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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat participanților la cel de-al V-lea

Din cronica întrecerii socialiste^

29 milioane lei producție suplimentară

Congres al cooperației meșteșugărești

Centrala minereurilor din Deva a îndeplinit inainte de termen 
sz~c:n:'.e de pian pe 5 luni. Din calculele estimative rezultă că. 
datorită arensulăi ciftigat. pină la sfirțitul lumi mai. va fi reali
zata o producție supl.mentară in valoare de peste 29 milioane 
Ifi Jțjcezt succes este urmarea extinderii unor tehnologii efici
ente s: metode avansate de lucru in toate imreprinderile ți ex- 
piozzarile miniere ale centralei. folosim cu randament sporit a 
-nzjm.or. instalațiilor ți timpului de lucru, ceea ce a dus ia creț~ 
zerec prrfd^/ctidzâtu muncii cu peste 6 la sută fața de sarcina

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primi:, vineri 28 
mai. De Michel Toussain:. mi
nistrul comerțului exterior al 
Belgiei, care a efectuat o vizita 
in țara noastră.

La primire a participat Ion 
Pățan. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale. A fost de față 
Jacques Graeffe. ambasadorul 
Belgiei la București.

Abordir.du-se unele pro
bleme privind dezvoltarea re
lațiilor economice româno-bel- 
gicne. s-a relevat că rezultatele 
obținute in acest domeniu. oo- 
ter.ț'.alul celor două țări deschid 
largi perspective de intensifi
care ș» diversificare in conti
nuare atit cooperării econo
mice dintre România și Belgia,

cit și pe terțe piețe, precum și 
schimburilor comerciale re
ciproc avantajoase. în acest sens 
s-a apreciat că acordul pe .ter
men lung de colaborare, înche
iat cu prilejul vizitei ministru
lui belgian, reprezintă o bază 
bună pentru extinderea pe mul
tiple planuri a relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

In timpul convorbirii, s-a re
levat de ambele părți că dez
voltarea raporturilor romăno- 
belgiene este in folosul celor 
două țări și popoare. slujește 
cauzei păcii. înțelegerii și cola
borării internaționale.

întrevederea a prilejuit, tot
odată. un schimb de vederi in 
probleme actuale ale vieții po
litice și economice internațio
nale. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat necesi
tatea promovării unei noi or-

al Belgiei
dini economice și politice inter
naționale. care să tină seama 
de interesele tuturor popoare
lor. să ducă la reducerea deca
lajului existent între țările in
dustrializate și cele în curs de 
dezvoltare, să asigure dezvolta
rea climatului de cooperare și 
înțelegere între popoare, edifi
carea unei lumi mai bune și 
mai drepte. în acest context a 
fost subliniată importanța pe 
care o prezintă înlăturarea tu
turor obstacolelor, a barierelor, 
din domeniul colaborării eco
nomice. pentru instaurarea unor 
relații cu adevărat democratice 
și echitabile, care să permită 
progresul rapid al tuturor țări
lor și, în primul rînd. al celor 
rămase in urmă, accesul neîn
grădit al fiecărei națiuni la 
cuceririle civilizației moderne.

Convorbirea a decurs intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Deputatul democrat american Jonathan Bingham

® Stimați tovarăși,

Inii face o deosebită plăcere să vă adresez 
dumneavoastră, participanților la cel dc-al V-lea 
Congres al cooperației meșteșugărești, tuturor 
membrilor cooperatori și celorlalți lucrători din 
acest sector de activitate, un călduros salut din 
partea Comitetului Central al Partidului C omu- 
nist Român, a Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și din 
partea mea personal.

Congresul dumneavoastră are loc in condițiile 
în care întregul nostru popor, infăptuind cu succes 
cincinalul 1971—1975, a trecut cu toată hoiărirea 
la realizarea prevederilor celui de-al șaselea cin
cinal. ale cărui obiective — stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului — asigură ridicarea pa
triei noastre pe o treaptă superioară de dezvol
tare economico-socială.

în cincinalul pe care l-am încheiat, poporal 
nostru a obținut importante realizări in dezvol
tarea și perfecționarea bazei tehnico-materiale. in 
creșterea producției industriale și agricole, in ri
dicarea nivelului de trai material și spiritual al 
întregului popor.

Toate aceste infăptuiri sint rodul activității crea
toare a tuturor oamenilor muncii fără deosebire 
de naționalitate, ele demonstrează justețea poli
ticii marxist-leniniste a Partidului Comunist Ro
mân, forța conducătoare a intregului nostru popor.

La aceste rozultate o contribuție activă au adus 
și membrii cooperatori, ceilalți lucrători din cadrul 
cooperației meșteșugărești — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — care și-au în
deplinit sarcinile ce le-au revenit din planul na
țional unic, sporindu-și aportul la dezvoltarea ge
nerală a economiei, la mai buna satisfacere a 
cerințelor de bunuri și servicii ale populației, la 
ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare ai 
întregului nostru popor.

Pentru toate aceste realizări, pentru munca 
rodnică desfășurată, adresez membrilor și tuturor 
lucrătorilor din cooperația meșteșugărească, calde 
felicitări și urări de noi și tot mai importante 
succese in întreaga lor activitate.

Actualul cincinal pune în. fața intregii țări un 
amplu program de dezvoltare a economiei na
ționale. a tuturor ramurilor producției materiale, 
și pe această bază ridicarea susținută a nivelului 
de trai al tuturor locuitorilor țării, creșterea gra
dului de civilizație al poporului nostru.

Cooperația meșteșugărească este chemată să 
aducă o contribuție tot mai însemnată la realiza
rea mărețului program de dezvoltare economică si 
socială a țării, stabilii de Congresul al XI-lea al 
partidului, să participe intr-o măsură sporită la 
satisfacerea in condiții tot mai bune a cerințelor 
populației privind aprovizionarea cu bunuri de 
consuni și servicii, tot mai variate, de calitate 
superioară, la asigurarea unor disponibilități pen
tru export, la valorificarea tot mai largă a unor 
jesurse și posibilități locale.

în centrul preocupărilor Uniunii Centrale, uniu
nilor județene și cooperativelor meșteșugărești 
trebuie să stea realizarea întocmai a sarcinilor ce 
le revin in domeniul dezvoltării și lărgirii pro
ducției bunurilor destinate consumului populației 
a| cărui volum este prevăzut să crească in ac- 

.tualul cincinal cu peste 50 la sută. Organizindu-și 
■iot mai bine activitatea, asigurind imbunătătirea 

continuă a muncii de creație și folosirea cit mai 
eficientă a forțelor de care dispune in unități bine 
dotate și ușor adaptabile la cerințele pieței orga
nizațiile cooperației meșteșugărești trebuie să 
contribuie, alături de producția realizată in in
dustria de stat, la îmbogățirea continuă a sorti
mentului de bunuri de consum, de articole casnice 
și de uz gospodăresc din rețeaua comercială. Grija 
pentru continua diversificare și îmbunătățire a 
calității produselor trebuie să stea pe primul plan 
in toate unitățile cooperației meșteșugărești.

în întreaga organizare a activității cooperației 
meșteșugărești trebuie să se pună un mai mare 
accent pe realizarea unor produse de calitate su
perioară, pe crearea de centre de comandă și de 
producție care să satisfacă pe deplin cererile 
populației, pentru produse cu un nivel calitativ 
tot mai ridicat.

O preocupare de cea mai mare însemnătate a 
tuturor cooperativelor meșteșugărești, a uniunilor 
județene, a U.C.E.C.O.M. trebuie să o constituie 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor stabilite prin 
programul de dezvoltare a prestațiilor de servicii 
pentru populație in perioada 19'6—1980. aprobat 
recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. Este necesar să fie mai bine folosite baza 
tehnico-materială existentă, precum și fondurile 
importante de investiții prevăzute pentru acest 
sector, pentru a asigura astfel condițiile necesare 
în vederea dublării in actualul cincinal a prestă
rilor de servicii, diversificarea continuă a acestora 
și ridicarea nivelului lor calitativ.

în acest scop va trebui să se pună un accent și 
mai mare pe organizarea de unități specifice 
prestărilor de servicii către populație, urmărin-

du-se cuprinderea nt mai bani a teritarialai lo
calităților urbane, mai ale» a Bailor cartiere de 
locuințe cu astfel de uniiâti și introducere.» Baar 
forme moderne <i eficiente de servire a popaltției. 

lua din principalele preocupări dta aruiitaiea 
cooperației meșteșugărești trebuie să o ie pre zîate 
dezvoltarea producției obiectelor de artizaaal. In 
acest domeniu este necesar să se valorifice mai 
bine minunatele tradiții si bogatul tezaur al artei 
noastre populare talentul si wca-mta meșterilor, 
să se țină in mai mare măsura seama de speci
ficul fiecărei zone pentru a realiza o producție de 
artă populară si artizanat care să satisfacă, in 
eele mai bune condiții aut trierile pielei interne, 
cit și pe eele de export.

în concordantă eu sarcinile izvorite din pianul 
național unic, tooperația meșteșugărească ta tre
bui să colaboreze mai struts eu unitățile industriei 
de stat, indeosebi in construcția de mașini si pre
lucrarea metalelor, prețuind execuția unor pro
duse. ansamNe st piese de schimb, astfel incit j 
să se asigure, pe această bază, folosirea mai bună 
a capacităților de producție ridicarea gradului de 
tehnicitate a produselor realirate ți sporirea efi
cienței economice.

Dezvoltarea continuă a producției si ridicarea 
calității acesteia constituie calea sigură pentru 
sporirea mijloacelor materiale si financiare ale 
cooperativelor, și pe această bază ridicarea ni
velului veniturilor celor ce lucrează in cooperația 
meșteșugărească.

în intreaga sa activitate cooperația meșteșugă
rească trebuie să acorde o atenție deosebită va- j 
lorificării superioare a materiilor prime și mate
rialelor reducerii sistematice a cheltuielilor de 
producție. înlăturării oricărei forme de risipă, 
creșterii continue a rentabilității și eficienței eco
nomice.

Realizarea in bune eonditiuhi a sarcinilor ee 
revin cooperației meșteșugărești in actualul cin
cinal necesită o preocupare sistematică pentru 
asigurarea, pregătirea și ridicarea calificării forței 
de muncă, a cadrelor de conducere necesare.

în spiritul politicii generale a partidului și sfa
tului nostru de adincire a democrației socialiste, 
in toate unitățile cooperației meșteșugărești tre
buie să se asigure antrenarea largă, nemijlocită a 
membrilor cooperatori la conducerea și organi
zarea întregii activități, la buna gestionare a 
avutului cooperativelor. Trebuie luate măsuri ho- 
târite pentru întărirea rolului adpnărilor ge
nerale. al consiliilor de conducere, pentru respec
tarea normelor democrației cooperatiste, a preve
derilor statutare și a legilor țării privind intreaga 
activitate a cooperației meșteșugărești.

în vederea ridicării nivelului general al activi
tății cooperativelor meșteșugărești este necesar să 
se acorde o atenție sporită muncii politico-educa
tive. de dezvoltare a conștiinței socialiste a mem
brilor cooperatori, de educare a lor in spiritul 
principiilor și normelor eticii și echității socia
liste. Este necesar să se acționeze permanent 
pentru întronarea in fiecare unitate, la fiecare co
operator. a unei atitudini și comportări civilizate 
față de cetățeni, să se asigure o servire promptă 
și ireproșabilă a populației, inlăturindu-se cu ho- 
tărire lipsurile ce se mai manifestă in acest do
meniu de activitate.

Potrivit recentei hotăriri a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. cooperația meșteșugă
rească trebuie să aducă o contribuție activă in 
cadrul Consiliului Național și al consiliilor locale 
ale cooperației in vederea coordonării unitare a 
activității de producție si prestări de servicii des
fășurate de întreg sectorul cooperatist din patria 
noastră.

Congresul va trebui să analizeze in spirit critic 
și autocritic activitatea desfășurată, să tragă toate 
învățămintele necesare pentru eliminarea neajun
surilor existente și să stabilească un program de 
măsuri în vederea dezvoltării continue a activi
tății cooperației meșteșugărești și asigurării înde
plinirii in mod exemplar a sarcinilor ce le revin, 

îmi exprim convingerea că Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești, uniunile și coope
rativele, toți oamenii muncii din cooperația meș
teșugărească. acționind pentru continua îmbună
tățire a muncii, vor face totul pentru a indeplini 
cu cinste sarcinile de mare răspundere ce le-au 
fost incredințate de partid pentru sporirea con
tribuției acestui sector la dezvoltarea economiei 
naționale, la ridicarea nivelului de trai al popu
lației. incadrindu-se cu rezultate cit mai bune in 
activitatea generală a întregului nostru popor pen
tru transpunerea in viață a mărețului Program al 
partidului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Cu această convingere, urez succes deplin lu
crărilor Congresului !

Vă doresc dumneavoastră și tuturor oamenilor 
muncii din cooperația meșteșugărească noi și mari 
realizări in activitatea viitoare, multă sănătate 
și fericire !

Pentru tocite colectivele de oameni ai muncii din intreaga 
tară, indicative secretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, la recenta Consfătuire de lucru de la 

I CC ol P.CIt, privind măsurile ce se impun in vederea imbu- 
nâtetirii activi toții in industrie, pe șantierele de investiții și 

i in ogricvlturo- au devenit direcții de acțiune ferme, concrete-
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• Urgentarea livrării utilajelor pe șantiere!

• La panoul de onoare al „Scinteii tineretului"

• La ordinea zilei: IRIGAȚIILE

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri. 28 
mai. pe deputatul democrat 
Jonathan Bingham, președinte
le Subcomitetului pentru comerț 
din Camera ReorczentanUktr a 
Congresului S.U.A., care. îm
preună cu soția, efeerueazâ o vi
zită in tara noastră, la invita
ția pentru politică ex
ternă și cooperare economică

internațională a Marii Adunări 
Naționale.

La intrevedere au participat 
Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale, și Va- 
sile Pungan. consilier al pre
ședintelui Republicii.

A fost de față Harry Bar
nes jr.. ambasadorul S.U.A. la 
București.

Oaspetele a exprimat mulțu
mirile sale pentru onoarea de a 
fi primit de șeful statului ro

mân. pentru posibilitatea ce i-a 
fost oferită de a vizita România.

în cadrul întrevederii a fost 
subliniată de ambele părți dorin
ța ca relațiile dintre România și 
Statele Unite să se dezvolte in 
continuare pe baza principiilor 
înscrise in documentele semna
te cu ocazia vizitelor reciproce 
la nivelul șefilor de stat ai celor 
două țâri.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Toiarășul Nicolae Ceaușescu a acordat 
un inteniu pentru televiziunea vest-germană
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secreiar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Repubi-.c:; Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, pe Rei-

mar Allerdt. șeful Biroului per
manent la București al Televi
ziunii I-A R D din Republica 
Federală Germania.

La primire a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu.

în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Programul partidului - 
programul făuririi omului nou

Marxismul a’ luminat condiția 
umană dintr-un unghi de ve
dere nou : omul este produsul 
propriei sale activități și. ast- 
fel. schimbmd condițiile aces
teia. omul insuși se poate trans
forma. Revoluția socialistă mar
chează începutul adevăratei is
torii. Dacă pină aici, istoria o- 
mului a constituit o luptă per
manentă dintre tendințele de 
umanizare și cele de dez-uma- 
nizare. de acum inainte. umani
zarea apare in convergență cu 
lupta împotriva dez-umanizârii. 
Reconstruind din temelii socie
tatea. omul se re-creează pe 
sine însuși, și comunitatea, ce 
înseamnă mediul său de viață. 
Pe măsură ce producătorul de
vine. totodată, și proprietar, in 
fapt, adică gestionar și benefi
ciar al intregii dezvoltări so
ciale, el se transformă din o- 
bicct al conducerii sociale in 
subiect — sau mai bine zis. in 
subiect-obiect al progresului.

Scopul suprem al programului

Pavel Apostol

comunist il formează împlinirea 
totală a persoanei umane, inte
grate. ca subiect și obiect al 
progresului. intr-o societate 
creată după chipul și asemăna
rea omului. pentru care afir
marea deplină a forțelor sale 
creative, puse in serviciul neis
tovitei exigențe de umanizare, 
a devenit scop de sine. Docu
mentele programatice ale Parti
dului Comunist Român așa con
cep socialismul și comunismul, 
altfel nici nu pot fi concepute. 
Calitatea noii orinduiri. uma
nismul său revoluționar, nu se 
pot constitui, afirma și împlini 
decit in măsura in care calita
tea oamenilor o permite. în 
măsura in care umanismul re
voluționar devine fapt de civili
zație, practică zilnică, înfăptui
re...

Acest proces de re-umanizare

ÎN NUMĂRUL DE AZI

Relatarea lucrărilor in pag. a 5-a

• ȘTIINȚĂ - Anche
tă internațională 
pe tema : Medici
na și tehnica mo
dernă într-o rela
ție biunivocă.

• CENACLU
• ANTICAZANIA - 

Obiceiuri și cere
monii laice.

(in pag. a 4-a)

• Cititorii se adre
sează ziarului.

• Rubrica SPORT

• PROGRAMUL TE
LEVIZIUNII pe săp- 

tămîna 29 mai —
4 iunie 1976

(în pag. a 5-a)

a omului nu este nici ușor, nici 
simplu. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arătase, la plenara 
din noiembrie 1971. că formarea 
omului societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, capabil să 
dureze premisele obiective și 
subiective ale viitoarei înaintări 
spre comunism, reprezintă as
pectul cel mai exigent al pro
gramului revoluționar. într-un 
fel. mult mai greu decit însuși 
procesul construcției economice. 
Formarea omului societății so
cialiste in dezvoltarea multilate
rală nu poate fi ințeieasă și cu 
atit mai puțin poate fi realizată 
sub forma unei „educații'4 oare
cum separate de ansamblul 
practicii sociale. Dimpotrivă, 
făurirea omului nou este condi
ția și rezultatul întregii practici 
social-istorice de înfăptuire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Există o adincă și puternică 
Interdependență între formarea 
individului și crearea condiții
lor materiale și. in general, o- 
biective, instituționale, ale pro
gresului societății românești so
cialiste. Structura și dinamica 
practicii sociale condiționează 
structura și dinamica persoanei 
umane, la fel. cum acesta din 
urmă, prin calitatea sa condi
ționează, la rindul său. calitatea 
practicii întregii societăți. De a- 
ceea, formarea omului, sporirea 
continuă a capacității sale de 
conștientizare a cerințelor și 
nevoilor individuale și colecti
ve, precum și a căilor de inde-

(Continuare în pag. a IV-a)

EPOPEEA NAȚIONALA
Exigențe ale creației muzicale

La discuții au participat: prof. univ. Viorel 
Cosma, muzicolog, Dan Zamfirescu, istoric 

literar, Doru Popovici, compozitor, Liviu Glo- 
deanu, compozitor.

în pagina a 2-a

CONȘTIINȚĂ
ȘI LITERATURĂ

In cadrul tradiționalului fes
tival al tineretului hunedorean 
de la COSTEȘTI—SARMIZE- 
GETUSA

„simit sciNTtii 
TINERETULUI"

într-o ediție specială reali
zată în colaborare cu revista 
„Luceafărul" și Redacția de 
tineret a Televiziunii române.

în pag. a 5-a
Seleețiuni din Programul pri

mei manifestări

„LA TRKUTU-TI 
MARE, 

MARE VIITOR!"
Programată duminică, 30 mai 

».c., orele 10,00. în amfiteatrul 
dacic de la COSTEȘTI-SAR- 
MIZEGETUSA.

Comunistului ii este proprie 
acțiunea și il cunoști după 
fapte. Așa l-am cunoscut și pe 
ins. Iosif Bal. președintele co
operativei agricole din Pecica, 
județul Arad.

Mersesem la Pecica pentru a 
cerceta cazul unui specialist de
venit problemă. Un tinăr care 
întrecind măsura lucrurilor, a 
ceea ce este omenesc, căzuse in 
viciu.

Dacă o vreme președintele s-a 
mulțumit să-l dăscălească, cind 
din cauza bețiilor ce se țineau 
lanț era să se piardă o mare 
parte din recoltă, a trebuit să 
intervină energic, sâ-1 înlăture 
pe tinărul specialist ce nu-și o- 
nora răspunderea ce i se acor
dase. Dezrădăcinat, tinărul avea 
să se rostogolească pe toate 
planurile.

Afiind scopul vizitei, preșe
dintele mi-a replicat :

— Cine ne dă dreptul să fa
cem publicitate din drama unui 
om ?

Că presa, cu forța opiniei pu
blice trebuie să ajute, să în
drepte,, că viața unui tovarăș nu 
trebuie să rămînă străină nici 
unui comunist, nici unui ute-

cist, o știa foarte bine inginerul 
Bal.

— Dacă omul are nevoie de 
o gură de oxigen, nu trebuie 
să-l silim să înghită un balon 
întreg, ceea ce poate i-ar fi fa
tal. Nu trebuie să pierdem în
crederea într-un om, mai ales 
cind acesta este tinăr. A scrie 
acum despre el în ziar ar în- 

Iubire
semna, după părerea mea, că 
noi, tovarășii lui, nu mai avem 
încredere in el.

— Am fost informat că după 
încercări repetate chiar și dum
neata te-ai dezis de el.

— Am greșit ! Sau poate n-am 
greșit ! După luni de zile in 
care, refuzat de toți — tinărul 
inginer ajunsese să care lăzi în 
gară — avind încă încredere în 
el. l-am reintegrat in funcție 
Cred într-o evoluție a lui.

— N-am înțeles : considerați 
că sancțiunea a fost prea aspră ?

— Convenisem să nu discu
tăm cazul ! Pot însă să vă spun

că sancțiunea n-a fost exage
rată, pentru cit greșise. Mai 
tirziu, urmărindu-i evoluția — 
mai precis involuția — mi s-a 
relevat pregnant răspunderea 
care mă apasă. Reflectind și a- 
supra propriei mele vieți, am 
ajuns la convingerea că omul, 
de vrem să se îndrepte, nu tre
buie să fie oprit de la munca 

severă
pentru care s-a pregătit, în care 
a crezut și care poate i-a fost 
dragă odată. Munca încordată, 
e un leac miraculos ! Te ține 
drept, îți redă încrederea in 
viață, te ajută să-i descoperi 
sensuri noi.

Ce viață avusese comunistul 
Iosif Bal incit rememorind-o. 
diseeînd-o, ajunsese să-și revoce 
o hotărîre ? Cel care refuza să 
vorbească in public, despre dra
mele altora, cu siguranță mi-ar 
fi refuzat întrebarea. Bucuroși, 
mi-au vorbit despre el alții, 
Constantin Damian, secretarul 
organizației de partid, comuniș

tii Cornel Eamandi, Liviu Țigu, 
mi-a vorbit vicepreședintele u- 
niunii județene. Capitole defini
torii ale biografiei inginerului 
Bal. le-am găsit în registrele 
contabile ale cooperativei.

