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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit pe 
președintele Comisiei pentru selecționarea 
și promovarea cadrelor de stat din Irak
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

~ Se- 
c.a/.r; Rt~4~z •"vinăiml
Nicolae Cea-jsesei i peliiut.
marți după-armază. pe 
lah Tiifah. presedinteje Corni
ce: pentru se em:ooarea f 
promovarea cadrelor oe stat 
fin Irak, care efectaeaBă • vi
zită de prietenie in tara noastră.

La primire a pam.npat tova
rășii Emil Botez. ~ cepregefinte 
ai ConsJiuhn de Stan

onoarea de a & prmnt 4» feri— 
statului trmi- oaspeteje a 
transmis
Ceaușescu din partea presemn- 
telui Republici: Irak,
Hassan Al-Bakr. f a rxspre-

: • - "1 . ~ ~ . A- ~ ‘ ‘ -
mentahn Revoluției. Saddam 
v — -Ț- rtesa; de caldă 
—eterne ură.-. de sănătate si 
femcme personală. iar poporului 
-or-»- noi succese pe calea 
pmgresulu: si bunăstării.

La rindul său. tovarășul 
Ntrolae a transmis
preserLntehi: Ahmed Hassan
Al-Bakr și vicepreședintelui 
Satinam Hussem un salut prie
tenesc și cele mai bune urări, 
iar poporului irakian prosperi
tate ș: fericire.

în timpul întrevederii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
evoluția pozitivă, pe multiple 
planuri. a relațiilor romăno-

irakiene. precum și dorința de 
a se acționa în continuare pen
tru intensificarea și diversifi
carea acestor relații pe baza 
principiilor egalității în drep
turi, respectului independenței 
și suveranității național^ nea
mestecului în treburile interne.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale actuali
tății internaționale, îndeosebi 
cele privind situația din Orien
tul Mijlociu și eforturile în ve
derea realizării unei păci drepte 
și durabile în această zonă.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă cor
dialitate.

TINERETUL-FACTOR ACTIV IN REALIZAREA

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

re-
o 

in 
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In ziua de 11 mai a.c.. a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășei 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Cor 
nist Român.

Comitetul Politic Executiv a examinat un raport eu 
privire la activitatea consiliilor oamenilor muncii din 
centrale și întreprinderi industriale. Din anaiiză a rezul
tat că, prin aplicarea măsurilor stabilite de conducerea 
partidului, de secretarul său general, tovarășul N'co'ce 
Ceaușescu, la consfătuirile cu activul de partid si de stat 
din industrie, s-a îmbunătățit activitatea organisme:or de 
conducere colectivă din centrale și întreprinderi indus
triale, adunările generale, consiliile oamenilor muncii do- 
vedindu-se forme de manifestare puternică a democra
ției muncitorești, a participării oamenilor muncii ta or
ganizarea și conducerea producției, a vieții economico- 
sociale din unități. Pe baza studierii propunerilor făcute 
in adunările ''generale, a consultării largi a colectivelor 
de muncă, consiliile oamenilor muncii au reușit să fun
damenteze mai bine măsurile pentru organizarea pro
ducției și a întregii activități, pentru creșterea produc
tivității muncii, introducerea progresului tehnic și îmbu
nătățirea calității, soluțianînd in bune conditiuni nu
meroasele probleme pe care le ridică procesul de rea
lizare a planului.

Comitetul Politic Executiv, apreciind experiența și 
zultatele pozitive de pină acum, a stabilit, totodată, 
serie de măsuri care să conducă la îmbunătățirea 
continuare a activității consiliilor oamenilor muncii,
asigure creșterea participării muncitorilor, inginerilor si 
tehnicienilor la adoptarea hotâririlor, la aplicarea lor 
in viață. S-a subliniat, că este necesară o mai bună 
exercitare a atribuțiilor și un sprijin mai mare din partea 
consiliilor oamenilor muncii din centrale pentru unitățile 
industriale componente, astfel incit sarcinile economico- 
sociale ale centralelor să se realizeze in bune condiți- 
uni, in conformitate cu planul. Este necesar, totodată, 
să se acorde de către consiliile oamenilor muncii o 
atenție sporită fundamentării hotâririlor și asigurării 
controlului îndeplinirii Ier, creșterii operativității in re
zolvarea problemelor ridicate de oamenii muncii, a pro
punerilor și sugestiilor acestora.

Comitetul Politic Executiv a hotărit să se facă o ana
liză mai largă in legătură cu modul in care centralele 
industriale iși exercită atribuțiile cu care au fost inves
tite și pe baza experienței dobinaite pină acum sa se 
prezinte propuneri de îmbunătățire in continuare a ac
tivității acestora.

Comitetul Politie Executiv a stabilit, totodată, eă or
ganele și organizațiile de partid, conducerile ministere
lor să asigure un sprijin mai concret consiliilor oame
nilor muncii in exercitarea atribuțiilor conferite prin lege, 
precum și in vederea îmbunătățirii stilului și metodelor 
lor de lucru.

La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetul Politic Executiv a hotărit să se unifice terminologia 
organelor de conducere a centralelor și întreprinderilor 
industriale sub denumirea unică de Ccnsilii ele oame
nilor muncii, iar organul operativ al acestora să se nu
mească Biroul Consiliului oamenilor muncii. Totodată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a prepus ca, in vederea 
creșterii rolului organelor de conducere ale unităților in-

d ustri a le in adoptarea hotâririlor, să te ee-veoce, o dată 
la cinci ani, Congresul Ca-5 or ce~e- z- - o * 
industrie cu scopul de a detbete, in cortformtate eu 
orientările date de partid, principatele prabteme ore 
dezvoltării acestei ramuri holăritoare pentru progresul 
economiei naționale, al infreg * noattre societar

Comitetul Politie Executv a aprobat m unanimitate 
această propunere, apreciind-o ea o expresre a ofir- 
cirii si perfecționării <femocrc*re' socialiste, care creează 
condiții tot mai bune de pet e pare d*rectă a oamefi- 
tar muncii, indiferent de nctionaotote, ta e obor area si 
aplicarea in viată a hotâririlor privind continuo dezvol
tare si justa repartizare a forțelor de product* pe întreg 
cuprinsul țării.

In continuare. Comitetul Politic Executiv o excn< -a* un 
raport cu privire la numărul si structura pe'sc-a reu> te*- 
nic, economic, de O'tă specialitate și administrativ fin 
unitățile socialiste.

Comitetul Politic Executiv apreciază că ezperretao de 
pină acum a dovedt justețea măsu-ilo» odccttoe ce 
conducerea pcrtidu'ui de a se trece ’a stoc -ea u^or 
criterii de normare a persane ’ului tehnic, economi<. de 
altă specialitate și odmm>stratrv in strictă eoretere cu 
indicatorii planului de produc: e și oi ahor ocărită*, 
economico-sociale.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a constatat eă 
unele ministere nu cu respectat rntru totul critemte ce 
normare stabilite și a hotărit ce guvernu* să m -red-fi 
măsuri de încadrare a tuturor m nisteretar in enter> re 
de dimensionare a personalului tehnic, econorme. de oftă 
specialitate și administrativ, aprobate prin 
tare de structură.

De asemenea, Comitetul Portic Executiv 
guvernul, ministerele și cetetahe institut ' centrate, or
ganele locale ale puterii ce stat să octioneze in con
tinuare pentru limitarea la strictul necesar a operata lui 
administrativ, respectarea normelor de structură, utili
zarea cit mai judicioasă a personalului tehn<c< economic 
și de altă specialitate din instituțiile socialiste.

Comitetul Politic Executiv a aprobat propunerile gu
vernului privind planul de școlarizare și numărul de 
burse in invătămintul superior si postuniversitar in cru 
1976—1977. * 
școlarizare 
sarului de 
economiei 
industriei ;
pedagogic, cifra de școlarizare corespunde in mo mare 
măsură 
ducției. 
grale și 
un efort 
in acest 
rizați la invățămintul de zi- sint bursieri.

In spiritul politicii României de dezvoltare a re atntov 
de prietenie și eoloborere cu țările in curs de dezvol
tare, Comitetul Politic Executiv a aprobat ocorda-ea, in 
anul de invățămint 1976—1977, o unui număr sporit de 
burse pentru tinerii din aceste state.

Totodată, Comitetul Politic Executiv o aprobat propu
nerile guvernului referitoare ta unele modificori in rețeaua

*e~
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Prevederile stobilite cu privire Ic cifrele de 
acordă o deosebită atente acoper-r nece- 
specialiști pentru sectoarele de bază ce 

și, in principal, pentru romurile de rirf a e 
de asemenea, ta invătomtntal uniieriitor si

cerințelor de cod-e ote micta—■'■■tuta» și pre- 
A fost majorat din nou riu—orui bixirior inte- 
parțiale, ceea ce reprezintă fia partea stătuta, 
financiar suprimerrtor oe ceste 28 mri-cone tei ; 
fel, 67 la sută fin totalul student or școta-

Executiv a ase-tot o informare a to- 
wăstAa Nicotae Ceausescu cu privire ta convorbirile 
-o-—ă"o-seoagcieze care au avut tac co pritejta vizitei 
o6c>ata de prietenie in tara noastră o președintelui Leo
pold Seder Senghor. șeful stotfiui segregate:.

Comitetul Politic Executiv o dat o deosebită apreciere 
renrftatetar convorbirilor dintre președintele Repubficii 
Soi e ste România, tovarășul N cotae Ceausescu, și pre- 
sefintete Repubbdi Senegal Leopold Sedat Senghoe, 
care reflectă. in mod grăitor, hotorirea celor două țări de 
ompiriicore a raporturilor de pnetenre și colaborare, a 
ceafucrării în nota internat enolă, pentru libertate si pro
gres. pentru edihearea unei lumi mai drepte si moi bune.

Coaâtetad Po -sc Executiv a exprimat conv-ngerea că, 
pe baza importantelor hotărâri și măsuri stobihte cu pri- 
lejU dtafogtaui ta nivel inott romăno-senegataz. se va 
reaf-ra o cotaborare targa si rodn că intre cete două tari, 
pe plan peâtic. economic, tehn-co-sbmtific și cultural, o 
ertrdere a coooerârii in producție, in forme reciproc 
crronto oase si in domenii de interes comun, o apropiere 
■mu mare tatee ceta două popoare.

In oceas' timp. Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat sctsrects pentru faptul că, in spiritul înțelegerilor 
convm te. Rumania sccioiistă si Republice Senegal var 
conlucra mai sbins pe tărimul vieții internaționale, con
tribuind activ, pr>n octiufi si eforturi comune, la instaura
rea unor raportor cu edevărat echitabile intre state, la 
statornicirea nori orc ni politice si economice mondiale, 
ta asigurerea unui c mat stabil de pace, justiție și secu
ritate intemetionaiă.

In acest sens. Comite tai Politic Executiv acordă o mare 
fasem->etate Dectarebe sotamne comune, 
acordwv«r si retori oițe documente semnate in 
zrtei presedtatenv Leopold Seco • Sengbor in 
core ou mcanunat cw depEn succes dialogul 
doi șefi de stat, punând o temelie trainică si 
durată reiat-tar de prietenie, solidarrtcte și
intre tonte si peeoarete noastre, in interesul progresului 
tar economic și socrai, ol cauzei pocii, libertății și coope
rării mtemationoie-

Comrtetui Pobtic Executiv, retevnd bitatata fructuos al 
convorbiritar fintre oresedintii N>eotae Ceausescu si Leo
pold Setter Sengbor, o aorobat in unanimitate documen
tele semnate, precum si concluziile ta care s-a ajuns cu 
pritejul acesta- convorbiri. In legatară cu vizita președin
telui Leopold Seder Sengfior, Comitetul Pol tic Executiv o 
stabilit măsuri pentru tra-isaunerea in viață o ocorduri- 
tar și inte'eger'>or convenite.

precum și 
timpul ri- 
tomănia, 
fintre cei 
de i-’igă 
cooperare

ISTORIA POPORULUI ROMAN di»

Creșterea productivității
iinuieii, probă a maturității

unui
a:

Spercf de prodocte pe care 
îrrreprrz'darea de amărm s- 
imr.Ce era fociă £ ocel Za'.ăi: 
tretene sâ-1 reulîfnr ta acest 
ao reprer.-ză 48 ia sută din pro 

TecuZ- Creșterea
Ta fi nctintită rama: pe seama 
spcrim pcodacfivrățu mreu cu 
4 808 lei pentru fiecare lucră
tor. Sarcina eu este dekxr ușoa
ră- ColectiTu! ~e aici, insă, a 
do-.refit și eu alte prilejuri că 
pcate tavmge rr.e-ner.tele mai 
dificile- In chiar perioada care 
a trecut de la Începutul anu- 
taL indicatorul productivitatea 
mur. m a fost tadeplinit ta pro
porție de 100.6 la sută. De altfel, 
succesul nu este singular, ci 
face parte dintr-un proces de 
creștere a rodnicei muncii, care 
in 1975 a fost de 2.4 ori mai 
mare decit in 1973. iar in 1976 
va fi de 33 ori mai mare decit 
in același an de referință. Ci
frele arată înfăptuiri cu atît 
mai meritorii, cu cit sint reușite 
de un colectiv tinăr. în plină 
formare (media de vîrstă a per
sonalului este de 23 ani), un co
lectiv alcătuit din oameni pro- 
veniți în marea majoritate din 
mediul rural. Intervine, firește, 
întrebarea : Cum poate fî ex
plicat acest progres continuu ?

Tovarășul Gheorghe Silaghi, 
șeful biroului plan-dezvoltare 
consideră că dementele deter
minante ar fi căutarea perma- 
nentâ a noului, promovarea lui. 
eforturile de închegare a unui 
colectiv care devine pe zi ce 
trece mai matur, mai conștient 
de posibilitățile sale.

Maistrul Dumitru Culcer. ge
tul turnătoriei de fontă, ne spu
ne că .linia conveior" s-a înca
drat in parametru proiectați la 
1 martie 1974. cu șase luni mai 
de-.Teme decit era prevăzut,

- -.......... să . cursă de depă
șire a timpului" susținută de ti
nerii muncitori, 
nizat pentru 
perfecționare, 
participat cu 
a determinat

*-ra-e a mașinilor și eliminarea 
pierderilor de timp apărute din 
diferite cauze obiective, dar mai 
ales subiective. Și. notați. încă 
o probă a maturității tinărului 
nostru colectiv : in sectorul fon
tă. este in curs de finalizare o 
nouă linie conveior, construită 
prin autoutilare".

ÎNTREPRINDEREA 
DE ARMĂTURI 

INDUSTRIALE DIN 
FONTĂ Șl OȚEL—ZALĂU

Probele maturității au fost 
trecute cu succes și la turnăto
ria de oțel. „Aici, linia carusel 
abia se mișca la început, se ex
primă sugestiv șeful turnătoriei, 
maistrul Teodor Cirebea. Pro
ductivitatea muncii era destul 
de scăzută. Principalele cauze 
erau necunoașterea temeinică a 
liniei, dar și unele imperfecțiuni 
de construcție, ceea ce făcea să 
apară foarte dese opriri ale 
fluxului tehnologic. Și timpul 
trecea în defavoarea noastră. De 
aceea am insistat în primul rînd 
asupra înțelegerii modului de 
funcționare și exploatare a uti
lajelor. Apoi am efectuat modi
ficări la linie, după concepție 
proprie. Sistemul de blocare a 
etajerelor a fost schimbat, iar 
sistemul de formare a fost mo
dificat. Pierderile de timp au 
fost practic eliminate". La acest 
lucru a contribuit și schimbarea 
vechiului mod de acționare elec
trică a mașinii de format, cu

unul de acționare automată, con
ceput de inginerul Eugen Mure- 
san și maistrul Iulian Baumger. 
Ca urmare, și la turnătoria de 
oțel productivitatea a atins ni
velul necesar. ..Dar. își spune 
maistrul Cirebea, un gind în
ceput poate demult, cea mai im
portantă transformare am reali
zat-o in conștiința tinerilor mun
citori, care profesional și politic 
sint mult mai maturi decit îi 
arată virsta, maturitate demon
strată de turnătorii formatori Va- 
sile Mindruț și Petru Pușcaș, de 
oțelarul Nicolae Torje și strun
garii Eugen Pop și Ion Mada, 
de toți cei 1 400 de uteciști din 
întreprindere. Printre ’ inițiati
vele pe care organizația de tine
rel le întreprinde pentru creș
terea productivității muncii, 
foarte eficientă s-a dovedit cea 
intitulată „Fruntașii săptămînii". 
Este vorba, de un „filtru total" 
al activității tinerilor, ne spune 
Virgil Trif, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la I.A.I.F.O. Za
lău. La sfîrșitul fiecărei săptă- 
mîni sînt analizate rezultatele 
obținute în producție, și acolo 
unde apar aspecte negative — 
absențe de la lucru, nerealiza- 
rea planului — sînt inițiate 
dezbateri pe loc, cu participa
rea tuturor tinerilor, pentru 
minarea lor.

