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Climat prielnic afirmării 
fiecărui tinăr in procesul 
muncii, in viața colectivului

Cine are prilejul să vină în 
contact cu tinerii de la I.M.G.B., 
să discute cu ei, cu tovarășii 
rn^î în virstă alături de care 
lucrează, cu cadrele de condu
cere ale uzinei, nu poate să nu 
remarce că aici domnește un 
climat prielnic afirmării auten
tice a fiecărui om în procesul 
muncii. în viata colectivului. 
„Sub raportul producției, al în
tregii activități — ne spune in
ginerul Constantin Nicu, direc
torul întreprinderii — tineretul, 
a cărui pondere depășește 60 la 
sută din totalul lucrătorilor noș
tri. ne este de mare ajutor. Este 
știut — uzina înseamnă colecti
vul ei, iar tinerii fac parte or
ganică din acesta. Cei ce încear
că ss-i disocieze pe tineri de 
virstnici și invers ridică o fal
să problemă. Pe noi, întregul 
colectiv și, în primul rînd, con
ducerea întreprinderii, ne pre
ocupă să îmbunătățim continuu 
raporturile inter-umane. să ve
ghem ca ele să dea roade me
reu mai bune. Ar fi greșit dacă 
s-ar înțelege că tinerii noștri 
nu au problemele lor, că nu e-

în fiecare an cîteva mii de absolvenți ai școlilor 
profesionale pășesc pragul modernelor întreprinderi 
industriale, depunînd eforturi susținute în vederea 
integrării lor în viața colectivului. Proces deosebit 
de complex, integrarea tinerilor ridică o serie de 
probleme inerente începutului, a căror rezolvare re
vine colectivului, organizației U.T.C. Cîteva din a- 
ceste aspecte am încercat să le surprindem în an
cheta .întreprinsă la întreprinderea de mașini grele 
București.

xistă greutăți.Toate aceste difi
cultăți. disfuncționalități, mani
festări negative care apar în le
gătură cu tineretul le conside
răm ca dificultăți specifice ori
cărui proces de integrare, cău- 
tînd să le rezolvăm cu mijloace 
integrative. Personal am o mare 
incredere în muncitorii noștri a 
căror tinerețe nu reprezintă 
doar o metaforă frumoasă, ci și 

o minunată realitate. O forță 
reală, plină de avînt“.

„Prin profilul ei. munca. în 
ciuda modernizării, a îmbunătă
țirii condițiilor de lucru, com
portă în întreprinderea noastră 
rezistență, răbdare, dexteritate 
— ne spune Ion Bordâncă, mem
bru aî biroului U.T.C. cu pro
bleme de muncă și viață. Or
ganizația U.T.C. din întreprin

derea noastră numără peste 
2 500 de membri constituiți în 
38 de organizații repartizate pe 
secții. Avem încă destui munci
tori sub normă, mulți absenți 
nemotivați, timp neutilizat din 
fondul disponibil, cazuri de des
facere a contractului de muncă 
pentru indisciplină. Sînt feno
mene de care ne lovim, de care 
trebuie să ținem seamă. La in
trarea tînărului în întreprinde
re se poate greși cel mai mult. 
Să nu ne fie teamă să recunoaș
tem adevărul. Cum și-a ales 
meseria, ce l-a determinat să 
aleagă tocmai această uzină, ce 
rol a avut familia în opțiunea 
tînărului sînt momente pe care 
nu le cunoaștem, care de cele 
mai multe ori nu ne aparțin. 
Dar cum îl primim, ce-i oferim, 
cum îl ajutăm pe noul venit, 
asta este deja treaba noastră“.

— Observația ni se pare a fi

BENONE NEAGOE
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Dejun oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceausescu în onoarea tovarășului Alvaro Cunhal» J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Roman, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, vi
neri. un dejun în onoarea tova
rășului Alvaro Cunhal. secretar 

general al Partidului Comunist 
Portughez.

Au participat 
nea Mănescu, 
Cornel Burtică,

tovarășii Ma- 
Ștefan Voitec, 
Emil Drăgă-

nescu. Janos Fazekas. Dumitru
Popescu, Ilie Verdeț, Ștefan

Andrei. Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R.

A luat parte tovarășul Anto
nio Gervasio. membru al Co
misiei politice a C.C. al P.C. 
Portughez.

Vineri la prînz s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez.

La convorbiri au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
tovarășul Antonio Gervasio, 
membru al Comisiei politice a 
C.C. al P.C. Portughez.

Convorbirile au decurs într-o 
ambianță tovărășească, de prie
tenie și cordialitate ce caracte
rizează relațiile dintre cele 
două partide.

COMUNICAT 
cu privire 

la convorbirile dintre 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul 

Alvaro Cunhal
(in pagina a 3-a)

în timpul dejunului, eare 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Alvaro Cunhal au rostit toas
turi.

ȘI SPIRITUL CITADIN
Cind osteniți și prinși de ger. 

ne-am așezat la masă, soția to
varășului Goina l-a întrebat :

— Tu mai ieși undeva ?
Președintele a lepădat nepo

tul de pe genunchi, s-a răsucit, 
în scaun, și-a întins piciorul în
călțat în cizmă spre femeia 
care îngenunchiase. Tn prima 
clipă scena m-a surprins dar 
m-a și amuzat.

— La dumneavoastră acasă, 
femeia... Dar n-am apucat să 
termin. în privirea pe care mi-a 
întors-o președintele, în locul 
obișnuitei dîrzenii am citit su
ferință.

— Am cam exagerat astăzi, a 
zis el. aplecindu-se să sărute 
nuna care trăsese cizma.

Exagerasem !? La insistențele 
mele toată după-amiaza și seara 
ne-o petrecusem vizitînd o par
te din casele noi ale satului, 
liceul cel nou, complexul co
mercial, serele, stadionul, bru
tăria. complexul de berbecuți, 
cabinetul stomatologic. fabrica 
de nutrețuri și cîte altele. La 
Sîntana. optzeci la sută dintre 
cooperatori au case noi. Și ce 
case ! în unele te și rătăcești. 
Așa, bunăoară, cînd am intrat la 
Ioana Selejan — mulgătoare de 
20 de ani, iar soțul șef de echipă 
la tomate — nici n-am știut ce 
să admirăm mai întîi. Au oa
menii bucătărie, baie cu boyler 
pentru încălzitul apei, dormi
toare, sufragerie, cămară. ho
luri — toate frumos mobilate, 
într-o odaie, pe brațul unui fo
toliu. un telefon

— De ce îi trebuie unui coo
perator acasă telefon ? — am 
întrebat.

ANIMATOR CULTURAL\
1

1

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ u

Ar fi putut, spun mulți 
dintre cei care-l cunosc — 
și-l cunoaște un întreg Me
diaș —, să ajungă un foarte 
bun profesionist. Are o 
ureche muzicală perfectă, un 
neobișnuit dar al improvi
zației. ciută fără greutate la 
pian, acordeon, trompetă, la 
alte instrumente de acompa
niament, este un pasionat 
cunoscător și interpret al 
muzicii folclorice, dar și al 
celei ușoare. Nu este zi in 
care să nu repete, nu este 
săptămână in care să nu ți
pară in fața publicului. Șt

SATUL

— Ca să nu se mai ducă pînă 
la poștă ca să vorbească cu fata 
care stă în oraș. Asta a fost la 
început — m-a lămurit pre
ședintele. Acum telefonul este 
pentru mulți cooperatori un a- 
jutor în muncă. Țin legătura eu 
ferma, află ce se intîmplă cu

Convorbire cu
Eroul Muncii Socialiste 

Gheorghe Goina, 
despre implicațiile 

sistematizării satelor

animalele pe care le au în pri
mire, ce se întîmplă în seră și 
cîte altele.

Curios, am cerut poșta, pe di
riginte, rugîndu-1 să-mi spună 
cîți cooperatori au telefon acasă 
în Sîntana.

— Peste o sută de abonați la 
telefon, 3 200 la radio și aproa
pe 2 000 la televiziune.

Eroul Muncii Socialiste, tova
rășul Gheorghe Goina. președin
tele cooperativei agricole din 
Sîntana — Arad, comunistul 
dirz, curajos care a fost mai 
întii președintele comitetului de 
inițiativă, cel dintîi care a sem
nat cererea de intrare, atunci. în 
patruzeci și nouă, cînd printre 
primii au trecut pe calea cea 
nouă ; bărbatul din fața mea a 
obosit ?

— Frontul, tovarășule, din Ta- 
tra, a mîncat bătrânului pi

Artist
amator
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înseamnă 
mai presus 
de orice
totuși meseria sa nu este 
muzica, ci sculptura. Sculp
tura și gravura in cristal. 
Iar locul de muncă : bine
înțeles „Vitrometan“.

in dimineața in care am 
ajuns la „Vitrometan“, Gri- 
gori Helmuth nu era in tură. 
„Dacă nu e în secție — mi-a 
spus Alexandru Seiceanu, 
locțiitorul secretarului U.T.C. 
pe întreprindere — atunci 
cu siguranță repetă la club“.

MIRUNA IONESCU

(Continuare tn pag. a ll-a) 

cioarele, îl justifică cu tandrețe 
soția.

— Cîți copii aveți, tovarășe 
Goina ?

— Eu nic* unul, nevasta trei. 
Cel mare e inginer, șeful sere
lor noastre, fata e profesoâră la 
Arad, iar cel mic a terminat ve
terinara și l-am adus tot acasă.

— Și a vrut 7
— Musai Apoi, dacă noi. cei 

care stăm și lucrăm la țară, 
nu-i determinăm pe copii să

ION ȘERBU
(Continuare tn pag a ll-a)

eiicidopmia sentimentala

ADEVĂRUL
DESPRE CRIZĂ

de Adrian Păunescu

Eram într-o mașină, pe un 
drum care mă obosea și am 
deschis aparatul de radio. In vi- 
jiitul continental care suprain- 
cărca din cină in cind radioul, 
cu cit. suceam butonul să caut 
un post cu o muzică mai potrivi
tă pentru drum ceva m-a șocat 
și mi-a dictat cuvintele de fată. 
O voce citea in românește un 
articol despre Constantin Brân- 
cuși, un articol infam care re
proșa generației noastre umane 
că nu-și pune cenușă in cap. 
pentru erorile, comise in urmă 
cu mulți ani. față de Constantin 
Brăncuși. Sigur, nu voi lua apă
rarea celor ce au ofensat sau 
— și mai grav — au distrus oa
meni, mai ales cind acești oa
meni au fost nu simpli oameni, 
ci oameni exponențiali, in care 
geniul poporului român s-a ros
tit pentru eternitate. Nu voi 
absolvi pe nimeni, pentru că 
nici nu-mi stă in putere să ab
solv pe cineva, pentru greșelile 
pe care le-a comis. Știu că nu 
numai Brăncuși. ci încă alți oa
meni deosebiți ai acestei cul
turi au avut de suferit intr-o 
perioadă trecută din cauza unor 
dogmatici, mai mult sau mai 
puțin violenți. dintre care unii 
se adresează continentelor de la 
diverse posturi pirat de radio. 
Insă partidul nostru, prin vocea 
autorității sale celei mai înalte, 
a făcut dreptate și n-avem 
nevoie de plînsoarea perversă 
a unui anume Camilian Deme- 
trescu pe care hiriitul radiou
lui, la care îi auzeam numele, 
l-a și poreclit Cameleon De- 
metrescu. La această întrebare 
n-avem nici un temei să ne fa
cem vreun scrupul că nu răs
pundem. N-am auzit ca vreun 
scriitor american să fi fost scu
turat de grave mustrări de con
știință că niște vameși cretini, 
de cetățenie americană, mi au 
vrut să-l lase pe același Con
stantin Brăncuși să intre în A- 
merica tuturor libertăților cu 
operele sale de artă, pentru că 
respectivii vameși cretini con

ÎN NUMĂRUL
DE AZI

• în unitățile agricole 
și in gospodăriile 
cooperatorilor AC
ȚIUNI SUSȚINUTE 
PENTRU PRODU
CEREA LEGUME
LOR TIMPURII

• ANUL BRĂNCUȘI 
Cîteva date despre 
Complexul monu
mental de la Tg. Jiu

• Rubrica „LUMEA 
IDEILOR": Mituri 
și demitizare

siderau că acelea nu sînt opere 
de artă. A publicat New York 
Times sau Le Monde vreo 
scrisoare neagră din partea vre
unui scriitor protestatar ameri
can ce nu poate să doarmă pen
tru că vameșii dintr-o țară au 
ofensat pe cel mai important 
sculptor al epocii moderne ? Cum 
nu am citit in New York T.i- 
mes, așa nu am citit nici în 
Albina. nici in Vinătorul și 
Pescarul, nici in L’Expres s. 
Altceva e in discuție, cind se 
împlinesc 100 de ani de la naș
terea unui bărbat genial, despre 
a cărui viață și raporturi cu 
contemporanii desigur, cind va 
fi cazul, se va vorbi în detaliu 
și exemplar.

Dar la sfirșitul acelui articol 
infam nu mi-a venit să-mi cred 
urechilor. Acel păduche fără ce
tățenie, acel vizitiu care de lene 
și din zgîrcenie spirituală se 
hrănește direct din ceea ce 
lasă in urmă calul care-l plimbă 
pe continent, acel fost țuțăr al 
dogmelor și-a încheiat articolul 
declarînd că nu există astăzi 
cultură română. Nu vreau să 
trăiesc false revolte și nu voi 
spune că la Europa liberă se 
spun numai minciuni. Ostrogo- 
ții respectivi sint inventivi și 
uneori inteligenți, ei știu să fo
losească toate adevărurile neu
tre pentru a-și plasa calomniile 
preferate. Aici, poate, noi, gaze
tarii, ar trebui să fim mai atenți, 
să ne facem meseria mai apli
cat pentru a nu ne mai afla în 
fața unor știri care la noi în- 
tirzie și la ei se dau grabnic. 
Dar asta-i una și părerea pă
duchelui, că nu ar exista cul
tură română, este alta. Noapte... 
criză... non-existență. Altfel 
vorbea pompos păduchele. Și-l 
apucase un dor sfișietor de a se 
face dreptate pe planetă de nici 
nu Ziceai că este doar un biet 
homuncul fără patrie. Ce să 
zici, ce să demonstrezi, cui să 
demonstrezi ? Neantului ? Cul-

(Conttnuar» In pag. a lll-a)

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Alvaro Cunhal

Aș dori să exprim încă o dată 
satisfacția mea, a Partidului Co
munist Român pentru relațiile 
prietenești de solidaritate și co
laborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Portughez.

Desigur, aceste relații s-au 
dezvoltat în condiții grele, cînd 
comuniștii portughezi se aflau 
în primele rinduri ale luptei 
împotriva dictaturii fasciste. Ele 
au acum o bază nouă, în con
dițiile dezvoltării democratice 
portugheze, în care Partidul Co
munist Portughez ocupă, de a- 
semenea, un loc important.

Dealtfel, așa cum am men
ționat și in alte împrejurări, nici 
nu se poate concepe dezvolta
rea democratică din Portugalia 
fără o participare activă a co
muniștilor, fără o colaborare în
tre ei, socialiști și alte partide 
și forțe democratice, fără o co
laborare cu Mișcarea Forțelor 
Armate, care a jucat și are un 
rol important in dezvoltarea de
mocratică a Portugaliei.