în primăvara anului 1971, oa
menii din Pecica și nu numai 
ei ajunseseră să vorbească des
chis : „Ogorul moare44. De cîțiva 
ani, cooperativa agricolă Ogorul, 
una din cele patru din comuna 
Pecica, pierduse pasul cu suro
rile sale. Cu fiecare an produc
țiile erau tot mai mici : 3 554 kg 
porumb boabe în 1968, apoi 
2 395 kg — în 1969, ca în șapte
zeci să se ajungă la 2 034 kg, an 
în care producția de grîu n-a 
depășit 1 100 kg la hectar. în 
trei ani valoarea normei se di
minuase eu cinci lei. La 1 ia
nuarie 1971. unitatea avea dato
rii ce se cifrau la peste 8 500 000 
lei, sumă egală cu valoarea 
producției pe cîțiva ani. la nive
lul de atunci. La direcția agri
colă, la uniunea județeană, 
mulți erau de părere că singura

G. M. ȘTEFAN ESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Interviu cu Titus Popovici

• TIPUL UMAN REPREZENTATIV PENTRU ACEASTĂ EPOCĂ, NE

CESAR ACESTEI EPOCI, ESTE ACELA ÎN CARE SE ÎMBINĂ CAPACITA

TEA DE ACȚIUNE, CULTURA Șl LUCIDITATEA.

lCe consecințe poate avea, după opinia dum
neavoastră, in planul creației, al literaturii, ciș- 
ligarea unei viziuni dinamice asupra conștiinței 
individuale și sociale, faptul că, in locul unui 
produs „finit'4 încheiat, oarecum imuabil și deci 
fatalmente rămas ori ,,tîrîndu-se“ în urmă, 
conștiința apare ca un factor Ia rindul său 
determinant, capabilă de progres și aceasta de- 
lerminind progres in toate domeniile activității 
sociale ?

2 Care sint fenomenele ce vă par mai ca
racteristice, semnificative, probante pentru mu
tația calitativă produsă in înțelegerea rolului 
conștiinței în viața socială, spirituală a acestor 
ultimi ani ? Există o concordanță mulțumitoare 
intre nivelul gindirii politice, filosofice, esteti
ce și nivelul creației culturale, artistice ?

3 în intervenția dumneavoastră din recenta 
plenară a Consiliului de conducere a Uniunii 
Scriitorilor ați afirmat că problema cheie cc 
s|ă in fața culturii noastre este realizarea or
ganizară a epopeii naționale. Prin ce conside
rați că se deosebește — și, desigur, prin ce se

apropie — modul actual de a gindi și realiza 
această operă de încercările și izbinzile înain
tașilor ? în ce constă caracterul, implicit pole
mic al epopeii naționale ?

4nu demult, un eminent actor observa în
tr-o discuție tendința unor autori de a pro
fita, în mod poate rentabil pentru ei, dar ne
rentabil pentru cultură, de chipul unor mari 
eroi ai istoriei naționale: a căror evocare, sus
ținea el, riscă uneori să devină un tic, un per
mis de liberă trecere, un atuu indiferent de 
valoarea lucrării realizate. în acea discuție era 
vorba despre proliferarea în lucrări inegale a 
figurii lui Mihai Viteazul, ajunsă, după acea 
opinie, un fel de simbol șapirografiat, riscînd 
deci a fi degradat prin uz și abuz. Desigur că 
asemenea „afirmări44 personale pe seama șl în 
dauna subiectelor și eroilor istoriei nu sint 
compatibile eu exigențele epopeii naționale. 
Cum le explicați totuși și ce „primire44 li se 
cuvine

5 Care ar fi, după părerea dumneavoastră, 
eroii actuali ai epopeii naționale ?

ÎN PAGINA A 2-A
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In pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
1. VALOAREA MORALA A ISTO- 

RIEI

Viorel Cosma : Discuția noas
tră de astăzi are loc intr-un 
moment deosebit : în anul în 
care poporul român va sărbă
tori 100 de ani de la cucerirea 
Independenței și împlinirea unui 
veac de la înființarea Ope
rei Române din București.

Opera românească s-a identi
ficat dintru început, în cultura 
noastră, tocmai cu preocuparea 
de a aduce în fața publicului 
lucrări inspirate din istorie. A- 
vem o tradiție de peste 200 de

Dansatoare din lut ars aurit 
descoperită la Callatis-Manga- 
lia (sec. IV I.e.n.) — stingă.

Eroș înaripat ctnttnd la liră 
descoperit într-un mormînt 
de la Callatis-Mangalia (sec. 
IV i.e.n.) — dreapta.

ani de teatru liric românesc : 
„Uciderea lui Grigore Vodă", 
piesă cu muzică jucată la Blaj 
de către tineretul blăjan la 
1776. primul balet cu subiect 
românesc „Horia și. Cloșca" pre
zentat la Timișoara in 1796 iar 
în secolul XIX, operele cu ca
racter istoric domină conștiința 
muzicienilor români.' Elena A- 
sachi. prima femeie compozitor 
din România, a compus muzica 
la piesele „Dragoș, întîiul domn 
suveran al Moldovei" (183£) și 
„Petru Rareș (1837). Prima o- 
peră românească care a fost 
auzită în București este frag
mentul Mihai Eroul, in ajunul 
bătăliei de la Călugăreni" de 
J. A. Wachman, spectacol care 
a avut loc în timpul revoluției 
de la 1848. Prima operă coman
dată de Ministerul instrucțiunii 
din România este opera ..Mihai 
Viteazul" a lui I. Sulzer. In 
sfîrșit, prima operă istorică din 
cultura românească a fost scri
să de Eduard Caudella și intitu
lată „Petru Rareș", lucrare re
prezentată la București pe sce
na Teatrului Național in anul 
1900, cu un amplu balet româ
nesc in actul III, moment inter
pretat de foarte, tînărul colectiv 
care luase ființă in cadrul Ope
rei române. Aceiași Eduard 
Caudella mai are (din păcate 
încă în mape) opera intitulată 
,.Dorman" sau „Romanii- și da
cii". în acest context al operei 
istorice, socotesc că o cercetare 
amănunțită ar putea să ducă la 
dezvăluirea unor lucrări care să 
poată îmbogăți peisajul teatru
lui liric românesc.

Nu știu dacă istoricii care 
cercetează arhivele de peste 
hotare au luat în considerare 
documentele muzicale privitoare 
la Dacia de acum. 150—200 de 
ani. Mă refer la faptul că in 
lume s-au scris 4 opere cu 
titlul Traian, aparținînd compo
zitorilor italieni și germani, re
prezentate între anii 1684—1804. 
Dar și mai importante pentru 
noi, românii, sînt acele trei ope
re care poartă sugestivul titlu 
Traian în Dacia. După cum ne 
informează lexicografia mon
dială, aceste lucrări s-au repre
zentat în 1807 (compozitor J. 
Niccolini), în 1810 (St. Pavesi) 
și in 1814 (M. Blangini), in cen
tre de mare înflorire artistică 
cum ar fi Milano, Roma și 
Miinchen. Iată de ce, socotesc 
că o cercetare comună între 
muzicieni, istorici și critici lite
rari ar putea aduce noi elemen
te asupra strămoșilor poporului 
român, asupra lucrărilor și ope
relor inspirate de ei. Iar o re
stituire publică a acestor „do
cumente sonore" ar deveni o 
pledoarie pentru vitejia și tre
cutul eroic al locuitorilor aces
tor meleaguri, un argument a- 
supra virtuților unui neam ce 
și-a cîștigat simpatia întregii 
lumi antice.

Dan Zamfirescu : Acest re
curs la istorie, pe care îl 
găsim în operă, paralel și 
în literatură — menționez că 
„Grigori Vodă" este și pri
ma piesă istorică de teatru 
— este adoptat de poeți, muzi

cieni, istorici pentru că el este, 
de fapt, drumul spre indivi
dualitatea noastră națională, spre 
originalitatea noastră. Nu este 
vorba aici de o înclinare ciu
dată,' de o pasiune extrapolată : 
e o căutare de noi înșine. Nu este 
doar un moment, acesta, în 
care mergem la istorie : atitu
dinea aceasta este permanentă, 
de la Grigore Ureche pină azi. 
Ea nu este o atitudine de mo
ment, cum spun unii. Este o 
atitudine fundamentală a spiri
tului românesc, dar și a spiri
tului altor popoare, care fac a- 
celași lucru în alte forme. Nu 
este nimic de îngustă circum
stanță, aici continuăm, de pe 
poziția prezentului nostru, o tra
diție, sintem intr-o procedare 
normală, firească. Ce descope
rim in această istorie ? Aici 
trebuie să mă refer la desco
perirea dumitale, Viorel Cosma, 
a acelor piese italiene de care 
ai vorbit. Semnificațiile univer
sale, europene ale istoriei româ
nilor și valoarea morală, dacă 
vreți, a istoriei noastre trebuie 
puternic evidențiate. „Boris 
Godunov" este o operă extraor
dinară, deși este istoria unei 
crime. A fost ucis țareviciul, iar 
pe, scenă un om se zbate 4 ore 
pentru că il frămintâ remușcă- 
rile. Atmosfera este sumbră, 
grea, a unei drame teribile și 
a unui personaj de dramă.

Noi avem o dramă : a domni
torului Grigore Ghica. ucis 
pentru că s-a opus unui plan 
de dezmembrare a țării, și anu

EPOPEEA NAȚIONALĂ
Exigențe ale creației muzicale

„_In o2'dine: „Decebal". interpretat de Nicolae Florei. In premiera operei eu același nume de Gheorehe Dumitrescu de la « octombrie 
.969; „Petru Rareș". operă de Eduard Caudella reprezentată la București. In anul 1W«. în rolul titular: lor. BS'enaru: „Ștefan cel Mare", 
personajul central din opera „Apus de soare" de Mansi Barberis. reprezentată la M decembr.e ÎMI. In rolul principal• Octav Enigăre*eu: 
„lori Vodă cel Cumplit", de Gheorghe Dumitrescu, personaj interpretat de Gheorghe Crăsnaru: Opera . Bălcescu" de Comei Trâilescu. repre
zentată la 20 august 1974. cu Dan Iordăchescu in rolul principal.

me. cedării Bucovinei către Im
periul Habsburgic. Deci prima 
dramă istorică românească este 
inspirată din fapta unui om 
care se jertfește pentru apăra
rea tării.

Trebuie apoi remarcată atrac
ția creatorilor pentru figura Iui 
Mihai Viteazul. Doru Popovici 
vorbea aici de piesa lui Lope 
de Vega. ,.E1 Prodigioso Prin
cipe Transilvane". Valentin Sil
vestru. în 2 studii apărute în 
„Familia", a demonstrat că tră
săturile fizice, morale și faptele 
personajului principal din a- 
ceastă piesă nu sînt ale lui Si
gismund Bathory. așa cum gre
șit a fost informat scriitorul 
spaniol de iezuitul Carillo 
de la curtea domnitorului 
Sigismund, ci ale lui Mihal 
Viteazul. S-a produs o substi
tuire a evenimentelor și fizio
nomiilor, i s-a pus lui Sigis
mund barbă și i s-a creat un 
caracter de erou teribil, deși el 
era semifemeie. Este vorba de 
o mistificare istorică. I se zice 

Carte poștală colorată cu muzică de Dimitrie Canterr.r. edita-ă de 
Hassan Talaat Bey din orașul Bebek. Țitlul: Avtndu-te in mină tu 
care ești trandafir de pădure. Pe sub note se află indicații de 

ritm, mod. instrumente.

personajului din piesă Sigis
mund Bathory, dar tempera
mentul este al lui Mihai Vi
teazul. Mihai este personajul- 
simbol. un om al destinului, ca 
și Napoleon. Prin faptele sale, 
prin destinul și acțiunea lui el 
șochează. Ne impunem deci și 
către străinătate cu un personaj 
de o frumoasă dimensiune mo
rală și care reprezintă un sens 
al existentei lui.

2. EROI VEȘNIC VII, SIMBOLURI 
ALE IDEALURILOR POPORU- 
LUI

Viorel Cosma : Deși Ștefan 
cel Mare, practic, trăiește mult 
mai mult decit Mihai Viteazul 
și ciștigă lupte mai spectaculos, 
in conștiința muzicienilor din 
secolul trecut iși găsește un 
puternic ecou in special faptul 
că Mihai a realizat un act de 
conștiință națională : unirea, 
dorită de toți oamenii noștri.

Dan Zamfirescu : Petru Ra
reș este personajul simbol care 
prelungește aceeași idee in epo
că. Pe el, am putea spune, nu 
l-au descoperit atit istoricii, cit 
muzicienii. Este un personaj 
extraordinar. îndrăznesc să spun 
că in anumite lucruri este cel 
puțin egal cu Ștefan cel Mare. 
Măreția lui Vlaicu Vodă nici ea 
nu a fost descoperită atit de 
istorici cit, in primul rind, de 
Davila, dramaturgul.

Doru Popovici : Cînd am fă
cut liceul la colegiul Loga. in 
Timișoara, prin anii 1942—1950,

Petru Rareș era considerat încă 
un personaj minor, un om ne- 
hotărit. fără o viziune intere
santă. Mă bucur că s-a dovedit 
că aceasta era un nonsens.

Dan Zamfirescu : Trebuie deci 
relevat instinctul muzicienilor 
noștri de a intui punctele cheie, 
nevralgice ale istoriei.

Așadar, recapitulind : Grigore 
Ghica — jertfa pentru țară ; 
Petru Rareș — un personaj in
vestit de destin cu o misiune 
extraordinară : Mihai Viteazul 
și marile figuri pe care le pune 
acum in lumină muzicologia — 
Decebal. Ion Vodă cel Cumplit 
(cînd am auzit această dramă 
în premieră am avut sentimen
tul că e o operă demnă de for
ța lui ..Boris Godunov") — tot 
atitea destine exemplare împle
tite de un mare ideal, acela al 
unității românilor.

Viorel Cosma : Cu toate aces
tea. o operă ca ..Petru Rareș" 
de Eduard Caudella nu s-a re
prezentat pe scena nici unui 
teatru și nici măcar nu a fost 

Înregistrată pe disc, lipsindu-ne, 
astfel, de o dimensiune istorică 
necesară culturii muzicale. Nu 
intimplător această operă isto
rică are ca element intonațio- 
nal muzical un duios apel la 
folclor.

3. ETOSUL FOLCLORIC ROMA
NESC CONTRIBUIE LA RE- 
CONFIGURAREA UNOR TE
ME UNIVERSALE
Dan Zamfirescu : Aș vrea să 

atrag atenția asupra faptului că 
tradiția problemelor majore in 
opera română continuă, intr-un 
fel, și prin „Oedip" care a adus 
pe scenă semnificații românești. 
Este o încercare de a impămin- 
teni mitologia antică la noi. 
Cred că ar putea fi scris și un 
Orfeu.

Doru Popovici : Spre deo
sebire de Stravinski, care pri
vește mitul in chip expresio
nist și nu intimplător folosește 
o expresie glacială, pietrificată. 
Enescu ține ca punctul culmi
nant să nu cadă pe scena ex
presionistă a orbirii lui Oedip, 
ci pe ultimul tablou, cind sum
brul cedează seninătății parcă 
transpunindu-se pină Ia identi
ficare cu luminozitatea tragică, 
de o esență mioritică : „Fericit 
e cel curat la suflet, cu el e 
pacea". In acest sens, la Enes
cu, Oedip nu moare in tenebre, 
ci intr-o limpiditate sufleteas
că. părăsind lumea parcă imbră- 
cat in straiele ciobanului legen
dar din Miorița. Corul bătrinilor 
recurge la tematica bizantină si 
psaltică. lucru dovedit de mu
zicologia noastră. Oare filmul 
„Oedip" realizat de italieni re
curge numai intimplător la fol

clorul românesc sau este o sim
plă chestiune de culoare ’ După 
părerea mea. nici una, nici alta.

Viorel Cosma : Ca fundal al 
acestui film italian s-a valorifi
cat muzica românească interpre
tată la nai de Gheorghe Zam
fir.

Dan Zamfirescu : Ceea ce 
spuneți confirmă că etosul fol
cloric românesc contribuie la 
reconfignrarea unor teme uni
versale. cum este a lui Oedip 
și Hamlet. Putem să fim in 
acord cu noi inșine chiar abor- 
dind teme universale. Epopeea 
este epopee, este forța de crea
ție a geniului românesc și ea se 
traduce in istorie și in creația fol
clorică. Enescu făcea in „Oedip" 
epopee națională pentru că im
punea etosul românesc intr-o 
temă universală și cred că pe 
această linie se poate și trebuie 
să se meargă, paralel cu linia 
valorificării directe a istoriei 
noastre, și in viitor.

Viorel Cosma : La premiera 
operei „Oedip" de Enescu criti
ca franceză spunea că muzica 
vine dintr-o altă lume și că a- 
ceasta aparține clar poporului 
român.

4. A SELECTA MOMENTELE Șl 
FIGURILE CU SEMNIFICAȚIE 
MAJORA

Liviu Glodeanu : Discuția a 
intrat pe un făgaș mai fierbin
te. Ne interesează raportul oa
menilor de artă cu istoria. Noi 
am vorbit despre momente is
torice cane au fost dezvăluite 
de muzicieni. Pornind de 
la o legătură intimă a artei 
cu istoria, n-aș vrea să se ajungă 

la ldeea că arta trebuie să preia 
in chip mecanic această istorie 
și să facă un fel de istorie cîn- 
tată.

Viorel Cosma : Sintem un po
por cu mărețe și drepte fapte 
de arme, cu domnitori și eroi 
viteji, cu mari cărturari și, in 
genere, cu mare sete de a con
strui. cu momente de dramă is
torică atit de multe incit în mo
mentul de față creatorii trebuie 
să știe să selecteze pentru a pu
tea alege intr-adevăr lucrurile 
de semnificație majoră.

Liviu Glodeanu : Selectarea 
se face și pe principii de po
tentă dramaturgică.

Viorel Cosma : Cum vedeți 
dumneavoastră, compozitorii, a- 
bordarea subiectelor foarte în
depărtate de istorie ? Mă refer 
la Zamolxe. Decebal. Burebista.

Dan Zamfirescu : Dacă Blaga 
nu ar fi fost el insuși un emi
nent cunoscător al problemelor 
de această factură, nu ar fi 
putut scrie drama despre Za
molxe. Piesa lui Blaga este un 
amar comentariu al destinului 
ideii creștine, care s-a transfor
mat dintr-o idee vie într-o sta
tuie moartă. Simbolul care dă 
cheia întregii piese : momentul 
in care Zamolxe este ucis cu 
fărimături din propria statuie 
pe care el insuși o sfărâmase. 
(Aceasta e și problema din ..le
genda marelui inchizitor" al lui 
Dosțoievski). Acesta este sensul 
piesei, pe de o parte, iar pe de 
altă parte este exaltarea unui 
mod românesc al comuniunii eu 
firea, trecerea din Miorița in 
dramaturgie.

Viorel Cosma : Ce probleme 
se pun pentru un compozitor.

cum se construiește lumea so
noră. atunci tind este vorba de 
epoci îndepărtate, cu elemente 
sigure puține ?

Liviu Glodeanu : Nu știu dacă 
este interesant să fac o rele
vare a modului In care am gru
pat ideile din operă. Amintind 
de Zamolxe. am spus că unde
va. intr-o oarecare măsură, isto
ria este tangențială la acest su
biect. recreînd in felul acesta 
posibila istorie a Îndepărtatei 
antichități dacice. înțeleg rela
ția dintre opera de artă și is
torie și ca un punct de plecare 
in care opera de artă să devină 
importantă in măsura in care 
ea însăși devine un moment ar
tistic de seamă.

Doru Popovicț : Aș spune 
că o operă ca „Zamolxe". 
uriașă și severă. în acest sens 
se deosebește de tradiția operei 
romantice, unde melodia și dis
cursul muzical, in general, voa
lează sensurile textului literar. 
Departe de mine gindul de a 
minimaliza concepția romantică 
pe un fond românesc a compo
zitorilor. Mijloacele de expresie 
nu pot să constituie singurul 
criteriu al valorii. In ultimele 
decenii opera istorică a fost 
tratată de foarte mulți compo
zitori.

B. DIMENSIUNEA EROULUI CO
MUNIST ÎN OPERA ROMA
NEASCA

Doru Popovici : Este important 
că s-a cristalizat in această 
etapă creatoare și un spațiu 
sonor al luptei comuniștilor 
pentru libertate și dreptate so
cială. Alăturindu-mă preocupă*

Clhtee patriotic scris de Ve-
I niamin Costachl in timpul 

ri’.or lui Jarda. Gh.ecrghe Du
mitrescu. Norbert Petru Teodor 
Bratu. mi-am propus să obțin 
o sinteză intre vechiul madri
gal dramatic al Renașterii — 
deci o oscilație intre scenă și 
concert — și noi mijloace ae 
expresie ale secolului XX. In 
..Interogatoriul din zori" am lo- 
lo«’t ca element melodic șt rit
mic transfigurarea folclorului. 
Opera este un dialog intre pro
curor — simbol al unei lumi 
apuse — și Ion I. Ion. exponent 
al noii lumi. Am încercat să 
conturez un personaj comunist 
firesc fi de aceea l-am asociat 
intim unei anume duioșii 
umane. Totodată, am evitat a 
încheia in stil grandilocvent. In 
acest sens, consider că mă ală
tur. intr-un climat contemporan, 
celorlalte două opere cu tema
tică similară — lupta pentru 
libertate — din operele ..Prome- 
teu" — după Victor Eftimiu — 
și „Mariana Pineda" — după 
Lorca.

Dimensiunea eroului comunist 
In opera românească este încă 
în fază de cristalizare. Opera 
româneasca cu o tematică is
torică este in planul evoluției 
și credem că problemele ei tre
buie adincite ; ele sint incâ 
intr-o fază de pionierat și am 
putea spune că nici in litera
tura universală nu sint opere 
muzicale prea mari, geniale, 
care să fi tratat tematica isto
rică propriu-zisă. Ni se deschide 
in față un vast cimp de inspi
rație, avem mari obligații față 
de istoria noastră revoluționară.

Dan Zamfirescu : In momen
tul de față poporul român 
este in istoria contemporană 
unul dintre popoarele care 
justifică pe plan universal- 
uman credința in om și in vii
torul posibil si rațional al spe
ciei umane întregi. Pomindu-se 
de aid. omul poate medita la 
măreția prezentului nostru, de 
aici urmind a se naște și epo
peea muzicală, artistică in ge
neral. a prezentului.

