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AUTOUTILAREA JURNAL DE ÎNTRECERE
un examen major

al competenței profesionale
Săvinești — una din primele 

„stații pilot“ ale industriei noas
tre chimice, emblemă cucerită 
nu numai prin tradiție, prin 
faptul că Săvineștiul se consti
tuie printre primele coloane ale 
chimiei românești, ci mai ales 
prin hărnicia nedezmințită a co
lectivului de muncă.

Tfrecem prin secția „Poliamid 
I-t-3“ despre care aflăm că a fost 
■prima capacitate care, în urmă 
cu mulți ani, a marcat debutul 
productiv al marelui combinat. 
Preocuparea pentru moderni
zare. pentru diversificarea pro
ducției, este vizibilă în conti
nuare. la fiecare loc de muncă.

— Sintem, ne declara ingi
nera Georgeta Matache, la a 
doua fază, i-aș zice capitală, de 
modernizare a întregii secții. Ca 
și. la prima acțiune de acest fel 
care a avut loc în urmă cu 
cițiva ani, nici acum nu a mai 
fost nevoie de o nouă investiție 
deși valoarea totală a lucrării se 
ridică la citeva milioane lei.

Modernizarea prin forțe pro
prii a unei linii tehnologice in 
chimie, unde noutatea se succede 
cu atita rapiditate, nu se reali
zează ușor. Apelul la investiție 
ar fi fost o soluție mai comodă, 
dar nu pentru niște specialiști 
cu o bogată experiență în do
meniul autoutilării care au do
vedit, in nenumărate situații, 
înalta lor competență profesio
nală. Ca urmare a executării e- 
chipamentelor necesare in ate
lierele proprii, toate cheltuielile

pe care le presupune moderni
zarea începută acum, la linia de 
fire urmează să se recupereze 
pe seama sporului de producție, 
în mai puțin de doi ani. Acesta 
este insă doar unul din avanta
jele modernizării. Noua instala
ție la care se lucrează va con
duce în același timp la valorifi-

Combinatul
c'ismic

Să vineții

carea intr-un grad superior a 
materiei prime, la creșterea ca
lității și diversificarea sortimen
telor de fire poliamidice. In lo
cul firelor groase, ponderea o 
vor deține de aici înainte firele 
subțiri, solicitate tot mai mult 
de către industria, textilă.

Inițial, se aprecia că această 
înnoire va dura aproape un an 
de zile. De îndată insă ce oa
menii secției au intrat in pose
sia proiectelor definitive și au 
trecut la pregătirea și execuția 
propriu-zisă a lucrărilor, s-a con
turat un nou termen care a și 
fost înscris in planul de măsuri 
tehnico-administrative : sfirșitul 
semestrului unu.

— îndoiala unora că lucrarea 
nu va putea fi gata in mai pu

țin de un an de zile, ne spune 
maistrul amecist Nicolae Ogrin, 
pornea de la faptul că dintre cei 
care au executat modernizarea 
primei linii,, in urmă cu cinci 
ani, nu au mai rămas in secție 
decit foarte puțini. Prin extin
derea combinatului, mulți dintre 
cei care lucrau atunci la „Polia- 
mid 1—3“ au trecut intre timp, 
în alte secții. La fel de bine 
s-au descurcat însă și cei mai 
nou veniți. Dovadă că și anul 
trecut, eu asemenea tineri și 
tot prin autoutilare, am realizat 
o instalație pentru producerea 
de granule poliamidice destinate 
prelucrării in industria de mase 
plastice.

Prin iptrarea in producție in 
7975 a acestei instalații, capaci
tatea de polimerizare a secției 
a crescut, pe același spațiu, cu 
15 la sută, prețul de cost a scă
zut cu aproape 3 la sută, iar 
ponderea produselor de calitatea 
I ă sporit cu 5 la sută față de 
sarcina de plan. Prin noua mo
dernizare la care se lucrează in 
prezent, se prevede o îmbună
tățire și mai substanțială a u- 
cestor indicatori și în primul 
rînd a. calității, concomitent cu 
diversificarea produselor. Chi- 
miștii de la Săvinești răspund 
astfel, intr-o măsură mai mare, 
exigențelor intr-o continuă creș
tere ale industriei ușoare pro
ducătoare de bunuri de larg con
sum.

Realizind indici 
superiori de utili
zare a agregatelor 
și o productivitate 
a muncii care atin
ge de pe acum ni
velul prevăzut ia 
finele primului se
mestru, colectivul

întreprinderii de 
specialitate din Gă- 
ești a livrat benefi
ciarilor cel de-al 
1500-lea frigider 
cu compresor pes
te prevederile pla
nului la zi. Acest 
succes cantitativ

este corelat și cu 
cel calitativ. pro
dusele unității dim- 
bovitene cunoscind 
o gamă diversifica
tă, o linie modernă 
și parametri de 
funcționare îmbu
nătățiți.

Valorificarea superioară a metalului ocupă un loc impor
tant în preocupările actuale ale constructorilor de mașini. în 
acest context, pe baza rezultatelor unor programe de cerce
tare. desfășurate în ultimul timp, s-a obținut pentru multe 
produse un consum tehnologic raționa] și, ca urmare, reali
zarea de sortimente superioare calitativ și cu o greutate netă 
redusă, în care valoarea metalului inclus depășește — în 
comparație cu realizările primului an ai cincinalului trecut — 
de 10—15 ori pe cea inițială. în domeniul producției de tur- 
boagregaie de puteri între 2,5 și 12 MW, de pildă, s-a obți
nut o reducere a greutății medii de circa 10 la sută, iar în 
cel al utilajului petrolier, valoarea metalului inclus în pro
dus a întrecut dublul celei inițiale.

Folosirea unor e- 
lemente tipizate și 
standardizate în 
procesele tehnolo
gice, perfecționarea 
unor scule și dispo
zitive, realizarea 
de mașini și dispo
zitive prin autodo-

tare sînt numai ci- 
teva din căile prin 
care colectivul în
treprinderii „23 Au
gust“ din București 
reușește să realize
ze, constant, un in
dice ridicat al pro
ductivității muncii.

Aproape numai pe 
această bază, în 
primele două luni 
ale anului, colecti
vul întreprinderii a 
fabricat, peste pre
vederi, 16 locomo
tive Diesel hidrau-

CAMPANIA AGRICOLĂ

pămintului căldură
Perieți și Bălteni. două coope

rative agricole așezate în partea 
de sud-est a județului Olt. Două 
unități aflate la distanță de 7 
km. doar in ceea ce privește se
diile lor, altfel cu păminturile 
îngemănate, cu oameni la fel de 
harnici, de inimoși. Două unități, 
la ..poarta“ cărora, prin poziția 
geografică, primăvara bate in 
aceeași- clipă. Firesc, deci, ca 
pregătirile pentru a intimpina 
anotimpul, muncii intense să cu
noască același efort, același sta
diu ; de muncă, desigur, de or
ganizare in aceeași măsură.

In ambele unități, cifrele de 
plan pe. acest an au fost dezbă
tute cu seriozitate, cu spirit de 
răspundere, cu inițiativă. La 
Bălteni — aflăm din discuția cu 
tovarășul. Gh. Enache, președin
tele cooperativei — urmează a fi 
semănate 560 ha cu porumb. 400 
ha eu floarea-soarelui, 50 ba 
cu in, 30 ha cu tutun. La Pe- 
rieti — interlocutor, de aseme
nea. președintele. Stelian Papa- 
raaică — același plan de culturi, 
mărit însă cu 258 ha la porumb 
și 20 ha la tutun.

In cele două unități s-a lu
crat. cu spor, cu răspundere și 
competență, pe tot întinsul ier
nii, la arat și fertilizat păm in
tui. Astăzi, această activitate 
poate fi relatată, precum se 
vede, intr-o singură frază, dar 
numai oamenii de aici, mecani
zatorii în special, știu cît a fost 
de ciinoasă vremea, cum ardea 
mina, de ger. pe volan, cum 
parcă, după cum imi spune un 
tinăr tractorist, „auzeai cum în
gheață motorina in tractor“. Dar 
momentul a trecut.. însă cei ce 
l-au forțat merită evidentiați. Ei 
se numesc : Florea Marin, Ba
dea Găină, Mircea Rotaru, Ma
rin Istrate. Alexandru și Virgil 
Abagiu, Gheorghe Dicu — la 
Bălteni : Marin Opranu, Ion OI- 
teanu, Alexandru Puiu — la Fe
ricii. Sint țăranii locului deve- 
niți, sub zodia primenirii satu
lui. mecanizatori. tineri și 
virstnici care, cu tractoarele in 
cuplu, au reușit să are sutele 
de hectare, să transporte în cimp 
mii de tone de. îngrășăminte na
turale și chimice.

Organizatoric vorbind, cei doi 
președinți s-au îngrijit să aibă 
numai sămintă de bună călită- . 
te. fiecare cultură, fiecare gen de 
activitate avind programul său 
de acțiune bine stabilit. In con
cordanță cu exigențele în vi
goare, dar și pe baza unei pro
funde consultări a oamenilor, in 
ambele unități s-au alcătuit 
echipele de lucru. Pentru aceasta 
s-au avut in vedere realitățile 
obiective ale locului, mutațiile 
petrecute in forța de muncă. La 
Bălteni, de pildă, există la a- 
eeastă oră, din aceiași tradițio
nali agricultori, nu mai puțin 
de 320 ceferiști și 180 șoferi pro
fesioniști. De la Perieți, awto- 
buzele-convenții ale unităților 
industriale din Slatina fac zil
nic naveta cu zeci și sute de 
localnici. Ținindu-se seama de 
toate acestea, fiecare formație a 
tost judicios alcătuită, reparii-

zarea suprafețelor de muncă fă
cută proporțional Tradiția și 
bunele rezultate de pînă acum 
au impus aici echipe formate 
numai din cooperatori, între 10 
și 2.5 de brațe fiecare, retribui
rea făcindu-se însă in acord glo
bal pe întreaga echipă. La_ Pe- 
rieți — frumoasă, inițiativă ! — 
mecanizatorii s-au angajat să 
lucreze in acord global 100 ha 
cu porumb și 50 ha cu fl-oarea- 
soarelui. „Este un experiment
— spune președintele — dar. ca 
orice experiment specific nonă. 
el se va integra curind tradiției 
muncii“. Experiențe de bun 
augur, mai exact, inițiative ge
neroase. sint în aceste locuri tot 
mai frecvente, dinamizate de 
campania primăverii. Fie că este 
vorba de o simplă propunere, in
tr-o adunare generală, fie de an
gajamentul unei echipe de a lua 
o suprafață mai mare de lucru, 
toate acestea vădesc preocuparea, 
cooperatorilor pentru bunul 
mers al muncii, al propriei lor 
bună stări. „Altfel nici nu se 
poate vorbi — îmi zicea 'n hi- 
trin cooperator. Iile Ghiocanu — 
din moment ce in fiecare iarnă 
încălzim cu căldura noastră pă- 
mîntul și-l udăm cu sudoare să-l 
facem mai bun și prieten“.

Specialiștii susțin — și așa este
— că porumbul se seamănă cînd 
în sol există o temperatură con
stantă de plus 10 grade. La Pe- 
rieți și Bălteai, termometrul 
arată mai. mult cu cel puțin un 
grad. Este surplusul de căldură 
pe care oamenii îl dăruie con
stant, prin munca lor, pămin
tului.
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ELECTRICĂ NR. 1
Cincinalul revo

luției tehnico-știin- 
țifice ridică sarcini 
de mare răspun
dere pentru colec
tivul celei mai ti
nere cetăți meta
lurgice a țârii : În
treprinderea de e- 
țeluri speciale din 
Tirgoviște. Asimi
larea de noi mărci 
de oțeluri, o cit
mai înaltă calitate 
a 
principalele repere 
ale activității de 
fiecare zi asupra 
cărora sînt concen
trate eforturile în
tregului colectiv.

acestora sînt

Foto : V. RANGA

Finalitatea lucrării de diplomă 
răspunsul concret, prompt,

la cerințele producției
Pentru cei 96 de absolvenți ai 

Facultății de instalații a Insti
tutului de construcții din Bucu
rești, susținerea recentă, con
form planului de învățămint. a 
lucrărilor de diplomă a consti
tuit, cum era și firesc, adevă
ratul examen al capacității in
ginerești. Contractele nume
roase încheiate cu diverse uni
tăți economice, ridicarea unor 
cercetări științifice rangul

N. COȘOVEANU

Modernele construcții de lo
cuințe din Nehoivl — județul 
Buzău, definesc noul profil 

urbanistic al localității.

roto : AGERPRES

în pregătirea Congresului educației politice și al culturii

EPOPEEA NAȚIONALA'A1

lucrării de diplomă. precum 
și colaborarea optimă cu insti
tutele de proiectare au făcut ca 
*n totalitate proiectele de diplo
mă ale studenților să fie inspi
rate din necesități practice, din 
cerințele producției. Aceasta 
corespunde intru totul dezide
ratului formulat de secretarul 
generai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la deschide
rea noului an universitar, ca 
absolventul oricărui institut de 
învățămint tehnic să-și încheie 
studiile cu elaborarea unei lu
crări de diplomă cu caracter 
practic, care să poată fi folo
sită prompt în producție.

Membrii comisiei de exami
nare ar fi putut urmări și a- 
precia o serie de proiecte chiar 
îp faza lor de execuție. Cînd 
spunem aceasta, ne 
lucrarea care a fost 
în scopul extinderii 
institut în cartierul Tei. proiec
tarea instalației electrice la 
cantină și cămin, automatizarea 
laboratorului de hidraulică, cli- 
matizarea sălii calculatorului cu 
care va fi dotat viitorul centru 
de calcul al institutului etc. Pro
iectele „inginerilor“ Victor Stă- 
nescu. Alin Panduru și Laurian 
Andrici fac parte dintr-un con
tract cu întreprinderea „Tehno- 
frig“ din Cluj-Napoca și au avut 
in studiu tipizarea instalațiilor 
frigorifice de mare putere. O 
colegă a lor. Nina Orzea. a în
cercat chiar mai mult : a adop
tat pe calculator dimensionarea 
celor mai importante utilaje ale 
instalației.

Alți studenti care au lucrat în 
proiectare în cadrul unor insti
tute au realizat proiecte în pa
ralel cu inginerii și proiectan- 
ții pentru o confruntare a so
luțiilor, în timp ce o altă parte 
ș-a bucurat de îndrumarea și 
Controlul specialiștilor din pro
ducție.

Radu Roman, președintele 
Consiliului A.S. pe facultate, în
cerca o privire de ansamblu a- 
supra ultimului act al studen
ției. „Anul acesta multe s-au 
schimbat în bine. Forma clasi
că de prezentare a proiectelor

gindim la 
întocmită 

propriului

— studentul și proiectul — i 
devenit ceva depășit. Cerințele 
producției, ale beneficiarilor 
sînt de mai mare complexitate, 
ceea ce face ca, de regulă, pro
iectele să fie realizate pe echi
pe ; grupe de 2—5 sau mai 
mulți studenți colaborează la • 
temă. După ce soluțiile gene
rale au fost gîndite, activitatea 
se împarte pe sectoare ca, apei» 
acestea să se asambleze în- 
tr-unul singur, la examen fie
care dintre studenți susținîn- 
du-și partea Pe care a elabo
rat-o. Prin urmare, noi. asocia
ția. ne-am fixat ca obiectiv per
manent atragerea tuturor stu
denților din toți anii în munca 
de cercetare pe bază de con
tract — de unde îșî aleg și te
matica lucrărilor de diplomă, 
precum și pregătirea lor la școala 
echipei de cercetători. în felul 
acesta sperăm ca procentajul 
lucrărilor 
practică să 
maximă“.

Dar și un 
tervenție s-ar cuveni să fie pus 
cu prioritate : lupta împotriva 
rutinei în elaborarea proiectelor 
de diplomă. Se mai întocmesc 
o serie de proiecte care nu sînt 
altceva decit proiecte mai 
vechi, refăcute pe baza unor 
date noi, primite, e drept, de 1* 
unități economice, dar de care 
nu se mai interesează nimeni. 
După susținere, ele iau drumul 
rafturilor de arhivă, fiind desti
nate... prafului. Intervine aici și 
optica greșită a celor din pro
ducție, care n-au încredere în 
capacitatea studenților de a 
gîndi și transpune în practică 
soluții noi. avantajoase și a- 
tunci ii solicită pe studenti să 
repete soluții deja date. Tovară
șul conf. ing. Radu Adrian 
Peicu, de la Facultatea de utilaj 
tehnologic, e de părere că 
această optică poate fi schim
bată numai prin fapte, prin ca
litatea muncii depuse atit de

cu aplicabilitate 
crească spre limita

alt obiectiv de in-

ION MIHALACHE

(Continuare in pag. a Il-a)

I. ANDREIȚA

Dacă analizăm epocile de mare efer- 
le-a cunos- 

observa, in
mai ales 
la atingerea cărora parti- 
creatorii autentici. Ca să 

la epoca lui Alexandru loan

vescență artistică 
cut

care 
vom 
definesc

Pe 
istoria românilor 

tre altele, că ele se 
jurul unor obiective comune 

talente diferite, toți 
exemplu, m-aș referi

Interviu cu
ION DODU BĂLAN

in
cipă, cu 
luăm un

. Cuza, despre care A. D. Xenopol observă, cu dreptate că, atunci, 
„mintea românească a fost trasă cu putere pe tărimul patriotic 
și național, pentru că drepturile românilor la viață, trebuind fără 
încetare apărate prin o luptă contra elementelor cotropitoare, se 
înțelege de la sine că existența națională ce era pentru cuge
tările mai alese, visul suprem, trebuia să atragă către dinsa re
vărsările inimei. Literatura atit ca proză cît și ca versuri (...) tre
buia să imbrace la români mai ales mantia patriotică". Marele 
istoric subliniază concordanța literaturii cu nevoile și specificul 
vremii, arâtindu-i legătura cu țelurile existenței, ale societății in 
general, subliniind că, în acel context, ea „reproduce mai mult

bătăile inimei colective decit acelea ale 
inimei individuale". Stabilind, ca să spu
nem așa, genul proxim, Xenopol nu ig
noră însă „diferența specifică", definin- 

Anume, el precizează că „Poe- 
atuncea să ajungă culmea, cind 

inimi largi, incăpătoare, in care bucuriile și 
durerile obștești iau chipul unor bucurii și dureri perso
nale. Pe cînd și poeții mai puțin înzestrați vor putea cînta, uneori 
in culori adevărate și mișcătoare, propriile lor simțiri, numai cei 
mai mari vor fi în stare a îmbrăca in forme nepieritoare iubirea 
întregului din care fac parte". Ca de atitea ori, putem considera 
și in acest caz că istoria vorbește prezentului in termeni deosebit 
de actuali.

