătut probleme orga
nizatorice legate de necesitatea 
intensificării activității parti
dului și a hotărit asupra modi
ficărilor care vor fi 
statutul partidului.

Au fost dezbătute, 
nea, unele probleme 
ției internaționale.

propuse la

de allup
ale silua-

DIALOG LA NIVEL ÎNALT 
FRANCO-VEST-GERMAN

• CORPORAȚIA 
AIRCRAFT“ 
de angajați 
ani, dacă nu 
comenzi de
nului „Concorde“ sau a 
subansambluri — a anunțat un 
purtător de cuvint al firmei. 
Concedierile sint motivate prin

• GUVERNUL BRAZILIAN 
a hotărit suspendarea si inter
zicerea, începînd de la 10 fe- 
biuarie, a tuturor negocierilor și 
acțiunilor vizînd importul în

Componența celui de-al 38-lea 
guvern italian postbelic

, Cel de al 38-lea guvern al Ita
liei din ’perioada postbelică și-a 
preluat oficial, joi, atribuțiile 
prin jurămîntul depus la Pala
tul Quirinale, în fața președin
telui Giovanni Leone. Format 
din 22 de miniștri, noul cabinet, 
prezidat de Aldo Moro. are in 
componența sa numai reprezen
tanți ai Partidului Democrat- 
Creștin.

Principalele portofolii minis
teriale au fost repartizate ast
fel : Ministerul de Externe — 
Mariano Rumor, Ministerul Apă
rării — Arnaldo Forlani. Minis
terul Trezoreriei — Emilio Co
lombo, Ministerul Bugetului și al

PROGRAMUL I
18.30: 20,45): București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16. 18.30; 20.45), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 13,30 
16; 18.15, 20,30).

ALARMA ÎN DELTA « Unirea 
(orele 16; 18; 20)

CIRCUL : Doina (orele 11,15; 13; 
14,45; 16,30: 18,15; 20,30 - ’
9.30 program pentru copii) 
ceni (orele 10; 12; 14; 16; 18;

VTNATORII DE INCENDII : 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20.30); Aurora (orele 
11,15: 13.30; 15,45; 18. 20,15).

SOARTA AUREI ȘI ARGENTI
NEI : Lira (orele 15.30, 18; 20,15).

J. D. CAHILL : Grivița (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20,15).

CURSA : Pacea (orele 16; 18; 
20); Popular (orele 15,30; 18; 
20.13).

PIRAȚII DIN METROU : Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20.15)

NE VOM ÎNTOARCE CÎND AZA- 
LEELE VOR ÎNFLORI : Flacăra 
(orele 15.30; tfa 20).

CERCUL MAGIC : Ferentari (o- 
rele 15.30: 18: 20.15); Vitan (orele 
15.30; 18; 20)

EVADATUL : Bucegl (orele
15.45; 18; 20); Moșilor (orele 15,30; 
18; 20).

la ora 
Cotro- 

20). 
Ex- 
16;
9;

COMANDANTUL BATERIEI DE 
COASTA ; DOAMNA Șl VAGA
BONDUL : Crîngașl (orele 16).

MARELE GATSBY : Volga (orele 
»,30; 12.30; 15,45; 19)

CUIBUL : Floreasca (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,15).

COLT ALB • Coămos (orele 15.30; 
18, 20,15), Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20,15)

LOTTE LA WEIMAR î 
(orele 15.30; 18; 20.15).

AMORUL VRĂJITOR !
(orele 15.45; 18)

ORAȘUL VĂZUT DE
Munca (orele 20)

ACEST FEL DE DRAGOSTE 1 
Tomis (orele 9; 11,15: 13.30: 15.45: 
18: 20.15)

KIT IN 
(orele 16:

TOATE
TRIVA :
17.30: 19,30).

