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la Împlinirea vIrstfi de so de ani

Un obiectiv permanent al constructorilor de mașini

CALITATE INALTA,
PERFORMANTE 

VALOROASÉ
în condițiile progresului tehnico-științific contem

poran, cind înnoirea și modernizarea produselor au 
loc într-un ritm rapid, asimilarea în fabricație, în pe
rioade cît mai scurte a unor produse noi, cu carac
teristici superioare în exploatare și funcționare, con
stituie o cerință de prim ordin a activității în toate 
unitățile economice, dar în același timp o problemă 
de conștiință, o îndatorire de înaltă responsabilitate 
pentru toți oamenii muncii. Sarcini mari revin, în 
acest sens, industriei constructoare de mașini a cărei 
producție, așa cum prevăd directivele Congresului al 
Xl-Iea al partidului, va fi orientată, în principal, spre 
realizarea unor produse de înalt nivel tehnic — uti
laje complexe, mașini și utilaje de mare capacitate 
pentru toate ramurile economiei naționale. Care sînt 
din această perspectivă preocupările oamenilor mun
cii de la întreprinderea „înfrățirea“ din Oradea, co
lectiv fruntaș pe ramură în întrecerea socialistă, cum 
se acționează pentru continua ridicare a calității pro
duselor ?

Principalul obiectiv al între
cerii declanșate intre toate co
lectivele secțiilor de la între
prinderea „înfrățirea“ din Ora
dea vizează ridicarea continuă 
a calității produselor. Este 
semnificativ în acest,sens faptul 
că, atât comitetul oamenilor 
muncii, biroul comitetului de 
partid din întreprindere, cît și 
organizațiile U.T.C. din toate 
secțiile au avut înscrise pe or
dinea de zi a ședințelor și adu
nărilor din luna ianuarie ca 
principal punct al dezbaterilor 
tema : „Ridicarea mișelului ca
litativ al produselor fabricii 
.noastre — sarcină fundamen- 

■ fală a activității fiecărui munci
tor. cadru tehnic sau specia
list“. Așa cum aveam să aflăm 
de la tovarășul Gheorghe Gro- 
zea. secretarul comitetului de 

' partid al întreprinderii, preocu
parea pentru ridicarea continuă a 

' caracteristicilor tehnice și func
ționale a mașinilor-unclte, a 
tuturor produselor fabricate are 
tradiții vechi printre construc
torii de mașini-unelte bihoreni. 
Drept rezultat, de mai mulți 
ani, Întreprinderea nu a înre
gistrat nici o sesizare in ceea 
ce privește modul de compor
tare în exploatare al celor, cî- 
torva mii de mașini-unelte fa
bricate anual la Oradea.

Ace.ste succese constituie pen
tru colectivul de muncă orădean 
un îndemn permanent în găsi
rea unor noi mijloace de ridi
care a nivelului tehnic al pro
duselor, de diversificare a tipu
rilor de mașini și utilaje fabri
cate. de modernizare continuă a 
acestora. Un program de acțiu
ne întocmit. în acest sens pre
vede aplicarea in anul 1976 
a soluțiilor tehnice menite 
să contribuie la ridicarea ca
racteristicilor pieselor și ma
șinilor de prelucrare prin taș- 
chiere. Programul de măsuri 
stabilit urmărește, în principal, 
perfecționarea liniilor de fabri
cație prin asimilarea de noi 
tehnologii care să ușureze mun
ca. efectuarea unor studii pen
tru reproiectareâ unor piese și 

! subansamble, utilizarea unor 
materii prime și materiale care 
să asigure o. fiabilitate cît mai 
mare produsului finit, sarcini 
concrete pentru întreținerea în 
mod corespunzător a mașinilor 
și utilajelor, perfecționarea ni
velului profesional al ■ tuturor 
cadrelor, dotarea cu S.D.V.-uri 
corespunzătoare. Pe baza aces
tui amplu program urmează a 
se aplica in producție noi teh- 

: nologii moderne de prelucrare 
a unor repere importante pen-

tru confecționarea 
prezent, se pierde 
vor fi dotate toate 
scule, dispozitive și 
măsură. Se vor studia noi po
sibilități de reducere a dimen
siunilor unor piese și subansam- 
ble. Totodată, pentru ridicarea 
gradului de precizie a execută
rii unor repere importante, cum 
este capul orizontal al mașinii 
de frezat, au fost confecționate, 
prin autodotare, mașini-unelte 
cu gabarit mai mic. care grù- 
pează operațiile pe faze și asi
gură concomitent cu o calitate 
superioară a prelucării pieselor 
turnate și o substanțială spo
rire a productivității muncii.

cărora, în 
mult metal, 
secțiile cu 
aparate de

NICOLAE MILITARII
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE TOVARĂȘII
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TOMIO NISHIZAWA SI HIROSHI TACHIKI

în ziua de 16 februarie, 
varășui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ăl Partidului Co
munist Român, a primit pe to
varășii Tomio Nișhizawa, mem
bru al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia, și Hi- 
roshi Tachiki, membru al C.C. 
al P.C. din Japonia, care fac o 
vizită de prietenie in țara noas
tră. la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Oaspeții au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu’’un salut' 
călduros din partea tovarășului 
Kenji Miyamot.o. președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ja-

ponia, a celorlalți tovarăși 
conducerea partidului.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kenji Mi- 
yamoto, conducerii P.C. din Ja
ponia. tuturor comuniștilor ja
ponezi salutări tovărășești și 
urări de succes deplin în activi
tatea consacrată prosperității și 
fericirii poporului japonez.

în continuare, s-a procedat la 
un schimb de opinii privind pre
ocupările actuale ale Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Japonia, precum 
și în legătură cu unele proble
me ale vieții politice internațio
nale. ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

în cursul întrevederii, s-au re
levat cu satisfacție raporturile 
buhe de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Japo
nia și a fost exprimată dorința

comună de a extinde și adinei a- 
ceste relații internaționaliste, ba
zate pe stimă, înțelegere și res
pect reciproc. S-a apreciat că 
amplificarea și aprofundarea so
lidarității și conlucrării frățești 
dintre P.C.R. și P.C. din Japo
nia sint în interesul ambelor 
partide, slujesc întăririi priete
niei și colaborării multilaterale 
dintre cele două țări și popoare.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia 
și-au reafirmat hotărirea de a 
milita activ și în viitor pentru 
întărirea unității și solidarității 
partidelor comuniste și munci
torești. a tuturor forțelor demo
cratice. progresiste, antiimpetia- 
1-ste. pentru triumful cauzei pă
cii. democrației și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie tovărășească. caracteris
tică relațiilor dintre cele două 
partide.

PENTRU REALIZAREA SI DEPĂȘIREA 
OBIECTIVELOR MUNCII PATRIOTICE

Chemarea adresată 
tuturor organizațiilor

Comitetul județean Buzău al U.T.C., ex- 
primînd dorința și hotărirea tuturor tine
rilor din județ de a se integra cît mai ac
tiv în eforturile creatoare ale întregului 
popor, pentru realizarea exemplară a 
obiectivelor cincinalului, cheamă la iptre- 
cere toate organele și organizațiile Uniunii 
Tineretului .Comunist pențru realizarea și 
depășirea, obiectivelor de muncă patriotică ■ 
pe anul 1976. Acționînd pe baza îndemnuri
lor și indicâții-lor adresate nouă, tuturor, de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la ședința festiyă 
de deschidere a lucrărilor’ Congresului al 
X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. și celei de-a Ilî-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor, să fa
cem din acțiunile de muncă patriotică — 
datorie de onoare a fiecărui tînăr — o în
semnată pirghie în educarea revoluționară 
prin muncă și pentru muncă a tinerei' ge
nerații, pentru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan din acest an.

Comitetul județean, organele și organi
zațiile U.T.C. vor mobiliza’întregul tineret 
din județul Buzău în vederea realizării și 
depășirii indicatorilor plan.ului de" muncă 
patriotică pe anul 1976 la următoarele 
obiective :

1, Organizarea unor acțiuni în 
producției, în valoare de peste 
oane lei.

sprijinul
8 miii-

ORIENTĂRI ÌN LITERATURĂ

Prof. univ. dr. doc. Dumitru Micu

Asemenea celorlalte Serii de 
culegeri de texte pe care le 
scot cîteva dintre edituri, cea 
intitulată Panorame, a Editurii 
Eminescu, îndeplinește _ o func
ție culturală de cea mai eviden
tă utilitate. Ea înlesnește orien
tarea fără bîjbîieli în literatura 
română de astăzi, documentarea 
operativă asupra unor genuri și 
specii literare, asupra multora 
dintre reprezentanții acestora. 
Pentru tineretul din școlile de 
cultură generală, pentru studen
ții de la alte facultăți decît 
cele cu profil filologic, pentru 
orice intelectual care, . neputind 
citi totul. în toate domeniile, se 
străduiește să se țină la curent 
cu ceea ce se realizează funda
mental in afara specialității

sale, consultând sinteze și anto
logii, volume ca Romanul româ
nesc contemporan, Nuvela ro
mânească contemporană, Repor
tajul românesc contemporan 
constituie surse de informație 
indispensabile. Chiar studenții 
de la română, chiar profesorii 
lor se pot adresa cu profit unor 
astfel de cărți, cu condiția, 
bineînțeles, de a nu rămine la 
ele, de a le întrebuința doar ca 
instrumente de lucru anexe.

Departe, desigur, de a fi per
fecte, aceste culegeri au, incon
testabil, meritul de a oferi ima
gini edificatoare ale dinamismu
lui creației literare contempora
ne românești. Găsim in cuprin
sul lor. al primelor două în spe-

(Continuare In pag. a ll-a)

de Comitetul județean Buzău al U. T. C 
județene ale Uniunii Tineretului Comunist

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „23 August'' clasa I 

tovarășului Janos Fazekas
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății 

socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră,
cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 de ani,
Președintele Republicii Socialiste România deareteazăl
ARTICOL UNIC. - Se sonferă Ordinul „23 August" slasa I tovarășului Janos Fazekas,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUȘISCU 

a imi'm Im distincții 
CONFERITA TOVARĂSIII III JAKOS FAZEKAS

Ieri, la Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc festivitatea decorării 
tovarășului Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior, cu Or
dinul „23 August“ clasa I, cu

prilejul împlinirii vîrstei de 50 
de ani.

Au participat membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

înalta distincție a fost înmi- 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid1 și de stat l-au îmbră
țișat pe tovarășul Janos Fazekas. 
l-au felicitat călduros, urindu-i 
multă sănătate, fericire și putere 
de muncă.

Masă tovărășească oferită 
de Comitetul Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
2. Lucrări în agricultură
a. Efectuarea unor lucrări de îmbunătă

țiri funciare pe o suprafață de 4 000 ha., 
din care :

— 900 ha combaterea eroziunii solului ț
— 2 300 ha desecări. îndiguiri,, regulari

zări de rîu.ri ;
— 700 ha irigații, reprezentînd o depășire 

de 37 la sută față de prevederile planului.
b. Plantarea pomilor fructiferi pe o su

prafață de 75 ha. depășind planul cu 25 la 
sută.'precum, și pomi ornamentali pe 30 km 
aliniamente.

c. Amenajarea și întreținerea pășunilor 
pe o suprafață de 42 000 de ha. tealizind o 
depășire .de 100 la sută .față de prevederile 
planului.

d. Colectarea a 150 tone plante medici- 
nafe. depășind planul cu 50 la sută.

3. Lucrări în silvicultură
a. împădurirea suprafeței de 500 ha și în

treținerea a 1 500 ha culturi silvice tinere, 
reprezentînd o depășire a prevederilor pla
nului de 35 la sută.

4. Colectarea deșeurilor și ambalajelor
a. Metale 

tone, cu un 
sută.

b. Deșeuri 
o depășire de 30 la sută

feroase și 
procent de

de hîrtie —

sticle 450 000 bucăți,

neferoase — 1 500 
depășire de 50 la

400 tone, realizînd 
a planului.

c. Ambalaje de 
depășind planul cu 30 la sută.

5. Amenajarea și modernizarea a 75 baze 
sportive în comune, municipiul Buzău și 
orașul Rm. Sărat.

Integrîndu-ne atmosferei însuflețite, ge
nerată de recenta expunere a secretarului 
general al, partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Congresul consiliilor popu
lare și al președinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale. vom 
face din participarea entuziastă a fiecărui 
tînăr la întrecerea „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalului revoluției, teh- 
nico-științifice“ — parte integrantă a între
cerii socialiste desfășurate sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid — un 
.obiectiv important al muncii noastre poli- 
tico-educative. Prin participarea dinamică 
și responsabilă a tuturor tinerilor la înde
plinirea sarcinilor economice la locurile lor 
de muncă.* la ample acțiuni patriotice, să 
aducem o contribuție însemnată la realiza
rea integrală și depășirea sarcinilor planu
lui de dezvoltare econoipico-socială ce re
vin județului nostru pe 1976, la înfăptuirea 
neabătută a Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în seara aceleiași zile, Corrii- 
tetul Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român a oferit . o 
masă tovărășească.

Au luat parte membri ți 
membri supleanți ai Comitetu-

lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., împreună cu soțiile.

în timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
călduroase felicitări sărbătoritu
lui.

A mulțumit, apoi, tovarășul 
Janos Fazekas.

(Alocuțiunile se publică «e- 
parat).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
■ceilalți. conducători de partid și 
de stat s-au întreținut cordial 
cu sărbătoritul, într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Flacără împietrită
Am revăzut, în zori, Co- Muzeului de artă modernă 

Ioana lui Brăncuși — Operă - din Paris : ..Brăncuși a ta
pe care o știam încă din. co- ■ cut din lucruri ființe eterne“, 
pilărie, dar care, acum, îmi remarcă strălucită, fiindcă a 

.... iuc.ț^j ființe și în
că eterne e secretul, cred, 
cel mai profund al artei.

Intrasem in Muzeul de pe 
Senă cu ochii ridicați spre

tetului nostru Central, al Con
siliului de Stat, pentru decora
ția cu care a fost distins as
tăzi, care, desigur, nu este pen
tru vîrstă — pentru că pînă la 
urmă oricine ajunge la 50 de 
ani — dar este un prilej pen
tru a exprima o apreciere a 
activității pe care a depus-o 
ca activist de partid in înde
plinirea diferitelor sarcini în
credințate in toată această 
perioadă. Dar această aprecie
re nu ar fi suficientă dacă 
n-am lega-o de faptul că a- 
cordarea acestei înalte dis
tincții constituie, totodată, 
o expresie a încrederii că 
și în viitor tovarășul Faze
kas, în îndeplinirea însărcină
rilor date de partid și de stat, 
de poporul nostru, va conti
nua să depună toate eforturile 
pentru a fi un militant activ, 
un soldat credincios al parti
dului, al construcției socialis
mului. al făuririi comunismu
lui în Republica noastră so
cialistă i— România. Deci, 
multe felicitări și urări șt să 
mai sărbătorim multe și multe 
asemenea momente împreună!

Doresc să-i urez multă să
nătate, multă putere de mun
că în îndeplinirea tuturor 
sarcinilor de răspundere în
credințate de partid și de po
por ! Să-i urez, totodată, lui, 
familiei, multă sănătate, feri
cire, viață îndelungată, să ră- 
mînă permanent un bun co
munist, un bun activist ai 
partidului !

în sănătatea ta. tovarășa 
Fazekas !

în sănătatea voastră, a tu
turor ! (Aplauze).

Dragă tovarășe Janos Fa
zekas,

Dragi tovarăși,
Reuniunea din această sea

ră este închinată împlinirii 
vîrstei de 50 de ani de către 
tovarășul Janos Fazekas, unul 
din tovarășii noștri din con
ducerea partidului care, ime
diat în anii de după Elibe
rare — deci cu mai bine de 
30 de ani în urmă — a intrat 
în rindurile tineretului comu
nist, ale Partidului comunist. 
El s-a alăturat luptei de elibe
rare a clasei muncitoare, a 
întregului nostru popor de 
sub regimul burghezo-moșie- 
resc, luptei pentru făurirea 
socialismului in România.

în toți acești ani, în condi
țiile luptei pe care partidul 
nostru a desfășurat-o în di
ferite etape ale transformării 
revoluționare a societății, ale 
făuririi socialismului în țara 
noastră, tovarășul Fazekas și-a 
adus, împreună cu militanții 
tineretului, apoi ai partidului, 
contribuția sa activă la succe
sele dobindite în acești ani. 
De mult timp, ca membru al 
Comitetului Central, apoi al 
conducerii partidului. în di
ferite munci de partid și de 
stat, el și-a adus contribuția 
activă la înfăptuirea politicii 
interne a partidului, a politi
cii naționale marxist-leniniste 
a partidului nostru, a politicii 
internaționale care a făcut ca 
România să joace un rol ac
tiv atît în lupta pentru întărirea 
unității și solidarității țărilor 
socialiste, a țârilor in curs de 
dezvoltare și tuturor forțelor 
antiimperialiste, cit și in lupta 
pentru o politică de pace și 
colaborare internațională cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

Tovarășul Fazekas a ajuns 
la • vârstă care este pragul

între tinerețe și maturitate. 
Este, fără îndoială, întotdeauna 
plăcut să constați că o parte 
însemnată din anii pe care 
i-ai trăit i-ai închinat unor 
idealuri ele libertate, de pro
gres, pentru socialism și co
munism. Putem spune — și 
cred că toți sînteți de acord 
cu mine — că și prietenul și 
tovarășul nostru de muncă și 
de luptă Janos Fazekas și-a 
închinat o parte însemnată 
din viața sa acestor idealuri 
mărețe ale clasei muncitoare, 
ale partidului nostru comu
nist, a participat cu noi toți 
la adoptarea Programului și 
hotăririlor Congresului al 
Xl-lea.