In definirea conceptului de epopee națională, la realizarea 
căreia partidul cheamă pe toți creatorii, cred că asemenea în
drumări istorice sînt prețioase. Cum trebuie să înțelegem parti
ciparea tuturor creatorilor de azi 
naționale ?

d-o cu mult discernămint. 
ziile patriotice pot numai 
pornesc din

la realizarea acestei epopei
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LUMEA IDEILOR ETICA LIBERTĂȚII

CULTURĂ Note de lector : 
ISTORIA PĂDURII ROMÂNEȘTI

— în spiritul Programului 
ideologic, ari partidului, în toate 
artele se preconizează realizarea 
unor momente semnificative și 
reprezentative din epopeea na
țională. Evident, această preocu
pare, acest efort creator care a 
mobilizat scriitori, pictori, muzi
cieni dintre cei mai de seamă nu 
este, și nu poate fi, un factor

restrictiv din, punct de vedere 
tematic. Dramaturgii, toți artiș
tii, instituțiile artistice de spec
tacole pot desfășura o vastă și 
variată activitate, pot aborda 
orice tematică, în spiritul reflec
tării dialectice a complexității 
vieții, cu bucuriile, tristețile. în
frângerile și satisfacțiile ei. Ope
ra de artă contemporană să re-

țina. în spiritul adevărului 
vieții, lupta dintre vechi și nou 
în procesul devenirii istorice, cu 
toate consecințele ce au loc pe 
planul conștiinței, bucuria și 
plînsul, luminile și umbrele, ma
rile împliniri individuale și co
lective care dau dimensiuni de 
epopee acestei mărețe epoci 
istorice. parte,

o profesie sau pentru o funcție ?
„Citind articolul „Sint absol

vent al liceului de specialitate, 
adică muncitor cu înaltă califi
care“ apărut in „Scânteia tine
retului“ în. loc să mă fi lămurit 
complet asupra viitorului fiului 
meu, care este elev în anul III 
al unui liceu industrial minier, 
am rămas cu o serie de necla
rități la care nu găsesc z-ăs- 
puns... Cunosc că și acum doi 
ani cînd mi-am înscris copilul 
la liceu și în prezent erau și 
sînt posibilități de calificare 
prin școli profesionale sau prin 
cursuri de scurtă durată. Cu
nosc, de asemenea, avantajele 
pe care le au elevii din școlile 
profesionale, ca să nu vorbesc 
de cei care sint la cursuri de 
scurtă durată și care primesc 
retribuție lunară egală cu cîș- 
tigul mediu realizat în produc
ție. Nu cunosc însă ce formă de 
calificare este aceasta prin care, 
după cinci ani de școală, tână
rul să obțină o diplomă pe care 
lă scrie „muncitor cu înaltă

calificare“, cînd se știe că in 
industrie trebuie strungari, lă
cătuși, -turnători, electricieni. 
După cum înțeleg eu, cel care 
poartă titlul de muncitor cu 
înaltă calificare ar trebui să 
cunoască practic toate meserii-

î

le. ceea ce nu este realizabil... 
Citind acel articol trăiesc cu 
sentimentul că am făcut o gre
șeală ireparabilă înscriind co
pilul la un astfel de liceu... 
V-aș ruga să-mi răspundeți 
care sint, totuși, avantajele ab
solvenților liceelor de speciali
tate față de cei de la celelalte 
forme de pregătire a muncito
rilor ? Pe cele din articol le 
rețin »i în special rețin că nu

sint buni de nimic, adică nici 
ca muncitori, nici ca funcțio
nari. Ce vor ajunge oare ?“. 
Semnează M. I.. comuna Hăla- 
giii, județul Arad.

Din , cele două serii înșumînd 
fiecare aproape 300 000 de ado
lescenți aflați in prima treaptă 
a liceului, peste 70 la sută sint 
cuprinși în licee cu profil in
dustrial, agro-industrial, eco
nomic, sanitar etc. și mai puțin 
de .30 la sută sint cuprinși în 
liceele real-umaniste, liceul de 
specialitate fiind considerat 
școala viitorului. Oare 300 000 
— de fapt 600 000 — dețineri și 
părinții lor să fi căzut în eroa
re alegind un asemenea liceu ? 
Realitatea nu dă posibilitatea 
unei asemenea interpretări. Ti
nerii și părinții lor înțeleg bine 
evoluția școlii românești în sen
sul optimizării eficienței sale

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)

cred că cine nu poate găsi 
in sine. în resursele talentului 
său. tonul, stilul specific ne
cesar abordării unoi- mari opere, 
fragmente ale epopeii naționale, 
nu este obligat s-o facă. Teme
le epopeii naționale sint teme 
mari, generoase, inepuizabile și 
nimeni, mai ales cei nechemați, 
n-are dreptul să facă exerciții 
Stilistice pe ele. Avem nevoie de 
lucrări bune, valoroase in orice 
gen, și farse, și comedii, opere 
utile, necesare și ele educației 
oamenilor. Firește, dacă cineva 
are o durere, fie și un „amor ne
împlinit“, și vrea să și-o expri
me in artă n-are decit. dar cu 
condiția de a crea o operă ade
vărată, emoționantă. Nu se 
poate pretinde un ton epopeic 
de la un talent delicat, versuri 
viguroase, viziuni ample de la 
poeți tăcuți pentru alte accen
te. nu e nimeni atit de absurd 
incit să ..înhame și fluturii la 
trăsură“ (N. Iorga). H. G. Wells, 
vorbind despre stilul lui Henrv 
James, îl compară plastic cu un 
elefant care pretinde să ridice 
cu trompa un ac cu gămălie. ' 
„Aceeași impresie ar lăsa o poe
zie nerevoluționată, năzuind să 
ridice cu trompa ei de( fum su
flul specific al revoluției“ — 
notează Roberto Fernandez Re- 
tamar in eseul ..Poezia și revo
luția“.

în ce. ne privește, . noi 
toți ne bucurăm de existen
ta unor îndrumări și orien
tări clare, cuprinse în docu
mente de o mare valoare 
teoretică și practică. Documen
tele orientative, cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu con
țin și in această privință con
duita, aduc nuanțările care se

C. STANESCU

(Continuare in pag. a lll-a)

CASA NOASTRA
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Răspîniie de drumuri. îna
inte, sat. La dreapta, șoseaua 
care leagă Craiova de partea 
de sud a Olteniei. După un 
drum fără prea multe schim
bări de viteză, ale mașinii, 
trecem ușor un deal. De o 
parte și de alta, pădure. în 
dreapta șoselei, o adîncitură. 
in stînga, înălțime. Nici nu 
te aștepți ca in locul cîmpiei 
nesfirșițe să vezi 
deodată alt fel 
de orizont.

E noapte. Re- 
parcurg în min
te satele din
spre Dunăre.

Cintec de haiduci care vor 
să treacă Jiul — Podari.

Cuvînt care miroase me
reu a ceea ce înseamnă el în
suși primăvara — Livtezi.

Galopul unui cal nedomo
lit — Calopăr.

Nume de vin ce învecheș
te intr-un nume de fecioară 
stranie — Segarcea.

Răsare iarba prin pămin- 
tul dat cu ceară pentru săr
bători — Cerăt.

Din dorul de a avea un 
Giurgiu port la Dunăre, a- 
ceastă așezare port la Dăz- 
nățui — Giurgita.

Cel 
mine, 
demn și mai muncitor 
satele

Adunare de harnice 
pe coama șoselei — Goicea.

Nume de pîrîu sălbatic, ce 
seamănă cu-acela de mistreț 
— Bistreț.

întunericul gros e spart 
doar de farurile mașinilor 
care urcă greu. Liniștea nop
ții dă mister acestui drum

despre care eu aflasem 
are tilcurile Iui. E vorba de 
o poveste care circula prin
tre oameni, o poveste pe 
care unii din bătrinii noștri 
probabil au trăit-o. Dacă 
te-ai opri și-ai întreba cum 
se numește acest loc, ți s-ar 
răspunde că se știe numele 
dealului pentru că oa
menii i I-au dat. L-au le

gat de citeva 
intimplări.

Eu știu po
vestea de la bu
nica mea, care 
făcuse de citeva 

drum. în stîn- 
asfaltaie se mai 

drumului de

acest 
șoselei 

urmele

mai frumos pentru 
cel mai apropiat, mai 

din 
acestui sud — Bărca.

sate

ori 
ga 
văd __ f__ _
țară pe care mergeau căru
țele, simbăta, în tirgul Cra- 
iovei. în dreapta, o adînci
tură lasă impresia unei pră
păstii. Aici, ascunși în spa
tele arborilor, pentru ca um
bra lor să se suprapună pes
te a copacilor, așteptau hoții. 
Jefuiau căruțele încărcate cu 
bucate sau goleau briul ță
ranilor de banii obținuți la 
vînzarea boilor sau a lucru
rilor țesute cu multă migală 
de femei, iarna. Se intimpla 
să te aștepte două seri. O 
dată cînd treceai, ca 
dea seama ce trebuie 
caute, și la întoarcere 
luau

Undeva pe aproape se afla 
o circiumă unde se mai o- 
preau și căruțașii, dar mai 
ales se opreau ei, cei care 
așteptau la drumul marc și

IOANA PROCA

(Continuare în pag. a Ill-ai
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ETICA LIBERTĂȚII
Este binecunoscută definiția 

marxistă a libertății, ca „nece
sitate înțeleasă“ și „capacitate 
de a decide în cunoștință de 
cauză“, definiție care valorifică 
elementele raționale proprii u- 
nor Sisteme filosofice anteri
oare : al lui Spinoza sau al lui 
Hegel. în același timp, con
cepția marxistă asupra liber
tății integrează acțiunea indivi
duală îh perimetrul obiectiv al 
cerinței sociale. stabilindu-Se, 
astfel, atit comunitatea de sens 
a acestora, cit și criteriile ma
jore ale înțelegerii adecvate 
a interesului personal. în con
secință, încadrarea conduitei 
libere, individuale în coordo
natele cerințelor sociale nu 
constituie nicidecum o îngră
dire a acesteia prin limite ex
terioare, ci însuși domeniul pro
priu de acțiune a libertății au
tentice ; depășirea acestui do
meniu va echivala, așadar, cu 
alterarea — pină la dispariție 
— a conținutului libertății re
ale (lucru observat încă de că
tre iluminiștii secolelor XVII— 
XVIII, cînd formulau teoria 
„interesului personal just înțe
les“).

Aceste puncte teoretice de 
reper trebuie să fie conside
rate întotdeauna drept criterii 
fundamentale de apreciere a 
acțiunilor individuale concrete, 
a practicii libertății. Impor
tanța lor se impune cu atit 
mai mult cu cit, mai ales in 
concepțiile etice burgheze și 
mieburgheze, aspirația spre li
bertate personală este prezen
tată adesea că fundamentînd a- 
titudinile voluntariste și indi
vidualiste. modul de viață ego
ist și anarhic. Mentalități par
ticulare asemănătoare pot fi 
întilnite încă, din păcate, și în 
societatea socialistă. Firește, 
purtătorii lor nu sé declară 
niciodată în mod deschis ca 
fiind egoiști : de-a lungul seco
lelor și mileniilor, gîndirea e- 
tică progresistă a vestejit ata
șamentul excesiv purtat sieși, 
nesocotirea drepturilor celor
lalți, punerea intereselor perso
nale măi presus de cele ob
ștești, astfel, incit în orice ti
pologie morală consistentă, e- 
goistul constituie unul_ dintre 
tipurile morale celò mai repro
babile. Iată, de ce. acțiunea 
subordonată principiului egois
mului nu sé recunoaște că a- 
tarè. ci îmbracă (paradoxal 1) 
mantia „libertății“ ; mai pre
cis. mantia unei libertăți inau
tentico, èronatè. „Fac ce 
vreau!“, „fac ce-mi place !“, 
„fac efe-mi folosește !“ — sint 
expresii tipice prin care se în
cearcă fundamentarea unei a- 
serhenea libertăți ..nestinghe
rite“ ; sàu, măi bine spus, 
care ș-ar vrèà nestirigherită 
nici de către ceilalți, nici de 
puținătatea cunoștințelor, ap
titudinilor și caracterului celui 
în câuză.

Indiferent dé vorbele său de 
principiile îndărătul cărora se 
ascund mentalitatea ori condu
ita egoistă. scopul lor este, in 
genere, unul singur : avantajul 
material imediat, fără a ține 
seamă de interesele celor din 
jur Și, dé cele ritai multe ori, 
imp'òtrivà acestora. Un aseme- 
tea tip de conduită a fost pro
movat încă în concepțiile etice 
din perioada de început a capi
talismului (sub forma utilita
rismului) Uh asemenea tip de 
conduită și-a cîștigat, peste 
ocean. în secolul nostru, ò no
torietate sporită în gîndirea e- 
tică a pragmatismului. Deși cu
noscut și blamat din antichi
tate, egoismul capătă, dèci. în 
orihduirea burgheză nu numai 
o recunoaștere, ci și o justifi- 
cere și fundamentare filoso
fici, devine trăsătură „inerentă“ 
a naturii umane „eterne", mo
bil și produs al societății „ini
țiativei particulare libere“. în 
realitate, dependența egoismu
lui de societatea bazată pe pro
prietatea privată și pe relații 
de exploatare este probată atit

ÎNTREPRINDEREA DE REPARAT MATERIAL AERONAUTIC 
cu sediul în București, B-dul Ficusului nr. 44. sector 1 

Bănoasă : ÎNCADREAZĂ
• strungari
• frezori
• lăcătuși ajustori
• tinichigii structuHștl
o timtiiări toate posturile categ. 2—5
• mhnbitbri heealiflcați (pentru curs de calificare la locul 

de muncă) în meseriile strungari, frezori, lăcătuși ajustori. 
tinichigii structuristi de aviație ;

• ingineri și tehnicieni prOiectanti
• economist (preț cost preturi)
• economist (contabil)
• economist (aprovizionare)
• iahoranți determinări fizico-chimice.
Condiții conform prevederilor legii nr. 12/1971.
Informații si prezentare zilnică la sediul întreprinderii si 

telefon 79 32 60 interior 118.

ÎNTREPRINDEREA CANAL APA BUCUREȘTI
str. Aristide Demetriăd nr. 2

încadrează urgent :

• dragori ;
• ofițeri mecanici II ;
• ajutori ofițeri mecanici ;
• ofițeri electricieni II;
• șef echipaj ;
• marinari ;
• lăcătuși mecanici ;
• strungari ;
• sudori electrici și autogeni :
• electricieni auto ;
• electricieni înaltă tensiune î
• buldozerist! ;
• excavatorlști :
• tractoriști : rutieriști ;
• ungători gresatori ;
• fochiști la cazane joasă presiune (categ. 3) ;
• muncitori necalificati.

Informații se pot obține de la I.C.A.B. Șantierul con
strucții. cu sediul în Splaiul Independenței nr. 235, telefon : 
49 53 3<). interior 40.

Vasile Popescu

de scopurile materiale și de do
minație. care-i slnt direct impli
cate, cit și de nenumăratele e- 
xemple de generozitate, altru
ism, devotament, întrajutorare 
izvorîte în rindul maselor popu
lare și susținute permanent în 
morala claselor dominate. Ca
racterul antisocial al egoismu
lui se evidențiază, de aseme
nea, imediat : prin însăși na
tura lui de-a fi, egoismul sub
minează colaborarea și solida
ritatea oricărei comunități u- 
mane. în sfirșit, ca diversiune 
ideologică, principiul etic al e- 
goismului încearcă o justifi
care morală artificială și artifi
cioasă a menținerii ierarhiilor 
economice și sociale, a bruta
lității relațiilor de exploatare, a 
neomenescului acestora.