în cursul convorbirilor din 
aceste zile, am făcut un amplu 
schimb de păreri in probleme de 
interes comun. Am constatat cu 
satisfacție că avem poziții co
mune sau foarte apropiate asu
pra tuturor problemelor discu

PRIMIRI IÂ TOVARĂȘUL NICOLA! CLAUStSCU
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• Delegația Partidului Muncii din Olanda
în ziua de 20 februarie, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, a primit delega
ția Partidului Muncii din O- 
landa, condusă de Harry van 
den Bergh. membru al Prezi
diului partidului, secretar cu 
probleme internaționale, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., între
prinde o vizită în tara noastră. 
Din delegație fac parte Evert 
van Dijk, Relus ter Beek și 
Frans J. P. Uijen, membri ai 
Comitetului Executiv Național 
al Partidului Muncii din Olan
da, Herman de Lange, profesor 
la Universitatea din Gronlngen, 
Karel P. Bloema, membru al 
Comisiei de politică externă a 
partidului.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se

• Publicistul iugoslav Bogdan Pogacnik
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, ■ 

tate. îndeosebi in ce privește 
dorința partidelor noastre de a 
acționa pentru dezvoltarea co
laborării dintre România și Por
tugalia, de a contribui la în
făptuirea securității în Europa, 
la soluționarea altor probleme 
internaționale în interesul păcii 
și conlucrării între toate po
poarele și țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială.

Aș dori să exprim convinge
rea că relațiile dintre partidele 
noastre se voi' dezvolta continuu, 
că ele vor contribui, totodată, la 
o cooperare tot mai activă între 
popoarele român și portughez, 
că această colaborare servește 
cauzei generale a socialismului 
și păcii.

Doresc să urez, încă o dată, 
comuniștilor portughezi succese 
în intreaga lor activitate în
chinată dezvoltării democrati
ce a Portugaliei, consolidării cu
ceririlor obținute pînă acum și 
dezvoltării lor printr-o largă 
colaborare cu toate forțele care 
doresc o Portugalie democrati
că, liberă și independentă.

Vă urez succes și toastez în 
sănătatea tovarășului Alvaro 
Cunhal, dorindu-i multă sănăta
te și fericire.

în sănătatea tovarășului An
tonio Gervasio și a dumnea
voastră, a tuturor ! (Aplauze).

cretar al C.C. al P.C.R., Alexan
dru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului 
„Scînteia“, Ion Mărgineanu. 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al „A- 
gerpres“, Vasile Șandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea președintelui Partidului 
Muncii din Olanda, Ien van der 
Heuvel-De Blank. și a primului 
ministru, Joop den Uyl.

în numele său și al membri
lor delegației, Harry van den 
Bergh a mulțumit călduros to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că se simt deosebit de 
onorați de întrevederea acorda
tă. Oaspeții au relevat, de ase
menea, caracterul fructuos al 
vizitei lor în țara noastră, ospi
talitatea de care s-au bucurat, 
au apreciat realizările obținute 
de România pe calea progresu
lui economic și social.

primit, în cursul după-amiezii 
de vineri, pe publicistul iugo
slav Bogdan Pogacnik, trimis 
special al ‘ziarului „Delo“ din 
Liubliana.

Dragi tovarăși, relațiile dintre 
Partidul Comunist Portughez și 
Partidul Comunist Român da
tează de mult timp. Am avut 
ocazia și bucuria. încă in pe
rioada fascismului, de a parti
cipa în delegații ale partidului 
meu care au vizitat România. 
Erau timpurile cînd comuniștii 
portughezi vizitau țările so
cialiste în calitate de reprezen
tanți ai unui partid aflat in ile
galitate. în țară, militanții săi 
erau căutați și urmăriți de au
torități, mulți dintre activiștii 
săi cei mai buni se aflau în în
chisori. iar mulți alții acționau 
în ilegalitate, dar toți luptind 
pentru cucerirea libertății și 
pentru schimbarea situației din 
Portugalia.

Apoi, am avut ocazia să reve
nim in România socialistă și să 
continuăm relațiile frățești din
tre cele două partide ale noas
tre. Dar partidul nostru — tot
deauna același — luptă azi în 
condiții diferite. Aceasta nu în
seamnă că viitorul este atît de 
sigur, chiar dacă avem încre
dere în el Azi trăim într-o țară 
în care au fost înfăptuite profun
de reforme democratice, in care 
există ample libertăți, s-a rea
lizat reforma agrară, au fost na
ționalizate băncile și unele sec
toare ale economiei noastre, în
tr-o țară unde există un control 
muncitoresc asupra industriei 
noastre și unde muncitorii au un 
rol important în conducerea vie
ții naționale.

De asemenea, nu trebuie să 
subestimăm un aspect — și anu

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită, din partea sa, cele 
mai bune urări președintelui 
Partidului Muncii din Olanda și 
primului ministru olandez.

Secretarul general al P.C.R. 
și-a manifestat satisfacția față 
de vizita delegației Partidului 
Muncii din Olanda, pe care a 
considerat-o drept o expresie a 
bunelor relații statornicite între 
cele două partide.

în continuare, a avut loc o 
convorbire care a pus în evi
dență hotărîrea reciprocă de a 
promova o conlucrare tot mai 
rodnică între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Olanda. în folosul ambelor parti
de, al dezvoltării raporturilor 
de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre România și 
Olanda, dintre popoarele noastre, 
In interesul cauzei cooperării și 
înțelegerii între națiuni.

La primire a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. 

me că după S ani de evoluție 
democratică, in ciuda Incidente
lor și incertitudinilor procesului, 
in ciuda forțelor reacționare in
terne și internaționale, comuniș
tii continuă să se afle in guver
nul democrației portugheze, lup
tind in acest guvern, tot așa cum 
luptă și în fabrici și la sate, 
pentru apărarea libertăților și a 
celorlalte cuceriri ale revoluției, 
pentru a împiedica întoarcerea 
la trecutul fascist, pentru garan
tarea construirii unei noi Por- 
tugalii, democratice.

în condițiile noastre specifice, 
noua Portugalie democratică În
seamnă o Portugalie care apără 
și consolidează cuceririle deja 
ciștigate, ceea ce înseamnă eă 
noua democrație portugheză, 
pentru ca să trăiască, să suora- 
viețuiască și să poată progresa, 
trebuie să aibă în față perspec
tiva socialismului.

în munca noastră, In apă
rarea libertăților și cuceririlor 
revoluției, credem că este indis
pensabilă întărirea cooperării și 
unității tuturor forțelor intere
sate în democratizarea vieții na
ționale, fie ele militare, fie ci
vile și în special Mișcarea For
țelor Armate și partidele de
mocrate. Depunem toate efor
turile pentru ca această unitate 
să devină un fapt, invingind 
obstacolele care există in calea 
realizării ei, căutind să ajun
gem la un acord esențial pen
tru a putea avea toate condiți
ile spre a face față pericolelor

(Continuare in pag. o lll-aj

Examinindu-se unele aspecte 
ale actualității internaționale, s-a 
apreciat că toate statele semna
tare ale Actului final al Confe
rinței general-europene, organi
zațiile politice, opinia publică 
trebuie să-și intensifice eforturi
le în direcția transpunerii in 
viață a documentelor adoptate, 
a edificării unei securități real« 
pe continentul nostru, a adoptă
rii unor măsuri efective de dez
angajare militară, de încetare a 
cursei înarmărilor, îndeosebi a 
celei nucleare, pentru dezarmare

A fost evocată importanța u- 
nirii și intensificării colaboră
rii dintre toate forțele progre
siste, democratice, pentru con
tinuarea și consolidarea cursu
lui destinderii, pentru soluționa
rea problemelor complexe ale 
omenirii de astăzi, în spiritul 
păcii și al justiției.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de prietenie și cor
dialitate.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru ziarul „Delo“ 
din Liubliana și a avut o con
vorbire cu publicistul iugoslav.

V
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Mituri și demitizare .

SĂI

' ■■■

Citera date despre
Miturile exprimau, la obîrșie. 

Înțelesuri pe care spiritul uman 
le trăia, dar încă nu izbutea să 
le formuleze tn termeni rațio
nali și care, prin plenitudinea 
semnificațiilor incorporate, greu 
se lăsau transpuse în limbajul 
abstracțiilor. Mitul este o ima
gine — globală, sintetică, totali
zatoare — in care și prin care 
se revelează o semnificație fun
damentală pentru o cultură, ori 
prin difuziune, pentru mai mul
te culturi. El traduce în ima
gine simbolică o experiență u- 
mană exemplară, angajînd în- 
tr-o acțiune ce determină în
treaga orientare a condiției 
umane, sensul și destinul aces
teia. Așa au fost marile mituri 
ale perioadelor originare ale 
culturii vechi: mitul iui Pro- 
meteu, al lui Sisif, Orfeu și 
atitea altele. Cu timpul, mitu
rile au

- abstract, 
în acest 
adeseori _ 
spirituală, din capacitatea de a 
potența și mobiliza forțele o- 
mului.

Marx sublinia extrema vita
litate a miturilor ; chiar atunci 
cind condițiile producerii mitu
lui dispar, acesta își păstrează 
valoarea expresivă și de comu
nicare spirituală, in măsura in 
care a încorporat in substanța 
sa o semnificație ce ține de 
determinațiile esențiale aie o- 
mului, chiar dacă acea semnifi
cație este reinterpretată ulteri
or. Dar dincolo de miturile în
ceputurilor de cultură — și sub 
acest raport folclorul național 
cuprinde adinei și trainice „ză
căminte“ de plăsmuiri și atitu
dini mitice — există cele pro
movate în culturile moderne.

în toate aceste exemple, mi
tul este- o plăsmuire spirituală, 
exprimată in imagini simbolice, 
preluate din viață — mitul, 
spunea Lucian Blaga, se expri
mă ‘„in material de experiență 
vitalizată“ — care revelează o 
semnificație a destinului uman 
avînd o valoare orientativă, o 
funcție de activare, potențare 
și angajare in creație a unor 
comunități umane.

Firește, pe măsura progrese
lor cunoașterii științifice sau, 
în general, abstracte, teoretice, 
spiritul uman s-a demitizat, a 
renunțat la predominarea ori
ginii mitice. Spiritul științific 
admite, desigur, analogia, 
constituie resortul intim al 
tului, dar termenii analogici 
cetează a mai fi imaginile 
perienței de viață nemijlocită 
cărora li se substituie abstrac
țiile — conceptul. In pofida a-

de Pavel Apostol

fost traduse în limbaj 
dar, prin transpunere 

registru, ele au pierdut 
ceva din sarcina lor

ce 
mi- 
în- 
ex-

cestei demitizări treptate, răsu
netul limbajului mitic persistă 
de-a lungul întregii istorii cul
turale a omenirii. Acesta se 
datorește faptului că descrierea 
și explicația științifică nicioda
tă nu epuizează realitatea — 
îndeosebi pe cea umană — și 
în acel reziduu neexprimat ori 
chiar inexprimabil în limbajul 
științei, mitul continuă să gă
sească un spațiu suficient pen
tru a-și adinei rădăcinile... Fie
care cultură și fiecare epocă a- 
leg din fondul de mituri une
le compatibile cu climatul lor, 
dar întotdeauna le dau interpre
tări proaspete.

începînd cu ultimele trei de
cenii ale secolului trecut, cu- 
vîntul „mit“ a dobîndit un în
țeles nou de ficțiuni ale spiri
tului uman, apărute uneori din 
ignoranță, dar alteori din cauza 
rezistenței față de cunoașterea 
și conștiința autentică. Acest 
sens a fost preluat și lărgit ulte
rior in filosofia culturii și în 
critica ideologică din secolul nos
tru, care a sondat conștiința cla
sei dominante dezvăluind persis
tența unor idei, venerate în mod 
stăruitor și în manieră mistică, 
dar lipsite de întemeiere sau 
legitimare rațională. In acest 
context, mitul servește la întu
necarea conștiințelor, la mistifi
care, la manipularea oameni
lor in folosul unor clase, catego
rii sau 
toare. 
practic 
iterare 
nitate. ____ .
în mod fățiș asemenea mituri : 
mitul singelui. al vocației - de 
stăpinl ai lumii atribuite ger
manilor, al conducătorului-sal- 
vator. învestit de providență, 
al infailibilității acestuia etc. 
Dar nu numai ideologia fascistă 
făcea apel la mituri, tn gene
ral, concepțiile burgheze recurg 
la asemenea mituri cu funcții 
ideologice negative. Oare n-am 
văzut perindindu-se mitul ca
pitalismului abundentei, mi
tul capitalismului . . 
mitul prăbușirii inevitabile 
statelor socialiste, 
sului ideologiilor, 
pășirii tehnocrate 
industriale a opoziției 
tre capitalism și socialism, 
și atîtea altele ?! Oare nu am 
fost șl nu sîntem confruntați pe 
diferite căi cu mitul „modului 
de viață“ occidental, cu mitul 
egoismului opus colectivității, 
al interesului personal precum-

grupări sociale exploata- 
asupritoare. în orice caz 
opuse năzuinței de eli- 
și afirmare întru dem- 

Fascismul a promovat

mitul 
mitul 
sau

popular, 
a

apu- 
de- 

post- 
din-

pănitor față de cel obștesc, al 
evului tehnocratic sau al 
rii sexului etc., etc. ?

Asemenea mituri cu 
ideologică negativă nu 
tează, ca miturile autentice, ci 
dezorientează ; nu revelează 
semnificații liberatoare, ci le 
ascund ; nu luminează orizon
tul spiritual al omului, ci ii 
întunecă ; nu activează și po
tențează forțele sale, ci le in
hibă și le subțiază... In acest 
caz, demitizarea devine echi
valentă cu recucerirea lucidi
tății, a clarității perspectivelor 
și a limpezimii orizontului. For
ma acestei demitizări este cri
tica ideologică — nu ca repu
diere simplă, ci în funcția sa 
creativă de dezvoltare a conști
inței socialiste, a acelui climat 
de luciditate, organic conto
pită cu inteligența civică și 
participarea pasionată, prin 
care umanismul revoluționar de
pășește orice tentativă de 
manipulare a conștiințelor si 
de instrumentalizare a indivi
dului. Se restabilește astfel, 
prin dizolvarea ficțiunilor ce 
îmbracă forma miturilor ideo
logice burgheze, acea plenitu
dine umană pe care au suge
rat-o și au anticipat-o marile 
mituri constructive ale omeni
rii și culturii naționale.

în procesul confruntării per
manente dintre nou și 
acesta din urmă încearcă 
tăzi să erijeze noi mituri 
logice incompatibile cu 
lismul. Ar fi util — și 
vom reveni asupra lor 
semnalăm, cel puțin, miturile 
anemice, sterile și sterilizante 
ale „imposibilității“, ale respec
tării birocratice a formei tră- 
dînd conținutul, ale indiferen
tismului mascat prin fetișiza
rea atribuțiilor (nu este de com
petența mea, nu este sarcina • 
mea etc.), ale „înțelepciunii lip
sei de coloană vertebrală“ etc. 
Asemenea mituri, apărute sau 
reapărute astăzi, ne impun o 
permanentă strădanie de demiti
zare. Socialismul nu se constru
iește prin închinare stupidă, 
necritică la Icoane, idoli, mituri. 
A dărîma acest univers fals în
seamnă a face loc noului uma
nism revoluționar. După secole 
de îngenuncheri, să stăm drepți, 
în picioare, pe măsura demnită
ții noastre de ființe raționale ca
pabile să vibreze la tot ce este 
uman și să înfăptuiască difi
cila misiune de a se elibera ne
contenit, sporind libertatea fie
căruia ca o condiție a libertății 
tuturor.

liberă-

funcție 
orien-

vechi, 
și as- 
ideo- 

socia- 
poate 
— să

■
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Coloana țâră sfirșit

■

' ' r

DE LA
Din creația lui Brâncuși se 

degajă ca o notă predominantă 
patriotismul, dragostea lui pen
tru natura țării, pentru folclo
rul românesc care i-au servit 
drept importantă sursă de ins
pirație. Atelierul său de la Pa
ris era o adevărată insulă de 
veche țară românească în mij
locul marii metropole. Conside
rat ca unul din marii înnoitori și 
întemeietori ai sculpturii mo
derne, el a păstrat mereu legă
tura cu patria și nu și-a uitat 
niciodată obîrșia lui țărănească.