Pentru mine, „Interogatoriul 
din zori" a fost o revelație. 
Fără a fi o capodoperă absolu
tă, această încercare de a rele
va dimensiunile epopeice ale 
luptei comuniștilor este pătrun
să de un fior autentic de uni
versalitate. Este semnificativ 
că această operă lntr-un act 
face carieră internațională ful
gerătoare. Există nenumărate 
televiziuni din străinătate care 
au cerut-o imediat. Ceea ce îmi 
demonstrează, o dată in plus, 
că există o sensibilitate univer
sală pentru acest mesaj al lumii 
noastre comuniste, o lume a 
construcției, a păcii și colabo
rării, care vine cu încărcătura 
sinceră, cu încredere in binele 
omului, în viață In momentul 
in care o întreagă mașină in
fernală se montează pentru ca 
omul să renunțe la această în
credere. Există o împotrivire 
universală față de sumbra vi
ziune a vieții și ne mindrim că 
facem parte dintr-un popor 
care nu acceptă o astfel de vi
ziune a viitorului. Creația de 
artă contemporană iși propune 
sa se inspire dintr-o asemenea 
realitate a unui popor a cărui 
dimensiune spirituală funda
mentală este optimismul social, 
luciditatea constructivă, tăria 
de a nu renunța la drumul pe 
care și l-a ales, avindu-i in 
frunte pe comuniști.

Colocviu realizat de 
ALINA POPOVICI

AZI VĂ INVITĂM LA

M DE CULTURA 
\ TINEBETDEUI SI 

STUDENȚILOR DIN IAȘI
Zilnic in Casa de cultură a 

I tineretului fi studenților din 
Iași intră — in medie — 1 000 

i de tineri. Fiecare sală, cores- 
| punzâtor unui ciclu, cerc știin- 
I tific. serial etc., se numește 
I Ethos. Azur. Tricolorul, Clubul 
| artelor s-a m.d. Tinerii vin aici 
I ia o adresă precisă, se indreap- 
I tâ cu siguranță spre săli și 

locuri familiare, la cursuri si 
I colocvii de etică, de poezie, de 

muzică, de plastică, de astro- 
! - aut:că. de economie, de istorie, 

de politică, de filozofie. Ce- 
! naclul ..Orfeu" — studenții de 

la filozofie, cenaclul ..Mihai 
! Er-ine-cu* — studenții anului I 
; de la Facultatea de chimie (mu

zică și poezie patriotică, mon
taj' de cintece și versuri), ce- 

I naclul ..Culoare, suflet și idee" 
— studenții de Ia medicină și 
farmacie (desen, acuarelă, ulei, 
dezbateri, despre tehnici șt po
sibilități de exprimare plastică 
a corpului uman. Anatomia și 
transfigurarea In portret. Isto
ria națională oglindită în plas
tica românească etc.). Studenții 
din Iași au obținut anul acesta 
premiul I pe țară la Festivalul 
national al artei studențești, 
secțiunea artă plastică și două 
diolome de laureați. Laureații: 
Minodora Bîzgă. studentă în 
anul III și Sandu Tomozei, stu
dent anul IV filozofie, membri 
de bază ai cenaclului. In cena
clul ..Moldavia" al Institutu
lui politehnic studenții recită 
versuri ale poeților clasici și 
contemporani, ale tinerilor poeți 
ieșeni, iar grupul folk interpre
tează cintece scrise pe versuri 
patriotice.

în pregătirea Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste cicluri de largă audien
tă au fost extinse si înființate 
altele noi. Astfel ciclul „Mono
grafii în timp" a fost îmbogățit 
cu noi teme. In colaborare cu 
asociațiile studențești si organi
zațiile U.T.C. din unitățile pro
ductive ale orașului s-a organi
zat un nou ciclu de manifestări : 
Tinerețea lașului la hotarul 
dintre două cincinale (expuneri, 
simpozioane, expoziții, sesiuni 
de comunicări).

Zilele trecute a avut loc o 
manifestare dedicată Institutului 
politehnic „Gheorghe Asachi", 
adevărată „monografie" a insti
tutului alcătuită din vernisajul 
expoziției de creație tehnică 
studențească (machete. planșe, 
fotografii, proiecte), masa ro
tundă „Trecutul, prezentul și 
viitorul învățămîntului tehnic 
superior ieșean" onorată cu par
ticiparea rectorului institutului, 
acad. Cristofor Simionescu, con
cursul „Cine știe, ciștigă" („Cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice — Realizări și perspective 
ieșene"), spectacolul patriotic 
„Țara mea de glorii, tara mea 
de dor", sesiunea de comunicări 
pe tema „Contribuția lașului la 
formarea și desăvîrșirea Statu
lui național român — lașul ce
lor trei uniri", o gală de filme 
documentare și de animație. In 
acest ciclu, și în același mod. ne 
snune tovarășul Constantin Ro
taru. secretar al Comitetului 
municipal Iași al U.T.C., au 
mai fost prezentate pină acum 
Tntreorinderea metalurgică. în
treprinderea poligrafică. Institu
tul de medicină și farmacie ș.a.

Popularitatea Casei de cul
tură a tineretului și studenților 
din Iași se datorează în. bună 
măsură și Universității popu
lare constituite din cinci cursuri 
(cultură, știință, etică și mora
lă și de două seriale politice) 
Serile Eutherpei este un serial 
de educație muzicală in care 
prezentarea elevată a epocilor 
școlilor și curentelor din crea

ția națională și universală, a 
genurilor și stilurilor muzicale 
este însoțită de benzi din fono
teca Conservatorului „George 
Enescu". a Studioului de Radio, 
a Casei tineretului, de partici
pare a formațiilor vocal-instru- 
mentale și a soliștilor din cen
trul universitar. Unele dintre 
cele mai autorizate instituții de 
artă si cultură concurează deci 
la nivelul ridicat al expunerilor, 
al educării muzicale ce se face 
aici. Un exemplu concludent : 
prestigiosul om de știință sep
tuagenar. remarcabil pedagog «i» 
neobosit animator de patru de
cenii. prof. univ. Mihai ■ Avăda- 
nei, conduce cursul Coordonate 
ale culturii și spiritului româ
nesc.

Să mai cităm titlurile cîtorva 
seriale : Tainele sufletului o- 
menesc și folosul înțeleptei lor 
tălmăciri, Cosmos 2000, Perspec
tive și retrospective politice, 
Marxism-leninismul și mișcarea 
de idei in lumea contemporană, 
cursul de educație juridică și 
morai-cetătenească Vîrsta mari
lor răspunderi. Regulile de com
portare și conviețuire. legile, 
normele eticii și moralei comu
niste sint expuse, explicate, 
comentate prin prisma unor Si
tuații și cazuri concrete din în
treprinderi și facultăți, situații 
care Sint puse de către condu
cătorul cursului în dezbaterea 
participănților. Populația lașu
lui s-a îmbogățit în ultimii ani 
cu zeci de mii de cetățeni pe 
baza populației rurale din județ 
sau din județele învecinate. In
tegrarea acestor tineri în mun
că. in viata socială a lașului 
constituie țehil activității educa
tive a Universității populare. 
Tineri muncitori de la între
prinderea mecanică Nicolina, 
de la Combinatul de fire sinte
tice, întreprinderea de antibio
tice. Țesătura etc., elevi și stu- 
denți de la Facultatea de științe 
juridice, în special, sînt nelip
sit] de la dezbaterile ciclului 
„Vîrsta marilor răspunderi". To
varășul Ion Chiriac, directorul 
Casei de cultură a tineretului si 
studenților, consideră că „prin 
caracterul lor realist, prin anco
rarea în realitățile specifice 
ale lașului și în problemele 
concrete ale tineretului, cursu
rile Universității populare și-au 
cîștigat — cu destule greutăți 
la început — un public perma
nent, au depășit sfera unor ac
țiuni de microgrup antrenînd 
la ora actuală tineri din toate 
categoriile socio-profesionale. 
Merita să subliniez aici faptul că 
o bună parte dintre participant!, 
Îndeosebi cei de la ciclurile 
„Vîrsta marilor răspunderi", 
„Coordonate ale culturii și spi
ritului românesc", „Perspective 
și retrospective politice", au de
venit promotorii cunoștințelor 
și ideilor însușite în mediile în 
care sînt încadrați profesional, 
alcătuind în jurul conducători- 
lor de curs un adevărat corn de 
propagandiști ai Universității 
populare și Casei tineretului 
Edificator în acest sens este 
exemplul studenților de la Fa
cultatea de științe Juridice X 
particîpanți la cursul de profil 

care au înființat la universi
tate un cerc de dezbateri juri
dice, „Instanța cu o sută de ju
decători". De asemenea, o parte 
dintre elevii participant! au în
ființat cu sprijinul comitetului 
municipal U.T.C. și al consiliu
lui elevilor un serial de acțiuni 
de educație etică intitulat „Pri
ma instanță" și ciclul „Ce în
seamnă să fii azi erou". Tinerii 
cred în astfel de acțiuni, vin cu 
interpretări proprii, discută pa
sionat, cu mare interes".

A. P.

1 Poate ar fi bine, mai
întâi, să precizăm, în 
măsura posibilităților și 

a timpului, unele noțiuni. Să 
nu ne imaginăm că noțiu
nea de „om nou" este o des
coperire exclusivă a epocii 
noastre, deoarece in comparație 
cu proprietarul de sclavi, colo
nul militar de la granițe, viito
rul feudal, era un „homo no- 
vus“ și așa mai departe, fără 
nici o oprire atita vreme cit 
societatea va evolua... După o 
asemenea premisă cred că e de 
lâ sine înțeles că nu mă voi 
încumeta a da nici o definiție 
„omului" nou : pot doar sâ spun 
ce reprezentare am eu despre 
această noțiune, pe baza expe
rienței de viață, a evenimente
lor pe care le-am trăit, a me
ditației mele asupra lor, asupra 
oamenilor și a destinului lor. 
Iată deci : pentru mine, omul 
— tipul uman reprezentativ 
pentru această epocă, necesar 
acestei epoci este acela în care 
se îmbină capacitatea de acțiu
ne. cultura și luciditatea. Si 
cred, de asemenea, că numai 
procesul de construire a socia
lismului, proces greu, complex, 
uneori dureros, poate crea și 
creează un asemenea tip uman, 
eliberat de tot ceea ce secole 
de servitute au sedimentat în 
conștiința lui. Nu e vorba evi
dent de un proces tolstoian de 
autoperfecționare". ci de unul 

de devenire în cadrul unei bă- 
tâli: conștient asumate... In a- 
ceastă ordine de idei și în a- 
reastă perspectivă funcția edu- 
cativă a literaturii (curățată de 
etice scorii didacticiste) con
stă. evident, în sporirea cu
noașterii umane, In special, ca 
sâ nu pronunțăm cuvîntul ex
clusiv, tn domeniul conștiinței 
de tine, de alții, de lume. Iată 
cot-, foarte sumar, cum vad 

raportul între rolul literaturii 
și formarea omului nou.

2 Adevărul marxist că „e-
xistenta determină con
știința" nu neagă și nu 

a negat niciodată rolul ac
tiv al conștiinței în procesul 
vieții economice, politice, so
ciale. S-a intîmplat doar că me
tafizicienii de două parale, care 
au avut un timn mononolul 
„interpretării" au dedus de aici 
și au impus ! -— ideea. dacă idee 
se poate numi. că. conști
ința ar fi un fel de ..produs se
cundar", un fel de emanație 
chimică... (Ar fi multe de spus 
despre implicațiile concrete ale 
unei asemenea „gindiri" de alt
fel deloc Inocentă). Plenara din 
noiembrie 1971, restabilind in 
acest domeniu raporturile reale, 
a arătat limpede că dacă este 
adevărat că „existenta determi
nă conștiința", este tot atit de 
adevărat că în condițiile unei 
societăți din care exploatarea 
omului de către om a fost era
dicată în mod revoluționar — 
conștiința eliberată și liberă 
are un rol fundamental în fău
rirea „existenței" (adică a vieții 
materiale, aceasta neinsemnmd 
numai producerea de bunuri 
ci, în primul rînd. instaurarea 
unor noi relații interumane).

In același timp, însă, respln- 
gînd interpretarea vulgar-me- 
tafizică, de care vorbeam, nu 
trebuie să cădem în eroarea 
idealistă de a considera că evo
luția vieții sociale este in mod 
exclusiv rezultatul ciocnirii idei
lor, a conștiințelor. Iar in a- 
ceastă perspectivă, contradicții
le societății noastre (contradic
ții moștenite și contradicții pro
prii) trebuie văzute, cred eu, 
ca fiind expresia necesară a 
dezvoltării. (Desigur, există 

încă tendința de camuflare a 
lor. de jenă — mentalitate pri
mitivă, echivalentă cu aceea, 
de pe vremuri, care făcea ca 
unor maladii sâ li se spună 
„boli rușinoase"...). Desigur, in 
practica unor oameni func
ționează încă mentalitatea 
că adevărul poate fi dău
nător, că el nu reflectă „esen
ța" vieții noastre, ca și cum 
„esențele" ar avea o existență 
autonomă... etc. Despre o ase
menea mentalitate am vorbit pe 
larg la plenara din noiembrie 
1971 : o amintesc aici, in trea
căt. pentru că ea mai există și 
mai funcționează.

Acum, cind vorbim de con
tradicții și dumneavoastră ați 

CONȘTIINȚĂ Șl LITERATURĂ
înșirat citeva, nu trebuie să cre
dem că ele sint rezultatul ex
clusiv al unei mentalități domi
nate de spiritul mic burghez. 
Eu cunosc și mentalități domi
nate de spirit feudal, ceea ce e 
mult mai grav, pentru că pu
terea ciștigată de clasa munci
toare cu prețul atitor sacrificii 
și scoasă de sub controlul ei se 
transformă în sursa a aproape 
tuturor tragediilor petrecute în 
epoca noastră, autocrație oarbă 
și iresponsabilă.

în mod sigur, însă, pentru 
creația literară realistă. deci 
angajată, deci responsabilă, a- 
cesta este terenul propice unor 
mari investigații estetice. In a- 
celași timp, n-am fi consecvenți 
cu noi înșine dacă n-am recu
noaște că literatura noastră a 
rămas mult datoare (din cauze 
pe care nu e cazul să le ana

lizăjri acum) în înfățișarea a- 
cestor mutații uriașe și irever
sibile ale conștiinței romanești, 
confruntată deschis cu toate 
marile probleme ale lumii.

3 Una din preocupările, ca
să nu spun obsesiile, 
literaturii noastre culte, 

operă și ea a acelui ex
traordinar grup de tineri ca
re. itt mijlocul unof vicisi
tudini istorice de o comple
xitate teribilă, au făurit tn ci- 
teva decenii România modernă, 
— a fost crearea unei epopei. 
Cunoașteți încercările lui Asa- 
chi. Heliade. Bolintineanu. In
tenția aceasta nobilă nu s-a 
putut materializa, printre alte

le. cred eu, și datorită faptului 
că epopeea este o creație co
lectivă... (Nu știm cine a scris 
Iliada și Odiseea, nici la Chan
son de Rolland ; iar in momen
tul Renașterii, cind au scris 
Torquato Tasso. Camoens. po
porul român se bâtea aici, la 
ciocnirea tuturor vînturilor con
trare ale istoriei, pentru apa- 
rarea ființei sale). Tn sensul a- 
cesta, poate Vasile Alecsandri a 
avut intuiția cea mai exactă a- 
tunci cind și-a început cariera 
literară prin stringerea și pu
blicarea (uneori cu nefericite 
intervenții) a creației populare. 
Dar. dintr-un complex de cau
ze asupra cărora nu voi insista 
— toate acestea nu s-au consti
tuit intr-un corp unitar ; ope
ra ce mi se pare cea mal a- 
propiată de realizarea unei e- 
popei rămine cea a marelui Sa- 

doveanu. (Din păcate. în ultimii 
ani. mai puțin frecventată, 
deși ea este de o surprinzătoa
re modernitate. Dar din păca
te rămine încă una din trăsă
turile muncii noastre eulturaie 
această pendulare intre exces 
de atenție, care duce, _— prin 
repetare fastidioasă, și insisten
ță deplasată — la un fel de ne
sănătos fpnomep de țespingeră. 
— sau de politicoasă depunerfe 
in muzeu, mult înainte de vre
me...).

Deci, iată de ce spuneam că 
realizarea epopeii naționale (și 
mă refeream in special Ia mij
loacele moderne, de masă, film 
și televiziune) este o operă 
colectivă, iar realizarea ei — 

printre altele — și o proble
mă de organizare. Prezentarea 
istoriei noastre naționale fa- 
tit pe planul științific, cit 
și pe acela al reflectării ar- 
tistice-literare) a cunoscut, după 
23 August 1944. din păcate, o 
perioadă destul de lungă domi
nată de acea viziune vulgar- 
metafizică, de care vorbeam la 
începutul discuției noastre. Mari 
momente ale trecutului nostru, 
personalități care prin via
ta, lupta și de obicei sacrificiul 
lor erau înscrise în conștiința 
generațiilor, erau tratate de 
unii istorici ca niște e- 
manații insignifiante ale unor 
raporturi economico-sociale, vă
zute și ele prin prisma, celui 
mai sărac și pauperizant socio- 

Iogism vulgar. Nu mai amintesc 
de faptul. — deloc intimplător 
— că momentele complexe (și 
în general istoria nu e nicioda
tă simplă) erau tratate intr-un 
spirit straniu, in care fie po
porul român, fie eroii săi din 
momentele respective erau în
vinovățiți că „n-au înțeles", că 
„n-au vrut să vadă"...

Congresul al IX-lea al Ț’.C.R., 
a cărui însemnătate pentru des
tinul socialismului .in Romania 
va crește mereu, odată cu tre
cerea anilor, a pus și această 
problemă vitală — a viziunii 
științifice asupra istoriei națio
nale, — pe făgașul ei firesc, a

cela al viziunii materialist-isto- 
rice autentice.

în aceste condiții deci e lim
pede că realizarea organizată a 
epopeii naționale devine o pro
blemă cheie a întregii noastre 
culturi ; un examen de matu
ritate, atit al creatorilor cit și 
al celor care răspund pe linie 
de partid și de stat de cultura 
română.

în fața minciunilor sfrun
tate, care nu se mulțumesc să 
„interpreteze" faptele (in defi
nitiv toată bătălia ideologică in 
domeniul istoriei se rezumă la 
lupta intre interpretări de pe 
diferite poziții a aceluiași fe
nomen sau moment istoric) ci 
neagă faptele, neagă documen
tele, neagă tratatele, afirmarea 
simplă a adevărului istoric este 

un act de polemică. De pole- 
mică elevată.

4 Acesta e pericolul cel 
mai serios. Tocmai pen
tru prevenirea lui, vor

beam de caracterul organi
zat al realizării epopeii na
ționale. Pe de o parte exis- 
tind necesitatea obiectivă a a- 
cestei literaturi, este limpede 
că mulți se vor năpusti cu gră
bire, din snobism, din dorința 
de parvenire, sau pur și sim
plu de cîștig facil. Pe de altă 
parte primejdia exagerării, a 
..dumpingului", a suprasatura
ției...

Vorbeați de Mihai Viteazul. 
Sint autorul scenariului după 
care s-a făcut filmul, acum a—6 
ani. Am o‘ viziune foarte criti
că asupra propriei mele munci, 
o aveam de altfel de pe a- 
tunci : se putea și trebuia mult 
mai mult ; incercarea de a cu
prinde intr-un singur film o 
domnie întreagă, — scurtă dar 
tumultuoasă ca puține altele — 
mi-a impus unele simplificări, 
dintre care citeva sint de-a 
dreptul schematice... M-aș Ii 
așteptat ca jiroducțiunile ulteri
oare să ducă in orice caz mai 
departe viziunea asupra acestei 
figuri cu adevărat simbolice a 
trecutului nostru ; s-o abordeze 
din alte unghiuri, să supună 
analizei artistico-istorlce un 
singur moment, să încerce, in 
fine, o nouă sinteză. Din păca
te nu s-a întimplat așa... Am 
văzut un film dedicat unui 
mare domnitor despre care ele
mentara decență mă oprește să 
vorbesc. Am văzut o bătălie a 
lui Ștefan cel Mare, la Vaslui, 
în timpul căreia, în sală se au
zeau hohote de rîs... E mai 
mult decit regretabil : e păgu
bitor. în acest domeniu critica 
ar trebui să dea dovadă de o 

intransigență implacabilă... Dar, 
mă tem că funcționează o ti
morare (nejustificată) : grijă ca 
nu cumva criticarea unor suo- 
produse să fie interpretată ca 
o respingere a temei naționale.., 
Ce să facem ? S-a mai întim
plat prin anii 1947 cind a cri
tica diverse „Rotițe" și „Andrei 
Buda vine de la școala de ca
dre" și ,.S-a dumirit Moș Bă
lan", însemnă sub pana unor 
trecători corifei ai criticii „a te 
ridica împotriva eroului pozitiv, 
a literaturii noastre noi... etc. 
etc".

Dar de atunci a trecut mul
tă vreme. De atunci a avut loc 
plenara din noiembrie 1971 din 
lucrările căreia se desprinde, 
fără putință de echivoc, ideea 
că numai o realizare artistică 
impecabilă dă noblețe temei a- 
lese. oricare ar fi ea, oricît de 
solemnă, de sacră ar fi ea in 
sine. Rămine ca atit critica li
terară, sau cinematografică (ă- 
ceasta din urmă e cam inexis
tență și de o complezență za
harisită de care filmul româ
nesc n-are nevoie, iar publicul 
nici atit) să fie expresie fide
lă a opiniei publice și, in ace
lași timp, îndrumătoare exigen
tă a opiniei publice. Și, ceea 
ce e mai important, să facem in 
așa fel (de aceea, repet vor-’ 
beam de realizarea organizată) 
ca lucrările bune să gonească, 
pe cele de mintuială, intr-un 
domeniu de care fiecare 'crea
tor trebuie să se apropie, cum 
se spune, „cu pălăria in minS".

5 Mă repet și repetîndu-mă 
voi fi concis : acel tip u- 
man în care se îmbina 

capacitatea de a acționa, cultura 
și luciditatea.

Interviu de 
C. STANESCU
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pentru realizarea exemplară a planului și angajamentelor

a noi capacități industriale impune

ia-

KOMULUS LAL

Oin cronica întrecerii uteciste
FORMAȚIE

IRIGAȚIILEZILEI

CAMPANIA AGRICOLĂ

k
rili cu tor

Respectarea termenelor de punere in funcțiune

URGENTAREA LIVRĂRII
UTILAJELOR PE ȘANTIERE!