Viitorul

Munca

SUS

RahovaALASKA :
18: 20)

DOVEZILE 
Progresul (orele 15,30;

TM PO-

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19: Teatrul de O- 
peretă : VICTORIA ȘI-AI. EI HU
SAR — ora 19,30; Teatrul Națio
nal (Sala Mare) : DANTON — ora

19: (Sala Mică) : PĂRINȚII TE
RIBILI — ora 19.30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra“ (Schitu 
Măgureanu)’: LUNGUL DRUM AL 
ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 
19; (Sala Studio) : MILITARUL 
FANFARON — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
LADY X — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : CORRIDA — ora 19: Teatrul 
de Comedie : TREI SURORI — 
ora 19,30: Teatrul Mic : VIAȚA E 
CA UN VAGON — ora 19.30; Tea
trul Giulești : FOTBAL — ora 
19.30: Studioul I.A.T.C. : SIMPLE 
COINCIDENȚE - ora 19,30; Tea
trul „Ion Vasilescu“ : SICILIANA 
— ora 19.30, Teatrul 
gă“ : PĂPUȘA CU
RUPT ȘI PUFUȘOR ȘI MUSTĂ
CIOARA — ora 16: „C.
Tănase“ (Sala Savoy) : CER CU- 
VÎNTUL LA DIVERSE — ora 
19.30: (Sala Victoria) : CAVAL
CADA COMEDIEI — ora 19.30; 
Teatrul Țăndărică (Sala Victo
ria) : ILEANA SÎNZIANA — ora 
17: (Sala Academia) SIR ȘI ELI
XIR — ora 17: Ansamblul ..Rap
sodia Română“ : GHIOCEI... MAR- 
GARITARE — ora 19.30: Circul 
București : CARNAVALUL RÎSU- 
LUI — ora 19,30.

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză (nivel mediu). 17,00 
Emisiune în limba germană. 18,45 
Tragerea Loto. 1-8,55 Din lumea 
plantelor și animalelor. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Tele
obiectiv. 20,15 Film' artistic : „Oa
menii amurgului“. Premieră pe 
țară, cu Deborah Kerr, Robert 
Mitchum, ■ Peter Ustinov. Regia 
Freci Zinnemann. 22,10 24 de ore. 
22,30 închiderea programului.

Planificării — Giulio Andreotti; 
Ministerul Industriei — Carlo 
Donat Cattin, Ministerul de Fi
nanțe — Gaetano Stammati și 
Ministerul Justiției — Paolo 
Francesco Bonifacio.

Cu prilejul ceremoniei de în
vestitură. 's-a anunțat că pre
mierul Aldo Morb va asigura și 
interimatul Ministerului de In
terne, deoarece Arnaldo Forlani, 
ministrul apărării, care inițial 
fusese desemnat ca titular al 
acestui departament, a renunțat 
să-și asume ambele funcții mo- 
tivîndu-și hotărirea prin „difi
cultățile de natură tehnică“ 
care le implică 
două ministere 
tante.

La începutul 
toare, cabinetul 
să se prezinte în fața celor două 
camere ale Parlamentului în ve
derea obținerii votului de încre
dere. După cum se știe, noul 
guvern va beneficia numai de 
voturile deputaților democrat- 
creștini și ai Partidului So
cialist Democratic, deoarece so
cialiștii și republicanii au decis 
să se abțină cu prilejul votului 
de încredere.
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PROGRAMUL II

„Ion Crean- 
PICIORUL

Teatrul „C.

17,00 Telex. 17.05 Anchetă socia
lă : „Cînd omul răspunde pentru 
om“. 17,40 Melodii populare. 17,55 
Desene animate.. 18,15 Publicitate. 
18,20 Vîrstele peliculei. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Ar
monii intime Cîntecul românesc 
și tinerii săi interpreti : Adina Iu- 
rașcu și Georgeta Stoleriu. 
Viața economică a Capitalei. 
O patrie a vrerii populare — 
siune de versuri. 21.00 Telex,
Seară de operă : „Cosi fan tutte“ 
de W. A. Mozart (partea a Il-a). 
22,15 închiderea programului.

20.30
20.50 
emi-
21.05

Partidul Comunist Italian, pre
cum și partidele socialist și re
publican au cerut șefului gu
vernului italian, Aldo Moro, să 
instituie o comisie de anchetă 
pentru a stabili responsabilită
țile unor persoane din viața po
litică italiană care, potrivit pre
sei, s-au lăsat corupte de firma 
nord-americană constructoare de 
avioane „Lockheed“.