Acestea sînt numai cîteva 
țiuni. din multe altele, care 
ajutat la alcătuirea unui colec
tiv matur, crescut odată cu În
treprinderea, pornit pe calea 
performanțelor tehnice, pentru 
care îndeplinirea sarcinilor este 
o datorie de onoare, de conști
ință muncitorească.

eli-

ac- 
au

PETRE BUTUC

Am 
cursuri 

care 
ceea

ei 
la 
toții.

o mai bună

orga- 
de 
au 
ce 

Uti-

în pregătirea Congresului educației
politice și culturii socialiste «

Invitații noștri : prof. univ. 
VASILE MAC1U. membru co
respondent al Acodemiei Re
publicii Socialiste România ; 
prof. dr. FLORIAN GEOR
GESCU, directorul Muzeului 
de istorie ol Republicii So
cialiste România ; prof.
VASILE NETEA ; dr. RAZVAN 
THEODORESCU, director ad- 
junet la Institutul de istoria 
artei ; dr. CONSTANTIN 
PREDA, cercetător principal 
la Institutul de arheologie.

A U
111 1

a

dr.
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însemnări pe marginea Colocviului tinerilor
regizori din teatrele dramatice

Continuitatea și unitatea etnică constituie 
axa in jurul căreia gravitează întreaga istorie 
a poporului român. Vă invităm să prezentați 
tinerilor noștri cititori unele dovezi — arheo
logice, culturale, artistice, literarfe, economice, 
politice, diplomatice, istoriografice — care 
ilustrează păstrarea și dezvoltarea neîn
treruptă a elementelor specifice latinității

DOUĂ MILENII DE LATINITATE 
NEÎNTRERUPTĂ 

_______________________________ÎN PAGINA A 2-A J

din 
dovezi,

populației 
Astfel de 
obiecte — însemne ale unei civilizații continue 
străvechi — demonstrează fără putință de tă
gadă prezența multimilenară a poporului 
nostru pe aceste pămînturi, anulează afirma
țiile tendențioase, care contestă originea și 
permanența distinctă a străbunilor daco
români.

spațiul carpato-dunărean. 
atît documente cit și

în pagina a 3-a
Dezvoltarea in bune condifii 

a plantelor impune : 

EFECTUAREA 
NEÎNTÎRZIATĂ 
A PRĂȘITULUI

Plenara

ARTA

lărgită a Consiliului de conducere 
al Asociației Cineaștilor

FILMULUI VA CONTRIBUI
INTR-0 MAI MARE MĂSURĂ
LA FORMAREA SI EDUCAREA

OMULUI NOU

Cele opt spectacole prezentate 
in cadrul primei ediții a Coloc
viului tinerilor regizori din tea
trele dramatice ce a avut loc la 
Birlad. in pregătirea Congresu
lui educației politice si 
rii socialiste — selecția 
făcută 
mierele 
reușit 
mare 
putea 
specifice ale prezenței in 
teatrală românească a unei noi 
generații de regizori. O prezen
ță care afirmă, mai intii de toa
te, o continuare a celor mai bune 
tradiții ale artei scenice națio
nale și o neîncetată căutare de 
reînnoire, de reîmprospătare a 
unui limbaj artistic corespunză
tor sensibilității publicului nos
tru de astăzi.

Maturitatea creatorului din 
teatru, a regizorului in cazul 
nostru, este atestată, neîndoiel
nic, în primul rind de opțiunea 
acestuia pentru o anume dra
maturgie, iar colocviul a de
monstrat că tinerii regizori se 
opresc asupra unor texte va
loroase din dramaturgia româ
nească clasică și contemporană, 
din cea universală. De la Nă
pasta de Caragiale, montată de 
Alexa Visarion pe scena Tea
trului Giulești și Sinziana și Pe
pelea de Alecsandri pusă in sce
nă de Anca Ovanez Doroșenco 
la Constanța, de la Macbeth de 
W. Shakespeare în viziunea re
gizorală a lui Aureliu Manea la 
Ploiești, Ivona, principesa Bur- 
gundiei, de Witold Gombrowicz, 
montată de Brandy Barash la 
Naționalul ieșean și Slugă la doi

cultu- 
a fost 

pre- 
— au 
intr-o 

■ am

in general din 
acestei stagiuni • 
să sintetizeze, 
măsură. ceea ce 
defini drept trăsăturile 

arta

stăpini de Carlo Goldoni, reali
zată de Iulian Visa la Teatrul 
tineretului din Piatra Neamț, la 
Aznurgnl unui cocor de Junji 
Kmoshita pusă in scenă de Al, 
Tecilescu la Pitești si Puterea 
întunericului de Tolstoi montată 
de Musata Mucenic ia Birlad — 
toate dovedesc o căutare febrilă, 
o mare dortr.țâ de a antrena 
spectatorul in analiza și cunoaș
terea unor opere încărcate de 
idei, ridicind probleme filoso
fice. morale, sociale, de a sta
bili un dialog viu intre conștiin
țe. Selecția a fost semnificativă 
pentru că a dat o idee, cea ade
vărată. despre opțiunea reperto
rială a tinerilor regizori. Nu e 
intimplătoare si nid singulară 
prezenta hn Caragiale pe afișul 
colocviului : spectacolul lui Ale
xa Visarion este unul dintre 
cele foarte bune realizate de ti
neri după opera marelui dra
maturg. La feL premiera pe tară 
a unei piese românești contem
porane constituie afirmarea in
teresului dovedit de tinerii re
gizori pentru montarea unor 
texte punir.d in discuție proble
me acute ale vieții ale muncii 
omului zilelor noastre. E deajuns 
să amintim că o piesă valoroasă 
ca Pasărea Shakespeare a văzut 
lumina rampei datorită lui Ale
xandru Tatos și apoi lui Alexa 
Visarion, că Balconul de D. R. 
Popescu a avut premieră abso
lută. cu citeva zile in urmă, la 
Oradea, in regia lui Al.' Colpacci, 
că Dan Micu face ultimele re
petiții la Răceala de Marin So- 
rescu și că Handicap de Ecate- 
rina Oproiu va fi in curînd pre
zentată spectatorilor de Cătălina

Buzoianu. Acestea sint numai 
citeva exemple — cele mai „la 
zi" — care vorbesc despre faptul 
că tinerii regizori sînt conștienți 
de responsabilitatea ce le revine 
in afirmarea dramaturgiei ac
tuale de calitate, că sînt con-

(Continuare In pag. a Il-a)
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L'tecista Stanca Bălănescu de la întreprinderea de rulmenți-A’exan- 
dria, una dintre numeroasele fruntașe in producție

Foto : PAVEL TANJALA
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CARE ÎNCEP DESTINE
Din miile de oameni care ne 

intersectează existența, unii ră- 
' min să trăiască în conștiința 
noastră. In felul cum gîndim și 
purtările pe care' le avem. Cum 
sint ei. din ce se compune pu
terea lor de a forma caractere, 
pe ce se bizuie știința lor de in
fluențare ? ■

Auzim deseori : „Dacă nu l-aș 
f: cunoscut pe..." Chiar, ce s-ar 
fi intimplat în cazul acesta ? Ce 
s-ar fi intimplat, de exemplu, 
dacă Csete Martin de la „Meta- 
iul roșu" nu l-ar fi cunoscut pe 
lean Turcu. profesor de mate- 
— = ncă Ia Grupul școlar M.I.U. 
din Cluj-Napoca ?

...dacă loan Farcaș nu s-ar fi 
intiinit cu Zoltăn-baci, maistru 
mentor la o schelă de extracție 
petrolieră ?

Este nevoie, uneori, ca cineva 
să iți spună : „Măi băiete, nu te 
opri aici I”

..Cind am intrat; în școala 
profesională, mă gradeam doar

atît: uite, învăț, peste trei ani 
ies cu o meserie frumoasă. Abia 
așteptam să îmi cîștig 
viața, să intru 
se spune prin 
m-am născut. în școala profe
sională, la meseria de lăcătuș 
eram cam treizeci de tineri. A- 
veam profesori cu care ne ve
deam doar Ia ore și nu-i știam 
altcum decît cu catalogul în 
mină. Dar am avut și un dascăl 
alt fel, tovarășul profesor Turcu. 
Un om mai in vîrstă ca ani, dar 
tare tînăr ca fire. Dînsul ne 
preda matematica și nu știu nici 
acum ce făcea de îndrăgiserăm 
știința asta aproape toți cei care 
lucram cu el. Cred acum că 
străduința pentru matematică 
venea și din jenă față de profe
sorul nostru. Mai mare rușinea 
să stai la tablă fără să $tii, mai 
ales că nu ne vedeam cu dască
lul ' nostru numai la ore. Mer
geam cu el la spectacole, în ex
cursii era nelipsit, pe cei de 
care prindea simpatie îi invita

singur 
bărbat, cum 
părțile unde

la plimbare, acasă. Cu toți co
legii mei s-a arătat prietenos și 
ajutător, dar pe mine, pot zice, 
m-a schimbat. îmi știa vederile 
și nerăbdarea cu care așteptam 
să ies muncitor. Și mai departe ? 
m-a întrebat după ce ne-am 
cunoscut mai bine. Mai depar
te ? Avea un fel de a pune în
trebările și la ore și în afara lor 
că parcă te obliga să cugeti și 
să nu rămîi dator cu răspunsul. 
Mai departe, nu mă gîndisem. 
Ambiția mea se oprea aici. Si 
atunci a început să îmi facă 
dînsul drum pentru ea, arătin- 
du-mi că acum oricare muncă 
are nevoie de învățătură mai 
multă decît altădată, că nu se 
poate, tînăr fiind, să îți fixezi, 
așa, niște bariere și să nu în
cerci măcar să treci dincolo de 
ele. „Tu poți mai mult — imi 
zicea. Trebuie să și vrei mai 
mult". Ceasuri întregi am sțră-

SOFIA SCCRȚARU-PAUN
(Continuare in pag. a Il-a)
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Florian Georgescu; Conti
nuitatea daco-romană după pă
răsirea provinciei Dacia de că
tre administrația romană, in 
271 e.n., formarea poporului ro
mân in spațiul carpato-dună- 
rean ca rezultat al romanizării 
poporului geto-dac — toate a- 
cestea sint astăzi demonstrate, 
fără putință de contestare, cu 
fapte, cu argumente de o consis
tență evidentă.

Constantin Preda : Dacă ne 
referim la tradițiile romanității 
noastre, este un fapt dovedit că 
începînd cu împăratul Hadrian. 
Dacia a fost provincia din care 
romanii aveau să recruteze, pen
tru nevoile imperiului, numânil 
cel mai mare de trupe. Numele 
principalelor riuri din Dacia : 
Danubius, vechiul dacic Donaris, 
Argessos-Ordessos (Argeșul), A- 
lutus (Oltul). Maris (Mureșul), 
Pyretus-Porata (Prutul), Samus 
(Someșul) etc. au fost preluate 
de romani direct de la populația 
dacică aflată in provincie. Este 
important să subliniem că de la 
populația autohtonă provin și 
numele celor mai multe din ora
șele Daciei romane : Apulum, 
Napoca, Drobeta. Potaissa, Di- 
erna. Tibiscum, Porolissum. Su- 
cidava, Arcidava. Ampelum ; 
pentru Moesia Inferior (Dobro- 
gea) orașele cu terminație da
cică : Capidava, Sucidava. Saci- 
dava, Argedava etc. Aceasta a- 
rată modul în care s-au împle
tit, s-au influențat reciproc, s-au 
întrepătruns treptat și profund 
elementul autohton dacic cu e- 
lementul roman.

Cercetările arheologice, eu 
precădere cele din ultimele trei 
decenii, au scos la iveală urme 
de culturi materiale dacice din 
secolele II—III e.n.. pe care le 
putem urmări in tot cuprinsul 
Daciei. Ele apar nu numai in 
așezările din mediul rural, ci și 
în centrele orășenești (Apulum, 
Napoca. Tropaeum Traiani, His
tria, Tomis) și in castrele mili- 

• tare. Aceeași populație dacă din 
vremea stăpînirii romane fău
rește în cadrul provinciei o cul
tură nouă de tipul descoperirilor 
de la Soporul de Cîmpie — O- 
breja (Transilvania), Locusteni 
(Oltenia) și Enisala (Dobrogeai. 
Ceramica și ritul de incinerație 
tipic dacice sfiit mărturii certe 
ale continuității 
sul teritoriilor 
mani.

Continuitatea 
colele II—III e.n. este 
de bine documentată și in 

romani 
Crișana, 
Carpațî. 
centrale 
locuind

dace in 
ocupate

cuprin
de ro-

dacică !n 
tot

se
at it 
re-

giunile neocupate de 
(Muntenia. Moldova. 
Maramureș). La est de 
în special spre părțile 
ale Moldovei, ii găsim
pe carpi, neam de origine dacică, 
constituiti într-o mare și pu
ternică uniune de triburi care a 
pricinuit multe neajunsuri gra
nițelor de nord-est ale Imperiu
lui roman.

După părăsirea Daciei de că
tre armata și administrația îm
păratului Aurelian, asistăm la o 
refacere teritorială a unității 
dacice, rolul principal fiind ju
cat in acest proces de dacii li
beri și in mod special de carpi, 
pe care îi găsim așezindu-se in 
provincie. Această unitate, ro
manizată de această dată, va 
constitui in secolele următoare 
elementul etnic de bază al Da
ciei postaureliene. Persistenta 
populației locale poate fi urmă
rită și dovedită arheologic în se
colele IV—V e.n. în cuprinsul 
culturii materiale de tip Sintana 
de Mureș și mai ales in cea 
de tip Bratei (județul Sibiu), 
prin intermediul ceramicii și al 
ritului de incinerație de tradiție 
locală dacică.

în cursul secolelor IV—VI are 
loc procesul de extindere și de 
desăvîrșire a romanizării popu
lației dacice. La capătul acestei 
perioade, respectiv in secolul VI 
e.n., se cristalizează factorul ro
manic ca element etnic, cultural 
și lingvistic, încheindu-se prin
cipala fază a etnogenezei po
porului român. Cultura de tip 
Ipotești-Cindești-Ciurelu. din se
colele V—VII e.n.. este în esență 
o cultură romanică. Urme ale a- 
cestei culturi autohtone daco-ro- 
mane se întilnesc combinate 
în Transilvania, in complexele 
arheologice de tip Morești-Ban- 
du-Noșlac. iar in Moldova, in a- 
șezări de, genul celei de la Cos
tișa, începuturile revenind popu
lației autohtone daco-romane 
dintr-o perioadă imediat ante
rioară pătrunderii slave la est 
de Carpațî.

Principalele caracteristici ale 
fondului cultural romanic apar- 
ținînd populației locale se re
găsesc și in secolele VIII-IX in 
cultura Bucov-Dridu ca elemen
te de bază. Aspectul Bucov, 
preponderent autohton, se ln- 
tîlnește în Transilvania, Oltenia 
și In zona de dealuri sud și est 
carpatice. Cît privește aspectul

Dridu, în care 
unele elemente străine, se in , 
tinde mai ales in regiunile Du
nării. Această cultură, cu cele 
două aspecte (Bucov și Dridu) 
reprezintă de fapt o cultură ro
mânească. atestată in toate re
giunile țării noastre, alături de 
care, în unele zone, mai pot fi 
sesizate și elemente minore stră
ine. Perioada aceasta, din care 
datează și importantele necro
pole de la Izvoru (Giurgiu) și 
Obirșia (Oltenia) coincide cu 
epoca în care are loc procesul 
de desăvîrșire a formării limbii 
și poporului român.

Aceste forme de viață. în ac
cente diferite, se dezvoltă și se 
întrepătrund formind un com
plex etnogenetic în cadrul că
ruia. ca intr-un creuzet, se plă
mădește poporul român. Ele nu 
sint așadar fenomene insulare, 
în ansamblul teritoriului carpa- 
to-danubian. Din această cauză, 
prin continuitate, noi nu înțele
gem exclusiv supraviețuirea unei 
forme etnice dacice încremenite, 
ci întregul proces evolutiv, cu 
toate componentele lui organic 
legate între ele. în cursul căruia 
fiecare element din cele de bază
— dacic și romanic — a intrat 
în reacție specifică, reciprocă, 
modificind și modificîndu-se.