Nu s-ar putea spune că între
prinderea constructoare de ma
șini din Reșița — una dintre 
principalele furnizoare de utilaje 
tehnologice din țară pentru noile 
obiective de investiții — și-a 
respectat integral obligațiile con
tractuale cu beneficiarii săi. cu 
toate performanțele pe care le-a 
înregistrat în realizarea unor 
comenzi de mare complexitate. 
Uzina a rămas, într-adevăr. de
seori in urmă față de graficele 
stabilite, față de termenele con
venite pentru expedierea unor 
utilaje și agregate. Această ne- 
respectare a datelor înscrise in 
contracte a dus la intirzierea 
punerii in funcțiune a unor 
obiective economice de mare im
portanță. Multe comenzi, care 
trebuiau executate incă cu un 
an in urmă, au fost decalate pen
tru primul trimestru al acestui 
an, dar nici noile termene n-au 
fost intru totul respectate. Este 
adevărat că multe din cauzele 
intirzierilor sînt de natură obiec
tivă. nu depindeau de colectivul 
uzinei, dar chiar și in această si
tuație printr-o intervenție mai 
energică la centrală, la minis
ter. la uzinele colaboratoare, ele 
puteau fi prevenite.

— în cea mai mare parte, este 
vorba de uncie poziții din pia
nul nostru de asimilări, ne spu
ne inginerul Csaki Stefan, dm 
serviciul producție, care pe 
drept cuvint pot fi socotite ade
vărate lucrări de artă. Gradul 
înalt de precizie și dificultate in 
realizarea lor nu ne-a permis sa 
le asimilăm în timpul stabilit. Or. 
majoritatea contractelor noas
tre pentru noile obiective de in
vestiții au ca obiect asimilarea 
unor utilaje noi.

Destule greutăți întimpină uzi
na reșițeană și din partea co
laboratorilor săi. întreprinderea 
..Progresul" din Brăila. l.M.G. 
București, Uzina „23 August
ele. sint solicitate să respecte 
mai riguros graficele de livrare 
ă’ pieselor contractate.

— în special „Progresul" Brăi
la trebuie să ne ajute mai mult.

»• Construcții agrozootehnice
k

Fapte bune, dar și datorii 
onorate*' prin telexuri, 

adrese, telefoane

buna
cu

în agricultura județului Co- 
Vesna, datorită unei bune orga
nizări a muncii pe șantiere, 
toate obiectivele de investiții 
prevăzute în anul trecut au fost 
predate la termenele stabilite. 
Ba chiar mai mult, complexul 
d.? taurine din Tg. Secuiesc, de 
piidă — investiție cu cel mat 
mare volum de lucrări — a fost 
terminat cu două luni mai de
vreme. Ca urmare a ritmului 
susținut în care s-a lucrat, fo
losirii cu chibzuință a mate
rialelor, la sfirșitul anului s-au 
obținut economii importante. Și 
în anul 1976, constructorii din 
acest sector au început lucrările 
pe toate șantierele prevăzute. 
Noile obiective de la Sintion- 
Lunca, Moacșa, Aita-Mare, Bo- 
doc, Sînzieni, Boroșneul Mare 
își vor aduce o contribuție sub
stanțială la sporirea potenția
lului productiv al agriculturii 
cooperatiste din județ, la creș
terea producției, la. mai 
aprovizionare a populației 
pt oduse agroalimentare.

în sectorul agriculturii 
stat situația este, din păcate, 
cu totul alta. Investiția cu cea 
mai mare pondere din acest 
sector — stația de deshidratat 
furaje verzi — trebuia să pro
ducă anual 8 000 tone granule. 
Spunem că trebuia, deoarece 
nici pînă astăzi investiția hu 
este terminată. Cauzele unor 
atari'situații sînt numeroase și 
bine cunoscute de factorii care 
concură la realizarea acestui 
obiectiv. Tocmai de aceea nici 
nu insistăm asupra lor. în 
schimb ne vom referi la măsu
rile ce se impun aplicate pe 
șantier pentru impulsionarea 
ritmului de lucru, în vederea 
punerii în funcțiune a obiecti
vului amintit. Din capul locu
lui precizăm că pînă acum 
l-au finalizat lucrările la gru- 

de

reia inginer Csaki.
privește danturarea pieselor con
tractate cu această unitate, de
oarece reperele respective se află 
mereu in intirziețe-

— Care sint totuși cauzele 
restanțelor, care vă aparțm in 
exclusivitate ?

— în primul riad slaba pregă
tire profesională a unor tineri 
afirmă inginerul Eugen Dăs- 
che. directorul tehnic al între
prinderii. Nivelul tehnic al lu
crărilor este cu o clasă și ceva 
mai mare decit nivelul de înca
drare al muncitorilor. Deși de
punem eforturi stăruitoare m 
perfecționarea pregănru tineri
lor deseori, din cauza fluctna
ției. răminem descope 
ță de muncă temeinic

Că lucrurile stau asa. o con
firmă și situația pe patru ;ur: 
din care reiese că un număr de 
tineri muncitori nu iși realizează 
normele orare. Cind am spus 
acest lucru activiștilor U.T.C. din 
uzină, nici n-au vrut să audă. 
După părerea lor. tinerii care 
nu-și tac normele pot fi numă
rați pe degete. Această necu
noaștere exactă a rea—tătn de
termină și o nepermisâ delăsare 
în preocuparea organizației 
U.T.C. . pentru perfecționarea 
profesională a tinerilor sau Încu
rajează o preocupare forma.â.

Pentru recuperarea nerntirzia- 
tă a restanțelor din graficul livrăr 
rilor utilajelor tehnologice către 
noile obiective de investiții, se 
impune, de asemenea, folosirea 
mai chibzuită a capacităților de 
producție și a spațiilor con
struite. Indicii de utilizare a ma
șinilor pe patru luni s-au ridi
cat doar la 93.4 la sută, iar coe
ficientul de schimb este de nu
mai 2.28. Se repetă aceeași justi
ficare : lipsa forței de muncă, 
într-adevăr. întreprinderea lu
crează in prezent cu multi ti
neri începător., a căror produc- 

■ Foto 1 O. PLEC AN

pul sanitar. Ia montarea bancă 
relor pentru materie primă, ci 
și la alimentarea cu energie 
electrică. Dar toate acestea nu 
reprezintă decit o parte din vo
lumul investiției. Și nu cea 
mai mare. Partea cea ma. mare 
o reprezintă montarea utilaje
lor. lucrare ce este efectuată 
de două echipe «peoa.izate. 
însă cu toate măsurile între
prinse de Trustul județean 
I.A.S. — lucrările sint prevăzute 
a se executa in regie — pentru 
procurarea la timp a materiale
lor și a forței de muncă spe
cializată. montajul utilajelor a 
trebuit să fie din nou întrerupt. 
Motivul ? Iată ce se scrie in 
telexul numărul 310 din 7 mai 
1976. adresat Departamentului 
agriculturii de stat. Direcția 
construcții : ..Rugăm interveniți 
de urgență la I.M.A.I.A. Arad, 
Năvodari.
a trimite 
specialist 
samblării 
a stației 
verzi".
avute 
varășul inginer Aladar Fiildp, 
unul din coordonatorii lucrări
lor. a reieșit că încă nu se 
prezentase nici un specialist de 
la întreprinderile menționate in 
telex și nici din partea Departa
mentului agriculturii de stat.

Este surprinzătoare această 
atitudine, știut fiind faptul că 
de intrarea în funcțiune a aces
tui obiectiv depinde aprovizio
narea cu 
animale 
care nu 
telexuri.
Cu atit mai muit cu cît situa
ția este cunoscută, mai bine de
cit oriunde, la Departamentul 
agriculturii de stat.

Iași. Roșiori, pentru 
fiecare uzină cite un 
pentru urgentarea a- 
și punerii in funcțiune 
de deshidratat furaje
Or. din discuțiile

zilele trecute cu to-

furaje a celor 4 500 de 
din complex, hrană 

poate fi înlocuită cu 
adrese, telefoane etc.

ei. MARIAN
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Ziua de gindire a unui inventator
Doctor inginer loan Muntea- 

nu este șeful secției Banat a 
întreprinderii pentru întreține
rea și repararea utilajelor de 
calcul București... Deținător a 
16 brevete de invenții, dintre 
care 6 in domeniul instruirii pro
gramate și 7 în domeniul mă
ririi vitezei de lucru a calcula
toarelor Felix C-256. în prezent, 
are în studiu alte două teme. 
Primul brevet i-a fost acordat la 
4 decembrie 1967. îi propunem 
un dialog despre ziua de gîndire 
a unui inventator.

— Așadar, tovarășe Munteanu 
ce trebuie să înțeleg prin ziua 
de gindire a unui inventator ?

—O zi in care ții în perma
nent ochii deschiși, iar mintea 
îți este mereu trează. Nu este 
domeniu al activității umane 
care să nu poată fi perfecțio
nat. Prima și fundamentala o- 
bligație cetățenească, cea profe
sională, îți facilitează contactul 

d» eesipe rtam BrtAu. Ma 
Mmi Stefa». 

C.keergfee Hrrja. .Mans Bsta. 
Gxcorgtee Vaâea efeetaezză 
in inurinrnl depeziislci 1b- 
rrări de modernizare șâ ame
najare. hotăriți să-și resperte 
angajamentul asumat. (A. 
VELEA)

ZI RECORD 
ÎN PRODUCȚIE

cu realitatea. Observi și constați 
că acolo se poate îmbunătăți 
ceva. Dacă ar fi să scriu bio
grafia unei invenții, să știți că 
pe prima pagină aș sublinia : 
nu m-am gindit să realizez o 
invenție. Studiezi, compari, te 
informezi și urmărești ca solu
ția ta odată finalizată să poată 
diminua cheltuielile, să aibă 
viabilitatea și productivitatea ri
dicată.

— Se poate vorbi despre o re
țetă miraculoasă a inventatoru
lui ?

— Nu cred. Bănuiesc că mai 
degrabă este vorba despre un 
stil pe care ți—1 impui in func
ție de temperament.

— Aveți 
sonal ?

— Da. o 
atunci mă 
unui traductor pentru măsura
rea cuplului la arborii aflați în 

vreun exemplu per

invenție din 1969. Pe 
preocupa realizarea

mie rijei. tara iad
tar prese m »atere de peste 
4 9» lei. IB MIBCLț

SPIRIT
GOSPODĂRESC

Valoarea producției «upli- 
mentare realizate de tinerii 
prakoreni iu perioada prime
lor două decade ale lunii mai 
se ridică la aproape 2 mili- 
czae lei. Bilanțul acesta evi- 
deauază efieieota deosebită 
a lOiUaliseior desfășurate de 
organizațiile U.T.C. in cadrul 
întrecerii „Tineretul — factor 
activ in realizarea cincinalu
lui revehniei lehnieo-stiin- 
lifiee*. O contribuție notabilă 
la obținerea unor asemenea 
rezultate și-au adus, printre 
altele, organizațiile U.T.C. din 
Ploiești. Brazi. Teleajen și 
Sinaia. Prin intermediul 
grupelor de economii, tinerii 
de la Combinatul petrochimic 
Brazi au reușit să economi
sească produse petrolifere in 
valoare de 19 5M lei. Asemă
nătoare prin structură, iniția
tivele Piese in plus din ma- 
terial recuperat aparținind 
uteeistilor din întreprinderea 
de reparații Ploiești și Să lu
crăm o zi pe lună cu mate
riale economisite, proprie ti
nerilor de la întreprinderea 
de transporturi auto Ploiești 
si Combinatul petrolifer Te- 
leajen. sint similare și prin 
consecințele lor pozitive — 
economii de carburanți și lu- 
brifianți in valoare de peste 
22 909 Iei. (M. TACCIU) 

rotație. Dintr-o revistă am luat 
cunoștință de existența unor 
traductoare analogice. Evident, 
citirea corectă a informației și 
prelucrarea ei rapidă pe calcu
lator o putea face mult mai bine 
un traductor numeric. Aceasta 
era tema care mă preocupa. Stă
team întins pe pat și urmăream 
la televizor un spectacol de ba
let. De fiecare dată cînd dra
periile decorului se mișcau ob
servam o lumină care fuge. Era 
tocmai soluția care îmi lipsea. 
Pe discul traductorului analogic 
am adăugat un franj, obținînd 
traductorul numeric care în a- 
celași timp a devenit și ampli
ficatorul de defazaj unghiular. 
Desigur, soluția nu se confundă 
cu partea de trudă care a urmat 
după aceea.

— Ce i-ați recomanda unui 
inventator tînăr ?

— Nevoia de a fi în perma
nență informat și pe cît posibil

LA ORDINEA '

Dintre lucrările agricole care se desfășoară în această perioadă 
si care au un rol hotăritor în balanța viitoarelor recolte se dis
tinge in mod deosebit irigarea culturilor. Este și motivul pentru 
care oamenii muncii de pe ogoarele județului BRAILA, zonă a țării 
in care nivelul precipitațiilor din această primăvară a fost cu mult 
sub media inregistrată in alte părți, iși concentrează eforturile pen
tru asigurarea prin irigații a apei necesare bunei dezvoltări a 
plantelor.

CALCULATORUL ELECTRONIC 
IN ACȚIUNE

Citeva noutăți tehnice în spri
jinul producției ne oferă tinărul 
inginer Dionisie Lefterache, de 
la serviciul de prognoză și aver
tizare al întreprinderii pentru 
exploatarea lucrărilor de imbu- 
nătățiri funciare — Brăila: 
„Pentru a stabili corect și rațio
nal momentul propice al declan
șării udărilor pentru fiecare solă 
ne servim de calculatorul elec
tronic. Avantajele sint multiple, 
mai ales in ce privește reduce
rea volumului de muncă fizică 
la colectarea probelor de sol și 
optimizarea udărilor". Introdu
cerea calculatorului electronic în 
irigații a fost însoțită și de alte 
elemente. Pentru mutarea me
canizată a aripilor de udare, cît 
și pentru efectuarea mai rapidă 
a acestei operații, care solicită 
multă forță manuală, au fost 
deschise culoare speciale pentru 
montarea conductelor. Primele 
rezultate ale acestui mod de or
ganizare la , irigații sînt vizibile 
în modul cum arată și s-au dez
voltat culturile la cooperativele 
agricole „Drum Nou", Movila 
Miresii, Tichilești, Viziru, adică 
acolo unde motopompele func
ționează în două schimburi, apli- 
cindu-se corect normele de 
udare.

LIPSESC SPECIALIȘTII SAU..? 
SPIRITUL GOSPODĂRESC?

Introducerea calculatorului e- 
lectronic pentru programarea 
udărilor nu exclude însă o or-, 
ganizare judicioasă a muncii în 
unitățile agricole. Nerealizarea 
suprafețelor planificate a fi iri
gate are drept cauză, în primul 
rînd, lipsa motopompiștilor. în 
sistemul de irigații Cazasu din 
281 agregate funcționează numai 
207. Deficitul de motopompiști 
se ridică la nu mai puțin de 133, 
din care 48 la C.A.P. Cazasu, 20 
la Romanu, 15 la Siliștea și

este nevoie să în-

nu numai în domeniul său. 
Apoi să aibă o solidă calificare 
politică și socială. în domeniul 
științei, spiritul revoluționar nu 
se rezumă doar la a descoperi. 
A le aduce la nivelul folosinței 
obștești, și din mou vorbesc din 
experiență, _ .. 1..
frunți, nu de puține ori, opozi
ția rutinei și compromisului. 
N-ai să o poți face fără cunoaș
terea temeinică a cerințelor 
timpului tău. Noi beneficiem de 
un excelent material în acest 
sens. Programul partidului de 
dezvoltare viitoare a țării îți ofe
ră toate argumentele pentru a 
Infringe subiectivismul celor de 
care în mod firesc depinzi, un 
subiectivism a cărui explicație 
adesea zace într-o nevinovată 
ignoranță. Fără aceste arme, 
riscul înfringerii crește conside
rabil, iar pierderile pot fi, nu o 
dată, incalculabile.

ION DANCEA

dintre ei (Alexandru 
b și Ion Adam) intrau 
ns 64. Brigada lui loan 

ic. d:n care făceau parte, 
începea, peste un sfert de 
oră. lucrul. Ceilalți doi. Pe
tre Birdeanu și Gheorghe 
P'-păzan. părăseau, gravi, ga- 
ICTsQ.

Astfel i-am curfacut pe cei 
pctr-j Era ziua in care mina

cooperativa Scorțaru
Scorțaru Vechi. Datorită acestui 
fapt, la
Vechi se irigă cu numai 19 mo- 
topompe din 41 existente, rea- 
lizindu-se doar jumătate din su
prafețele planificate la irigat.

Din cele 170 ha care trebuie 
irigate zilnic la C.A.P. „7 No
iembrie" — Movila Miresii, se 
realizează cu 40 ha mai puțin, 
deoarece 6 motopompe nu au 
fost montate în cimp. 6 nu func
ționau datorită defecțiunilor 
tehnice, iar peste 300 de con
ducte de aspersiune sînt încă 
depozitate la sediul unității. So- 
licitînd părerea președintelui 
acestei unități, tovarășul Gh. 
Marin, nu am primit J nici un 
răspuns concludent. Și atunci, de 
ce se mai întreabă conducerea 
cooperativei cum vecinii, din 
aceeași comună, cooperatorii de 
la „Drum Nou", obțin cu aproa
pe 2 000 kg porumb boabe la 
hectar mai mult?

Alte vești de pe ogoare
• 1N CADRUL INIȚIATIVEI ,,Fiecare tînăr al satului — parti

cipant activ la dezvoltarea și consolidarea unităților agricole", 
mai multe organizații U.T.C. din județul Galați au preluat, pe 
bază de contract în acord global, executarea tuturor lucrărilor 
pe 116 ha cultivate cu porumb, floarea-soarelui și viță de vie. 
„In prezent, ne spune Alexandru Țelicov, președintele consiliului 
tineret sătesc de la comitetul județean U.T.C., tinerii participă la 
executarea lucrărilor de întreținere a culturilor. Se evidențiază 
îndeosebi cei din Tulucești, Pechea, Fundeni și Piscu. (I. CHIRIC)

• PESTE 2 300 DE UTECIȘTI GORJENI, organizați în 17 șan
tiere locale de muncă patriotică ale tineretului, au efectuat lu
crări de întreținere și fertilizare a pășunilor pe o suprafață de 
peste 12 000 de hectare, ceea ce, evident, se înscrie in direcția 
preocupărilor pentru dezvoltarea și întărirea sectorului zootehnic, 
pentru asigurarea din. vreme și din belșug a hranei animalelor. 
Cu bune rezultate în această activitate se remarcă organizațiile 
U.T.C. din Plopșoru, Negomir, Roșia de Amaradia, Novaci și 
Polovragi. Asigurarea din vreme a punctelor de lucru, preocu
parea pentru depistarea tuturor posibilităților în care se poate 
acționa au făcut ca eficiența muncii depuse de tineri să fie 
deosebit de ridicată — dovadă suprafețele amintite.

O altă categorie de acțiuni, menite să ducă la valorificarea ra
țională și integrală a fondului funciar, la folosirea în scopuri pro
ductive a fiecărei palme de pămînt — o constituie antrenarea 
tinerilor la amplele lucrări de combatere a eroziunii solului. Cele 
peste 250 de hectare pe care tinerii din Tirgul Logrești, Scoarța, 
Ciocadia, Turceni, Bengești le-au predat beneficiarilor, unitățile 
agricole cooperatiste și de stat, demonstrează atenția deosebită 
acordată de organizațiile U.T.C. atragerii de noi suprafețe de 
teren in circuitul agricol productiv. (AL. DOBRE)

• TINERII DIN JUDEȚUL HARGHITA participă în aceste zile 
la executarea unor vaste lucrări în agricultură. Astfel, elevii 
Liceului agricol din Odorheiul Secuiesc au efectuat, pe o supra
față de 8 hectare, lucrări de combatere a eroziunii solului pe 
terenurile cooperativei agricole din localitate. Peste 500 de tineri 
din Atid, Avrămești, Secuieni, Lupeni și Murgeni au prășit ma
nual 16 ha de sfeclă de zahăr pe care au preluat-o în acord 
global. In livezile C.A.P. Lupeni 240 de tineri au efectuat, pe o 
suprafață de 20 hectare, lucrările de întreținere necesare în acest 
sezon. Tot la lucrări de întreținere, dar de data aceasta la ferma 
legumicolă a Întreprinderii agricole de stat din Cristurul Secuiesc 
au fost prezenți peste 120 de uteciști. La Nlărtiniș, un numeros 
grup de tineri a recoltat culturile de ceapă și spanac de pe un 
hectar. Pășunile au fost curățate și amenajate pe o suprafață de 
25 hectare de către membrii organizațiilor U.T.C. din Tulgheș, 
Bilbor, Sărmaș, Vlăhița și Odorheiul Secuiesc. (D. ALEXANDRU)

Roșeuța trimisese țarii 
mai mare producție de lignit 
din istoria sa : 4 000 de tone, 
ziua in pare bărbații din a- 
ceastă parte a Motrului sco
teau la lumină o producție 
care depășea cu mult recor
durile săptâminii precedente.

P. PAVEL
Foto : PAVEL TANJALA

DE LA CALCULATORUL
ELECTRONIC LA... BUNĂVOINȚA 

MOTOPOMPISTILOR

C.A.P. Oprișănești — jetul as- 
persoarelor este anemic; lipsă 
de presiune. C.A.P. „23 August" 
•— conducte întinse pe cimp ne
cuplate, fără aspersoare. C.A.P. 
Bordei Verde — în jurul asper- 
soarelor bălți, nici un moto- 
pompist lingă agregate. C.A.P. 
Tudor Vladimirescu — 8 agre
gate funcționau nesupraveghea
te... Iată constatări care nu în
seamnă altceva decît nerespec- 
tarea normelor de calitate, o ne- 
permisă risipă de apă. Cine va 
suporta cheltuiala suplimentară? 
Inginerul Emil Ciolacu, șeful 
sistemului de irigație Viziru. ne 
spune: „Motopompele au fost
reparate la S.M.A. Ianca și Tra
ian, dar nu s-au montat mano- 
metrele, care sînt, dealtfel, în 
dotare. Astfel, presiunea nece- 
sară unei udări de calitate este 
lăsată la aprecierea motopom- 
pistului și așa se explică de ce 
apa nu ajunge uniform pe toată 
suprafața; ici băltiri, dincolo te
ren uscat"... Orice comentarii 
sînt de prisos.