Prin instituirea relațiilor de 
colaborare, întrajutorare și res
pect reciproc la baza sistemu
lui social, orînduirea socialistă 
desființează rațiunile obiec
tive ale egoismului atit ca prin
cipiu etic, cit și ca mentalitate 
șî comportament practic. Și to
tuși, după cum arătam la în
ceput, această trăsătură negati
vă de caracter continuă încă • să 
persiste. Firește, egoismul „pur“
— întruchipare într-o persona
litate concretă, globală a atașa
mentului excesiv față de sine
— nu se mai intîlnește în viața 
noastră socială decît ca. situa
ție cu totul nesemnificativă. 
Relativ mai numeroase sint, 
însă, cazurile în care avem 
de-a face cu comportamente 
parțial sau temporar egoiste, 
în care denaturarea caracterului 
este doar (sau încă) provizo
rie, de suprafață ori în arii 
precis delimitate ale activității 
personale ; în sfîrșit —. ceea ce 
este valabil mai ales pentru 
tineri —, se întilnesc și cazuri 
în care fragila experiență de 
viață proprie este antrenată pe 
căi lăturalnice dè o educație 
familială necorespunzâtoăre, sau 
de medii și ănturaje morale, 
care se opun normelor elemen
tare de conviețuire. Și nu o da
tă, în apărarea unor asemenea 
conduite stranii în societatea 
noastră se apelează la... dreptul 
individului de a fi liber, drept 
înscris în Constituție și reali
zat in integralitatea lui în toate 
domeniile vieții sociale. Neso
cotirea obligațiilor familialè se 
motivează prin „libertatea" vie
ții private ; indisciplina în 
muncă se justifică prin rezis
tența în fața „constringeriî ac
tivității productive“ ; egoismul 
profesional — prin dreptul fie
căruia de a se „bucura de ex
periența și cunoștințele obți
nute“ ; tulburarea liniȘtii celor 
din jur (de la deschiderea apa
ratului de radio la amplitudi
nea maximă și pină la cìnte
cele cu temeiuri bahice din ore 
tîrzii) — prin dreptul „etalării 
propriei personalități" ș.a.m.d. 
în fiecare dintre aceste cazuri, 
atitudinea egoistă subiacentă 
este cit se potè de clară, iar a- 
pelul la „libertatea persoanei“ 
nu înseamnă altceva decît pro
movarea libertății unora prin 
disprețuirea libertății tuturor. 
Așa cum se arată în Programul 
Partidului Comunist Român, 
„concepțiile despre așa-zisa li
bertate absolută, fără limite, a- 
titudinile individualiste, în
guste, care nu țin seama de 
interesele generale ale societă
ții, nu au nimic comun cu a- 
devărata democrație socia
listă. Dezvoltarea largă a drep
turilor și libertăților cetățenești 
în cadrul orînduirii noastre... 
nu poate fi concepută în afara 
răspunderii sociale a fiecărei 
persoane față de interesele ge
nerale ale societății, în afara 
conștiinței datoriei fiecăruia de 
a tace totul pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor, 
pentru cauza socialismului șl 
comunismului“.

Indiferent de „ambalajul fru
mos“ sub care uneori se pre
zintă, mentalitatea și compor
tamentul egoist se relevă a fi, 
așadar, o înțelegere eronată a 
libertății autentice ; mai mult 
decît atit. o modalitate concretă 
de stinjenire a înfăptuirii și 
dezvoltării acesteia. în conse
cință, o asemenea trăsătură mo
rală negativă nu îl privește 
doar pe cel in cauză, ci inte
resează întreaga colectivitate : 
atit datorită consecințelor di
recte ale comportamentului 
respectiv, cît și datorită posi
bilității de „inducere“ și proli
ferare. Desigur, in unele cazuri, 
este necesară intensificarea ac
țiunilor educative, de explicare 
a cèea ce înseamnă libertate 
individuală, dezvoltare nestin
gherită a personalității, iniția
tivă vèritabilà : în dite cazuri, 
se impune atitudinea de res
pingere fermă, blamul colectiv 
neșovăielnic, disprețul și opro
briul opiniei publice sau chiar 
sancțiurtfea meritată a legii. 
Libertatea autentică pe care 
o realizează socialismul este li
bertatea colectivității în ansam
blu. este libertatea spiritului 
colectiv și întrajutorării, este 
libertatea înmănunchierii. în de
plină cunoștință de cauză, a e- 
forturilor comune, productive și 
de erbâție ; egoismul nu consti
tuie detit o trăsătură anacro
nică. corelată cu acea pseudo- 
libertate generată. în trecut, 
de relațiile de dependență eco
nomică și exploatare. Lupta 
împotriva lui este, deci, tot
odată. . lupta pentru realizarea 
mai deplină și mai profundă a 
adevăratei libertăți.

I'Â PREGĂTIT!
3

(Urmare din pag. I)

pe fiecare treaptă. Școala pro
fesională a viitorului este gin- 
dită să sé desfășoare pé mai 
scurtă durată, cu rostul de a 
asigura o pregătire intensivă în 
meserii ale căror baze deja au 
fost însușite într-un alt ciclu 
școlar. Concepția românească 
elaborată de partid în privința 
invălămintuiu! promovează o 
școală activă, modernă prin 
aceea că dă cunoștințe de cul
tură generală, pregătind conco
mitent tinărul într-o meserie 
ori asigurindu-i un cuantum de 
deprinderi pràcticê pé. care să 
se grefeze, apoi, rapid, o vii
toare profesie. Am explicat toa
te acestea în detaliu, ca părin
tele să-și dêà sêama carê este 
contextul școiâr în çare se pre
gătește fiul său. că n-are mo
tivé pentru temerile manifes
tate.

Regretăm că un articol al 
nostru a putut lăsa impresia că 
absolventul liceului de specia
litate ar fi un neisprăvit. E și 
vină școlii și à organizației 
U.T.C. că lasă să se perpetueze 
de la promoție la promoție și 
gînduri aflate in contratimp cu 
realitățile noastre. Prejudecata 
că n-ar fi tocmai demn să pri
mești. după cinci ani de liceu, 
titlul de muncitor cu înaltă ca
lificare. și nu de tehnician ori 
de funcționar. întunecă limpe
zimea gindului și idealului, 
peste cîțiva ani însă toți vor 
ăveâ liceul absolvit și. îh acèie 
condiții. împrospătarea detașa
mentelor muncitorești se va 
face numai din rindul promo
țiilor de bacalaureați. Pentru că 
am discutat despre titlu, să 
clarificăm și ce scrie pe diplo
mă. Nu scrie „muncitor cu 
înaltă calificare“, ci este trecu
tă specialitatea însușită în ca
drul liceului absolvit. Statutul 
profesional este acela de 
muncitor cu înaltă calificare, 
intrucit elevul a făcut cinci ani 
de meserie în condițiile studii
lor liceale, și nu este un tinăr 
care știe de toate și nimic te
meinic.

Sîntem nevoiți să facem o co
rectură și in privința părerii 
referitoare la avantajele mate
riale — superioare, cum se afir
mă în scrisoare la școala profe-

NOI AVANTAJE PENTRU PRODUCĂTORII CARE 
CONTRACTEAZĂ PRODUSE AGROALIMENTARE PRIN 

UNITĂȚILE COOPERAȚIEI DE CONSUM

• Avansurile bănești ce se acordă la încheierea con
tractelor pentru porcine, ovine, păsări, iepuri de casă, 
miere, legume și fructe se majorează de la 45 Ia sută la 
60 la sută din valoarea produselor contractate.

• Se majoreăză cantitatea de 143 kg porumb ce se 
acordă producătorilor care contractează cu unitățile coo
perației de consum livrarea de porci de peste 110 kg astfel:

— 200 kg porumb la prețul cu amănuntul producăto
rilor care contractează un porc și primesc purcei de la 
C.A.P. sau alte unităti ;

— 250 kg porumb Ia prețul cu amănuntul pentru fie
care porc contractat producătorilor care contractează doi 
sau mai mulți porci și primesc purcei de la C.A.P. sau 
alte unități :

— Contractanții care își asigură purceii din gospodăria 
personală sau direct primesc 250 kg porumb la prețul cu 
amănuntul pentru un porc contractat;

— Producătorii care contractează doi sau mai mulți 
porci, asigurindu-și purceii direct, primesc cite 300 kg 
porumb pentru fiecare porc livrat.

ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL“
str Ostrov Nr. 3. sector 5

ÎNCADREAZĂ:
• casier sau casier principal.
• automacaragii,
• gestionari depozit piese auto,
• economist U.F.I..
• contabil,
• șoferi categoria D,
• muncitori necalificati (transportori).

Relații la serviciul Personal, telefon : 23 12 32 său 23 93 20/ 
116.

Constantin C. Giurescu:

lucrarea

NOTE Dl LECTOR

depinde 
a pădurii

’1

Ă

Fotografie de PAVEL TANJALA

Adine dăinuia o sămință stelară
Un dor fără nume, o rugă, un gind ;
Privirile calde și paimele-arzind
l-au făcut numai semn din pcmint să răsară.

Iar streașină cerului nostru-i zidită
Pe stilpi de credință crescuți din pridvor. 
Și timpul aleargă prin timp, rotitor, 
Urcind pe spirala de gînd infinită.

sională și cursuri de scurtă du
rată. căci „elevii acestor forme 
nu plătesc nimic“. Nici un pă
rinte nu plătește pentru școla
rizarea copiilor taxe, iar ma
nualele sint gratuite, ceea ce 
nu este puțin. In plus, și licee
lor de specialitate le sint re
partizate numeroase burse, a- 
cordate în condițiile legislației, 
în funcție de venitul părinților 
și situația là învățătură. Dacă 
fiul semnatarului scrisorii n-are 
bursă, asta se datorează, pro
babil, faptului că venitul părin
ților nu permite acest lucru. Cu 
titlu informativ, vă mai amin
tim că in fiecare din cei doi 
ani de studiu din prima treap
tă de liceu circă 49 000 de ti
neri au bursă dé întreprindere, 
in condițiile dé contract înche
iat intre el^vi și întreprindere.

întrebarea decisivă se referă 
la avantajele absolvenților li
ceelor de specialitate față de 
céi de la profesional ori cursuri 
dé calificare. Primii pot fi în
cadrați direct in categoria a 
ÎI-â dé retribuție, pe cînd céi 
de la școlile profesionale sînt 
încadrați in categoria I. Vechi
mea minimă în meserie pentru 
promovarea în categoriile ur
mătoare stabilită pentru absol
venții liceelor de specialitate 
esté mai redusă față de tea ce
rută celor de la școlile profe
sionale și cursuri de calificare, 
în anexa nr. 1 a Legii nr. 
12/1971 privind încadrarea per
sonalului din unitățile socialis
te de stat pbt fi găsite detalii 
în acest sens. Apoi, cu privire 
la acele mult discutate titluri 
de tehnician și maistru, numite 
corect funcții TESA ; absolven
ții liceelor de specialitate pot fi 
încadrați in funcții TESA. iar 
cei ai ii.ceeior de profil indus
trial în funcții de maiștri, după 
un stagiu de cinci ani. ceea ce 
nu este posibil în situația unui 
absolvent al școlii profesionale 
ori al cursurilor de 
care trebuie să mai 
fbrmă de învătămint 
dobindi acest titlu.

Șă nu uităm, totodată, că ab
solvenții licéelor de specialitate 
sint bacalaureați și. in această 
calitate, pot participa la con
cursul de admitere în invăță- 
mintul superior, aceștia fiind 
chiar preferați in multe ramuri

calificare, 
urmeze o 
pentru a

TRAIAN FILIMON

de profil ale facultăților. Întru
nit vin cu o pregătire de bază 
in profesie. Este și cazul fiului 
lui M.I.. care poate concura la 
Institutul de mine (ca și la alte 
facultăți, dacă dorește), con
cursul de admitere prevăzind 
și discipline de profil, la ale
gere. din cele studiate de elevii 
jiceelor de specialitate. în pa
ranteză fie spus, la Institutul 
de mine cei mai mulți din cei 
care au reușit la concursul de 
admitere din vara lui ’75 provin 
din licee de specialitate.

Iată de ce am afirmat că nu 
poate fi considerată în nici un 
fel o greșeală insbrierea lâ liceul 
de specialitate.

(Urmare din pag li

cadrul didactic cit mai ales de 
student. în fața unor realități, 
adică a unor realizări meritorii 
semnate de studenți, orice con
servatorism poate fi infrînt. 
Dovadă că. dacă anul trecut cei 
de la Grădinari (jud. Ilfov) au 
fost foarte mulțumiți de proiec
tul realizat de studenți. privind 
modernizarea balastierei de aici, 
pentru anul în curs. încă trei 
unități au solicitat asemenea 
proiecte prin contract. Astfel 
s-a ajuns ca pește 60 de stil- 
denți din ultimul an să lucreze 
la proiecte de diplomă pe bază 
de contract. Se poate face to
tuși mai mult. „Planul de în- 
vățămint — precizează interlo
cutorul nostru — e orientat 
mult pe mașini de construcții Și 
șantier, dar s-a pierdut din ve
dere latura de prefabricate, pe 
care n-o face nimeni. Am cău
tat s-o facem noi si putem spu
ne că am reușit chiar să depă
șim în realizări partea de șan
tier. Aceasta înseamnă mai 
multe contracte încheiate, mai 
mulți studenți care-și întocmesc 
Pe baza lor proiecte de an și de 
diplomă“.

La cele două facultăți ale In
stitutului de mine din Petro
șani. aplicabilitatea proiectelor 
de diplomă se situează, de ase
menea. la o cotă destul de ridi
cată — peste 70 la sută. Este

Institutul de cercetări șt proiectări miniere Cluj-Napoca 
str. T. Vladimirescu nr. 15—17

încadrează prin concurs următorul personal pentru activitatea 
de cercetare și proiectare utilaje, cu retribuția în acord : 

ingineri și tehnicieni în specialitățile :
• construcții de mașini ;
• termotehnicieni ;
• tehnologi metalurgie neferoasă.

Concursul va avea loc in zilele de 10—11. 03 și 19—20. 03. 
1976. la sediul institutului, iar dosarele cu memoriul de acti
vitate, copia de pe diplomă, copie aprecieri pe 1973 și 1974 se 
depun la biroul plan pină în ziua concursului.

Pentru eei care îndeplinesc condițiile legale, se va asigura 
locuință incepind cu finele anului 1976.

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI
Bd. Muncii nr. 256, Sector 3 — Tramvaie 23. 24, 

autobuze 79 și 79 R
ÎNCADREAZĂ URGENT :

• Strungari, găuritori, sudori, lăcătuși, turnători-formatori, 
oțelari, curățitori, forjori, reparatori de aparate electrice 
pentru măsurarea temperaturii.

• Șef depozit feroaliaje și materiale neferoase.
• Șef depozit nisipuri, carbit. materiale turnătorii.
e Șef depozit materiale electrice.
• Șef depozit materiale aparataj frină.
• Șef depozit materiale pentru fabrica de locomotive.
• Șef depozit subansamble motoare și locomotive.
• Muncitori necalificati pentru secțiile Forje. Turnătorie și 

Magazie.
• De asemenea încadrează muncitori necalificati pentru Cali

ficare în meseriile de strungari, sudori și lăcătuși.
Se primesc cei născuți in anul 1958—1959 (17 ani împliniți), 

sau cu armata făcută. Studii 8 clase elementare.
Relații suplimentare la telefon 43 04 40 interior 1704 sau 

1856.

Istoria scrisă fără pasiune 
este seacă și banală ; scrisă 
sine ira et studio, dar cu dra
goste față de triumful unei idei 
aflate in slujba progresului, a 
dreptății, a adevărului, ea poate 
fi seducătoare și copleșitoare, 
convingătoare și mobilizatoare. 
Am socotit și voi socoti totdeau
na că nu vom putea fi nicio
dată îndeajuns de recunoscători 
marilor istorici ai poporului nos
tru pentru lecțiile extraordinare 
de patriotism insuflate, cu forța 
verbului și cu conștiința temei
niciei sale, poporului nostru.

Realizarea tuturor idealurilor 
scumpe acestuia — dintre care 
cel de unitate națională sé 
situează pe primul loc —. înfăp
tuirea năzuințelor sale fiteștl de 
independentă, suveranitate și 
propășire socială au avut un 
punct de sprijin solid in influ
ența modelatoare de conștiință 
a cărții de istorie.

O astfel de carte este Istoria 
pădurii românești, tipărită de 
curind de Editura Cereș. o carte 
plină cu date, densă în fapte, dar 
și o carte care judecă sever, cu 
cuvintele dure ale adevărului 
necesar, un raport de care în 
fond a depins tirpp de secole 
existența omului pe aceste me
leaguri : raportul eolectivitate- 
natură : om-pădure. Cel ce ju
decă cu severitate acest raport 
o face nu doar în calitate de 
istoric, de studios ce 
sumă obligația de a face 
preciere asupra evoluției 
dintre factorii naturali .ee 
vut un rol important in 
poporului român, in etnogeneza 
lui și în luptele pentru menți
nerea libertății sale. O face șl 
în numele dragostei față de a- 
cest factor natural : pădurea. 
Rindurile din prefață conțin o 
mărturisire de o precizie rele- 
vatoarè : „Am văzut pădurea de 
brad» maiestuoasă, sfeveră, pe cea 
de fag, filtrine! lumina, pe cea 
de mesteacăn prețioasă si vese
lă și am admirat, nu o datăi va
rietatea. frumusețea și bogăția 
pădurilor noastre, primitoare, in 
care omul se simte âcâsă. față 
de pădurea tăcută și tristă a 
nordului sau fată de „iadul vér
de“ al pădurilor ecuatoriale. Bi- 
nceuvîntătă să fie pădurea noas- 
trăi care ne-a fbst ca un frate, 
ne-a adăpostit, ne-a ajutat să 
trăim și să ne apărăm ! Dar noi 
de vreun secol și un sfert în
coace n-am știut să o cruțăm 
așa cum se cuvine, s-o păstrăm 
nu numai ca o frumusețe si ca 
o avere, dar și ca un izvor 
imens de săriătaie. Am făciit 
greșeli multe și mari. Să pri
vească cineva rîpîle din atîtea 
părți ale dealului și muntelui și 
va. înțelege vina noastră. Ani 
început să reparăm in ultimul

iși a- 
o a- 
unuia 
au a- 
viata

deurmarea firească a muncii 
cercetare care este promovată 
la nivelul fiecărei catedre — 
activitate înscrisă pe direcțiile 
prioritare de cercetare. în dome
niul exploatării șl utilizării ma
teriilor prime. Există circa 12 
cercuri, de cercetare colectivă 
care lucrează la teme contrac
tate. De mtilte ori. insă, teme 
propuse tocmai de exploatările 
miniere — comandate deci — 
nu sint urmărite de beneficia
rul care nu mai are nici măcar 
curiozitatea să afle rezolvările 
propuse. Se practică prea pu
țin îndrumarea studenților de 
către specialiștii din exploatări, 
cit și participarea lor la susți
nerea proiectelor. Tovarășul 
prof. dr. ing. Nicolae Lețu, de
canul Facultății de mine, ne-a 
vorbit despre preocupările le
gate de scurtarea timpului de 
valorificare a lucrărilor studen
ților. Există, adevărat, greutăți 
inerehte de 
proiectelor în condițiile activită
ții în subteran. Propunem o so
luție compensatoare : ______
intr-un loc anume sau in fie
care exploatare minieră a unui 
sector de experimentări. Bene
ficiarul ar putea fi convins mult 
mai ușor de avantajele unor 
tehnologii noi propuse de stu
denți. iar studenții, deveniți in
gineri. și-ar vedea materializat 
efortul de investigație si crea
tivitate. 

experimentare a

crearea

timp, dar rănile se vindecă foar
te încet șl cer timp îndelungat“ 
(p. 7-8).