Desigur, este un lucru foar
te important să ai un Pro
gram, să ai hotărîri juste ; dar 
și mai important și hotărîtor 
este să înfăptuiești Programul 
și hotărîrile. Am intrat de 
fapt, din acest an, în etapa 
înfăptuirii în viață a acestui 
Program. Aș dori să-i u- 
rez tovarășului Janos Faze
kas ca și în viitor să aducă o 
contribuție tot mai activă, îm
preună cu întregul colectiv 
din care face parte, cu între
gul nostru partid, cu între
gul popor, la realizarea a- 
eestor minunate hotărîri a- 
doptate de Congresul al XI- 
lea, care deschid perspective 
mărețe de dezvoltare generală 
a patriei, de ridicare a bună
stării materiale și spirituale a 
tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

Aș dori să-i adresez tova
rășului Fazekas cele mai calde 
felicitări. în numele Comitetu
lui Politic Executiv al Comi

La Muzeul de artă moder
nă, Brăncuși e singurul ar
tist căruia i s-a reconstituit 
atelierul de pe Montparnas- 
se, ocupând, pe orizontală și 
verticală, spațiul cel mai 
larg : sini aici variante ale 
Coloanei la care lucrase încă 
din 1918, variante ale Muzei 
adormite, Cariatidele și Bus
tul domnișoarei Pogany, 
schițe in piatră pentru Pro- 
meteu încă din 1911, celebra 
Focă a (ost cioplită și șle
fuită cu gindul și cu ochii. 
și Cocoșul din 1941. și toată 
munca și toată viața lui in 
care-l recunoști pe omul din 
Gorj adîncind un univers 
copleșitor. Fiindcă mai văd 
aici soba în care punea lem
ne să se încălzească, cu bur
lanele ei văruite, și sofaua 
pe care dormea — ce somn, 
ce vise ! — și lingura de 
lemn pe care n-o poate in
venta nimeni decît cel care-a 
mîncat cu ea întiia Oară, și 
un mare ceaun — obiect de 
artă — și un clește, și un 
cuțit, și un brîu cu care se 
încingea! Și abia atunci de
miurgul mi s-a părut un om 
ca toți oamenii, el cu el și 
el cu toți, singur și sociabil, 
Brăncuși. cu masa pe care-și

(Continuare în pag. a Ill-a)

acum, îmi 
dădea o senzație cu totul ; 
ciudată. Mai întii, mi s-a pă
rut că artistul o lucra chiar 
atunci, cioplind-o de-a drep
tul din virful cel mai înalt 
al Carpaților ; apoi, fantas
ticul stilp de piatră părea 
să fi fost o' flacără din care 
.tocmai țișneau lumini albuș- ■ 

■ tre care-l dilatau ; și abia 
cind m-am- apropiat s-a pro
dus din nou fenomenul în- 

, cremenirii, mișcarea petre- . 
cîndu-se acum numai în sus

mari forme de piatră și me
tal devenite de mult celebre, 
semnate de sculptori renu- 
miți precum Gilioli. Adam, 

■ D'uchamp-Villon, Arp, Lar- 
dra, Max Bill, Cesar, Pev- 
sner, Arman, Kemeny, Cal- 
der, Moore, întreaga lor lu
me mă fascinase și mă timo
rase, și l-am văzut deodată 
pe Brăncuși și mi s-a părut 
că mă liniștesc : puteam 
medita. Intr-adevăr, operele 
sale atrag atenția ca și na
tura. ele par o antologie a 
ceea ce are ea mai subtil și 
perfect. Nu degeaba Moore 
declarase : „Brăncuși a des
chis un drum nou : încă de 
pe acum el este peste tot“.

— un imens burghiu care 
1 ' sparge cerul de deasupra.

Cumva, mi se părea că de-a- 
colo ar fi trebuit să răsară 
și soarele, întimplare ce a 
avut loc- mai tîrziu pe cind 
încercam să văd Coloana din 
spațiul Mesei rotunde aflate 
in partea opusă a orașului, 
în vest. în aceeași zi, am 
vizitat și Casa-muzeu din 
satul Hobița, loc tulburător 
care te duce cu gindul la 
ghinda în care există copa
cul uriaș de mai tîrziu, cil 
ramuri întinse, în egală mă
sură, peste Jiu și Sena. Și 
mi-am adus aminte de re
marca conservatorului șef alk

de Vasile Băran

y

Cuvîntul tovarășului Janos Fazekas
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SETEA DE VIITOR IN CULTURA
Avem în față o carte bogată, 

cu șaptezeci de titluri, dar cu 
o singură răsuflare, aceea a
patriotismului exemplar, rapor
tat la „un ideal concret de
acțiune“. Poate că în alte părți 
un asemenea titlu ar fi însemnat 
un truism, fiindcă, „permanen
ța* patriilor respective nu s-a 
văzut negată de nimeni, nici 
de cei mai aprigi vrăjmași ai 
acelor țări. Loviturile pe care 
le-au primit în decursul istoriei 
ș-au îndreptat numai împotriva 
puterii,' a bogăției, a prestigiu
lui lor, dar nu și împotriva 
conștiinței lor de a fi. Mai pri
mejdioasă decit jefuirea mate
rială a avutului s-a dovedit la 
noi multipla tentativă „spiritu
ală" de deblocare a rădăcinilor.

In actuala sa carte 
nența patriei“, Dan 
cu a realizat, printre 
extrem de lucidă, de 
de riguroasă analiză 
lor dinafară și dinăuntru, care 
au căutat să submineze la noi 
ideea de permanență și chiar de 
conștiință a patriei. Acțiunea 
lor n-a fost facil improvizată, și, 
deci, ușor de combătut, ci sis
tematic reflectată. Tocmai în 
marea epocă a redeșteptărilor 
naționale din veacul trecut s-a 
căutat din afară demonstrarea 
lipsej noastre de drepturi asu
pra pămintului dacic. Aceasta, 
după ce. în lunga perioadă fa
nariotă, se infiltrase dinăuntru 
„otrava neîncrederii* în capaci
tățile românești. împotriva u- 
nor asemenea asalturi au luptat 
la noi cinci generații de patrioti. 
de la gineai și Gheorghe Lazăr 
pină la Nicolae lorga.

Astăzi, cind prestigiul tării 
este recunoscut pretutindeni, 
se cade să se știe că faptul de
curge firesc din istoria noastră 
și că n-am ieșit dintr-un trecut 
de . barbarie“. Or. Dan Zamfi
rescu este unul dintre cei mai 
prestigioși cercetători și valori- 
ficatori ai caratelor spirituale pe 
care le-a dat acest trecut ro
mânesc. Demonstrațiile sale a- 
par adesea revelatoare. Reți
nem îndeosebi că, de la căderea 
Constantinopolului și pină la 
Puskin. expresia creatoare cultă 
a Țărilor Române a fost cea 
mai importantă din întreaga Eu
ropă orientală de tradiție 
zantino-slavă. începînd cu 
goe Basarab și terminind 
Cantemir și cu Stolnicul

de Edgar Papu

„Perma- 
Zamfirgs- 
altele. o 
exactă și 

a f actori -

bi- 
Nea- 

cu 
Can-

tacuzino — ceva mai tîrziu, și 
ip mod neașteptat cu Budai- 
Deleanu — nici o cultură na
țională din răsărit n-a dat atî
tea personalități geniale, și n-a 
exercitat o atit de puternică in
fluență în afară ca pămîntul 
românesc. Iar unele din aceste 
influepțe mj s-au limitat nu
mai la Europa orientală. De 
fapt, cultura românească — așa 
cum a mai arătat Dan Zamfi
rescu și in altă carte, Istorie 
și cultură — este singura care a 
realizat o sinteză originală intre 
Qrignt si Occident.

De fapt, insă, nu există va
loare românească proeminen
tă. pe care Dan Zamfirescu să 
nu o fi trecut, cu rezultate fe
cunde, prin filiera judecății sa- 

. lg. Iată că și numai din dopă- 
trei pagini despre Eminescu 
(Mihai Eminescu și destinul uni
versal al culturii românești) 
se desprinde ceva nou. Dan 
Zapifireșpy a îpțeleș un fapt 
esențial, anume că a privi ma
rile personalități ale trecutului 
ca limite ale posibilității ome
nești. dincolo de care nu se mai 
poate trece, înseamnă a plafona 
orice perspectivă a noastră de 
vijtor. Paralel cu imensele stră» 
duințe depuse la noi, mai cu 
seamă în ultimul deceniu. de 
a-1 înțelege și a-1 valorifica de
plin pe unul din cei mai mari 
poeți ai lumii, rod al pămîntu.- 
lui nostru, mai există și unele 
tendințe complet necritice, care 
par să facă dintr-însul un fel 
de zeitate neînțeleasă, căruia 
urmașii n-au altă treabă decit 
să i se închine. O asemenea a- 
titudine l-ar nemulțumi pe E- 
minescu însuși, susține judișios 
autorul cărții. Marele poet este 
un veșnic izvor de apă vie. iar 
nu un punct pietrificat în dez
voltarea noastră. Ne întimpină 
aici o punere la punct, de 
urmează să se tină seama 
problematica eminesciană.

Trebuie să precizăm că 
Zamfirescu. în tot efortul 
de valorificare a trecutului, are 
în vedere stimularea prezeniuiui 
nostru către viitor. Acesta este 
rostul „permanenței“ integrale, 

pe care o 
o informație 

temeinic ai

culturilor din răsăritul și sud- 
esțul Europei, autorul cărții de 
față se dovedește un neoboșit 
comparatist, situînd în centrul 
interesului său literatura veche 
românească. împingînd tot mai 
departe în trecut pătrunderea 
patrimoniului nostru cultural, 
ej v.ede deschis, în aceeași mă
sură, saltul în Viitor. De unde 
mai înainte, după vechii cerce
tători literari, acest patrimoniu 
scris începea în veacul al XVII- 
tea — Și chiar și atunci numai 
prin „compilații“ — autorul căr
ții de față ii vede anexat în
ceputul veacului al XVI-lea, cu 
Neagoe Basarab și Nicolaus O- 
lahus, iar acum merge mai de
parte, cu veacurile XIV și XV, 
prin Filotei și Gavriil Uric. Se 
deslușește, astfel, și în cultura 
românească, la fel ca in oricare 
mare cultură europeană, distinc
ția netă între un Ev Mediu si 
o Renaștere, urmată de Baroc, 
noțiuni care au trăit înainte ne- 
diferențjat, sub eticheta de li
teratură veche sau feudală. 
Este o necesară acțiune com
plimentară la aceea a istorici-

—

care 
in

Dan 
său

inclusiv spirituale, 
urmărește el. De 
amplă, cunoscător

Orientări în literatura
contemporană

(Urmare din pag. I)

cial. texte bine alese din majo
ritatea prozatorilor ridicați după 
cel de-al doilea război mondial, 
ca și din aceia care, ajunși la 
apogeul personalității lor in pe
rioada interbelică, s-au ilustrat 
și in cursul deceniilor de după 
1944 prin opere exemplare. De 
un imens ajutor sint datele 
bio-bibliogrgf ige. trimiterile la 
o seamă de studii, articole pri- 
tice privitoare la autorii anto- 
logați (în volumul consacrat 
nuvelei, și la mulți dintre cei 
neincluși în culegere), citatele 
scoase din anumite profesii de 
credință ale scriitorilor, din co
mentariile 
lor.

Studiile 
debutează 
efectiv, fiecare în felul său. ci
titorul in problematica terito
riului literar pe care îl explo
rează. Dacă ace! ce preludează 
crestomația de teportaje. sem
nată de George Muntean, merită 
« fi consultat mai ales pentru 
numeroasele date cu privire t la 
reportajul literar (românesc ' și 
universal) pe care le conține, 
celelalte ne introduc mai in ini
ma fenomenelor, avind carqcțer 
analitic și teoretizant.

Considerînd romanul româ
nesc de după 23 August 1944 
atit din unghi teoretic, cjt și în 
perspectivă istorică. Ion Vlad îi 
găsește o particularitate defini
torie în faptul de a năzui către 
„structuri deschise“. în refuzul 
osificării. Trecînd în revistă di
versele . tipuri de ereațje româ
nească, criticul stabilește exis
tența, între altele, a „romanu- 
lui-problemă", antrenat în 
„stabilirea etiologiel proceselor 
de conștiință“ (Risipitorii, In
trusul), a „romanului conceput 
ca discurs analitic“, ca eseu sau 
„disertație sistematică“ (Vesti
tul, Interval, Cunoaștere de 
noapte de Al. Ivasjuc. In absen
ta stăpînilor. Animale bolnave, 
îngerul de gips de N. Breban, 
Coborind de Paul Georgescu, 
Absenții de Augustin Buzura 
ș.a.), a romanului analitic „ac
tiv“ (Catedrala, Anchetatorul 
apatic. Deruta de Virgil Duda, 
Păsările de Al. Ivasjuc etc.), a 
unor romane în care „modali
tățile analitice se conjugă cu 
discursul epic tradițional“ (Zeii 
obosiți, Dincolo, Paralele, Ziua 
uitării de Corneliu Stefanache, 
Ore de dimineață 
Pardău. Pasiuni de 
Chiriță), a „eposului total“, mod 
de reprezentare și interpretare 
a unui ethos particular (roma
nele lui Zaharia Stancu, Moro- 
meții de M. Preda, F și Cei doi 
din dreptul Țebei de D. R. Po- 
peșcu etc.), a tendinței de „ex
primare prin sinteze“ (Moartea 
lui Orfeu de Laurențiu Fulga, 
Vinătoarea regală de D. R. Po- 
pescuj ș.a.m.d. Relevînd struc
turile romanului contemporan 
românesc, studiul lui Ion Vlad 
compune totodată un veritabil 
atlas istoric al acestei specii, 
rectificabil. fără discuție. însă 
avînd meritul de a așeza într-o 
anume ordine (făcînd posibilă 
astfel privirea de ansamblu) 
rele 129 de cărți comentate (ci
fra nu indică, desigur, nici pe 
deoarte totalul romanelor apă
rute între 1944 și 1974), de a tăi? 
pîrtii intr-un vast teritoriu pă
duros. călăuzit fiind de ideea că 
„o istorie a romanului româ
nesc, văzută în dipamica a trei 
decenii de evenimente intrate 
in filele unei vaste retrospecti
ve sociale și politice, nu poate 
exista deoit prin raportarea con
stantă la timp, la etapele aces
tuia“. Ca in atîtea alte lucrări 
ale sale. Ion Vlad s-a străduit 
și aici, nu fără bune rezultate, 
să îmbine cit mai organic nor
mele metodei istorice de cerce
tare cu ale celei structuraliste,

critice consacrate

introductive cu care 
culegerile orientează

de Platon 
Constantin

considerată de adepții ei sec
tari ca fiind cu necesitate nega
ția istorismului. în al său Ar
gument la panorama nuvelei, 
Cornel Regman, punind sub re
flectorul critic o seamă de teh
nici și de climate social-morale 
asumate la noi de către această 
specie in actuala ei etapă evo
lutivă, ajunge, in temeiul ana
lizelor operate, la încheierea că, 
gratie strădaniilor „unei înalte 
cțase de nuveliști și povesti
tori“, care „au îmbogățit patri
moniul literar pu opere de îri- 
tîia mărime“, nuvela cunoaște 

’ apoi o „perfecționare uimitoa
re“. „o dezvoltare cum n-a mai 
avut loc de Ia Caragiale și Sa- 
doveanu încoace“. Cuprinsul cu
legerii validează întru totul a- 
ceastă concluzie.

JSxaminînd volumele in dis
cuție mai îndeaproape^ consta
tăm npmaidecît diferența in al
cătuirea lor, inclusiv în criterii
le de selecție a textelor repro
duse. Corpusul de fragmente de 
romane include pagini din ope
rele unor scriitori de deosebit 
prestigiu, indjferent dacă res
pectivii s-au realizat în princi
pal pe spațiul romanului sau în 
alte zone ale literaturii, iar ac
tivitatea unor romancieri încă 
în formare nu o reflectă. Figu
rează Ion Vinea, V. Voiculescu, 
romancieri de ocazie, reprezen
tativi prin totalitatea operei 
mai mult pentru perioada in
terbelică. și lipsesc Augustin 
Buzura, Virgil Duda, discutați 
însă în studiul introductiv. An
tologia nuvelei. în schimb, lasă 
afară nume dintre cele mai ră
sunătoare, Mihail Sadoveanu 
inclusiv, spre a reuni exclusiv 
creații ale prozatorilor care au 
contribuit decisiv, după al doilea 
război, la revitalizarea nuvelei. 
Criteriul rămîne în afara ori
cărei posibile controverse, însă 
ne putem întreba dacă nu cum
va a fost aplicat cu exces de 
intransigență sau, mai simplu 
spus, nu îndeajuns de consec
vent. de judicios. Dacă s-au re
produs narațiuni de Camil Pe- 
trescu și Geo Bogza. nuveliști 
prin incident sau nici măcar 
(„nuvelele“ lui Camil Petrescu, 
inclusiv Cei care plătesc cu via
ța, prezentă în culegere. șînt 
crîmpeie dintr-un proiectat ro
man ciclic), trebuia ales ceva și 
din G. Călinescu și nu trebuia 
omisă Cella Delavrancea, ale 
cărei nuvele din Vraja sînt re
marcabile. Nimic nu justifică 
absența din volum a lui Paul 
Georgescu și Teodor Mazilu, ale 
căror proze au înscris modali
tăți distincte în nuvelistica ro
mânească de azi. Meritau să in
tre și alții: Petru Vintilă. Ioan 
Grigorescu.

Panorama reportajului suferă 
de pe urma eludării criteriului 
estetic. Cu toate că studiul in
troductiv avansează ideea deo
sebirii de natură, si nu doar de 
grad al realizării, între reporta
jul artistic și cel gazetăresc (in
diferent dacă apare într-un co
tidian sau într-o revistă), piese
le înmagazinate în volum nu 
sînt numai foarte inegale cali
tativ. dar aparțin unor domenii 
separate ale scrisului : prozei 
epice (sap epico-lirice). nuvelei, 
ziaristicii neliterare, altele, ma
joritatea. S-ar mai putea, desi
gur. discuta dacă bucățile sau 
fragmentele reținute din opera 
fiecăruia dintre autorii antolo- 
gați sînt cele mai reprezentati
ve, mai valoroase. Tn privința 
aceasta ar fi însă greu, dacă nu 
peste putință, să se ajungă la 
un consens general. Fără riscul 
de a greși, se poate. în orice 
caz, conchide că „panoramele" 
apărute sînt bine venite și. in 
consecință, e de dorit să fie 
urmate cit mai curînd de o an
tologie, atit de necesară, a poe
ziei românești contemporane.

lor actuali în frunte cu profe
sorul Constantin C. Giurescu.