ȘTEFAN DORGOȘAN /
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Ancheta internațională pe tema :

MEDICINA Șl TEHNICA
MODERNA lNTR-0

RELAȚIE BIUNIVOCĂ
In Zilele de 26—28 mai, în Sala mică a Palatului R.S.R.__

București, s-au desfășurat lucrările primului Congres național de 
anestezie și terapie intensivă, cu participarea internațională, orga
nizat de Societatea de anestezie și terapie intensivă și Uniunea 
societăților de științe medicale din România. Am folosit acest 
prilej pentru a aduce in paginile ziarului nostru citeva dintre cele 
mai autorizate opinii privind dezvoltarea actuală și în perspectivă a 
acestei tinere ramuri a medicinei moderne.

din

Dr. docent 
ZOREL FILIPESCU, 

președintele Societății de a- 
nestezie și terapie intensivă 

din România

Prof. dr.
ARMEN BUNATIAN,

Facultatea de medicină din
Moscova

z

MAI INTll DE TOATE, O PRO
BLEMA DE RESPONSABILITATE 

Șl ETICA
Indiscutabil, domeniul pe ca- 

re-1 slujim își are zonele lui spe
cifice, nu numai din punct de 
vedere tehnic, ci și filozofic. A 
ventila un organism, un plămin 
(temă înscrisă în programul dez
baterilor noastre) nu înseamnă, 
strict, a pompa aer in plămînul 
cuiva — a-1 ține în viață, fie si 
într-o existență „clinică". Aceas
ta echivalează de fapt cu asuma
rea unor responsabilități care 
depășesc categoric hotarul fizio
logiei. Pentru că n-avem drep
tul. in nici un fel, să cădem in 
eroarea de viziune potrivit că
reia totul s-ar reduce la o jude
care preponderent materială a 
hotăririlor și actelor noastre și 
la o înțelegere doar relativă, mi
noră a implicațiilor etice 
existență umană. De-a 
unei întregi perioade de 
ție. organele omului au 
o lecție pe care o execută cu o 
miraculoasă precizie pînă in cli
pa in care funcționarea lor a- 
junge să depindă de noi. Atunci, 
intervenția noastră — dominată 
de întrebarea „există un licăr de 
speranță ?“ — pretinde prompti
tudine, inteligență, claritate de 
spirit, caracter, echilibru, voin
ță. bun simț și. nu in ultimul 
rind, o cenzură etică. In această 
idee, ne-am adunat aici la Bucu
rești sute de medici, personalități 
medicale din peste 20 de țări ale 
lumii.

față de 
lungul 
evolu- 
invățat

CALCULATORUL ELECTRONIC, 
O OGLINDA A INIMII

în cursul unei operații, 
adeseori anestezistul este 
obligat să ia, în decursul 
a numai citeva secunde, ho- 
tărîri foarte importante. Pen
tru a-1 ajuta in acest sens am 
conceput și realizat o aparatură 
foarte complexă care se găsește 
în trei săli de operație ale In
stitutului unional de chirurgie 
experimentală și clinică. Toate 
aceste săli sînt cuplate la un cal
culator, care, preluînd datele din 
operație și avind înmagazinate 
In memoria sa alte date de ex
periență, afișează la fiecare 5 
secunde în sala de operație prin
cipalii parametri, reprezentîrtd 
date sintetice, prelucrate, ime
diat interpretabile de către me
dici, ca spre exemplu numărul 
de unde electroencefalografice 
etc. Concomitent, la interval de 
1 minut sau 5 minute, calcula
torul trasează curbele de evo
luție (cuantificate prin măsură
tori realizate la fiecare a suta 
parte dintr-o secundă) a peste 30 
de parametri derivați, care pot 
servi atit în -timpul operatjei. dar 
mai ales după aceasta, in sco
puri de cercetare, 
mersului operației, 
lor erori — ceea ce 
mijloc prețios de 
experienței.

____  in sco- 
de analiză a 
a eventuale- 
constituie un 
îmbogățire a

Prof. dr.
PIERRE HUGUENARD, 

președintele Asociației anes- 
teziologilor francezi

Prof. dr.
OTTO MAYRHOFER, 

directorul Institutului de a- 
nestezie din Viena

ACUPUNCTURA Șl VARIANTELE 
ACTUALE

Cîștigă, astăzi, teren metodele 
de anestezie locală și cele reali
zate pe cale intravenoasă, pre
cum și diversele forme de neu- 
roleptanalgezie. In ceea ce pri
vește acupunctura, metoda ori
ginală chinezească, așa cum am 
cunoscut-o mulți dintre noi la 
fața locului, nu a putut găsi un 
teren de dezvoltare prea vast in 
țările europene. Insă ea a avut 
darul de a ridica o serie de pro
bleme științifice, ceea ce a dat 
un imbold cercetării in acest do
meniu. Părerea mea este că o- 
dată cu înțelegerea mai bună a 
mecanismului acesteia, electro- 
acupunctura — deci nu metoda 
clasică — devine o soluție tot 
mai eficace. La Viena, ca și in 
alte centre medicale europene, 
electroacupunctura este utilizată 
că un supliment analgetic în ca
zurile generale pentru că se în
cadrează în tendința care a apă
rut în anestezie, de înlocuire a 
metodelor agresive prin altele, 
avind o agresivitate mai redusă 
asupra diferitelor organe și func
țiuni ale acestora. Soluția ideală 
care se conturează este aceea de 
a. îmbina cît mai armonios 
cei patru factori fundamentali : 
combaterea durerii, somnul, re
laxarea și combaterea șocului. 
Hipnoza — care știm că în une
le cazuri dă rezultate spectacu
loase — n-a intrat în rîndul 
practicilor medicale pentru că, 
fiind o metodă mai puțin obiec
tivată și explicată, nu i se poa
te asigura reproductibilitâtea ; 
prin urmare nu stă la îndemîna 
oricui.

TEHNOLOGIA Șl FACTORUL-OM
Progresele cele mai importante 

de pina acum s-au realizat in do
meniul respiratoarelor mecanice, 
destinate sa asigure întreținerea 
artificială, pe timp indelungat, a 
acestei funcții vitale a organis
mului urtîan. Aș remarca faptul 
că in România s-au obținut re
zultate deosebit de importante in 
această direcție, nu numai in 
planul aplicațiilor, ci și in cel al 
cercetărilor, care au reușit să 
aducă date experimentale inte
resante privind îmbunătățirea 
performanțelor și posibilităților 
acestor tipuri de aparate. O ast
fel de orientare, spre optimiza
rea tehnicii existente, este pre
zentă și in Franța. Pe de altă 
parte, insă, pe plan mondial, se 
așteaptă in domeniul respiratoa
relor progrese mai importante 
privind adaptarea automată a 
funcționării acestora la bolnav. 
In paralel, se fac eforturi consi
derabile pentru a concepe și 
realiza o aparatură mai viabilă, 
fără riscuri, pentru supraveghe
rea și monitorizarea continuă a 
bolnavilor. Un al treilea obiectiv 
de o deosebită importanță este 
realizarea unor instalații pentru 
alimentarea artificială, pe cale 
endovenoasă, timp indelungat. 
Este un prilej de a accentua — 
contrar a ceea ce cred unii — 
faptul că introducerea tehnolo
giei în medicină nu simplifică 
sarcinile medicului. De aceea, 
acest proces trebuie să meargă 
în paralel cu continua perfecțio
nare și adaptare la nou a pregă
tirii cadrelor medicale. Acesta 
a fost, de fapt, și unul dintre 
scopurile congresului, îndeplinit, 
după părerea mea, cu un deo
sebit succes.

Anchetă realizată de 
VIRGIL SIMION

Fiecărui popor îi 
obiceiuri legate de 
viața socială, de 
unor sărbători, in 
așa-numitele evenimente 
vieții personal-familiale 
tere, majorat, căsătorie, i 
te). Structurarea obiceiurilor in 
complexe forme de ceremonial 
conferă o anume solemnitate 
evenimentului astfel celebrat. 
La baza interesului pentru ce
remonial stă o profundă necesi
tate omenească de exprimare a 
Stărilor euforice și entuziaste 
(sau, dimpotrivă, a stărilor de- 
presiv-dezolante), de scoatere 
din banalitate a unor fenome
ne de viață excepționale. Ela
borarea formelor de ceremonial 
traduce trebuința de prelungi
re, și revărsare chiar, a emoții
lor zămislite de preaplinul su
fletesc. Complexitatea oricărui 
ceremonial probează că ea este 
„arenă de manifestare" și, în a- 
celași timp, „scut de apărare" 
pentru o încărcătură supradi
mensionată de emoții contra
dictorii.

Intuind această „propensiune 
umană" religia a edificat în de
curs de milenii, alături de mi
tologie, o complexă ritologie, 
impresionante ceremonii de 
cult, alcătuite din complexe 
practici rituale, hierophanii și 
kriptophanii. Religia s-a stră
duit astfel să concesioneze 
pentru multă vreme atit cele
brarea bucuriei, cît și a tristeții 
de către cei mulți. Ceea ce nu 
înseamnă că masele, edificîn- 
du-și propria lor cultură popu
lară, nu au cultivat o sumede
nie de obiceiuri laice de care 
religia trebuia să țină seamă 
ori să le încorporeze uneori in 
propriul ei ceremonial.

sint proprii 
muncă, de 

petrecerea 
sfîrșit, de 

: ale
(naș- 

moar-

Să luăm în acest sens spre 
exemplificare întinsul și frumo
sul ceremonial al nunților ro
mânești. Sub pojghița de repre
zentări creștine pe care religia 
ortodoxă a încercat să 'e aso
cieze ritologiei nupțiale se în
trevede lesne fondul de obi
ceiuri laice, expresie a bogăției 
și varietății de emoții plurale, 
adeseori contradictorii ce le-a 
generat.

Programul
partidului

(Vrmare din paj. I)

plinire ți satisfacere a acestora 
au loc in ți prin practica social
ist ori că 
strucției societă' 
tilateral dezvoltate.

Programul comunist de dez
voltare — a individului ți a co
lectivității. structurate intr-o 
formațiune socială nouă — este 
indivizibil : nu poți făuri omul 
nou in afara activității econo
mice. social-politic®, dar nici nu 
poți realiza o societate nouă, 
in sensul deplin al cuvintului. 
fără o corespunzătoare remo- 
delare a individuhu... De aceea, 
in concepția Partidului Comu
nist Roman, fcvmarea omului ți 
„formarea" societății — sub as
pectul său structural, instituțio
nal — reprezintă un proces 
unic, cu toată dialectica tensiu
nilor și contradicțiilor sale ine
rente.

Omul nu se schimbă de la 
sine, in mod automat, datorită 
schimbării condițiilor materiale, 
obiectiye-instituționale ale exis
tenței sale, ci numai in măsura 
in care este legat motivational 
in mod organic de această 
schimbare, a devenit și devine 
mereu conștient de unitatea des
tinului său și al colectivității 
socialiste. Conștientizarea con- 
ditiei umar.e in sttuaua exicen- 
lială complexă ți complicată ce 
făurire a soaaMsaailBi — aici ți 
acum — intr-o țară ce se află in 
interacțiuni multiple cu lumea 
contemporană necesită o viziu
ne clară prospectivă, pe termer. 
lung asupra programului său de 
dezvoltare, in condițiile unei 
lumi extrem de mobile, pime 
de tensiuni ți contradicții. Or. 
programul comunist — progra
mul vieții noastre individuale, 
colective — este, in esență, un 
program politic, o serie de op
țiuni ți decizii politice de care 
depind evoluțiile ulterioare in 
domeniul economic, social, cul
tural ți. fără îndoială, chiar $: 
in acela al relațiilor inter-per- 
sonale cele mai intime. De aici, 
prioritatea conștiinței 
mării politice, deși, 
formarea noului om și 
cietăți nu se reduce 
puțin la politic.

Prioritatea. în acest 
a politicului, ca domeniu al de
ciziilor globale. lămurește un 
alt aspect fundamental nou al 
omului societății socialiste mul-

revoluționară a eon- 
socialirte mul

tilateral dezvoltate : unitatea 
dintre viața publică și cea per
sonală. E ir.câ o cale de resta
bilire a unității ființei umar.e. 
de recucerire a omului din scin
darea seculară a vieții sale In 
publică și privată. In direcția 
aceasta, teoria și practica Parti
dului Comunist Român a rea
șezat pe treapta demnității cu
venite principiile ți normele e- 
chității și eticii socialiste, con- 
turind nu numai un sistem de 
reguli de conduită, ci și siste
mul valorilor conducătoare ale 
civilizației socialiste, umanismul 
revoluționar formulat in 
meni de acțiune.

Importanța politicului ți 
cului in făurirea omului 
societății noi rezultă, 
din faptul că procesul este, in 
esență, normativ, pornește de la 
scopuri, obiective și valori spe
cifice umanismului socialist, pe 
baza acestora și in concordar ă 
cu ele se stabilesc strategii de 
acțiune, de înfăptuire. ce diri
jează procesul complex al rea
lizării generale.

Traducerea in 
atare program 
inovație socială 
ții individuale și 
presupune un volum de creati
vitate pe care numai cotectevi- 
tatea ii poate oferi : socialismul 
ți eomu-yepji cer un etn bou. 
in sensul prmwriri uni tip 
de personiahtate ptmâ de tm- 
țiativă. de inventivitate socială 
si de capacitatea de a inova, im- 
piaBtted invențiile in practica 
socială. Pe lir. ‘ 
organizare po 
socialistă este 
gia și tehnoio 
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Disc Adrian
La începutul lunii iunie in 

librăriile și magazinele de 
specialitate din București și 
întreaga țară, poetul Adrian 
Pâunescu va fi prezent cu un 
disc-medalion cuprinzind une
le din cele mai reprezentative 
poezii ale sale, ca : Pămintul

de pornire In reconstrucția uni
versului de reprezentări de care 
să fie asociate multiple și va
riate forme de ceremonial.

Forța unei ritologii — și im
plicit mitologiei ce i se asocia
ză — rezidă in configurarea 
unui Sistem de credințe cu func
ție pragmatică ; existența unor 
reprezentări persuasive sau 
chiar convingătoare asociate 
fiecărui rit in parte ; generali
zarea obiceiului, a practicilor 
repetate de obicei ; capacitatea 
datinei instituționalizate de a 
oferi o „compensare" și apăra
re contra anxietăților psihice 
prilejuite de marile evenimen-

Obiceiuri și
ceremonii laice

dr. H. Culea

Situația este asemănătoare ți 
pentru alte cicluri de obiceiuri 
românești sau ale altor popoa
re. Căci drumul istoric al con
solidării practicii obiceiurilor a 
fost dinspre profan spre sacru. 
Căci de la origini și pînă azi 
practica, sub orice formă, expri
mă puterea omului și nu vreo 
forță supranaturală. Prin gînd 
omul a putut transcende „natu
ralul", zămislind miturile, prin 
practică a rămas însă în zona... 
realului. Dar 
nu l-au scos 
realului.

Existența 
dițional" de 
ce, profane în mitologia popu
lară poate constitui un punct

nici chiar miturile 
complet din zona

acestui „fond tra- 
reprezentări lai-

te ale vieții ; implicarea unul 
Sistem de roluri și statusuri so
ciale apte să dea satisfacții co
respunzătoare momentului cele
brat.

Punîndu-ne problema necesi
tății constituirii unei noi ntolo- 
gii, laice, suscitată de noile 
condiții de viață contemporană 
ne aflăm deci mai întii con
fruntați cu un vast Mont Blanc 
de obiceiuri, acumulat in de
cursul istoriei, deși, după cum 
arătam, acest „material" etno
logic constituie, prin elemente
le sale pozitive, un punct de 
pornire, totuși el nu poate ser
vi, tale quale, ca „pattern ri- 
tologic". Și aceasta în primul 
rind datorită conținutului reli-

LN EXAMEN
Sesiunea de examene se 

află !n plină desfășurare. 
Pentru studenfil anului III, 
Facultatea de îmbunătățiri 
funciare, examenul la disci
plina de Beton armat. în
seamnă rezolvarea unor teme 
concrete, asemănătoare cu 
cele cu care se vor intilni In 
pr-'esiune. Se lucrează cu 
r-.g’e de calcul, cu bibliogra- 
' e cu norme și devize. Pro
blema : construirea 
riațiî de pompare, iar 
M întrebări 
schifa i 
seamni. 
concretă 
retice ți 
ta orele 
Opt 
ă”. ing. Ramiro Sofrome. este 
ci cele două grupe, 5 301 ți 
3 392 s-au prezentat bine 
pregătite ta această discipli- 
nâ destul de complexă. „Nu 
dorim să-i rnvățim pe stu- 
de-.ti si umple table întregi 
cu formule fărt si le tnșe- 
leegi ei pnn dtelog re- 
nfiefa» cepcx-.-ctea de gru- 
drre. de ane'oză ■ esnoțt-.n- 
telor p-edate". Răspunsurile 

argumentate 
studenților 
afirmație.

unei 
cele 

care însoțesc 
de funcționare fa

de fapt, aplicarea 
I a cunoștințelor teo- 
i practice acumulate 
de curs ți laborator, 

examinatorului. conf.

lol 
line 
ială 
de
leselor seculare 

uzare 
i să tură 
it încă, 

devenire. Aceasta 
promisiune, dar și 
tate.
peic 
liste 
sale

nu se șterg 
de condei. 

. dar sint in 
este marea 
marea reali- 

Mersul. cu adevărat epo- 
ai omuiui României socia- 
spre împlinirea propriei 
omenii.

d<
dintr-o trâ 
N-eu deven:

Pâunescu
deoca-dată. Repetabila po- 
voră, Dați-ne pace, Da mai 
avem. Masa noastră, Din su
fletul mulțimii, — și multe 
chele.

Interesul publicului iubitor 
de ooezie va fi sporit de fap
tul că recită însuși poetul.

gios al multora din formele ri- 
tologice sacralizate consacrate. 
Astfel, multora dintre riturile 
legate de ciclul vieții și de săr
bătorile 
respund 
sau și religioase, 
este valabilă ' 
numitele rituri pozitive („cor
porale" și „orale"), cit și pen
tru cele negative (tabuuri, in
terdicții), atit pentru acțiunile, 
obiectele (sacre etc) persoanele 
ce intervin in desfășurarea ri
tului. cit și pentru cadrul său 
spațio-temporal.

Necesitatea edificării unor 
forme de ceremonial laic im
plică de aceea un dublu demers, 
conștient călăuzit : valorifica
rea obiceiurilor cu 
tate laică îmbrăcate 
culturii populare ; 
unor noi forme de 
Altminteri- evoluția 
„lumii obiceiurilor" 
denția fie persistența unor for
me anacronice de ritual, fie 
subțierea maximă pinâ la pa
rodie a unor forme de ceremo
nial nou. Felul sumar cum se 
celebrează uneori in urban 
nașterea, majoratul, căsătoria 
ori cum se practică loisirul de 
„sărbătoare" este concludent in 
acest din urmă sens. Ceea ce nu 
rămine fără repercusiuni atit 
in plan individual, cit și social. 
Căci, după cum arătăm, celebra
rea unor evenimente din viața 
individului prin complexe și 
variate forme de ceremonial 
constituie o necesitate psihică 
și socială.

Viabilitatea construirii 
noi forme de ceremonial 
insă nu in ostentația cu 
sint impuse și dezmint o a- 
nume tradiție ritologică pozitivă, 
ci in corespondența cu sistemul 
de aspirații și credințe noi ale 
omuiui contemporan.

calendaristice le co- 
reprezentări magice 

Constatarea 
atit pentru așa-

funcționali- 
in tezaurul 
dezvoltarea 
ceremonial, 
stihinicâ a 
poate evi-

unor 
rezidă 

care

prompte. amplu 
ale majorității 
întăresc această 
Acum, rfnd sesiunea se află
la jumătate (au fost susținu
te cite 2—3 examene), un 
brtanf. e adevărat, incomplet, 
ne indici pe studenta anilor 
I ți IV printre fruntașii în
trecerii „Fiecare A.S.C. — 
colectiv de educație prin 
muncă ți pentru muncă a 
studenților", prezență aproape 
sută la sută la examene și 
note destul de bune, mai ales 
la 
ce 
te

disciplinele de profil, ceea 
denotă temeinice cunoștin- 
de specialitate.

ION MIHALACHE
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PARTIDUL ȚARII
Cetăți ziăite-n spațiul mioritic 
Dintr-ale vremii pietre de hotar, 
Dau verbului a fi un sens politic 
Și sensului politic un stegar. 
Istoria ne-a fost și drum de glorii 
Și cintec trist de corn in depărtare, 
Și rază risipind in zare norii 
Vreunui veac de crudă-amenințare. 
Dacă iubim cuvintul demnitate 
Si munca 
E semn al 
Partidu-și

are prețul tinereții, 
recunoașterii cfi-n toate 
pune stema libertății.

AICI
Culesul meu e sub această stemă 
Și trec pe drum cu pași incendiați 
Oglinzile grădinilor intrec in rază 
Anii lumină adunați.

Și orizontul imi luneca pe frunte 
Lumina înmugurește cină culeg 
Patria imi dă in ramuri milenii fructe 
Cu cerul și pămintul cetăților intreg.

Aici Imi e Ardealul ochiul nestins de foc
Aici Imi e Moldova nestinsă glie,
Aici imi este țara
Pămint al tinereții, veșnic, Românie.

Cetățile din spațiul mioritic 
Durate-n timp din pietre de hotar, 
Dau verbului a fi un sens politic, 
Iar sensului politic un stegar. 
Pe-acest pămint cu nume de eroi 
Stejarii-s oameni mindri, doinitori, 
Iar oamenii-s copaci cu frunze moi 
In anotimpuri pline de culori. 
Dacă iubim cuvintul libertate 
Și munca 
E semn ăl 
Partidu-și

VALTER HRISTESCU

noastră-i prețul dăruirii, 
recunoașterii că-n toate 
pune stema innoirii.

VASILE GOGONEA

Sintem aici
cit munții ni-s aproape 
și ape
și lumini va naște glia...

Sintem aici 
istorie și neam, 
prezent și viitor 
cit omenia 
partidului-stegar 
ne-o da tăria 
să inăițăm 
o țară și-un popor 
cu nume sacru i România.

VASILE MĂRUȚĂ

Iubire severă
(Urmare din pag. I)

soluție ar fi fost unificarea ,.O- 
gorului" cu una din cooperati
vele din comună. Cu care, se 
punea întrebarea ? Cițiva comu
niști, printre care și secretarul 
comitetului de partid s-au încă
pățînat in credința că ..Ogorul" 
nu se poate salva decit singur. 
..Dacă am avea acolo un om. un 
specialist de marcă, este impo
sibil să nu fie oprită căderea". 
Ce specialist reputat risca o a- 
semenea. cel puțin așa era soco
tită aventură ? Alegerea s-a o- 
prit asupra ing. Iosif Bal, șef de 
fermă la I.A.S. Pecica.