Cartèa profesorului Giurescu 
este o primă perspectivă globa
lă. istorică, asupra rolului pâ- 
du.rii in civilizația și editura ro
mânească. Pe plan istorie este 
urmărită mai Inlii evoluția ei 
teritorială, utilizîndu-se la ma
ximum toate izvoarele disponi
bile. Pădurile străvechi ale Da
ciei. arată autorul, au constituit 
un rezerVor imens de bogăție 
dar și locul de refugiu în epoca 
de restriște a migrațiilor. Regi
mul juridic și fiscal al pădurilor 
este pus în corelație cu modali
tățile de valorificare a resurse
lor pădurii, valorificare care a 
luat in secolul nostru proporții
le jafului printr-o exploatare 
capitalistă sălbatică, sitUată sub 
semnul implacabil al goanei 
după ciștig a societăților fores
tiere. în. Rbmânia capitalistă, in 
sectorul forestier s-a creat un 

tip de producție care „nu era 
propritl-Zis o producție indus
trială de transformare a lemnu
lui, ci o pseudo-producție in
dustrială. un mijloc comod de a 
vinde substanța însăși a pădurii 
de rășltioase“.

E drept, încercări de refacere 
a dezechilibrului între capacita
tea de regenerare a pădurilor și 
cantitatea de masă lemnoasă tă
iată au existat și îh epoca mo
dernă. Acest dezechilibru, 
după cum se arată ih voltoli, 
s-a accentuat insă considerabil, 
exploatarea pădurilor luind iții 
caracter absolut devastator în 
perioada de funcțiune a marilor 
fabrici de exploataré a lemnu
lui, intre cele două războaie 
mondiale. Intre 1781—1918. sta
bilește istoricul. patrimoniul 
nostru forestier s-a micșorat ru 
2 500 OOÓ hectarè (cf. p. 106). 
Creșterea consumului in scopuri 
industriale sau strict utilitare, 
risipa au făcut ca această cifră 
să fie în continuă creștere. Al
cătuirea unei legislații silvice, 
măsurile luate au dus în secolul 
nostru și în special in ultimele 
decenii la o stimulare a acțiunii 
de refacere. Soldul nostru in a- 
cest interval în raporturile Cu 
codrul a fost debitor arată pro
fesorul Glubescu. afirmind dras
tic : „românul n-a fost frate bun 
cu codrul, ci un frate vitreg care 
abia ifitr-UP tîrziu a început să 
își dea seama de nuttarea 
nedreaptă si păgubitoare sie în
suși.“ Dè un sechi și un sfert în
coace. se constată în carte, moș
tenirea pe care o lăsăm urma
șilor noștri s-a îngustat, „Este o 
gospodărire greșită și egoistă 
care va avea consecințe diirâ- 
roase" (p. 119). ne admonestează 
istoricul, considerînd că sintem 
in preajma momentului decisiv, 
așteptat de economia noastră de 
atîta vreme : acela al interzice
rii — „sub sancțiuni grave șî 
neadmlțîndtl-se Piei un fel de 
excepție“ — tăierii pădurii peste 
creșterea ei anuală. Președintele 
Nicola« Ceaușescu a formulat 
categoric acest deziderat la 
consfătuirea pe țară a silvicul-

sa

La Filarmonica „George Enescu“

Manifestări artistice
de înaltă ținută

Obiectiv prioritar : eficiența educativă
5 concerte extraordinare ale violonistului ton Voicu.

formarea
îmbunătățită „din

îmbinind munca

Apropiatul Congres al educa
ției politice fi al culturii găsește 
colectivul Filarmonicii „George 
Enescu" reunit intr-un complex 
efort de proiectare și susținere 
a unei activități artistice de 
înaltă ținută.

întreaga viață muzicală ce s* 
desfășoară sub auspiciile insti
tuției — concerte simfonice, ca
merale, corale, conferințe, con
certe pentru tineret — este, de
altfel, axată pe ideea func
ționalității și eficienței educa
tive a manifestărilor. In actuala 
stagiune, în seria de concerte 
susținute de Orchestra simfonică 
figurează un lung șir de lucrări 
românești valoroase, opere cu 
un mesaj educativ pregnant, 
precum : De aducere aminte de 
Miriam Marbă, Țintea viteazul 
de N. Brânduș, Constelația omu
lui de Tiberiu Olah.

Stagiunea de concerte educa
tive pentru elevi și pentru stu
denți (un real succes al Filarmo
nicii, rod al fructuoasei colabo
rări cu tinerii beneficiari, cu fo
rurile care îndrumă 
lor) este 
mers“.

Filarmonica, . .
de perspectivi cu cea curentă, 
proiectează pentru aceste luni 
de primăvară o bogată serie de 
manifestări muzicale. Urmărim 
o substanțializare a unor efor
turi devenite noi tradiții ale. 
instituției, o ordonare a lor mai 
clară. In martie, soliști, formații 
camerale și corul vor prezenta 
muncitorilor de la Uzina „Semă
nătoarea“ un variat program 
compus din lucrări in care va
loarea se îmbină cu un perma
nent caracter accesibil. La sfîr- 
șitul aceleiași luni, un grup de 
tineri artiști figurează pe afișul 
unui concert de „bijuterii mu
zicale" programat in cadrul sta
giunii permanente de la Rim- 
nicu Vîlcea, stagiune pe care o 
vom alimenta și in viitor cu 
manifestări de interes. Pentru 
aprilie, muzicologii și compozi
torii care lucrează în cadrul Fi
larmonicii se pregătesc in vede
rea unui stmpozion-dezbatere pe 
care îl vor susține in dialog cu 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la Reșița. Și, în vreme 
ce la Fabrica de confecții din 
Capitală publicul meloman va 
aplauda „la el acasă“ artiști de 
la Filarmonică, tot la Reșița Or
chestra de cameră „București" 
se va intilni cu iubitorii unei 
arte a cărei nobilă ținută inter
pretativă poartă girul. artistului 
poporului, Ion Voicu, ce apare 

țorilor din octombrie 1974. Re- 
ferindu-se la intervenția pre
ședintelui Ceaușescu, Istoricul a- 
rată că „pentru prima oară în 
Ultimul secol s-a ertttdtăt șl ur
mărit echilibrul intre ce poate 
da pădurea șl ce se taie. E o hotă- 
firê epbéàlj : de aprobarea ei 
strictă de aci înainte 
dezvoltarea favorabilă 
românești“ (p. 157).

Remarcabilă este în 
profesorului Constantin C. Giu
rescu clarviziunea cu caro ana
liza lui istorică dă 6 largă bază 
argumentâtivă studiului impli
cațiilor cbthplexe pe Oare le 
poate avea în viața societății 
noastre, o politică înțeleaptă de 
protejare și îmbogățire cantita
tivă și calitativă a patrimoniului 
forestier. Epuizarea resurselor 
naturale, utilizarea lor irațională 
și fără discernămînt. nenromo- ' 
varea unèi cercetări științifice 
apte să le valorifice rațional și 
să dezvolte simultan produse de 
alternativă, pot avea ca ur
mare — ne avertizează istoricul 
— și in domeniul forestier con
secințe gravé : deja pe piața 
mondială preturile hirtiei sjnt 
in continuă creștere, indicele 
unei ct-jze. a m.ateriéi primé fiirid 
deja vizibil. Poziția principială, 
profund constructivă a cărții 
profesorului Constantin. C. Giu
rescu esté in deplină concordan
tă cu atenția acordată do parti
dul nostru problemei fondului 
forestier. Programul național dé 
conservare și dezvoltare a aces
tuia, arăta toVarășul Ceaușescu 
la recentul Congres al Consi
liilor Populare, stabilește „In
tr-o concepție Unitară, de lungă 
perspectivă. Iiiindn-sc in consi
derare multiplele fiinetii pe care 
Ie îndeplinește pădurea, măsuri 
privind aplicarea Unui regim 
normal de exploatare și regene
rare a fondului nostru fofèsiièf“.

Cred că pentru un istoric «i 
in general pentru orice patriot, 
care raționează și acționează în 
numele dorinței de a fi folositor 
poporului său. progresului său 
social, idealurilor sale de inde
pendență politică — și să nu 
uităm că independența econo
mică este direct complementară 
acesteia — nu poate exista sa
tisfacție màj mare décît àcéêa 
de a fi confirmat in considera
țiile sale de o politică desfășu
rată la nivel d» stat. Cartei lui 
Constantin C. Giurescu, dedicată 
Istoriei pădurii românești nu 
esté doar o simplă carte de is
torie, o analiză model a ce s-a 
făcut și cum s-a făcut din lemn 
In dêetirsul timpului, a institu
țiilor génératê dp prezența pă
durii, a résuràélor oferite spre 
tfài jdôfiôriilùi. â hrè^êhtêi sâié 
în documente și în creația lite
rară. a rolului ei în determina
rea, unor aspecte specifice alé 
civilizației .româneșli. Esté o 
cârțe polemică café ne învață că 
tot ceea cé ne tncbnjdafă fâce 
parte din ființa noastră perso
nală, care ne spline că națiunea 
și mediul natural !h carê s-a 
afirmat fac un singur trup, care 
èrêdé 
ferită 
binele

că această ünitâtè trebuie 
de alterări în viitor, spre 
generațiilor ulterioare.

GRIGORË ARBORE

în dublă calitate de solist ți di
rijor.. Este preludiul unei sării 
de concerte ce le vor găzdui, . în 
mai, iunie, orașele Deva, Hune
doara.

Ion Voicu a deschis duminică, . 
pe scena Ateneului Romău, un. 
ciclu de concerte extraordinare,, 
în pregătirea . Congresului edu
cației politice și al culturii. Este, 
desigur, cea mai consistență ac
țiune dintre cele enumerate, pe 
care însuși directorul Filarmo
nicii „George Enescu" o inițiază 
și susține, Marele ți justificatul 
succès de public reactualizează 
întrebări mai vechi letjatè de ro
lul artei, al artistului în viața 
spirituală a cetății, pune în lu
mină semnificații noi. Oare, a 
veni să asculți o anume muzică, 
într-o anume interpretate (de 
astă dată a lui Ion Voicu) nu 
înseamnă — ca în cazul oricărui 
mare artist — să vii în intim- 
pinarea valorilor perene ale 
muzicii, tălmăcite idéal, la ni
velul gindului ce le-a zămislit ? ' 
Nu înseamnă aceasta a benefi
cia de generozitatea care defi
nește. obligatoriu, un asemenea 
artist ? Succesul care a subliniat 
apariția de duminică seara a lui 
Ion Voicu îndemna pe fiecare 
din cei prezenți la meditații a- 
supra valorii reale a popularită
ții, la definirea capacității de a 
fascina, de ă aduce vibrația e- 
moțibhală a sute și sute de oa
meni Ia frumosul numitor co
mun al propriei vibrații emoțio
nale a artistului.

Semnatarul acestor rindurl, că 
unul care — sub cupola Ateneu
lui. la Filarmonică — trăiesc și 
lucrez Jn preajma, maestrului, 
ezit să coinehtez înălțimea ac
tului interfiretătiv. prospețimea 
izvorîtă din niciodată astimpă- 
rata iscodire a substanței muzi
cale — trăsături ce mi se par 
definitorii pentru arta lui Ion 
Voicu. Ceea ce mi se pare demn 
de a fi afirmat (și o fac cu de
osebită rivnă) înainte de co
mentariile propriu-zise, mai po
trivite cr’èd după încheierea se
riei dé concerte, este semnifica
ția acestei masive prezențe in
terpretative pe care Ion Voicu 
o propune acum in primăvara de 
gînduri și fapte cu care întim- 
pinăm acest măre eveniment.

Este un gest care obligă situa
rea tuturor acțiunilor artistice 
ale Filarmonicii „George Enes
cu" in același perimetru — al 
actului de elevată cultură.

THEODOR DRAGULESCU
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VIZITĂ

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘE8CU, a trimis guvernatorului general al Statului Mau
ritius. ABDUL RAHMAN MOHAMMED OSMAN, următoarea tele
gramă :

Cu prilejul celei de-a VlII-a aniversări a Zilei naționale â Statu
lui Mauritius, am plăcerea să vă adresez cordiale felicitări, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, bunăstare și prosperitate pentru 
poporul din Mauritius.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare din
tre țările noastre se vor dezvolta și întări continuu in interesul ce
lor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.

manifestări
Manifestărilor omagiale orga

nizate in țara noastră cu prile
jul aniversării a 125 de ani de 
la nașterea omului de știință ro
mân Spiru Haret li s-a adău
gat și o expoziție documentară 
al cărei vernisaj a avut loc joi 
la Biblioteca Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Expoziția reunește manuscrise 
ale operei matematicianului ro
mân. corespondențe, cărți, foto
grafii, alte mărtutii, documente 
ilustrative pentru activitatea 
științifică și socială a acestuia. 
Personalitatea complexă a lui 
Spiru Haret, primul doctor ro
mân în științe matematice, lo
cul acestuia in cultura româ
nească au fost relevate cu pri
lejul 
prof. 
torul

La 
Șerban Țițeica. 
al Academiei Republicii Socia
liste România, alți oameni 
știință, cercetători.

ila — Galați — 
lina. Tulcea — 
Brăila — Galați, 
tra Frecăței, Brăila 
Călărași — Ostrov, , . _ 
Moldova Veche și Drobeta-Tur- 
nu Severin — Ostrovu Mare. 
Cursele cu nave rapide conti
nuă să rămînă suspendate con
form orarului de iarnă.

Tulcea — Su- 
Sf. Gheorghe. 
Brăila — Pia-

- Hirșova, 
Orșova —

ARHEOLOGIE

inaugurării expoziției de 
urliv. Jean Livescu, direc- 
Bibliotecii Academiei, 
vernisaj au fost prezenți 

vicepreședinte

de

INFORMAȚIE
Comandamentul marinei civile 

„Navrom“ informează că au fost 
reluate toate cursele de pasa
geri pe rutele : Brăila — Galați 
— Tulcea — Chilia Veche, Bră-

O descoperire arheologică de 
o valoare deosebită : la Cirlo- 
mănești (județul Buzău) au fost 
scoase la iveală patru statuete 
de lut din secolul I î.e.n., care 
constituie in momentul de față 
singurele manifestări de 
plastică păstrate de la daci, 
prezentînd figuri de lup. mistreț, 
cerb și dropie, statuetele se ca
racterizează printr-o deosebită 
unitate stilistică, ceea ce con
duce la ipoteza că au fost exe
cutate de același meșter. „Noi
le piese arheologice, ne spune 
cercetătorul Mircea Babeș de la 
Institutul 
București, 
se adaugă 
străvechii 
cărora se disting o serie de sim
boluri totemice, care serveau 
cultului religios, precum și nu
meroase podoabe de argint“.

artă 
Re-

de arheologie din 
autorul descoperirii, 

bogatelor mărturii ale 
arte dacice, în rîndul

La invitația Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, ne-a vizitat țara o 
delegație a Consiliului Național 
African (A.N.C.) din Rhodesia, 
condusă^ de N. Sithole, membru 
al Comitetului Național Execu
tiv al acestei organizații. Dele
gația a avut întîlniri la unele 
organizații obștești și a vizitat 
diferite obiective de interes so
cial-cultural.

La încheierea vizitei, delegația 
A.N.C. a fost primită de către 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. A participat Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Cu acest 
prilej, s-a efectuat un 
de informații cu privire 
vitatea și preocupările 
ale P.C.R. și A.N.C.

schimb 
la acti- 
actuale

A apărut nr. 3/1976, 
al revistei

MAGAZIN ISTORIC
DIN SUMAR :
1821 : „S-a ridicat un cră- 

iuț cu numele Todoraș...“
• Din lupta antifasciștilor 
români : dosarul P.I./6440 
Maroc 1921—1926 : Republica 
Rif și vitejii lui Abd el-Krim
• Patriarhul Demetrios : 
șase secole de relații cu ro
mânii • Cristina, înțeleaptă 
și enigmatica regină a Sue
diei • Comisarul Ioan Șulca.
• Lumea tracilor • Bimile
narul pantheon din Roma
• Documente ale Unirii
• La Istanbul, pe urmele lui 
Dimitrie Cantemir • Sehere- 
zada și istoria • Alexandru 
Cociu — comunardul • Nel- 
son înaintea bătăliei de la 
Trafalgar • Francisc Râkăczi 
II : o viață închinată luptei 
pentru libertate • George 
Washington contra Howe
• O importantă descoperire 
arheologică lâ Izvoru, Giur
giu • 1933 — Generalul von 
Fritsch cade în dizgrație : 
Amintirile unui ambasador1 
lâ Berlin.