Cu aceeași dragoste și înțele
gere este privit și trecutul a- 
propiat. Am amintit, în această 
privință, de Eminescu. O și mai 
amplă privire critică i se acor
dă lui Nicolae lorga. Am vedea 
chiar, în pertinentele conside
rații asupra istoricului nostru, 
premisele unei mari monografii 
lorga.

Dar nu numai asupra unor 
personalități izolate, ci și asupra 
unor ansambluri sau ri de
ansambluri, de la noi Zam-
firescu trasează observații noi 
și pătrunzătoare. însoțite de 
concluzii dintre cele mai tonice, 
în multg 
fel fără 
formulăm gîndul cu atita pre
cizie și cu atita pregnanță. Iată, 
bunăoară.” in eseul _ intitulat 
Mesajul culturii românești a- 
ceste cuvinte memorabile : 
„Există in toată cultura româ
nă modernă o neostenită sete 
de viitor, un patos al construc
ției monumentale viitoare spre 
care aspiră, și pe care și-o trece 
una alteia fiecare mare genera
ție,..“. De aqeea. în ciclul Op
țiuni și atitudini critice, pe lin
gă unele ample studii legate de 
specialitatea strictă a autorului,

prjviijțe am simțit la 
insă a putea să ne

intilnim considerații la fel de 
interesante asupra unor scriitori 
în plină activitate și deschiși 
cu toată ființa lor asupra vi
itorului, ca Ioana Postelnicu, 
Marin Sorescu sau Paul An- 
ghel. Un și mai mare număr de 
asemenea deschideri actuale a- 
supra viitorului ,se cuprinde în 
următorul ciclu intitulat My- 
riobiblon.

Lui Dan Zamfirescu i se 
poate aplica titlul și conținutul 
cărții lui Victor Bîrlădeanu 
Cei care caută — cei care gă
sesc. Dealtfel și această carte 
intră printre obiectivele consi
derațiilor din Permanența pa
triei. Intr-adevăr, Dan Zamfi
rescu este unul diptre cei m.ai 
activi căutători și aflători de co
mori naționale, pe care i-a dat 
pină acum cultura noastră, Ase
menea oameni inimoși și însu
flețiți de entuziasmul dăruirii ne 
sint astăzi mai necesari decit 
oricîjrd- Am mgi spuș și altă dată 
că noi nu ducem lipsă de crea
tori in nici un domeniu de ac
tivitate. Cei ce ne lipsesc sînt 
receptorii de valori, pierduți a- 
tita vperne în trecut intr-un 
mediu de comode minimalizări. 
Dan Zamfirescu însă, care vi
brează 1? orice scjnteîe româ
nească. gata să se deschidă cu 
vîlvătăi asupra viitorului, po
tențează torța realistă și lu
cidă a înțelegerii in receptoare 
pină la marea trăire lirică.

») DAN ZAMFIRESCU : Perma
nenta patriei.

Un prieten
E scund. E grăsuț. Poartă o- 

chelari cu lentile imense ca fe
țele copiilor mirați. Cind vor
bește, gesticulează. Nu decre
tează, ci spune mereu : „asta e 
părerea mea“. Nu-și dă aere, 
deși e un savant bine cunoscut. 
Nu arată deloc ca un idol. Ar- 
rată ca un ins cu care ai pu
tea fi prieten. Nu te sperie cy 
nimic. Nici măcar cu inteligenr 
ța. Are chiar și calitatea pe care 
o observăm numai la oamenii 
intr-adevăr mari : e puțin, foar
te puțin caraghios. Cum era și 
Einstein tinăr, cind semăna desr 
tul de bine cu Charlie Chaplin. 
El, noul nostru prieten, nu mai 
e tinăr și seamănă probabil, in 
felul de a se mișca și de a vor
bi. cu Einstein

Se numește J. Bronowski, e 
matematician și biolog și ne o- 
feră, in fiecare duminică la te
levizor, „un punct de vedere 
personal“ asupra evoluției știin
ței. Ascensiunea omului a de
venit un centru de interes al 
programului săptăminal și ur
mărim noul serial fără bandiți 
și fără justițiari la fel de inte
resați cum am urmări un film 
polițist. Era evident pentru noi 
că viața marilor oameni de ști
ință e mai pasionantă decit via
ța cutărui detectiv. Dar „evi
dent“ nu înseamnă și „dovedit“. 
Nu e deloc același lucru, iar el 
știe și asta, de vreme ce obser
vă : „Era nevoie de o minte ca 
a lui Newton, ca să explice 
ceea ce era evident“. Era nevoie 
de o minte ca a lui Bronowski 
(pe care-l simpatizăm prea mult 
ca să-l punem într-o poziție 
dezavantajoasă comparindu-l cu 
unul dintre marile genii ale q- 
menirii) și. totuși, da. era ne
voie de Bronowski ca să ne do
vedească limpede' că filmul de 
popularizare a științei poate fi tot 
atit de atrăgător ca filmul de 
aventuri. Și a dovedit-o.

Eu cred că a reușit (asta e 
părerea mea...) din două moti- 
tive. Primul motiv este acela că 
a citit atent O mie și una de 
nopți și a descoperit că acolo 
nu se povestesc numai intim- 
plări. ci și idei. Așa se intîm- 
plă de fapt in orice carte bună. 
Orice idee poate fi povestită, 
iar ideile științifice nu fac ex
cepție. Dacă n-ar fi așa. dacă

ideile nu ar fi niște intimplări • ton și teoriile lui Einstein. To- 
din viața savanților, oamenii tul era limpede, iz:' '.zzrz~j': 
nici n-ar putea să iubească ști
ința și s-ar mulțumi s-o respec
te. O. plăcerea de a povesti o 
idee frumoasă I Marile congre
se ale savanților nu sint decit 
niște intilniri ale Șeherazadei 
cu surorile ei ; se istorisesc aco
lo poveștile de dragoste și de 
dușmănie ale unor idei, iar spe
cialistul citește analele respecti
velor congrese cum ar citi 
Halima. /• Bronowski știe că 
nu numai viețile savanților pot 
fi povestite intr-un mod capti-

cronica ry.
de Florin Mugur

vânt, ci și viețile ideilor lor, și 
reușește să găsească totdeauna 
modalitatea și tonul potrivite. 
„Nu numai astronomia, ci în
treaga știință era in cumpănă“, 
spune el pe un ton îngrijorat, 
ca și cum ar fi vorba de doi 
oameni sau de două familii a- 
flate intr-un moment de răscru
ce. „Noi idei, noi principii apă
reau in țările de navigatori“, 
exclamă glorios, de parcă in 
respectivele țări s-ar fi ivit niș
te fete extraordinar de atrăgă
toare șan un nou tip de frumu
sețe sau o nouă Șeherazadă 
„Newton a emis ideea gravita
ției universale", se bucură sa
vantul. folosind același ton cu 
care ne-ar fi dat vestea că 
Newton s-a hotărit să se însoa
re cu o femeie care îl iubea 
de-o viață. Bronowski nu ne is
torisește basme, ci ne vorbește 
despre lucruri normale, de toate 
zilele ; ceea ce îl miră și pe el 
este faptul că din cind in cind 
apar niște oameni care în viața 
obișnuită sînt și ei perfect nor
mali. dar care se amestecă în 
viața ideilor, venind cu gînduri 
care bulversează tot ce-a fost 
pină atunci și aruncă o lumină 
orbitoare în unghere care 
reau. să rămână pentru 
umbrite

Ce am. înțeles și ce ni 
părut la mintea omului in ulti
mul episod 7 Teoriile lui New-i

pă- 
vecie

s-a

_T_, iar lucrurile 
ceva mai complicate ne erau în
fățișate in imagini atit de plas
tice, incit nu mai răminea nici 
up mister. Intr-adevăr ? Ce-ar 
fi să facem un efort de imagi
nație și să ne amintim ce anu
me am ințeles ? Mi-e teamă că 
rezultatul o să ne cam dezamă
gească (eu am pățit-o și o spun 
din proprie experiență). Nu. din 
fericire n-am înțeles tot. Din fe
ricire. repet. Diferența dintre un 
bun film de vulgarizare a știin
ței, cum e acesta, și un film 
prost de vulgarizare a științei 
este următorul: filmul prost te 
ajută cu adevărat să înțelegi to
tul, in timp se filmul bun abia 
iți stirnește curiozitatea și te o- 
bligă să deschizi o carte și ineă 
una. pentru a pricepe cu adevă
rat. Filmele proaste simplifică 
totul, chiar și ceea ce nu are 
voie să fie simplificat. Filmele 
bune ne dau numai impresia că 
simplifică totul, tn realitate, ele 
se opresc la timp. Acesta e cel 
de-al doilea merit al savantului.

La sugestia revistei Contem
poranul, Televiziunea a decis să 
însoțească fiecqtre nou episod cu 
o discuție in studio, la care să 
participe oameni de știință 
la. noi. O idee bună. A fost 
sit și omul potrivit pentru, 
ganizarea acestor discuții r 
cclentul 
care nu 
și care, 
trebare, 
devărat 
(Spre deosebire de 
teri, care dau senzația că în
treabă ca să se afle In treabă 
și că ei cunosc dinainte la per
fecție și pină la plictiseala ab
solută orice răspuns posibil). 
Discuția dintre Pavel Apostol și 
Călin Beșliu a fost la locul ei 
și a adus unele completări uti
le, îndeosebi cele despre contri
buția la dezvoltarea științei, a 
fizicii și a matematicii româ
nești. Dar atit de simpatic ne 
este Bronowski, incit am fost 
puțin dezamăgiți că cei doi vor
bitori nu i-gu descoperit nici un 
cusur, fie el cit de mic : Lam fi 
dorit mai vulnerabil. Ne iubim 
prietenii așa cum sint, cu slăbi
ciunile lor cu tot...

PERFORMANȚE VALOROASE
(Urmare din pag I)

Un capitol important din pla
nul privind îmbunătățirea cali
tății produselor vizează perfec
ționarea continuă a pregătirii 
profesionale a tuturor membrilor 
colectivului de muncă. De a- 
proape doi ani, în întreprindere 

.se fabrică mașini-imelte cu co
mandă numerică,
ca în anul 1976 să 
versifice numărul 
să se îmbunătățească perfor
manțele acestor mașini. Rea
lizarea lor necesită un înalt 
grad de calificare din partea 
tuturor muncitorilor, a cadrelor 
tehnice. „Pentru aceasta — ne 
spune tînărul inginer Gheorghe 
Tepelea, șeful compartimentului 
C.T.C. — la nivelul secțiilor 
funcționează cursuri de perfec
ționare și ridicare a calificării 
tuturor cadrelor. Au fost efec
tuate testări ale aptitudinilor 
unor cadre pentru repartizarea 
lor pe locuri de muncă, în func
ție de-anumite criterii stabilite 
prin studii ergonomice. De ase
menea. biblioteca tehnică a fost 
dotată cu cărți de specialitate, 
cu traduceri și studii l s-au 
luat măsuri pentru atragerea 
unui număr cît mai mare de ti
neri la activitățile cercurilor de 
creație tehnică din întreprin
dere. pentru întărirea muncii 
politico-educative în rîndul ti
nerilor“. Toate acțiunile între
prinse în vederea creșterii nive
lului tehnic și a performantelor 
mașinilor-unelte vor asigura în 
același timp o sporire conside
rabilă a gradului de utilizare a 
metalului. Prin asimilarea unor 
tehnologii moderne de fabrica
ție. în acest an. cheltuielile ma
teriale urmează să se reducă cu 
peste un milion de lei, Cojecti- 
vul de muncă de la secția I. 
turnătorie s-a angajat. în acest 
sens, să economisească peste 
1 000 kg bronz, 1 000 kg alumi
niu și să realizeze suplimentar, 
din metalul economisit. 130 tone 
piese.

Modul exemplar în care fie
care tinăr muncitor și specia
list, întregul colectiv de mun
că a trecut încă din primele 
zile ale anului Ia înfăptuirea 
obiectivelor cuprinse în acest 
amplu program de ridicare a ca
lității produselor. înnoire a teh
nologiilor de fabricație consti
tuie argumentul cel mai convin
gător al înaltei răspunderi față 
de creșterea prestigiului mărcii 
întreprinderii în rîndul benefi
ciarilor interni și externi. „Deși

Urmează 
se di- 

acestora,

succesele înregistrate pină în 
prezent sînt deosebit de impor
tante. așa cum sublinia Viorel 
Pintea. secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea „în
frățirea“ din Oradea, căutările 
în ceea ce privește îmbunătăți
rea calității produselor, perfec
tionarea caracteristicilor aces
tora trebuie să constituie. în 
permanență, pentru fiecare ti
năr. muncitor, inginer sau spe
cialist, pentru întreaga organi
zație U.T.C. obiectul major al 
tuturor acțiunilor și inițiative
lor întreprinse în cadrul întrece
rii uteciste".

Ateismul ca atitudine morală
responsabilități față de *lțifc 
față de societate. Morala începe 
acolo unde începe viața in co
lectivitate cu sentimentul de 
„noi“ — familie, grup social, 
națiune, umanitatea și unanimi
tatea celor ce muncesc —, de» 
oarece doar într-un atare con
text devotamentul și dezinte
resul, pivoții moralității, capătă 
un sens. A dori și a lupta pen
tru binele și prosperitatea mem
brilor familiei țale, grupului 
tău profesional, clasei tale, po
porului, națiunii tale etc — în
seamnă a dovedi moralitate în 
conștiință și faptă. A fi atașat 
altora (familie. colectivitate 
etc), a te integra într-un tip 
concret de colectivitate înseam
nă a promova un ideal social. 
Căci altminteri ar însemna să 
„sacrifici" interesul tău strict 
personal — chiar dacă e mes
chin interesului, meschin al 
altora. De aceea doar idealul 
social dă măsura concretă a mo
ralității. Abnegația față de i 
meni se justifică moral doar 
măsura în care fiecare om 
muncii, încorporează cîte 
„părticică“ din acest ideal.

Atașamentul moral față 
grup implică deoi, intr-o ma
nieră nemijlocită și necesară, 
dăruirea concretă faț£ de indi
vizi concreți, iar cind idealul 
unei societăți este o formă par
ticulară a idealului uman — 
cum este cazul comunismului 
științific — Iar tipul de om al 
muncii se confundă cu tipul ge
neric de om — această abnega
ție capătă o anume generalita
te. vizînd însuși omul ca om- 
Cînd iți iubești —- cu un profund 
simțămînt moral — patria, cînd 
te devotezi socialismului, uma
nității înseamnă că „pui la ini
mă" suferința compatrîoților tăi 
și te bucuri de bucuria lor. că 
încerci să faci tot ce-ți stă in 
putere ca semenilor tăi să le fie 
bine : ceea ce înseamnă că lupți 
pentru drepturile esențiale ale 
ființei umane, pentru respecta
rea demnității umane — in fa
milie. In societate — pentru e- 
xigență și principialitate față 
de om, pentru relații inter-u
mane întemeiate pe dreptate șl 
frumos, pentru desăvirșirea per
sonalității umane intre ale eărei 
calități morale se presupune : 
simplitatea, modestia, respectul, 
fermitatea, cinstea, onoarea, 
conștiinciozitatea, solicitudinea, 
răspunderea, datoria și dreapta 
măspră în autoapreciere.

Iată deci ce aduce nou morala 
comunistă, vizavi ds morala re
ligioasă. De aceea morala co
munistă este și o morală atee. 
Moralitatea ateistă se prezintă 
deci ca o afirmare a libertății 
și o revendicare a responsabili
tății individuale și colective. A 
fi ateu înseamnă a dori să exiști 
plenar, integral — nu în raport 
CU o divinitate dată prin „re
velație“, ci in raport cu semenii, 
istoricește eonstituiți în colecti
vitate. Sau, altfel spus, ateismul 
este o negare radicală a culpa
bilității imaginare și o reven
dicare a responsabilității con
crete. Morala atee este astfel o 
negare radicală a moralei divi
ne, teologice, pledînd în favoa
rea omului ca om.

Generozitatea, iubirea de om, 
credința în ființa umană se 
află desigur în epicentrul mo
ralității, al oricărei moralități 
„civilizate“. Nu există însă o 
singură morală, ci morale. Fie
care orînduire socială, uneori 
fiece grup social își au morala 
și moralitatea ce le sînt nece
sare, așa cum fiecare tip bio
logie fși are sistemul nervos 
propriu care-i permite să se 
mențină. In acest caz „consen
sul moral“ este imposibil ?