Intr-un comunicat al Partidu
lui Socialist se afirmă că „afa^. 
cerea Lockheed a indignat opi
nia publică italiană“ ; este vorba 
nu numai de însușirea unor 
sume de bani de către unele 
personalități politice, ci de o 
problemă care privește in mod 
direct apărarea națională.

Cancelarul R. F. Germania, 
Helmut Schmidt. și președintele 
Franței, Valery Giscard d’Esta- 
ing, au avut, joi, în apropiere 
de Nisa, o primă rundă de con
vorbiri. in cadrul celei de-a 27-a 
întîlniri la nivel înalt franco— 
vest-germane. După cum s-a pre
cizat, discuțiile au fost consa
crate examinării perspectivelor 
raporturilor dintre membrii 
Pieței comune și a modalităților 
de soluționare a crizei financiare 
cu care sint confruntate țările 
occidentale. La convorbiri au 
duat parte miniștrii de resort 
din guvernele celor două țări.

După , cum precizează agențiir 
le de presă, in cadrul acestui 
dialog franco—vest-german va 
fi acordată o atenție deosebită 
problemei spinoase a colaborării 
politice dintre „cei nouă“. în le
gătură cu care ar urma ca cele 
două părți să elaboreze o serie 
de propuneri concrete.

pentru a se ajunge Ia instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale.

Cele patru comisii de lucru 
au ca obiect dezbaterea proble
melor energiei, materiilor pri
me, dezvoltării și financiare.

Demararea lucrărilor comisi
ilor riscă să nu fie prea lesni
cioasă, deoarece fixarea ordinii 
de zi va putea ridica probleme 
decurgînd din interesele contra
dictorii ale grupului celor 19 
țări in curs de dezvoltare, pe 
de o parte, și ale grupului de 
8 țări industrializate, pe de alta. 
Fiecare din aceste două grupuri 
va propune să fie studiate eu 
prioritate problemele pe oare 
el le consideră ca fiind ceje 
mai urgente. De pildă, in comisia 
pentru energie, experții „celor 
19“ vor cere să se abordeze, in 
primul rînd. „tendințele și con
dițiile cererii și ofertei energe
tice“ și „protejarea puterii 
cumpărare a rețetelor lor 
export“, 
„celor 8“ 
prioritate 
La fel se 
misia pentru probleme financi
are, pe care țările industriali
zate o consideră drept o simplă 
comisie însărcinată cu chestiu
nile financiare aferente lucrări
lor celorlalte comisii, in timp 
ce grupul „celor 19“ insistă ca 
această comisie să fie conside
rată egală cu celelalte, avînd 
împuternicirea de a studia ches
tiuni financiare și monetare, 
cum sint cele referitoare la da
toriile externe ale țărilor in 
curs de dezvoltare, deficitul ba
lanței lor de plăți, consecințele 
inflației, ajutorul pentru dez
voltare sau criza sistemului mo
netar occidental.

In problema priorității subt- 
ectelor de dezbatere, comisiile 
vor fi confruntate, deci, cu pro
blema de fond pe care nici con
ferința ministerială din decem
brie 1975, nici reuniunea copre
ședinților de la 28 ianuarie a.e. 
nu au ajuns să o rezolve. De 
aici se naște, fără îndoială, un 
pericol pe care țările in curs 
de dezvoltare deja l-au sesizat: 
pericolul de a vedea cele patru 
comisii transformîndu-se in
tr-un fel de „clacă de povești“, 
ceea ce ar dăuna progresului 
lucrărilor, eficienței dorite și 
respectării termenului stabilit, 
care, merită s-o amintim, nu 
trebuie să depășească sfîrșitul 
anului 1976. Or, situația econo
mică internațională și proble
mele eu oare sint confruntate 
țările in curs de dezvoltare im
pun să se meargă rapid. Insta
urarea unei noi ordini econo
mice internaționale nu mal poa
te să aștepte.
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în timp ce experții 
vor cere să se acorde 

prețului petrolului, 
va intimpla și cu co-

• PORT MARITIM DE ACUM 2000 DE ANI.. Arheologii greci
I lucrează, in prezent, la dezvelirea unul port maritim datind de 

peste 2 000 de ani. El are vestigii destul de bine conservate. Ar-
I heologii au precizat că este vorba de cetatea antică Mesimyria, 

așezată in Thracia. nu departe de granița cu Turcia, lingă orașul 
I Alexandroupolis. Orașul-port se întindea pe o suprafață de circa