EPOPEEA NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)

impun : tovarășul Ceaușeseu a 
revenit In repetate rinduri asu
pra necesității ca fiecare să 
creeze potrivit stilului său pro
priu. aceasta neinsemnind, fi
rește, o considerare exclusivistă 
a lucrurilor. Eminescu, marii 
poeți au scris și pasteluri și 
idile, insă au Creat totodată mari 
opere patriotice, cu suflu cetă
țenesc. Desigur, și sonetul și 
pastelul ca orice specie și gen 
artistic iși au rostul lor. Nu 
este vorba deci de o restrîn- 
gere tematică. însă este vor
ba de a construi o cultu
ră pe coordonate multiple și, 
esențial, pe această coordonată 
a epopeii naționale care presu
pune o concepție inaltăi. mate- 
rialist-dialectică despre înțele
gerea și evocarea istoriei, pre
cum și mijloace artistice demne 
de această nobilă sarcină.

— Există trecut și trecut. în
săși evocarea ca formă de artă 
poate lua chipul pe care adevă
rul acelui trecut il dictează, fi
indcă nici trecutul nu este uni
form și linear. Reconstituind 
trecutul in spiritul adevărului, 
că rol atribuiți atitudinii creatoa
re, capabile să dea naștere unor 
opere vii, necesare dar și vala
bile în prezent ? în ce spirit e- 
vocăm trecutul, istoria 7

— Noi nu evocăm trecutul din 
paseism (așa cum poate mai cred 
unii), ca să încremenim intr-un 
moment . sau altul al istoriei, 
în virtutea dialecticii naturii u- 
mane inseși, noi ne îndreptăm 
spre trecutul eroic, glorios, spre 
istoria luptei de apărare a fi
inței naționale și dreptății so
ciale. pentru a trăi in bună în
țelegere cu toți de pe aceste 
păminturi, evitînd intoleranța 
și intronind omenia românească. 
Un asemenea trecut ne intere
sează. Cine se sperie de acest 
trecut nu ne cunoaște și nu vrea 
să ne cunoască obiectiv 
și specificul ei. Noi 
fost tiriți niciodată 
războaie religioase, 
lupte de cucerire. 1 
social-politică a țării noastre nu 
s-a făcut pe baza cuceririi, a 
războaielor de cticerire, sau a 
„dualismului etnic“, așa cum re
cent, încă o dată, demonstrează 
și G. Zâne, analizind concepția 
asupra istoriei a lui N. Bălcescu, 
concepție contrară teoriei ro
mantice asupra istoriei ca ema
nație a războaielor 
armate. Ca atare, 
jât in metafizic și ne-am văzut 
de treabă pe acest pămint stră
moșesc apărindu-ne „și nevoile și 
neamul“ : n-am decretat și insti
tuit sfinți, nu ne-a caracte
rizat nici un misticism. Acest 
popor al nostru și-a mițizat e- 
roii țirin implicarea lor în isto
rie și nu in credințe mistice. 
„Ștefan cel Sfint“ nu reprezintă 
o canonizare a unei figuri isto
rice, ci atitudinea pioasă a po
porului față de un domn, care 
i-a ascultat necazurile și i-a sa
tisfăcut vrerile. Am avut o ță
rănime și o clasă muncitoare 
eroice și le avem ; o intelectua
litate plină de 
păstrătoare și 
limbă, incepind 
Olahus care 
„cioareci“, cum 
ne facă a 
primitivismul

istoria 
n-am 

i în lungi 
n-am dus 

Dezvoltarea

și cuceririlor 
n-am plon-

patriotism, 
creatoare de 
cu Nicolaus 

nu stătea in 
vor pilii să 

crede, insinuînd 
;_______ gindirii și al
limbii. E adevărat că tentative 
de contestare a capacităților 
noastre, sau de răpire a limbii — 
element esențial al ființei națio
nale — n-au lipsit. Contestarea 
capacității noastre intelectuale 
s-a făcut uneori sub pretextul 
că avem o limbă săracă, de cio
bani. care nu poate cuprinde 
marile categorii filosofice. însă 
un Nicolaus Olâhus, cel cu „cioa-

recii“* este un învățat dé talie 
europeană, la nivelul epocii sale. 
Ca să apelăm și la un exemplu 
recent, să amintim edita
rea fragmentelor traduse de 
Eminescu din „Critica rațiunii 
pure“ de Kant ; lucrarea emi
nesciană spulberă și ca definitiv 
orice neîncredere în ceea ce 
privește capacitatea limbii româ
ne de a exprima cele mai subti
lă gînduri și categorii filosofice.

— O istorie îndelungată și ò 
istorie vie, totodată, cum este și 
cea a românilor oferă destule 
motive de inspirație spiritului 
artistic creator, momente, eroi, 
lupte care se pot transforma in 
mari mituri ale conștiinței na
ționale. Cum priviți in acest caz 
tendință ............- ---
adevărul

— Nu 
tru un 
cum se străduiesc.
penibil, să ne demonstreze unii 
impostori și mercenari ai con
deiului, dimpotrivă faptèlé arată 
că avem o istorie glorioasă, un 
trecut îndelungat. De aceea vrem 
să ne păstrăm istoria, s-o glorifi
căm, să ne facem din____
ideologic în măreața muncă de 
educare comunistă 
de făurire a unui 
Eminescu spunea 
pendența este 
noastre istorice“. El a creat un 
mit al Daciei. Sigur, nici o lu
crare de artă nu trébiiie să 
contravină adevărului istoric, 
însă am demitizat destul mâi 
ales în dramaturgie și în artele 
plastice, am „dezbrăcat“ sau 
„îmbrăcat“ fals, nepotrivit pe 
unii eroi ai neamului nostru ; 
să ne dedicăm talentul creării 
miturilor fundamentale ale isto
riei noastre, mituri convingă
toare. Figuri de eroi . populari, 
precum ■ haiducii baladelor noas
tre, chipuri de femei caracteri- 
zâte de un fierbinte patriotism, 
intelectuali, mari patrioti : efo- 
nicarii, Gh. Șincai, Bălcescu, 
Avram Iancu. Eminescu, Porum- 
bescu și mulți alții, splendide 
figuri eroice ale clasei noastre 
muncitoare așteaptă marele gest 
creator potrivit staturii lor mito- 
logicfe. Ih àcèst spirit concepem 
epopeea națională. Deci nu e

■ vorba de a face o dramaturgie, 
o artă care să trăiască din săbi
ile aduse pe scenă, ci de a arăta 
in opere adevărate, durabile, ac
tuale că ne-am cucerit 
în egală măsură cu 
condeiul și sabia.

— Fără îndoială că 
națională, evocînd trecutul în 
opere durabile, actuale înseam
nă mult mai mult decit atit. Ea 
înseamnă opere despre prezent, 
inspirate din munca și lupta 
oamenilor societății românești 
contemporane.

— Desigur că epopeea națio
nală nu vrea și nu trebuie să 
fie o cantonare in trecut. Este o 
datorie patriotică să ridicăm 
momente actuale, bătălii de azi 
cu stihiile oarbe ale naturii, cu 
necunoscutul și inerția, eroi de 
azi. la inălțimea dimensiunii 
epopeice. Sint, acum, alte tipuri 
de bătălii. De aceea, ținind sea
ma de un proiect de o asemenea 
anvergură, trebuie să gindim cu 
capul nostru, să ne scormonim 
mintea spre a nu o lăsa să lene
vească, să contribuim cu idei 
îndrăznețe, originale, cu opere 
adevărate la construirea culturii 
românești de dimensiunea epo
peii naționale. Nu este un act de 
pompierism : este un proces con
tinuu de cultivare a trecutului 
nostru istoric, de lărgire a sferei 
patriotismului.

în genere, epopeea a fost crea
tă și definită sau ca istoriè a 
parcurgerii unui drum, ca în 
Odiseea, sau a unei pasiuni, ca 
Iliàda. Noi avem și un drum

demitizării ? Sé opuhe 
istoric mitîzării ? 
există în spatele nos- 
vid istoric, un gol, 

zadarnic și

ea un aliat

a maselor, 
om nòu. 

că „Inde- 
suma vieții

istoria, 
spiritul,

epopeea

actualitatea

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE PENTRU TINERII MECANIZATORI
• în județul Teleorman s-au 

încheiat rhanifestârile ■ organi-i 
zate pentru tinerii mecanizatori 
fruntași. Timp de o săptămină 
— lă Videle, Roșiori, Turnu Mă
gurele și Alexandria — mecani
zatorii evidențiați in muncă și 
în acțiunile inițiate de organi
zațiile U.T.C. au participat, po
trivit unui program riguros în
tocmit, la o serie de acțiuni 
cultural-educștive și sportive, 
împărtășindu-și experiența acu
mulată, analizind realizările și 
deficiențele din anul trecut, as- 
cultind expuneri și prelegeri ale 
unor cadre de. conducere și spe
cialiști pe marginea sarcinilor 
ce le stau în față în acest an, a 
noutăților tehnice.

Săptămină mecanizatorilor, te
leormăneni — manifestare de
venită tradițională, organizată 
de Consiliul tineret sătesc de la 
Comitetul județean Teleorman 
al U.T.C. în colaborare cu Trus
tul S.M.A. și Consiliul județean 
al sindicatelor — s-a încheiat 
cu un frumos spectacol susținut 
de soliștii și orchestra Ansam
blului folcloric „Alunelul“ din A- 
lexandria.

• 700 tineri mecanizatori din 
județul Ilfov au participat la o

V

(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză (nivel mediu). 17.00 
Emisiune in limba germană. 18.45 
Tagerea Loto. 18.55 „Trofeul Car
pați.“ la handbal masculin : Româ
nia — Bulgaria (repriza a Il-a). 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Teleobiectiv. 20.25 Film artis
tic : „Proprietarii". 21,55 Recital 
Nina Simone. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Cit de întîmplă- 
toare este viata la întimplare. 
Anchetă de Vartan Arachelian. 
17,40 Desene animate. 18,03 Tineri 
soliști de muzică populară. 18.20 
Amintirile Bosforului. 18.40 Spec
tacol „Vasile Alecsandri". 19.00 
Muzeul Storck : Bucureștiul văzut 
de la un metru înălțime. 19.20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Cîn- 
tă corul bărbătesc „Dumitru Chi- 
riac“ al Palatului Culturii Pitești.
20,15 Viața economică a Capitalei. 
20,33 Telex. 20,40 Teatru liric TV. 
Opera „Wozzek“ de Albân Berg.

La
amplă acțiune în programul că
reia au fost incluse întâlniri cu 
activiști de partid și U.T.C., vi
zite la muzeele din Capitală, vi
zionarea unui spectacol la Tea
trul național, unde directorul a- 
cestei instituții, cunoscutul ac-

tor Radu Beligan, a prezentat 
noul edificiu al teatrului, mun
ca și preocupările colectivului 
actoricesc în această etapă pre
gătitoare a Congresului educa
ției politice și......................... ”
DOBRE)

al culturii. (AL.

original instrument muzical

Ióan Andraș iși a- 
mintește că la 10 ani 
primise in dar de la 
învățătorul său din 
Băița, Maramureș, 
o vioară. Dragostea 
pentru 
mas o 
tornică

muzică a ră- 
pasiune sta- 
pentru cel

care a învățat 
pe rind meseria 
miner, 
timplar 
specialist in 
municații. 
autorul 
nei“ — 
muzical cu

electrician, 
de mobilă, 

teleco- 
El este 

„Orchestri- 
instrument 

patru se-

rii de coarde de vio
loncel și șase serii in 
gama mi-minor — 
care reamintește de 
țitera populară a lă
utarilor de veacuri 
aflați pe meleagurile 
natale.

rampă — brigada artistică de agitație a studenților mediciniști 
(locul 1 in concurs)

Foto : MIHAI ONA

„Primăvara studențească“ 
la a Xl-a ediție

Festivalul de artă interpre
tativă și creație „Primăvara 
studențească“, desfășurat timp 
de zece zile sub cupola moder
nei Case de cultură a studen
ților din Cluj-Napoca, și-a în
cheiat recent cea de a Xl-a 
ediție. Pe scenele Casei de cul
tură a studenților, Casei uni
versitarilor și Conservatorului 
„Gh. Dima“ s-au angajat in 
această pasionantă competiție 
70 de formații artistice studen
țești. Seară de seară, într-o 
suită de spectacole, și-au dat 
aici intilnire cîntecul și dansul 
popular, prestigioasele creații 
ale muzicii noastre corale și 
orchestrale ale muzicii ușoare, 
acordurile solemne ale cintecu- 
lui patriotic, precum și formați
ile teatrale, brigăzile artistice 
de agitație, împreună afirmind 
resursele generoase ale artei 
noastre, mesajul ei profund u- 
manist.

Am aplaudat formații 
teatru ambițioase care au 
cerit și laurii festivalului, 
tre acestea : studenții de 
I.M.F. cu piesa „Curcanii“
G. Ventura, în regia lui Octa- 
vian Teuca. studenții Facultă
ții de fizică cu „înainte de 
revărsatul zorilor“ de Doru 
Moțoc, in regia lui Bucur Stan, 
și studenții Facultății de chi
mie cu „Apostolii“ de Fânuș 
Neagu. în regia lui Dorel Vișan. 
Colajele de versuri din lirica 
patriotică ..Pămint curat și ro
ditor — România“, in regia lui 
Romeo Pop. și „Istorie de ve
ghe“, în regia Iui Alin Șerbă- 
nescu. au relevat și ele citeva 
autentice talente interpretative, 
precum Gabriela Secan, Istvan 
Sziics, Mihaela Pintea, 
Lucaciu și Mihaela 
Semnificativă a fost și 
zența brigăzilor artistice de a- 
gitație cu momente din viața 
cotidiană a studenților. Frunta- ■ 
șii genului : mediciniștii și po- 
litehniștii.

PAȘI UNE

de 
cu
bi

la
de

Moment din spectacolul cu piesa 
„Curcanii“, prezentat de forma
ția I.M.F. — ocupanta locului I

istoric de străbătut și o mare 
pasiune care ne animă : iată de 
ce condiții dispunem spre a tre
ce încrezători la treabă. Epopeea 
este incompatibilă cu idila, 
lucrul confecționat, cu gestul pa
triotard, cu bunele intenții (aces
tea sint de natură civică și le 
respectăm, dar nu ne trebuie, în 
ârtă, opere care nU dovedesc 
nimic altceva decit bunele inten
ții...).

A contribui cu tot talentul și 
pasiunea partinică la promo
varea unei creații noi înseamnă 
să participi la realizarea marii 
epopei naționale. Avem o șartsă 
unică 
țiile 
sursă 
creație decit 
participi la geneza unei 
noi, a unui om nou, la drama
tismul luptei dintre vechi și 
nou, la procesul complex în 
care se făurește o morală nouă. 
Cu nimicuri 
Din nimic nu

Soliditatea 
determinată 
instituțiilor ei. de soliditatea in
telectuală, patriotică, morală, 
soliditatea caracterelor oamehi- 
lor care o înfăptuiesc. Cu atit 
mai mult cind dispun de o idee 
mare cum este aceea a construi
rii epopeii naționale, idee ca
pabilă să însuflețească, să strân
gă laolaltă forțele artistice, 
să le indice uri țel nobil ce me
rită toate eforturile, tot ce avem 
mai 
idee 
țile 
unitatea de 
ză spre mari acte creatoare, evi- 
tindu-se risipirea, fărimițarea, 
fragmentarea haotică.

in istorie, noi, généra- 
dé astăzi. Nu poate fi o 
mai generoasă pentru 

să asiști și să 
lumi

nu se face nimic, 
iese artă märe.

unei culturi este- 
și de soliditatea

bun, 
care 

unei

mai autentic. Käte o 
cimentează virtu- 

culturi, le asigură 
acțiune, le orientea-

cărora nu le plăcea să mun
cească.

Șoseaua trecea pe sub deal, 
foarte aproape de 
curba era făcută in 
cum zicea bunica, și dacă ai 
fi vrut nu numai să oprești, 
ci să și stai, trebuia să pui 
pietroiul sub roată. De aeefa 
oamenii opreau rar, doar 
cind erau prea înfrigurați 
sau înfometați și atunci in
trau in hanul mic aflat in 
pădure. Aici, o femeie fi pri
mea cum se cuvine a fi pri
mit un drumeț. Se încălzeau 
și, iarăși o citez pe bunica, 
se așterneau la drum. Fe
meia aceasta se numea Ioa
na. Numele dealului a rămas 
„La Baba Ioana“.

Dacă un om din partea lo
cului te-ar întreba unde ai 
avut pană de cauciuc (dacă 
ai avut), el nu te va înțelege 
decit dacă ii spui înainte de 
Babà Ioana sau după. Nu că 
ar avea ambiția să-și dea 
seama exact de locul între
ruperii drumului, ei doar că 
el are ud reper exact. A- 
cèàstà c o parte din povestea 
dealului.