Caritatea creștină, de pildă, 
este oare, atit sub forma ei ge
nerală. cît și în manifestările ei 
concrete — milostenie, variatele 
obiceiuri de a face „pomeni“, 
întrajutorarea semenilor etc. — 
cu totul altceva decit iubirea de 
om promovată de morala comu
nistă ? Cei ca>e susțin existența 
unej unice , „substanțe morale“, 
răspund cu nu Ia asemenea în
trebări. fapt pentru care sint 
ojâcînd gata să scoată din com
pararea unei moralități con
crete a unor atei cu moralitatea 
aievea a unor religioși, exem
ple favorabile acesteia din ur
mă. In adevăr, numeroase sînt 
faptele bune ce pot fi trecute 
la activul unor oameni religi
oși : fapte de caritate, de în
trajutorare, de sprijin moral și 
material pentru cei căzuți „în 
nevoie" ș.a.m.d. Și nu o singură 
dată oameni ce-și spun atei se 
dovedesc răi. cîinosi, incapabili 
să practice binele. Desigur, o a- 
tare situație nu poate fi expli
cată doar prin susținerea că 
bunătatea sau răutatea unor oa
meni este o chestiune de la 
„natură“. adică de „tempera
ment“. Prin morala religioasă 
indivizii sînt intr-adevăr îndem
nați și orientați să practice vir
tuțile carității și generozității 
sub forma „pomenilor“ (prile
juite de diverse sărbători, eve
nimente ale vieții, de înmor
mântare etc.), a întrajutorării 
cu coreligionarii etc,

Exprimă oare asemenea ma
nifestări de moralitate substanța 
noii atitudini morale implicată 
de morala comunistă ? Nu. 
Fără să conteste importanta 
sentimentului de milă și compa
siune față de semenii aflați „în 
nevoie" — și a practicilor de 
întrajutorare corespunzătoare 
— moralitatea comunistă nu 
poate situa în centrul ei „po
mana". Respectarea demnității 
umane este incompatibilă cp 
ideea de „pomană", iar practi
ca pomenilor constituie un sub
stitut pentru neputința socială 
de a-I ajuta efectiv și radical pe 
semenul căzut în nevoie. Socia
lismul, ca societate bazată pe 
principiul dreptului Ia muncă și 
răsplătiți după muncă, exclude 
situațiile în care oamenii să fie 
puși să ceară sau să dea de po
mană. O lume fără cerșetori 
exclude pomana din repertoriul 
obiceiurilor ei „morale“ : în re
vanșă însă ea ’ proliferează ne- 
sfîrșite modalități etice de în
trajutorare a semenilor, în pri
mul rînd abnegația și dăruirea 
in munca față de societate — 
practică majoră in vederea 
unei reale și profunde ridicări 
materiale și morale a tuturor 
semenilor. Ceea co nu elimină 
și necesitate? unui ajutor ne
mijlocit dat semenilor, atunci și 
acolo cînd este necesar.

Moralitatea nouă se opune 
însă aceleia vechi, religioase nu 
numai prin forma practicilor de 
caritate ci și. mai cu seamă..prin 
mobilul lor lăuntric, sufletesc, 
de conștiință. Religiosul face 
„pomeni“ pentru a fi astfel pe 
placul divinității, pentru a o 
„îmbuna", pentru a cîștiga „co
mori“ pentru lumea „de dip»

dr. H. Culea

O 
de

colo". Caritatea laică, atee este 
mult (jiferiță de cea creștină, 
etc î e» nu implică mediația lui 
dumnezeu, acel „cum v-am iu
bit eu“ al Evangheliei. Făptui
rea binelui este făcută astfel 
sub imboldul credinței în om, 
în idealul .său social și nu in
tr-o divinitate oarecare.

Umanismul comunist, de 
parte, doctrinele religioase,
altă parte, statutează astfel con
texte de moralitate și priorita
tea unor valori morale, nu 
rareori antinomice : fidelitate 
față de crezuj comunist, versus 
fidelitate (credință) față de 
dumnezeu ; situarea muncii in 
epicentrul existenței — situarea 
„rugăciunii" in miezul vieții ; 
responsabilitatea insului față de 
semeni și societate, pentru ceea 
ce face, făptuiește — culpabili
tate față de dumnezeu pentru 
un imaginar păcat originar făp
tuit de... Adam și £va : respec
tul față de om sub toate aspec
tele personalității sale fizico și 
spirituale — cultul „sufletului“» 
ca pregătire a omului pentru 
iluzoria „viață de apoi“ și crea
ția —> cg chintesență a desăvâr
șirii umane — desăvârșirea reli
giozității ca scop șuprem al vie
ții ; primatul luptei pentru co
munism, pentru patriotismul so
cialist șj internaționalismul pro
letar, pentru, colectivism și re
lații inter-umane străbătute de 
principiile binelui, frumosului și 
adevărului — primatul vieții re
ligioase așezată pe principiul 
sacrului, atit în viața indivi
duală cît și în cea socială.

Credința în dumnezeu, „crea
tor al cerului și al pământului“, 
se asociază, după cum scrie un 
autor — cu dogma păcatului o- 
riginar, de unde teza că ferici
rea nu aparține acestei lumi, că 
lpmo? noastră e o vale a plîn- 
geriî ; că preocuparea unică a 
creștinului trebuie să fie aceea 
„de a stringe comori în cer, a- 
cola unde viermii și rugin? nu 
pot distruge nimic". Atunci cînd 
apostolul Ioan spune : „Eu sînt 
Adevărul Și Viața“, „Eu sînt 
învierea și Viața“, el vrea să a- 
rate că numai printr-o accep
tare totală, fără rezerve a cre
dinței, creștinul poate cunoaște 
viața autentică, aceea a, „rega
tului lui Dumnezeu". Buna-ves- 
tire vrea să însemne că dum
nezeu este adevărul și calea fe- 

• rieirii, că acțiunea puterii su
pranaturale constituie izvorul, 
substratul și semnificația vieții 
morale. Iar dumnezeu „vrea“ ca 
viața pe pămînt a omului să fie 
o suită de laude și Apologii fă
cute persoanei sale sacre, pre
cum și o pregătire grijulie, 
meschină chiar a pămînteanului 
pentru „viața sa de dincolo“.
, Sub acest din urmă aspect, 
adică exacerbarea egoismului 
uman ca preocupare individua
listă de supraviețuire țn ceruri, 
morala religioasă devine o con
tradicție în termeni. Pentru eă 
esența moralei, a oricărei mora
le autentice o constituie altruis
mul, abnegația și asumarea de
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insAndrei Bacalu, un 

curiozitatea 
pune o în- 
vrea cu a- 

lueru nou. 
atiți repor-

și-a pierdut 
atunci cind 
se vede că 
să afle un

ANUNȚ

„INSTITUTUL AGRONOMIC N. BĂLCESCU" 
cu sediul în B-dul Mărăști Nr. 59 Sectorul 1, 
încadrează în condițiile legii nr. 12, tradu
cător cu studii superioare din și în limba rusă, 
tehnician principal (studii medii economice), 
șef birou financiar, șef birou retribuire perso' 
nai, zidar categoria 4-5, instalatori sanitariști 
categoria 4-5, geamgiu cat. 3".
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ACUZAREA ARE CUVlNTUI, — 
‘ ~ 13,30 ;Lumina (orele 9 ; ți,15 ;

16 ; 18,15 ; 20,30),
FETIȚA DIN HANOI : 

(orele 18,15 : 20,15).
URSUL YOGI : Doina

9.30 ; 11,15 ; 13 ; 14,45 ; 16,30),
EU ȘI DRAGELE MELE MA- 

TUȘI: Timpuri Noi (orele 9 : 11 ; 
13; 15,45; 18: 20).

ZORRO ^Sala Palatului (orele 14; 
17,15 ; 20.30); Patria (orele 9; 11,45;
14.30 ; 17,15 ; 20,15) ; Luceafărul
(orele 0; 11.45; 14,30; 17,15; 20); 
București (orele 9; 11,45; 14,30 ;
17.15 ; 20) ; Favorit (orele 9 ; 11,45; 
14,30 : 17,15 ; 20)

DRAGOSTE ȘI MOARTE : Ca
pitol (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30); Scala (orele 9,15 ; 
11,30: 13,45; 16: 18,15: 20,30).

SINGURĂTATEA FLORILOR : 
Casa Filmultii (orele 10; 12.30; 15,30), 
Central (orele 9,15 : 11,30 ; 13.45 ; 
16 ; 18.15 ; 20.15) ; Grivița (orele 
9 ; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,15) ; 
Modern (orele 9 ; 11.15 : 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,3Q).

CEI TREI 
ttval (orele
18.15 ; 20,30)

PATIMA:
18 ; 20) : Arta (orele 13.30 ;
20).

J. D. CAHILL : Victoria
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;

ALARMA IN DELTA; Lira (ore
le 16 ; 18: 20) ■ Moșilor (orele 16 : 
18 ; 20).

INSPECTORUL BRANNIGAN : 
Feroviar (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30) : Gloria (orele 
9; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30),

Doina

(orele

MUȘCHETARI : Fes-
8 ; 11.15 ; 13.30

MUȘCHETARUL ROMAN: Dru
mul Sării (orele 15,30 18 ; 20,15).

UN CÎNTEC PE BROAPWAY : 
Excelsior (orele 9 ; 12 ; 16 ; 19) ; 
Melodia (orele 9 : 11,45; 14,30 ; 
17,15; 20) ; Tomis (orele 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,15; 20) : Flamura (orele 
9 : 12; 16; 19).

COLȚ ALB : Unirea (orele 16 ; 
18 : 20).

SFIRȘITUL VACANȚEI : Cotro- 
ceni (orele 10 ; 12 ; "
20).

ACEST FEL DE 
Dacia (orele 9 ;
15.45 ; 18 ; 20,15)

ZILE FIERBINȚI : 
rele 9 ;
20.15) ;
13.30 15,45 ; 18 ; 20,15).

SOARTA AUREI ȘI 
NEI: Ferentari (orele
20.15) .

CIRCUL : Glulești
15.30 ; 17.45 ; 20).

CUM SA-L ÎNECAM PE 
MRACEK : Pacea (orele 15.45 : 
20).

VtNĂTORII DE INCENDII : 
Volga (orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,45; 
18 : 20,15).

TOATE DOVEZILE ÎMPOTRI
VA : ZIUA DELFINULUI : Crin- 
gași (orele 16).

MARELE GATSBY : Viitorul (o- 
rele 10 ; 13 ; 16 ; 19).

RESPIRAȚIE LIBERA : Popu
lar (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

TRANDAFIRUL ALB : Miorița 
(orele 9 ■ 11.15 : 13.30 ; 15,45 : 18 ; 
20).

14 1 16 i 18 ;

DRAGOSTE: 
11,15 ; 13,30 ;

Floreasca (o- 
; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ;

ARGENTI- 
15,30 ; 18 ;

: 16 ;

(orele 10 ;

DR. 
18 ;

Bucegl (orele 15.45 i
17.45 :

(orele 
20,15).

20 : Lampa albastră : 20,55 : Te
lex ; 21 : Spectacolul lumii ; 21,20: 
Poveste muzicală : 21,40 Ce știm și 
ce nu știm despre... 22,10 : Din 
filmoteca TV,

CUIBUL : Munca (orele 15,45 ;
18 ; 20).

CURSA : Cosmos (orele 15,30 :
18 : 20,15) :: Flacăra (orele 15,30 :
18 ; 20).

CASCADORUL : Vitan (orele
15,30 : 18 ; 20).

CERCUL MAGIC : Rahova (o-
rele 16 : 18 : 20)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS :
Progresul (orele 15,30 i lî»30 ;; 19,30).

PROGRAMUL I

Teleșcoala. 9 : Tradiții ; 9,10:
Polenizarea la angiosperms ț 9,20 : 
Detalonarea ; 9,35 : Atomi în
spațiu ; 9,50 : A fost odată ; 10 :
W. A- Mozarț — Dansuri germa
ne; L. V. Beethoven — Contra- 
dansurl ; J. Brahms — Dansuri 
ungare ; 10,25 : Film artistic : Oa
menii amurgului ; 12,20 : Telex ; 
Teleșcoala. 16: Detalonarea. 16,15 : 
Atomi în spațiu : 10,30 : Curs de 
limba franceză ; 17 : Telex j 17,05 ț 
Pentru sănătatea dv. ; 17,15 : Sce
na; 17,35 : Melodii vech', inter
pret noi ; 17,55 : Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură ; 18,25 : 
Intilnire cu soprana Elan® Pa
triciii ; 18,40 : Teleglob ; Moscova 
în preajma congresului ; 19 : Vț- 
brăm în consonanță cu ritmurile 
noi ; 19,20 : 1001 de seri ; 19,30 :
Telejurnal ; 20 : Patria este numai 
tn patrie,; 20,40 : Ctntece 
reșene ; 20,50 : Seară de
tru. Interviul de Dumitru 
gan. In distribute : Silvia
povici, Octavian Cotescu, Ștefan 
Radoff, Mihai Mereuță, Petre 
Gheorghiu ; 22,10 : 24 de ore.

PROGRAMUL II

mu-
tea-

Dră-
P<1-

I. D. M. S.
VALORIFICA PRIN LICITAȚIE PUBLICA In ziua de 26 

februarie 1976, ora 8, — 81 autoturisme aparținind sec
torului de stat si cooperatist, devenite disponibile in baza 
H.C.M. nr. 776/1973 ți 1584/1973.
• Moskvici 403 — 8 autoturisme
« Moskvici 407 — 1 autoturism
• Moskvici 408 — 4 autoturisme
• I.M.S. M. 461 — 29 autoturisme
• Fiat 125 — 1 autoturism
• Fiat 125 S. — 1 autoturism
• Fiat 124 — 1 autoturism
• Opel Admirai — 1 autoturism
• Warszawa 201 — 1 autoturism
• Warszawa 203 — 8 autoturisme
• Warszawa 223 K. — 2 autoturisme
• Warszawa 223 — 4 autoturisme
• Pontiac Akadian — 1 autoturism
• Bulk le Sabre — 2 autoturisme
• Dacia 1100 — 2 autoturisme
• Dacia 1300 — 1 autoturism
• Sumbeam Alpine — 1 autoturism
• Austin Gipsi — 1 autoturism
• Peugeot 404 — 1 autoturism
• Chevrolet Impaia — 2 autoturisme
• Mercedes 300 — 1 autoturism
• Mercedes 220 — 1 autoturism
• Ceaika — 1 autoturism
• Zastava — 1 autoturism
• Gaz 59 — 1 autoturism
• Gaz 69 — 3 autoturisme
• Ford Granada — 1 autoturism
• Volvo — 1 autoturism
• ARO 240 — 2 autoturisme

Listele autoturismelor ce fac obiectul acestei licitații sînt 
afișate la :

— Magazinul de piese auto I.D.M.S. București, Str. Valea 
.Cascadelor nr. 30 secțor 7, cartierul Militari;

— Magazinul de piese auto „FIAT“ București, Calea 
Griviței nr. 212, secțor 8 ;

— Magazinul de piese auto „DACIA" București, 
Pantelimon, blob 6. sector 3.

La licitație pot participa persoanele fizice, direct mc- 
resate, care in ziua licitației prezintă recipisa C.țl.C. pen
tru consemnarea garanției de minimum 10 la sută 
valoarea autoturismului la care dorește să liciteze.

Se admite participarea la licitație și prin împuter
niciți; pe baza unei procuri legalizate, dar in acest caz 
recipisa C.E.C. va fi întocmită pe numele mandantului.

Recipțsa C.E.C. va cuprinde pe Ungă datele ce privesc 
Identitatea, domiciliul legal și mențiunile privind valoarea 
consemnată la dispoziția I.D.M.S., data licitației, marca 
autoturismului, șeriq de motor și numărul de circulație.

Autoturismele se vind oricărui solicitant indiferent de 
localitatea în care domiciliază, după achitarea integrală 
a prețului de adjudecare.

Incadrații permanenți ai unităților socialiste, cu sediul 
în raza teritorială a municipiului București și jud. Ilfov, 
pot cumpăra autoturismele și cu plata in rate — pină la 
24 rate lunare — prima rată fiind de minimum 30 la sută 
din valoarea facturii, la care se adaugă dobinda legală 
de 3 la sută pe an- Ratele lunare nu pot depăși 1/3 din 
retribuția netă-

La autoturismele vindute cu plata în rate se adaugă 
in mod obligatoriu și -asigurarea ADAS. pină la achita
rea totală a ratelor.

Participanta la licitație au obligația de a viziona în 
prealabil atit autoturismele cit și procesele verbale de 
stare tehnică, care se află la deținătorii autoturismelor, în 
care sens in ziua licitației vor depune o declarație scrisă

LICITAȚIA SE TINE 1N SALA CLUBULUI SINDICA
TULUI SALARIAȚ1LOR DIN COMERȚ. București, str. 
Șelari nr. 16. sector 4, in ziua și la ora anunțată.

■■■ ■ . - .

Çoj.

inte-

din
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Masă tovărășească oferită 
de Comitetul Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R. 
Cuvintul tovarășului Janos Fazekas

Stimate tovarășa Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă 

mulțumi din toată inima pentru 
căldura tovărășească cu care mă 
înconjurați cu prilejul celei-de-a 
50-a aniversări a zilei mele de 
naștere. Desigur, trecerea unui 
asemenea prag de viață este în 
sine plină de semnificații și în
cărcături emoționale. Dar ani
versarea cu care azi mă cinstiți 
este înainte de toate o grăitoare 
dovadă a dragostei și grijii pe 
care partidul nostru glorios o 
poartă față de membrii săi, 
față de cadrele sale. Invățînd și 
stimulind permanent cadrele, 
partidul le formează conform 
cerințelor mari ale misiunii sa
le istorice — construirea socia
lismului și comunismului în 
scumpa noastră patrie. Republi
ca Socialistă România — con
form moralității sale, cinstei și 
devotamentului în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. Această 
căldură și atenție cu care parti
dul ne îndrumă dau tărie fiecă
ruia dintre noi în viața și mun
ca de zi eu zi. îmi exprim mul
țumirea și recunoștința profun
dă Comitetului Politic Executiv, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru scrisoarea de 
felicitare care mi-a fost adresa
tă, oferindu-mi o amintire de 
neuitat

Mulțumesc din toată inima to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, pentru cuvintele tovă
rășești rostite aici, la adresa 
mea, cuvinte pline de mare căl
dură comunistă ce-1 caracteri
zează față de noi toți pe secre
tarul general al partidului, e- 
minent fiu al poporului român, 
personalitate de frunte a miș
cării corpuniste și tpupțitorești 
internaționale.

Mulțumesc pentru înalta dis
tincție pe care ați. hotărit să 
mi-o acordați, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Politic Executiv, Con
siliul de Stat și guvernul tării, 

în fine, permiteți-mi să mul
țumesc tuturor acelora care 
pni-au trimis felicitări de ziua 
mea. în toate aceste urări am 
simțit îndemnul comunist, tovă
rășesc, de a servi în ' continua
re. cu toată ardoarea, cauza cla
sei muncitoare forța socială 
conducătoare a societății noasr 
tre socialiste.