3 ooo de metri patrați, fiind înconjurat de un zid protector cu o
I grosime între 3 șl 4 metri. Cetatea se afla la intersecția a cinci

drumuri, cel mal vechi dintre ele fiind construit in secolul al 
I V-lea î.e.n. Intre vestigiile de civilizație ale epocii, descoperite

de arheologi, figurează monede de argint, un grup de plăci de 
l argint meșteșugit lucrate, și resturile unei statui de marmură.

• TRANSPLANT. Un pacient canadian în vîrstă de 48 de ani 
a primit o nouă inimă în cadrul unei operații de transplant care 
a durat 4 ore și jumătate, efectuată la St. Miehael's Hospital din 
Toronto. Un purtător de cuvint al instituției medicale a făcut 
cunoscut că operația a reușit, starea pacientului fiind bună.
• BRAȚUL SUBTERAN AL FLUVIULUI VOLGA a fost desco
perit de hidrologii sovietici pe teritoriul Republicii Autonome 
Mari, la o adîncime de aproximativ 70 de metri. A fost adoptată 
o hotărîre prin care se interzice construcția unor întreprinderi 
industriale sau ferme agricole în zona pe unde trece Volga 
subterană » ȘASE MEMBRI AI UNEI REȚELE CLANDESTINE 
DE JOCURI DE NOROC, CU SEDIUL LA CHICAGO, au fost 
arestați de poliția americană. Datele preliminare ale anchetei au 
dezvăluit că banda își desfășoară operațiunile ilegale de mal 
mulți ani, cifra de afaceri ridieîndu-se la 1,5 milioane dolari pe 
lună. Patru dintre cei arestați sînt considerați membri al unor 
organizații mafiote « PUTERNICELE PLOI CARE ÎNSOȚESC 
CICLONUL TROPICAL „ALAN“ au provocat inundații în întreaga 
parte de răsărit a Australiei. Este vorba de cele mai puternice 
ploi înregistrate în Australia după 1890. Pînă în' prezent, peste 
1 200 persoane au fost evacuate, aproape 30 de localități se află 
izolate, iar apele a 15 rluri și-au părăsit albiile a UN BUST DE 
BRONZ AURIT, de o valoare inestimabilă, operă din 1427 a artis
tului toscan Donatello, a fost furat dintr-o biserică din Pisa. 
Este cel de-al optulea furt de opere de artă comis într-o biserică 
de la începutul anului în Italia » A EXISTAT CÎNDVA 
GONDWANA ? Au trecut 50 de ani de la emiterea Ipotezei pri
vind existența Gondwanei, continent din care s-au format mai 
tîrzfu toate continentele sudice : Australia. Antarctida, America 
de Sud. Africa și sudul Asiei. Un grup de specialiști sovietici 
au constatat recent similitudinea mostrelor de rocă prelevate 
din Australia și Antarctida șl vîrsta lor aproximativ egală : 2 
miliarde de ani. Ei afirmă că acum 200 milioane de ani, 
Gondwana se întindea în emisfera sudică a globului, dar nimeni 
nu poate explica, fenomenele geologice care au dus la fărîmițarea 
uriașului continent! Cercetările desfășurate la baza științifică din 
Marea Weldell, din Antarctida, sînt destinate tocmai studierii 
..articulațiilor” solurilor Antarctidei de vest și de est. De fapt, 
interesul pentru Gondwana nu are un substrat pur teoretic, ci 
el permite. în viitor, să se efectueze o prognoză a distribuirii 
bogățiilor subsolului pe toate continentele sudice, o sinteză a 
tuturor descoperirilor legate de existența Gondwanei va fi făcută 
la apropiatul Congres geologic din Australia.
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