4C.“•s*s

La capotul Aleei scaunelor, Poarta sărutului

SĂTUL
(Urmare din pag l)

muncească în sat, atunci cum 
să-i convingă orășenii pe ai lor. 
Ascultă ce-ți spune un vechi 
plugar, și peste o sută de ani 
și mai departe agricultura tot 
cu oameni se va face, mai puțini 
e drept, dar cu mult, mult, mult 
mai bine pregătiți. Pentru ei, 
aici, în vatra aceasta trebuie să 
construim un alt sat.

— Vă gindiți la ziua cînd 
Sintana va deveni un orășel ?

— Chestia cu satul care va 
deveni oraș, personal nu-mi 
place. Satul, comuna noastră își 
va păstra ce are ea mai bun, 
tradițional. Iată ce zic eu, siste
matizarea comunelor nu este o 
treabă a constructorilor, sau nu 
în primul rînd a lor. „Satul — 
spunea frumos un profesor, un 
prieten de-al meu — nu este 
numai o localitate cu mai mult 
sau mai puțin confort, ci și o 
stare de spirit, vatra în care s-a 
plămădit ființa noastră națio
nală“. Satul de miine nu tre
buie să însemne o multiplicare 
a orașului de astăzi.

— Slnteți împotriva blocuri
lor ?

— Deloc. Am auzit și eu pe 
unii care spun că țăranul nu 
poate trăi în bloc. Cum adică, 
m satul lui nu poate trăi în 
bloc pentru ca numai la 70 km 
distanță, în oraș, să se simtă fe
ricit de un asemenea confort și 
în prima scrisoare îi va scrie 
părintelui cit de bine „stăm 
noi în bloc“ ? în sat vom con
strui case cu mai multe etaje, 
e drept, nu ca cele de la ora-

— De ce ?
— Casa unui țăran, indiferent 

eîte etaje va avea, nu poate să 
nu aibă pe lingă ea o palmă de 
grădină. Pentru că în viitor, cel 
ce va rămine să lucreze în a- 
gricultură va fi și un om bine 
pregătit dar și un iubitor al na
turii. Copilul trebuie să învețe 
de la părinte nu atît primele 
litere ale alfabetului agricol cit 
să și iubească natura, animale
le. pămîntul care ne hrănește pe 
toți. Satul, repet, va trebui să 
rămînă sat. Va trebui să reali
zăm o așezare modernă dar care 
să nu fie despuiată de tradiții
le sale.

— In viitor credeți că putem 
merge chiar cu toate vechile o- 
biceiuri ale satului ?

— Nu. Sistematizarea trebuie 
să țină seama, în primul rînd, 
de marile schimbări, care se pe
trec în producția agricolă. Chiar 
și în familiile în care bărbații 
rămîn să lucreze în agricultură 
participarea femeilor la proce
sul de producție din cooperati
vă, la viața social-economică a 
satului este in creștere. Or, 
pentru ca femeia să fie egală 
bărbatului trebuie să sistema
tizăm multe și in viața satului, 
să renunțăm, fără regret, la 
unele obiceiuri. Dacă ne gindim 
la cit timp le trebuie acum fe
meilor noastre pentru conserva
rea și pregătirea hranei fami
liei...

— Credeți c-o să renunțăm la 
cămară 7

— Intr-un fel da. Omul pină 
la urmă alege ce este mai prac
tic, mal eficient, cum vorbim 
noi. Cînd săteneile vor constata 
că în ceasurile petrecute la bu
cătărie, puteau cîștiga lucrînd la 
ferma zootehnică sau in cea le*

gumicolă de zece ori mai mult 
cit or fi dat pe preparatele de 
la „gospodina", vor alege sin
gure. Femeile de la noi sint 
foarte pricepute la pregătirea 
dulciurilor. Eu am observat că 
atunci cînd cofetăria din sat 
pune în vînzare mai multe pră
jituri. în casă se pregătesc mai 
puține. Sistematizarea va trebui 
să însemne un alt fel de trai în 
sat. Așa înțeleg eu afirmația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
care spunea că : „sistematizarea 
va contribui astfel la realizarea 
unuia din cele mai importante 
obiective ale edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comu
nism“.

— Ce probleme practice ri
dică sistematizarea la Sîntana ?

— Dar la cîte nu trebuie să 
ne gîndim și să găsim rezolvări, 
în primul rînd construcția pe 
verticală — cum spun specialiștii
— schimbă constructorul tra
dițional. viitorul locatar, face 
necesară procurarea si produ
cerea unei game mai diverse de 
materiale.

— Ce rezolvări întrevedeți ?
— Experiența altor comune 

larg generalizată de recentul 
Congres al consiliilor populare 
atent studiată cred că ne va fi 
de mare folos.

— Adică ?
— Mi se pare cu destul cap 

ideea tovarășilor de la U.J.C.A.P. 
Ilfov de a închega la nivelul 
consiliilor intercooperatiste for
mații de cooperatori 
tori conduse de cîte 
cian și în perspectivă 
utilaje.

— Si materialele ?
— Zgîrie nori nu vom con

strui ci numai case frumoase și 
confortabile. Mă .-îndese, bună
oară. că o parte din experiența 
pe care o avem în cooperativă 
ar putea fi folosită și îri con
strucția viitoarelor case. Noi 
realizăm acum — destul de ușor
— spalieri și grinzi de beton. 
Tipizate după anumite reguli, 
am putea produce, pe lîngă că
rămizi și grinzi de rezistență, 
pentru cei care se asociază să 
înalțe o casă cu mai multe e- 
taje. Idealul ar fi pentru mine — 
ca fiecare familie să-și constru
iască astfel de case înclt, pe 
parcurs s-o poată etaja. Ce fru
mos ar fi ca un bloc să fie o 
mare familie 1

— De regulă cel care își ri
dică case noi sînt noile familii, 
adică tinerii la început de drum, 
resursele fiecăruia sînt limitate.

— Cred că ar trebui studiat 
foarte atent începutul de la Gir- 
bovi, județul Ialomița. Aici, cum 
îmi spunea președintele, coope
rativa agricolă și meseriașii săi 
construiesc pe credit case pen
tru tinerii care lucrează în zoo
tehnie. în cadrul unei regle
mentări, o sumă de cooperative 
puternice pot credita pe mem
brii lor tn realizarea de case 
noi. Cred că vor obține o mai 
puternică legătură a tînărului 
cu cooperativa agricolă, cu sa
tur său.

Trecusem demult de cumpă
na nopții și, dacă n-ar fi trebuit 
să mă grăbesc spre gară, aș mai 
fi notat multe din gindurile a- 
cestui bărbat care și-a făcut un 
crez din a nu rămine cu nimic 
dator vieții.

construc- 
un tehni- 
dotate cu

MONUMENTAL
TG. JIU

COMPLEXUL

Masa tăcerii

Născut pe plaiurile oltenești, 
In satul Hobila, comuna Pesti- 
șani, de lîngă Tîrgu Jiu, Con
stantin Brâncuși, deși a trăit 
mult timp în străinătate, totuși 
a purtat tot timpul în inima sa 
și pină in ultima clipă a vieții 
sale dragostea de patrie, de 
munca, istoria și arta poporului 
român. „Nu vom fi niciodată 
îndeajuns de recunoscători față 
de pămîntul care ne-a dat to
tul...“.

In semn de recunoștință față 
de patriotismul și spiritul de sa
crificiu de care a dat dovadă 
tineretul român de pe plaiurile 
sale natale în timpul luptelor 
care au avut loc pe valea Jiu
lui în timpul primului război 
mondial, pentru apărarea pa
triei, Constantin Brâncuși a 
creat cea mai importantă lu
crare a sa, cunoscută sub nume
le de Complexul monumental de 
la Tirgu Jiu. Acest ansamblu 
arhitectural, a cărui construcție 
a început în anul 1937 și s-a ter
minat în anul 1938 este formată 
din mai multe piese monumen
tale situate în cele două par
curi ale orașului Tg. Jiu, unite 
prin strada numită în chip sim
bolic „Calea Eroilor“. Principa
lele elemente ale acestei opere 
monumentale, ridicate în memo
ria eroilor români căzuți la da
torie în timpul luptelor din 1916 
— 1918 sînt următoarele :

• COLOANA FARA SFIRȘIT, 
Monumentul eroilor sau Coloa
na infinită reprezintă un mo
nument al recunoștinței nepie
ritoare pentru patrioții și eroii 
căzuți la datorie. Ea este for
mată din elemente romboidale, 
suprapuse, ce formează o 
ioană înaltă de peste 29 m.

• POARTA EROILOR 
Poarta sărutului reprezintă 
adevărat arc al triumfului,
monument ridicat în cinstea e- 
roilor, a păcii și a dragostei. In 
ea, Constantin Brâncuși a imor
talizat tema nunții sau horii de 
pe meleagurile gorjene, simbo
lul evenimentului fiind sărutul 
și dansul ; simbolul sărutului a

co-

sau 
un 
un

fost cioplit pe cele 8 fețe ale 
celor 2 coloane ale porții, iar 
dansul a fost încrustat pe partea 
de. sus a porții, prin încrustații 
stilizate.

• MASA DACICA sau Masa 
tăcerii este o lespede tainică, 
împrejurul căreia cele 12 scau
ne parcă își așteaptă mesenii. 
Ea este situată la începutul 
„Căii Eroilor“, lîngă Jiu, acolo 
unde la extremitatea podului 
este scris pe placa comemorati
vă : „La 14 octombrie 1916, bă- 
trînii, femeile, cercetașii și copiii 
Gorjului au oprit năvala vrăj
mașă, apărîndu-și cu vitejie că- 
minurile...“.

• ALEEA SCAUNELOR, for
mată din 24 scaune așezate în 
grupe de cite 3, se întinde între 
Masa tăcerii și Poarta sărutu
lui și te invită parcă la un mo
ment de odihnă și meditație.

Constantin Brâncuși a apelat 
în permanență la arta decora
tivă populară românească, care 
a jucat un rol deosebit de im
portant ca sursă de inspirație a 
operei sale. Astfel, Coloana fără 
sfirșit, cea mai pură și desăvîr- 
șită expresie a geniului lui 
Brâncuși, este inspirată din arta 
populară locală, elementele ei 
romboidale amintind motivul 
stîlpilor de susținere a prid- 
voarelor caselor țărănești, stîl- 
pii ciopliți în lemn. Masiva și 
grăitoarea constelație de piatră 
a Mesei tăcerii nu-i 
replică a mesei dacice 
șești și simbolizează 
poporului român și a 
Inegalabila „Poarta sărutului“ 
are amprenta folclorului româ
nesc, cu perechi de dansatori de 
pe meleagurile gorjene.

Vorbind despre opera de bază 
a Iui Brâncuși. respectiv despre 
Monumentul eroilor de la Tg. 
Jiu (în care tema eroismului 
este, indisdlubil legată de însăși 
viața omului), scriitorul italian 
Maria Del Micheli a spus că 
este „...cel mai însemnat com
plex monumental al artei con
temporane“.

Dr. I. ȚUGUI

OMAGIU

decît o 
strămo- 
unitatea 
familiei.
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(Urmare din vag. I)

Aveam să aflu că nu este zi 
in care Grigori Helmut să 
vină și să plece din între
prindere la distanță doar de 
opt ore. tn timpul liber, dacă 
nu repetă la club cu orches
tra sau cu una dintre cele 
trei brigăzi artistice de agi
tație, umblă prin hale, pri
vește, stă de vorbă cu tine
rii căutînd date, subiecte 
pentru alcătuirea unui nou 
text de brigadă („scriu ceea 
ce văd, nu-mi place să în
floresc nimic“) sau merge la 
școala profesională să depis
teze noi talente (vrea să re
înnoiască, cu elemente ti
nere, fanfara întreprinderii) 
sau organizează concursuri, 
sprijinit de organizația 
U.T.C. și de sindicat, cum 
ar fi atît de popularul „Cel 
mai bun solist al anului".

— Adevărul e că, în fond, 
nu mă pricepeam — poate 
că exagerez spunind așa — 
decît la muzică. Dar cred 
că artistul amator nu poale 
fi doar un interpret, atît cit 
poate el fi, intr-o anumită 
artă. Pasiunea lui 
frumos trebuie să 
mult mai departe, la 
rea bunului său gust, 
unei culturi artistice 
neral. Și nu numai 
Căci, zic eu, artist

înseamnă mai înainte de 
orice animator cultural. Așa 
incit am încercat să mă in
struiesc și in alte domenii : 
să citesc poezie, să văd tea
tru. Astfel am ajuns să mă 
ocup și de realizarea unor 
montaje de versuri și de bu-

ANIMATOR
CULTURAL

pentru 
meargă 
forma- 
chiar a 
in ge- 
a lui. 
amator

nul mers al brigăzilor artis
tice de agitație. Pe de altă 
parte, a fi animator cultural 
înseamnă a-i atrage și pe 
alții, mai ales pe tineri, că
tre artă, a le dezvălui fru
musețea și bogăția ei, înal
tele ei idealuri. Eu de-acuma 
pot zice că sint bătrin in a- 
ceastă muncă — am 37 de 
ani ! — dar mereu vin în 
orchestră și în celelalte for
mații alți și alți tineri. Să 
vă spun un sedret : am un 
registru — nu al clubului, ci 
al meu, „intim“ cum s-ar 
zice — unde notez fiecare 
repetiție, ce am făcut, cine 
a venit, cum a mers, dacă un

începător progresează sau 
nu. Și să nu vă mirați (doar 
v-am spus mai înainte că, 
intr-o anumită privință, aici, 
la „Vitrometan“, toți sîntem 
intr-un fel artiști) dacă o să 
aflați că foarte mulți tineri 
participă la viața artistică a 
întreprinderii. Un mare me
rit revine conducerii, orga
nizației U.T.C., sindicatului 
care înțeleg activitatea cul
turală nu ca pe o modalitate 
oarecare de ocupare a timpu
lui liber, ci ca pe o necesi
tate a vieții și educației ti
neretului. Mai mult, ca pe o 
activitate indisolubil legată 
de bunul mers al producției, 
de calificarea, de sensibili
zarea la frumos a tinerilor.

L-am întrebat pe Grigori 
Helmut dacă nu i se pare că 
repetițiile multe și 
lungi, spectacolele 
prea mult din timpul liber 
al tinerilor. A rămas o clipă 
descumpănit. Părea că nu-mi 
pricepe întrebarea. Apoi 
mi-a spus că pentru el, și e 
sigur că pentru toți cei -care 
vin la clubul întreprinderii 
după opt ore de muncă mi
găloasă e o plăcere să cînte, 
si învețe și să recite versuri, 
să alcătuiască și să interpre
teze texte de brigadă. S-a 
gîndit apoi și a completat : 
„și nu numai o plăcere, dar 
și o necesitate interioară".

inde- 
ocupă
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în căminele culturale doljene
In ultimele zile, la căminele culturale și casele de cultură din aproa

pe 200 de localități doljene au avut loc simpozioane și expuneri cu 
temele „Cincinalul revoluției tehnico-științifice, etapă importantă in 
realizarea programului P.C.R.“, „Localitatea noastră in procesul profun
delor transformări economico-sociale și culturale stabilite de Confe
rința Județeană a deputaților și Congresul consiliilor populare“, „Co
dul eticii și echității socialiste, Îndreptar și sprijin In activitatea noas
tră“, acțiuni dedicate Congresului educației politice și al culturii. Tot
odată, la Universitatea populară din Craiova a fost organizat simpo
zionul „Politica externă a României — o politică de pace și colaborare 
Intre popoare“.