Stimați tovarăși,
După cum mulți cunoșc, mă 

trag dintr-o familie de mineri 
cu copii numeroși. Tatăl meu a 
fost muncitor în subteran pină 
la pensionare, după care s-a în
tors in satul natal de pe lingă 
Cristuru Secuiesc. Muncind șl 
luptind alături de minerii ro
mâni, germani, polonezi, slovaci, 
care trăiau in Valea Jiului, 
luind parte împreună cu ei la 
numeroase bătălii de clasă, prin
tre care grevele din ’29 de la 
Lupeni, organizate și conduse de 
partid, tatăl meu s-a format în 
nobila școală a solidarității mun
citorești internaționaliste, Inva- 
țînd șă transmită acest spirit șț 
nouă, copiilor săi. Aș cere, deci, 
îngăduința, stimați tovarăși, sa 
aduc aici calde mulțumiri și pă
rinților mei care, in condițiile 
grele ale exploatării capitaliste, 
suportate de mic copil, pe pro- 
pria mea piele, rni-au dat 
eum se spune — și de-ale gurii 
și de-ale inimii, așa cum au 
știut să o facă întotdeauna mi
nunatele familii de muncitori și 
țărani din tara noastră.

Desigur, în conștiința mea de 
om. adevărata lumină a apnn- 
s-o, acum aproape 32 de ani, 
momentul intrării mele în miș
carea comunistă, iegîndu-mă pe 
viată de ideologia revoluționară 
a Partidului Comunist Român, a 
clasei muncitoare din România 
— marxism-Ieninismul. Dacă pot 
fi mindru pentru ceva sint in
tr-adevăr mîndru că in toți a- 
cești ani viața și munca mea 
le-am consacrat in întregime 
Partidului Comunist Român. In 
toamna anului 1944 am fost ales 
secretar al Comitetului U.T.C. 
din fostul județ Odorheiu Se
cuiesc. La scurt timp după a- 
ceasta. în februarie 1945, am fost 
convocat la Comitetul Central 
al U.T.C. pentru a discuta sar
cinile tineretului în marea bă

Sosirea unei delegații 
a Partidului Muncii din Olanda

Luni seara a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Muncii 
din Olanda, condusă de Harry 
van dep Bergh, membru al Pre
zidiului partidului, secretar cu 
probleme internaționale, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită în țara noastră.

Din delegație mai fac parte 
Evert van Dijk, Relus ter Beek 
și Frans J.P. Uijen, membri ai 
Comitetului Executiv Național 
al partidului, Herman de Lange, 
profesor la Uniyersjtatea din 
Groningen, Rarei P, Bloema, 
ipembru al Comisiei de politică 
externă a partidului.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi-

MANIFESTĂRI
în întimpinarea Congresului 

educației politice și al culturii, 
actorii Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamț #i ai Teatrului 
„George Bacovia“ din Bacău 
prezintă în întreprinderi, institu
ții. cooperative agricole de pro
ducție din județele Bacău și 
Neamț reoitaiuri de poezie pa
triotică. reunind cele mai fru
moase pagini din lirica româ
nească contemporană. Pină acum 
aștfel de manifestări au avut loc 
în orașele Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Rsmaiis fa- Qsna. Bicaz, 
Tg. Neamț. Slănic-Moldova și 
Moinești. precum și in 12 loca
lități rurale.

tălie a cuceririi puterii poli
tice de către clasa muncitoare 
și aliații săi. Amintesc momen
tul din dorința de a evoca un 
eveniment memorabil al vieții 
mele de activist, — prima în- 
tîlnire cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe atunci secretar 
general al U.T.C. Parcă ar fi 
fost ieri, așa de viu îmi apare 
în memorie scena întîlnirii cu 
tovarășul Ceaușescu care m-a 
întrebat : „Cum colaborați cu 
celelalte organizații de tineret ?“ 
Am răspuns că nu prea colabo
răm. deoarece în județul nostru 
nu există alte organizații decit 
U.T.C.-ul. îmi amintesc că am 
mers cam greu cu explicațiile, 
pentru că pe atunci de-abia 
vorbeam limba română. Cu toate 
acestea însă esențial este că 
ne-am înțeles toarte bine. To
varășul Ceaușescu a transmis 
organizației județene U.T.C. din 
Odorheiui Secuiesc urări de suc
cese in muncă, recomandînd să 
facem totul pentru educarea 
patriotică și internaționalistă a 
tineretului maghiar, pentru dez
voltarea și întărirea continuă a 
prieteniei și frăției dintre po
porul român și naționalitatea 
maghiară din România. Anii a- 
ceia au constituit, poate, perioada 
cea mai frumoasă a vieții mele, 
pentru că erau anii tinereții 
noastre și ai tinereții revoluției 
conduse de^ partid, dar erau șl 
ani grei. Războiul nu se termi
nase^ reacțiunea era puternică, 
activă, pretutindeni, Curen
tele șovine, naționaliste a- 
veau încă rădăcini adinei, ma
nifestările naționaliste, revizio
niste ale reacțiunii maghiare se 
țineau și ele în lanț. Era nevoie 
de o muncă politică tenace, de 
zi și noapte, pentru a explica 
maselor că poporul român nu 
trebuie confundat cu boierii și 
capitaliștii români, cu jandar
mii și polițiștii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, așa cum nici 
oamenii muncii maghiari nu pot 
fi confundați cu grofii și mag
nații maghiari, cu odiosul apa
rat de represiune al regimului 
fascist al lui Horthy, care — și 
unii Și alții — au făcut totul 
să învrăjbească masele cu ve
ninul negru al șovinismului și 
naționalismului. Mulți comuniști 
de naționalitate maghiară am 
fost de nenumărate ori acuzați, 
in acea perioadă, că ne-am tră
dat naționalitatea fiindcă înțe
legeam să luptăm — la fel ca și 
tovarășii noștri români — cu 
toate puterile și crezul nostru 
revoluționar, pentru frăția și 
prietenia româno-maghiară. 
pentru egalitatea deplină în 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționali
tate, pentru integritatea terito
rială a României noi, adevărata 
noastră patrie comună. Anii 
pceia au fost ani într-adevăr 
eroici și sînt mindru că am 
participat activ la luptele de 
atunci. La fel ca toți tovarășii 
mei, am considerat, intotdeau- 
pa, că a milita neobosit pentru 
prietenia popoarelor, pentru a- 
propierea și înfrățirea oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, este una din cele 
mai nobile căi pe care te poți’ 
angaja. Convingerea aceasta o 
păstrez întreagă și azi, pentru 
pă mi-a format-o și mi-a întă
rit-o necontenit partidul nos
tru comunist, prin politica sa 
națională marxist-leninistă, pen
tru că am avut în fată mereu 
exemplul de patriotism înflă
cărat și consecvent internațio
nalist al dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Stimați tovarăși,
în cei 22 de ani de cind sînt 

membru al Comitetului Central 
al partidului — în cea mai 
mare parte a acestor ani, făcind 
parte și din conducerea parti
dului — m-am străduit, ală
turi de ceilalți tovarăși, să 
particip activ la elaborarea po
liticii noastre interne și exter
ne, să îndeplinesc cu dăruire' 
sarelnile ce mi-au fost încredin
țate de partid, aduclnd astfel 
modesta mea contribuție la vic
toria definitivă a socialismului 
la orașe și sate, la dezvoltarea 
socialistă, multilaterală a 
României.

Biografia mea politică ește le
gată in întregimea ei de aceea 
a colectivului de partid și de 

nată de tovarășii Cornel Bur
tică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant. al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Alexandru lo- 
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor, șef al ziarului „Scinte- 
ia“, Ion Mărgineanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R,, di
rector general al Agerpres, Va- 
sile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

A fost prezent H. Revis, în
sărcinatul cu afaeeri ad-interim 
al Olandei la București.

în cadrul manifestărilor or
ganizate în intimpinarea Con
gresului educației politice și al 
culturii, în comuna vilceană 
Stoilești s-a desfășurat un 
schimb de experiență cu tema 
„Forme și metode folosite de 
organele și organizațiile U.T.C, 
în activitatea cultural-educati- 
vă a tineretului". Cu acest pri
lej, comitetul comunal al U.T.C, 
și căminul cultural din locali
tate au adresat tuturor cămine
lor culturale din județul Vîlcea 
o chemare pentru intensifica
rea activității de educație comu
nistă și patriotică a tinerilor, 
dezvoltarea și diversificarea 
mișcării artistice de masă, ridi
carea nivelului de cultură, al 
tinerei generații.

stat din care am avut cinstea 
să fac parte în toți acești ani. 
Și dacă trebuie să subliniez 
ceva din ea, aș scoate în evi
dență, în primul rind, acel 
moment crucial pentru întreaga 
istorie a partidului, care a fost 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general. Am fost deo • 
sebit de bucuros pentru a- 
ceastă alegere și, în aceste 
clipe solemne, mă simt obligat 
să declar — prima dată 
de altfel — că pentru aceasta 
am militat activ, pentru ca to
varășul Ceaușescu să fie ales 
secretar general ai partidului 
postru.

Timpul istoric foarte scurt, 
care s-a seurs de atunci, a adus 
țării, poporului realizări într-a
devăr mărețe. Datorită suflului 
nou. imprimat de Congresul al 
IX-lea, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întregii noastre vieți 
poljticș, economice și sociale, 
toată activitatea desfășurată de 
atunci ș-a dinamizat intr-un 
mod ce n-are precedent. Româ
nia, în acest ritm tumultuos de 
dezvoltare, și-a creat o indus
trie puternică, în întregime mo
dernă șj in plin progres, o agri
cultură socialistă intensivă, 
înalt mecanizată, un învățămînt, 
o știință și o cultură mai active 
și mai fertile ca oricind. S-a pus 
capăt încălcărilor grave ale le
galității ; mii de oameni și-au 
recăpătat demnitatea. S-au ob
ținut suceese mșri. în dezvolta
rea democrației socialiste.

Avem un partid viguros, unit, 
puternic din punct de vedere 
organizatoric și ideologic. Orga
nele sale statutare funcționează 
democratic, fiecare tovarăș a- 
vînd posibilitatea să participe 
activ la elaborarea politicii par
tidului și statului.

Avem un Program marxist- 
leninist al partidului, un pro
gram puternic mobilizator, ce 
trasează clar drumul României 
spre socialism și comunism ; 
voi fi totdeauna alături de to
varășii mei de muncă în înfăp
tuirea neabătută a acestui Pro
gram adoptat de Congresul al 
jil-lea al partidului 1 Să ai po
sibilitatea să participi nemijlo
cit, acolo unde te-au chemat in
teresele țării, la marea bătălie 
declanșată și condusă de un 
asemenea partid, este o mare 
bucurie și satisfacție ! Să fii 
membru al unui asemenea partid 
este o mare mindrie !

Eiți siguri, stimați tovarăși, 
eă, și de acum încolo, voi fi me
reu un soldat conștient și de
votat al partidului, voi aplica 
fără rezerve politica sa marxist- 
leninistă, voi lupta cu toată pu
terea și energia pentru o viață 
mai îmbelșugată și civilizată, 
pentru fericirea poporului. Vpi 
milita întotdeauna activ pentru 
politica externă a partidului și 
statului nostru, pentru prietenia 
și alianța cu țările socialiste, 
pentru prietenie și colaborare 
cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate țările lumii, pentru tri
umful păcii și socialismului pe 
planeta noastră,

încă o dată vă mulțumesc din 
toată inima pentru, cinstea pe 
care mi-ați făcut-o.

Și vă mulțumesc, în primul 
rind, dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, do- 
rindu-vă, la r'indul meu. multă 
sănătate și putere de muncă 
pentru înalta dumneavoastră mi
siune în fruntea Partidului și a 
Republicii. Vă dorese să aveți 
parte de cît mai multe bucurii în 
marea operă de făurire a socialis
mului și comunismului în Româ
nia, pentru înfăptuirea căreia 
vă consacrați întreaga capacita
te creatoare, mobilizîndu-ne 
prin exemplul dumneavoastră pe 
noi toți 1

Vă rog să-mi permiteți să ri
dic paharul pentru gloriosul 
nostru partid comunist, in frun
te cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ; în 
sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu ; in sănătatea tuturor 
membrilor Comitetului Politic 
Executiv, a tuturor tovarășilor 
prezenți aici ; în sănătatea to
varășelor lor de viață 1

Ridic paharul pentru viitorul 
luminos al patriei mele, Repu
blica Socialistă România 1 (A-
plauze).

COMISIE MIXTĂ
La Ministerul Minelor, Petro

lului și Geologiei au început, 
luni, lucrările celei de-a treia 
sesiupi a Comisiei mixte ro- 
mâno-burundeze de cooperare 
economică și tehnică.

Delegația română la lucrări 
este condusă de Gheorghe Do- 
bra, prim-adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geo
logiei, iar delegația burundeză 
de Bwakira Melchior, ministrul 
afacerilor externe și cooperării, 
copreședinții comisiei.

Părțile au examinat modul în 
care au fost înfăptuite înțele
gerile convenite cu prilejul pre
cedentelor sesiuni, precum și 
noi posibilități de lărgire a co
operării economice dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Burundi, de impulsi
onare și diversificare a schim
burilor bilaterale.

★
în aceeași zi, președintele 

părții române în comisie, a o- 
ferit un dineu in onoarea mi
nistrului burundez.

în timpul dineului, s-a toas
tat' în sănătatea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a pre
ședintelui Republicii Burundi, 
Michel Micombero, pentru întă
rirea relațiilor de prietenie 'și 
colaborare pe multiple planuri 
dintre cele două țări.

AJUTOR
Pentru a veni în sprijinul 

populației greu încercate prin 
dezastrul produs de cutremur. 
Societatea de Cruce Roșie din 
Republica Socialistă România a 
trimis Societății de Cruce Roșie 
din Guatemala un ajutor com
pus din medicament? și pături.

Flacără împietrită
(Urmare din pag. I)

punea merindele șl visul, și 
uneltele așa cum și le pun 
țăranii la marginea tarlalei, 
așa cum și le pun muncitorii 
in atelierele lor. Ce căuta 
el ? Ce sint acele trunchiuri 
de copaci cu frunzele in ei 
făcuți de el din piatră și din 
lemn ? Și tăieturile ritmice 
in tot ce gindeg ?

Văd obiecte vechi din mun
ții dacici, văd chiar o căma
șă și o scoarță de nimeni 
cu neputință de imitat și 
mi-l inchipui atit de demult 
și atit de de-acum !

Și m-am întors de acolo 
cu privirea la ce-avem noi 
la Tg. Jiu, gindînd că, in tot 
ce facem, Brâncuși trebuie 
arătat așa cum s-a arătat el 
insuși, in întreaga lui sim
plitate și măreție.

Cenaclul -„Amfiteatrul
artelor“ ediția.28

Duminică. 22 februarie a.c., 
orele 19,00, in noua Sală a 
sporturilor din Brașov va 
avea loc a 28-a ediție a ce
naclului „Amfiteatrul arte
lor" al revistelor „Viața stu
dențească“ și „Amfiteatru“.

Iși vor da concursul, prin
tre alții, interpreta de mu
zică folk Mircea Florian și 
grupul său, Marcela Saftiuc, 
Benedict Popescu, Zoia Ale- 
cu. Adina Dimitriu, MaVius 
Turjanșchi, Marian Stoichiță. 
actgrii Eugen Criștea, Dra- 
goș Păslaru, Eugen Cristian 
Motriuc, Andrei Ralea, for
mațiile pop F.F.N. și „Cris
tal“, poeții Constanța Buzea, 
Mircea Florin Șandru șț Dinu 
Flămind.

Biletele se pot procura la 
casa Sălii sporturilor și la 
sediul Consiliului U.A.S.C. 
din centrul universitar Bra
șov.

VW'--
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Acțiuni de ocrotire a vînatului

2z’--<

Paralel cu acțiunile de vlnătoare, caracteristice sezonului (la fazani, vinat de baltă), sînt in 
plină desfășurare cele de combatere a dăunătorilor (ciori, grile, coțofene, vidre, vulpi, lupi etc.) și 
de hrănire a vînatului care are dificultăți in acest sezon in condițiile grele ale iernii. Foto

reporterul Nicolae Golgoțiu ne prezintă spre ilustrare aceste imagini.

SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
O inițiativă valoroasă in sportul de masă „Cupa 16 Februarie»

Acolo unde apar campionii...
Școala generală nr. 190 din 

București a găzduit întrecerile 
de atletism din cadrul celei de 
a doua ediții a „Cupei 16 Fe
bruarie“. Peste 200 de pionieri 
și școlari, reprezentanți ai mii
lor de copii din nouă școli gene
rale ale Capitalei — dar să le 
amintim : școlile generale 66, 77, 
79, 164, 172, 98, 203 și, de
sigur 190 — la care s-au adău
gat și elevii din clasele I-VIII 
ale Liceului nr. 35, cu program 
de educație fizică, angrenați în 
această populară competiție de 
masă, au luat startul în probele 
de 25 m plat și sărituri (lungi
me și înălțime).

Toți participanții, de la micu
ții elevi din clasa întîi, pină 
la cei din clasa a opta, s-au 
angajat in dispute dîrze, spec
taculoase, dovedind o bună pre
gătire. Dealtfel, pentru acest 
concurs, în ultimele două săp- 
tămîni au fost efectuate, zilnic,

LA 22 FEBRUARIE 1976 O NOUA TRAGERE LOTO 2 I
Mari șanse de ciștig ; Se cîștigă cu 2 numere din 4 și cu 

3 numere din 12 extrase ; Câștigurile minime sînt de 100 și 
200 lei ; Participind cu cit mai multe bilete aveți mari șanse 
de cișiig I

1-29 februarie
Tradiționala manifestare cultural-educati- 

vă de masă „Luna cărții la sate“, organizată 
de Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
și de Uniunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum, a ajuns la a 16-a ediție. în acest 
an ea are semnificații deosebite deoarece se 
desfășoară în atmosfera de muncă susținută 
pentru înfăptuirea sarcinilor noului cincinal.