Florian Georgescu : Vă In
vit să privim împreună o parte 
dintre dovezile materiale ale 
formării poporului român pre
zentate în citeva săi: ale Mu
zeului național de istorie. Vom 
putea constata astfel prezența 
elementului autohton dacic in 
sec. n—III eui. dovedită de stela 
funerară de Ia Câșei. județul 
Bistrița-Nâsăud. pe care este 
redat un ostaș veteran roman ce 
poartă hamă specific dacică ; 
sau de stela funerară de la -To
mis a gladiatorului Skirtoa Da- 
kesis (Dacul), precum și de in
ventarul din necropola de inci
nerație de la Cinci». De aseme
nea. locuințele si mormintele 
dacilor care au continuat sa fie 
prezente in Dacia romană și 
după anul 271 ne arată că nu 
există un hiatus de cultură ma
terială. de locuire, deci de popu
lație autohtonă, la nordul Du
nării de Jos. îndeosebi ceramica 
ne demonstrează cit se poate de 
clar acest proces de continuitate 
și de devenire etnică- Aș da ci
teva exemple: ceașca dacică, 
așa-numita ..cățuie". poate fi in- 
tilnită pe teritoriul țării noastre
— neschimbată ! — pină ir. se
colul V e.n. Ceramica tradițio
nală. lucrată cu mina, cu forme 
de caracter dame, cr-ează aici 
pină in secolul al VHI-lea- Sau 
oala romană și ulciorul roman 
care s-au transpus. ‘.eac după 
veac, din generație in gene: 
tie. de-a lungul epocu feuda 
pină in ceramica populară 
mânească contemporană. Ș 
xemplele ar putea fi iz mu 
extinse si asupra altor categcm 
de mărturii ale a 
ale. Să ma: ammttm doar desco- 
perirea. dealtfel bmeeur.oscutA. 
de caracter creste de la B.e-- 
tam care atestă la secolul 
e.n.. in Trar.sLvama. după 
răsirea Dacei, o poțrular.e 
tohtonă care vorbea limba 
tină.

locuință, fie că este vorba de o- 
biectele de cult (și aici nu tre
buie, omis faptul că prin crești
narea locuitorilor din spațiul 
carpato-dunărean. prin filieră 
romană, latină, s-a adăugat un 
nou element de unitate conti
nuat pină tirziu).

Vasile Maciu : Popoarele mi
gratoare nu aveau o ocupație 
permanentă, pînă cind nu au cu
cerit teritorii cu o populație mai 
civilizată care, neavînd forțe ar
mate la dispoziție nu se putea 
împotrivi lor. Dacia, din 
administrația romană se 
sese la 271. a continuat i 
locuită de daco-romani pentru 
eâ aceștia erau singura 
lație productivă de bunuri mate
riale din această parte a Euro
pei. Daco-romanii. deveniți ro
mâni prin prestigiul numelui ro
man, s-au apărat în pădurile 
imense care acopereau țara lor 
Si trăiau din agricultură, viticul
tură. creșterea pomilor roditori, 
precum și din păstorit. Persis-

i care 
retra
să fie
popu-

ambelor principate, pornind de 
la limbă și poporul ce le lo
cuia, se intîlnește și la alți di
plomat și istorici ai_timpului. 
Raguzanul 
scria la 
XVI-lea 
să între 
dova și 
opune o 
expansiunii, otomane, 
au fost afirmate cu și 
putere de către umaniștii care 
au călătorit in acest timp in țâ- 

' rile noastre, ca italianul Fran
cesco Della Valle. Iohannes Lebel 
și Georg Reicherstorfer — ambii 
sași de origine —, Anton Veran
dei, francezul Pierre Lescalo- 
pier și numeroși alții. Originea 
poporului român, precum și uni
tatea teritoriului și a limbii sale 
aveau apoi să fie puternic afir
mate în secolele XVI-XVII de 
marii umaniști români Nicolaus 
Olahus, Grigore Ureche. Miron 
Costin. stolnicul CantacuzinO. 
iar la începutul secolului al

Michael Boccignoli 
începutul secolului al 

că numai o unire strîn- 
Tara Românească, Mol- 
Transilvania 
forță reală

ar putea 
împotriva 
Lucrurile 

mai mare

ție etnică și nici nu legitimează 
o populație neromânească. Ro
mânii au folosit pur și simplu 
aceste nume de instituții. ca ur
mare a contactelor pe care ță
rile române le-au avut în evul 
mediu cu țările vecine. Unii din
tre acești termeni au intrat in 
limbă prin faptul că limba slavă 
veche a fost limba de cancelarie 
și de biserică în Moldova și Țara 
Românească pină în secolul 
XVII. Dar tocmai fiind limba 
de cancelarie ș'i de biserică' în 
care erau redactate documentele 
pină in secolul XVII nu a fost 
limba vorbită de poporul ro
mân. Or, tocmai limba vorbită 
de popor exprimă ețnicitatea 
lui.

Răzvan Theodorescu : Aceeași • 
unitate o regăsim în geneza cul
turii și a statelor românești, in 
evul mediu timpuriu, cind con- 

contacte de 
i Carpaților, 
t niciodată 

româneas-

statăm permanente i 
o parte și de alta a 
care nu au fost 
un hotar in istoria

ISTORIA
POPORULUI ROMÂN (Iii)
k*

DE LATINITATE

Trebuie să redăm istoria așa cum 
este ea--și din aceasta nu avem decit 
de cîștigat! Să facem ca oamenii să 
cunoască și să înțeleagă cum trebuie 
istoria.

NICOLAE CEAUSESCU

„Unicul dor al vieții 
mele e să-mi văd 

națiunea fericită"...
Vasile Netea : O constatare 

s-a impus ca o adevărată axio
mă tuturor celor care au stră
bătut pămintul românesc și au 
luat contact cu poporul român. 
Constatarea se referă la înre
gistrarea și recunoașterea origi-

DOUĂ MILENII
NEÎNTRERUPTĂ
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Unitatea și coeziunea limbii 
române au fost demonstrate in 
1780. la rindul lor, de corifeii 
Școlii Ardelene, Samuel Micu, 
și Gheorghe Șincai. în lucrarea 
lor publicată la Viena sub ti
tlul Elementa linguae Daco- 
Romanae sive Valachicae, re
editată în 1806 la Buda de 
Gheorghe Șincai. Un alt învă
țat transilvan. Petru Maior, a 
susținut originea română și uni
tatea poporului român în lu
crarea sa publicată la Buda în 
1812. Istoria pentru începutul 
românilor in Dacia. Acestea 
sint printre cărțile fundamen
tale indispensabile oricui, tine
rilor cu atit mai mult.

în secolul al XIX-lea. în pro
cesul apărării și dezvoltării 
conștiinței naționale a poporu
lui român, un loc important 
l-au avut revoluționarii pașop
tiști, istoricii, filologii șl 11- 
terații români din toate pro
vinciile românești, între care 
istoricul și omul politic M. Ko- 
gălniceanu, poetul Vasile Alec- 
sandri, Avram Iancu 
patriot mărturisea că 
dor al vieții mele e să-mi văd 
națiunea fericită..."), prozatorul 
Alecu Russo, istoricul ți fi
lologul B. P. Hașdeu. M. Ko- 
gălniceanu. in programul Do
rințele Partidei Naționale în 
Moldova, elaborat și tipă
rit în 1848 din însărcinarea 
Comitetului Revoluționar Mol
dovenesc de la Cernăuți, a ce
rut unirea Moldovei și Țării 
Românești intr-un singur stat. 
V. Alecsandri a editat în 1855 
la Iași revista „România lite
rară" care milita pentru unirea 
celor două principate române, 
iar primul Domn al României 
a fost unul din conducătorii 
luptei revoluționare române din 
1848, moldoveanul Alexandru 
Ioan Cuza.

Vasile Netea : Putem spune 
că cel mai in măsură să-și înțe
leagă și să-și cunoască istoria este 
poporul însuși, că noi nu avem 
nevoie să ne învețe nimeni 
cum să ne cunoaștem și să* ne 
interpretăm istoria. Cu atit mai 
mult cu cit unele afirmații ero
nate nu au nimic comun cu ști
ința, sint speculații și preju
decăți aflate flagrant in «opo
ziție cu principiile și regulile 
științei istorice, și nu numai 
cu ele...

Florian Georgescu : De altfel, 
in reconstituirea trecutului po
porului nostru noi. istoricii ro
mâni, mergem neabătut pe ca
lea respectării adevărului isto
ric, punînd la baza activității 
noastre concepția Partidului Co
munist Român despre modul 
cum trebuie scrisă istoria. în a- 
ceastă privință, indicații deose
bit de prețioase, un admirabil 
îndreptar le avem în însăși a- 
bordarea problemelor din trecu
tul națiunii noastre de către to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român. Astfel, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a arătat că „istoria trebuie... să 
pornească de la analiza științi
fică a realității sociale, să înfă
țișeze faptele nu după dorințele 
subiective ale oamenilor, nu 
după nevoi politice de moment, 
după criterii de conjunctură, ci 
așa cum s-au petrecut ele. co
respunzător adevărului vieții". 
Modul în care secretarul gene
ral al partidului a evocat, în di
ferite cuvîntări și expuneri, mo
mentele de seamă ale istoriei 
României constituie o strălucită 
exemplificare în 
ție.

Totodată, de o 
principială este 
prinsă în Programul Partidului 
Comunist Român, după care 
„problemele diferitelor științe 
sociale nu sint doar probleme de 
strictă specialitate", ele fiind de
opotrivă „probleme ale teoriei 
și ideologiei comuniste". Aceas
ta presupune în primul rînd ne
cesitatea Însușirii profunde de 
către istorici a concepției mate
rialismului dialectic și istoric, a- 
bordarea problemelor istoriei 
poporului nostru în lumina teo
riei marxist-leniniste. Iar o ase
menea cale este însăși călea 
evocării istoriei pe baza adevă
rului faptelor, așa cum au fost, 
așa cum s-au petrecut acestea.

1717, că se numea Țara Ro
mânească. înainte de a se fi 
numit . Moldova. Munteascâ 
și Ardealul. Numele pro
vincial al Moldovei și Transil
vaniei n-a înlăturat nu
mele generic de român al locui
torilor lor. Miron Costin scrie 
in Cronica țărilor Moldovei și 
Munteniei, redactată in limba 
polonă : „Numele cel mai ade
vărat. autentic, de la primul 
descălecat prin Traian este ru
mân sau romanus. care 
acest popor l-a păstrat 
deauna între dînșii și 
după descălecat și după 
ire. cum s-a spus, și după al 
doilea descălecat, pînă astăzi, 
același nume este dat îndeob
ște și muntenilor și moldoveni
lor și celor ce lăcuiesc in Țara 
Transilvaniei. Rumân este un 
nume schimbat — continuă Mi
ron Costin — la curgerea ani
lor din roman ; și astăzi cind 
întrebi pe cineva dacă știe mol- 
dovenește, spun: știi românește, 
aproape ca : scis romanicae.
Un alt nume, atrage atenția 
marele istoric, ei Înșiși nu au 
primit între dînșii niciodată".

Vasile Netea : Este de subli
niat faptul că, deși letopisețul 
lui Grigore Ureche era un leto
piseț al Moldovei, privirea sa a 
îmbrățișat întregul teritoriu ro
mânesc. afirmind că : ..rumânii 
cîți se află lăcuitori la Ar
deal, și la Maramoroș, de Ia un 
loc sint cu moldovenii și toți 
de la Rîm. — adică de la Roma 
(n.n.) — se trag". De asemenea, 
tot Miron Costin, în letopisețul 
lui, prin care continua pe cel 
al lui Ureche, arăta că : „locul 
unde este acuma Moldova și 
Tara Muntenească e drept Da
cia, cum și tot Ardealul cu 
Maramoroșul și cu Țara Oltu
lui". în același context, vorbind 
despre români, cronicarul mun
tean, stolnicul Cantacuzino, ți
nea să precizeze că : rumâni 
sint „nu numai ceștea de aici — 
din Țara Românească (n.n.) — 
ce și den Ardeal, carii încă și 

neaoși sint și moldovenii și 
cîți și într-altă parte se 
și au această limbă... că 
aceștea dintr-o fîntină 

izvorît și cură". Iar Di
mitrie Cantemir arată că : 
„Neamul moldovenilor, munte
nilor, ardelenilor care cu toți 
cu un nume de obște rumân se 
chiamă" sint „rodul romanilor 
descălecați de Traian în Dacia".

Vasile Maciu : Dacă în evul 
mediu străinii numeau pe ro
mâni cu termenul valahi sau 
cu derivate ale acestuia, și cele 
două principate române extra- 
carpatice au fost numite de 
străini, in mod .normal, cu a- 
celași nume : Valachia, (Vlahia, 
Vlașco), ceea ce arată că ele 
erau locuite de același popor, 
de români. Dau cîteva exem
ple din multele ce se pot da. 
In 1370 Țara Românească (nu
mită 
pina și, mai tirziu, de moldo- 
vehi, 
două ori Valachia de papa Ur
ban V și în 1399 cu același 
nume de papa Bonifaciu IX. 
Tot pe vremea aceea, Moldova, 
inițial nume de cancelarie, era 
numită de străini tot Valachia, 
cum face papa Urban V refe- 
rindu-se la voevodul Lațcu in 
1370, numindu-1 „dux Molda- 
viensis, partium seu Valachie" 
(voevod moldovenesc sau al 
părților Valachiei).

Chiar și în documente inter
ne privind biserica, Moldova e 
numită adesea Țara Moldovala- 
chiei, adică a Valachiei moldove
nești. Ștefan cel Mare, însuși, 
Domnul Moldovei, la 8 mai 1475, 
intr-o scrisoare adresată seniori
ei Veneției și Papei, numește 
Țara Românească „L'altra Vala
chia" (cealaltă Valachie) spre a o 
deosebi de propria sa țară, cu
noscută de italieni cu același 
nume, — Valachia. Cronicarul 
italian Angiolello, în aceeași 
vreme, numește pe Ștefan cel 
Mare 
della 
după 
rilor 
Petre 
numește, intr-un raport al său, 
pe voevodul Moldovei „Palati- 
nus Valachie". Să mai adăugăm 
pe lingă acestea, că o Carte 
românească de învățătură du- 
minicele preste an este tipări
tă la Iași în 1643 prin grija • 
mitropolitului Varlaam, și altă 
Carte Românească de învățătu
ră de la pravilele împărătești 
și de la alte giudețe..., este ti
părită tot la Iași sub imboldul 
Domnului Moldovei, Vasile Voe
vod, in 1646. ,

nume 
intot- 
indată 
pusti-

a ti

Daco-romanii deveniți 
români

Răzvan Theodorescu : Pentru 
perioada migraților si a evului 
mediu timpuriu, unul din argu
mentele majore ale continuității 
și unității noastre etnice îl con
stituie cultura, o cultură pornită 
de la bun început de la unitatea 
elementelor ce i-au întemeiat 
originea : geto-dacice și romane. 
Este vorba, pentru a relua un 
frumos cuvînt al Iui Nicolae 
Iorga. de .Sigiliul Romei" în
deosebi. cel care a asigurat, a- 
lături de vechea bază geto-da- 
cicâ. unitatea culturală a poporu
lui român.

în epoci socotite pînă nu de
mult drept puțin cunoscute în 
istoria noastră — și care se do
vedesc tot mai bine știute prin 
cercetările din ultimele trei de
cenii — elementele culturale sint 

. cele care dovedesc unitatea et- 
’nică. Este cazul epocii numite a 
„migrației popoarelor" în care 
știm astăzi bine că populația 
romanizată de la Dunăre și Car- 
pați 
mai 
care 
lare
o serie de meșteșuguri artistice 
ce vădesc pe de o parte des
cendenta din vechea unitate 
culturală geto-dacică și romană, 
iar pe de alta o unitate deplină 
din Dobrogea pină in Transil
vania și din Banat pină în Mol
dova, fie că este vorba de tip de

s-a dezvoltat la un nivel 
curind popular, rural — 
stă la baza culturii popu- 
de mai tirziu —, practicînd

CafaMaco getică descoperită Io Zimniceo — județul Teleorman, sec. IV—III î.e.n. (foto 1) ; Cană dacică - Poiana, județul Galați, sec. I î.e.n. 
(iote 2) : Jnehe —« , .
mentionăndu-l oe juoon Dimitrie, 
județul Sibiu, sec. IV e.n. (foto

estesugărești dacice, sec. I î.e.n. (foto 3) ; Inscripție descoperită la Mircea Vodă, județul Constanța, din anul 943, 
unei formații politice locale (' ' 
de monede imperiale romane de 

județul Ialomița (foto 6).

căpetenie a 
5) ; Tezaur

(foto 4) : Inscripție și monogramă creștine de la Biertan, 
argint din secolul IV e.n., descoperit la Gura lalomiței,

in acte ungurești Transal-
Muntenia) e numită de

(marele 
„Unicul

te-.U lor etnică !n Dacia se ex
plică în mare măsură prin ceea 
ce am spus mai înainte, adică 
prin faptul ca ei erau singurii 
producători de bunuri materiale 
din această parte. Peste acești 
români producători de bunuri 
materiale au năvălit, incepind 
din secolul IV, numeroase tri
buri nomade înfometate care se 
distrugeau insă unele ne altele, 
fără a distruge populația locală 
care ii hrănea și in care, o parte 
din ei. s-au asimilat.

Răzvan Theodorescu : Unii 
dintre aceștia au fost asimilați in 
părțile românești de către ele
mentul romanic, ducind pe a- 
ceastă cale la poporul român și 
r.u la o imaginară populație și 
cultură „volohă" pe care nici o 
cercetare istorică serioasă nu o 
poate omologa.