ATENEUL ARTELOR
Cea de a Ill-a edi

ție a „Ateneului ar
telor" — manifesta
re cultural-artistică 
inițiată de Comitetul 
județean Buzău al 
U.T.C., în colaborare 
cu Comitetul jude
țean al femeilor — a 
reunit la Casa de 
cultură a sindicatelor 
creatori și interpreți 
ie valori și genuri 
artistice diferite, in
tr-un spectacol de
dicat tinerelor fete.

In cadrul galerii
lor de artă — com
ponentă constantă a 
manifestării — a a- 
vut loc vernisajul 
„Expoziției de cu
sături naționale și 
port popular buzo
ian“, prezentată de 
Elisabeta Nestor Mol-

Expoziția 
valoroa-

doveanu. 
însumează 
se piese și costume 
de port popular din 
zonele : Valea Bu
zăului, Lopătari. Bu- 
da, Bisoca și Mînză- 
lești.

Spectacolul de sce
nă al „Ateneului ar
telor“, prezentat de 
Sanda Țăranu, a fost 
deschis de corul de 
cameră „Lira", diri
jat de profesorul 
Ștefan Stănescu, lau
reat al 
„Cetatea de 
Reșița, 1975.

Manifestările 
continuat cu un fes
tival literar-muzical 
cuprinzind : meda
lionul Violeta Zam- 
firescu, momentul 
poetic buzoian cu

trofeului
Foc".

au

Passionarla Stoices- 
cu șl tinerele Mela
nia Stan, Doinita 
Benescu șl Larica 
Scarlat, membre ale 
cenaclului literar al 
„Ateneului artelor".

Rapsodul și crea
torul popular Petre 
Adela a susținut un 
intermezzo folcloric, 
iar Dan Achetrărițci 
un scurt recital din 
muzica folk de in
spirație patriotică. 
George Nlcolescu a 
încheiat ediția cu un 
buchet de melodii, 
generos aplaudate de 
publicul buzoian, ca 
o recunoaștere a reu
șitei întregii mani
festări.

ȘTEFAN DUDU

TRUSTUL 
DE LUCRĂRI 

HIDROTEHNICE 
SPECIALE 

BUCUREȘTI,
Str. Giuseppe Verdi nr. 2, 
sectorul I, tel : 33 22 20

ÎNCADREAZĂ
Ingineri, economiști, con

tabili, revizori, merceologi, 
la serviciile producție, a- 
provizionare, contabilitate, 
C.F.I., pentru București și 
șantierele din țară.

UNITATEA
DE COLECTARE 
A METALELOR 
din București, 

Str. Cuțitul de Argint 
nr. 14 sector 5 înca
drează de urgență 
conducători auto, ru- 
tieriști și muncitori ne
calificați, cu retribuție 
în acord.

IN TOATE ANOTIMPURILE CONSUMAȚI

BĂUTURILE RĂCORITOARE

băutură ideală cu cali
tăți organoleptice deo
sebite. Conține concen
trat natural din fructe 
citrice, zahăr și apă car- 
bogazoasă.

băutură reconfortantă, 
cu un bogat conținut de 
substanțe naturale din 
fructe exotice.

SINTONDC
băutură răcoritoare, to
nifiantă cu o rezervă 
însemnată de Substanțe 
nutritive și vitamine.

BĂUTURILE RĂCORI
TOARE - RECOMANDA
TE PENTRU TOATE 
VlRSTELE

România literară“ 
număr consacrat 
vieții și operei 

marelui sculptor
România literară consacră 

ultimul său număr (8 din 
19.11.1976) memoriei lui Con
stantin Brâncuși. Scriitori și 
publiciști de prestigiu evocă 
in rinduri vibrante intilnt* 
rea cu opera marelui sculp
tor, cu vatra sa natală. 
George Ivașcu, George Ma- 
covescu, Ioan Alexandru, A- 
lexandru Ivasiuc, Vasile Ni- 
colescu, Petre Ghelmez. Ma
rin Sorescu, Vasile Băran, 
vorbesc despre măreția unei 
opere unice, care a revolu
ționat profund și irevocabil 
destinul întregii arte mo
derne, despre sensurile ei 
tulburătoare ce transformă 
fiecare nou contact intr-o 
experiență spirituală funda
mentală, ca in orice întilnire 
cu capodopera. Extrem de 
interesantă, atit pentru cer
cetător, ca și pentru cititor, 
ni s-a părut și reconstituirea 
lui Romulus Rusan, „Brân
cuși, după Brâncuși", unde 
inginerul Ștefan Georgescu- 
Gorjan, sculptorul Mac Con- 
stantinescu, cioplitorul Ioan 
Alexandrescu, criticul și isto
ricul de artă V. G. Paleolog, 
țăranul din Hobița Gheor- 
ghe Nicolcioiu și poetul Eu
gen Jebeleanu evocă pentru 
memoria posterității, cu de
talii pline de semnificație, 
întilnirea cu omul și ar
tistul, fascinanta lui perso
nalitate. Ne mai rețin aten
ția in acest număr antolo
gic scrisorile lui Brâncuși co
mentate de Emil Manu, densa 
evaluare a circulației, audi
enței și prestigiului de care 
se bucură astăzi opera brân- 
cușiană în Statele Unite ale 
Americii, semnată de Dan 
Grigorescu, ca și fragmentele 
de subtilă exegeză (reunite 
sub titlul „Brâncuși — va
loare universală“, titlu ce 
sugerează și criteriul selec
ției) datorate unor marcante 
figuri ale artei și 
străine 
Henri 
Rend, Jean Cassou, 
Venturl, II.L.C. Jaffé, Carola 
Giedion-Welcker, ~ 
Hepworth.

Acest număr al 
literare se alătură 
omagii pe care în 
presa, cercetătorii, 
publicul îl aduc unei exem
plare șt reprezentative ope
re, încercării de a pătrunde 
mai adine, prin noile infor
mații descoperite, prin noile 
interpretări făcute, în uni
versul artei brâncușiene.
C. R. CONSTANTINESCU

55

ca : 
van

David 
Lier,

criticii
Lewis, 

Herbert 
Liorello

Barbara

României 
caldelor 

acest an 
artiștii,

• In mai multe școli gălățe- 
ne au loc în aceste zile simpo
zioane. expuneri și concursuri 
dedicate marelui sculptor ro
mân. Constantin Brâncuși. Ast
fel. la Liceul „Vasile Alecsan- 
dri“ din Galați, în organizarea 
Comitetului municipal de cul
tură și educație socialistă s-a 
desfășurat manifestarea „Oma
giu lui Constantin Brâncuși“.

I. C.

CENTRALA INDUSTRIALA DE UTILAJ TEHNOLOGIC, CHIMIC, 
PETROLIER Șl MINIER 

cu sediul in București, Calea Griviței Nr. 355-357 
ÎNCADREAZĂ :

revizori contabili cu studii superioare economice sau studii 
medii și stagiu pe funcții de control financiar intern, cu res
pectarea prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații la telefon : 65 42 45.

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII 
ECHIPAMENTE DE TELECOMUNICAȚII, 

strada Izvor nr. 112, sector 6

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA:

Prin concurs
• șef depozit laminate 

feroase și neferoase, cu res
pectarea Legii nr. 22/1969;

• maiștri cu experiență 
in specialitatea prelucrări 
mecanice;

• economist cu experien
ță în domeniul construcții
lor de mașini;

• dactilograf principal II;
• lăcătușl-ajustori, cate

goria 1—6;
impregnatori, categoria 

1—3, care vor folosi soluții 
epoxidice și lacuri silico- 
nice.

Informații la telefon nr. 
16 56 46.

COOPERATIVA ARTA LEMNULUI
încadrează muncitori calificați și pentru calificare, cu buletin 

de București, în meseriile :
• timplari mecanici ;
• strungari in lemn ;
• timplari la șlefuit ;
• vopsitori in lemn ;
• conducători auto calificați, cu o vechime peste 2 ani.
Informațiile suplimentare la serviciul personal tel. 21 23 72 și 

garaj — 22 16 01.
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Toastul tovarășului
Alvaro Cunhal

(Urmare din pag. I)
— care sînt multe 
victoria definitivă 
democratice.

în această luptă 
mâți de faptul că 
tughez nU este 
niștii portughezi nu sint singuri
— ci se bazează pe o solidari
tate activă din partea mișcării 
muncitorești internaționale, 
partea fraților de luptă din 
țări, a țărilor socialiste, a 
poarelor care pină ieri erau 
minate de colonialismul portu
ghez și cu care dorim să întă
rim relațiile noastre de priete
nie și colaborare, din partea tu
turor forțelor progresiste și de
mocratice din lume.

In acest cadru, ne bucurăm

— și asigura 
a revoluției
sîntem ani- 

poporul por- 
singur, comu-

din 
alte 
po- 
do-

de solidaritatea României so
cialiste, a poporului român, a 
Partidului Comunist Român. 
Așa cum in trecut, in perioada 
fascistă, am simțit întotdeauna 
solidaritatea activă cu lupta po
porului nostru, tot așa și azi, 
chiar dacă condițiile sint com
plet diferite, continuam să sim
țim această solidaritate, pentru 
că ea contihuă să fie necesară 
și — am putea spune — chiar 
indispensabilă pentru a asigura 
construirea unei noi Portugalii 
democratice și independente.

Ridic paharul pentru prietenia 
și cooperarea noastră, pentru 
fericirea dumneavoastră perso
nală, a celorlalți tovarăși, pen
tru noi progrese și pentru noi 
victorii ale poporului român ! 
(Aplauze)

Plecarea tovarășului
Alvaro Cunhal

AGENDA
TELEGRAMĂ

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a primit din partea primului ministru al 
Regatului Hașemit al Iordaniei, ZEID SAMEER RIFAI, următoarea 
telegramă :

Vă mulțumesc pentru amabilul mesaj de felicitări transmis cu 
ocazia numirii mele, din nou, ca prim-ministru.

Politica guvernului meu va rămine în continuare o politică con
secventă^ de cooperare strinsă, în toate domeniile, cu Republica 
Socialistă România, în folosul popoarelor noastre.

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU

AL GUVERNULUI

în unitățile agricole ' ACȚIUNI
și în gospodăriile

cooperatorilor | SUSȚINUTE PENTRU
PRODUCEREA LEGUMELOR TIMPURII

Tovarășul Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Co
munist Portughez, care, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a 
efectuat o vizită în țara noas
tră, a părăsit, vineri după-amia
ză, Capitala.

împreună cu secretarul gene
ral al P.C. Portughez a plecat 
tovarășul 
membru al 
C.C. al P.C.

Antonio Gervasio, 
Comisiei politice a 
Portughez.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Ivan Abagiev, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu, a primit 
vineri după-amiază pe Franz 
Wunderbaldinger, ambasadorul 
Austriei la București, la cere
rea acestuia.

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme cu privire 
la relațiile economice bilaterale 
și acțiunile de cooperare 
producția industrială, 
științifice și culturale.

A participat Ion St. 
cretar al Consiliului 
niștri.

RECEPȚIE

în 
tehnico-
Ion, se
de Mi-

Cu prilejul celei de-a 
niversări a creării Armatei

58-a a-
So-

COMUNICAT
cu privire la convorbirile dintre

tovarășul Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Alvaro Cunhal

vietice, colonel A. M. Kuciu- 
mov, atașatul militar aero și 
naval al U.R.S.S. la București, 
a oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat
Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe,
Olteanu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., general- 
maior Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului 
Politi? Superior al Armatei, ge
neral-colonel Marin Nicolescu 
și general-colonel Vasile Ionel, 
adjuncți ai ministrului apărării 
naționale, membri ai Consiliului 
General 
tanti 
tești 
riști.

Au 
siuni 
București, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

ÎNAPOIERE

Constantin
Constantin

ai 
Si

A.R.L.U.S., reprezen- 
unor organizații 

instituții centrale,
obș- 
zia-
ml-luat parte șefii unor 

diplomatice acreditați la

Vineri seara s-a înapoiat în 
Capitală tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul muncii, care a făcut o 
vizită oficială In Irak la invita
ția ministrului muncii și al 
afacerilor sociale, Anwar Abdul 
Cader.

O valoroasă inițiativă
a tinerilor argeșeni

Un Ioc central in cadrul pro
gramului de măsuri stabilit de 
conducerea de partid și de stat 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării populației cu produse 
agroalimentare il ocupă cele 
referitoare la sporirea produc
ției de legume. în acest sens, 
atît la Consfătuirea de lucru de 
,1a C.C. al P C.R. din 17 octom
brie 1975, cit și la recentul Con
gres al consiliilor populare, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea întreprin
derii unor acțiuni energice pen
tru ca fiecare județ să-și asi
gure pe plan local legumele ne
cesare. Potrivit calculelor fă
cute se prevede ca în anul 1976

producția de legume să depă
șească 4 milioane tone, ceea ce 
va permite aprovizionarea cu 
produse în stare proaspătă, in 
tot timpul anului, a întregii 
populații de la orașe și sate. 
Dar, pentru obținerea acestor 
producții trebuie să se între
prindă acțiuni concrete atît pen
tru înființarea de noi sere, cit 
și pentru executarea tuturor lu
crărilor specifice sectorului le
gumicol, la timp și de bună ca
litate. Cele 4 000 hectare însă- 
mînțate în toamnă cu legume, 
verdețuri — adică acele sorti
mente care se recoltează la în
ceputul primăverii și sint mult 
solicitate pe piață — trebuie să

DIN TARA

în zilele de 19 și 20 februa
rie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut con
vorbiri cu tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, 
care a făcut o vizită în Româ
nia la invitația C.C. al P.C.R.

La convorbiri au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
tovarășul Antonio Gervasio, 
membru al Comisiei politice a 
C.C. al P. C. Portughez.

în timpul convorbirilor s-a 
realizat o informare reciprocă 
asupra activității și preocupări
lor Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Portu
ghez, precum și un schimb de 
păreri in legătură cu dezvolta
rea relațiilor dintre cele două 
partide și cu privire la unele 
aspecte ale vieții politice inter
naționale, ale mișcării comunis
te și muncitorești.

în numele comuniștilor por
tughezi, tovarășul Alvaro Cun
hal a dat o înaltă apreciere ac
tivității și rezultatelor obținu
te de poporul român sub con
ducerea Partidului ~ 
Român în construcția societății 
socialiste multilateral dezvolta
te in România. Totodată, tova
rășul Alvaro Cunhal a subliniat 
importanta solidarității mani
festate de Partidul Comunist 
Român, de poporul român cu 
lupta poporului portughez pen
tru apărarea libertăților și a 
celorlalte cuceriri ale revoluției 
portugheze și pentru construirea 
unui regim democratic care să 
corespundă intereselor și aspi
rațiilor poporului portughez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat solidaritatea cu 
lupta pe care comuniștii portu
ghezi. împreună cu Mișcarea 
Forțelor Armate, cu celelalte 
forțe democratice și progresis
te. patriotice au desfășurat-o și 
o desfășoară pentru apărarea și 
promovarea intereselor oameni
lor muncii, pentru transformări 
economice și sociale progresiste, 
pentru o Portugalie liberă, in
dependentă și prosperă.

De ambele părți, s-au remarcat 
cu satisfacție raporturile tradi
ționale, de strînsă prietenie, co
operare și solidaritate militantă 
care s-au statornicit și se întă

Comunist

resc continuu intre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Portughez. A fost reafir
mată, totodată, hotărîrea comu
nă de a extinde și adinei le
găturile frățești, internaționa
liste, conlucrarea tovărășească 
dintre cele două partide, subli- 
niindu-se că aceasta servește 
amplificării - relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Româ
nia și Portugalia, dintre poporul 
român și poporul portughez, 
servește cauzei unității partide
lor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

In cursul convorbirilor a 
.reafirmată hotărîrea celor 
partide de a acționa pentru 
voltarea relațiilor politice, 
nomice, tehnico-științifice, 
turale și în alte domenii dintre 
România și Portugalia, în spi
ritul documentelor convenite la 
București și Lisabona între cele 
două state, considerînd că a- 
ceasta servește adîhcirii con
lucrării și prieteniei dintre cele 
două popoare, cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării în Europa 
și în întreaga lume.