Prietenii cărții de la sate sînt invitați să 
participe la numeroasele-acțiuni ce se des
fășoară la librăriile sătești, căminele cultu
rale, școli și cluburi, întîlniri cu scriitorii și 
reprezentanții editurilor, expoziții de cărți, 
concursuri literare, simpozioane etc.

Printr-o largă rețea de librării, raioane, 
puncte de desfacere și prin difuzorli de cărți, 
cooperația de consum asigură răspîndirea 
cărților în mediul rural. O formă modernă 
de servire a cititorilor de la sate este și 
cartea la domiciliu. Astfel, cooperația de con
sum are 30 de secții județene „Cartea prin 
poștă“, precum și o secție centrală în Bucu
rești, str. Sergent Nuțu Ion nr. 8—12, sector 
6, eare expediază la domiciliu cărțile coman
date prin scrisori.

Obținute suplimentarObținute suplimentar
• Prin inițiativa, adoptată re

cent, „Locul de muncă — car
tea de vizită a fiecărui utecist“, 
tinerii de la Trustul de instala
ții șl automatizări București au 
realizat in această săptămînă o 
producție suplimentară in va
loare de 628 700 lei.

• Zece pompe de apă pentru 
turbine hidro si două comenzi

■ palete turbine, totalizînd 850 000 
lei, au realizat uteciștii de Ia 
Energoaparataj.

• Din economiile 
debitare, tinerii de la 
derea „Vulcan“ au 
propria turnătorie 35 
tal.

făcute la 
Intreprin- 
predat la 
tone me

AVIZßER;

Daniel Bîrlog
Mecanic la întreprinderea de 

reparații auto din Tirgoviște, 
tinărul Daniel Bîrlog a parcurs 
cu rîvnă și pasiune drumul în
sușirii unei profesii care i-a a- 
dus nenumărate satisfacții. Ab
solvent al școlii profesionale de 
mecanici auto din Tirgoviște, 
deprinde repede, sub îndruma
rea comuniștilor Ion Mihai și 
Ion Baracu, tainele meseriei. 
Intervențiile operative compe
tente, in condițiile atelierului 
mobil, nenumărate situații ca- 
re-i solicită pricepere și sigu
ranță. rezolvarea problemelor 
care să sporească eficiența 
muncii sale și a întregului co
lectiv l-au relevat ca pe un tî- 

cite 2—3 ore de antrenament. 
„Pentru Școala generală nr. 190, 
efectuarea antrenamentelor Ja 
atletism, în fiecare zi, după o- 
rele de curs, a devenit o obiș
nuință, elevii manifestind ace
lași interes ca și la lecții. Prin
cipala noastră sarcină constă in 
asigurarea unui echilibru intre 
efortul fizic și cel intelectual 
la fiecare elev“, ne mărturisea 
profesoara de educație fizică, 
Elisabeta Prodan.

întrecerile au prilejuit evi
dențierea unor elevi talentați, 
eu perspective în viitoarele lor 
evoluții pe plaw sportiv. Ast
fel, la 25 m plat, o bună impre
sie au lăsat micuța elevă din 
clasa I Doina Chion, cu timpul 
de 4,7 secunde — intreeîndu-și 
colegul de clasă, Radu Ionuț, 
cu o secundă — și Laurențiu 
Mităchescu, din clasa a Vl-a A, 
cu timpul de 3,9 secunde, care 
încă de pe acum și-a pus in

la seral, 
calificati- 
„abonat" 
fruntași- 

sale i-au

năr de suflet și de nădejde. 
Frecventează și termină cu suc
ces cursurile liceului 
devine tehnician cu 
vul excepțional. Este 
permanent la panoul 
lor. Recent, meritele 
fost - confirmate prin încrederea

pe care i-au acordat-o comu
niștii de la I.T.A. Tirgoviște, 
primindu-1 în rîndul organiza
ției de partid. (Ion Horia Gli- 
niastei)

Răsplata 
tinerilor fruntași

Acordarea de locuințe tineri
lor a devenit un fapt obișnuit 
pretutindeni. Dar un asemenea 
fapt ne-a atras in mod deose
bit atenția prin ineditul proce- 

gind să devină... campion la 
60 m plat — ambii de Ia Școa
la generală nr. 190. Unii dintre 
elevi au participat — și au cîș-, 
tigat — la mai multe probe, ca 
de pildă Dumitru Gabriel, cla
sa a VlII-a, de la Liceul nr. 35, 
care a devenit campion la să
ritură în lungime cu 5,54 m și 
înălțime : 1,70 m.

La reușita acestor întreceri a 
contribuit și buna organizare a 
concursului, pentru care colecti
vul de profesori, format din 
Radu Voicilian, Ileana Grigore, 
Dan Bădin~ și Gheorghe Nede- 
zan, merită toate felicitările. Ar 
mai fi de menționat că, pe lin
gă diplomele acordate, cîștigă; 
torii 
cite 
rul ________
catedrei de atletism' a Șco
lii generale , nr. 190, directorul 
concursului, ne-a declarat i 
„Inițiativei școlii noastre au 
răspuns cu interes toate școlile 
solicitate. Sperăm că acest con
curs va deveni o tradiție și pe 
lingă o serie de performanțe va 
consacra și cîteva 
atletism. Dealtfel, 
menea cadru se 
viitorii campioni“.

obțineau, fiecare, și
o... ciocolată. Profeso-
Gheorghe Teșu, șeful

nume pentru 
intr-un ase- 
pot descoperi

ILIE DOBRE
student 

durii. Consiliul popular al mu
nicipiului Baia Mare a învestit 
Comitetul municipal U.T.C. cu 
responsabilitatea repartiției a 50 
garsoniere tinerelor familii de 
curînd constituite. Criteriul a- 
cordării locuințelor este activi
tatea celor in cauză. Astfel, 
garsonierele sînt repartizate 
uteciștilor fruntași în producție 
și cu activitate meritorie pe li
nie organizatorică. Viorel Van- 
cea, tehnician la întreprinderea 
județeână de industrie locală, 
este primul posesor al unui ast
fel de contract din cele 50, a- 
cordate pentru început.

Tot acum, împreună cu lo
godnica sa, Lenuța Mădăraș, a- 
sistentă medicală la spitalul ju
dețean, va inaugura și noua sală 
de oficiere a căsătoriilor de la 

BaiaClubul tineretului din 
Mare. (Dan Vasilescu)

■
■

larna — în vers, culoare 
și muzică

Astăzi, ora 18, are loc la 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România o seară mu- 
zeal-artistică din ciclul ..Ano
timpurile în vers, culoare și mu
zică“. Cum este firesc, iarna va 
fi „invitata“ acestei acțiuni. O 
vom regăsi. în expresia ei artis
tică, in alocuțiunea poetului 
Radu Boureanu ; în versurile lui 
Coșbuc, Blaga, Voiculescu și 
Bogza, prezentate de actorii 
Doina Șerban. Monica Ghiuță, 
Victoria Gheorghiu, Ileana Du- 
năreanu. Dora Ivanciuc. Mitică 
Popescu Și Vasile Pupezea de la 
Teatrul „Mic“ ; în piesele mu
zicale ale concertului oferit de 
soliști și formații ale Filarmoni
cii „George Enescu“.

TURISy

Invitație la „Cupa 
tineretului“

Tradiționalele și pasionantele 
întreceri sportive din cadrul 
„Cupei tineretului“ — ediția de 
iarnă ~- au ajuns in faza fina
lă. Tineri de la sate și elevi 
(14—19 ani) vor lua startul, de 
data aceasta, la schi — probele 
de slalom și fond.

întrecerile sint programate în 
stațiunea Păltiniș, după cum 
urmează : pe pirtia „Sub tele
feric“, concursul de slalom (bă
ieți și fete), miercuri, 18 fe
bruarie a.c., pentru categoria ti
nerilor de la sate, și simbătă. 21 
februarie a.c., pentru elevi, la 
aceeași oră — 18. In aceleași 
zile, inceplnd cu ora 18, pe 
pirtia „Oncești", se dispută pro
bele de schi fond. Zilele urmă
toare; respectiv .19 și 22 februa
rie a.c., vor fi rezervate demon
strațiilor și concursurilor de
monstrative la probele amintite, 
susținute de sportivi de per
formanță.

Cu acest prilej, agențiile 
B.T.T. organizează excursii pen
tru iubitorii de sport și drumeții 
montane, pentru susținătorii 
concurenților.

MERIDIAN
• Au luat sfîrșit întrecerile 

turneului internațional de box 
„Memorialul Alexander Polus“, 
desfășurat la Poznan, cu parti
ciparea a 73 de tineri pugiliști 
din șapte țări.

Printre laureații competiției 
s-a numărat și boxerul român 
N. Rădan, care in limitele ca
tegoriei mijlocie-mică l-a învins 
în finală pe polonezul Walde
mar Jacyny. în finala categoriei 
mijlocie, Alexandru Mircea a 
pierdut meciul susținut cu Grze
gorz Sksek (Polonia).

• La Clermont Ferrand s-a 
încheiat cea de-a 5-a ediție a 
competiției internaționale de 
lupte „Memorialul Roger Cou- 
lon".

Dintre sportivii români pre
zenți la întrecere s-au eviden
țiat Petre Coman (libere) și Ion 
Păun (greco-romane), clasați pe 
locul doi la categoria 62 kg. în 
concursul de lupte greco-roma
ne, Ion Enache a ocupat locul 
trei, la categoria 82 kg.

• Competiția internațională de 
tenis dotată cu „Cupa Avis“ a 
programat la Keauhou-Kona 
(Hawaii) partida dintre cunos- 
cuții jucători australieni Ken 
Rosewall și Rod Laver. Victoria 
a revenit lui Rosewall cu 6—4, 
6—1, 6—3.

După cum se știe, cei doi te- 
nismeni australieni, împreună cu 
compatriotul lor John Alexan
der și românul Ilie Năstase, evo
luează în grupa A a turneului, 
în timp ce din grupa B fac 
parte Arthur Ashe (S.U.A.), 
Bjòrn Borg (Suedia), John New- 
combe (Australia), și Râul Ra- 
mirez (Mexic).

• Lucrări de pictură selec
ționate din patrimoniul Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste fac obiectul mai 
multor expoziții organizate 
in țară. Astfel, la Muzeul 
din Brăila, sub titlul „Mo
mente și figuri din istoria 
României“, sint grupate 
compoziții șl portrete cu 
teme istorice. La Sibiu, o 
altă expoziția de pictură 
contemporană ilustrează 
„Peisajul nou al patriei“.

• „File de istorie din gra
fica românească“ este expo
ziția din Tg. Mureș, care cu
prinde lucrări inspirate din 
lupta revoluționară a po
porului român pentru liber
tate socială și. independență 
națională, pentru construcția 
societății socialiste multila
teral dezvoltate.

• Reprezentant de seamă 
al școlii ieșene de pictură, 
Costache Agafiței se pre
zintă la Brașov (Sala Victo
ria) cu lucrări din peisajul 
moldovenesc.

• Victor Mihăilescu Cralu 
prezintă la Muzeul din Rm. 
Vilcea peisaje naturale de 
un lirism copleșitor.

• Multilateralitatea pre
ocupărilor artistice ale lui 
Mac Constantinescu (sculp
tură, pictură, grafică, artă 
decorativă, ilustrație de 
carte, scenografie) este re
levată de expoziția re
trospectivă găzduită la Mu
zeul Țării Crișurilor (Ora
dea).

„București *76"
Organizat de 

cultură și 
Comitetul 
al U.T.C., 
tinerilor 
ușoară iși 
veze noi 
artistică de masă, un reperto
riu angajat și reprezentativ 
pentru creația de gen româ
nească. După preselecțiile ce s-au 
încheiat duminică 
spectacole de selecție 
teme. Au avut deja 
certe de selecție cu 
cu juriu, pe sectoare, 
concurentii de la cluburile 
neretului. Pe 20 februarie 
soliștii de muzică ușoară de 
la casele de cultură iși vor 
disputa șansa continuării, pe 
scena Casei de cultură a sec
torului 6, supunindu-se aceleiași 
probe și soliștii din sistemul 
sindicatului și ai U.A.S.C.R. 
Spectacolul final va Încheia 
Festivalul-concurs „București 
’76" pe scena Teatrului „C. Tă- 
nase“, intr-un concert organizat 
cu sprijinul Uniunii Compozito
rilor, în zilele de 23 și 24 mar-

Comitetul de 
educație socialistă și 
municipal București 
Festivalul-concurs al 
interpreti de muzică 
propune să promó- 

talente în activitatea

urmează 
pe sis- 

loc con- 
public și 

pentru 
ti-

a.c.,

ANUNȚA
La cererea insistentâ a pu

blicului, Cenaclul Flacăra 
organizează, miercuri 18 fe
bruarie 1976, ora 17, la Pa
latul Sporturilor și Culturii, o 
nouă manifestare gratuită, 
dedicată școlilor bucu- 
reștene. Posesorii tichetelor 
neutilizate duminică 16 fe
bruarie se pot prezenta, la 
redacția revistei 
Piața Scînteii, nr. 
17 și miercuri 18 
între orele 13-15, pentru a 
le preschimba.

Flacăra, 
1, marți 
februarie

...se va menține răcoroasă mai 
ales în jumătatea de est a tă
rii. Cerul va fi schimbător, mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe, izolate, sub formă 
de ninsoare în Moldova și Tran
silvania și sub formă de burni
ță. ploaie și ninsoare în cele
lalte regiuni. Vintul va sufla 
moderat, cu Intensificări între 
40—60 km/h în sud-vestul și es
tul țării. Temperaturile zilei de 
azi vor oscila între —4 și 6 gra
de, pe alocuri mai ridicate în 
vestul tării, iar in cursul nopții, 
intre —16 și —8 grade, local 
mai scăzute, intre —8 și zero 
grade. Local se va produce cea
tă și chiciură, izolat, ploaie.ță

Rubrică realizată de 
VASILE RÄVESCU



SITUAȚIA DIN ANGOLAJ
• ORAȘUL SAN SALVADOR SUB CONTROLUL M.P.L.A. • GU
VERNUL A INSTITUIT CONTROLUL EFECTIV ASUPRA ÎNTREGU
LUI TERITORIU DE NORD Șl NORD-VEST AL ȚARII • ZAIRUL 

INTERZICE TRANZITUL MERCENARILOR SPRE ANGOLA

Forțele armate populare de 
eliberare angoleze, sub condu
cerea M.P.L A., au preluat, 
luni, controlul asupra orașului 
San Salvador, situat în partea 
de nord a tării — anunță un 
comunicat militar dat publicită
ții la Luanda și preluat de a- 
gențiile de presă. Prin elibera
rea acestui oraș, situat la circa 
500 km de Luanda, Guvernul 
Republicii Populare Angola își 
instituie controlul efectiv asupra 
întregului teritoriu de nord al 
țării. Continuînd ofensiva în di
recția nord-vest, forțele M.P.L.A. 
au eliberat și alte localități, in
stituind, de fapt, control total 
asupra regiunilor pină la fron
tiera de stat.

Comunicatele difuzate la Lu
anda relevă că. în ce privește 
operațiunile desfășurate de forțe
le armate populare de eliberare 
angoleze în regiunea de est a 
țării, acestea au condus, prac
tic, la eliberarea întregului te
ritoriu. în aceste regiuni, ca și 
în alte părți ale țării care au 
avut de suferit de pe urma in
tervenției mercenarilor străini,. 
Guvernul Republicii Populare 
Angola a trecut la adoptarea de 
Măsuri menite să redea cir
culației linia ferată care asigură 
legătura intre frontiera Angalei 
cu Zairul și Port Lobito, și să 
reactiveze alte, obiective de în
semnătate economică. S-a tre
cut, de asemenea, la refacerea 
magistralei feroviare Mocame- 
des — Serpa — Pinto.

de măsuri care interzic tranzi
tul prin teritoriul zairez al mer
cenarilor recrutați pentru a lupta 
împotriva 
Angola — 
Associated Press. Trebuie 
fie clar —• a subliniat Mobutu 
Șese Seko — că nici un merce
nar nu mai poate traversa te
ritoriul Zairului.

Republicii Populare 
transmite agenția 

- ' ' să

Serviciile de imigrare de la 
Kinshasa au interceptat, luni, 
pe aeroportul capitalei, 22 de 
mercenari sosiți la bordul unui 
avion al companiei „Sabena“ — 
informează agenția zaireză de 
presă, reluată de France Presse 
și Reuter. Autoritățile de la 

’Aeroportul din Kinshasa au 
precizat că grupului de merce
nari i-a fost interzisă intrarea 
pe teritoriul zairez și că aceș
tia trebuie, luni seara, „să se 
reîntoarcă la punctul de. unde 
au decolat spre Kinshasa“, eu 
un avion al companiei „Sa
bena“.

Conferința de presă a secretarului
general al P.C. Portughez

Secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro 
Cunhal, s-a pronunțat, cu prilejul unei conferințe de presă, 
pentru realizarea unei alianțe între partidele comunist și socia
list. pe care a apreciat-o ca fundamentală pentru instaurarea in 
Portugalia 
prevenirea 
terea.

a unei democrații pe calea socialismului și pentru 
pericolului ca forțele reacționare să recucerească pu-

A

Guvernul Greciei

preconizează

reducerea numărului

de baze militare

străine

de pe teritoriul tării

PREȘEDINTELE REPU
BLICII ZAIR, Mobutu Șese 
Seko, a anunțat, luni, o serie

,.MERCENARII BRITANICI 
ÎN ANGOLA și-ău încheiat mi
siunea lamentabil“ — relevă tri
misul special al postului de te
leviziune B.B.C. in Zair. Cores
pondentul britanic a survolat o- 
rașul Sao Salvador din nordul 
Angolei, de unde mercenarii au 
fost izgoniți de forțele populare 
de eliberare de sub conducerea 
M.P.L.A. „Cu pierderea acestui 
oraș, relatează corespondentul, 
în mod practic mercenarii au 
fost izgoniți din Angola. Mulți 
dintre ei sînt răniți, alții au fost 
uciși sau făcuți prizonieri. A- 
cesta este sfîrșitul mercenarilor 
britanici din Angola“.