Fînă și propriul director, lin
gă care lucrase cițiva ani. sub 
ochii căruia ridicase o fermă a- 
junsă în paragină, ii prezicea 
că-și va „rupe" gitul. Și Bal, in 
fruntea unui mănunchi de co
muniști. schimbind radical cursul 
lucrurilor, a ajuns să demon
streze in 1975 că nici Mureșul, 
inundindu-le 500 de ha cu griu, 
n-a fost in stare să scufunde 
„Ogorul* 1 Etapa șaptezeci ți 
cinci a redresării «• confundă 
cu asoiratia la titlul de fruntași, 
îr. cifre absolute : 7 736 kg po
rumb boabe la hectar. 4 920 kg 
la griu. 4 662 ' ‘ ''
soia. 30.13 lei 
me și curați

Comunistul 
te că încrederea in 
prietenia, trebuie păstrate 
rat. apărate ca lumina 
este un suflet ales, un caracter 
integru. A fost lovit în viață. 
Cu ani în urmă, cițiva dintre 
cei cărora le acordase încrede
rea prieteniei, semnind in nu
mele lui un act. l-au dus în 
situația pierderii postului, a so
ției, ți, pentru o vreme a fiu
lui — pină ce tinărul a putut 
să emită judecăți de valoare cu 
propriul cap. Ing. Bal lucra ca 
specialist 
tind 
buirii 
Colegi 
cerere
carea

kg la orz. 2 535 kg 
valoarea unei nor- 
de datorii.
acesta, care socoa- 

oameni, 
cu- 

ochilor.

fito-sanitar. 
de hotărirea 
specialiștilor agricoli, doi 
au făcut în numele lui o 
in care se solicita ple- 
într-o unitate agricolă.

Profi- 
redistri-

Falsul a fost descoperit foarte 
tîrziu, mult prea tîrziu, cînd 
inginerul pornise pe alt drum.

Ca să fii comunist de omenie, 
să ai înțelegerea și răbdarea de 
a ajuta cu tact un tinăr debu- 
solat. de a veghea stăruitor ca o 
stea intrată în penumbră să 
strălucească din nou, nu trebuie 
să fi trăit tu însuți o dramă. 
Experiența inginerului Bal tre
buie așezată în categoria întîm- 
plărilor de excepție. Contururi
le în tonuri tari nu sînt date 
numai de dramatismul experi
enței trăite, cît de excepția, sin
gularitatea unui asemenea fapt 
într-o lume construită in alte 
culori. Dimensiunile situației 
căreia a trebuit să-i facă față 
apar atit de conturate tocmai 
pentru că in jur modul de a 
trăi, modul de a fi. este altul. 
Pentru că nu este lipsit de sens 
să notăm că tocmai în zilele în 
care inginerul Bal trecea prin 
momente mai grele a primit 
sarcina de a redresa o coopera
tivă ajunsă în impas.

— Această mare încredere, in
finit mai de’ prăț decit a unor 
falși prieteni — îmi mărturisește 
ing. Bal. eu stinghereala omului 
de suflet nevoit să vorbească 
despre el — m-a fortificat.

— Vă referiți la comuniștii 
din comitetul comunal ?

— Nu numai la ei. La ..Ogo
rul" am venit întii ca ingiper 
șef. dar cunoscîndu-mă oamenii, 
cooperatorii m-au onorat cu în
crederea lor alegindu-mă pre
ședinte.

fntorcindu-ne cu discuția la 
motivul drumului meu la Pecica, 
la cazul tinărului specialist am 
întrebat :

— Care este reacția tinărului

•
la iubirea severă pe care 
arătați acum ?

— întrebați-1 pe el. Pot 
precizez, însă, că atitudinea mea 
nu este un răspuns direct, ime
diat, un revers al medaliei. Faci 
cuiva un bine, pentru că te 
simți dator să-l faci, nu pentru 
a ți se mulțumi. Ajutorarea u- 
nui tinăr, a unui tovarăș, este o 
îndatorire comunistă, nu un ca
dou.

— Și nu vi s-a intîmplat ca 
o intenție, o faptă bună să fie 
prost primită ?

— Oricui i se poate întîmplâ, 
omul în necaz este mai vulne
rabil în aprecieri. Dar ca să 
răspund la întrebară trebuie să 
spun că după un an. cînd reuși
sem să obținem niște produc
ții mai bune, cooperatorii care 
m-au votat, alegindu-mă pre
ședinte. s-au întors împotriva 
mea. Ei cereau să mai amînăm 
datoriile și să mărim retribuția, 
corespunzător cu producțiile ob
ținute. Eu susțineam că mun
cind și mai bine, să continuăm 
să mai stringem cureaua, să ne 
achităm datoriile și să facem 
niște investiții rentabile. Atunci 
neîncrederea lor m-a durut, dar 
mă bucur că nu am greșit și că 
am reușit să-i fac să fie astăzi 
mulțumiți, să regăsească încre
derea in cooperativa lor.

— Și tinărul specialist ?
— Alături de noi, foarte cu- 

rind își va aminti și el ca de un 
accident de tot necazul de acum. 
Pentru că nu eu. ci noi toți co
operatorii de la ..Ogorul" îl aju
tăm pe tinărul specialist res- 
pectîndu-1. ascultindu-i indica
țiile tehnice, muncind alături de 
el. la fel ca înainte.

Este și convingerea noastră.

i-o
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SIMBĂTA, 29 MAI

NOI aventuri cu tom și 
JERRY : Scala (orele 8,45; 10,45; 
12.45; 14.45; 18.45; 20,45).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII : 
Sala Palatului (ora 18.30) ; Lu
ceafărul (orele 9; 12,30
19.30) , București (orele 9; 
16,30; 19.45), Favorit (orele 
12,15; 16.15; 19,15), Grădina 
rești (ora 20.15).

FATA CARE CAUTA O 
DA ROȘIE : Lumina (orele 
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20).

VÎNZATORUL DE BALOANE ; 
Patria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30). Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30), Grădina Ca
pitol (ora 20), Grădina Modern 
(ora 20).

VIAȚA PERSONALĂ : Victoria 
(orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20), 
Cotrocenl (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Festival (orele 9 ; 
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20.30).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Central (orele 9.15; 
11.30; 13.45; 16; 18.15; 20.30), Volga 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20), 
Grădina Luceafărul (ora 20).

DACII : Doina (orele 13,15; 15,30; 
17.45; 20).

DOI OAMENI ÎN ORAȘ : Excel- 
sior (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

PATIMA : Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

SIMON BLANCO : Buzești (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,15), 
Giulești (orele 15.30; 17,45; 20).

TEROARE PE ULIȚĂ : Grivita 
(orele 9; 11.15; 13,45; 16; 18,15;
20.15) , Unirea (orele 16; 18: 20).

FRAȚI DE CRUCE : Dacia (ore
le 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

MERE ROȘII : Bucegi (orele 16; 
18), Drumul Sării (orele 15.30; 18; 
20.13), Floreasca (orele 15,30: 18;
20.15) . Grădina Bucegi (ora 20).

ÎNTÎLNIRE LA ĂEROPORT : 
Lira (orele 15.30; 18; 20,15), Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

; ie; 
12.15; 

9.15; 
Bucu-
FUN- 

9;

ZILE FIERBINȚI : Ferentari (o- 
rele 15,30: 18; 20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Pacea (orele 15,45: 18; 20,15). 1

PRIMUL PAS : Crîngași (ora 17).
CALINA roșie : Viitorul (orele 

15.30; 13; 20).
CURSA GREA : Miorița (orele 

9: 11,15; 13.30; 15.43: 18; 20). Grâ- 
dina Festival (ora 20).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII : 
Moților (orele 15.30; 18; 20).

EXPLOZIA : Popular (orele
15.30: 18; 20.13).

VINAToRUL DIN TAIGA : 
Munca (orele 15.45; 19).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL" : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20.15).

DICTATORUL : Tomis (orele 9; 
11.30; 15.30; 18; 20.30).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL : Vi- 
tan (orele 15.30: 18).

ZORRO : Flacăra (orele 9.30; 
15.30: 18). Grădina Vitan (ora 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Progresul (orele 13,30; 19).

Opera Română: DON PAS
QUALE — ora 19; Teatrul de 
Operetă: VIAȚA — DRAGOSTEA 
OMULUI — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mică) : COMEDIE DE 
MODA VECHE — ora 19.30; (Sala 

. miniaturi lirice și 
?r Ora 20; Tea-

.a • Bulandra"
HEDDA 
Teatrul 
Măglie- 

— ora 
NU AM

Atelier): I___
COREGRAFICE — c;- 
trul ..Lucia Sturdza • 1 
(Schitu Măgureanu): 
GABLER — ora 19;

Nottara" (Sala 
ULTIMA ORA 
(Sala _ , Sttidio):

„C. I. 
ru).: 
19,30; __ ,__ „„x
ÎNCREDERE în BARBAȚI — ora 
19; Teatrul de Comedie: JOCUL 
DRAGOSTEI ȘI-AL INTIMPLĂRII
— ora 19,30; Teatrul Giulești:
PAHARUL CU APA - ora 19.30; 
Teatrul Mic: PROFESIUNEA
DOAMNEI WARREN - ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu": DUDUL 
LUI TRAIAN — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă": POVEȘTILE DE 
AUR — ora 16; NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 18; Circul 
„București": CIRCUL PE GHEAȚA
— orele 16 și 19.30; Teatrul ,.C. 
Tănase" (Sala Savoy): REVISTA 
CU PAIAȚE — ora 10,30: (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30.

DEPUNERI LA C.E.C.
PRIN CONSIMȚĂMÎNT SCRIS

Pentru a facilita efectuarea depunerilor la C.E.C. fără de
plasări in acest scop, Casa de Economii și Consemnațiuni a 
introdus forma economisirii pe bază de consimțăminț scris. 
Caracteristica acestei forme o constituie depunerea cu regu
laritate la C.E.C., din dispoziția solicitatorului, a remunerației 
ce o are de primit sau a unei părți din aceasta. Depunerile 
se efectuează direct, în baza H.C.M. nr. 2037 1969, de către 
întreprinderea sau instituția la care lucrează solicitatorul, su
mele respective fiind înscrise în libretul emis pe numele său 
ori în contul personal deschis la C.E.C.

Depunătorul poate solicita oricind restituirea parțială sau 
integrală a sumelor economisite prin consimțăminț scris, 
precum și majorarea sau micșorarea sumelor consimțite a fi 
depuse, ori revocarea consimțămîntului.
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So- 

elaliste România, a adresat domnului KRISTJAN ELDJARN, pre
ședintele Republicii Islanda, următoarea telegramă :

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii 
Islanda, vă adresez calde felicitări și urări de fericire personală, de 
bunăstare pentru poporul islandez.

SOSIRI
Vineri, a sosit In Capitală 

tovarășul K.F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de prietenie în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni,oaspetele a fost salutat de 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant ai Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți V.I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, membri ai 
ambasadei.

★
La invitația Comisiei pentru 

politică externă și cooperare 
economică internațională a Ma
rii Adunări Naționale, vineri a 
sosit la București deputatul de
mocrat Jonathan Bingham, pre
ședintele Subcomitetului pentru 
comerț din Camera Reprezen
tanților a Congresului S.U.A.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Iuliu Fe- 

*- țes, deputat, membru al Comi
siei pentru politică externă și 
cooperare economică interna
țională a M.A.N,

Au fost prezenți Harry G. 
Barnes jr.. ambasadorul S.U.A. 
la București, și membri ai am
basadei.

în cursul după-amiezii, oas
petele american a fost primit 
de Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări Naționale. In ca
drul convorbirii care a avut loc 
cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale relațiilor româno-a- 
mericane, îndeosebi pe plan 
parlamentar, exprimîndu-se în 
context dorința reciprocă de a 
extinde colaborarea dintre cele 
două țări.

în aceeași zi, Jonathan Bing
ham a avut o întîlnire cu dr. 
Moses Rosen, șef rabin al cul
tului mozaic din Republica So
cialistă România.

Seara, președintele Comisiei 
pentru politică externă și coo
perare economică internațională 
a M.A.N., Corneliu Mănescu. a 
oferit un dineu in onoarea lui 
Jonathan Bingham.

★
Vineri la amiază a sosit în 

Capitală, delegația din R. P. 
Congo, condusă de Marius 
Mouambenga. ministrul econo
miei rurale, președintele părții 
congoleze în Comisia mixtă de 
cooperare economică și tehnică 
româno-congoleză. pentru a 
participa la lucrările celei de a 
Vl-a sesiuni a acestei co
misii.

♦
Vineri a sosit in Capitală 

Ansamblul de cîntece și dansuri 
al Armatâi Populare Chineze de 
Eliberare, căre va efectua un 
turneu în țara noastră.

★
A sosit la București Roger 

Loayza Saavedra, noul ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Peru in 
Republica Socialistă România. 

PLECĂRI
Vineri după-amiază, ministrul 

belgian al comerțului exterior 
a părăsit Capitala.

La plecare, oaspetele a fost 
salutat de viceprim-ministru al 
guvernului și ministru al co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale. de 
alte persoane oficiale. precum 

kși de ambasadorul Belgiei la 
■București, Jacques Graeffe.

★
Vineri a părăsit Capitala. în- 

dreptîndu-se spre patrie, dele
gația militară sovietică condusă 
de generalul de armată Alexei 
Alexeevici Epișev, șeful Direc
ției superioare politice a Ar
matei și Flotei maritime mi
litare sovietice, care, la in
vitația ministrului apărării 
naționale al Republicii So
cialiste România, a făcut o 
vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră.

EXPOZIȚII
Vineri la amiază, la Biblio

teca Filialei din Cluj-Napoca a 
Academiei Republicii Socialiste 
România, a fost deschisă o ex
poziție de carte a Editurii Aca
demiei Germane de Științe din 
R.D.G. Expoziția reunește circa 
350 de volume din domeniul 
științelor sociale, exacte și teh
nice.

★
Vineri, s-a deschis, în holul 

hotelului „Dorobanți" din Bucu
rești, expoziția turistică „Polo
nia vă invită". Exponatele pre
zintă în imagini sugestive pi
torescul acestei țări, monu
mente arhitectonice și istorice, 
alte obiective de mare interes 
turistic.

VIZITĂ
Vineri după-amiază, Rashidi 

Mafaume Kawawa, vicepre
ședintele Republicii Unite Tan
zania, vicepreședinte al partidu
lui TANU, prim-ministru al gu
vernului, împreună cu tovarășul 
Emil Bobu, membru ăl Coțnite- 
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, și alte 
persoane oficiale române și tan- 
zaniene au vizitat întreprinderea 
de confecții și tricotaje Bucu
rești.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Nicolae Enea, prim-adjunct al 
ministrului industriei ușoare, de 
reprezentanți ai conducerii uni
tății, precum și de un grup de 
muncitori și tehnicieni tanza- 
nieni care se specializează in ca
drul întreprinderii bucureștene. 
în timpul vizitei, cei prezenți au 
fost informați asupra concepției 
de integrare a producției cu cer
cetarea și pregătirea cadrelor, de 
modul de promovare a progresu
lui tehnic. S-a reliefat că uni
tatea dispune, în același timp, 
de un sector propriu de concep
ție. Subliniindu-se că întreprin
derea exportă o mare parte a 
produselor sale, s-a arătat că re
lațiile de colaborare cu unități 
Similare de peste hotare îmbracă 
forme diverse, fiind remarcată 
în acest sens, cu satisfacție, coo
perarea cu Tanzania.

în cadrul unui interviu acor
dat unui redactor al Agenției 
Române de Presă-AgerpreS, 
Rashidi Mafaume Kawawa. vice
președintele Republicii Unite 
Tanzania. vicepreședinte al 
partidului TANU. prim-minis
tru al guvernului, a relie
fat bunele relații statorni
cite între cele două țări. în a- 
cest context oaspetele tanzanian 
a spus : „Conlucrarea dintre 
țările noastre a fost inaugurată 
cu prilejul întîlnirilor dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Julius K. Nyerer.e, și se dezvol
tă pe o linie ascendentă con
form celor stabilite cu prilejul 
dialogurilor la nivel înalt. în 
cadrul acestor bune legături de 
cooperare se înscrie și actuala 
vizită, care ne-a oferit prilejul 
de a cunoaște mai îndeaproape 
țara dumneavoastră, de a îm
părtăși din experiența sa bună 
în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale și de a explora 
noi căi de conlucrare".

Apreciind poziția României 
în probleme internaționale ma
jore. oaspetele tanzanian a sub
liniat ; „Pentru Tanzania, pen
tru toate țările, africane, Româ
nia este unul dintre. cei mai a- 
propiați prieteni. Sîntem re
cunoscători României pentru 
ajutorul acordat mișcărilor de 
eliberare de pe continentul nos
tru, pentru relațiile prietenești 
de colaborare pe care le promo
vează cu statele africane in curs 
de dezvoltare, cu Tanzania. De 
asemenea, ne-am bucurat pen
tru faptul că România și Tan
zania se află pe poziții identice 
în numeroase domenii. Luptăm 
pentru aceleași principii : fie
care tară trebuie să fie liberă, 
stăpînâ pe bogățiile sale ; inde
pendența ei trebuie să fie res
pectată ; fiecare țară, indiferent 
cit de mică sau mare, trebuie 
să aibă dreptul suveran de a-și 
hotărî singură căile de dezvol
tare".

PRIMIRE
Vineri după-amiază. Gheorghe 

Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului. a primit pe Roger 
Messy, director adjunct al Divi
ziei industriei a Comisiei Econo
mice pentru Europa a Națiunilor 
Unite, care a participat la lu
crările seminarului internațional 
organizat, la București, sub egi
da Comitetului Oțelului al C.E.E./ 
O.N.U.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, și 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Oaspetele a exprimat mulțu
miri Guvernului Republicii So
cialiste România’pentru găzdui
rea de către țara noastră a lu
crărilor acestei importante re
uniuni economice internaționale. 
Au fost discutate unele proble
me de interes comun privind ac
tivitatea organismelor speciali
zate ale O.N.U.

COCTEIL
Ambasadorul Republicii Popu

lare Bulgaria la București, Ivan 
Abagiev, a oferit vineri seara 
un cocteil cu prilejul centena
rului Răscoalei din aprilie 1876 
și al Zilei scrisului slav și a 
culturii bulgare.

f
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Lucrările celui de-al V-lea 
Congres al cooperației 

meșteșugărești
Vineri dimineață au început 

în Sala Ateneului Român din 
Capitală lucrările celui de-al 
V-lea Congres al cooperației 
meșteșugărești din Republica 
Socialistă România.

Cei peste 310 000 membri ai 
cooperativelor meșteșugărești 
din întreaga țară — romani, 
maghiari. germani și de alte 
naționalități — sînt reprezen- 
tați în congres de 500 de dele
gați.

La lucrările congresului par
ticipă tovarășii Janos Fazekas. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului. 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale, con
ducători ai unor instituții și or
ganizații economice și obștești 
centrale.

Cu sentimente de bucurie, de
caldă recunoștință, participanții
la congres au primit mesajul
adresat de 
Ceaușescu, 
Partidului

tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român,

președintele Republicii Socia
liste România. mesaj citit de 
tovarășul Iosif Banc.

Mesajul a fost subliniat In 
repetate rînduri cu vii și înde
lungate aplauze ; participanții
au scandat minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.".

în numele delegâților la 
congres, tovarășul Florian Dă- 
nălache. președintele Uniunii 
Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești. a exprimat calde
mulțumiri pentru mesajul adre
sat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, satisfacția profundă 
a tuturor lucrătorilor din acest
sector pentru îndrumările deo
sebit de importante pe care ie

cuprinde și a dat glas hotăririi 
lor de a nu precupeți nici un 
efort pentru întărirea continuă 
a cooperativelor meșteșugărești 
și perfecționarea muncii aces
tora. in vederea satisfacerii în 
condiții cit mai bune a cerin
țelor populației, pentru tradu
cerea in viață a mărețului Pro
gram elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

S-a trecut apoi la alegerea 
organelor de lucru ale Congre
sului. în continuare. delegații 
au adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi :

1. Darea de scamă a Consiliu
lui UCECOM asupra activității 
desfășurate in intervalul dintre 
Congresul al IV-lea și al V-lea 
al cooperației meșteșugărești și 
sarcinile ce*i revin din Docu
mentele celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român in perioada 1976—1980.

2. Raportul Comisiei de revi
zie a UCECOM.

3. Propuneri 
îmbunătățirea 
ale statutelor

cu privire la 
unor prevederi 
organizațiilor și

uniunilor cooperației meșteșu
gărești.

4. Alegerea Consiliului 
UCECOM și a Comisiei de re
vizie.

La primul punct al ordinii de 
zi, tovarășul Florian Dănălache 
a prezentat darea de seamă a 
Consiliului UCECOM. In conti
nuare, tovarășul Dumitru Cer- 
nicica a prezentat raportul Co
misiei de revizie a UCECOM.

Delegații la congres au luat 
cunoștință de propunerile cu 
privire la îmbunătățirea unor 
prevederi ale statutelor organi
zațiilor și uniunilor cooperației 
meșteșugărești.

Au început, apoi, dezbaterile 
generale asupra punctelor de 
pe ordinea de zi.

Au luat cuvântul : Virgil Flo-

rea. președintele Uniunii Con- 
fecții-București : Dumitru Pîrvu. 
președintele UJ.C.M.-Timiș ;
Victoria Tănase. vicepreședinte 
al cooperativei ..Muncă și 
Artă“-Galați ; Adalbert Kuki. 
președintele UJ.C.M_-Satu
Mare : Gheorghe Antohi. pre
ședintele cooperativei „Tehno- 
metalica“-București : Ion Satin, 
președintele UJ.C.M.-Iași ; Olga 
Horșia. vicepreședinte al 
UCECOM : Gheorghe La za. pre
ședintele cooperativei ..Artex“- 
Aiad ; Ion Mateescu. președin
tele Asociației Nevăzătorilor ; 
Hildegart Giinesch. croitoreasă 
la cooperativa „înainte* din 
Agnita : Constantin Baran, pre
ședintele UJ.C.M.-Dolj : Bela 
Beienyeși. președintele coope
rativei ..Tehnolemn* din Timă- 
Ven: : Chirii Bivolan. președin
tele UJ.C.M.-Vrancea ; Ion Va- 
sile Nashy. mecanic, șef brigadă 
la cooperativa ..Gutinul* din 
Baia Mare : Ion Fumea. pre
ședintele UJ.C.M.-Prahova.

Președintele comisiei de vali
dare. Ion Gitejoiu, a prezentat 
apoi raportul comisiei.

în cursul după-amiezii. lucră
rile Congresului au continuat 
pe patru secțiuni privind : dez
voltarea producției de artă 
populară și meșteșuguri artis
tice ; dezvoltarea și diversifica
rea gamei de produse pentru 
export, a bunurilor de consum 
destinate fondului pieței și a 
producției de cooperare : dez
voltarea cooperației meșteșugă
rești. realizarea unor obiective 
de investiții care să asigure 
extinderea activităților acestui 
șector la nivelul cerințelor; 
dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii pentru 
populație.