Virfarile arborilor creseuți 
in valea dealului abia se în
dură parcă să părăsească li
nia dreaptă à Șoselei și-și 
ridică verdele pînă SuS, 
colo unde ajung să mascheze 
éimpia. Dealul acesta, 
parcă înadins 
limpede dihtre 
satele din sud, pare o mă
năstire naturală ce-și schim
bă pictura odată cu timpul. 
Șoseaua se frînge și roțile ma
șinilor scirțiie. Urechile simt 
schimbarea de altitudine. 
Trecem dealul. Semnele in
dicatoarelor care ne averti
zează că ajungem în zona 
periculoasă rămin in urmă, 
iar drumul iși recapătă for
ma lui de dinainte. Intrăm 
din nou in cimpie. Fină a- 
casă, cimpiâ nu ne va mai 
părăsi.

Și acasă, pentru noi cei din 
cimpie, înseamnă chiar cim- 
pia. Cimpia aceasta fulge
rată de primăvară.

pădure, 
scurt.

a-

pus 
pe drumul 
Craiova și

in județul prahova Zilele educației
politice și culturii

3-73 MARTIE 1976
Printre numeroasele mani

festări organizate în pregătirea 
Congresului educației politice și 
al culturii, sub acest generic în 
județul Prahova au avut loc o 
suită întreagă de dezbateri, 
conferințe, expoziții, concursuri 
și spectacole cultural-artistice.

Din numeroasele acțiuni ce 
s-au bucurat de o largă audi
entă in rindurile tinerilor din 
județul nostru consemnăm ..Sa
lonul cărții românești 1975— 
1976“ : dezbaterea de la Palatul 
culturii din Ploiești : „Angaja
re și mesaj în' dialogul litera
turii cu realitatea României so
cialiste — bilanț 1971—1975“ ; 
expoziția retrospectivă „Omagiu 
patriei socialiste“ a artiștilor 
plastici profesioniști, membri ai 
filialei U.A.P. Ploiești.^ organi
zată la Muzeul de artă ; festi
valul fotmațiilor artistice de 
amâtori, desfășurat sub gene
ricul „Zilele teatrului politic 
în orașele și comunele județu
lui“ ; dezbaterile, mesele ro
tunde, convorbirile, serile de 
întrebări și răspunsuri pe tema 
„Codul eticii și echității socia
liste in viața noastră“ la case
le de cultură din Vălenii de 
Munte, Slănic, Azuga, Mizil 
și la căminele culturale și clu
burile muncitorești din județ ; 
„Salonul de primăvară“ — ex
poziție județeană de ârtă plas
tică a artiștilor amatori,
trospectiva 1971—1975, la care 
au expus numeroase lucrări ti
neri 
din 
ile 
s-au
manifestarea 
coregrafică 
socialiste“, la care, pe lingă ti
neri artiști amatori prahoveni, 
și-au
Vintilă de la Cenaclul „Flacă
ra“ și baritonul 
precum și faza finală a cbn-

soliști 
tineri

re-

artiști amatori prahoveni 
întreprinderile și instituți- 
județului. De asemenea, 
remarcat in mod deosebit 

literar-muzical. 
„Cintare României

dat concursul Mircea

Vasile Micu,

cursului „Congresul al Xl-lea 
al P.C.R. — congfesul devenirii 
noastre comuniste“ organizat de 
comitetul județean âl U.T.C. 
„Atheneum ’76“, prima ediție 
a concursului județean de in
terpretare a muzicii culte a re
unit simbătă. 6 martie, in sala 
Filarmonicii de stat din Plo
iești 31 de cohcurenți. 
vocali și instrumentiști,
uteciști, elevi ai Școlii popu
lare de artă și ai Liceului de 
muzică și arte plastice, tineri 
din întreprinderile și institu
țiile județului.

Ampla și prestigioasa mani
festare „Zilele educației politi
ce și culturii“ continuă pină la 
13 martie.. Din program 
menționăm : consfătuirea 
ganizatâ lă întreprinderea „1 
Mai“ Ploiești, „Cabinetul de 
științe sociale' — puternică ac
tivitate în ridicarea nivelului 
politico-ideologic al oamenilor 
muncii“ și schimbul de experi
ență „Brigada artistică de agi
tație — formă specifică a mun
cii politice de masă“, cu parti
ciparea instructorilor și a ce
lor mai bune formații de gen 
din județ, schimb organizat in 
cadrul festivalului formațiilor 
artistice de amatori.

Vineri. 12 martie, a avut loc 
consfătuirea „Gazetele satirice 
și rolul lor în întărirea disci
plinei în procesul de producție“, 
precum și o seară de întrebări 
și răspunsuri pe tema „Pra
hova in cincinalul afirmării 
revoluției știirițifico-tehnice“ 
ce se va desfășura în munici
piul Ploiești (platforma indus
trială Teleajen și clubul 
I.J.C.M., căminele culturale 
din Bucov, Păulești, Valea 
Călugărească și Ciorani) ; „Se
rile de filme patriotice“ e ge
nericul sub care vor avea loc 
spectacole-dezbatere cu filmele 
..Evadarea“. „Mastodontul“,
„Neamul Șoimăreștilor“, „Ște
fan cel Mare“, „Porțile al
bastre ale orașului“ și „Frații 
Jderi“ in satele și comunele 
județului.

DAN VASILESCU

mai 
or-

Șajter deschide în a- 
cea de-a treia expozi- 

pirogravură

Eugen 
cest an 
ție personală de _ _
(la Casa de cultură a sindica
telor din Baia Mare). Pasiunea 
sa pentru această artă are ră
dăcini adinei în tradiția mi
lenară a culturii maramure
șene. Eugen Șajter dovedește 
că „flacăra“ vie a focului și 
cea a muncii pot incinta ochii 
și inimile noastre. Logodna 
iemnului cu focul sînt, in cele 
20 de lucrări expuse, ca și cele 
aflate in lucru, rodul unoi’ 
lungi căutări, și al adevăratei 
pasiuni pentru frumos. Suita de 
portrete, peisaje sau compozi
ții prezentate le răsplătesc de
opotrivă.

Iată citeva opinii din caietul 
de impresii al expoziției :

„încă o dovadă că Școala de 
artă plastică băimăreană are 
continuatori de nădejde, ani
mați în primul rind de dorința 
de a reflecta realitățile contem-^ 
porane. momentele mai impor-* 
tante din istoria patriei noas
tre“. (Ioan Pop, profesor).

„Urmăresc cu interes noile 
căutări în artă. Cu fierul în
roșit, Eugen Șajter a realizat 
tablouri de mare efect, emo
ționante. Mă refer la citeva : 
„Gospodărie maramureșeană“, 
„Dragoș Vodă“, „Eminescu“, 
„Enescu“ și altele“. (Iulius Pa- 
jer. pensionar).

Pirogravura — această „ra
mură“ a artei a fost folosită 
mult timp numai pentru oma- 
rea unor cioplituri (ceea ce fac 
și în prezent artizanii). Eugen 
Șajter o urmează ca artă de 
sine stătătoare. Iată ce 
clară : „Mă interesează 
ales portretistica. Este 
pe de necrezut cum 
ochii, bărbia, ridurile, 
sentimentele și / 
oamenilor. Nu fotografia, 
profesionist, mi-a propus 
ceastă curiozitate, ci dorința de 
a o înțelege. Aș vrea să imor
talizez 
firesc, 
lositor

ne de-
— mai 
aproa- 

vorbesc 
despre 

simțămintele 
ca
a-

Iulian 
Petrov, 

pre-

Alături de cunoscutul an- 
samlț'u „Mărțișorul1,1 al Casei 
de cultură a studenților con
dus de virtuosul taragotist 
Dumitru Fărcaș — laureat al 
acestei ediții — formațiile „Mu
gurelul“ a Universității „Ba- 
beș-Bolyai“ „Ghiocelul“ al 
I.M.F., „Bărbuncul“ a Institu
tului agronomic au reprezen
tat folclorul și de astă dată.

O întrecere strînsă a consti
tuit-o concursul de creație be
letristică, publicistică și eseis
tică. La rîndul lor, pictura, 
grafica și fotografia au ilustrat, 
prin expozițiile organizate, că
utările variate, stăruitoare și 
meritorii ale tinerilor artiști 
plastici clujeni.

Cele peste o sută premii a- 
cordate 
valoarea 
nifestări, 
artistice 
o formă 
etică și politică.

BENONE NEAGOE

la festival dovedesc 
ridicată a acestei ma- 

stimularea creației 
studențești, certificind 
eficientă de educație

tot ceea ce 
frumos, dar 
tuturor“.

GEORGE

pare și este 
mai, ales fo-

M. BANU

In imaginile de mai jos 
vă. prezentăm două dintre 
lucrările prezente in ex
poziția personală de piro
gravură a lui Eugen Șaj
ter deschisă la Casa de 
cultură a sindicatelor din 

Baia Mare

Foto : G. BANU
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în următoarele 24 de ore. ne 
comunică meteorologul Ioan. 
Stăncescu, cerul va deveni va
riabil în Crișana, Maramureș 
nordul și centrul Transilvaniei, 
unde va mai ninge izolat. în ce
lelalte regiuni vremea se menți
ne închisă și vor cădea preci
pitații temporare sub formă de 
lapoviță și ninsoare. în zona de 
munte va ninge. Vîntul va sufla 
moderat cu intensificări în su- . 
dul Banatului, Oltenia. Munte
nia, Dobrogea, sudul Moldovei 
și zona de munte. Temperatu
rile minime vor oscila intre —10 
și zero grade, iar cele maxime 
între —3 și +7 grade. Izolat, în 
sudul și estul tării, se va forma 
polei.

Rubrică realizată de 
VASILE RÄVESCU

spoiri • spori
Lotul republican 

pentru „Crosul balcanic“

Curs practic pentru învățarea 
sporturilor de iarnă

DESPRE TEHNICA
Federația de atletism a stabi

lit lotul național care ne va re
prezenta. peste citeva zile, la a 
21-a ediție a „Crosului balcanic“, 
în vederea acestei tradiționale 
întreceri de alergări pe teren 
variat, la care iși vor disputa 
intîietatea cei mai valoroși fon- 
diști și semifondiști din Bulga
ria, Iugoslavia, Grecia, Turcia și 
România, au fost selecționați 26 
de sportivi. La proba rezervată 
senioarelor vor concura Natalia 
Andrci-Mărășescu, campioană 
balcanică in 1975. Rafira Fița- 
Lovin, Maria Puică și Viorica 
Neagu. iar din formația de se
niori fac parte Ilie Floroiu, me
daliat cu argint la ediția de 
anul trecut, Ilie Cioca, tinerii 
atleți Aurel Niculescu, Adrian 
Laurențiu, Vasile Bichea și 
Gheorghe Cefan, campion și re
cordman național la 3 000 m 
obstacole. Din lot mai fac parte 
tinerele speranțe ale curselor de 
semifond și fond : Nicolae Voi- 
cU, Constantin Bcbereche, Gheor
ghe Buruiană, Viorci Ruxandra, 
junioarele Maria Radu, Elena 
Nichita, precum și juniorii 
Gheorghe Neamțu și Eugen Io- 
neti. Amintim că la ultimele 
două ediții, desfășurate în 1974 
la Velenje (Iugoslavia) și în 1975

la Băile Felix — Oradea, atleții 
noștri au cucerit 14 titluri de 
campioni balcanici la întrecerile 
pe echipe și individual.

Noua ediție a „Crosului balca
nic“ se va desfășura pe un tra
seu din împrejurimile localității 
Sumen — Bulgaria, duminică 21 
martie.

M. L.

START ÎN CEA DE A 
16 A EDIȚIE A 

„TROFEULUI CAR PĂȚI" 
în sala sporturilor din Baia 

Mare au început joi întrecerile 
celei de-a 16-a ediții a compe
tiției internaționale de handbal 
(masculin) „Trofeul Carpați“. în 
primele meciuri au fost înregis
trate următoarele rezultate teh
nice : R. D. Germană — Bul
garia 28—22 (16—11) ; România 
A— România B 29—22 (11—11). 
Astăzi cu începere de la ora 15.30 
sînt programate următoarele 
partide : România B — Iugo
slavia ; R. D. Germană — Un
garia și România A — Bulgaria.

SCHIULUI (IV)
• OCOLIREA PRIN FRÎNA- 

RE ÎN PLUG (fig. 15), Din 
poziția de frînare in plug, în 
timpul alunecării se trece greu
tatea pe schiul exterior ocolirii, 
trunchiul r&sucindu-se eu fața 
către schiul încărcat ; genun
chiul piciorului exterior ocolirii 
se îndoaie, accentuindu-se duce
rea Iui către interior. Executind 
succesiv aceste mișcări pe fie
care parte, se inlănțuiesc ocoli
rile.

• OCOLIREA PRIN FRÎNA
RE ÎN JUMĂTATE PLUG. Din 
poziția de coborîre oblică se 
deschide coada schiului din deal 
și se trece greutatea corpului pe 
acesta ; se alunecă în această 
poziție ; în final, schiul interior 
se apropie de celălalt, ducin- 
du-se puțin înainte (strecurare) 
pentru a se ajunge in coborîre 
oblică pe partea opusă.

• Cristiania spre vale cu des
chidere (fig. 16). (Poartă denu
mirea de „cristianii“ ocolirile

executate, în cea mai mare 
parte a mișcării, cu schiurile 
paralele). Din poziție de cobo- 
rire oblică se deschide coada 
schiului din deal, odată cu e- 
xecutarea unei ușoare flexij țî 
cu trecerea greutății corpu
lui pe schiul depărtat și 
ușoară extensie la nivelul 
picioarelor, se declanșează 
ocolirea; imediat după de
clanșare, schiul interior se apro
pie și se strecoară, ocolirea con- 
ducindu-se cu schiurile paralele.

• OCOLIREA PRIN PIVOTA
REA SCHIURILOR. Din cobo
rîre directă cu piciorele depăr
tate Ia 29—30 cm și genunchii 
flexați (fig 17) se execută pi
votarea simultană a picioarelor 
sub corp astfel incit acestea iși 
schimbă direcția de alunecare, 
realizind ocolirea. Efectuind pi
votarea în mod energic, schiu
rile ajung perpendicular pe li
nia pantei, realizind în mod e- 
ficace oprirea la capătul unei 
cobor iri.

în campionatul european de 
hochei pe gheață pentru juni
ori (grupa B) joi a fost zi de 
odihnă. Astăzi competiția se reia 
cu meciurile Franța — Italia 
(ora 9.00). Iugoslavia — Ungaria 
(ora 11,30) și România — Nor
vegia (ora 16,00) ce vor avea 
Ioc pe patinoarul artificial din 
parcul sportiv „23 August“. La 
Ploiești cu începere de la ora 
18,00 este programat jocul : 
Austria — Danemarca. Astăzi 
vor fi cunoscute echipele cali
ficate din cele două serii care 
vor fi angajate direct în lupta 
pentru primele trei locuri ale 
clasamentului.

• După cinci runde, în’ tur
neul internațional feminin de 
șah de la Belgrad continuă să 
conducă Maria Ivanka (Ungaria) 
cu 4,5 puncte. Margareta Mure- 
șan a întrerupt in poziție com

plicată partida cu Kalhbrener 
(Iugoslavia). Maestra româncă 
se află în continuare pe locul 7 
cu 2 puncte și o partidă între
ruptă.

• în turneul internațional de 
tenis de la Hampton (Virginia), 
jucătorul român Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe Chirs 
Lewis (Noua Zeelandă), Colin 
Dibley a cîștigat cu 2—6, 7—6, 
6—4 in fața lui Onny Parun, iar 
Ray Moore l-a întrecut cu 7—5, 
6—3 pe Haroon Rahim.

• La Sofia s-a desfășurat, cea 
de-a doua întîlnire amicală din
tre selecționatele masculine de 
baschet ale Bulgariei și Româ
niei. Gazdele au cîștigat cu Sco
rul de 87—86 după ce baschet- 
baliștii români au condus cu 
41—35 la pauză. Principalul rea
lizator al echipei române ă fost 
Cernat (25 puncte).
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înăsprire bruscă a Lucrările sesiunii E.C.O.S.O.C.Amploare crescindă a acțiunilor 
revendicative in Spania

Valul grevelor șl demonstrațiilor continuă în Spania, iar reven
dicările formulate se referă atit la îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viată, cit și la recunoașterea libertății sindicale și 
înfăptuirea unor reforme politice și democratice, în contextul 
unui „adevărat proces de sporire a militantismului oamenilor 
muncii spanioli“ (Agenția U.P.I.).

Unul dintre principalele cen
tre ale acțiunilor greviste a de
venit, în prezent, Catalonia. 
8 000 de salariați ai municipali
tății din Barcelona au anunțat, 
miercuri, o nouă întrerupere a 
lucrului, organizînd în piața 
„San Jaime“ o mare demonstra
ție de protest ; 26 000 de mun
citori din industria textilă se 
află, de asemenea, in grevă, la 
Barcelona, și în total s-au în
registrat 35 000 de greviști in 
centura industrială a orașului. 
Alți 40 000 de muncitori au în
trerupt lucrul la Sabadell, 
Tarrasșe și Mataro. La Gerona- 
continuă greva muncitorilor din 
industria construcțiilor. în sfîr- 
șit, în semn de solidaritate cu 
muncitorii au declarat grevă și 
elevii celor opt licee din Bar
celona.

Altă zonă puternic afectată de 
acțiunile revendicative ale mun
citorilor este regiunea minieră 
Asturia. Peste 80 la sută din cei 
25 000 de mineri ai provinciei se 
află. în prezent, în grevă cerind1 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
viață și democratizarea vieții in 
Spania. Multe din minele din 
Asturia au fost închise de auto
rități, dar minerii se adună ilegal 
in puțuri și organizează mitin
guri de protest. La Oviedo, s-a 
decretat o zi de solidaritate cu 
muncitorii uciși recent la Vitoria 
de forțele polițienești, care au 
deschis focul asupra demon
stranților.