Vasile Netea : Cu privire la 
numele românilor, numiți în a- 
cel timp (sec. XIV—XV) vlahi, 
olahi. valahi, Nicolaus Machi- 
nensis, care a trăit un timp la 
curtea lui Matei Corvinul, a ob
servat în mod just că acesta 
este un nume dat de slavi și de 
unguri nu numai românilor, ci 
și italienilor — numiți olasi. 
Umaniștii poloni l-au numit pe 
români woloszi. pe italieni 
wlohi. iar umaniștii maghiari 
ne-au zis nouă, la plural, ola- 
hok. iar italienilor olaszok.

Sub denumirea de Valahia său 
Volochia polonii nu înțelegeau 
numai Țara Românească, ci și 
Moldova. Denumirea comună a

de marele enciclope-XVni-Iea 
dist Dimitrie Cantemir.

Vasile Maciu : O sumară ur
mărire a numelui de valah dat 
poporului român — inclusiv mol
dovenilor — de străini în cursul 
evului mediu pină in secolul al 
XVIII-lea este instructivă în 
sensul in care discutăm. Terme
nul valah — din care au deri
vat ungurescul olasz, săsescul 
blok, sud-slavul vlaș, grecescul 
vlah, polonul voloszin și ruses
cul voloh — a fost folosit mai 
intîi de vechii germani pentru 
denumirea galilor și apoi a ga
lilor romanizați și a dacilor ro
manizați, cum arată eruditul 
german din secolul al XVI-lea 
Leunclavius. in lucrarea sa An- 
nales Sultanorum Othomanida- 
rum.

Florian Georgescu: Varietatea 
surselor istorice străine care se 
referă la poporul nostru arată, in
tre altele, că noi, românii, nu am 
trăit izolat. închiși în noi înșine, 
ci am avut întotdeauna o vigu
roasă și amplă deschidere spre 
lumea europeană, ne-am impli
cat în problemele ei specifice. 
Interesul pe care ni l-au arătat 
multiple mărturii străine con
stituie o recunoaștere clară a 
acestei stări de fapt.

Vasile Maciu : In aceeași 
ordine de idei, consider că 
este neștiințifică folo
sirea termenilor de cneaz și vo
ievod în sensul etnic pe care 
unii pretinși istorici vor să-1 
dea. Ei nu au nici o semnifica-

vorba de legăturile 
cu Transilvania în 

de 
părțile

că : este 
Moldovei 
secolele XI—XIII, ilustrate 
unele descoperiri din 
Neamțului, de la Bitca Doam
nei, de relațiile 
cu Oltenia și Muntenia in seco
lele XIII-XV, ilustrate de mo
numentele de arhitectură și de 
pictură ale cnezilor români, de la 
Strei și Strei-Sîngeorgiu oină la 
Densuș, de raporturile Transil
vaniei cu păminturile de la Du
năre, pe un vechi drum care 
avea să fie și cel al negustori
lor brașoveni coborîți in seco
lul XIV pînă la Brăila. în sfîr- 
șit, de cele ale Dobrogei 
Muntenia, ilustrate de 
le centrului comercial 
ral de la Vicina cu 
mai demult știute pe 
stituțională și recent 
în domeniul artei 
Epopeea lui Mihai 
precedată în întreg secolul XVI 
de faptul de cultură ilustrat fie 
de cărțile tipărite in româneș
te, pentru toți cei de același 
grai, de către Coresi, cel venit 
din Tîrgoviștea munteanâ in 
Brașovul ardelean, fie de mo
numentele de arhitectură ve
che românească care dovedesc 
ecouri ale Moldovei in monu
mentele bucureștene din epoca 
lui Mircea Ciobanul, sau invers, 
ecouri muntenești în unele lă
cașuri ale Moldovei la Galata 
și la Aroneanu, in părțile lașu
lui. sau la Sucevița acelor cti
tori de cultură care au fost Mo- 
vileștii.

Transilvaniei

cu 
legături- 
și cultu- 
Argeșul, . 
cale in- 
dovedite 

medievale. 
Viteazul e

latine a poporului și a lim- 
sale. și totodată a existen- 
aceluiași popor, cu aceeași 

de

nii 
bii 
țel ...limbă și cu aceleași forme 
viață, în toate provinciile istori
ce aflate pe teritoriul 
chii Dacii. Astfel de 
țări au făcut, încă din 
XIV și XV, emisarii 
matici și misionarii 
lici ce au trecut pe terito
riul nostru. Relațiile lor de . 
călătorie, ca și rapoartele 
înaintate către diferite curți eu
ropene, îndeosebi către scaunul 
papal, au determinat pe uma
niștii italieni ai timpului : Pog- 
gio Bracciolini. Flavio Bionda, 
Eneas Silvio Piccolomini — cu
noscut ca papă sub numele de 
Pius al II-lea —, Nicolaus Ma- 
chinensis și alții să afirme în 
scrierile lor câ românii sint des- 
cendenții vechilor coloniști ro
mani, și că limba lor este în 
mod indubitabil, cu toate 
schimbările intervenite In timp, 
o limbă romanică.

Vasile Maciu : în timpul fă- 
rimițării feudale, care a avut 
loc nu numai la români, ci și 
la germani. italieni și ruși. 
Moldova, Transilvania și Mun
tenia au fost numai niște 
miri provinciale, cum au 
în Germania, de exemplu, 
xonia, Bavaria, Prusia ș.a.

Despre întregul teritoriu 
cuit în vremea sa de români 
— inclusiv Moldova — scrie 
Dimitrie Cantemir în lucrarea sa 
Hronicul vechimii a româ- 
no-moldo-vlahilor, elaborată in

ve- 
consta- 
secolele 

diplo- 
cato-

nu- 
fost 
Sa-

lo-

această direc-

mare valoare 
indicația cu-

„conte Stefano. signor 
Valachia", numită așa 

numele etnic al locuito- 
ei. La fel face și polonul 
Opalinski, în 1533, cind

Colocviu realizat de 
TRAIAN GANJU

Responsabilitatea tinărului regizor
(Urmare din pag. I)

vinși de faptul că se vor defini 
ca prezențe valoroase în peisa
jul teatral românesc prin atitu
dinea deschisă față de piesa ro
mânească contemporană. Nu tre
buie uitat, de asemenea, câ a- 
ceastă pasiune de a scormoni o 
imensă dramaturgie și de a pre
zenta publicului opere valoroase, 
a făcut ca pentru prima oară pe 
afișul nostru teatral să apară o 
piesă japoneză — fapt datorat 
lui AI. Tocilescu — și una sem
nată de un mare dramaturg, a- 
proape necunoscut la noi (Wi
told Gombrowicz) datorită lui 
Brandy Barash. Ca să nu mai 
vorbim de dorința tinerilor de 
a da piept cu piese de referin
ță din istoria universală a tea
trului.

Dar dacă opțiunea repertoria
lă semnează actul de afirmare 
a conștiinței unui regizor, matu
ritatea sa artistică, profesională 
este atestată de atitudinea filo
sofică. estetică, morală pe care o

are față de textul dat. Poate cu 
o singură excepție — și ea ac
cidentală. intrucît Anca Ovanez 
Doroșenco a demonstrat că are 
capacitatea de a afirma o opinie 
regizorală bine definită vizavi de 
opera abordată (să ne gindim la 
acea interesantă montare cu O 
scrisoare pierdută la Iași) — co
locviul a evidențiat că acel con
tact dintre operă și cel care iși 
propune să o vizualizeze nu a 
fost unul formal, la suprafața 
textului sau unul școlăresc, de 
citire cuminte rezumind ideile 
principale ale operei. Dimpotri
vă. a fost unul de profunzime, 
făcut de pe ferme poziții filo
sofice și estetice, propunînd o 
discutare a operei în datele sale 
esențiale, așezind-o mereu in
tr-un plan interferent proble
maticii și sensibilității spectato
rului contemporan. Această 
structurare a spectacolului in 
funcție de o idee regizorală ex
trasă din însăși substanța ope
rei i-a dat nu numai unitate sti
listică, ci mai ales forța de pă

trundere în conștiința publicului. 
Este imposibil 'de făcut aici o 
ierarhie a calității reprezenta
țiilor tocmai pentru că majori
tatea s-au situat la un înalt ni
vel artistic. Dar Năpasta în vi
ziunea lui Alexa Visarion re
prezintă o reevaluare a operei 
caragialești. o scoatere a ei din 
sfera dramei și o așezare în cea 
a tragediei (Valentin Silvestru 
observa că odată cu montarea 
Năpastei de Alexa Visarion s-a 
încheiat o etapă a înțelegerii 
dramaturgiei marelui Caragiale), 
Macbeth, pus în scenă de Au- 
reliit Manea, constituie o’ medi
tație profundă pe tema puterii 
și a rolului individului în arena 
istoriei. Slugă la doi stăpini al 
lui Iulian Vișan, dincolo de ui
mitoarea cavalcadă a gag-urilor, 
de perfecțiunea interpretării date 
de echipa Teatrului tineretului 
din Piatra Neamț, nu rămine la 
simpla frumusețe exterioară și 
antrenantă, ci aruncă o lumină 
nouă, caldă șl dramgjîcă asupra 
personajului singur, condamnat

să slujească pe alții și să nu fie 
niciodată el Însuși, Amurgul 
unui cocor realizat de AI. Toci
lescu este un splendid poem des
pre dăruire și sacrificiu. Ivona, 
principesa Burgundiei montat de 
Brandy Barash fixează datele 
unei societăți dezumanizate, per
fide și absurde pe care doar 
crima o mai salvează de la pră
bușire ș.a.m.d.

O a treia trăsătură specifică 
pe care colocviul a relevat-o a 
fost pasionanta căutare pe care 
tinerii regizori o dovedesc în gă
sirea unor mijloace de expresie 
complexe, a unui limbaj scenic 
care să pună în valoare ideile 
și mesajul operei dramatice. în
cepînd, cum este și firesc, cu 
grija pentru formarea echipei de 
actori, pentru stabilirea acelei 
comuniuni de ginduri și atitudini 
artistice între regizor și colec
tivul cu care lucrează, continuînd 
cu atenția acordată scenografiei 
integrate substanțial mesajului 
spectacolului și terminind cu ce
lelalte elemente specifice teatru
lui (sonore, de lumină) tinerii 
regizori se dovedesc preocupați 
de alcătuirea unui limbaj scenic 
personal care să permită o co
municare complexă cu specta
torul.

(Urmare din pag. I)

bătut străzile din Cluj-Napoca 
împreună, am mers în drumeții 
ialolaltă cu el și m-a convins, 
chiar m-a învățat să vreau mai 
mult. Am terminat școala, am 
intrat in fabrică la „Metalul 
roșu" acum trei ani, ca lăcătuș 
îri secția de montaj. în cei trei 
ani mi-am terminat liceul seral 
și sint student la Institutul poli
tehnic. Să nu credeți că profe
sorul meu nu a venit la fabrică 
să se intereseze cum lucrez. A 
vorbit cu maistrul, cu șeful de 
secție, mă urmărește și acum 
de parcă i-aș mai fi încă elev. 
Dumneavoastră m-ați întrebat 
ce s-ar fi întîmplat de nu îl in- 
'tîlneam : aș fi făcut mai puțin, 
sau poate a? fi întirziat să fac, 
aș fi fost mai puțin, decit mă 
străduiesc să fiu astăzi".

„Copiii mei îi spun : «bunicule», 
pentru că mi-a fost părinte ade
vărat'.

Scoate dintr-un pbrtvizit bur
dușit cu hîrtii o foaie gata: să se 
desprindă bucăți după muchiile 
în care a fost împăturită și mi-o 
întinde : „Fărcaș Ioan, născut in 
anul 1946, a absolvit Institutul 
de reeducare a minorilor din... 
avind în prezent calificarea de 
lăcătuș. Vă rugăm să îi acordați 
sprijin... etc.".

— Un an Întreg am bătut ușă 
după ușă : ..Aveți nevoie de lă
cătuși ?“ „Cum să nu ! mi se 
răspundea, completați fișa a- 
ceasta." Fiecare șef de serviciu- 
personal, în momentul cind ve
dea însă unde m-am calificat, 
scria pe marginea cererii : NU

un corn. ..Mă duc și pun capul 
pe șină, mi-am zis și termin cu 
toate necazurile." îmi dăduseră 
lacrimile ; cît aveam, numai 19 
ani ! Mergeam fără să văd pe 
nimeni, așa, cind mă apucă ci
neva de umeri și mă oprește : 
„Ce-i cu tine, măi băiete ?“ Nu

ÎNTÎLNIRI CARE 
ÎNCEP DESTINE

S> APROBA. Eram disperat, 
trăiam din te miri ce. Cineva 
îmi spune, vezi că pe lingă Arad 
e un șantier, care angajează oa
meni. Era vară, iar eu obținu
sem lucru de sezonier la o fa
brică de conserve. Cu cîștigul pe 
care l-am luat de acolo, mă urc 
in tren și plec la Arad. Ajung 
la șantier, se întîmplă ca de o- 
bicei, adică mi se răspunde : 
..Am avtțt nevoie de lăcătuși dar 
tocmai am angajat trei. încer
cați in altă parte !“ Mai aveam 
cinci lei în buzunar, eram mort 
de foame, călătorisem toată 
noaptea și nu mîncasem decit

mai aveam putere nici să răs
pund. dar m-au podidit lacri
mile că parcă mă întrebase un 
părinte. Eu am crescut și fără 
tată, iar mama a murit cind a- 
veam zece ani. în fața mea stă
tea un om voinic, îmbrăcat cu o 
salopetă de muncitor. Nu eram în 
Stare să ii răspund, mi se împă
ienjeneau ochii. M-a dus într-o 
baracă, mi-a dat să beau niște 
lapte și să mănînc salam cu pii- 
ne. apoi i-am povestit ce si 
cum. „Acum nu-mi rămine de
cit să mă las călcat de tren 1“ 
i-am spus și m-am ridicat Să 
plec fiindcă mă gîndeam că

după ce a aflat de unde vin, nici 
el n-o să mă mai bage în seamă. 
Mi-a trîntit o palmă de m-a a- 
șezat la loc. Apoi, m-a lăsat 
acolo și a încuiat ușa cu cheia 
să nu pot ieși. Drept e, că ne
dormit cum eram, m-a furat 
somnul. Cind m-am trezit stătea 
lingă pat și mă privea. „De azi 
înainte lucri cu mine, da’bagă 
de seamă cum te porți !“ Era 
cel mai bun maistru de pe șan
tier, comunist din 1938, de a- 
ceea nu i-am stat împotrivă 
cind a spus că mă iâ pe răs
punderea lui. Zoltan-baci, Io
sif Zoltan e acum pensionar, are 
o căsuță la Turda. M-a purtat 
după el 11 ani pe toate șantie
rele, m-a învățat meserie, m-a 
însurat, mi-a jucat în brațe toți 
trei copiii. Ei il strigă „bunicule" 
și așa e drept, căci mi-a fost 
tată adevărat. Iar țlacă eu acum 
sint șef de lot la Șantierul de 
construcții și am Ordinul Mun
cii primit pentru treaba pe care 
o fac să știți că și funcția și 
decoBfiția lui Zoltan-baci i ie da
torez.

Există în aceste două destine, 
în felul cum s-au croit ele o do
minantă comună : felul in care 
doi oameni cu experiență și ge
neroasă atenție față de drumul 
înainte al tinerilor, au știut să il 
conducă pe acesta spre împli
nire.
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A PRĂȘfTULUI ARTA FILMULUI W CONTRIBUI INTB-0 MM MARE 

MĂSURĂ LA FORMAREA Șl EDUCAREAIINWLLII NOU• Cu toate forțele la prășitul mecanic și manual • Intensă activitate 
în ,,plantațiile tineretului" ® Importante suprafețe preluate de tineri in acord 
global ® Angajamente onorate prin muncă și acțiuni susținute.

Acum, mai mult ca aricind. o 
prașilă efectuată la timp influ
ențează favorabil dezvoltarea 
culturilor și realizarea unor re
colte bogate. Tinerii din județul 
Dîmbovița, cuprinși în echipele 
de lucru în acord global, sînt o 
prezență activă pe ogoare.