Lucrările Congresului conti
nuă.
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Reluarea tradiționalelor manifestări

O AMPLĂ ACȚIUNE EDUCATIV — PATRIOTICĂ

4/
LA TRECUTU-ȚI MARE

MARE VIITOR!"
Organizată de ziarul „Scinteia tineretului", cu o frecvență lunară, pe 

vetrele patriei care marchează momente importante din istoria poporului 
român.

Prtm.
pe-e*-‘.e de ste: o xc-c-e , orga^ zată de ziarul „Scinteia tineretului”, in colaborare Cu 
„Luceotăml* ți redacția oentru tineret a Televiziunii române

•z -z- 4esra-e-s=ectacol, d ntr-o suită de evocări istorice, dedicate Centenarului înde- 
revista

Va avea )oc duminică, 30 mai 1976, orele 10.00 — în amfiteatrul dacic 
Costești — Sarmizegetusa (Hunedoara).

O Pre'og de prof. uni». dr. Hadrian Dalcoviclu
IN PROGRAM :

o „A petr ei cinstire* - recital de versuri patriotice
Iși dau concursul :
Poet : Don Verona, Florin Costinescu, Dinu Flămînd, Ioana Diaconescu, Daniela

Niceloe Dragos, Nicolae Don Fruntelotă, Mircea Florin Șandru, Dorin Tudoran, George

de la

Crâs-
norv, I 
Țârnea

Actor : V ctorita Dobre, Mircea Cruceanu, Irina Maianidis, Viorel Comănicl
• „Derute străbunilor* - teatru istoric.

Interpretează : Teatrul „Podul* și „Poli-grup* ale Casei de cultură a studenților 
București

o „Eroi au fost, eroi sînt încă* — din fondul de aur al eintecului patriotic 1 
Pau e>pă corul si fanfara Școlii militare de ofițeri „Nicolae Bălceseu" din Sibiu 

o Mjiieă folk: Interpretează : Mircea Florian, Marcela Saftiuc, Mihai Diaconescu, 
Aleeu, Benedict Popescu, Adrian Antonescu

o . R tmuri'e acestui pămint* - străvechi tradiții folclorice 
ki dau concursul: Ansamblul de tulnicărese din Bulzeștii de Sus (Hunedoara), Dubașii 

Săleivo si Pojoga (Hunedoara), tarafurile din Vata ți Brad (Hunedoara)
o Momente eu :

Toragobstul Dumitru Fărcoș (Cluj-Napoca)

din

i

„ Vă rog să mă ajuta fi. ff ...să fug de muncă ?
Multi tineri se adresează ziarului nostru solicitindu-ne sprijinul 

în rezolvarea unor probleme de muncă și viață. Firește că facem 
totul, cit ne stă nouă in putință, ca problemele tinerilor, de orice 
natură ar fi, să-și capete rezolvarea cuvenită. Uneori primim și 
scrisori in care sintem rugați să dăm o mină de ajutor in înca
drarea și integrarea in muncă, intr-un colectiv sau altul. Se în- 
timplă insă și ca, sub o lozincă scumpă nouă, tuturor, și anume 
„Vreau să muncesc" să se ascundă o dorință exact inversă și a- 
tunci ram putem considera altfel cererea de ajutor decit ca pe 
un ajutor de a scăpa, de a fugi de muncă ? ! Unei asemenea .ce
reri" firește că nu-i vom da curs. Iată un astfel de caz...

UN APEL...

profesio- 
firi ser- 
desfieut 

Și de 6

Subsemnata Bagi Rozalia, do
miciliată in orașul Petroșani, 
ttr. Picii, blocul 14, ap. 13, cu 
respect vi aduc la cunoștință 
următoarea situație in care md 
găsesc, cu speranța că voi găsi 
la dvs. ajutorul și înțelegerea de 
care am nevoie :

Am terminat Școala 
nalâ fi stau de 6 luni 
viei, fiindcă mt s-a 
contractul de muncă,
luni nu reușesc să md angajez. 
De la Forfele de munci ml a- 
mini de pe o săptimini pe alta, 
fără să se gindească ci eu am 
nevoie de bani să plătesc și șco
larizarea. Am și daetilografia si 
11 clase de liceu și nu primesc 
servici (...) și au fost posturi la 
birou, dar nu mi s-a repartizat 
nieiunul. Vi rog si mi ajutați 
să-mi găsesc un servici cores
punzător studiilor pe care le am, 
intrucit singuri nu 
primesc nimic, și la 
de ani nu pofi sta 
mamei de 600 lei...* 
ortografia textului original)

form articolului 130 lit. i din Co
dul muncii, pentru indisciplină 
și absențe nemotivate de la ser
viciu.

Sus-numita. la data de 12.V.1975, 
a fost chemată la Oficiul forțe
lor de muncă din municipiul 
Petroșani, in vederea oferini 
unul loc de muncă corespunză
tor pregătirii sale. Tovarășa, do- 
rindu-și un serviciu de birou, 
așa după cum reiese și din se
sizarea respectivă, a refuzat 
locurile care i s-au oferit la a- 
eel timp. în data de 30 noiem
brie 1974 și, respectiv, 7 decem
brie 1974 a fost chemată de că
tre conducerea I.U.M.P. pentni a 
se clarifica problema serviciu

lui și. in caz de refuz, să i se 
impute școlarizarea. Și de data 
aceasta tovarășa a refuzat să se 
prezinte. La insistențele organe
lor locale de partid și U.T.C,, 
tovarășa ă fost încadrată la Fa
brica de Industrie locală, la data 
de 7 octombrie 1975. cu remune
rația lunară de 1 469 lei.

Din discuțiile purtate cu tova
rășii din conducerea I.U.M.P. și 
ai Fabricii de industrie locală 
reiese concluzia că sus-numitâ a 
lucrat pinâ la data de 16 de
cembrie 1975. începind cu aceas
tă dată a intrat... în concediu 
medical pină la 1 ianuarie 1976. 
La cererea întreprinderii, nu a 
reușit să justifice absențele ne
motivate.

Nefiind adevărate cele pre
zentate in sesizare, voi încerca 
mai jos să vă redau starea ma
terială a familiei ; tatăl. Încadrat 
al întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani, cu remunerația 
lunară de 2 000 lei. mama pen
sionară. cu o pensie de 663 lei, 
un frate. încadrat ca timplar la

F.M.I.L. Petroșani cu remunera
ția de 1 250 lei.

Tovarășa Bagi Rozalia, in pe
rioada cit a lucrat âtit lâ 
LUMP, cit și la F.M.I.L.. nu a 
făcut cinste colectivului de 
muncă, fiind indisciplinată și re
calcitrantă 
procesului 
tind piese 
provocind 
lui de muncitori din care făcea 
parte. Dat fiind și 
mare de absențe nemotivâte și 
la actualul loc de muncă, con
ducerea Fabricii mixte de in
dustrie locală Petroșani a pro
cedat la desfacerea contractului 
de muncă, nefiind justificate 
zilele de la 1 ianuarie pină la 15 
februarie â.c.*

Dacă așa stâu lucrurile, a- 
tunci despre ce fel de ajutor ar 
mai fi vorba ? întîl să se inte
greze serios, disciplinat In exi
gențele urtui loc de muncă și 
după aceea, firește, poate fi 
vorba și despre ajutor, despre 
orice fel de sprijin menit să 
sigure valorificarea deplină 
energiei, puterii de muncă 
priceperii tinerei respective, 
avantajul propriei ei afirmări 
dezvoltări.

față de conducătorii 
de producție, execu- 
de proastă calitate și 
neajunsuri colectivu-

numărul

a- 
a 

5i 
in 
fi

R. VASILE

Răspunsul factorilor avizați
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se»oht • sponr
Etapa văzută de Cornel Dinu

Noi, jucătorii, facem
cît ar trebui 

pentru public?

reușesc »d 
virsta de 21 
din pensia 

(Am păstrat

,.,ȘI RĂSPUNSUL FĂRĂ APEL

Comitetul județean Hunedoara 
al U.T.C-, căruia i-am solicitat și 
noi ajutorul, ne răspunde (sub 
semnătura președintelui Consi
liului tineret muncitoresc) intre 
altele :

„Tovarășa Bagi Rozalia a fost 
încadrată in producție lncepind 
cu luna august 1974. iar la data 
de 14 noiembrie 1974 1 s-a des
făcut contractul de muncă, con-

Magdalena Franyi din Coștiui, 
jud. Maramureș : Ne-ați soli
citat sprijinul să lucrați la I.P.P. 
Baia Sprie. secția din comuna 
Coștiui. Am apelat la Comite
tul județean Maramureș al 
U.T.C. cu rugămintea de a vă 
ajuta. Din discuțiile purtate 
cu tovarășul prim-secretar al 
Comitetului județean Maramu
reș al U.T.C.. cu organele com
petente din conducerea I.P.P. 
Baia Sprie a rezultat că deo
camdată nu există posibilitatea 
de a fi încadrată in unitatea 
din Coștiui ; vi s-a propus, in 
schimb, să lucrați la Baia Sprie. 
cu condiția 
pentru a vă încadra intr-o În
treprindere ‘ ‘ J
mase plastice. Ați refuzat. Dacă 
ne gindim că. pe lingă posibi
litatea de calificare. unitățile 
in cauză vă oferă condiții op
time de cazare și masă in ca
drul căminului muncitoresc, re
fuzul dv. ni se pare nejustlfi-

cat. Vi se pare că distanța în
tre Coștiui și Baia Sprie este 
prea mare ? De ce nu vă cali
ficați intr-una din întreprinde
rile situate la numai 10—15 km 
de comuna dv., întreprinderi 
care solicită forță de muncă ti- 
nâfă pentru calificare. Vă pro
punem ; Combinatul de prelu
crare a lemnului. Fabrică de 
tricotaje „Unirea". Fabrica de 
șuruburi din Sighetul Marma- 
ției. Așteptăm să ne scrieți in 
ce meserie v-ați hotărit să Vă 
calificați.

să vă calificați

de tricotaje sau

Un grup de elevi de la Li
ceul industrial nr. 1 din Caracal : 
Cererea dv. a fost aprobată. Prin 
planul de școlarizare fit. 38178/ 
4 mai 1976. Ministerul Educa
ției și învățămintului a apro
bat organizarea unei clase Cu 
specialitatea „electrician mașini 
aparate electrice", în anul șco
lar 1976/1977.

Ion Chiecioagă. comuna Sto- 
enești, Argeș : Ne scrieți că 
lotul primit in folosință de dv. 
este prea mic. Din cercetările 
făcute de Virgiliu Irimia, acti
vist al U.J.C.A.P. Argeș, în pre
zența conducerii C.A.P. din co
muna dv., a reieșit că în nici 
un an nu ați realizat minimumul 
de norme. Astfel, in 1962 ați 
realizat 7 norme, în 1966 — 9,6 
iar in 1974 — 4 norme. Potrivit 
articolului 4 din ătatutul C.A.P. 
nu aveți dreptul la lot în folo
sință.

Lăcătuș Gavrilă, 
Munteni, Galați : 
dețean Galați al 
comunicat că ați 
ca mecanic auto
derea de reparații auto Tecuci.

comuna
Comitetul ju- 
U.T.C. ne-a 
fost încadrat 
la întreprin-

DOMNITA VĂDUVĂ

Chiar dacă campionatul mai 
are puține clipe de trăit, totuși 
obligațiile fotbaliștilor noștri nu 
se pot declara satisfăcute și nici 
ei. gata de a ataca valurile lito
ralului. Jocul amical cu repre
zentativa Italiei menține trează 
atenția iubitorilor de fotbal pen
tru comportarea aceleia care 
trebuie să poarte stindardul 
acestui sport, la noi — echipa 
națională. Turneul nord-ameri- 
can al „squadrei azzura" va pre
găti pentru San Siro o echipă 
puternică, chiar omogenă, și 
înarmată cu ambiția unor com
ponent care știu că, jucind 
bine, noile contracte pentru 
sezonul Viitor pot avea mal 
multă sare și piper.

în tabăra noastră, din nou, 
multe dileme. Atacul, adică ac
țiunile tuturor jucătorilor in 
această fază, lasă de dorit, or
dinea numerelor de pe tricou 
fiind de mult contestată. Tine
rele speranțe care au mai apă
rut, de fapt, nu-și descoperă 
posibila clasă, atit de mult aș
teptată de specialiști. Mă gin- 
desc că in acest timp iugoslavii 
și spaniolii n-au cum să stea pe 
loc, ii mină nevoile din urmă, 
necesități ce Hu suferă aminare.

în cupele europene, iafă-ne 
cu cinci participante. Sorții 
ne-au fost favorabili. Numai șă 
nu fi fost rostită în grecește, 
cum se spune că ar fi făcut 
Cezar cu propoziția rubiconală 
ce-1 ține în istorie.

O comportare cel puțin ono
rabilă trebuie pregătită din 
timp în aceste dispute încărcate 
de onoare.

Oare noi. jucătorii, facem cit 
ar trebui pentru a mulțumi pu
blicul nostru, atit de stoic, pe 
ploaie, pe, vint și pe caniculă, 
purtindu-șl amarul unor infrin
ged Ia care nu se așteaptă 1 
Cred că în ultimul timp nu. Dar 
vina ține și de alți factori, 
înarmați poate cu mai multă 
forță și discernămint.

Cu două zile înainte de tra

diționala „sărbătoare a copiilor", 
lupta pentru evitarea retrogra
dării este pasionantă. Ieșenii, 
pradă acum deznădejdilor adu
se de o înfumurare ce nu ca
racterizează pe locuitorii aces
tor meleaguri, se vor chinui la 
Tg. Mureș. Dacă rămîneau mai 
simpli, nu le plingeam, acum, 
de milă. Olimpia va ciștiga, 
acum, in acest al doisprezecelea 
ceas, în fata Politehnicii Timi
șoara. Dar adunate și aceste 
două puncte suma totală este 
încă prea mică. Dacă cu cițiva 
ani in urmă Dinamo și U.T.A. 
se ciondăneâu cu argumente 
chirilice, pentru supremație, 
acum arădenii luptă să supra
viețuiască pe prima scenă. Pe 
Stadionul din „Ștefan cel Mare", 
unde au jucat întotdeauna 
bine, jocul va fi disputat. Va 
ciștiga, totuși. Dinamo. Jiul, 
după ce a luăt un punct nes
perat din „Bănie", va mai lua 
două — adevărat oxigen in at
mosfera lor — de la ,,U“ Cluj. 
Fiind in plină remaniere, F.C. 
Argeș are justificări, dar Scu
zele nu-i pot fi primite. Craio- 
venii nu-i iartă pentru multe și 
vor da drumul lagșicane. Sînt 
meșteri în glume îndoielnice. 
C.F.R. Cluj-Napoca simte că 
finalul îi poate fi favorabil și se 
agață de ultimul picior căzut 
din cer. Unul din degete se 
numește, acum, S.C, Bacău. La 
Reșița, ca și la Constanța, Ra
pidul și Sportul studențesc se 
vor baricada. Rapidul pentru că 
are doar 28 de puncte, iar stu- 
^.“hții dorind să rămină invin
cibili. Motroc rămine. insă, un 
..asistent" pe lingă „marele pro
fesor". a cărui liniște il trădea
ză că, intre timp, spre deosebire 
de mulți, gindește. Steaua, cam
pioană necontestată. are un 
meci ușor, cu F.C. Bihor. Noi 
avem insă darul să dăm dru
mul la nori, cind de fapt zilele 
sînt însorite.

SIMBATA, 29 MAI

10,00 — O viață pentru o ldeet 
Alexandru Orăscu; 10,30 — Tele- 
cinemateca (reluare); 12,25 — In 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste. Lau
dă partidului și României socia
liste; 13,20 — Desene animate; 
13.35 — Telex; 13,40 — Tară min- 
dră, să trăiești. Melodii popula
re; 13,55 — Arte vizuale. Cu gîn- 
dul și fapta alături de popor — o 
artă închinată țării; 14.20 — Ba
ladă pentru acest pămînt; 14,40 — 
Caleidoscop cultural-artistic; 15.00
— Fotbal magazin. Selecțluni din 
finala Cupei cupelor (Anderlecht
— West Ham United), returul fi
nalei Cupel U.E.F.A. (F.C. Bruges
— Liverpool), sferturile de finală 
ale campionatului european (Țara 
Galilor— Iugoslavia, U.R.S.S. — 
Cehoslovacia, R.F.G. — Spania și 
Belgia — Olanda) și un rezumat 
al meciului Ungaria — Franța; 
16.05 — Vîrstele peliculei. Ediție 
specială. Etica muncii șl a răs
punderii sociale în filmul româ
nesc; 17,05 — Club T la... Arad; 
18,00 — Cu aparatul de filmat 
prin pădure; 18.25 — Selecțiunl 
din spectacolul inaugural al noii 
Case de cultură din Slatina; 19,20
— 1001 de seri; 19.30 — Telejurnal; 
20.00 — Teleenclclopedia; 20,45 — 
Publicitate; 20,50 — Film serial: 
Kojak; 21,40 — 24 de ore. Sâptă- 
mîna sportivă; 22,00 — Cintăm 
pentru voi. Spectacol-concurs de 
muzică ușoară românească (edi
ția a iv-a).

DUMINICA, 30 MAI

8,30 — Deschiderea programu
lui. Avanpremiera zilei; 8.40 —
Tot înainte ! Concursul pionieresc 
„Oameni și fapte de seamă din 
istoria patriei"; 9,35 — Film serial: 
DAKTARI; 10,00 — Viața satului; 
11.15 — Aventura cunoașterii. 
Construcțiile gigantice ale anti
chității; 11,45 — Bucuriile muzi
cii; 12.30 — De strajă patriei; 13.00
— Telex; ALBUM DUMINICAL; 
16,30 — Magazin sportiv; 17.30 — 
Cel mal bun... continuă !; 18.25 — 
O poartă spre lumină — film con
sacrat Liceului „Nicolae Bălces- 
cu“. prima școală din Craiova: 
19.00 — Micul ecran pentru cei 
mici: Cei 4 de la IV de Victor 
Popa; 19.30 — Telejurnal. Comen
tariul săptămînii; 20,00 — Baladă 
pentru acest pămînt. Drobeta 
Turnu-Severin (III); 20,20 — Film 
artistic; Un comisar acuză. O 
producție a Casei de filme unu. 
Premieră TV; 22,00 — 24 de ore; 
22,10 — Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10.00—11.30 — Matineu simfonic; 
20,00 — Eroi îndrăgiți de copii: 
20.25 — Ora melomanului; 21,15 — 
„încă un lrrin ție, țara mea mult 
dragă" — Nicolae Bălcescu; 21.40
— Film serial: Kojak.

LUNI, 31 MAI

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 18,20 —Tra
gerea de amortizare ADAS; 16,30

— Emisiune în limba maghiară; 
19.00 — Contemporanele noastre; 
19.20 — 1001 de seri; 19.30 — Te
lejurnal: 20.00 — Colocvii con
temporane: 20.30 — în premieră 
pe micul ecran : Râspîntia. de 
Florin Comișel: 21.03 — Să mun
cim și să trăim In chip comunist.

științe sociale: 21,45 — Tribuna 
tinerilor muzicieni.

MARTI, 1 IUNIE

PROGRAMUL I

9,00 — Teleșcoală; 10.00 — La

PROGRAMUL II

20,00 — Film serial! Slavă și 
fală. Producție a studiourilor de 
televiziune poloneze. Episodul II; 
21.25 — Telex; 21,30 — Tezaur de 
clntec românesc; 21.45 — Specta
colul lumii. Producție a Studiou-

PROGRAMUL TELEVIZIUNII
29 MAI — 4 IUNIE

Metaforă pentru Țara Griului, 
Tineri scriitori în documentare: 
21.25 — Rorr.an-foileton: Forsyte 
Saga. Episodul XXHI. Greva; 
22.15 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 — Telex; 17.05 — Film ar
tistic: Micul marinar. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor de 
televiziune din R.D.G.; 18.20 — 
Mai aveți o întrebare ? Comuni
cații la mare distanță; 19.00 — 
Publicitate; 19.05 — Am o țară ca 
o floare — melodii populare; 19.20 
— 1001 de seri; 19,30 — Telejur
nal; 20,00 — Film serial pentru 
copii: Daktari (reluare); 20,25 — 
Biblioteca pentru toți; 21.20 —
Telex; 21,25 — La cabinetul de

cabinetul de științe sociale: 10.20
— Sondorii. Emisiune de cîntece 
$i versuri: 10.40 — Matineu pen
tru copii; 11.55 — Telex; 10.00 — 
Teleșcoală; 16.30 — Curs de limbă 
franceză (nivel mediu); 17.00 — 
Telex; 17.05 — Arte vizuale. A- 
fișul social politic: 17,30 — Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură: 18.10 — Teleglob: Tunisia de 
la nord la sud — documentar; 
18.30 — Publicitate: 18.35 — Către 
toți copiii — prietenii noștri; 18.50
— De ziua noastră — spectacol 
realizat de copii pentru copii; 
19.20 — 1001 de seri; 19.30 — Tele
jurnal; 20.00 — România de azi, 
România de mîine; 20,40 — Luna 
dramaturgiei originale românești. 
Teatru TV. Ciclul Oameni ai zi
lelor noastre. Ochiul albastru de 
Paul Everac (partea a H-a); 22,10
— 24 de ore.

1976
Iul de film TV: 22,10 — Baladă 
pentru acest pămînt.

MIERCURI, 2 IUNIE

PROGRAMUL I

9.00 — Teleșcoală: 10.00 — Să 
muncim și să trăim în chip co
munist; 10,20 — Teatru Scurt (re
luare). Să nu uităm de V. Mun- 
teanu; 11,10 — Rapsodii noi pe 
Bărăgan; 11,55 — Telex; 16,00 — 
Teleșcoală; 16,30 — Curs de limbă 
rusă; 17,00 — Telex; 17,05 — Pen
tru timpul dv. liber vă recoman
dăm; 17,20 — Enciclopedie pentru 
tineret; 17,55 — Inimile noastre — 
zbor și vis; film realizat de un 
cineclub pionieresc; 18,10 — Tra
gerea pronoexpres; 18,20 — Ate
neu popular TV) 18,50 — Tribuna

TV; 19,20 — 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal: 20,00 — Țara mea de 
glorii — Emisiune de cîntece; 
20.15 — Revista economică TV; 
20.40 — Telecinemateca. Ciclul 
Mari actori: Anna Magnani și Raf 
Vallone. GARIBALDI — premieră 
TV: producție ltaio-frâncezâ;
22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Studio .’76; 20.25 — Din 
ttou despre... preferințele dv. mu- 
Sicale; 21,05 — Telex; 21.10 — 
Tțleramă. Televiziunea... arhitec
tura și muzica (II); 21.40 — Ro- 
man-foileton: Forsyte Saga (re
luare).