Mitinguri, greve și demonstra
ții de solidaritate cu victimele 
Vitoriei au fost organizate, de 
asemenea, la Madrid și în alte 
orașe din Spania. în capitală, 
cîțeva mii de muncitori con
structori au întrerupt lucrul, in 
memoria celor uciși la Vitoria, 
iar studenții au organizat de
monstrații sub lozinca „Liber
tate“.

Comunicatul 
Comitetului 

Executiv al P. C. 
din Spania 

într-un comunicat dat publici
tății joi, Comitetul Executiv al 
Partidului Comunist din Spania 
a lansat un apel la unirea tu
turor forțelor democratice in ca
drul unui organism politic ca
pabil să negocieze o schimbare 
a puterii care să includă insti
tuțiile permanente ale statului și 
să permită in țară o revenire la 
normalizare capabilă să deschi
dă cu adevărat calea spre Eu
ropa. Documentul se referă, de 
asemenea, la recentele inciden
te intervenite în orașul Vitoria, 
arătind că răspunderea pentru 
cele petrecute o poartă. în pri
mul rînd, elementele de extre
mă dreaptă care se găsesc în 
rindul forțelor de ordine. P. C. 
din Spania — se arată în comu
nicat — protestează împotriva 
acțiunilor poliției, a arestărilor 
arbitrare. Intensificarea campa
niei anticomuniste — sublinia
ză Comitetul Executiv al P. C. 
din Spania — reprezintă o con
tinuare a liniei politice a gene
ralului Franco. Avind în vedere 
primejdia pe care o comportă 
o asemenea situație. Partidul 
Comunist consideră că este ne
cesar sa se realizeze urgent o 
uniune a tuturor forțelor demo
cratice.

Pe de altă parte, tot joi. Co
mitetul de coordonare al Plat
formei de convergență demo
cratică și al Juntei democratice 
din Madrid a dat publicității o 
declarație in care se cere des
chiderea unei anchete in legă
tură cu incidentele de la Vito
ria și se insistă asupra institui
rii în țară a libertăților demo
cratice.

în aceeași ordine de idei, 
agenția France Presse informea
ză că, miercuri, Consiliul muni
cipal din Basauri (lîngă Bilbao) 
a protestat oficial împotriva me
todelor represive folosite de 
forțele polițienești' care, și aici, 
au deschis focul asupra unor 
manifestări, ucigînd o persoană 
și provocînd rănirea altora. Con
siliul municipal a subliniat ati
tudinea exemplară a cetățenilor 
din Basauri și marele spirit ci
vic de care au dat dovadă, în 
contrast cu atitudinea forțelor 
polițienești. De asemenea, con
siliul a protestat împotriva ares
tării a numeroși muncitori.

Mauritius
La 12 martie, statul 

Mauritius sărbătoreș
te împlinirea a opt 
ani de la proclamarea 
independenței.

• Situat în partea de vest 
a Oceanului Indian, arhipe
lagul Mauritius are o su
prafață de 2 100 km p (insu
la principală însumind sin
gură 1 865 km p) și o popu
lație de aproximativ 900 000 
de locuitori. Descoperite de 
portughezi in secolul al 
XVI-lea, insulele Mauritius 
au cunoscut rînd pe rînd 
dominația olandeză, france
ză și britanică, pe care au 
scuturat-o definitiv la 12 
martie 1968. dată la care 
începe istoria nouă a arhi
pelagului ca stat indepen
dent în cadrul Common- 
wealthului.

• în scurta perioadă de 
timp care a trecut de la do- 
bîndirea independenței, e- 
forturile depuse de tînărul 
stat au avut drept obiectiv 
înlăturarea stării de subdez
voltare moștenite de la re
gimul colonia), dezvoltarea 
economiei. învățămintului, 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației. Cultu
ra trestiei de zahăr consti
tuie principala ocupație a 
locuitorilor, zahărul nerafi
nat reprezentînd 95 la sută 
din exporturile țării. Aceas
tă monocultură i-a adus, de
altfel, supranumele de „insu
lă a zahărului“. Firește, a- 
cest sector continuă să de
țină intiietatea. Baza solidă 
pe care 'o reprezintă cultura 
trestiei de zahăr a determi
nat o dezvoltare puternică 
a industriei zahărului. în 
Mauritius există nu mai pu
țin de 21 de fabrici de za
hăr, care dau o pro
ducție anuală medie de 
600 000 de tone. Conco
mitent, au fost luate mă
suri de diversificare a pro
ducției, construindu-se fa
brici de prelucrare a tutu
nului, întreprinderi textile 
și de materiale de construc
ții. în agricultură s-a in
trodus cultura cartofului și 
orezului, care oferă posibi
litatea diminuării importu
rilor de produse alimentare. 
Pe plan social au fost luate 
măsuri pentru dezvoltarea 
învățămintului și crearea de 
cadre naționale proprii. Re
cent, prîntr-o lege aprobată 
de parlamentul țării, majo
ratul electoral a fost cobo
ri! de Ia 21 la 18 ani.

V. Ș.

situației din Liban
LOVITURĂ DE STAT

A ARMATEI
în după-amiaza zilei de 

joi, agențiile internaționale 
de presă au transmis relatări 
privind încordarea bruscă a 
situației din Liban. în acest 
context, agențiile France 
Presse, Reuter și U.P.I. a- 
nunță că generalul Aziz El- 
Ahdab, comandantul regiunii 
militare Beirut, a cerut pre
ședintelui republicii, Su- 
leiman Frangieh, și primului 
ministru, Rashid Karame, să 
demisioneze.

Totodată, agențiile citate 
menționează că televiziunea 
libaneză recepționată la Tel 
Aviv a anunțat că la Beirut 
a avut loc o lovitură de stat 
și că puterea a fost preluată 
de generalul El-Ahdab. care 
a decretat starea de urgență 
și a chemat parlamentul ca, 
in decurs de o săptămină. să 
aleagă un nou șef al statu
lui.

Lira sterlină
Evoluția cursurilor la bursele 

de devize occidentale a fost 
marcată, joi, de intervenția ma
sivă a Băncii Angliei în susți
nerea cursului devizei britani
ce. Această acțiune a fost de
terminată de faptul că lira 
sterlină a înregistrat, în ulti
mele zile, deprecieri considera
bile. După cum remarcă agen
ția Reuter, joi dimineața, de
precierea efectivă a lirei, în ra
port cu alte 10 principale devize 
occidentale atinsese nivelul re
cord de 34,2 la sută față de 
cursurile din 1971 Aceeași a- 
genție menționa că. pentru a 
cincea zi consecutiv, moneda 
britanică înregistra scăderi ale 
cursului. Potrivit aprecierilor 
specialiștilor, intervenția insti
tutului de emisiune britanic a 
stopat scăderea cursului, în așa 
fel încît deviza britanică a ră
mas la o cotă medie de 1,91 do-
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Săptămină 
culturii românești 

la Atena
• ÎN CAPITALA GRECIEI 

continuă manifestările din ca
drul săptăminii culturii româ
nești. La Centrul artistic inter
național „Athenaeum“, a avut 
loc vernisajul expoziției de artă 
decorativă românească. Expo
ziția, care reține interesul pu
blicului și presei grecești, pre
zintă creații ale lui Patriciu 
Mateescu. Costel Badea, Ana 
Tamaș, Zoe Băicoianu, Pavel 
Codiță, Florin Ciobotaru și ale 
altor artiști români care culti
vă arta decorativă.

• PARLAMENTUL EURO
PEAN, organ consultativ al 
C.E.E., întrunit în sesiune la 
Strasbourg s-a pronunțat în fa
voarea aderării Greciei la Piața 
comună fără o perioadă de pre- 
aderare. Parlamentarii au subli
niat necesitatea ca negocierile în 
acest sens să demareze în cel 
mai scurt timp posibil. De ase
menea, ei au recomandat ca, în 
perioada negocierilor de aderare, 
„cei nouă“ să-i înlesnească Gre
ciei posibilitatea de a beneficia 
de fondurile social, regional și 
agricol în scopul adaptării rapi
de a economiei acestei țări Ia 
condițiile Pieței comune.

în continuarea lucrărilor se
siunii E.C.O.S.O.C. de la Lima, 
care dezbate probleme legate 
de reglementarea, pe plan mon
dial, a activității întreprinde
rilor transnaționale, s-a luat în 
discuție o nouă inițiativă a 
„Grupului celor 77“. Este vorba 
de propunerea ca Centrul de 
informare și investigare a ac
tivității acestor companii să e- 
laboreze, pină în luna iulie, un 
document în detalii privind ac
țiunile acestor societăți, pre
cum și mijloacele și modalită
țile lor de traducere în prac
tică.

Totodată, țările in curs de 
dezvoltare .au solicitat ca ace
lași organism să elaboreze. în 
paralel, un alt document pri
vind opiniile instituțiilor negu
vernamentale din lume, în mod 
special ale sindicatelor, in le
gătură cu problema in discuție.

Un alt document al „Grupu
lui celor 77“, prezentat spre 
dezbatere in plenul sesiunii 
E.C.O.S.O.C., se referă la nece
sitatea ca Sistemul pentru infor
mare asupra societăților trans
naționale, ce urmează a fi creat 
pe lingă O.N.U., să ia în consi
derare și analiza naturii, a e- 
fectelor și a implicațiilor acti
vității acestor companii în pro
cesul cooperării dintre țările 
în curs de dezvoltare și cele 
industrializate. „Grupul celor 
77“ a recomandat. în acest con
text, să fie analizate, de aseme- 

si cea italiană în criză
lari. Acest raport, reprezintă o 
devalorizare de facto cu 5.5 la 
sută a lirei în raport cu mone
da americană după declanșarea, 
în urmă cu o săptămină. a 
tendinței de scădere a cursului 
lirei sterline. Pe de altă parte, 
deprecierea monedei britanice a 
fost de 5,37 la sută față de mar
ca vest-germană, 4,3 la sută 
față de francul francez și 5.1 
la sută in raport cu cel elve
țian.

Un alt fenomen remarcat de 
specialiști este creșterea tot mai 
accentuată a dolarului față de 
lira italiană. Astfel, la Milano, 
raportul dintre cele două mo
nede a atins, la un moment dat, 
802,10 lire pentru un dolar. La 
Paris, Banca Franței a interve
nit la burse, vînzînd importan
te cantități de mărci vest-ger- 
mane pentru a împiedica dete
riorarea cursului francului în 
raport cu această monedă.

• LA VIENA a avut loc, joi, 
o nouă ședință plenară din ca
drul negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa 
centrală.

Asasinarea unui membru 
al C.C. al P.C.

din Argentina
• LA BUENOS AIRES s-a a- 

nunțat că Alberto Cafaratti, li
der al muncitorilor din Cordoba, 
membru al C.C. al P.C. din Ar
gentina, a fost ucis, relatează 
agenția TASS.

Alberto Cafaratti a fost răpit 
Ia 15 ianuarie 1976 de o bandă 
înarmată, în momentul cînd ie
șea din întreprindere împreună 
cu un grup de tovarăși. De a- 
tunci, despre soarta lui nu s-a 
știut nimic.

Mozambicul a cerut 
convocarea Consiliului 

de Securitate
• MOZAMBICUL a cerut con

vocarea Consiliului de Secu
ritate pentru a examina actele 
de agresiune comise de forțele 
armate rhodesiene împotriva te
ritoriului său. In mesajul adre
sat Consiliului de Securitate. Mi
nisterul mozambican al Aface

nea, și rezultatele la care au 
ajuns centrele de informare 
specializate pe această temă 
ale țărilor în curs de dezvoltare 
și ale altor organisme interna
ționale.

Sesiunea 
Consiliului electoral 
din R. D. Vietnam
Joi. la Hanoi a avut loc prima 

sesiune a Consiliului electoral 
din R.D. Vietnam — informea
ză agenția V.N.A. Sesiunea s-a 
desfășurat sub președinția lui 
Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

Cu acest prilej au fost pre
zentați cei 25 de membri ai 
consiliului și au fost subliniate 
îndatoririle și atribuțiunile a- 
cestui organism.

în cadrul sesiunii au fost de
semnați președintele, vicepre
ședinții și secretarul Consiliului 
electoral. Președinte a fost de
semnat Hoang Van Hoan.

în continuare, participanții au 
fost informați asupra rezultate
lor primei sesiuni a Consiliu
lui electoral național — care a 
avut loc în orașul Ho Și Min, la 
21 și 22 februarie —, precum și 
asupra pregătirilor care se fac 
în Vietnamul de Nord în vede
rea alegerilor pentru Adunarea 
Națională comună a întregii 
țări. în acest sens au fost pre
zentate acțiunile întreprinse de 
Comitetul Permanent al Adună
rii Naționale a R. D. Vietnam 
Consiliul de Miniștri, C.C. al 
Frontului Patriei și celelalte e- 
șaloane însărcinate cu pregăti
rea alegerilor pentru cel mai 
înalt organ al puterii de stat.

• UN ACORD DE COOPERA
RE economică între guvernul 
R. P. Chineze și guvernul Cam- 
bodgiei Democratice a fost sem
nat la Pnom Penh, informează 
agenția China Nouă.

Acordul a fost semnat de Ieng 
Sary, viceprim-ministru al gu
vernului cambodgian, și Li Cian, 
ministrul comerțului exterior al 
R. P. Chineze, aflat în vizită la 
Pnom Penh.

rilor Externe cere să fie luate 
măsuri pentru sprijinirea po
porului din Mozambic în fața a- 
gresiunii autorităților rasiste ale 
lui Ian Smith. De asemenea, in 
notă se aduce la cunoștința 
Consiliului recenta hotărire a 
guvernului Mozambicului de a 
închide frontierele cu Rhodesia.

• TIMP DE DOUĂ ZILE, 
la Varșovia s-au desfășurat 
lucrările reuniunii reprezentan
ților conducerilor uniunilor cen
trale ale cooperativelor de con
sum din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

Sentințe în Nigeria
• GUVERNUL FEDERAL NI

GERIAN a anunțat că s-a pro
nunțat sentința de condamnare 
la moarte pentru 32 din persoa
nele implicate în tentativa de 
lovitură de stat de la 13 fe
bruarie. După cum se știe. în 
cursul tentativei și-a pierdut 
viața fostul șef al statului, Mur- 
tala Muhammed.

• ORGANIZATORII FESTI
VALULUI filmului de Ia Can- 
nes au anunțat că dramaturgul 
american Tennessee Williams 
va fi președintele juriului aces
tei prestigioase competiții, care 
se va desfășura in perioada 
13-4-28 mai.

JAPONIA. Aspect de la o demonstrație organizată de uniunea sindicatelor la Takio pentru a 
determina investigarea tuturor implicațiilor „afacerii Lockheed".

împotriva recrutării 
de mercenari pentru

Rhodesia
Guvernul britanic va lua 

măsuri pentru a împiedica 
recrutarea de mercenari din 
Anglia care să lupte în spri
jinul regimului rasist din 
Rhodesia. Răspunzînd la o 
interpelare în Camera Co
munelor referitoare la „în
cercările de a se recruta 
mercenari pentru Rhodesia“, 
ministrul de externe, James 
Callaghan, a declarat : „Dacă 
există cazuri de cetățeni care 
recrutează mercenari, ei vor 
fi urmăriți și învinuiți de 
încălcarea legii privind insti
tuirea sancțiunilor împotri
va regimului de la Salisbury“. 
El a adăugat că „nu există 
soluție politică pașnică în 
Rhodesia atit timp cit nu vor 
fi satisfăcute interesele popu
lației africane majoritare“. 
In cadrul dezbaterilor din 
Camera Comunelor, deputa
tul Evans a declarat că „re
gimul ilegal din Rhodesia a 
fost condamnat nu numai în 
Organizația Unității Africa
ne, ci si de intregul Com- 
monwealth și de Organizația 
Națiunilor Unite“.
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• C0,!'IETA PE CERUL ORAȘULUI KATMANDU. Ea a
‘VTP de P?tru zlle- la primele ore ale dimineții. i_u- 

meta. vizibilă cu ochiul liber, are un cap sferic și o coadă lungă 
albicioasă • RĂZBOI PORNOGRAFIEI LA LISABONA. Consl- 

P°rtl'8hez a adoptat un proiect de lege privind 
interzicerea vînzăru de material pornografic sau obscen (reviste, 
discuri etc.) pe străzile capitalei portugheze. De asemenea, legea 
interzice materialul de acest gen din instituțiile specializate Ia 
MBTOl 111 3111 • UN MCENDIU GIGANT IN
POR1LL GUAYAQUIL a cauzat 20 de răniți printre pompieri și 
milioane de franci pagube in importantul port al Ecuadorului. 
Incendiul s-a declanșat în momentul în care un mare petrolier 
comercial își descărca încărcătura de gaz și a antrenat o serie 
de * Flăcările, avind zeci de metri înălțime, au făcut im
posibila intervenția imediată a pompierilor. Armata și poliția au 
reușit abia după 6 ore de eforturi neîntrerupte să pună capăt 

£arui origlne nu a fost încă determinată • ORAȘ 
ANTIC PERUAN LA 4 000 M ALTITUDINE. Arheologii au des- 
e°P®rlt Jn Cordilieri vestigiile unui oraș care a existat In urmă 