RACARI. Poposim. In această 
frumoasă așezare dîmbovițeană, 
la primele ore ale dimineții. 
Tînărul primar al comunei, Va- 
sile Necula. nu este de găsit la 
sediul consiliului popular. Se 
află în cîmp, alături de cei doi 
președinți ai cooperativelor a- 
gricole de producție, Gh. Truș- 
coru și Constantin Dobre. Circa 
800 de cooperatori efectuează 
prima prașilă la sfecla de zahăr. 
,.Suprafața de 225 ha va fi în
cheiată pină-n seară, ne spune 
tînărul primar. Concomitent, pe 
tarlalele cu porumb, circa 1600 
ha, mecanizatorii au trecut la 
prășitul mecanic". Notăm citeva 
nume de tineri : Gh. Șerban. 
Ion Toma, Stefan Dinu, Marin 
Diniță, Gh. Radu Ion, Ștefan 
Ilie. în urma , cultivatoarelor, 
alți cooperatori execută prășitul 
pe rînd. Pe elevii școlilor din 
localitate îi întilnim la plivit in 
grădina de legume. Aici, 11 ha 
cu ceapă au fost curățate de 
buruieni. în bătălia marilor re
colte fiecare clipă este prețioa
să, iar efortul este răsplătit din 
plin. Frumoasa comună Răcari 
va deveni în curînd așezare 
urbană și agricultura, principa
la preocupare a oamenilor de 
aici, va căpăta valențe indus
triale. Este aceasta o explicație 
convingătoare a participării ti
nerilor, viitori locuitori ai ora
șului, la muncă pentru sporirea 
producțiilor agricole.

COMIȘANI. Surprindem citeva 
aspecte din cîmp. Se erbicidează 
griul și inul ; la porumb pe 
parcelele unde culturile nu au 
răsărit, pentru distrugerea crus
tei și a buruienilor încă din 
primele faze, se efectuează pra- 
șila oarbă cu sapa rotativă ; s-a 
trecut la prășitul manual pe so
lele cu sfeclă de zahăr și po
rumb. După recoltarea orzului, 
masă verde (în medie 10 t la ha), 
pe 41 ha, 6 tractoare ară, 7 dis- 
cuiesc. iar două semănători in
corporează porumbul, cultura a 
doua pentru boabe. Iată argu
mente suficiente pentru obține
rea în acest an a 5 tone porumb 
și 3 tone grîu la ha. pe terenu
rile podzolice ale unității, cu 
circa 20 la sută mai mult de- 
cit în anii trecuți.

BUCȘANI. A fost găsit secre
tul dealurilor sterpe ? Răspunsul 
l-am aflat în plantațiile de vie 
tînără de la Bucșani. Pe agenda 

„de lucru" a zilei sînt notate : 
80 de oameni la prășit pe rînd 
— 90 ha la vie anul I și II, 20 
la întinsul sîrmei pe șpalieri, 15 
la confecționat ancore și anco
rat șpalieri, 8 oameni la mon
tat șpalieri, 3 tractoare viticole 
la discuit între rînduri. „Istoria" 
celor 108 ha cu vie este simplă : 
au fost dealuri sterpe, s-au tra
sat și efectuat terase pentru 
plantație intensivă, s-au produs 
lăstari în solarii, s-a înființat 
ferma. O fermă nouă, model, 
condusă de tinărul inginer Ion 
Niță. Dar, ceea ce este mai im
portant este faptul că organiza
ția comunală U.T.C. a angajat 
aici 4 ha pe cont propriu : 
plantația tineretului.

★
Cele citeva însemnări de cam

panie privind participarea la 
muncă a tinerilor dîmbovițeni 
ar fi incomplete dacă le-am 
încheia aici. „în cadrul întrece
rii uteciste pentru înfăptuirea 
cu succes a sarcinilor care ne 
revin in acest cincinal, în toate 
comunele dimbovițene au fost 
generalizate o serie de inițiati
ve valoroase, dintre care amin
tesc pe cea mai cuprinzătoare : 
Fiecare tinăr al satului — par
ticipant activ și responsabil la 
dezvoltarea și consolidarea uni

Oamenii muncii de pe ogoa
rele județului Bistrița-Năsăud 
au încheiat, marți, lucrările de 
însămînțare a porumbului.

în prezent toate forțele sînt 
Îndreptate în direcția terminării 
grabnice a plantării legumelor, 
tutunului și a întreținerii cultu
rilor.

Folosim acest prilej, se spune 
in telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid, pentru a vă a- 
sigura. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din agricultura județu
lui Bistrița-Năsăud. în frunte 
cu comuniștii, sint hotărîți ca în 
continuare să depună toate efor
turile pentru realizarea in în
tregime a sarcinilor ce ne revin.

★
Folosind cu maximum de efi

ciență timpul de lucru, mașinile 
și utilajele din dotare, lucrătorii 
Ogoarelor din județul Caraș-Se- 
verin au încheiat la 11 mai în- 
sămințările culturilor de primă
vară.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului

tăților agricole de producție, 
ne spune Victor Drăghici, se
cretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al U.T.C. Citeva or
ganizații comunale șe disting 
prin acțiuni bine desfășurate : 
Morteni — desecări. 30 ha, în
treținut pășuni 120 ha. recoltat 
100 kg plante medicinale si 
60 kg fructe de pădure ; Crin- 
guri — 5 ha canale irigații. 120 
ha întreținut izlazuri. 1 ha îm
pădurit ; Nucet — plantat 25 090 
duzi, irigat 60 ha (șantier jude
țean). desecări 5 ha. recoltat 
200 kg plante medicinale și 200 
kg fructe de pădure ; Podlogi 
— 110 ha pășune, plantat 1.5 ha 
răchită, 10 contracte animale 
De asemenea, circa 250 ha de 
culturi prăsitoare au fost anga
jate in acord global de către ti
nerii de la sate pentru efectua
rea lucrărilor de întreținere și 
recoltare. Acțiunea plantațiile 
tineretului, cuprinde 10 ha 
nuc, la Hulubești. 8 ha nuc. 
la Aninoasa. 3 ha nuc și 
10 ha livadă la Voir.ești, 2 ha 
pomi fructiferi la Malu cu 
Flori". :

Grupaj realizat de 
ȘTEFAN DORGOȘAN 

OVIDIU MARIAN
Foto : VASILE RANGA

NICOLAE CEAUȘESCU, de Co
mitetul județean de partid, se 
arată că pe toată durata campa
niei s-a acordat o atenție deo
sebită executării unor lucrări 
de inalt nivel calitativ.

în prezent. întregul efort al 
celor ce muncesc in agricultura 
Caraș-Severinului. este îndrep
tat spre intensificarea efectuă
rii în timp optim și in condiții 
cit mai bune a tuturor lucrări
lor de întreținere a culturilor, 
cit și a recoltării furajelor ne
cesare zootehniei noastre in pli
nă dezvoltare.

Exprimind recunoștința fier
binte pentru grija și sprijinul 
acordat înfloririi agriculturii și 
în această parte a țării, asigu
răm conducerea de partid și de 
stat, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii 
din satele noastre — români, 
germani, sîrbi. maghiari și de 
alte naționalități — vor depune 
și în continuare eforturi susți
nute pentru folosirea eficientă 
a fiecărei palme de pămint. pen
tru sporirea rodniciei acestuia, 
îndeplinind neabătut hotăririle 
Congresului al XI-lea.

Marți au avut loc lucrările 
plenarei lărgite a Consiliului de 
conducere al Asociației Cineaș
tilor. în cadrul căreia a fost 
analizat modul în care se înfăp
tuiesc sarcinile izvorite din Pro
gramul ideologic al partidului in 
domeniul creației și producției 
cinematografice. Reunind repre
zentanți de frunte ai cinemato
grafiei — regizor:, scenariști, 
critici de film, actori și alte 
categorii de creatori din dome
niul filmului artistic de lung 
metraj, de televiziune, de ani
mație. al filmului documentar și 
de știința popularizată — plenara 
a examinat, in lumina documen
telor Congresului al XI-lea al 
partidului, a îndrumărilor for
mulate Ia intîlnirile cu cineaș
tii de către secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. contribuția specifică 
pe care o aduce creația cinema
tografică la formarea omului 
nou. la dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor.

La lucrările plenarei au parti
cipat, ca reprezentanți ai condu
cerii de partid și de stat, tova
rășii Emil Drăgănescu. Dumitru 
Popescu și Ion Ioniță.

în darea de seamă a Biroului 
Asociației, prezentată de regizo
rul Ion Popescu-Gopo, președin
tele ACIN, a fost relevat modul 
cum creatorii au transpus în 
practică indicația secretarului 
general al partidului de a dez
volta cantitativ și calitativ în
treaga activitate de producție ci
nematografică, așezarea ei pe 
baza unui program corespunză
tor atit sub raport tematic cit 
și ca diversitate de genuri ar
tistice. Au fost analizați critic și 
autocritic factorii care își mai 
pun amprenta negativă asupra 
creației cinematografice : calita
tea scăzută a unor scenarii, sla
ba exigență dovedită de realiza
tori, nivelul insuficient de ridi
cat al teoriei filmului și al cri
ticii de specialitate. Proiectind 
spre activitatea de viitor fasci
culul de lumină al acestei ana
lize. s-a arătat. în încheiere, că 
adeziunea fermă și entuziastă a 
cineaștilor la politica partidului 
trebuie să se manifeste, in pri
mul rînd și în modul cei mai 
definitoriu, prin valoarea opere
lor realizate.

O contribuție substanțială la 
conturarea direcțiilor principale 
ale angajării prezente și de vii
tor a cinematografiei românești, 
la împlinirea programului ideo
logic al partidului și-au adus in 
cadrul dezbaterilor ce au urmat 
cineaști: Sergiu N .colac seu.
loan Grigoreseu. Amza Peltea. 
Ecaterina Oproiu. Mihnea Gheor
ghiu. Mircea V eroiu. Gheorghe 
Vitanidis. Mircea Mureșan. Ste

fan Horvath. Virgil Calo1 2 3 4 5 6 7 8 9.eseu. 
Adrian Petrmgenaru. David 
Reu. Vorbitorii ș-au referit la 
modalitățile de realizare superi
oară a filmelor din epopeea na
țională în cadrul transpunerii 
artistice a • planului cincinal 
1976—1980 al cinematografiei. la 
prioritățile creației de filme cu 
tematică inspirată din realități
le contemporaneității socialiste 
— elaborarea unor conflicte au
tentice ale societății noastre, 
detașarea unor figuri autentice 
de eroi ai construcției socialis
te. eliminarea oricăror manifes
tări de schematism în elaborarea

1. Șef de lucrări la Catedra 
Electrotehnică I, Facultatea E- 
lectrotehnică, la disciplinele : 
„Electrotehnică și electronică 
industrială" și „Bazele electro
tehnicii" poziția 21 din statul de 
funcțiuni.

2. Șef de lucrări la Catedra 
Electrotehnică I, Facultatea E- 
lectrotehnică, la disciplinele : 
„Electrotehnică" și „Bazele e- 
lectrotehnicii" poziția 23 din 
statul de funcțiuni.

3. Șef de lucrări la Catedra 
de Educație fizică și sport, Fa
cultatea Electrotehnică, la disci
plina. „Atletism" poziția 16 din 
statul de funcțiuni.

4. Șef de lucrări la Catedra de 
Educație fizică și sport, Facul
tatea Electrotehnică, la discipli
na „Handbal" poziția 17 din 
statul de funcțiuni.

5. Șef de lucrări la Catedra de 
Educație fizică și sport, Facul
tatea Electrotehnică, la discipli
na „Gimnastică sportivă", po
ziția 18 din statul de funcțiuni.

6. Șef de lucrări la Catedra de 
Centrale electrice. Facultatea E- 
nergetică, la disciplina : „Rețele 
și măsuri termice" poziția 18 
din statul de funcțiuni.

7. Șef de lucrări la Catedra de 
Hidraulică și mașini hidraulice, 
Facultatea Energetică, la disci
plinele : „Bazele cercetării ex
perimentale. mașini hidraulice", 
„Mecanica fluidelor" și „Turbi
ne și echipamente hidro" pozi
ția 14 din statul de funcțiuni.

8. Șef de lucrări de Catedra 
Automatică II, Facultatea Auto
matică, la disciplinele : „Apa
rate de măsură și control, auto
matizarea și utilizarea calcula
toarelor", „Protecția prin relee", 
„Automatizarea și protecția 
prin relee" și ..Elemente de e- 
lectronică și automatică" pozi
ția 15 din statul de funcțiuni.

9. Șef de lucrări la Catedra 
Electrotehnică II, Facultatea E- 
lectrotehnică. la disciplinele : 
..Măsuri electrice și magnetice", 
„Măsuri electrice". „Mutatoare", 
..Electronică și mutatoare",• „In
stalații electrice și iluminat", 
„Teoria și încercările aparatelor 
electrice" poziția 9 din statul de 
funcțiuni.

subiectelor ș; personajelor con
temporane.

PLENARA LĂRGITĂ A CONSILIULUI
DE CONDUCERE AL ASOCIAȚIEI CINEAȘTILOR

Participanții la dezbateri au 
dat mandat celor care ii vor 
reprezenta la Congresul educa
ției politice și culturii socialis
te, să exprime adeziunea tutu
ror creatorilor din cinematogra
fie la politica internă și exter
nă a partidului, la ridicarea ca
litativă a creației la nivelul ma
rilor sarcini Încredințate de 
partid.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar ăl C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, a fost aprobat textul 
următoarei telegrame adresate 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU :

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu.

Realizatorii filmului roma
nesc, întruniți in plenara lăr
gită a Consiliului de conducere 
al Asociației cineaștilor pentru 
a dezbate problemele creației 
și culturii cinematografice in 
lumina Programului adoptat de 
Congresul ai XI-lea al partidu
lui. iși exprimă cele mai alese 
sentimente de înaltă prețuire 
și profundă recunoștință față de 
întreaga politică a Partidului 
Comunist Român, hotârirea lor 
nestrămutată de a participa prin 
arta filmului la construirea vie
ții spirituale a României socia
liste multilateral dezvoltate, la 
educarea și formarea omului 
■ou. constructor al socialismului.

Ne afirmăm și cu acest prilej 
adeziunea fierbinte la istoricele 
hotâriri ale Plenarei din noiem
brie 19*1 a Comitetului Central 
al Partidului, care au stabilii cu 
claritate rolul deosebit ce revine 

creatorilor, tuturor oamenilor de 
cultură și de artă in procesul 
complex al formării conștiinței 
socialiste. în activitatea noastră 
de fiecare ti ne-au fost îndrep
tar prețios. iubite tovarășe 
Ceaușescu, îndrumările pe care 
dumneavoastră personal ni le-ați 
dat la iatilairile de lucru eu 
cineaștii. Vâ sintem profund 
recunoscători pentru intelegerea 
pe care ați »vut-o fată de pro
blemele celei de-a șaptea arte, 
pentru grija permanentă și con
dițiile materiale și morale create 
dezvoltării cinematografiei ro
mânești. Dumneavoastră vă da
torăm orientarea și așezarea ci
nematografiei pe baze trainice, 

faptul că munca noastră se des
fășoară intr-un climat sănătos si 
plin de emulație, care a unit 
toate forțele într-un efort co
mun îndreptat spre obținerea 
unor succese de prestigiu, de 
ridicare pe o treaptă calitativă 
superioară a întregii producții 
cinematografice.

Este o bucurie pentru noi să 
vă putem raporta că indicația 
dumneavoastră de a spori nu
mărul de filme artistice de lung 
metraj de la 12 la 25 a fost în
deplinită încă din anul 1975. în 
cincinalul 1971—1975, în<?adrîn- 
du-se în efortul general al între
gii noastre societăți, cineaștii au 
realizat 198 filme artistice de 
lung metraj, 3*9 scurt metraje 
documentare și de știință popu
larizată, 146 filme de animație 
și peste 1109 filme-comenzi so
licitate de diferite instituții din 
patria noastră. In această peri
oadă au fost create și primele 
seriale de televiziune, punin- 
du-se bazele unei producții ro
mânești destinate micului ecran. 
Preocupați de a da viață sarci
nilor de creștere a productivi
tății muncii și de reducere a 
prețurilor de rost, ca urmare a 
folosirii mai judicioase a mij
loacelor de eare dispune cine
matografia și a îmbunătățirii 
ritmicității producției, costul me
diu al filmelor de lung metraj 
a fost redus cu eirea 1,5 mili
oane lei.

îmbogățirea modalităților de 
expresie artistică, tematica di
versă 3vind drept scop educa
rea milioanelor de spectatori, 
afirmarea unor personalități 
creatoare au apropiat filmul 
românesc de public, astfel încit 
in perioada 19*1—1975 putem 
raporta că 227 *08 000 spectatori 
au vizionat filmele românești. 
Ne mîndrim cu faptul că în pe
rioada respectivă filmul româ

nesc a fosi mesagerul culturii 
noastre pe ecranele a 83 de țâri. 