A fost subliniată importanța 
întăririi colaborării și acțiunilor 
unite dintre Mișcarea Forțelor 
Armate și toate partidele și for
țele democratice progresiste din 
Portugalia, pentru apărarea și 
consolidarea cuceririlor demo- 

♦ crgtice înfăptuite după revolu
ția de ,1a 25. aprilie 1974, împo
triva reacțiunii, pentru conti
nuarea procesului de înaintare a 
Portugaliei pe calea democra
ției și independenței, 
voinței și aspirațiilor de pro
gres și bunăstare ale poporului 
portughez.

Dînd o înaltă apreciere rezul
tatelor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
cele două părți au subliniat ne
cesitatea continuării eforturilor 
pentru edificarea unui sistem de 
securitate pe continent care să 
asigure dezvoltarea liberă și 
independentă a fiecărei națiuni, 
să favorizeze dezvoltarea coope
rării pe bază de egalitate între 
toate statele europene, să ducă 
la consolidarea păcii pe conti
nent.

S-a apreciat că in actualele 
Condiții internaționale se im
pune conjugarea și intensifica
rea eforturilor tuturor forțelor 
revoluționare, democratice, pro
gresiste și antiimperialiste, în 
lupta pentru abolirea definiti
vă a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, de

națio- 
respec- 

popor

(Urmare din pag. I)
perfect valabilă, ce valoare prac
tică dobîndește ea ?

— Preocuparea de a repartiza 
pe tinerii absolvenți sau uce
nici pe lingă cei mai buni mun
citori ai noștri, cu un grad ri
dicat de calificare și o bogată 
experiență în producție, cu o 
înaltă conștiință socialistă este 
în măsură să asigure un climat 
care să-l ajute pe noul venit 
să înțeleagă în aceeași măsură 
și drepturile, și obligațiile so
ciale ce-i revin.

în secția metalurgică, dese- 
natoarea tehnică Gheorghița 
Luca — secretară U.T.C. la aceas
tă organizație — ne destăinuia 
citeva din problemele celor pes
te 500 de tinere femei din în
treprindere. „Cred că ar fi mai 
strîns legate de locul de mun
că. de colectiv, dacă micile lor 
probleme de viață ar fi cunos
cute. Multe sînt navetiste, altele 
recent căsătorite sau cu copii. 
Sînt și alte probleme izvorîte 
din condiții obiective, social- 
profesionale, sint și probleme 
de viață. De aceea, munca de la 
om Ia om, la- specificul colecti
vului nostru este un imperativ“.

„Pină nu demult — apreciază 
Alexandru Ene. rectificator la 
secția turbine — o mare parte 
dintre noi. cei care locuim în 
cele patru cămine pentru fami
liști și nefamiliști. făceam na
veta. Asta însemna adesea pier
derea unui timp prețios în 
care am fi putut Învăța, 
ne-am fi putut relaxa după 
opt ore de muncă. Pentru 
mulți dintre noi problema 
e la această oră rezolvată. 
Locuim confortabil, servim (lu
cru mai rar întîlnit) cele trei

fost 
două 
dez- 
eco- 
cul-

potrivit

dominație, de asuprire 
nală și socială, pentru 
tarea dreptului fiecărui . . 
de a-și hotărî soarta, fără nici 
un amestec din afară, pentru 
pace, democrație și progres so
cial.

în acest cadru, a fost salutată 
cucerirea independenței de că
tre popoarele din Guineea-Bis- 
sau, Mozambic, Insulele Capu
lui Verde, Sao Tome 
Cipe.

Salutînd succesele 
obținute de poporul 
sub conducerea M.P.L.A. împo
triva agresiunii imperialiste și 
rasiste, Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Por
tughez au subliniat marea în
semnătate a proclamării R. P. 
Angola, evidențiind că larga 
recunoaștere internațională a 
R. P. Angola și a guvernului 
său corespunde intereselor po
porului angolez, forțelor demo
crației și progresului, întăririi 
păcii și colaborării internațio
nale. Totodată, s-a reafirmat 
solidaritatea cu lupta poporului 
angolez pentru apărarea drep
tului de a fi deplin stăpîn pe 
destinele sale, pentru a-și pu
tea soluționa independent pro
blemele interne; în conformitate 
cir interesele sale vitale, pentru 
realizarea și consolidarea uni
tății naționale, pentru apărarea 
independentei și integrității te
ritoriale a R. P. Angola, pentru 
dezvoltarea economică 
pe calea progresului 
ți ei.

Partidul Comunist 
Partidul Comunist 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
milita în continuare pentru în
tărirea unității și colaborării 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre toate for
țele democratice. progresiste, 
antiimpetiăliste, pentru trium
ful cauzei socialismului și păcii.

De comun acord s-a eviden
țiat că vizita la București a to
varășului Alvaro Cunhal și 
convorbirile cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au prilejuit 
un rodnic schimb de păreri și 
experiență, constituie o contri
buție însemnată la întărirea 
relațiilor dintre P.C.R. și P.C.P., 
dintre cele două țări și popoare 
prietene.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de prietenie și cordialitate ce 
caracterizează relațiile dintre 
cele două partide.

și Prin-

strălucite 
angolez.

a țării 
și civiliza-

Român și 
Portughez

mese la... „domiciliu“. Cu toate 
âcestea, problema căminelor nu 
e integral rezolvată. întreprin
derea noastră a trecut în cea 
de-a treia etapă, și ultima, de 
dezvoltare. Asta înseamnă încă 
6 000 de muncitori care urmea
ză să fie încadrați în acest cin
cinal. La gazde nu e prea plă-

acoperi dorința de lectură, de 
informare a tinerilor. Dorim, 
așadar, un club al tinerilor 1 
Cerința aceasta o repetăm la 
toate ședințele, la toate nive
lurile. Problema se studiază de 
mai bine de un an, se aduc 
amendamente, se refac promi
siunile...“.

CLIMAT PRIELNIC
AFIRMĂRII

FIECÄR UI TÎNĂR
cut să stai. Neputîndu-li-se asi
gura cazarea, mulți țineri își 
fac lichidarea și pleacă...“.

Registrul de probleme ale ti
nerilor muncitori cuprinde însă 
și alte aspecte La fel de insis
tent urmărite de comitetul 
U.T.C. al întreprinderii. „Avem 
încă multe de făcut, remarca 
tînărul electrician Emil Stanciu. 
membru al biroului, responsa
bil cu munca politico-ideologică. 
Este nevoie să stimulăm viața 
culturală a uzinei. Este regre
tabil că în acest mare cartier al 
Capitalei nu există un club în 
care să putem asigura sărbăto
rirea unor momente mai deo
sebite din viața tinerilor. Sin
gura bibliotecă din cartier mi 
se pare foarte puțin pentru a

înființarea unui club pentru 
tinerii din cartierul 
muncesc și 
credem, lua 
ales ținînd 
sutelor de 
voluntar, în orele lor 
pentru a da contur acestei do
rințe. Un argument în plus : un 
colectiv de studenți ai Institu
tului de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din București le-a și ve
nit în sprijin, realizînd gratuit 
un proiect ușor construibil și 
economic.

NU mai 
meni un 
utilajele 
construite 
prestigioasă carte de vizită. Dar

în care 
locuiesc s-ar putea, 
în considerare mai 

seama de hotărîrea 
tineri de a munci 

libere,

e de mult pentru ni- 
secret că turbinele și 
de mare capacitate 

la I.M.G.B. sînt o

Aici, unde plantele nu duc dorul verii, la 20—21° C culturile de 
tomate primesc îngrijirile recomandate pentru obținerea unor 
producții sporite. Primele cantități din această recoltă vor ajunge 

in piețe la sfîrșitul lunii aprilie

★
în drum spre țară, tovarășul 

Petre Lupu a făcut o escală 
în Kuweit, unde s-a întîlnit cu 
Abdul Aziz Mahmoud, secretar 
de stat la Ministerul Muncii și 
Afacerilor Sociale. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la raporturile 
de cooperare bilaterală.

CRONICA
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Nairobi 
(Kenya), un reprezentant al 
Comitetului Central al U.T.C. 
care va participa la lucrările 
celei de a IX-a Conferințe 
Generale a Adunării Mon
diale a Tineretului.

A apărut :
ERA SOCIALISTA

nr. 4/1976
Din sumar !

Perspective noi de dezvol
tare social-economică multi
laterală a patriei.

Manea Mănescu : Româ
nia deceniului 8 ; Florin lor- 
gulescu : Amenajarea com
plexă și sistematizarea rețe
lei hidrografice a țării. Petru 
Ispas : Relațiile umane și 
formarea personalității co
muniste ; Corneliu Leu : Ci
nematograful și educarea ti
nerei generații.

Rubricile : Consultații ; Ști- 
ință-învățămînt ; Viața inter
națională ; Curente și idei ; 
Cărți și semnificații ; Revista 
revistelor ; Cuvîntul citito
rilor.

în Editura științifică și en
ciclopedică a apărut lucrarea 
„PLANIFICAREA ȘI CON
DUCEREA ECONOMIEI ÎN 
U.R.S.S.“.

Volumul reunește o serie 
de documente ale Partidului 
Comunist al Uniunii Sovie
tice și Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. referitoare la 
măsurile adoptate de-a lun
gul ultimilor ani în direcția 
perfecționării conducerii și 
planificării economici.

Culegerea este precedată 
de o prefață semnată de vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planifică
rii al U.R.S.S., N.K. Baiba
kov.

vom pune 
pentru om, 
lui, pentru 
sale comu- 
multe dez-

dincolo de acest necontenit efort 
colectiv sint oamenii, cu pro
blemele lor de fiecare zi. Dis
cuțiile purtate cu tinerii au scos 
la iveală o serie de lipsuri în 
viața de organizație a uzinei.

„Constatările dumneavoastră 
sînt juste. N-am fost întotdea
una combativi, nu ne-am făcut 
întotdeauna simțită prezența în 
mijlocul tinerilor din organiza
ția noastră. Documentele Con
gresului al X-lea al U.T.C. 
ne-au atras atenția asupra mul
tor neajunsuri din activitatea 
noastră de educație comunistă 
a tinerilor. Ca organe nou alese 
ne vom ocupa cu mai multă 
răspundere de condițiile lor de 
muncă și viață, de pregătirea 
lor profesională și 
pe primul loc grija 
pentru problemele 
formarea conștiinței 
niște. Ne-am propus
bateri și acțiuni care vor con
verge spre o conduită exem
plară în muncă și familie, 
comportarea lor în afara uzi
nei. Reușita a ceea ce s-a 
fiat pe plan profesional, pe pla
nul muncii de pregătire politică 
ilustrează capacitățile, disponi
bilitățile organizației noastre, 
ale tinerilor care o compun“.

Intervenția ultimului interlo
cutor al anchetei noastre la 
I.M.G.B., tov. Radu Duca —se
cretarul organizației U.T.C. pe 
întreprindere — ni se pare per
fect valabilă pentru concluzia 
investigațiilor făcute. într-ade- 
văr, problematica amplă, com
plexă. a tinerilor muncitori, 
munca și viața acestora, au un 
cadru adecvat, dar și perma
nent perfectibil în organizația 
U.T.C., în interesul fiecărui 
tînăr, al întreprinderii in an
samblu.

în

ini-

ADEVĂRUL
DESPRE CRIZĂ

(Urmare din pag. I)
tura română o non-existență ? 
Refac fulgerător in minte ta
bloul marilor valori spirituale 
existente azi în România. Și 
mă mai scutur o dată și zic : nu 
se poate, este un trucaj, dar 
domnii aceștia nu știu că Româ
nia este una dintre cele mal 
spirituale țări de pe continent ? 
Nu se cunoaște, oare, amănun
tul de toată mândria că nu e- 
xistă carte bună la noi care să 
zacă in librării ? Voi da un e- 
xemplu : am avut in ultimii ani 
posibilitatea fericită să cunosc 
generația tinără in contact di
rect cu literatura lirică româ
nească, de fapt cu muzica și 
poezia politică de la noi, cu 
rostirea însăși a sufletului na
țional. Acum citeva săptămini. 
la Cluj-Napoca, Cenaclul Fla
căra, reluat intr-o emisiune de 
televiziune, a dus la incandes
cență sufletele Celor 9 000 de 
oameni cu poezia și muzica 
românească de astăzi și dintot- 
deauna, cu arta aceasta care nu 
se emoționează de ofensa nici 
unui păduche. Săptămina a- 
ceasta, același cenaclu, în fața a 
circa 20 000 de oameni tineri, in 
două serii și in două seri, a re
ușit ca timp de 13 (treisprezece) 
ore să păstreze proaspete și su
fletele celor care emiteau arta 
și sufletele celor care receptau 
arta. Mii de oameni care vin să 
asculte versuri de Mihai Emi- 
nescu, Octavian Goga, Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, George 
Bacovia, Eugen Jebeleanu, Geo 
Dumitrescu, Mihai Beniuc, Ma
rin Sorescu, Ioan Alexandru, Ni- 
chita Siănescu. Sîntem chiar o 
non-existență, noi aceștia, care 
ne vedem la față și ne auzim 
și ne cufundăm in ritmul cîte 
unui cîntec ? Ce groase min
ciuni și ce enervante sîcîieli. 
Din punctul de vedere a ceea 
ce a fost aici in urmă cu dece
nii, cind domneau in cultură 
cei ce ne înjură acum, din tran
șeele vlăguite ale păduchelniței 
lor limbute, ceea ce se întim- 
plă azi este desigur o criză. 
Este o „criză" a răului, „criză" 
care se numește bine. S-a îm
bolnăvit dogma și este sănătoa-

să democrația, au fost distruse 
mari autorități ale nonvalorii 
și peste țara românească se 
aud colindele limbii române, iar 
tineretul acestei țări își vede 
liniștit de treabă, pe suprafața 
acestei țări în plină „criză“ a 
culturii milioane de oameni ci
tesc, sute de oameni recită și 
cîntă. Ce „criză“ cumplită ! As
tăzi după-amiază, în continua
rea aceleiași crize, citeva mii de 
studenți bucureșteni vor umple 
Palatul sporturilor și culturii 
din București să-și spună non- 
existența (am vorbit despre a- 
cest cenaclu pentru că îmi este 
foarte aproape, dar puteam să 
vorbesc despre alte nenumărate 
inițiative spirituale din Româ
nia care nu se rușinează, vai, de 
blestemul lui Camilian). Două 
sute cincizeci de studenți din 
Brașov au venit la inițiatorii 
Cenaclului Flacăra să-i roage să 
le permită a întreprinde un 
drum de la Brașov la București 
numai pentru a asculta poezie 
și muzică. Două sute cincizeci de 
oameni tineri rîvnesc artă, iar 
ei sint viitori ingineri. Două 
sute cincizeci de oameni tineri 
străbat un drum nu foarte scurt 
și nu la îndemâna buzunarului 
de zi cu zi, pentru a 
de alte citeva mii 
de-ai lor, bucureșteni, 
cinația poeziei care 
istoria națională și a 
care ritmează sufletul

fi alături 
de colegi 
sub fas- 

amintește 
muzicii 

tinăr.
Domnilor, care plingeți soar

ta culturii române, faceți, vă 
rog, socoteala ce se intimplăîn 
lume in această sîmbătă, să 
zicem, cu opiomanii, ce fac e- 
xact în clipele cind imi aduc 
aminte de domniile voastre, sti
mați păduchi fără identitate, ce 
fac minunatele dumneavoastră 
temple de cultură, atît de des 
goale, pentru a vă mai lămuri 
o dată unde este noaptea, unde 
este criza. Cind o țară își cîntă 
sufletul prin toate instrumentele 
și în ciuda tuturor greutăților 
pe care istoria i le-a lăsat de 
rezolvat, acela este intr-adevăr 
un semn de criză. Sint în criză 
toți cei ce ne dușmănesc : pă
duchi scuturați de o vorbăreață 
și sicîitoare epilepsie.