. .1“0M de ani. Casele cu etaj și templele sînt construite din 
piatra avind forma unor turnuri circulare. în apropierea orașu
lui. șe găsea un teren în terase pe care se practica agricultura. 
Uimire au produs numeroasele canale de irigații cu ajutorul 
cărora locuitorii captau apa din munți și o dirijau spre planta
țiile lor • O FURTUNA DE ZAPADA LA NEW YORK a para
lizat o parte a metropolei, începînd.de marți seara, după ce luna 
februarie, senină și călduță, le anunța locuitorilor începutul 
primăverii. Violentele rafale de vînt și vizibilitatea foarte redusă 
au blocat traficul, aeroporturile, aglPmerind căile rutiete • VUL
CANUL SAN CKISTOBAL amenință cîmpurlle de bumbac din 
apropierea orașului nicaraguan Chinandega, situat la 100 km 
vest de Managua. Vulcanul a început să erupă făcînd să se cu
tremure întreg orașul. Locuitorii se tem că cenușa degajată va 
distruge plantațiile importante de bumbac e CREAREA UNUI 
MUZEU „TURNEE“ la LONDRA. După 125 de ani, autoritățile 
britanice au satisfăcut condiția, de a i se dedica un muzeu, pusă 
de marele pictor și grafician englez, care șl-a donat opera la 
moarte țării sale. Muzeul va cuprinde 300 de picturi în ulei și 
20 000 de acuarele si desene ale cunoscutului peisagist a UN 
MOTOR DE TIP NOU va fi în curînd pus la punct de o echipă 
de cercetători din. Israel. Montat pe un microbuz, Mercedes, 
acesta va avea un consum redus de carburant și o emisie redusă 
de gaze de eșapament • PROIECT DE LEGE ANTI-TUTUN IN 
FRANȚA. Consiliul de miniștri francez a adoptat un proiect de 
lege care va Interzice orice publicitate a tutunului la televiziune, 
în cinematografe, locuri publice șl din afișele de pe străzi. Pu
blicitatea va fi autorizată în presă cu excepția publicațiilor desti
nate tineretului. Manifestările sportive nu mai vor putea avea 
loc sub patronajul producătorilor sau comercianților de tutun. 
In sfîrșit, proiectul stipulează că fumatul va fi interzis în loca
lurile publice, unde această practică poate t'i periculoasă sănă
tății • LONDONEZII CRESC... CROCODILI IN BAIE. In Camera 
Comunelor, un parlamentar conservator, Marcus Kinball, a dez
văluit că unii britanici cresc la domiciliu crocodili in băi și cind 
aceștia se fac mari — șl nu mai pot „locul“ în căzi — le dau 
drumul în canalele orașului. De asemenea, el a afirmat că in 
Marea Britanie există un excedent de lei.

fost 
Co-

roma: Deschiderea Congresului P.S.D.I.
La Palatul Congreselor din 

Florența s-au deschis, joi, lucră
rile celui de-al XVII-lea Con
gres al Partidului Socialist De
mocratic Italian. Participă circa 
600 de delegați și numeroși in
vitați. In cadrul primei ședințe, 
secretarul național al P.S.D.I., 
Mario Tanassi, a prezentat un 
amplu raport.

Congresul ' social-democraților 
— a doua mare reuniune politi
că italiană a acestei luni — se 
desfășoară în condițiile în care 
P.S.D.I. cunoaște o adevărată 
„criză de identitate*. Declinul 
acestei formații politice — vi
zibil după congresul din 1974, de 
Ia Genova — s-a accentuat după 
alegerile administrative din iu
nie anul trecut. Tot mai mulți 
dintre membrii partidului au 
început să conteste linia închis
tată a actualului grup conducă
tor, iar unii dintre ei, demisio- 
nind din cadrul P.S.D.I., au creat 
formații politice noi. La plenara 
din octombrie anul trecut a Co
mitetului Central, grupul condus 
de actualul secretar național 
Mario Tanassi s-a împărțit în 
două, făcînd ca raporturile de 
forțe din cadrul partidului să se 
complice și mai mult.
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La congresul de la Florența, 
partidul se prezintă divizat în 
cinci curente, dintre care două 
sint situate la stingă. Dacă pen
tru toate aceste curente este 
comună ideea creării unei „arii 
socialiste“, adică a unui raport 
preferențial intre P.S.D.I. și 
P.S.I., care să se opună actualei 
hegemonii democrat-creștine, in 
schimb, pe alt plan acestea văd 
în mod diferit raporturile cu 
principalul partid al stingii — 
Partidul Comunist Italian. .în 
timp ce grupurile conservatoare 
exclud o colaborare in cadrul 
guvernului cu P.C.I., cele situate 
la stingă susțin că, în prezent, 
există condiții pentru ca P.S.D.I. 
„să se confrunte constructiv cu 
Partidul Comunist în Parlament 
și în țară, pe tema unor pro
grame de reforme și, in general, 
cu problemele privind reînnoirea 
statului și a societății“.

Lucrările congresului urmează 
să se încheie la 15 martia.

• JOI S-A DESCHIS la 
Viena cel de-al 23-lea Congres 
al Partidului Socialist Austriac 
(P.S.A.) — formațiunea politică 
de guvernămint în Austria. La 
lucrări participă circa 500 de 
delegați, precum și invitați de 
peste hotare.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
— care vor dura trei zile — 
se află, între altele, proiectul 
de reformă a partidului și dez
baterea orientărilor generale 
ale noului program al P.S.A., 
pe baza referatului prezentat 
de președintele partidului, can
celarul federal Bruno Kreisky.lider protestant ; asasinat in Irlanda de Nord

In contextul recrudescenței 
actelor de violență in Irlanda 
de Nord, după eșecul tentative
lor Convenției constituționale de 
a găsi o formulă de compromis 
în vederea împărțirii puterii 
executive între protestanți și 
catolici, un nou asasinat, cu sem
nificații politice profunde, a pus 
capăt vieții unui reprezentant 
marcant al comunității protes
tante, Sammy Smyth. Două per
soane neidentificate au deschis 
focul asupra lui Smyth, pe cînd 
acesta se afla in locuința sa din 
Belfast. Sammy Smyth. purtă
torul de cuvînt al organizației 
protestante Asociația pentru a- 
părarea Ulsterului, care a scăpat 
cu viață dintr-un atentat comis 
asupra sa in luna aprilie a anu
lui 1975. propusese, Ia sfirșitul 
săptăminii trecute, organizarea 
unei întâlniri intre grupările 
paramilitare ale celor două co
munități din Irlanda de Nord, 
dat fiind că — declara el atunci, 
„nu există altă alternativă de 
dialog, decît războiul civil“. Du
pă atentat, o persoană neiden
tificată a telefonat poliției lo
cale. declarind că Smyth a fost 
asasinat tocmai pentru că pro
pusese o asemenea întilnire.

lexiconul „scinteli tineretului“
■ • • • , V

Un imperativ al epocii: 
respectarea normelor 
eticii internaționale

„Se manifestă mai pregnant ca oricînd hotărirea 
popoarelor de a pune capăt vechii politici imperia
liste de dominație, inechitate, forță și dictat, de a 
promova relații noi între state, bazate pe încredere 
și respect, pe egalitate și avantaj reciproc.“

NICOLAE CEAUȘESCU

E
voluția lumii contemporane constituie un.proces de
osebit de complex. Existența unor state cu orînduiri 
social-economice diferite, a țărilor care au pășit 
recent pe calea dezvoltării independente, conduce 
Ia o viață internațională a cărei intensitate și sferă 
de cuprindere nu au precedent. Climatul relațiilor 

internaționale este dat de interferența acțiunilor statale în cadrul 
cărora se promovează ceea ee constituie în același timp un dezi
derat important și o condiție sine qua noii de prosperitate a 
popoarelor : colaborarea interstatală.

Opinia publică mondială, glasurile responsabile ale tot mai 
multor șefi de state, parlamente și /guverne, ale cercurilor politice 
înaintate se ridică în prezent peițtru a reliefa unica posibilitate 
de existentă și .progres a acestei lumi complexe și in esența ei 
contradictorie : așezarea relațiilor dintre state pe principiile uni
versal valabile ale dreptului internațional. în expunerea făcuta 
în fața Marii Adunări Naționale, secretarul general al partidului, 
președintele tării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat 
tutiîror popoarelor lumii chemarea de a contribui la realizai ea
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unui climat de încredere între națiuni, a unei păci durabile care 
să aibă ca premisă oprirea cursei înarmărilor și dezarmarea 
generală, instaurarea unei noi ordini economice in lume.

Este evident că ambianța optimă de desfășurare a relațiilor 
internaționale este aceea a încrederii reciproce, reprezentată de 
dialogul eliberat de suspiciunea care grevează raporturile dintre 
parteneri aflați pe picior de inegalitate economică, militară. Prin 
străduințele țărilor iubitoare de pace și de colaborare pe bazele 
respectului reciproc și egalității depline se poate edifica o mo
rală nouă a relațiilor internaționale ale cărei coordonate funda
mentale sînt spiritul de justiție, umanismul, echitatea și încre
derea intre popoare. Șansele de succes ale acestei morale sînt 
asigurate de un dublu proces. Pe de o parte, politica externă a 
tot mai multor state este purtătoarea ei fidelă, iar judecătorul 
imparțial al acestei concordanțe rămine opinia publică interna
țională, care in majoritatea ei covirșitoare cere statelor și guver
nelor să se conformeze unei asemenea morale. Pe de altă parte, 
tot mai multe norme ale moralei internaționale pătrund în do
meniul dreptului internațional public și, ca atare, iși au asigu
rat cadrul eficace de îndeplinire. Lumea de azi prezintă o ima
gine deosebit de interesantă. Este un peisaj din care facem cu 
toții parte și pe care-1 privim, oarecum, dinăuntrul lui. Niciodată 
nu a apărut, cu forța unei componente vitale a lumii, această 
interferență necesară, această simbioză indestructibilă dintre po
litica externă, dreptul internațional și opinia publică mondială. 
La confluența acestor mari activități umane se naște vastul flu
viu al relațiilor internaționale care poate fertiliza viața planetei, 
sau, dimpotrivă, să o distrugă.

C
apacitatea de previziune in dezvoltarea societății 
omenești, izvorită din aplicarea creatoare a mate
rialismului dialectic, a ideologiei marxist-leniniste 
ia realitățile epocii noastre, a caracterizat întotdea
una partidul nostru, forța politică ee conduce intre
gul proces de edificare a noii societăți in România, 

asigurind prin aceasta o prezentă dinamică și eficientă a sta
tului nostru în viața internațională. Politica noastră externă a 
argumentat judicios necesitatea creării unui climat de încredere 
intre state, apreciind că primul pas. pentru sedimentarea acestei 
încrederi, il constituie colaborarea și cooperarea economică între 
națiuni suverane, pe baza deplinei egalități și a avantajului 
reciproc.

Conlucrarea in soluționarea unor probleme de interes comun 
în domeniul economic constituie o binevenită posibilitate de în
tâlnire intre state, un mijloc bun de cunoaștere și apreciere, o 
treaptă necesară pentru fundamentarea unor relații interstatale 
de tip nou, apte să garanteze existența și propășirea pașnică 
și liberă a fiecărui popor.

Țara noastră oferă un exemplu și din acest punet de vedere. 
Numai in anul 1975 România a încheiat peste 130 de instrumente 
de colaborare economică, expresie a dezvoltării continue a rela-
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fiilor sale internaționale pe baza respectului și prețuirii re
ciproce, a înțelegerii profund științifice a necesității conviețuirii 
pașnice a unor (ări cu sisteme economico-sociale diferite.

Dar pașii pe care popoarele îi fac în scbpul creării unei lumi 
mai bune și mai drepte, în care fiecare să-și găsească terenul 
firesc de afirmare multilaterală, progresele moralei noi in rela
țiile dintre state și a dreptului internațional contemporan, toate 
aceste fenomene pozitive sint primejduite de spectrul înarmării 
accelerate. Există pericolul ca această competiție a înarmării, în 
care lumea s-a angajat, să aibă consecințe dezastruoase. Canti
tatea uriașă de armament acumulată este cel mai serios argument 
pentru această afirmație. în 1975 omenirea a cheltuit peste 360 
miliarde dolari pentru înarmare, o trăsătură esențială a ei 
constituind-o tendința ascensională.

România a militat totdeauna pentru eliberarea omenirii de 
povara înarmărilor. Și a făcut-o in modul cel mai responsabil 
cu putință, adică însotindu-și pozițiile teoretice cu argumentul 
căilor concrete propuse în slujba realizării acestui deziderat.

A milita pentru dezarmare, pentru o lume a păcii și progresu
lui tuturor popoarelor, pentru o nouă ordine economică inter
națională care să elimine practicile anacronice de presiune și 
dictat, de utilizare a forței și a amenințării cu forța a devenit, 
în concepția opiniei publice mondiale, un act profund moral și 
detectarea lui in politica externă a statelor constituie un test 
obișnuit al aprecierii caracterului ei. Cum pacea nu poate fi 
asigurată decit prin instituirea unor mecanisme care să garan
teze respectarea normelor universal valabile ale dreptului inter
național, asumarea de către state a unor obligații precise, ne
echivoce și atotcuprinzătoare, a căror realizare să fie supusă unui 
control eficace și, de asemenea, instituționalizat, este singura cale 
spre lumea mai bună și mai dreaptă la care aspiră popoarele. 
Fără garanțiile necesare, proclamarea drepturilor devjne un sim
plu discurs, ale cărui deziderate au șanse extrem de reduse de 
realizare. După cum se știe, România afirmă necesitatea încheierii 
unui tratat de dezarmare generală și completă sub un strict con
trol internațional. La un asemenea tratat, inclusiv la toate fazele 
negocierilor lui, trebuie să participe toate statele, pentru bunul 
și realul motiv că soarta tuturor statelor depinde de oprirea defi
nitivă a cursei înarmărilor. Participarea la aceste negocieri este, 
credem, un drept al statelor sinonim cu dreptul lor la existență 
și nu o concesie, pe care unele state ar faee-o altora.

R
omânia și-a eîștigat de-a lungul tâmpului reputația 
unui stat eare a sprijinit consecvent eforturile de 
consolidare a păcii. Exemplificînd, amintim semna
rea în 1933 de către Nicolae Titulescu, ministru al 
afacerilor străine al României, a declarației avind ca 
obiect Principiile dreptului internațional privind re

lațiile de prietenie și cooperare dintre state, adoptată de Liga 
Națiunilor, in care războiul de agresiune și amenințarea cu forța 
erau considerate acte de gravitate extremă și in contradicție cu
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dreptul internațional. In declarație era prevăzut explicit : „toate 
statele trebuie să ducă cu bună credință negocieri pentru ca să 
fie incheiat grabnic un tratat universal de dezarmare generală 
și completă sub un control internațional eficace și să facă efor
turi spre a se adopta măsuri corespunzătoare pentru redueerea 
tensiunii internaționale și întărirea încrederii intre state“. S-ar 
putea spune că România a făcut din dezideratul dezarmării gene
rale, și în primul rînd a celei nucleare, un instrument de educa
ție, considerind că fiecare stat, organizațiile internaționale tre
buie să depună toate eforturile pentru ca noilor generații să le 
devină profund ostile agresiunea, folosirea forței și a amenință
rii cu forța, amestecul in treburile interne ale altor state. Pe 
această linie, în 1965, România a prezentat, împreună cu alte 
25 de state, documentul eu privire la promovarea în rindurile 
tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere 
între popoare, care, adoptată prin aclamații de Adunarea Gene
rală a O.N.U., devine rezoluția nr. 2037 a celui mai cuprinzător 
forum mondial. La 5 noiembrie 1975, la O.N.U., România prezintă 
un important document privind dezarmarea, în care se fac pro
puneri concrete privind modalitatea în care s-ar putea ajunge 
la deblocarea fondurilor bănești destinate înarmării.

Este neîndoielnic că O.N.U. constituie un cadru optim de re
zolvare a problemei dezarmării, deoarece această organizație 
întrunește sub emblema sa marea majoritate a statelor lumii. 
Este semnificativ faptul că prima rezoluție adoptată de O.N.U., 
la 24 ianuarie 1946, s-a referit la dezarmare. De atunci, nenu
mărate inițiative afirmate sub cupola sălii Adunării Generale au 
fost materializate in acte juridice importante. Cu toate acestea, 
așa cum rezultă din evoluția negocierilor privind dezarmarea, se 
constată lipsa unor măsuri ferme, eficiente, care să consemneze 
concret reducerea arsenalelor, a efectivelor militară, a bugetelor 
destinate înarmării. într-un proces real, durabil, de destindere, 
despre ce fel de încredere morală poate fi vorba cînd, în pofida 
declarațiilor de bună intenție privind necesitatea dezarmării, se 
continuă alocarea unor fonduri financiare uriașe pentru noi mij
loace de distrugere, în timp ce sute de milioane de oameni 
suferă de pe urma subdezvoltării.

Existența și activitatea statelor socialiste, a statelor apartinind 
așa-zisei lumi a treia, a tuturor cercurilor revoluționare, demo
cratice și progresiste din întreaga lume constituie o puternică 
forță care apără pacea și militează pentru redimensionarea cali
tativă a vieții internaționale. Creșterea și dezvoltarea continuă 
a forțelor păcii și progresului creează posibilitatea instaurării 
unor relații internaționale axate pe spiritul și litera normelor 
dreptului internațional, pe marile idei umanitare ale dreptății 
și echității, ale respectului și încrederii între popoare. Astfel de 
relații pot triumfa insă numai dacă valorile care le însuflețesc 
pătrund din marele domeniu al moralei internaționale înăuntrul 
tratatelor și de aici in practica vieții internaționale.

AVRAM FILIPAȘ
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