Aviud conștiința limpede a 
neimplislrilor din munca noas
tră, sintem ferm botâriți, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușese-j, să 
lichidăm neajunsurile existente, 
să consolidăm și să dezvoltăm tot 
ceea ce este pozitiv in filmul 
românesc, sâ depunem toate e- 
forturile, întreaga noastră capa
citate de creație in scopul ridi
cării calității artistice a cine
matografiei printr-un efort de 
transfigurare artistică superioa
ră a eroismului maselor largi de 
constructori, a patosului revolu
ționar ce animă întregul popor 
pentru îndeplinirea Programului 
partidului. Vrem ca epopeea na
țională cinematografică să fie 
mărturia dreaptă și de netăgă
duit a continuității poporului 
nostru pe acest pămint, a luptei 
sale eroice de a-și urma neabă
tut drumul spre mari înfăptuiri 
ale socialismului și comunismu
lui, de a trăi liber, suveran și 
independent, în bună înțelegere 
cu toate popoarele lumii iubi
toare de pace și progres. Noi, ci
neaștii, nu urmăm și nu vom 
urma o altă cale decît aceea in
dicată de Programul partidului 
adoptat de Congresul al XI-lea,

Ne angajăm să facem totul 
pentru a făuri, așa cum ne a-

Â VIII-a ediție a „Primăverii arădane11
Manifestărlle celei de-a VIII-a 

ediții a „Primăverii arâdane" 
au debutat in acest an sub 
semnul Înaltei cinstiri a ani
versării creării partidului și 
apropiatului Congres al edu
cației politice și culturii so
cialiste. Bogatul program în
tocmit de organizatori, la con
cretizarea căruia iși dau con
cursul. alături de prestigioși 
invitați din țară, printre care 
și Teatrul „C. I. Nottara" din 
București, personalități și for
mații ale artei și culturii lo
cale, a fost inaugurat sîmbătă 
cu spectacolul festiv „E pri
măvara noastră partidului da
toare", susținut de actorii și 
interpreții teatrului și filarmo
nicii de stat din localitate. O 
prețioasă contribuție și-ău 
adus-o invitații Ionel Pantea și 
Agueta Kriza, soliști ai Ope
rei române din Cluj-Napoca. 
actorii Adela Mărculescu și 
Ovidiu Iuliu Moldovan din 
București. Dincolo insă de nu
meroasele spectacole, unele In 
premieră, ce vor fi prezentate, 
de reținut sînt și numeroasele 
simpozioane organizate atit in 
Arad, cit și in principalele lo
calități din Județ. Rememorlnd 
trecutul, contribuția acestui 
colț de tară la făurirea cultu
rii și spiritualității românești, 
pretutindeni la Nădlac și Pâu-

rată partidul, opere revoluțio
nare care să îmbogățească patri- 

• moniul culturii noastre socialiste 
și tezaurul cuiturii universale, să 
contribuim la formarea și edu
carea omului nou in spiritul 
inaltei responsabilități politice și 
sociale, al eticii st echității so
cialiste. la continua inflorire a 
vieții spirituale a poporului nos
tru.

Ineredințind acest mandat lu
crătorilor din cinematografie 
care vor participa la lucrările 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste, participanții 
la plenara lărgită a Consiliulni 
Asociației cineaștilor și-au ex
primat adeziunea lor deplină la 
politica internă și externă a par
tidului. la promovarea pe arena 
vieții internaționale a principii
lor menite să asigure pacea și 
progresul, independența și suve
ranitatea tuturor popoarelor, 
dreptul fiecărei națiuni de a de
cide asupra destinului său potri
vit cu voința și interesele sale.

Adeziunea noastră fermă și 
entuziastă la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru să ne-o exprimăm, îna
inte de toate, prin operele pe 
care le creăm. Ne angajăm să 
facem din filmele noastre ade
vărate valori artistice și morale, 
capabile să contribuie la ridica
rea pe o treaptă mai înaltă a 
muncii politico-ideologiee și cul
tural-educative, să facem tot ce 
ne stă în putere pentru a înfăp
tui hotăririle Congresului al XI- 
lea al Partidului, ale Programu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

liș, la Șiria și T ipova, la Sebiș 
sau Chișinău Criș, participan- 
țllor — tinerilor, îndeosebi — 
11 se oferă, prin graiul docu
mentelor, posibilitatea cunoaș
terii rolului P.C.R. și forțelor 
progresiste în lupta pentru 
triumful libertății și dreptății 
naționale. In acest context, un 
Ioc deosebit îl ocupă și mani
festările dedicate cunoașterii 
programului partidului, a con
tribuției României la rezolva
rea problemelor majore din 
viața internațională.

Etapa Județeană a concursu
lui de teatru, poezie patriotică 
și revoluționară al elevilor, 
„Sub flamura partidului, te 
slăvim Românie socialistă", 
simpozionul da la Clubul tine
retului pe tema „Tineretul țâ
rii și rolul său in făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate", spectacolul oma
gial dedicat eroilor de la Pău- 
tiș susținut de pionieri, reci
talul literar-muzical „E primă
vară in inimile noastre”, rea
lizat de elevii Liceului „Ion 
Slavici", iată doar citeva din
tre acțiunile prin care tinerii 
se înscriu cu o contribuție 
deosebită la succesul acestei 
tradiționale manifestări.

ION DANCEA

10. Șef de lucrări la Catedra 
Termotehnică și mașini termi
ce, Facultatea Mecanică, la dis
ciplinele: „Termotehnică"» „Curs 
general de mașini", „Termoteh
nică și mașini termice" și „Com- 
presoare și pompe" poziția 12 
din statul de funcțiuni.

11. Șef de lucrări la Catedra 
Termotehnică și mașini termice, 
Facultatea Mecanică, la disci
plinele: „Ternțotehnică" și ..Ter
motehnică și mașini termice" 
poziția 11 din statul de func
țiuni.

12. Șef de lucrări la Catedra 
de Tehnologia metalelor, Facul
tatea Tehnologia construcțiilor 
de mașini, la disciplinele : „Teh
nologie", „Mașini-unelte și mă
surători mecanice", „Tehnologia 
metalelor și mecanică fină" și 
„Tehnologia materialelor" pozi
ția 19 din statul de funcțiuni.

13. Șef de lucrări la Catedra 
de Mașini agricole, Facultatea 
Mecanică agricolă, la discipline
le : „Calculul și construcția ma
șinilor pentru irigat", „Mașini 
pentru mecanizarea lucrărilor 
solului", „Tehnologia și optimi
zarea agregatelor agricole" po
ziția 13 de statul de funcțiuni.

14. Lector la Catedra de Ma
tematici I. Facultatea de Trans
porturi, la disciplinele : „Ma
tematici speciale" și „Analiză 
matematică" poziția 20 din sta
tul de funcțiuni.

15. Șef de lucrări la Catedra 
de Fizică. Facultatea Aeronave, 
la disciplina „Fizică", pozițiile 
25, 26, 28 din statul de funcțiuni.

16. Șef de lucrări la Catedra 
de Fizică, Facultatea Aeronave, 
la disciplinele : „Fizică" și „Fi
zică mecanică" poziția 23 din 
statul de funcțiuni.

17. Șef de lucrări la Catedra 
de Fizică, Facultatea Aeronave, 
la disciplinele : „Fizică" și „E- 
leetrOnică cuantică" poziția 27 
din statul de funcțiuni.

18. Șef de lucrări lă Catedra 
de Chimie anorganică și tehno
logie anorganică, Facultatea In
ginerie chimică, la disciplinele : 
„Bazele tehnologiei chimice" ți 
„Schimbul ionic și aplicarea 
ionițilcr in tehnologia chimică",

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

poziția 41 din statul de func
țiuni.

19. Șef de lucrări la Catedra 
de Chimie anorganică si tehno
logie anorganică. Facultatea 
Chimie, la disciplinele : „Ca
talizatori și principiile catali
zei", „Procese și aparate in teh
nologia chimică". „Chimie teh
nologică" și „Cataliză și catali
zatori" poziția 57 din statul de 
funcțiuni.

20. Șef de lucrări la Catedra 
de Chimie organică și tehnolo
gie organică. Facultatea Ingine
rie chimică, la disciplinele : „Fi
zica și chimia polimerilor" și 
„Polimeri termorezistenți" pozi
ția 32 din statul de funcțiuni.

21. Șef de lucrări la Catedra 
dc Chimie fizică și tehnolog.» 
electrochimică. Facultatea Chi
mie, la disciplinele : „Chimie 
fizică". „Sisteme dispers» ■ s: 
„Chimie coloidală și macromo- 
leculară" poziția 38 din statul de 
funcțiuni.

22. Lector la Catedra de Pe
dagogie și limbi străine. Facul
tatea de Transporturi, la disci
plina „Limba rusă" poziția 52 
din statul /de funcțiuni.

23. Asistent la Catedra de Me
talurgia metalelor neferoase și 
prepararea minereurilor. Facul
tatea Metalurgie, la disciplinele: 
„Electro-metalurgie". „Elabora
rea aliajelor neferoase" și „Teh
nologia Obținerii aluminiului" 
poziția 17 din statul de func
țiuni.

24. Asistent la Catedra de Ma
tematici II. Facultatea Aerona
ve, la disciplinele : „Matematici 
speciale" și „Matematici superi
oare" poziția 29 din statul de 
funcțiuni.

25. Șef de lucrări la Catedra 
de Măsuri și aparate electrice, 
Facultatea Electrotehnică la 

disciplinele : „Măsuri electrice 
$i magnetice*. JUsuri electri
ce*. -Mutatoare*. ..Electronică și 
mutatoare*. „Instalații electrice 
ți iluminat". „Aparate electrice" 
ți -Teoria ți încercarea apara
telor electrice* poziția 9 din sta-

26. Șef de lucrări la Catedra 
de Electrotehnică I. Facultatea 
Eim otehnică. la disciplinele :
„Bazele electrotehnici", Elec
trotehnică ți instalații electri- 

Electrotehnică și electroni
că industrială" ți „Electrotehni
că* poziția 34 din statul de func-
țiuni.

27. Șef de lucrări la Catedra 
Orzane de masim. Facultatea
fecanică. la disciplinele : „Or- 
ane de mașini și mecanisme" și 
Organe de mașini" poziția 7 din

stâ’.ui de funcțiuni.
28. Lector la Catedra de Geo

metrie descriptivă și desen, Fa
cultatea Tehnologia construcții
lor de mașini, la disciplinele : 
„Geometria descriptivă 'și de
se-,- și „Desen tehnic" poziția 
6 cm statul de funcțiuni.

29. Șef de lucrări la Catedra
de Aeronave șl instalații de 
bord. Facultatea Aeronave, la 
discipim»!» : „Automatizarea
sistemelor ce propulsie", „Mo
toare de aviație cu piston" și 
„Sisteme de propulsie âerospa- 
țiaie" poziția 11 din statul de 
funcțiuni.

30. Lector la Catedra de Filo
zofie. Facultat»a Aeronave, la 
disciplina „Filozofie" pozițiile 
20 și 23 din statul de funcțiuni.

31. Asistent la Catedra de 
Măsuri și aparate electrice, Fa
cultatea Electrotehnică, la dis
ciplinele : „Teoria și încercări
le aparatelor electrice" „Tehno
logia de fabricație a aparatelor 
electrice" ..Aparate electrice și 

tehnica tensiunilor înalte" „A- 
parate electrice" și „Mutatoare" 
poziția 22 din statul de func
țiuni.

32. Asistent la Catedră de 
Măsuri și aparate electrice, Fa
cultatea Electrotehnică, la dis
ciplinele : „Măsuri electrice" 
„Măsuri electrice și magnetice" 
„Măsuri electrice ale mărimilor 
neelectrice" și „Teoria și încer
cările aparatelor electrice" po
ziția 23 din statul de funcțiuni.

33. Asistent la Catedra de E- 
lectrotehnică I. Facultatea E- 
lectrotehnică, la disciplinele : 
„Electrotehnică și electronică 
industrială" și „Electrotehnica 
și instalații electrice" poziția 36 
din statul de funcțiuni.

34. Asistent la Catedra de E- 
lectrotehnică TT, Facultatea 
Automatică. la disciplinele : 
„Electrotehnică" „Electrotehni
că și echipament electric de 
mecanică fină" „Electr?-?--
și electronică industrială" s: 
„Electronică și mașini 
trice" poziția 22 din statul d» 
funcțiuni.

35.Asistent la Catedra de Te-
lefonie-telegrafie.. Facul'îi’ea E-
lectronică și -e-‘ atxi.
disciplinele : „Er hiparoen ie
tru comutația î»!efonjcă IE ten®-
grafică" „Teiefonîe* -.Tracjsss.-
siuni telefonice
..Alimentarea i CK2U-
pamentelor de • ---------- aragf*
și ..Circuit ce l F C*-
mutație- pozz^a ncsL
de funcțiuni.

36. A>:r.er.‘ Li Casedra 4» £-
lectronicâ apl^crX Fie
Electronici r teâeraac;
la dișriD^.ne.e * SZecr—e

Siunii informației" „Aparâte și 
metode de analiză cu radiații" 
și „Metode optice de transmi
sia și prelucrarea informației" 
poziția 25 din statul de func
țiuni.

37. Asistent la Catedra de E- 
lectronică aplicată, Facultatea 
Electronică și Telecomunicații, 
la disciplinele : „Electronică și 
automatizări industriale" ..Ele
mente de electronică aplicată" 
„Teoria transmisiei informației" 
„Electronică aplicată in ins'ala- 
ții electroenergetice" si „D: sen
zitive și circuite electronic»' 
poziția 26 din statul de funețt- 
uni.

38. Asistent la Catedra de Fi
zică. Facultatea da Aaraaaam 
la disciplinele : -Fteâcti* ■ _S- 
lectronică cuantid" •
din statul de

39. Aârtțtil la Caaatei tir F- 
zicâ. Fae---»-ea V'T’j - ■ 
dîs--b_oa T -.-f wm-jr S 

etrwre» ir- tir mmm. a tiae—
t a»wr* pae ta S? tet aaam 
â» Ssnraan.

«t team te “w»ft-a tie 
GeaMaer-'» ftm. jet a șt te- 
*e I Fa—Ihanea tir T»*53rjac. a
- - —» G»1 "igegje deac.-.p-

-/nr* te -Desen ten-
- .r* rt** 31 tei statul de

4t- Aăfletit la Catedra de 
Mecanică și teoria mecanisme-

-- Farrtus’ea Mecanică agrico-
> disciplinele : „Elemente 

de inginerie mecanică", „Intre- 
lir.erca și repararea utilajului 
chimic" „Mecanică și rezistență 

materialelor". „Mecanică tehni
că" și „Mecanică" poziția 45 
din statul de funcțiuni.

43. Asistent la Catedra de Fi
lozofie. Facultatea Aeronave, ia 
disciplina „Filozofie" pozițiile 
28, 29, 32 din statul de funcțl- 
utii.

44. Asistent la Catedra de 
Chimie organică și tehnologie 
organică, Facultatea de Ingine
rie chimică, la disciplinele : 
„Tehnologia sintezei monomer: - 
lor și polimerilor" „Pol.mer: 
termorezistenți" „Tehnologia in
termediarilor și coloranților* s 
„Tehnologia sintezei interaoee»- 
rilor și coloranților* poaititi <9 
din statul de furwt.

45. Asistent la Canada «a 
Chimie organie* |t Mtitiatepti 
organică. Facateaaaa 5»
rie chu— rât Ta iaetito»»

tin << R. gnAiseazâ 3>
OBaaau au R R par- 

» : - a te* 15 martie
■ 3» rtmc-'S.’ :'.e Mims- 

se-s. u î-F-r»- -■ si Invâțâmin- 
aafim nr. M339 1969.

OatiBtiraal se va ține la rec- 
tegaM Institutului politehnic 

București in termen de trei 
hmi de la data expirării ter
menului de înscriere la concurs.

Candidații la concurs sînt o- 
bligați să comunice în scris, 
conducerii instituției sau între
prinderii unde iși desfășoară 
activitatea, înscrierea la con
curs.

Concursul a fost publicat în 
Buletinul Oficial al R.S.R. par
tea a III-a nr. 67 din 29 apri
lie 1978.

ACTELE NECESARE ÎN
SCRIERII LA CONCURS SÎNT

'— Cererea de înscriere la con
curs la care se anex- -r-

— Copie legalizată de Xata ■ 
riatul de S'at. c : .
de studii superioare <e te *e •- 
nexa acesteia: 1 «tiempteg.

—Copie ~ega r» a 
riatul da S-a- o* W —s — 
de doctor: 1 etiemptite

■nn. . .«gr» Jar

menționeze câ s-a obținut aviz 
fa arabil din partea Secretaria
tului Comitetului județean, sau 
dc sector, pentru cei din muni
cipiul București, al P.C.R. pen
tru participarea la concurs ; 1 
exemplar ;

— Lucrările științifice publi
cate ; 1 exemplar.

— Un dosar cu șină.
— în cazul în care diploma 

de studii a fost obținută in 
străinătate, pe lingă traducerea 
legalizată de Notariatul de Stat 
de pe aceasta, se va depune și 
un exemplar din copia legali
zată de Notariatul de Stat de 
pe adresa Ministerului Educa
ției și învățămintului — Comi
sia Superioară de Diplome, pri
vind echivalarea ăi.



Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din 
partea președintelui FRELIMO, președintele Republicii Populare 
Mozambic, SAMORA MOISES MACHEL, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 99-a aniversări a proclamării independentei 
Romanieiși a celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comu
nist Român, în numele FRELIMO, al Consiliului de Miniștri și al 
poporului mozambican, transmit felicitări tovarășilor noștri din Par
tidul Comunist Român, guvernului și poporului României socialiste.

Dorim să vă urăm noi și tot mai mari succese în edificarea socie
tății socialiste, garanția realizării idealurilor de libertate și indepen
dență ale pătrioților de la 1877, a obiectivelor pentru care s-au sacri
ficat militanții, muncitorii și țăranii care au dat naștere și viată 
partidului în momentele cele mai grele.

Victoriile dumneavoastră consolidează relațiile noastre frățești de 
prietenie militantă și internațlonalistă, de ajutor reciproc și coope
rare și ne încurajează în lupta dusă de poporul nostru.

Salutări frățești și revoluționare 1

L -■■■■" ,,, . ■ —.............

j Scrisoare di» Noua %eeios^iâ 

SUCCESUL ANSAMBLULUI FOLCLORIC
AL TINERETULUI „DOINA BUCUREȘTIULUI"

„Un spectacol de care o să ne aducem aminte mulți ani 
de acum încolo.,

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din 
partea Asociației de prietenie ecuadoriano-română următoarea tele
gramă :

Asociația de prietenie ecuadoriano-română vă felicită și vă 
transmite cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 55-a aniversări 
a Partidului Comunist Român.

PRIMIRI LA
PRIMUL MINISTRU 
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit marți după-amiază pe 
Kiri Banda Ratnayake, ministrul 
transporturilor și al problemelor 
parlamentare din Sri Lanka, 
care face o vizită în țara noas
tră.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, a fost 
evidențiată evoluția ascendentă 
a relațiilor bilaterale și au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea colaborării și cooperă
rii economice dintre România șl 
Sri Lanka.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au luat parte loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Ion St. 
Ion, secretar al Consiliului de 
Miniștri.

♦ *

In cursul aceleiași zile, primul 
ministru al guvernului a primit 
pe Bhagirathan R. Devarajan, 
reprezentantul Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.) în România la cere
rea acestuia.

SOSIRE
Marți după-amiază, a sosit în 

Capitală o delegație a Partidu
lui Muncii din Spania, condusă 
de Ramon Lobato, secretar ge
neral al P.M.S., care, la invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, va 
face o vizită de prietenie în 
Republica Socialistă România.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
pem. oaspeții spanioli au fost

PLECARE

A fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
ia București.

CONFERINȚĂ
Confirmindu-și vocația pen

tru dezbaterea problemelor u-

Cenaclul „Amfiteatrul artelor"
Simbătâ, 15 mai, ora 19, 

și duminică, 16 mai, ora 10, 
la Casa de cultură a sindi
catelor din Pitești, edițiile 33 
și 34 ale cenaclului „Amfi
teatrul artelor".

Iși vor da concursul : poeții 
Constanța Buzea, Niculae 
Stoian, Nicolae Dan Frunte- 
lată, Mircea Florin Șandru, 
cîntâreții de folk : Mircea 
Florian și ceata inelopoică, 
Mihai Diaconescu și Variabil

® Campionatul republican 
masculin la baschet s-a înche
iat ieri, în sala sporturilor Flo- 
reasca din Capitală, cu victoria 
echipei Dinamo București, care, 
în- meciul decisiv, a întrecut, 
după prelungiri, cu scorul de 
68—66 formația Steaua. La pau
ză, baschetbaliștii dinamoviști 
conduceau cu 37—31, iar la sfîr- 
șitul timpului regulamentar, 
scorul era 62—62. într-un alt 
joc, Farul Constanța a învins cu 
88—86 echipa Universitatea Ti
mișoara. Clasament final : 1.
Dinamo ; 2. Steaua ; 3. Univer
sitatea Cluj-Napoca ; 4. Farul 
Constanța ; 5. Rapid București; 
6. Universitatea Timișoara.

Echipa Dinamo cucerește pen
tru a 14-a oară titlul de cam
pioană națională.

9 Astăzi, pe stadionul „Ivaelo" 
din orașul bulgar Tirnovo se 
va disputa prima manșă a fi

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Primăvara 
culturală bucureșteană. 10,20 Bi
blioteca pentru toți. Partidul Co
munist Român — ctitor de cultură 
românească socialistă. 11,20 Aten
ție la... neatenție! 11,40 Bijuterii 
muzicale. 11,55 Telex. 12,00 închi
derea programului. 16,00 Tele
școală. Teatru didactic: ,,Othello" 
de W. Shakespeare. 16,30 Curs de 
limbă rusă. 17,00 Telex. 17,05 Pen
tru timpul dv. liber, vă recoman
dăm... 17,20 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto. 17,30 
Bucuroși de oaspeți... la Botoșani. 
18,00 Arte vizuale. în pregătirea 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste. Portretele con

manitare internaționale, Bucu- 
reștiul găzduiește, începînd de 
ieri, lucrările Conferinței so
cietăților de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie din țările bal
canice.

La lucrări participă delegații 
ale organizațiilor naționale de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România, Turcia, Ligii Societă
ților de Cruce Roșie, precum și 
invitați din partea Comitetului 
Internațional de Cruce Roșie și 
ai societăților de resort din 
Ungaria și U.R.S.S.

După alocuțiunea rostită în 
deschiderea conferinței de ge
neral-colonel Mihai Burcă, pre
ședintele Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie din 
România, participanții la Confe
rință au fost salutați de Henrik 
Beer, secretarul Ligii Societă
ților de Cruce Roșie, și Eric 
Martin, președintele Comitetu
lui Internațional de Cruce Roșie.

în ședințele plenare ale pri
mei zile au fost prezentate ra
poarte, urmate de discuții, re
feritoare la rolul Crucii Roșii în 
educarea tineretului (Bulgaria), 
rolul societăților de Cruce Roșie 
în domeniul sănătății și bună
stării sociale (Grecia), forme ale 
colaborării organizației cu in
stituțiile de stat, asociațiile ști
ințifice și profesionale, cu alte 
organizații obștești, în probleme 
de interes comun (România).

Lucrările reuniunii, continuă.

TIBCO ’76
Prezența țării noastre Ia ac

tuala ediție a Tîrgului interna
țional de primăvară — TIBCO 
’76 se remarcă printr-o- serie de 
noutăți și în ceea ce privește 
oferta construcției de mașini. în 
cadrul standului întreprinderii 
„Mașin-exportimport" se deta
șează. prin originalitatea con
cepției. mașina de filat bumbac 
t:p FB. eons—uită la intnepnn-

fcmepemderea rwnâneasci de 
----- ' : = ș„-.-txc :r-
moor' oferă și alte produse cu 
t—Mw performanțe destinate a- 
cestui sector, cum ar fi carda 
de bumbac 3C, precum și cea 
de mare productivitate 4C, ma
șina de răsucit cu inele 3R, alte 
utilaje ale căror caracteristici 
tehnice suscită interesul specia
liștilor și firmelor importatoare.

Q Folk, Grupul folk „V. S.“ 
din Oradea, Benedict Po
pescu, Zoia Alecu, Adina Di- 
mitriu și Marian Stoichiță 
(chitară clasică), orchestra de 
jazz condusă^ de Gabriel 
Mărgârint, formația pop 
„Cristal'' din Galați, pianiștii 
loan Calapăr și Sorin 
Scurtu, Mariana Smaranda 
la xilofon, actorii Răzvan Va- 
silescu și Dinu Mano'ache.

nalei „Cupei balcanice" la fot
bal, în care se vor întîlni re
prezentativele Bulgariei și 
României. Meciul stîrnește un 
interes deosebit în rîndul lo
calnicilor. Se prevede că jocul 
va fi urmărit de circa 30 000 
spectatori. Partida retur se va 
desfășura în toamnă la Bucu
rești (data încă n-a fost defi
nitivată). în jocul de astăzi, cele 
două echipe vor alinia urmă
toarele formații :

ROMÂNIA : Iordache — Che- 
ran, G. Sandu, Dobrău. Hajnal, 
Dumitru, Boloni, Simionaș, 
Anghel, Radu II, Năstase.

BULGARIA : Tihonov —
Cealev, Anghelov, Marev, Vasi- 
liev, Bonev, Kolev, Panov, 
Voinov, Jeliaskov, Zvetkov.

Partida va fi transmisă în 
întregime de posturile noastre 
de radio cu începere din jurul 
orei 17,30, pe programul 1.

temporanilor noștri. 18,35 S elec
țiuni din recitalul de jazz susți
nut la Sibiu. 18,50 Tribuna TV. 
• Gîndlrea social-politică româ
nească și lumea contemporană; 
e 60 de ani de la greva generală a 
minerilor din Valea Jiului. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Revista economică TV. 20.25 „Dacă 
vii în țara mea". Muzică ușoară. 
20,45 Reportaj TV: „Ambiția de a 
te exprima pe tine însuți". 21,00 
Finala Cupei Campionilor Euro
peni la fotbal: Bayern Munchen— 
St. Etțenne. Transmisiune directă 
de la ‘Glasgow. In pauză: 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Studio ’76. 20,30 în pași de 
dans. Film realizat de Televiziu
nea sovietică. 21,10 Telex. 21,15 
Film artistic: „Cuvînt contra cu- 
vînt". Producție a studiourilor 
americane. Premieră pe țară.

Făurirea unei noi ordini economice și politice 
internaționale — necesitate primordială

pentru cauza păcii și colaborării intre națiuni
Cuvintul șefului delegației României la cea de-a IV-a Conferință

a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
Luînd cuvintul în ședința de marți a celei de-a IV-a Con

ferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, șeful 
delegației române, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, relevînd că au trecut 2 ani de cînd Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite a adoptat istorica rezoluție cu privire 
la instaurarpa unei noi ordini economice internaționale, a sub
liniat că întreaga evoluție a vieții internaționale nu a făcut 
decît să confirme permanent necesitatea de a restructura fun
damental producția și comerțul mondial, de a așeza pe baze 
noi, juste, raporturile dintre toate statele.

A devenit evident că lichida
rea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în țări bogate și țări să
race, făurirea unei noi ordini e- 
conomice și politice internațio
nale, bazată pe raporturi de e- 
galitate și echitate, menită să 
grăbească progresul fiecărei țări 
și în special al celor rămase în 
urmă, constitue o necesitate 
primordială pentru mersul îna
inte al întregii omeniri, pentru 
cauza păcii și colaborării între 
națiuni.

Pentru succesul celei de-a 
IV-a sesiuni U.N.C.T.A.D. este 
imperios necesară cooperarea 
dintre toate țările, manifestarea 
unui larg spirit de responsabi
litate și a voinței politice din 
partea țărilor dezvoltate pentru 
găsirea și punerea in practică 
de soluții realiste, care să țină 
seama de interesele și cerințele 
legitime ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

El a arătat, apoi, că la cea 
de-a Vil-a sesiune extraordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U., România și-a expus pe 
larg punctul său de vedere cu 
privire la necesitatea, căile și 
mijloacele de edificare a noii 
ordini economice internaționale.

Relevind că în memoria tu
turor națiunilor sînt încă vii 
consecințele politicii de domi
nație colonială și, oricît s-ar 
strădui apologeții neocolonialis- 
mului. nici un popor nu se va 
mai lăsa înșelat de fraze fru-

Românstt eu prmre Ia noua 
ardere internațională
și a poziției sale ca țară so- 
cialisră in curs de dezvoltare, 
delegația noastră — care partici
pă pentru prima dată la o se
siune a conferinței, în ca- 
litate de memb ru al „Gru- 
puiui celor 77“ — se situează 
ferm pe platforma Declarației 
și Programului de acțiune adop
tate la Manila.

Programul de la Manila, re- 
ziiltat al activității desfășurate 
cu spirit de responsabilitate de 
reprezentanții țărilor membre 
ale ș,Grupului celor 77“, alcă
tuind majoritatea omenirii, pune 
în fața sesiunii un ansamblu de 
propuneri progresiste și, în a- 
celași timp, realiste, de natură 
să asigure succesul negocierilor 
noastre.

România se pronunță pentru 
măsuri imediate, care să con
ducă la rezolvarea de -fond, pe 
baza echității și justiției, a pro
blemelor economice majore ale 
lumii contemporane în care sint 
interesate toate statele și în spe
cial țările in curs de dezvol
tare.

Acesta este, dealtfel, și spi
ritul documentelor adoptate la 
Manila de „Grupul celor 77“.

Ar fi greșit să se creadă că 
formulele și propunerile care 
nu țin seama de aceste cerințe 
ar putea fi reținute ca soluții 
viabile.

împărțirea lumii in țări dez
voltate și țări subdezvoltate, în 
țări bogate și țări sărace, con
stituie una din cele mai grave 
anomalii ale lumii contempora
ne.

Relevînd faptul că țările in 
curs de dezvoltare sint conști
ente că lichidarea subdezvoltării 
este, in, primul rînd, o problemă 
de responsabilitate națională, 
vorbitorul a subliniat că aceasta 
implică exercitarea deplină a 
suveranității naționale asupra 
resurselor naturale și a tuturor 
activităților economice, valo
rificarea la maximum a poten
țialului propriu, prin dezvolta
rea industriei și agriculturii, 
instituirea unui sistem cores
punzător de formare a cadrelor, 
înfăptuirea tuturor reformelor 
necesare mobilizării energiei 
creatoare a maselor.

Subliniind importanța primor
dială a efortului propriu, ne ba
zăm pe propria experiență a- 
cumulată de România în cursul 
ultimelor trei decenii ; trans
formările socialiste înfăptuite și 
alocarea sistematică a unei cote 
importante din venitul național 
pentru dezvoltare au constituit 
izvorul principal al realizărilor 
economiei românești.

în același timp, lichidarea 
subdezvoltării, impunînd exis
tența unui cadru internațional 
favorabil, necesită imperios să 
se așeze cooperarea internațio
nală pe temeiul egalității și e- 
chității și. totodată, să se am
plifice sprijinul multilateral pe 
care toate țările dezvoltate sînt 
chemate să-l acorde țărilor în 
curs de dezvoltare.

Șeful delegației române a 
subliniat că, in această ultimă 
privință, un rol special revine 
țărilor care au profitat de pe 
urma sistemului colonial și care 

poartă responsabilitatea pentru 
situația existentă.

Este imperios necesar ca sub 
egida U.N.C.T.A.D., și in ca
drul competențelor ce îi revin, 
să se elaboreze programe con
crete, pe baza cărora să se rea
lizeze în scurt timp îmbunătă
țirea de substanță în situația 

. economică a țărilor în,curs de 
dezvoltare, lichidarea subdez
voltării și a altor fenomene care 
grevează negativ aceste țări și 
care creează stări de neîncre
dere și insecuritate.

Vorbitorul s-a oprit apoi asu
pra principalelor măsuri prac
tice, concrete propuse în Pro
gramul de acțiune de la Mani
la. Este vorba, în primul rînd, 
de problema materiilor prime. 
După părerea noastră, „Progra
mul global integrat" reprezintă 
o schemă realizabilă din punct 
de vedere tehnic, acceptabilă 
din punct de vedere politic și 
eficientă economic. Ea ar 
permite stabilizarea prețurilor 
și a puterii de cumpărare a ex
porturilor țărilor în curs de 
dezvoltare și, totodată, ar fi de 
natură să, înlesnească aprovizio
narea consumatorilor.

Transpunerea în viață a pro
punerilor „Grupului celor 77“ 
ar crea condiții pentru realiza
rea în viitor a unui obiectiv 
mai amplu, anume stabilirea 
unui raport just intre prețurile 
materiilor prime și prețurile 
produselor industriale, a unei 
corelam corespunzătoare intre 
acestea și prețurile produselor 
asneoie. —ea aresm ra
port ar treflm. ăes^ur. să tma 
seama <fe iheîtwh> de ~ 
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produsele de bază, consideram 
esențial pentru reușita sesiunii 
convenirea de măsuri vizmd 
lărgirea exportului de produse 
manufacturate ale țărilor in 
curs de dezvoltare pe piețele 
internaționale și asigurarea ac
cesului acestor țări la tehnolo
giile moderne. Este necesar sa 
fie îmbunătățit sistemul genera
lizat de preferințe, să se elimi
ne orice discriminări în aplica
rea acestuia, să se includă în 
sistem toate produsele intere- 
sind țările în curs de dezvolta
re, inclusiv produsele agricole, 
să se asigure permanentizarea 
sistemului. Perfecționarea sis
temului comercial internațional 
implică, totodată, eliminarea 
obstacolelor netarifare care s-au 
extins în ultimii ani, abolirea 
practicilor comerciale restrictive 
ale monopolurilor transnațio
nale.

în legătură' cu problemele 
transferului de tehnologie, se 
pare că există, de pe acrim, un 
consens larg privind necesitatea 
adoptării unui' cod internațional 
de conduită. După părerea noas
tră, acesta nu-și va putea înde
plini însă integral menirea dacă 
nu va fi învestit cu caracter o- 
bligatoriu, astfel îneît să favori
zeze realizarea strategiei de an
samblu privind întărirea capaci
tății tehnologice a țărilor în 
curs de dezvoltare.