• Pe stadionul Voința din Ca
pitală s-a disputat ieri meciul 
amical de fotbal dintre selecțio
natele de juniori ale României 
și Turciei, 
fotbaliștilor 
2—0 (1—0), 
te de Vesa 
(min. 65).

țu, 1. Pop (C.S.O. Sinaia)
2’27”28/100.

Victoria a revenit 
români cu scorul de 
prin golurile marca- 
(min. 34) și Lupău

• Ilie Năstase s-a calificat in 
semifinalele turneului de tenis 
de la Salisbury, învingîndu-1 cu 
6—3, 6—4 pe americanul Peter 
Fleming. In semifinale. Ilie 
Năstase îl va întilni pe Haroon 
Rahim (Pakistan).

• Competiția de bob „Cupa 
UCECOM“ desfășurată pe pîrtia 
de la Sinaia a fost cîștigată de 
echipajul Constantin Vulpe. 
Constantin Iancu (Voința Sina
ia) cu timpul de 2’25”86/100. în 
patru manșe, urmat de N. Sta- 
vrache, H. Ilieșu (I.E.F.S. 
București) 2’26”86/100 și Șt. Chi-

• La „Olympîa Halle“ din 
Munchen încep astăzi întrecerile 
celei de-a șaptea ediții a cam
pionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit, competiție la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din 27 de 
țări, printre care, U.R.S.S., R.D. 
Germană, Polonia, Bulgaria, 
Franța, Anglia, România, Italia, 
Suedia, Cehoslovacia și R. F. 
Germania.

Lotul sportivilor români are 
în frunte pe Natalia Andrei, 
campioană continentală în proba 
de 1 500 m, alături de care vor 
mai fi prezenți la startul între
cerilor Doina Spînu (săritura în 
lungime), Claudiu ȘușelescU 
(60 m plat), Gheorghe Ghipu 
(1 500 m), Carol Corbu (triplu- 
salt), Paul Copu (3 000 m), Ște
fan Lăzăreșcu și Dumitru Ior- 
dache (săritura în lungime).

constituie punctul de plecare 
pentru activitatea pe care legu
micultorii o vor începe odată 
cu încălzirea timpului.

In Argeș, de exemplu, județ 
unde pină nu demult nu exista 
nici un hectar de seră, pină la 
sfirșitul acestui an vor fi ame
najate 30 ha seră pentru pro
ducerea legumelor și 10 hec
tare pentru răsaduri, creîndu-se 
astfel 22 ferme specializate care 
vor livra piețelor județului le
gume proaspete în toate ano
timpurile. Pentru a arăta 
portanța pe care 
cale o acordă sectorului legu
micol facem precizarea că la 
finele anului în județul Argeș, 
suprafața destinată acestor cul
turi va fi de 2740 ha, cu 1040 
ha mai mult decît în 1975. Con
comitent, pentru asigurarea ne
cesarului de legume, un rol deo
sebit îl au gospodăriile popu
lației de pe a căror suprafață 
de 2 700 hectare se preconizează 
a se recolta 
legume.

Este bine 
producțiilor 
în mare 
șl calitatea 
ceea pregătirea pentru însămîn- 
țări în vederea producerii răsa
durilor de legume ce se vor 
cultiva în solarii, precum și â 
celor ce urmează a se planta de 
timpuriu în cîmp, constituie 
principala activitate desfășurată 
în aceste zile de legumicultori. 
Și aici, 
celelalte 
telor își 
contribuție, 
grăitor. Prin inițiativa uteciști- . 
lor de la liceul din Topoloveni 
s-a hotărît sprijinirea gospodari
lor argeșeni cu material sădi- 
tor legumicol din răsadnițele 
școlii. De la Nina Geantă, secre
tara Cdniitetului orășenesc To
poloveni al U.T.C., aflăm că „toți 
uteciștii care au avut posibilita
tea au adus din gospodăriile pro
prii gunoi de grajd pentru a a- 
menaja paturile germinative. In 
cadrul orelor de muncă patrio
tică unii au 
viitoarelor 
confecționat 
în atelierele-școală“. Astfel 
poate spune că la această dată 
totul este pregătit pentru pro
ducerea celor 100 000 fire răsad 
pe care „legumicultorii“ liceu
lui din Topoloveni și-au propus 
să le obțină de pe 50 m.p. de 
răsadnițe.

Tovarășul Constantin Po-„ 
pescu, prim secretar al .Comite
tului județean Argeș al U.T.C., a 
ținut să adauge : „Inițiativa ute- 
Ciștilor din Topoloveni a fost 
preluată de cei de la Țigănești 
și Costești și urmează a fi ge
neralizată în toate organizațiile 
U.T.C. de la sate. în felul a- 
cesta vom asigura cantități spo
rite de legume, contribuind astfel 
la satisfacerea într-o mai mare 
măsură a cerințelor de consum 
ale populației“.

im-
organele lo-

peste 42 000 tone

știut că realizarea 
planificate depinde 

măsură de cantitatea 
răsadurilor. De a-

ca dealtfel în toate 
sectoare, tinerii sa- 

aduc o prețioasă 
Iată un exemplu

pregătit locurile 
răsadnițe, alții au 
tocurile acestora 

se

DUMITRU DUCA

• BRĂILA. Zilele aces
tea in comunele județu
lui Brăila, comune cu o 
bogată tradiție în legu- 
micultură, se lucrează in
tens. Alături de ceilalți 
membri cooperatori o ac
tivitate susținută desfă
șoară și tinerii, membrii 
organizațiilor U.T.C. In lo
calitățile Gropeni, Tu- 
fești, Jirlău, Pitifești, 
Mircea Vodă au fost deja 
pregătite peste 500 mp 
solarii pentru legume 
timpurii și s-au amenajat 
2 ha răsadnițe. La acți
unile amintite, precum și 
la transportul gunoiului 
de grajd, la confecționa
rea tocurilor pentru ră
sadnițe, la sortatul și tra
tatul semințelor uteciștii 
au efectuat peste 2 000 
ore de muncă patriotică, 
în dreptul acestor reali
zări și-au înscris numele 
și tinerii : Drăgan Oan
cea, Rădița Soare, Ghe
orghe Dobrotă, de la or
ganizația U.T.C. Gropeni, 
Maria Grecu, Ștefan Voi- 
cilă de la I.Â.S. Dunărea, 
Anișoara Ghirip, Aristida 
Epure de la Tufești și al
ții. (STAN MUNTEANU
— corespondent voluntar).

• ARAD. întreaga su
prafață de 12 370 ha des
tinată sectorului legumi
col, de pe care arădenii 
și-au planificat să recol
teze 208 813 tone este pre
gătită pentru a produce 
legumele necesare consu
mului din acest an. Se
mănatul semințelor pen
tru producerea materialu
lui săditor legumicol nece
sar plantării în solarii 
s-a efectuat pe 5940 ha, 
iar pentru răsadurile de 
legume timpurii pe mai 
bine de jumătate din su
prafața planificată. „Pen
tru a veni în ajutorul 
producătorilor individuali
— ne informează tovară
șul Gheorghe Margău, din 
cadrul I.L.F. Arad — am 
livrat peste 75 tone folie 
din polietilen necesar a- 
coperirii adăposturilor, 
iar în zona Curtici ajuto
rul dat de noi s-a con
cretizat in amenajarea a 
patru hectare de solarii“.
• GALAȚI. Concomi

tent cu fertilizarea ogoa
relor, repararea solarii- 
lor existente și amenaja
rea altora, tinerii satelor 
participă la o serie de ac
țiuni menite să contri
buie la generalizarea u- 
nor inițiative valoroase. 
De exemplu, cu puțin 
timp în urmă comuna 
Matca a fost gazda unui 
util schimb de experiență 
la care au participat peste 
250 tineri legumicultori 
din Ivești, Umbrărești, 
Valea Mărului. Tinerii au 
avut astfel prilejul să 
cunoască la fața locului 
cum se desfășoară iniția
tiva „Fiecare gospodar al 
satului — un producător 
de legume".

• DECADA MĂRȚIȘORULUI

Ca în fiecare an, în perioada 28 februarie — 8 martie se 
desfășoară „DECADA MĂRȚIȘORULUI“.

Nu pierdeți prilejul de a vă manifesta prețuirea față de 
toți cei care vă sînt dragi, oferindu-Ie tradiționalele „Măr- 
țișoare".

Pentru a vă înlesni alegerea celor mai plăcute daruri- 
mărțișoare, magazinele cooperativelor de consum s-aii pre
gătit din timp și vă așteaptă cu un bogat sortiment de ar
ticole :

• o gamă largă de produse cosmetice (creme, sprayuri, 
șampoane, ape de colonie etc.)

• ceasuri și frumoase obiecte de podoabă (mărgele, clip
suri, broșe, inele etc.)

• tricotaje, galanterie, marochinerie
• modele noi de confecții și încălțăminte
• obiecte pentru uz casnic
— Cadouri pentru toate gusturile —
VIZITAȚI MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE

CONSUM !
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de construcții școlare

BAGDAD

romane la Damasc în Peru Ministrul român al muncii

tineretul lumii

AbdaHah Al-Ahmar, secretar 
general adjunct al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, 
s-a intilnit cu delegația parla
mentară română, condusă 
Nicolae Giosan, membru 
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Apreciindu-se cu satisfacție că 
raporturile româno-siriene cu
nosc o evoluție ascendentă, re
ciproc avantajoasă pe planul co
laborării politice, economice și 
culturale, s-a evidențiat dorința 
ca ele să se extindă, să se adin- 
cească continuu. în spiritul în
țelegerilor convenite între pre-

de
su-

ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez El-Assad.

în cadrul schimbului de pă
reri în probleme internaționale 
de interes comun, Abdallah Al- 
Ahmar a exprimat deosebita 
considerație față de eforturile 
României, personal ale președin
telui Nicolae Ceaușescu. consa
crate instaurării păcii în Ori
entul Mijlociu și în întreaga 
lume.

Nicolae Giosan a avut, 
asemenea, o întrevedere 
Youssef Al-Assad. membru 
Comandamentului regional
Partidului Baas Arab . Socialist 
din Siria, președintele Asociației 
de prietenie Siria-România.

de 
cu 
al 
al

După ruperea relațiilor diplomatice
intre Islanda și Marea Britanie

Ministerul peruan 
cației Naționale a 
inițierea unui vast 
de construcții școlare. După 
cum precizează agenția Pren- 
sa Latina, este vorba de edi
ficarea unui număr de 33 noi 
școli elementare și 16 școli 
superioare de educație pro
fesională, în diverse regiuni 
ale țării. Viitoarele edificii 
vor putea primi 800 tle 
elevi fiecare, urmind să fie 
plasate în zonele cu cea mai 
mare concentrație demogra
fică din Peru. Specialiștii 
apreciază că realizarea aces
tui program guvernamental 
va solicita investiții în va
loare de 40 milioane dolari, 
sumă ce va fi acoperită prin- 
tr-un împrumut acordat de 
Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.) și, respectiv, prin 
credite acordate de statul 
peruan.

al Edu- 
anunțat 

program

primit de Saddam Hussein
în timpul vizitei pe care a e- 

fectuat-o in Irak, tovarășul 
Petre Lupu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. ministrul muncii, a 
avut o întrevedere cu Saddam 
Hussein, vicepreședinte al Con
siliului Comandamentului Revo
luției, secretar .general adjunct 
al conducerii regionale a Parti
dului Socialist Arab Baas.

Cu acest prilej, tovarășul 
Petre Lupu a transmis un me
saj de prietenie adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu,
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintelui Republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr. precum 
și vicepreședintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
Saddam Hussein, împreună cu 
cordiale urări de pace, progres 
și prosperitate poporului irakian 
prieten.

Vicepreședintele 
călduros

se-

Primul ministru al Ișlandei, 
Geir Hallgrimsson, a precizat 
că guvernul său a decis rupe
rea relațiilor diplomatice cu 
Anglia datorită prezenței nave
lor militare britanice in inte
riorul zonei naționale de pes
cuit a Ișlandei, stabilită la 200 
de' mile marine, incidentelor 
dintre vasele sub pavilion en
glez și canonierele de coastă 
islandeze și operațiunilor de 
pescuit ale traulerelor britanice 
in zonele de conservare a re
surselor piscicole. într-o decla
rație făcută agenției Associated 
Press. premierul Hallgrimsson 
a arătat că pescadoarele brita
nice au ignorat notificările pri
vind zonele de conservare din 
interiorul celor 200 de mile 
marine, iar peste jumătate din 
peștele recoltat era sub 50 de 
cm lungime. Pescuitul codului 
sub această dimensiune, 
premierul 
normelor dreptului.

de la sol 
londonez 

să refuze 
serviciile 

timp de o

Ken- 
părăsi 

în primele zile 
viitoare.
transmite, pe de 
ministrul norve-

mat însă că echipele 
. ale aeroportului 

„Heathrow“ au decis 
avioanelor islandeze 
de întreținere pe 
săptămină.

Ambasadorul britanic, 
neth Eeast, urmează a 
Reykjavik-ul 
ale săptămînii

Din Oslo se 
altă parte, că 
gian al afacerilor externe. Knut 
Frydenlund, intenționează să 
întreprindă o misiune de me
diere în vederea readucerii ce
lor două țări la masa tratative
lor.

Ișlandei. este
a spus 
contrar

incident a avut locUn nou
joi noaptea în zona de pescuit 
islandeză, in cadrul așa-numitu- 
lui „război al codului“ dintre 
Marea Britanie și Islanda. Ca- 
nonjera „Thor“ din marina de 
coastă islandeză a tăiat cablu
rile care susțineau cele două 
plase de pescuit ale traulerului 
britanic ..Ross Leonis“. Un pur
tător de cuvînt al marinei de 
coastă islandeze a precizat că 
traulerul britanic pescuia 
interiorul zonei naționale a Is- 
landei.

Ruperea relațiilor diplomatice 
dintre Islanda și Marea Brita
nie. intervenită joi. ca urmare 
a disputei cunoscute sub nu
mele de „războiul codului“, face 
obiectul comentariilor în presa 
engleză. în context. „Financial 
Times“ subliniază că „această 
ruptură între doi membri ai 
N.A.T.O. este fără precedent în 
istoria Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord și riscă să 
aibă grave consecințe.“ La rîndul 
său. ..Daily Expres“ apreciază 
că hotărîrea adoptată de guver
nul islandez „ar putea deschide 
o breșă periculoasă in cadrul 
N.A.T.O.“.

în

Oficialități ale Ministerului 
islandez al Afacerilor Externe 
au conferit vineri cu membri ai 
Ambasadei Franței la Reykja- 
vik, care, după ruperea relații
lor diplomatice dintre Islanda 
și Marea Britanie. urmează a 
reprezenta interesele engleze in 
capitala islandeză. Din Reykja- 
vik se anunță că. în ansamblu, 
comunicațiile dintre cele două 
țări | vor rămîne normale. Com
pania islandeză de aviație ci
vilă — „Icelandair“ — a infor-

Expoziție româneasca 
la Ciudad de Mexico

• LA GALERIA „Jose 
Clemente Orozco“. din capi
tala Mexicului, a avut loc 
vernisajul expoziției „Gra
vura românească contempora
nă“. Cu acest prilej, amba
sadorul român în Mexic. 
Dumitru Mihail. a relevat 
semnificația acestei manifes
tări pe linia dezvoltării con
tinue a relațiilor de priete
nie româno-mexicane.