Astăzi încep convorbirile
intercomunitare în problema cipriotă

Liderii comunităților greacă și 
turcă din Cipru, Glafkos Cleri- 
des, și, respectiv, Rauf Denktaș, 
au sosit, luni după-amiază, la 
Viena. în vederea reluării celei 
de-a cincea runde a convorbi
rilor intercomunitare în proble
ma cipriotă. Noile negocieri se 
vor desfășura, asemenea runde
lor precedente, sub auspiciile, și 
sub conducerea personală a se
cretarului general al O.N.U.,

Reuniunea
extraordinară 
a guvernului 
argentinian

Kurt Waldheim. La ele va par
ticipa, de asemenea, reprezen
tantul special al O.N.U. în Ci
pru, Perez de Cuellar. înainte 
de a părăsi Nicosia, acesta a a- 
preciat că negocierile, care vor 
începe, marți la Viena, reprezin
tă „un pas in direcția justă“.

Potrivit aprecierii observato
rilor politici, deosebirile de ve
deri' ale celor două delegații se 
referă, între altele și la priori
tatea ce trebuie acordată, diferi
telor subiecte și aspecte ale pro
blemei cipriote. în timp ce par
tea turco-cipriotă insistă pen
tru reglementarea aspectelor te
ritoriale ale chestiunii, delegația 
greco-cipriotă este de părere că 
trebuie reglementată, cu regim 
de înaltă urgență, situația popu
lației ștrămtitate.

Prima ședință din cadrul noii 
runde a convorbirilor interco
munitare de la Viena este: pro
gramată pentru ora 14.00 G.M.T.

în legătură 
precizat că la 
geri legislative nici unul dintre 
partidele portugheze nu vă pu
tea obține singur majoritatea 
absolută.

Referindu-se la o declarație a 
conducătorilor P.S.P. cu privire 
la eventualitatea formării unui 
guvern socialist omogen, Alva
ro Cunhal a arătat că potrivit 
prevederilor constituționale, gu
vernul trebuie să se poată spri
jini pe o majoritate în Aduna
rea legislativă. De asemenea, el 
a precizat că în Portugalia nu 
poate fi viabil așa-numitul mo
del suedez, preconizat de con
ducerea P.S. în Suedia, un ca
binet minoritar social-democrat 
conduce tara sprijinit de cinci 
voturi comuniste. Realitatea 
portugheză este cu totul alta, a 
spus secretarul general al P.C.P.

Partidul comunist, a declarat 
Alvaro Cunhal, nu va accepta 
niciodată să sprijine revenirea 
capitalismului, reîntoarcerea pa
tronilor. restabilirea și dezvol
tarea unei economii bazate pe 
agravarea exploatării oamenilor 
muncii. P.C.P este un mare 
partid al stîngii și, in acest caz. 
o majoritate de stînga și un 
guvern de stînga nu vor fi po-

cu aceasta, el a 
apropiatele ale-

sibile decît cu participarea co
muniștilor — a menționat el.

Pe de altă parte, Alvaro Cun
hal a anunțat hotărirea Comite
tului Central al P.C.P. de a 
prezenta candidați în toate cir
cumscripțiile electorale. El a a- 
preciat că a fost afectat carac
terul democratic al 
electoral, deoarece 
membru al P.C.P. nu 
semnat în Comisia 
pentru alegeri ; de 
numeroase comisii de 
mint au fost alcătuite fără par
ticiparea comuniștilor, iar în 
unele regiuni din nordul țării 
și in Azore comuniștii sînt ata
cați de extrema dreaptă clan
destină, sprijinită de partide de 
dreapta legale, pentru a fi îm
piedicați să participe la cam
pania electorală.

în același timp, a menționat 
Cunhal, Comitetul Central al 
P.C.P. s-a pronunțat pentru ac
celerarea lucrărilor Adunării 
Constituante. pentru ca noua 
lege fundamentală a țării „care 
trebuie să garanteze democrația 
în Portugalia“ să intre cit mai 
curînd în vigoare. De asemenea, 
Alvaro Cunhal a cerut organi
zarea urgentă a alegerilor legis
lative, care să fie urmate dă 
cele prezidențiale.

procesului 
nici un 

a fost de- 
națională 

asemenea, 
recensă-

Guvernul Greciei și-a re
afirmat intenția de a proce
da la trecerea sub control 
national a bazelor militare 
americane existente în țară 
— informează agenția Asso
ciated Press. După cum s-a 
anunțat oficial la Atena, se 
preconizează, in acest sens, 
reducerea numărului de baze 

posedă pe 
conformi- 
naționale

Delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul Ioșif 
Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., secretar al' Con
siliului Național al F.U.S.. care 
efectuează o vizită oficială în 
Austrii, a avut, luni, o intreVe- 
dere cu o delegație a Partidu
lui Populist Austriac (P.P.A.), 
alcătuită din Josef Taus, pre
ședintele partidului, Erhard 
Busek, secretar general, Kurt 
Fiedler, vicepreședinte al Co
misiei de politică externă a 
Parlamentului austriac, și alți 
membri ai conducerii P.F.A.

Cu acest prilej, a fost expri
mată satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor româno- 
austriece, subliniindu-se pers
pectivele favorabile existente 
in vederea dezvoltării legături
lor pe plan politic, economic și 
în alte domenii între. cele două 
țări. A fost evidențiat rolul im-

portant ce revine celor două or
ganizații în extinderea relații
lor de ' prietenie și colaborare 
dintre România și Austria. In 
acfelași timp, .s-a prbeedat la 
un schimb de vederi in legătu
ră cti diferite aspedte ale vieții 
internațional^, delegațiile pro- 
nurițîndu-se pentru • intensifica
rea eforturilor in vederea trans
punerii in viață a prevederilor 
Actului final al Conferinței pen
tru’ securitate' și cooperare in 
Europa, creării unor noi relații 
între state pe 
ropean.

Președintele
Taus. a dat o 
politicii externe a României, de 
pace și largă cooperare interna
țională. subliniind în mod deo
sebit valoarea acțiunilor și ini
țiativelor președintelui Nicolăe 
Ceaușescu.

La convorbiri, desfășurate în
tr-o atmosferă cordială, a par
ticipat. ambasadorul României 
la Viena.

continentul eu-

P.P.A., Josef 
înaltă apreciere

Noua constituție

Săptămină hotărîtoare pentru noul
guvern italian

pe care S.U.A. le 
teritoriul țării. în 
tate cu interesele 
ale Greciei.

După cum s-a 
Grecia s-a retras
organismele militare integra
te ale N.A.T.O.

anunțat, 
deja din

a Republicii Cuba
La 15 februarie a avut loc în 

Cuba, într-o atmosferă de en
tuziasm popular, referendumul 
pentru aprobarea noii constitu
ții a republicii și a legii de 
tranzit constituțional.

Turneul latino-american
al S.U.A.

Secretarul de stat al S.U.A., H. Kissinger, și-a început luni 
turneul latino-american pe un itinerar care include Venezuela. 
Brazilia, Peru, Costa Rica, Columbia și Guatemala.

Săptămină aceasta este 
hotăritoare pentru noul 
guvern italian monocolor 
democrat-creștin. condus 
de premierul Aldo Moro.

Acesta va prezenta joi. succe
siv, în. Camera Deputaților și in 
Senat, programul guvernamen
tal. iar două zile mai tirziu ca
binetul se va prezenta' in Ca
mera deputaților pentru obți
nerea votului de investitură.

Tot joi, cele două camere ale 
parlamentului, întrunite in

ședință comună, vor proceda la 
alegerea unui nou membru al 
Curții constituționale in locul 
lui Franco Bonifacio, care a de
venit ministru al justiției in 
noul guvern.

Cei 39 de subsecretari de stat 
vor depune jurâmintul marți, 
la Palatul Chigi, in prezența 
primului ministru, Aldo Moro.

Pe de altă parte, săptămîna 
aceasta se vor întruni direcțiu
nile. partidelor de centru-stînga 
pentru a-și definitiva poziția 
față de noul guvern in vederea 
votului de învestitură.

• CANCELARUL FEDERAl 
AL REPUBLICII AUSTRIA, 
Bruno Kreisky. a sosit, luni, in
tr-o vizită oficială la Praga, I* 
invitația președintelui Guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Lubomir 
Strougal.

tn aceeași zi au început con
vorbirile oficiale între cei doi 
șefț de guverne. Ele se referă la 
stadiul actual și la perspectivele 
de.dezvoltare a colaborării din
tre cele două țări vecine, pre
cum și Ia unele probleme actua
le ale situației internaționale.

EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA I^A 
LISABONA

• LA LISABONA S-A 
DESCHIS prima expoziție de 
filatelie românească in Por
tugalia. Cu acest prilej, au 
fost de față Marque Gomes, 
președinte al Federației por
tugheze de filatelie, și Jorge 
de Oliveira. președintele 
Clubului de filatelie al Por
tugaliei.

La Buenos Aires a avut loc 
o ședință extraordinară a gu
vernului argentinian la care 
au luat parte, de asemenea, 
președinții celor două camere 
ale Parlamentului, liderii gru
părilor parlamentare majori
tare, precum și conducătorii 
centralei „62 de organizații“ — 
ramura sindicală a peronismu- 
lui — și ai Confederației- Gene
rale a Muncii. In cadrul ședin
ței s-a hotărît convocarea unei 
Adunări Constituante, care să 
modifice Constituția din 1853, 
actualmente în vigoare, și care 
implicit urmează să preceadă 
organizarea oricărui gen de 
alegeri, fie la nivel național, fie 
pentru desemnarea autorităților 
locale provinciale și municipa
le. Totodată, guvernul a însăr
cinat ministerele de interne și 
al justiției ca. in termen de 
30 de zile, să elaboreze mijloa
cele de punere in aplicare a 
prezentei hotăriri și. in acest 
scop, să inițieze „ample consul
tări cu partidele politice și cu 
sectoarele reprezentative“ din 
țară.

Arătînd' că Adunarea Consti
tuantă va trebui să dezbată, să 
elaboreze și să adopte noul text 
al Constituției țării, urmind să 
precizeze, totodată, procedura 
și data organizării scrutinului 
prezidențial din. Argentina, pre
cum și durata mandatului nou
lui șef al statului, observatorii 
politici opinează că alegerile 
pentru funcția supremă în stat 
vor avea Ioc in cursul anului 
viitor.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R
pentru construcții de mașini

tat hotărirea privind crearba 
sistemului internațional de ra- 
murș de informare științifică și 
tehnică pentru construcții de 
mașini și a aprobat documente
le normative corespunzătoare.

într-un interviu acordat zia
rului ..Avânți“, liderul Partidu
lui Socialist Italian. Francesco 
de Martino. a declarat că parti
dul său va sprijini în parlament 
noul guvern monocolor 
crat-creștin. prin abținerea’ 
la vot. Dar. a avertizat 
tino, socialiștii iși pot 
acest sprijin in cazul in 
vernul nu va adopta 
necesare pentru 
gravei situații economice și 
ciale a țării.

demo
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de Mar- 
retrage 

care gu- 
măsurile 

solutionarea 
so-

Analizind relațiile nesatisfăcă
toare dintre S,U.A. și țările din 
America Latină, ziarul „Was
hington Post“, subliniază că îm
bunătățirea acestora depinde de 
două condiții esențiale. Prima 
este „abandonarea de către 
S.U.A. a atitudinii lor de hege
monie față de această zonă“. 
„Pentru aceasta nu trebuie să ne 
schimbăm numai stilul și reto
rica — relevă ziarul —, deși 
chiar și acest lucru ar repre
zenta un progres binevenit, ci 
să recunoaștem oficial că suve
ranitatea statului Panama a- 
supra zonei canalului nu poate 
fi negată ; să recunoaștem că 
regimul socialist din Cuba este 
legitim și să abandonăm presi
unile și atitudinea paternalista 
față de țările latino-americane. 
In primul rind. S.U.A. trebuie 
să înțeleagă că nu au avut nici 
un drept să intervină brutal și 
sistematic in afacerile politice 
ale Republicii Chile pe timpul 
lui Salvador Allende și. ca a- 
tare. trebuie să renunțe la ase
menea practici. A doua cale 
importantă de imbunătățire a 
relațiilor interamericane ar fi 
ca S.U.A. să înceapă a trans
pune in practică angajamentele 
importante făcute în discursul 
lui Kissinger la cea de-a Vil-a 
sesiune extraordinară a 
rii Generale a O.N.U.“

între acestea, ziarul 
numera măsuri pentru

zarea și îmbunătățirea terme
nilor de schimb la produsele de 
bază și materiile prime, pentru 
transferul de tehnologie și capi
tal către țările in curs de dez
voltare, pentru liberalizarea ac
cesului exporturilor acestor țări 
pe piața S.U.A.

ce

Recent a avut loc la Brno 
(R.S. Cehoslovacă), cea de-a 61i-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de 
mașini.

Comisia a examinat și a a- 
doptat raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată în , anul 
1975, la stadiul realizării mă
surilor din Programul complex 
în domeniul construcțiilor de 
mașini și planul de lucru de 
perspectivă pe perioada 1976— 
1980. care prevede realizarea, 
în continuare, a sarcinilor
rezultă din programul complex 
și din hotăririle sesiunilor și șe
dințelor Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. Comisia a adoptat mo
dul de participare la elaborarea 
proiectului programului de cola
borare pe termen lung. privind 
asigurarea dezvoltării, conveni
te pe bază bi și multilaterală, 
a construcțiilor de mașini, pe 
baza specializării și cooperării 
în producție pînă în 1990. Au 
fost aprobate, de asemenea, pro
iectele convențiilor de speciali
zare și cooperare internațională 
multilaterală în producție pen
tru o serie de grupe de mașini 
și utilaje și s-a recomandat ță
rilor interesate, membre ale
C.A.E.R., ca organizațiile lor 
competente să semneze conven
țiile respective. Comisia a adop-

Noi dezvăluiri în 
„afacerea Lockheed“

Săptăminalul a- 
merican .^Newsweek“ 
informează, în ulti
mul său număr, că 
subcomisia senatoria
lă pentru corporațiile 
multinaționale, care 
investighează în pre
zent „afacerea Lock
heed“, este la curent 
cu o serie de alte 
plăti secrete' efectua
te în străinătate de 
această firmă în ve
derea stimulării vîn
zărilor sale de ar
mament. Noile dez
văluiri implică per
sonalități din țări ca 
Africa de Sud și 
Spania. Conducerea 
companiei a admis 
recent că plățile de 
această natură pe ca-

re le-a făcut în ul
timii ani se rididă la 
aproximativ 24 
oane dolari.

Condamnînd 
te procedee, 
ședințele subcomisiei 
senatoriale. Frank 
Church. , a dezavu
at activitatea. firmei 
„Lockheed“, 
altor 
s-au dedat la 
tici similare, 
torul american 
clarat că ..în 
nipon. Yoshio 
dama (agentul firmei 
„Lockheed“, care a 
primit de la aceas
ta, după toate pro
babilitățile. 7 milioa
ne dolari—n.r.), este

mili-

aces- 
pre-

ca și a 
corporații ce 

prac- 
Sena- 
a de- 
căzul 

Ka-

un participant activ 
Ia politica cercurilor 
radicale de dreapta 
ale Japoniei, care 
desfășoară o activita
te contrară interese
lor politicii externe 
a Statelor Unite“. 
Church a indicat că 
organismul pe care ii 
conduce . a elaborat 
proiecte de legislație 
ce stipulează obliga
tivitatea firmelor a- 
mericane de a infor
ma Departamentul 
de Stat asupra 
ror onorariilor 
tâte direct sau 
rect ’ pentru'
movarea vînzărilor 
de arme în străină
tate.

tutu- 
achi-> 
indi- 
pro-

Adună-

citat e- 
stabili-

0 cuvintare a
secretarului general 

al P.C. Francez
In cursul unui miting 

șurat la. Nisa, Georges 
chais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez, și-a 
exprimat îngrijorarea față de 
perspectivele unei „integrări“ 
politice vest-europene, idee care 
a constituit — după cum a afir
mat el — unul din subiectele 
convorbirilor recente dintre pre
ședintele Franței, Valery Gis- 
card d’Estaing. și cancelarul 
vest-german. Helmut Schmidt. 
In acest sens el a spus : „Nu 
la Bonn, la Bruxelles sau In al
tă parte poate fi decisă politica 
Franței, ci numai la Paris. Noi 
refuzăm, orice știrbire a inde
pendenței și suveranității națio
nale“.
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lexiconul „scinteli tineretului*

România acționează
cu consecvență pentru 
sporirea rolului O.N.U. 
în viața internațională

Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu
Preocupările și acțiunile concrete ale României privind creș

terea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite în viața 
internațională au o determinare obiectivă, O.N.U. reprezentând 
cadrul necesar pentru dezbaterea și soluționarea problemelor 
complexe ale lumii de azi, între care : a. dezarmarea, b. dez
voltarea si c. democratizarea au o prioritate larg recunoscută. 
Sintetizînd — într-o viziune profund științifică — poziția Româ
niei în realizarea dezideratelor creșterii rolului șl eficienței 
ONU în ampla sa expunere la Congresul consiliilor populare 
iudetene și al președinților consiliilor populare municipale, 
orășenești și comunale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arata : 
.Apreciind că la dezbaterea și soluționarea problemelor care 

confruntă lumea contemporană trebuie să ia parte nemijlocit, 
pe bază de deplină egalitate, toate țările fară fdeOtSeIb'If
de mărime sau orinduire socială, și pornind de la faptul că 
Organizația Națiunilor Unite oferă cadrul organizatoric cel mai 
adecvat pentru dezbaterea democratică a acestor probleme și 
participarea activă a popoarelor la rezolvarea lor. Ia întreaga 
viată internațională, România militează ferm pentru îmbunătă
țirea activității și ridicarea rolului O.N.U., pentru creșterea apor-
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tului său la promovarea cursului destinderii. Ia instaurarea unui 
climat de colaborare pe planeta noastră“. Deci, țara noastră — 
elaborindu-și poziția sa in problemele rolului O.N.U. — pornește 
de la necesitatea îmbunătățirii activității Organizației Națiunilor 
Unite, în scopul ca ea să aducă o contribuție esențială la trans
punerea in viață a dezideratelor popoarelor privind abolirea ve
chii politici de dominație și asuprire, de ingerințe in treburile 
interne, de inechitate, la instaurarea unor raporturi internațio
nale noi, cu adevărat democratice, întemeiate pe principii de 
egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, 
neamestec in treburile interne și avantaj reciproc, de nere- 
curgere Ia forță și la amenințarea eu folosirea ei, la promovarea 
unei noi ordini economice și politice internaționale, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Lumea s-a schimbat foarte mult din 1945 și tot astfel s-a 
schimbat și Organizația Națiunilor Unite. Numărul de națiuni 
membre a crescut de la 51 la 144, pe măsură ce numeroase țări, 
aflate odinioară sub dominația colonială, au reușit să se elibe
reze in decursul primului sfert de secol de existență a organi
zației. Obiectul cel mai însemnat rămine promovarea încrederii 
in relațiile dintre națiuni, renunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța, înfăptuirea unei lumi pașnice, fără arme, în care dezan
gajarea militară și dezarmarea să depășească stadiul unor dezi
derate generale și să devină realități efective. Deseori organi
zația a fost solicitată să se împotrivească acțiunilor care fac 
ca o situație periculoasă să degenereze intr-un conflict și să 
stăruie pe lingă părțile adverse să recurgă la tratative și nu 
la arme. Dezbaterile care au loc in cadrul organizației mondiale 
cu privire la dezarmare și, in primul rind. la dezarmarea nuclea
ră, trebuie să treacă de la declarații de bune intenții la măsuri 
— program cu caracter practic, Organizația Națiunilor Unite 
fiind chemată să-și aducă o contribuție sporită, pentru a face 
acest proces eficient, prin curmarea înarmărilor, in primul rind 
a celor nucleare. într-o lume in care cheltuielile pentru înar
mare au atins incredibila sumă de 300 miliarde dolari anual, 
in care numărul incărcăturilor nucleare strategice a crescut de 
7 ori în ultimii 12 ani. iar forța distructivă a armamentului nu
clear a crescut de circa 3 000 000 ori in perioada postbelică, 
nu vorbele, nu promisiunile generale, ci faptele au valoarea pe 
care o prețuiește întreaga umanitate. Iată de ce analiza direc
tă, sinceră, realistă a situației și adoptarea unor soluții cu con
secințe practice nemijlocite sint de natură a da eficientă activi
tății organizației mondiale in acest domeniu de maximă impor
tanță în evoluția tuturor națiunilor și popoarelor planetei,.

De asemenea, >un rol mai important urmează să aibă O.N.U. 
în soluționarea marilor probleme ale dezvoltării economice și 
sociale contemporane. In condițiile în care sute de milioane de 
oameni trăiesc in ebnui de umbră al subdezvoltării — 70 la sută

PLOI TORENȚIALE IN ITALIA
• IN NUMAI C1TEVA ore apele 

Tibrului au crescut cu peste 5 
metri, după ce asupra capitalei 
italiene, au căzut, în cursul ul
timelor 24 de ore. puternice ploi 
torențiale. începînd de sîmbătă, 
asupra Romei a căzut o canti
tate de precipitații echivalentă 
cu media precipitațiilor pe o 
lună întreagă. Deși nu există un 
pericol iminent de inundații, au 
fost luate măsuri pentru preve
nirea revărsării apelor Tibrului.na-datelor Comisiei 

referendumului, 97.7 la 
sută din cei 5 602 337 de cetățeni 
care au participat la vot s-au 
pronunțat in favoarea noii legi 
fundamentale a Cubei socialiste.

Noua Constituție a Republicii 
Cuba, dezbătută și aprobată de 
întregul popor, supusă analizei 
și aprobată de primul Congres 
al P.C. din Cuba, va intra in 
vigoare la 24 februarie.

După ce și-a exercitat drep
tul de vot la centrul electoral, 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prini- 
ministru al guvernului, a de
clarat presei că noua constitu
ție a țării simbolizează dreptu
rile cucerite de poporul cuba
nez în ultimii 17 ani. Legea fun
damentală a țării care consem
nează toate cuceririle revoluțio
nare este un simbol al. dreptu
rilor poporului cubanez și un 
instrument pentru consolidarea 
lor, a arătat primul ministru.

Potrivit 
ționale a • LA BAN.IUL s-a anuntat 

oficial că Gambia a recunoscut 
Guvernul Republicii Populare 
Angola.

EPIDEMIA DE GRIPA IN ANGLIA
• PESTE 290 DE PERSOANE 

au încetat din viață in luna 
februarie din cauza epidemiei 
de gripă care bintuie in Marea 
Britanie. Ziarul „Times" men
ționează că epidemia are totuși 
intensitate scăzută față de 1969. 
cînd numărul morților din 
cauza gripei a atins nivelul de 
3 000 pe săptămină.

• A DOUA STAGIUNE MONDIALA A TEATRULUI NAȚIU
NILOR se va ține între 5. șl 30 septembrie a.c. in capitala 
Iugoslaviei, concomitent cu cel de-al X-lea festival internațio
nal al teatrului de avangardă,, a anunțat duminică, la Belgrad, 
comitetul internațional de organizare. Prima stagiune mondială 
a avut loc la Varșovia, în 1975, iar a m-a se va ține în 1977, 
la Avignon. Potrivit animatorilor săi. noua formulă de desfă
șurare a stagiunilor Teatrului ’Națiunilor are drept scop să 
permită publicului o mai mare apropiere de această artă, o 
participare mai Intensă la spectacolul însuși. Anul acesta, se 
anunță pe de altă parte, fes tivalul teatral va avea și o 
secție cinematografică: ansamblurile artistice aflate în impo
sibilitatea de a se deplasa iși vor trimite spectacolele înregis
trate pe peliculă « UN PAHAR CU APA RECE DUPĂ CAFEA! 
Paharul cu apă rece, care se servește de obicei alături de o 
ceașcă de cafea, reprezintă mal mult denii un semn de aten
ție din partea gazdei. Potrivit părerii profesorului Sotirios Rap- 
tis, de la serviciul de endocrinologie și metabolism ai Univer
sității din Ulm — R.F.G. — cafeaua face să urce în ntod sen
sibil nivelul gastrinei, hormon tisular ce controlează sucurile 
gastrice. Apa rece, consumată la temperatura de aproximativ 
4 grade, acționează in sens invers; secreția gastrinei este con
siderabil frinata, pe cind apa caldă sau alcoolul nu inhibă efec
tul secretor • NUME... IN AFARA LEGII. Un breton, pe nume 
Jean-Jacques Le Goarnlc, a luptat timp de 20 de ani pentru 
a-și putea trece în registrul: stărji civile pe șase din cei doi
sprezece copii ai săi. Aceasta, pentru că le-a dat la toți vechi 
nume celte. Pe cind trăia îh Bretania pe primii șase i-a în
scris cu multă ușurință. Mutîndu-Se in împrejurimile Parisu
lui, primăria de aici a refuzat, in 1936, să-l înregistreze pe 
cel de-al șaptelea fiu, Abradoran, sub pretext că acest nume 
nu figura în lista oficială datînd din 1803. Tatăl a fost chiar 
acționat în justiție pentru „refuzul de a-și recunoaște fiul“. Afa
cerea a fost clasată, dar ceilalți copil n-au mai fost înregis
trați. Oficial ei nu există și, neavînd certificat de naștere, nu 
se pot căsători, nu pot obține un permis de conducere ori re
curge la serviciile de sănătate șl de securitate sociale. încă
pățînat, tatăl s-a adresat celor mai înalte instanțe judiciare 
și chiar Curții internaționale de la Haga. In zadar... Numai 
cînd a încetat să-și plătească impozitele, administrația s-a de
cis să-i reglementeze situația! • BRIGITTE BARDO! ȘI PU
BLICITATEA. Pentru considerabila sumă de un milion de franci, 
Brigltte Bardot a abandonat (a cîta oară?) ideea unei „retra
geri profesionale“ și a acceptat să interpreteze o serie de scene 
publicitare ce vor fl difuzate. începînd de luna viitoare, la 
televiziunea franceză. Cunoscuta actriță, care, după cum se 
știe, hotărlse să nu mai apară pe nici un ecran, nici mare 
nici mic, va prezenta reclama unor pălării feminine, mai ales 
sofisticate și costisitoare, destinate unui public „matur și sofisti
cat“ • LA FESTIVALUL. INTERNAȚIONAL AL FILMULUI DE 
TELEVIZIUNE DE LA MONACO, în cadrul programelor pentru 
copii, premiul „Nimfa de argint“ a fost decernat peliculei ja
poneze „Cu mama“, consacrată în Întregime dresurii de del
fini pentru un spectacol organizat cu ocazia Expoziției inter
naționale de la Okinawa. Juriul care a decernat premiile a 
fost alcătuit in exclusivitate din copii între 11 și 14 ani • ȘI-A 
ANIVERSAT 132 DE ANI. Luni, Khanum Șainian. din satul Kl- 
ranț (R.S.S. Armeană) a împlinit 132 de ani. Pentru a sărbă
tori evenimentul, s-au adunat cei peste 100 de copii, nepoți și 
strănepoți ai longevivei. Fiica el cea mai mare, Anuș, a împli
nit 97 de ahi. Khanum Șainian are ș1 acum vederea suficient 
de bună pentru a ‘ pune singură ață în ac. Ziua, ea lucrează 
în gospodărie șl în livada de lingă casă. Iar seara tricotează.
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din populația globului beneficiind doar de 30 Ia sută din veni
tul mondial, ponderea lor economică fiind de 35 la sută în 
producția agricolă și de sub 7 la sută în <țea industrială, cu 
loate că furnizează 37 la sută din producția industriei extractive 
mondiale — O.N.U. trebuie să abordeze frontal problemele com
plexe ale subalimentației, calamităților și bolilor, să caute și să 
promoveze soluții eficiente pentru înfăptuirea marilor dezide
rate ale instrucției și educației tuturor locuitorilor Terrei. După 
cum se știe, cerințele dezvoltării au fost sintetizate de țările 
in curs de dezvoltare, intre care și România, in aspirația spre 
făurirea unei noi ordini economice internaționale. Se are în ve
dere. în primul rind, lichidarea politicii de inechitate, a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, care a generat in 
anumite condiții istorice fenomenele negative de care am vorbit 
mai înainte, realitatea subdezvoltării. Înfăptuirea dezideratelor 
noii ordini economice, promovarea unor relații echitabile, a unei 
politici de dezvoltare rapidă a țărilor rămase in urmă, de ega
lizare relativă a nivelurilor de dezvoltare a națiunilor, de progres 
economico-social al tuturor popoarelor, implică acțiuni mai ho- 
tărî'te din partea tuturor statelor, a opiniei publice internațio
nale, din partea Organizației Națiunilor Unite, care a examinat 
aceste complexe probleme în două sesiuni extraordinare — * 
Vl-a. in vara anului 1974, și a VH-a, in toamna anului trecut.

Aceste dezbateri, in practica internațională, au relevat nece
sitatea îmbunătățirii structurilor și perfecționării activității or
ganizației mondiale și în direcția soluționării acestor probleme, 
implicate de dezvoltare, deoarece contribuția O.N.U. la demo
cratizarea vieții internaționale presupune realizarea unor im
portante perfecționări democratice în activitatea tuturor orga
nelor și organizațiilor sistemului Națiunilor Unite : Adunarea 
Generală, Consiliul de Securitate. Consiliul Economic și Social 
etc. Militînd pentru realizarea cerințelor democratizării O.N.U., 
a îmbunătățirii structurii și principiilor Organizației Națiunilor 
Unite, România consideră că însăși Carta O.N.U. trebuie să re
flecte mai bine noile realități. După cum se știe, în prezent în 
Caria O.N.U. se vorbește de existența țărilor coloniale, depen
dente, de faptul că unele state au dreptul să mențină sub de
pendența și tutela lor o serie de alte țări. Dezvoltarea umani
tății impune noi relații în viața planetei, alte reglementări în 
raporturile dintre state.

România consideră că organizația mondială își poale realiza 
atributele ce-i revin în condiții corespunzătoare pe calea îmbu
nătățirii continue a reglementărilor și structurilor proprii, adap
tarea cu mai multă rapiditate la noile cerințe ale activității’ 
internaționale prin creșterea eficienței Adunării Generale și a 
tuturor celorlalte organisme și instituții specializate, pe calea 
perfecționării și democratizării lor, a asigurării participării tu
turor statelor la elaborarea, adoptarea și realizarea hotăririlor.
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• LA BIBLIOTECA MU
NICIPALA A ORAȘULUI 
PRATO a avut loc solemni
tatea predării unui fond.de 
volume de literatură bele
tristică și istorică româ
nească și a unei colecții de 
discuri de muzică populară 
și clasică, în interpretarea 
celor mai eunoscuți instru
mentiști și cîntăreți din 
(ara noastră.

ULTIMUL BILANȚ OFICIAL 
AL VICTIMELOR 
ÎN GUATEMALA

Potrivit datelor ultimului 
bilanț oficial dat publicității la 
Ciudad de Guatemala de către 
Comitetul Național de urgență, 
numărul victimelor seismelor 
survenite în urmă cu aproape O 
săptămină în Guatemala se ridi
că, in prțzent. la 22 122 morți și 
74 015 răniți. Comitetul a preci
zat că în acest bilanț nu sînt 
incluse persoanele decedate care 
au fost înmormîntate de către 
rude, fără a mai fi înregistrata 
la autoritățile de resort, și nici 
răniții internați în clinici parti
culare.

Pe de altă parte, ministrul a- 
părării, generalul Romeo Lucas, 
a afirmat că situația este calmă 
pe întreg teritoriul tării, echi
pele de salvare lucrind la dega
jarea de sub dărîmături a victi
melor din regiunile cele mai a- 
fectate.

Treptat, comunicațiile terestre 
se restabilesc în Guatemala, e- 
chipe speciale și brigăzi de vo
luntari depunfrld eforturi susți
nute pentru deblocarea princi
palelor căi rutiere. Un purtă
tor de cuvînt guvernamental a 
precizat că restabilirea comuni
cațiilor terestre face parte in
tegrantă din „reconstrucția na
țională“.

în capitală, atmosfera de ten
siune cauzată de mișcările telu
rice este în scădere. Populația 
care s-a refugiat s-a reîntors in 
cea mai mare parte. Comitetul 
apreciază că 42 la sută din lo
cuințele aliate în orașe au fost 
distruse sau au devenit nelocui
bile. în opera de reconstrucție, 
o atenție deosebită va fi acor
dată înlăturării urmărilor pro
vocate de alunecările de teren, 
precum și barierelor apărute, in 
special, în munți, în calea ape
lor curgătoare.

4
precum și la activitatea forurilor de conducere ale Națiunilor 
Unite.

După cum se cunoaște. România a propus ca Ia a XXX-a 
Sesiune, Ia punctul privind „Creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite“, să se analizeze modalitățile practice de îmbu
nătățire a activității Adunării Generale, a întregului sistem aJ 
O.N.U. In perspectiva unei reale democratizări, O.N.U. va trebui 
să creeze condițiile necesare participării efective a tuturor sta
telor membre, pe bază de egalitate, ia toate activitățile Adunării 
Generale. In acest scop, ar trebui să se asigure o dezbatere mai 
aprofundată a problemelor prin raționalizarea repartizării lor 
pe comisiile principale ale Adunării : să se discute temeinic 
raportul Consiliului de Securitate în Adunarea Generală, care 
să formuleze concluzii corespunzătoare ; ar trebui ca o treime 
din componența tuturor organelor subsidiare ale Adunării Ge
nerale a căror activitate se desfășoară pe o perioadă care 
depășește un an, să se reînnoiască anual, prin alegeri la sesiu
nile adunării, respectîndu-se criteriile originale care au stat Ia 
baza alcătuirii lor ; stabilirea compoziției oricărui organism sub
sidiar nou creat să se facă numai de Adunarea Generală, prin 
alegeri ; reuniunile tuturor organismelor subsidiare create de 
Adunarea Generală să fie deschise participării tuturor statelor 
membre ale O.N.U. în felul acesta, O.N.U. se va adapta noilor 
realități, facilitînd efectiv dezvoltarea, progresul popoarelor, 
evoluția lor în lumina înaltelor deziderate ale civilizației, Sint 
sensurile și semnificațiile majore ale propunerilor românești cu 
privire Ia îmbunătățirea și democratizarea activității Organiza
ției Națiunilor Unite, la întărirea rolului său în realizarea cola
borării între toate statele, fără deosebire de orinduire socială, 
pentru construirea unei lumi mai drepte și mai bune.

România consideră că in viitor este necesar ca organizația 
mondială, in toate acțiunile pe care le întreprinde, să aibă în 
vedere, mai mult ca pină acum, cerințele obiective în evoluția 
relațiilor internaționale, depășindu-se tendințele conjuncturale 
și concentrindu-se întreaga activitate spre adoptarea unor so
luții fundamentate științific, de largă perspectivă, în conformi
tate cu exigențele dezvoltării contemporane, instaurării efective 
a unei noi ordini economice și politice internaționale. Ca membru 
activ al Națiunilor Unite, ca membru nepermanent al Consi
liului de Securitate, România militează activ pentru ridicarea 
rolului O.N.U. la nivelul exigențelor contemporane, pentru creș
terea eficienței intregii sale activități nu numai prin abordarea, 
ci, mai ales, prin promovarea unor soluții care să asigure dez
voltarea democratică, liberă, independentă și suverană a tuturor 
popoarelor lumii. Aceasta va răspunde scopurilor fundamentale 
ale organizației mondiale, contribuind la asigurarea progresului 
fiecărei națiuni în concordanță cu dorința și aspirațiile sale 
legitime, ale edificării trainice a păcii și securității pe planeta 
noastră.
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