Un test important cu privire 
la voința politică a statelor de a 
contribui efectiv la făurirea 
unei noi ordini economice inter
naționale îl va constitui, după 
părerea noastră, atitudinea față 
de problemele monetar-finan- 
ciare, care confruntă țările în 
curs de dezvoltare, față de ce
rința crescindă a transferului de 
resurse reale pentru dezvoltare.

Programul de la Manila aduce,

Imperativul eliminării războaielor 
și surselor de conflict din viața popoarelor

Conferința diplomatică pri
vind reafirmarea și dezvoltarea 
dreptului internațional aplicabil 
în conflictele armate și-a 

în acest domeniu, propuneri 
constructive care corespund 
principiului echității și interesu
lui dezvoltării economice a tu
turor statelor.

în acest context, nu pot să nu 
menționez și faptul că realiza
rea de progrese reale în dome
niul dezarmării ar fi de natură 
să ducă nu numai la însănăto
șirea atmosferei internaționale, 
la întărirea securității și păcii, 
dar — totodată — ar elibera 
uriașe resurse, din care o parte 
ar putea fi folosite pentru spri
jinirea țărilor în curs de dezvol
tare, măsuri speciale și eficien
te impunîndu-se în favoarea ță
rilor cel mai puțin dezvoltate.

Vorbitorul a evidențiat, apoi,’ 
că țara noastră dezvoltă re
lații de prietenie și cola
borare cu toate țările so
cialiste — de care este le
gată prin aspirații și țeluri 
fundamentale comune — întă
rește continuu solidaritatea cu 
tinerele state independente, cu 
țările în curs de dezvoltare, pro
movează, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice, raporturi 
de cooperare cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Ca țară socialistă, animată de 
cele mai nobile idealuri de pro
gres, justiție și echitate — a a- 
rătat vorbitorul —, România 
acționează pentru respectarea 
neabătută în relațiile inter
naționale, de către fiecare țară, 
a independenței și suveranității 
naționale, a egalității depline în 
drepturi, a dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpin pe destinele 
sale, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, pentru 
progresul tuturor națiunilor.

România, apiiănd in practică 
obiectivul formulat in Progra
mul de la Manila privind coo
perarea șt întrajutorarea intre 
țările in curs de dezvoltare. am
plifică EecDcteru: reiatnie ecc- 
nocnice ca cejelalte tin in curs 
de dezrotare. —s-r—>
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acțânslor de cooperare eeoesc- 
tr_că internafionalâ ale Româ
niei sint încheiate cu țări in 
curs de dezvoltare și se referă 
la domenii în care cunoștințele 
tehnologice și experiența orga
nizatorică acumulate de noi pot 
servi intereselor de dezvoltare 
economică a țărilor partenere.

în mesajul pe care am avut 
onoarea să-l prezint Conferin
ței, președintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat dorința 
României de a conlucra activ cu 
celelalte țări în curs de dezvol
tare membre ale „Grupului ce
lor 77“, cu toate statele, pentru 
rezolvarea, în folosul general, a 
problemelor aflate pe agenda 
Conferinței U.N.C.T.A.D., pen
tru edificarea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale, care să asigure dezvolta
rea independentă a fiecărei na
țiuni pe calea progresului, bună
stării și fericirii.

Șeful delegației române a a- 
rătat, în încheiere că adincirea 
interdependențelor în lume re
clamă, in mod necesar, parti
ciparea activă a tuturor statelor, 
indiferent de mărime, nivel de 
dezvoltare, sistem social-politic 
sau zona geografică în care se 
află, la examinarea și luarea 
deciziilor în problemele econo
mice majore ale lumii contem
porane. Orice încercare de tra
tare a unora din aceste proble
me intr-un cadru îngust, limitat 
la un număr redus de state, 
contravine cerințelor fundamen
tale ale epocii noastre, princi
piului egalității suverane a sta
telor.

în concordanță cu aceste ce
rințe, se impune întărirea rolu
lui Organizației Națiunilor Uni
te, iar în acest cadru. România 
se pronunță pentru perfecționa
rea mecanismului instituțional 
de consultare, negociere și de
cizie al U.N.C.T.A.D., pentru 
sporirea rolului acestuia în viața 
economică internațională.

continuat lucrările prin dezba
terea principiilor de bază ale 
culpabilității în domeniul drep
tului umanitar.

Plecînd de la ideea necesită
ții eliminării războaielor și sur
selor de conflict din viața po
poarelor, P. Iliescu, adjunct al 
șefului delegației țării noastre, 
a arătat, în cadrul lucrărilor 
comisiei politico-juridice, că 
normele dreptului internațional 
umanitar trebuie să facă o dis
tincție netă între agresor și vic
tima agresiunii, agresorul ur- 
mind să-și asume răspunderea 
încălcării acestor norme.

Delegația română s-a pronun
țat pentru includerea in proto
coalele adiționale a' unor ga
ranții minimale pentru asigura
rea respectării drepturilor fun
damentale ale persoanei uma
ne. Este, de asemenea, necesar 
— a arătat reprezentantul ro
mân — ca textele în discuție să 
nu aducă atingere drepturilor 
suverane ale statelor și să nu 
poată servi în nici un caz drept 
pretext al amestecului în trebu
rile interne ale vreunei țări.
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Those spectacular 
Rumanians!^ 
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După mai bine de o lună de 
concerte și spectacole susținute 
in fața unui public numeros, en
tuziast și exigent din Noua- 
Zeelandă, Ansamblul folcloric al 
tineretului „Doina Bucureștiu
lui" a înregistrat peste tot un 
succes deosebit. Spectacolele din 
orașe ca Nelson, Wellington. Pal
merston, Wanganui, New Plym
outh, Napier ș.a. au fost unanim 
apreciate datorită inaltei ținute 
artistice dovedite de artiștii ro
mâni al căror program — for
mat din piese reprezentative 
pentru tezaurul artei noastre 
populare, precum și din presti
gioase lucrări din creația muzi
cală, balet și operă — este viu 
comentat de public și presă. 
Spectacolul de gală din Welling
ton s-a bucurat de prezența șe
fului parlamentului, a unor 
membri ci guvernului ți corpu
lui diplomatic.

Ecou fidel al aprecierii de cc~e 
se bucură turneul ansamblului 
român din partea publicului, 
preta tnreczstreazâ in coloanele 
e-, etlrhccsve, e’.og-.i b-.nemeri-

Manifestări consacrate aniversării 
creării Partidului Comunist Român

MOSCOVA — în cadrul ma
nifestărilor organizate în U.R.S.S. 
cu prilejul aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român, la Palatul cul
turii al Uzinelor de rulmenți nr. 
1 din Moscova, membru colectiv 
al Asociației de prietenie sovie- 
to-română (A.P.S.R.). a fost des
chisă- marți expoziția de foto
grafii „Republica Socialistă 
România".

în fața unei numeroase asis
tențe, formată din reprezentanți 
ai conducerii A.P.S.R.. funcțio
nari ai M.A.E. al U.R.S.S., mun
citori, ingineri și tehnicieni ai 
uzinelor, au vorbit Anna Țuka- 
nova. prim-vicepreședinte al 
Conducerii centrale a A.P.S.R., 
și Gheorghe Colț, ministru con
silier al ambasadei țării noas
tre in Uniunea Sovietică.

SOFIA — La Ambasada 
României din Sofia a avut loc, 
marți, o conferință de presă 
consacrată aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român. Au luat parte 
redactori șefi și șefi de secție 
de la ziarele centrale din Sofia, 
reprezentanți ai Uniunii ziariș
tilor bulgari,'ai agențiilor B.T.A. 
și Sofiapres, redactori de la 
publicații de specialitate, pre
cum și membri ai misiunilor 
diplomatice ale țârilor socia
liste.

Despre însemnătatea eveni
mentului a vorbit ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Si- 
medrea.

• pe scurt 9 pe scurt • pe scurt •
• JIVKO JIVKOV, vicepre

ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.B.. președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-bulga- 
ră de colaborare economică și 
tehnico-științifică, a primit marți 
pe Dumitru Niculescu, inspector 
general de stat pentru controlul 
calității produselor, care face o 
vizită in Bulgaria.

CONVORBIRI 
GRECO-IUGOSLAVE

9 LA ATENA AU AVUT 
LOC, marți, convorbiri oficiale 
intre președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, și pri
mul ministru al Republicii Ele
ne, Constantin Karamanlis, — 
informează agenția Taniug. în 
cadrul convorbirilor a fost abor
dat un cerc larg de probleme 
referitoare la relațiile dintre 
Iugoslavia și Grecia, precum și 
ia principalele aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

• RECOLTA AMERICANA 
DE GRÎU de toamnă va fi in
ferioară cu 12 la sută, potrivit 
unor estimări oficiale, celei rea
lizate anul trecut. Declinul se 
datorează secetei care a afectat 

sebit de ceea ce am văzut pe 
scena noastră in ultimii ani”. A 
fost „unul din cele mai bune 
spectacole de acest gen pe care 
l-am văzut in ultimii 16 ani“ — 
scrie „Taranaki Herald". După 
ce subliniază calitatea intregii 
orchestre și a dansatorilor, a că
ror evoluție a fost caracterizată 
de competență, stimind emoția 
și admirația publicului, ziarul 
scrie : „Ion Văcaru, instrumen
tist multilateral, a scos sunete 
miraculoase din cimpoiul și flu
ierul românesc". Sint elogiate 
talentul ți măiestria lui George 
Georgescu (taragot), Dan Sebas
tian (nai), Constantin Dumitra- 
che (țambal). Este menționată, 
de asemenea, siguranța remar
cabili a dirijorului Marin Cioa
că. „Cristina Savu ți Ștefan Bă
nică — se erată — au avut o 
erolxție minunată prin precizia, 
eiegc-tța —.:șcări'or in Adagio 
cm Lccal lebedelor : basul Nico
lae Florei, prim solist al Operei 
Române, are o voce puternică, 
cu un registru foarte larg" ;

vocea hii are o bogăție ți un 
-eestru cere r.e amintesc de

lititue multiple ale znterprețiior, 
zsansi „The Da-.iy News" din Neu> 
Plymouth arată că la primele 
21 de spectacole ale ansamblului 
românesc au participat peste

HANOI — La Clubul Inter
național din Hanoi a avut loc 
o gală de film cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

Au participat Nguyen Van 
Kinh, membru al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc diri 
Vietnam, adjunct al șefului 
Secției relații externe a C.C., 
Hoang Tung, redactor-șef al 
ziarului „Nhan Dan", șl alte 
persoane oficiale vietnameze, 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în R.D. Vietnam.

La Biblioteca națională din 
Hanoi a fost deschisă o expo
ziție de fotografii înfâțișînd 
succesele obținute de poporul 
român sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în opera 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

QUITO — Cu prilejul celei 
de-a 55-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român, la 
Quito a avut loc ceremonia a- 
cordării numelui de „România" 
unei școli publice. La solemni
tate au participat oficialități gu
vernamentale ecuadoriene, pre
ședintele Uniunii educatorilor 
din Ecuador, șefi de misiuni di
plomatice, profesorii și elevii 
școlii. Despre semnificația eve
nimentului au vorbit directorul 
Departamentului educației al 
provinciei Pichincha. președin
tele Societății de prietenie ecua- 
doriano-române, directorul șco
lii, precum și însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al țării noastre în 
Ecuador, Ion Petre Mada.

în ultima perioadă o serie de 
zone din sud-vestul S.U.A.

RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE 
LÂ KINGSTON

9 ÎN CAPITALA JAMAICÂI. 
Kingston, au fost instaurate 
restricții de circulație, ca urma
re a ciocnirilor violente care au 
avut loc între grupuri politice 
rivale, soldate cu rănirea mai 
multor persoane și incendierea 
unor clădiri, școli și magazine. 
Forțele de ordine au fost, de 
asemenea, întărite.

După cum anunță agenția 
France Presse, miercuri urmea
ză să se reunească reprezentanți 
ai guvernului și opoziției în ten
tativa de a găsi mijloacele ne
cesare care să pună capăt unor 
acte de violență și terorism ce 
au avut loc în ultimele luni.

• JEREMY THORPE, liderul 
Partidului Liberal din Marea 
Britanie, și-a prezentat demisia. 
Pină la alegerea noului lider, 
atribuțiile lui Thorpe urmează 
a fi preluate, potrivit observa
torilor, de predecesorul său, Jo 
Grimmond.

32 000 de neozeelandezi. '„Spec
tacolul ne-a dăruit o inimă vi- 
brindă a României, prezentată 
cu imensă sinceritate de un grup 
pasionat, foarte talentat — un 
spectacol de care o să ne adu
cem aminte mulți ani de acum 
încolo" — conchide autorul unui 
articol din „Evening Standard".

Intr-adevăr, aceasta este, ju
decind după numărul mare de 
articole și fotografii din presa 
neozeelandeză, impresia produ
să de ansamblul folcloric bucu- 
reștean, ce reunește, alături de 
cei menționați, talentați artiști, 
dansatori, precum inginerul me
canic Radu Iliescu, mecanicul 
Constantin Călin, inginerul Teo
dor Ștefănescu, proiectanta Mi- 
haela Lăzărescu, profesoara de 
spaniolă Melania Babeș ș.a., 
care, prin interpretarea plină 
de dinamism a dansului popular 
au făcut ca folclorul românesc 
să fie considerat „pasionant șt 
minunat", „printre cele mai fru
moase din Europa".

Succesul Ansamblului, „Doina 
Bucureștiului" este un succes al 
artei, cintecului și dansului ro
mânesc. al mesagerilor pasio
nați ai minunatelor noastre 
bogății artistice.

ROMEO SÂNDULESCU 
VIOREL CIOACA

Wellington, aprilie

Cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. 
și U.S.A, din R. A. Egipt

Primul secretar al Uniunii 
Socialiste Arabe din R.A. Egipt, 
dr. Rifaat Maghoub, a primit 
delegația organizației județene 
Iași a P.C.R., condusă de Gheor
ghe Cilibiu, secretar al Comi
tetului județean Iași al P.C.R., 
care, la invitația organizației 
U.S.A, din guvernoratul Assiut, 
a făcut o vizită in această țară, 
în cadrul convorbirii s-a expri
mat satisfacția față de cursul 
continuu ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și U.S.A. „Apreciem 
în cel mai înalt grad, a spus dr. 
Rifaat Maghoub, contribuția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în vederea soluționării crizei 
din Orientul Mijlociu și la con
solidarea păcii și cooperării in
ternaționale".

Lucrările Comisiei per
manente C.A.E.R, pentru 
industria de petrol și 
gaze

La Karlovy-Vary a avut Ioc 
ședința a 44-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze.

La lucrările ședinței au parti
cipat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R.. precum și o dele
gație a R.S.F.I., in conformitate 
cu acordul dintre C.A.E.R. și 
R.S.F. Iugoslavia.

La ședința Comisiei au fost 
examinate probleme referitoare 
la colaborarea pe termen lung 
în domeniul industriei de petrol 
și gaze, prospectarea zăcămin
telor petro-gazeifere situate la 
adincimi mari și în plaformele 
continentale marine, creșterea 
gradului de prelucrare a țițeiu
lui inclusiv colaborarea țărilor 
pentru asigurarea cu utilaje ne
cesare.

în legătură cu aceste, proble
me Comisia a adoptat propuneri 
și recomandări corespunzătoare.

Lucrările ședinței Comisiei 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de înțelegere reciprocă.

Rezultatele definitive 
ale alegerilor în Aduna
rea Națională comună a 
Vietnamului

La Hanoi a fost dat publi
cității comunicatul privind re
zultatele definitive ale alegeri
lor în Adunarea Națională co
mună a Vietnamului, care au 
avut loc la 25 aprilie 1976.

în comunicat se relevă că Ia 
alegeri au participat 98,77 Ia 
sută din cei înscriși în listele 
electorale. în nordul țării, par
ticiparea la vot a fost de 99,36 
la sută, iar în sud de 98,59 la 
sută din totalul corpului electo
ral.

Din cei 605 candidați propuși, 
492 au fost aleși cu 99,12 la sută 
din voturile exprimate și vali
date.
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DESCHIDEREA OFICIALA A 
CONSULATULUI GENERAL 

AL ROMÂNIEI
LA ZAGREB

« MARȚI A AVUT LOC 
deschiderea oficială a Con
sulatului general al Republi
cii Socialiste România la 
Zagreb. Deschiderea noului 
Consulat al României la Za
greb se înscrie pe linia dez
voltării continue a relațiilor 
de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două 
țări socialiste vecine și prie
tene.

Ambasadorul țării noastre 
in Iugoslavia, Virgil Cazacu, 
a fost primit de președintele 
Consiliului Executiv al R.S. 
Croația, Iakov Sirotkovici.