Au fost prezenti Jose 
Gallastegui. ' subsecretar
relațiilor externe, reprezen
tanți ai Institutului național 
de arte frumoase. artiști, 
critici de artă, scriitori, ca
dre didactice, studenți.

S. 
a)

«ÎMBĂTA, 21 FEBRUARIE

PROGRAMUL 1

10,00 O viață pentru o idee: Gu
glielmo Marconi (1874—1937). 10.30 
Micul ecran... pentru cei miel. 
11.00 Telecinemateca. 13,00 Telex. 
13,05 pasiuni pe 16 mm: Amatori... 
animatori. 13.30 Telerama. Pietrele 
și... arta cinematografică. 14.00 
Din nou despre., preferințele dv. 
muzicale. 14.45 Caleidoscop cultu
ral-artistic. Emisiune de informa
re și actualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinematografi
că și a activității artistice de ama
tori. 15.05 Voci pe portativ. 15,25 
In lumea lui Brâncuși. Reportaj- 
evocare de Ion Lotreanu. realizat 
la Hobița și Tg. Jiu. 15.50 Bucu
roși de oaspeți... la Botoșani (I). 
„Trei luceferi minunați“^ 16.55 
Rugbi: Irlanda
(Turneul celor 5 națiuni). Trans
misiune directă de la Dublin. 18.35 
Club T. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal.
20,50 Film 
24 de ore. 
vă. 22.00 
București, 
joși. Numere i 
acrobație, t—L/J 
comici excentrici.

minunați“. 16,55
Țara Galilor

20.00 Teleenclclopedia. 
serial: „Kojak“. 21.40
21.50 Săptămîna sporti- 
Amalia Rodriguez la 

22.20 Arena celor cura- 
—î internaționale de 

echilibristică, dresuri,

DUMINICĂ 22 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului : 
Avanpremiera zilei ; 8,40 Tot Îna
inte ! : 9,35 Film serial pentru co
pii Daktari : 10,00 Viața satului ; 
11.00 Bucuriile muzicii ; 12.30 De 
strajă patriei; 13,00 : 
bum duminical ; 15,00 
Ascensiunea omului ; 
Goana după energie ; 
pionatele europene de 
teren acoperit ; 17.30 
ferist ; 17,40 Brâncuși ; 18,40 Gla
sul roților de tren ; 19.05 Micul 
ecran pentru cei mici ; 19,30 Tele-

Telex : Al- 
Film serial. 
Episodul 8.
16.00 Cam- 
atletism pe 
Cîntec ce-

a mulțumit 
pentru mesaj și

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele conducerii 
de partid și de stat irakiene, ce
le mai bune urări d'e sănătate 
și fericire, de prosperitate și 
progres poporului român prie
ten.

în cursul convorbirii a fost e- 
vocată dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor româno-irakiene ca 
rezultat al vizitei in Irak. în 
1974. a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, precum și a convor
birilor avdte 
mai 1975, de 
Consiliului 
Revoluției, Saddam Hussein. în 
acest cadru a fost exprimată ho- 
tărirea reciprocă de a dezvolta 
în continuare schimburile, in 
multiple domenii de activitate, 
dintre cele două țări. Cu prile
jul întrevederii au fost exami
nate, de asemenea, unele pro
bleme internaționale 
comun.

la București, în 
vicepreședintele 

Comandamentului

de interes

PE SCURT« PE SCURT« PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

• CEA DE-A PATRA ZI din 
cadrul actualei runde a convor-, 
birilor intercomunitare în pro
blema cipriotă — vineri — a 
fost consacrată analizării as
pectelor constituționale și teri
toriale.

Potrivit declarațiilor condu
cătorilor delegațiilor greacă și 
turcă, Glafkos Clerides, și, res
pectiv, 
rile de 
tive și 
afirma 
asupra 
ță“.

Anterior reuniunii oficiale, li
derii celor două delegații au 
avut întrevederi separate cu 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, sub ale cărui 
auspicii au loc negocierile de 
la Viena.

dezvoltării economiei naționale 
a U.R.S.S. in anii 1976—1986“. 
Referatul in această problemă a 
fost prezentat de Aleksei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Rauf Denktaș, convorbi- 
vineri au fost „construc- 
utile“, dar nu se poate 
că „s-a căzut de acord 
problemelor de substan-

• LA SAIGON a avut loc pri
ma conferință lărgită a Comite
tului popular revoluționar al 
acestui oraș. Prezidată de Vo 
Van Kiet, președintele Comite
tului, conferința a prilejuit exa
minarea unor probleme privind 
consolidarea administrației re
voluționare și perfecționarea ac
tivității acesteia, promovarea 
producției și îmbunătățirea vie
ții populației

cu“, „structura stilistică a ver
surilor eminesciene“, „textul și 
spațialitatea in opera marelui 
clasic român“ etc.

La sediul Bibliotecii s-au des
fășurat, pe de altă parte, Zilele 
filmului artistic românesc de 
lung metraj. Au fost prezentate 
unui numeros public filmele 
„Actorul și sălbaticii“, „Ultimul 
cartuș“ și „Nemuritorii“.

R. D. GERMANA. Vedere ge
nerala asupra orașului Jena, 
puternic centru al industriei 
de mecanica finâ și optica

• TREI POLIȚIȘTI au fost 
grav răniți, joi seara. în apro
pierea centrului orașului nord- 
irlandez Londonderry. Un pur
tător de cuvînt al poliției loca
le a precizat că cei trei au 
fost prinși într-o ambuscadă or
ganizată de un grup de persoa
ne care au reușit să fugă.

Plenara C.C. al P.C.U.S
• LA 20 FEBRUARIE a avut 

loc plenara C.C. al P.C.U.S. 
care a examinat și aprobat 
Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice pentru Congresul al 
XXV-lea al P.C.U.S. Referatul 
in această problemă a fost pre
zentat de Leonid Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S. 
Totodată, plenara a examinat și 
aprobat proiectul raportului 
„Direcțiile fundamentale ale

a

jurnal ; 20.00 Baladă pentru acest 
pămînt ; 23.20 Film- artistic. Cîn- 
tecul Norvegie4 ; 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

Film-document. Viața ta 
11,45 publicitate ; 11.50 Șla- 
interpreți ; 12.30 Inchide- 

’ ’ 20,00 Eroi în-
20.20 Omul și 

Ora melomanului.;

11.00 
cușcă : 
găre și 
rea programului 
drăglțl de copii 
marea ; 20.35

Afacerea Lockheed 
comisie de anchetă 

în Italia
• GUVERNUL ITALIAN a 

hotărit să creeze o comisie de 
anchetă privind achiziționările 
de echipament militar din străi
nătate. Comisia, care va trebui 
să se pronunțe asupra legalită
ții procedurilor în care au fost 
încheiate contractele pentru 
achiziționarea de avioane de la 
firma americană „Lockheed“, va 
prezenta un raport primului mi
nistru, Aldo Moro, intr-un inter
val de trei luni.

• „DIMENSIUNEA NAȚIO
NALA și universală a poeziei 
lui Mihai Eminescu” a fost te
ma unei mese rotunde, care a 
avut loc la Biblioteca română 
din New York. Au fost prezen
tate mai multe comunicări știin
țifice privind „aspecte ale uni
versalității poeziei lui Emines-

20,25 Biblioteca pentru toți —Geor- 
ge Mihail Zamfirescu ; 21,15 Te
lex ; 21,20 A lucra în comerț... re- 
portaj-anchetă ; 21,40 Muzică, u-
șoară cu formația Marius Pop.

MARȚI 24 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală ; 10,00 Muzică 
populară ; 10,20 Film artistic (re-

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI, Maria Estela Martinez 
de Peron, a reconfirmat în func
țiile lor cei opt membri ai gu
vernului, după ce cabinetul își 
prezentase demisia colectivă in 
cursul zilei de miercuri. Ofi
ciul de presă al președinției a 
declarat, anterior, că miniștrii 
își înaintaseră demisia pentru a 
lăsa șefului statului întreaga 
libertate de acțiune in vederea 
transpunerii în practică a pro
gramului său politic.

Etna erupe din nou
• ÎN PARTEA NORDICA 

conului vulcanului Etna, la 
altitudine 
format un nou crater, din care 
a început erupția unui torent de 
lavă. în adincuri se produc ex
plozii puternice care aruncă in 
atmosferă o mare cantitate de 
cenușă și pietre.

a 
o 

de 2 500 metri, s-a

• PREȘEDINTELE ERNESTO 
GEISEL l-a primit vineri, pe 
secretarul Departamentului de 
Stat al S.U.A., Henry Kissinger. 
care. în cadrul turneului său 
printr-o serie de țări latino-a
mericane. întreprinde o vizită 
oficială de patru zile în Brazilia.

MIERCURI 25 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală : 10.00 Emisiune 
pentru tineret (reluare) ; 10,25 Ve
tre folclorice. La Birchiș ; 10,40
Meridiane literare ; 11,40 Dincolo 
de note : 12,00 Telex ; 16.00 Tele- 
scoală : 16,30 Curs de limba rusă; 
Î7.00 Telex ; 17.05 La volan : 17,15 
Lecții TV pentru lucrătorii din a-

S À P T À M î N A T V
(21

21,20 La o artistă... Marioara Voi- 
culescu ; 21,40 Film seral Kojak.

LUNI 23 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală ; 16.30 Emisiune 
în limba maghiară ; 19.00 Familia; 
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 20,00 Colocvii contemporane; 
20.30 Seară de balet. Julieta ; 20,55 
Emisiune pentru tineret ; 21,20
Roman-foileton Forsyte Saga, epi
sodul 9 — încătușatul ; 22;10 24 de* 
ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex ; 17,05 Un film văzut 
de Dumitru Carabăț — Pămîntul 
se cutremură ; 19,20 1001 de seri : 
19,30 Telejurnal : 20.00 Film serial 
pentru copii (reluare) Daktari ;

27 FEBRUARIE 1976)

luare) Arcul de foc ; 12,00 Telex ; 
16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de
limbă franceză ; 17,00 Telex ; 17,05 
Pentru sănătatea dv. ; 17,15 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură ; 17,45 Baschet feminin :
România — Bulgaria : 18.30 Arta 
plastică ; 19.00 Teleglob. Ravena ; 
19.20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal : 20,00 Toți pentru toți ! an
chetă sociaiă : 20.30 Marinarul vi
sător ; Film mtizical-coregrafic ; 
21,25 Rîndunica ; 21,45 Vedete in
ternaționale ; 22,lu 24 de ore.

gricultură ; 17.45 Ateneu popular 
TV ; 18.10 Publicitate ; 18,15 Tri
buna TV . 18.40 Tragerea prono- 
expres ; 18,50 Handbal masculin 
România — Spania : 19.20 1001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00 Tele
obiectiv ; 20,15 Telecinemateca.
Colina

20.15
; 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

nouStudio ’76 : 20 20 Din 
preferințele dv. muzicale :

PROGRAMUL II

20.00 Film serial. Servanțli 
legătorului de mine : 21.00 
zică ușoară ; 21,20 Telex ; 
Spectacolul lumii. Umbra 
Uluk Beg la Samarkand : 
Tezaur de cîntec românesc.

cu- 
Mu- 
21.25 

lui 
21,50

20.00 
despre 
21.05 Telex ; 21,10 Telerama : 21,40 
Roman-foileton: Forsyte Saga 
luare).

JOI 26 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

(re-

de16,00 Teleșcoală ; 16.30 Curs 
limba germană ; 17.00 Telex ; 17,05 
Din țările socialiste ; 17,15 Muzi-

In ultimul timp pre
sa londoneză mențio
nează tot mai des no
țiunea de „degradare 
morală și spirituală a 
tineretului“, vrind să 
definească prin aceas
ta ceea ce ziarul 
DAILY MIRROR nu
mea mai precis „cri
za tinerei generații“. 
„Nu putem să fim cu 
conștiința împăcată“, 
scrie săplăminalul 
TRIBUNE, cind auzim 
că tinerii sînt aceia 
care cad primii victi
me traficanților de 
droguri, cind vedem 
tineri vagabondînd 
pentru că nu găsesc 
un loc de muncă, cind 
citim că în rindul ti
nerilor crește crimina
litatea, cind 
dul de viață, de cul
tură și 
rindul tineretului scade 
continuu. A venit 
timpul ca societatea să 
spună „ajunge!“. Și 
cind va spune aceas
ta, să și facă ceva 
pentru a opri adînci- 
rea crizei tinerei ge
nerații“.

Asemenea 
de alarmă 
mai frecvent 
britanică. I 
este faptul că nici un 
ziar nu contestă feno
menele de „degradare 
morală și spirituală a 
tineretului“. în ceea 
ce privește însă cau
zele acestei stări de 
lucruri și căile de ie
șire din asemenea si
tuație, părerile ziare
lor nu 
Opinii, 
multe, dar cel mai des 
se remarcă faptul că 
„degradarea“ începe 
odată cu „lipsirea unui 
mare număr de tineri 
de posibilitatea de a-și 
manifesta în toate di
recțiile capacitățile lor“ 
— cum scrie LABOUR

standar-
moralitate in

semnale 
apar tot 

t în presa 
Interesant

mai coincid, 
desigur, sini

Searâ Brâncuși 
în Polonia

WEEKLY. „Cind a 
terminat școala sau 
și-a terminat ucenicia 
într-o meserie — con
tinuă LABOUR WEE
KLY — orice tînăr se 
gindește cu emoție la 
prima lui zi de mun
că. la locul în care va 
munci, la primul sala
riu ce-1 va cîștiga prin 
valorificarea cunoștin
țelor și a capacităților 
sale. Dar pentru mulți 
tineri, pentru foarte

GUARDIAN, situația 
din acest an. „în 1976 
— scrie ziarul — nu
mărul absolvenților co
legiilor sau școlilor 
superioare britanice va 
ti de circa 81 000. Nu
mărul 
muncă 
va fi 
35 000“. 
pentru
venți „dreptul la mun
că“ va fi negat anul 
acesta chiar din pri-

locurilor de 
pentru aceștia 

probabil de 
Prin urmare, 
46 000 absol-

SEMNALE
DE ALARMĂ

Presa londoneză despre criza

tinerei generații britanice

mulți, acea primă zi 
de muncă nu mai apa
re. acel loc în care să 
muncească nu este de 
găsit, iar speranța în 
salariul cîștigat prin 
muncă dispare trep
tat. N-am intilnit nici 
un tînăr care, la în
trebarea ce va face 
cind va termina școa
la. să
„vreau 
mer“.

fi răspuns că 
să devin șo- 
Toți. fără ex

cepție, se gindesc să 
muncească, .să-și do
vedească capacitatea 
de a crea ceva util“.

Relatarea de mai sus 
a săptăminalului bri
tanic are in vedere un 
mare număr de tineri. 
Iată, de exemplu, care 
este, potrivit datelor 
publicate de ziarul

ma zi după ce au ter
minat școala.

După datele oficia
le, publicate de gu
vern, in prezent in 
Marea Britanie numă
rul celor fără lucru 
este de aproape 
1 500 000. Dacă se are 
in vedere că mulți 
dintre aceștia au fami
lii. care depind de ciș- 
tigul lor, înțelegem cit 
de mare este numărul 
celor afectați de șo
maj. De aceea, ziarul 
MORNING STAR vede 
în „negarea dreptului 
la muncă cea mai gra
vă ofensă și înjosire 
adusă unui om, sursa 
celor mai multe priva
țiuni și degradări u- 
mane“. Încercînd să-și 
susțină punctul său de

• ÎN CADRUL MANI
FESTĂRILOR desfășurate în 
Polonia cu prilejul centena
rului nașterii sculptorului 
Constantin Brâncuși, la Clu
bul internațional al presei și 
cărții din Wloclawek a fost 
organizată, sub auspiciile am
basadei române, o seară 
Brâncuși

Cu acest prilej, a avut loc 
vernisajul expoziției „Monu
mente culturale și istorice din 
România” și au fost prezen
tate filmele „în țara lui 
Brâncuși“, „Sculpturi din 
lemn in România“ și „Sculp
turi la Tirgu Jiu“.

Au participat președintele 
Sfatului popular voievodal, 
Stanislaw Majewski, secretari 
ai Comitetului voievodal al 
P.M.U.P., oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

bonn. Bundestagul a aprobat 
acordurile R. F. G. - Polonia

Tn Bundestagul vest-german 
au avut Ioc dezbateri pe margi
nea acordurilor semnate între 
R.P. Polonă și R.F. Germania în 
luna octombrie 1975, la Varșo
via. în urma votului favorabil 
al partidelor din coaliția guver
namentală (Partidul Social-De
mocrat și Partidul Liberal De
mocrat), Bundestagul a aprobat 
aceste acorduri. Majoritatea 
deputaților partidelor de opozi
ție (U.C.D.—U.C.S.). au votat îm
potrivă.

în cadrul dezbaterilor pe aceas
tă temă, ministrul vest-german 
de externe. Hans Dietrich-Gen- 
scher a apreciat că acordurile cu 
R.P. Polonă „servesc interesului 
stabilirii înțelegerii reciproce și 
creării unui climat de încrede
re“ între cele două țări, repre- 
zentînd o parte componentă a 
normalizării relațiilor cu Polo
nia. Președintele Partidului So
cial-Democrat, Willy Brandt, a 
declarat că acordurile, care au 
fost convenite între conducăto
rii R.P. Polone și R.F. Germa
nia în timpul etapei finale a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa de la Hel
sinki, reprezintă „un pas în di
recția cea bună“, care contribuie 
la creșterea încrederii între cele

două state. în cuvîntul său. can
celarul federal Helmut Schmidt 
s-a pronunțat pentru continua
rea politicii de destindere și 
pentru dezvoltarea cooperării 
dintre R.F.G. și țările socialiste, 
în legătură cu acordurile cu Po
lonia, Helmut Schmidt a arătat 
că partidele din coaliția guver
namentală vor insista pentru ra
tificarea 1er.

în conformitate cu procedura 
parlamentară, acordurile au fost 
transmise spre examinare în 
Bundesrat (Camera Landurilor) 
unde, după cum se știe, majori
tatea aparține U.C.D.—U.C.S.

ca ; 17.30 Enciclopedie pentru ti
neret; 17,55 Secvențe din Festiva
lul coral „Ion Vldu“ care a avut 
loc la Lugoj ; 18.05 Atenție la... 
neatenție ; 18.30 Istoria operetei în 
personaje : „Véronique“ de André 
Messager : 18.50 Aventura cunoaș
terii ; 19,20 1001 de seri ; 19,30 Te
lejurnal ; 20.00 Steaua fără nume; 
20.55 Meridiane : 21,25 Magazin 
cultural-artistic TV ; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL «

Concertul orchestrei sim- 
și a1 zorului radioteleviziu-

20.00
fonice , 
nii române ; 22,00 Pagini de umor: 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea.

VINERI 27 FEBRUARIE

PROGRAMUL I

deTeleșcoală ; 16,30 Curs 
engleză ; 17,00 Emisiune în 
germană ; 18.45 Tragerea

16.00 
limba 
limba „______  . ___
loto ; 18.55 Din lumea plantelor șl 
animalelor : 19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal ; 20,00 Revista e- 
conomică TV : 20.25 Cel mal bun 
om pe care-1 cunosc. Film artis
tic ; 21,50 Armonii pe zăpadă ; 
22,10 24 ’

Armonii pe 
de ore.

PROGRAMUL n

Telex ; 17,05 Desene ani-
17.15 Tineri soliști de mu-

17.00 
mate ; 
zică populară ; 17,30 Toți pentru 
toți (anchetă socială — reluare) ; 
18,10 Drumuri pe cinci continen
te ; 19.10 Zece minute cu Con
stanța Cîmpeanu, Mihaela Mără- 
cineanu, Elena Dacian și George 
Bodnarcluc : 19.20 1001 de seri : 
19,30 Telejurnal ; 20,00 Bucuroși de 
oaspeți la Ploiești : 20.40 Viața e- 
conomicâ a Capitalei ; 21.00 Telex; 
21.05 Armonii intime : 21.25 Mai 
aveți o Întrebare ? ; 22,05 Amin
tiri... Amintiri.
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vedere, ziarul scrie t 
„Să luăm ca exemplu 
orice tînăr, din zecile 
de mii de tineri brita
nici, care a fost refu
zat pretutindeni, spu- 
nîndu-i-se: „nu avem 
nimic pentru dv.“ Dis
perat, tînărul rătăceș
te pe străzi, pe la ofi
ciile de plasare, hăme
sit de foame, lipsit de 
speranțe. Un aseme
nea tînăr se oprește în 
fața unei vitrine pu
ternic și multicolor lu
minate, plină cu de 
toate Ce să facă? Să 
pună mina pe o cără
midă ca sâ spargă vi
trina pentru a fura? 
Să întindă mina tre
cătorilor pentru a 
cerși? Dar o tîpără 
fără lucru, ce cale are 
de ales? Lipsindu-i pe 
tineri de posibilitatea 
de a munci ii împin
gem pe panta degra
dării mora'e și spiri-dării mora'e 
tuale.“

Acestea au 
zel-: care au 
nai un grup 
londonezi să constituie 
o asociație numită 
„Campania împotriva 
șomajului in rindurile 
tineretului". Asociația 
își propune, printre al
tele, ca, in cadrul mă
surilor întreprinse de 
guvernul Wilson, să-i 
ajute pe 
găsească 
muncă.
nind seama de adinei- 
rea crizei economice, 
de situația tineretului 
ca urmare a acesteia, 
și-a propus organiza
rea la 24 aprilie a 
unei Conferințe națio
nale la Manchester, 
pentru a discuta con
secințele dezastruoase 
ale creșterii număru
lui șomerilor in Marea 
Britanie.

fost cau- 
determi- 
de tineri

tineri să-și 
un loc de 

Totodată, |i-

N. PLOPEAMÜ

Val de greve in Spania
Valul de greve care a cuprins 

Spania a ajuns în aceste zile la 
o cotă ridicată — relatează din 
Madrid corespondentul agenției 
United Press Internațional, care 
face o adevărată trecere în re
vistă a amplelor acțiuni reven
dicative desfășurate în ultimul 
timp de diferitele categorii de 
oameni ai muncii spanioli.

Astfel, se află in grevă lu
crătorii de la transporturile pu
blice din orașul Sevilla, unde 
orice activitate în acest sector, 
practic, a încetat. Pe de altă 
parte. în provincia Barcelona, în 
industria construcțiilor, se află 
in grevă, potrivit cifrei difuzate 
de aceeași agenție, nu mai puțin 
de 100 000 de muncitori. De a- 
semenea, în capitala acestei 
provincii. 13 000 de salariati ai 
municipalității au încetat lucrul.

Unul din cele mai puternice 
conflicte de muncă se desfășoa
ră in provincia minieră Asturia. 
la acțiunile revendicative parti- 
cipind circa 20 000 de mineri.

Nici capitala țării nu este izo
lată în acest context, la Ma
drid aflîndu-se în grevă perso
nalul de la principala companie 
de desfacere a medicamentelòr.

Agenția U.P.I. menționează că 
deși aceste greve au ca obiec
tiv principal îmbunătățirea con
dițiilor de viață, sint prezen
tate și revendicări cu caracter 
politic — libertatea de 
și acțiune sindicală, 
de amnistii politice.

Este de notat, de 
faptul că
muncă, în care sînt 
sute de mii de salariati, au loc 
într-un moment în care econo
mia spaniolă întîmpină nu
meroase dificultăți, unul din re
centele efecte ale acestora fiind

devalorizarea monedei naționa
le — peseta.

De altfel, joi. agenția națio
nală CIFRA a anunțat că guver
nul studiază posibilitatea majo
rării prețurilor de vinzare la o 
serie de produse de consum, 
precum și la benzină. O astfel 
de măsură, notează U.P.I., tiu 
face decit să contribuie la spori
rea tendințelor inflaționiste. Spa
nia avind deja o rată anuală a 
inflației de 15 la sută.

Un membru al C.C. 
al P.C. din Spania 
arestat la Madrid

• AUTORITĂȚILE SPANIO
LE l-au arestat, joi seara, la 
Madrid, pe Sanchez Montero. 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Spa
nia — relatează agenția France 
Presse. Potrivit agenției, San
chez Montero este invinuit că a 
ținut recent o conferință la Uni
versitatea madrilenă, la care au 
luat parte un mare număr de 
studenți.

Obiectivele
organizare 
acordarea

asemenea.
aceste conflicte de 

implicați

• SUPRATAXĂ PE ȚIGĂRI. Savanții Renato Dulbocco, de la 
Centrul imperial de cercetări contra cancerului din Londra și 
Howard Temin, de la Universitatea din Wisconsin, laureați ai 
premiului Nobel pe anul 1975, au propus Subcomisiei senato
riale a S.U.A. introducerea de către guvern a unei suprataxe 
de 50 de cenți la fiecare pachet de țigări, produse ce conțin 
elemente provocatoare de cancer. Legătura intre tutun și can
cerul pulmonar este indiscutabilă, au precizat cei doi laureați 
ai premiului Nobel, subliniind că în fiecare an în S.U.A. mor 
60 000 de oameni din cauza cancerului pulmonar • CUTRE
MUR 1N MEXIC. Seismografele de la Ciudad de Mexico au în
registrat un cutremur de gradul 5.5 pe scara Richter, al " '
epicentru a fost situat in Pacific, în largul coastelor 
cane, la 550 km sud-est de capitală. Potrivit primelor 
mâții, seismul nu a provocat pagube materiale și nici 
tăcut victime omenești • UN ORDINATOR CAMPION DE 
Președintele Federației genoveze de șah, Willy Trepp, vorbind 
despre „Dl. Dec", singurul ordinator participant, alături de 4C 
de concurenți la turneul de șah „Open", care se desfășoară 
de trei săptămîni la Geneva, susține că nu este exclus ca 
acesta să devină campion. Din trei jocuri el a cîștlgat două 
și a pierdut unul, clasindu-se ta prezent pe primele 3—4 locuri 
• CATASTROFA DIN GUATEMALA s-a soldat CU 22 368 morți, 
74 415 răniți, iar 1 006 000 au rămas fără adăpost. O grupă de 
medici 
vastat Guatemala, producînd importante pagube ta estul ță
rii, ar fi rost provocat de energia radioactivă. In susținerea 
acestei

cărui 
mexi- 
infor- 
nu a 
ȘAH?

mexicani estimează că recentul cutremur care a de-

ipoteze, medicii mexicani aduc ca argument faptul că 
regiunea in cauză este bogată în depozite de zăcăminte ra
dioactive, probabil de uraniu. Analizele efectuate au scos in 
evidență că un mare număr de locuitori din această regiune, 
Zacapa, sufereau de mult timp de leziuni canceroase la in
testin. O puternică concentrație din aceste minereuri s-a găsit 
în alimentele produse în zona Zacapa, ca și în apa potabilă 
• VINZAREA SECOLULUI. Cea mai importantă vinzare a se
colului de vinuri Bordeaux va avea loc intre 25 șl 26 martie 
la Londra, unde vor fi distribuite 30 000 de lăzi de Bordeaux, 
alb și roșu, din producția anilor 1950—1971. Este a doua- 
mare vinzare de vinuri de Bordeaux la Londra In decurs de 
un an • BENZINĂ DIN CĂRBUNI. Trei cercetători americani 
au pus la punct un nou procedeu de transformare a cărbu
nelui în benzină, care se caracterizează prin 
dicat (90 la sută) și un cost mai scăzut decit metodele utili
zate pînă acum. Noutatea procedeului constă In transforma
rea inițială a cărbunelui în metanol, din care se obține apoi 
benzina • DESCOPERIRE ARHEOLOGICĂ. Cu prilejul unor 
lucrări de construcții efectuate în orașul elvețian Lugano au 
fost descoperite urne funerare și vase antice datînd din se
colul al iv-lea î.e.n., apreciate, de specialiști, ca fiind de 
mare interes arheologic • LONGEVITATE. Datele furnizate de 
Direcția centrală de statistică a R.P. Bulgaria arată că în anul 
1975 durata medie a vieții a fost ta această țară de 71,1 ani, 
cifra respectivă marcind o creștere de 20 ani ta raport cu si
tuația existentă în acest domeniu în anul 1939. In perioada 
actuală, vîrsta de 80 ani este atinsă de 30 la sută dintre 
bărbați și 39 la sută dintre femei, Bulgaria situîndu-se astfel 
pe un loc de frunte ta lume în ce privește durata medie a 
vieții locuitorilor țării • FESTIVALUL DE LA TAMPERE. în 
orașul finlandez Tampere s-a deschis tradiționalul festival al 
filmelor de scurt metraj, ta cadrul acestuia vor fi prezentate 
62 filme, dintre care 23 documentare, 17 de animație. 15 pen
tru copii și 7 pe teme sportive. înainte de deschiderea fes
tivalului, la Tampere a avut loc un seminar internațional asu
pra problemelor cooperării în domeniul difuzării filmelor de 
scurt metra).

•» Tiparul I Combinatul poUgratlo „Casa Scinteti*.
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tentativei eșuate
de lovitură de stat

din Nigeria
Guvernul federal al Nigeriei 
dat publicității o declarațiea

în legătură cu anchetarea îm
prejurărilor in care a avut loc 
tentativa de lovitură de stat 
eșuată la 13 februarie, căreia 
i-a căzut victimă generalul 
Murtala Ramat Muhammed,
șeful statului, — anunță postul 
de radio Lagos. Pârtiei panții
la această acțiune, inițiată de 
colonelul S. M. Dimka, urmă
reau răsturnarea regimului în 
Nigeria, exterminarea șefului 
statului și a altor membri ai 
Consiliului Militar Suprem, a- 
nularea măsurilor inițiate in 
vederea restabilirii ordinii, 
combaterii corupției și consoli
dării elementelor reacționare 
din tară — se arată în decla
rație. Acțiunea grupului de ofi
țeri a avut drept scop readu- 

statului a 
Gowon, în
de șef de 

Documentul

cerea în fruntea 
generalului Yakubu 
lăturat din funcția
stat în iulie 1975. 
relevă, în legătură cu aceasta,
că guvernul federal al Nigeriei
este în posesia mai multor do
vezi care confirmă intențiile 
celor care au luat parte la eve
nimentele de la 13 februarie, 
precum și faptul că Yakubu 
Go.won era în cunoștință de 
cauză în ce privește intențiile 
grupului condus de S. M. 
Dimka.

Postul de radio Lagos infor
mează că autoritățile de resort 
din Nigeria desfășoară o an
chetă în vederea stabilirii per
soanelor vinovate de asasina
rea șefului statului, Murtala 
Ramat Muhammed. urmind ca 
la încheierea acesteia partici- 
panții la complot să fie defe
riți instanțelor militare.

Referitor la situația din Ni
geria, agențiile internaționale 
de presă relatează că guvernul 
federal a autorizat reluarea 
traficului aerian intern 
pe timpul zilei. Traficul 
internațional continuă să 
nă suspendat, frontierele, 
turile și punctele de frontieră 
fiind închise. în capitală și în 
principalele orașe. întreprinde
rile. băncile și Instituțiile și-au 
reluat, treptat, activitatea nor
mală. Numeroase demonstrații 
de sprijin în favoarea guver
nului federal au avut loc la 
Lagos, Ibadan și în alte prin
cipale orașe nigeriene.
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