JOI, 3 IUNIE

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală; 16.30 — Curs 
de limbâ germană (nivel mediu); 
17.00 — Fotbal; Sportul studen
țesc — Adănaspor (Turcia) în 
„Cupa balcanică"; Telex: La vo
lan; 18.50 — Univers științific; 
19,20 — 1001 de seri; 19,30 — Tele
jurnal; 20.00 — Pentru țară, pen
tru om; 20.10 — Steaua fără nu
me. Emlslune-concurs pentru ti
neri interpret! de muzică ușoară: 
21.05 — Meridiane. Emisiune de 
actualitate internațională; 21,30 — 
Revista literar-artlstică TV. Edi
ție specială consacrată Congresu
lui educației politice șl culturii 
socialiste; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

90.00 — Festival de muzică ro
mânească susținut de Orchestra 
de studio Și Corul Radlotelevizlu- 
îiii; 22.10 — Permanențe ale artei 
românești.

VINERI, 4 IUNIE

PROGRAMUL I

16.00 — Teleșcoală; 16.30 — Curs 
de limbă engleză (nivel mediu); 
17.00 — Emisiune în limba ger
mană; 18,45 — Tragerea loto; 18,55
— Din lumea plantelor și anima
lelor; 19.20 — 1001 de seri; 19.30 — 
Telejurnal; 20.00 — O patrie, un 
partid, o conștiință; spectacol 11- 
terar-muzical: 20.40 — Film artis
tic; Tatăl risipitor — producție a 
Casei de filme patru; 22,10 — 24 
de Ore.

PROGRAMUL II

17.00 — Telex; 17,05 — România 
de azi. România de mîine (relua
re); 17.45 — Publicitate; 17.50 — 
Șah mat In... 15 minute; 18,05 — 
Dragu ml-i plaiul și țara — me
lodii populare; 18,20 — Vîrstele 
peliculei (reluare); 19.20 — 1001
de sări; 19,30 — Telejurnal; 20,00
— Viața economică a Capitalei; 
20,20 — Seară de operă. Ecaterinâ 
Teodorolu; 21,30 — Telex; 21,35 — 
Pagini de umor; Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea; 22,00 — Armo
nii intime. Formații camerale ro
mânești.

ATLETA româncă Natalia An
drei Mărășescu a obținut un 
frumos succes internațional cîști- 
gind proba de o milă din cadrul 
concursului de la Helsinki. Na
talia Andrei Mărășescu a do
minat clar cursa terminind în
vingătoare eu timpul de 
4’35”4/10.

ÎN CADRUL unei ședințe a 
comitetului de direcție de pe 
lingă federația internațională de 
gimnastică care a avut loc lâ 
Paris a fost confirmată lista 
echipelor reprezentative de țări 
participante Ia Jecurile Olimpi
ce de la Montreal. Echipele 
României vor evolua atit în 
competiția masculină cit și in cea 
feminină. Turneul masculin vă 
reuni echipele Japoniei, U.R.S.S., 
R.D. Germane, Ungariei, R.F. 
Germania, României, S.U.A., 
Elveției, Franței, Cehoslovaciei. 
Bulgariei și Poloniei. Cele 13 
formații reprezentative femini
ne calificate sint următoarele : 
U.R.S.S., R.D. Germană, Un
garia, România, Cehoslovacia, 
Japonia, S.U.A., R.F. Germania, 
Canada, Olanda, Bulgaria și 
Italia.



Premierul Italiei l-a primit 
pe ambasadorul României Națiunilor Unite pentru Așezările Umane de la Vancouver

Semnarea Tratatului dintre TINERETUL LUMII

Primul ministru al Italiei, 
Aldo Moro, l-a primit, vineri, la 
Palatul Chigi, pe ambasadorul 
României la Roma. Iacob Ionaș- 
cu, în legătură cu încheierea de
finitivă a misiunii în Italia.

In cursul intilnirii, premierul 
italian a relevat cu satisfacție

pe 
in

cursul continuu ascendent 
care l-au urmat. îndeosebi 
ultimii ani. relațiile pe multiple 
planuri dintre Italia și Româ
nia. subliniind rolul deosebit 
care a revenit, în acest cadru, 
vizitei efectuate în Italia de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

U.R.S.S. și S.U.A. privind Protestul EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN

exploziile nucleare subterane studenților britanici

in scopuri pașnice
La Moscova și Washington a 

avut loc, vineri, semnarea Tra
tatului dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite privind explo
ziile nucleare subterane în sco
puri pașnice — asupra pregăti
rii căruia părțile au convenit cu 
prilejul întîlnirilor sovieto-a- 
mericane la nivel înalt 
cum și a protocolului 
tratatului. în numele 
Sovietice, documentele
semnațe de Leonid Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
iar din 
Gerald

— pre- 
aferent 
Uniunii 
au fost

partea americană — de 
Ford, președintele S.U.A.

alocuțiune rostită cu 
semnării tratatului, 

Brejnev a arătat că

într-o 
prilejul 
Leonid 
„noul document este menit să 
asigure ca exploziile nucleare 
subterane să fie efectuate nu
mai în scopuri pașnice, fiind 
prevăzute în acest, sens garan
țiile necesare, inclusiv cele pri
vind controlul". Totodată — a 
arătat el — trgtatul va contri
bui la promovarea . cooperării 
sovieto-amgrieahe în utilizarea 
pașnică a energiei atomice. Tra
tatul — a spus vorbitorul — re
prezintă încă o verigă in siste
mul de măsuri menite să frî- 
neze înarmările și să ducă la 
încetarea generală și totală a 
experimentării armamentului 
nuclear. Semnificația politică a 
tratatului „rezidă in faptul că el 
reprezintă un pas concret in 
dezvoltarea pozitivă a relații
lor sovieto-americane". Totoda
tă — a arătat el — trebuie a- 
mintit că mai există probleme 
majore care iși așteaptă rezol
varea, între ele aflindu-se fi
nalizarea elaborării unui nou 
acord pe termen lung între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind limi
tarea înarmărilor strategice.

în cuvintarea rostită cu ace
lași prilej, Gerald Ford a de
clarat că tratatul „reprezintă o 
piatră de hotar in istoria acor-

durilor privind controlul asupra 
armamentelor" și și-a exprimat 
speranța că el „va contribui la 
înregistrarea unor . noi succese 
în edificarea unei păci stabile 
și drepte între cele două po
poare și în întreaga omenire". 
„Acordul realizat cu privire la 
efectuarea de, observații la fața 
locului, a' arătat președintele, 
demonstrează că cele două țări 
pot conveni asupra unor acor
duri utile, in ciuda dificultăți
lor existente". „Țelul final al 
sistemului de astfel de acorduri 
pe care S.U.A. le-au negociat 
sau le negociază în prezent este 
o lume mai pașnică și înlătu
rarea primejdiei unui război 
nuclear" — a spus președin
tele S.tT.A.

Acțiunile studenților bri
tanici împotriva creșterii 
șomajului în rîndurile tine
rei generații se extind de Ia 
o zi Ia alta. în prezent, ase
menea acțiuni au loc în 
aproape 100 de colegii și in
stitute de invățămînt supe
rior.

Noi și noi colegii se ală
tură luptei studenților pen
tru obținerea unor bugete 
adecvate și asigurarea anga
jării absolvenților la termi
narea studiilor. Aceste re
vendicări sint legate de fap
tul că, din cauza depresiunii 
economice, în general, numă
rul absolvenților școlilor se
cundare și superioare care 
nu pot găsi de lucru se află 
in creștere. Potrivit aprecie
rilor presei, totalul „șomeri
lor cu diplomă" va crește 
numai anul acesta cu citeva 
zeci de mii de persoane.

Președintele ales al Libanului. 
Elias Sarkis, a continuat, vineri, 
contactele cu reprezentanții di
feritelor curente politice, pre
cum și cu conducători palesti
nieni. Evantaiul interlocutorilor 
președintelui ales, subliniază a- 
genția France Presse. lasă să se 
creadă că Elias Sarkis este ho- 
tărît să aducă remedii tuturor 
aspectelor conflictului libanez.

Intr-un interviu acordat A.F.P.. 
Pierre Gemayel, liderul parti
dului ..Falangele libaneze", s-a 
declarat favorabil organizării 
unei mese rotunde Ia care să 
participe toate părțile aflate în 
conflict și care să nu fie legată 
de nici o

obiectul convorbirilor de la Tri
poli (Libia) dintre președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, și pri
mul ministru libian, Abdel Sal
am Jalloud.

condiție prealabilă.

Un interviu despre

„Soluționarea

problemei naționale

în România44 la
televiziunea americana

postului de 
cablu din

Situația 
agențiile

din Liban, informează 
de presă, a făcut și

Pe planul acțiunilor militare, 
ziua de vineri a fost relativ cal
mă. Numai asupra aerogării a- 
eroportului din Beirut au căzut 
— potrivit agenției A.N.I. — 40 
de obuze, „provocind pagube 
materiale la ultimele trei etaje 
și scoțînd din uz radarul princi
pal de Ia turnul de control". în 
ciuda bombardamentelor, com
pania libaneză „Middle East 
Airlines" și-a menținut, vineri, 
zborurile. Ea este singura com
panie care deservește zilnic Bei
rutul.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
CO-

Platforma P.C.I. pentru 
apropiatele alegeri generale

Canalul „C“ al 
televiziune prin 
New York a transmis un in
terviu luat profesorului Vir
gil Cândea. pe tema ..Solu
ționarea problemei naționale 
in România".

Istoricul român, răspunzînd 
întrebărilor reporterilor ame
ricani, a vorbit despre lupta 
poporului român pentru uni
tate națională, complexul 
proces istoric progresist care 
a dus la formarea națiunii 
române, rolul esențial al na
țiunii în edificarea noii so
cietăți. Vorbitorul s-a referit 
la întărirea frăției dintre po
porul român și naționalități
le conlocuitoare, dezvoltarea 
unei ample activități de edu
cație patriotică și internațio- 
nalistă a tuturor oamenilor 
muncii, adincirea procesului 
cimentării egalității reale 
dintre toți membrii societă
ții românești, fără deosebire 
de naționalitate.

în cadrul unei conferințe de 
presă desfășurate vineri, la se
diul Asociației presei străine 
din Roma, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian, En
rico Berlinguer, a prezentat plat
forma P.C.I. pentru apropiatele 
alegeri generale. „Propunerea 
cu care P.C.I. se prezintă în a- 
legeri — a relevat Berlinguer — 
este aceea a unui guvern de 
coaliție, pentru a depăși actuala 
criză economică a țării". Ară- 
tind că experiența coaliției de 
centru-stînga s-a încheiat, că în
cercarea democrației-creștine de 
a o revitaliza nu înseamnă alt
ceva decit a expune țara la pe
ricolele unor guverne instabile, 
secretarul general al P.C.I. a 
subliniat : „Noi cerem un vot 
care să reprezinte ceva nou, de
osebit de cel de centru-stînga in 
toate formele sale posibile, care 
să reprezinte colaborarea intre 
toate forțele democratice, înlă
turarea prejudecăților față de 
P.C.I.". „Nu înțelegem de ce, 
dacă comuniștii pot să facă parte 
dintr-o majoritate, nu ar putea 
să facă parte și din guvern 7 
Noi cerem un vot care să în
semne o deplasare spre stingă. 
Nu considerăm că P.C.I. trebuie 
să se afle singur la putere, ci 
dorim să colaborăm pentru re
zolvarea crizei in care 
țara. Cerem deci un vot 
damnare a acelor forțe 
opun perspectivei unei 
rări intre toate forțele democra
tice" — a spus vorbitorul.

Referindu-se la diferența din
tre strategia ..compromisului is
toric" și propunerea pentru un 
guvern de solidaritate națională, 
secretarul general al P.C.I. a 
declarat : „Compromisul istoric 
a fost conceput ca o intilnire a 
marilor curente care caracteri
zează istoria țării noastre 
și. in special, mișcarea popu
lară italiană. Aceste curente 
sint legate, practic, de P.C.I.. 
P.S.I. și de mișcarea catolică, 
ce nu se reduce doar la P.D.C., 
ci cuprinde și alte formațiuni 
sociale și politice. Aceasta a 
fost și rămine strategia noastră, 
în sensul că noi apreciem că. 
pentru a se ajunge la transfor
mări profunde ale societății ita
liene, este necesară o colaborare 
intre aceste trei mari curente".

Referindu-se la modul in 
care diferitele forțe externe au 
reacționat față de ideea unei 
eventuale intrări in guvern a 
P.C.I., Enrico Berlinguer a de
clarat : „Unele grupări con
servatoare din S.U.A. și din Eu
ropa occidentală au — și este

de înțeles să aibă — preocu
pări care, în unele ocazii, sint 
exprimate cu accente și cuvinte 
pe care noi le apreciem drept 
un amestec in viața politică ita
liană. Dar, atit in S.U.A.. cit 
și in țările Europei occidentale, 
există forțe care privesc cu 
calm posibilitatea unei schim
bări în conducerea politică a 
țării, prin participarea la gu
vern a P.C.I., deoarece iși dau 
seama in mod realist că această 
schimbare reprezintă condiția 
necesară pentru o stabilitate po
litică. care este garanția pentru 
relansarea economică".

• VARȘOVIA : 
Pili INVENTEAZĂ
Pe lingă Organi

zația tehnică din Var
șovia funcționează 
un Birou pentru bre
vetarea invențiilor 
făcute de copii. Aici 
sosesc din toate col
țurile Poloniei scri
sori și eolete cu di
ferite proiecte sau 
invenții realizate de 
cei mai tineri inven
tatori. Unele din ele 
sint atit de simple, 
incit nu ar fi putut 
veni in mintea unui 
inventator adult. De 
exemplu, biroul a 
brevetat un ceas deș
teptător pentru surzi, 
un săpun care nu se 
lasă la fundul apei, 
un dispozitiv pentru

îndreptat cuiele și al
tele. Există chiar și 
proiectul unui dispo
zitiv care emite sem
nale ci nd baia se um
ple cu apă pină la 
un anumit nivel.

în cei 8 am de cind 
a fost înființat bi
roul, specialiștii săi 
au cercetat peste 
30 000 propuneri de 
invenții și proiecte. 
Experții adult 1 au 
ales din ele aproape 
o mie pentru a fi a- 
plicate in practică.

• SPORIREA EX
TRACȚIEI DE CĂR
BUNE IN RS CEHO

SLOVACA
In anal 19». ex

tracția de cărbune ru 
ajunge in Ce'nosloca-

da la 125 milioane 
tone, marcind o creș
tere de aproximativ 
10 milioane tone față 
de nivelul anului 
1975.

Producția de coci 
in anii cincinalului 
actual va rămine la 
nivelul de 3,7 mili
oane tone, cu toate 
că la începutul pe
rioadei va intra in 
funcțiune o nouă ca
pacitate pentru pro
ducția cocsului.

In aceeași perioa
dă. producția de gaze 
urmează să ajungă la 
14 miliarde metri 
cubi. marcind o creș
tere de patru cincimi 
față de nivelul anu
lui 1975.

Cu două secole in 
urmă, numai aproxi
mativ 3 la sută din 
cele citeva sute de mi
lioane de locuitori ai 
Terrei trăiau la orașe 
— o infimă minori
tate. Progresul științi
fic, tehnic și industrial 
ulterior a avut drept 
urmare o dezvoltare 
continuă a așezărilor 
urbane. O sută de ani 
mai tirziu, ponderea 
populației urbane se 
ridica la 15 la sută. 
In prezent. 40 la sută 
din păminteni, adică 
in jurul a 1,6 miliar
de, trăiesc in orașe, 
iar pentru sfirșitul a- 
cestui secol prognoze
le elaborate de orga
nismele internaționale 
de specialitate prevăd 
o creștere la 50 la sutji 
a ponderii populației 
urbane. Cu alte cuvin
te, numărul orășenilor 
se va dubla, in termeni 
absolute in anul 2000 
față de 1975. Creșterea 
populației înseamnă, 
deci, in primul rind o 
explozie urbană gene
ratoare a multe și 
complexe probleme. 
Cum și unde locuiesc, 
cum și unde vor locui 
oamenii deceniilor vii
toare — aceasta este 
tematica deosebit de 
importantă a Confe
rinței Națiunilor Unite 
pentru Așezările Uma
ne. care-și va desfă
șura lucrările intre 31 
mai si 11 iunie 1976 in 
orașul eanadian Van
couver. Inifiată de 
Consiliul de Adminis
trație al Programului 
Națiunilor Unite pen
tru Mediul înconjură
tor (P.N.U.E.), această 
conferință este o ex
presie a preocupărilor 
existente pe plan in
ternațional cu privire 
la calitatea vieții u- 
mane și se înscrie ca 
o continuare necesară 
si utilă a altor două 
eonlerințe mondiale

guvernamentale orga
nizate sub egida 
O.N.U. — cea de la 
Stockholm, privind 
mediul înconjurător 
(1972), și cea de la 
București, privind pro
blemele populației 
(1974).

Genericul „Habitat", 
sub care se va desfă
șura conferința, impli
că o întreagă serie de 
probleme stringente. In 
țările industrializate, 
poluarea, șomajul, cri
minalitatea, dificultă-

ternațional curent: 
slumsuri, bidonville- 
uri, favelas etc. Aici, 
tot ceea ce înseamnă 
viață urbană — locuri 
de muncă, coirtliții a- 
decvate de locuit, ca
nalizare, rețea de 
transporturi, aprovi
zionare, energie elec
trică, apă, canalizare, 
acces la cultură și alte 
servicii specifice ora
șului — lipsește aproa
pe cu desăvir.șire. Ex
plicația aspectului mult 
mai acut și dramatic

PE SCURT• PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT

• CONSILIUL DE SECURI
TATE al O.N.U. s-a reunit vi
neri seara (ora 21.30 — ora 
Bucureștiului) pentru a se pro
nunța asupra unui proiect de 
rezoluție privind prelungirea pe 
o perioadă de încă șase luni a 
mandatului forțelor O.N.U. din 
zona înălțimilor Golan. (Ac
tualul mandat expiră la 31 mai).

U.N.CTJLD.-TV

se află 
de con
cave se 
eolabe-

' '.. - . -a
Nairobi, că a IV-a stssuri» 
U-N.C.T_A-D- care urnsa sa 
:adk:e ruseri. s;-a 
act.vitatea cu încă o z„

După ce țările in 
dezvoltare au respins 
cumente 
indi 
problema ini 
pentru finam 
rezervă de materii prune dele
gația Jamaica; a prezentat. vi
neri. in numele ..Grupului ce
lor 77". un proiect de rezoluție 
întemeiat pe programul a- 
doptat la Manila in scopul asi
gurării stabilității veniturilor 
țărilor in curs de dezvoltare an 
exporturile lor de malerti prime.

• LA BONN a fes* dat pu
blicității proiectul Platformei e- 
leetorale a Partidului Liber 
Democrat (PJ_D.) din R.F.G. — 
formațiune politică care face 
parte din coaliția guvernamen
tală — ee va fi supusă spre a- 
probare ren greșului Partidului 
LibeT Democrat, care va avea 
loc la Freiburg, in zilele de 3â— 
31 mai.

în partea consacrată politicii 
externe. proiectul de program 
arată că P.LD. se pronunță 
pentru continuarea cursului po
litic vizind promovarea destin
derii, păcii și cooperării, eon-

oecurs 
două do- 

separate ale țârilor 
valizate in legătură cu 

ființării unui lond 
ițarea de stocuri ce

siderind că nu există alternati
vă la această palitieă ee se im
pune tot mai mult in viața in
ternațională. Este subliniată de 
asemenea. însemnătatea reali ră
rii unor pași coecreți pe pian 
internațional pentru reducerea 
cursei înarmărilor.

• ÎN CAPITALA AUSTKID 
a avu» toc. tineri, cea de-a l«J-a 
ședință plenară in cadrul nego- 
esrriloe privind iaducerea tro-

aAnreuoe in Inrapo eenaraiă. 
—(■ mm ari ageetza TAS&.

AMENDAMENT CONSTTTUDO- 
NAL ADOPTAT DE PARLAMEN

TUL INDIEI

INAUGURAREA MAGISTRALEI 
FEROVIARE BELGRAD-BAR
Un ma-e mtttng popular, des

fășurat in Ptața Gării Centrale 
dm Belgrad, a marcat inaugu
rarea magistralei feroviare Hel- 
grad-Bar. unu! dintre cele mal 
importante obiective realizate 
in Iugoslavia in anii construc
ts : socialiste. Au luat parte 
președintele Iosip Broz Tito și 
alți conducători de partid șt de 
stat iugoslavi.

ȚesPreședintele Tito a felicitat 
călduros pe constructorii care 
au reușit să învingă toate greu- 
TÎȚliC Ș* S2 dvâ viață unui pro
iect care face ca o parte a 
Iugoslaviei să se apropie de

produse la 
-Electrocute

APUCAJtEA REKXMB AGRARI 
M pau

****'

«cor-

• VIOLONISTUL ROMAN Eu
gen Sirbu s-a cah‘:cs: r» probe
le finale ale concursului „Regina 
Elisabeta*. care se desfășoară la 
Bruxelles. In urma acestui suc
ces, tinărul interpret roman de
vine laureat al prestigioasei ma
nifestații muzicale internaționa
le.

v UNDE SI CUM 
LOCUIESC 
OAMENII

tile financiare con
fruntă pină și orașe ca 
New York sau Tokio, 
ee constituiau odinioa
ră un simbol al pro
gresului economic. Cu 
atit mai acute sint pro
blemele așezărilor u- 
mane din țările in curs 
de dezvoltare, in care 
trăiesc două treimi din 
populația globului și 
unde lipsa de locuri de 
muncă și de locuințe, 
subnutriția, bolile en
demice și epidemice, 
mortalitatea infantilă 
ridicată și speranța de 
viață redusă, analfabe
tismul — pe scurt, în
tregul cortegiu de con
secințe ale subdezvol
tării — însoțesc și a- 
fectează in mod grav 
viața oamenilor. In a- 
ceste state, zonele mai 
dezvoltate sau reziden
țiale ale orașelor sint 
înconjurate de adevă
rate escrescențe ale 
mizeriei, ale căror plas
tice denumiri au in
trat în vocabularul in-

pe care-1 au proble
mele habitatului — ca 
și celelalte probleme 
umane majore — în 
țările in curs de dez
voltare — este cunos
cută. Consecințele de
zastruoase ale subdez
voltării asupra calității 
vieții oamenilor sint 
un rezultat al politicii 
imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, 
de inegalitate și ine
chitate. de spoliere și 
amestec in treburile 
interne ale altor po
poare. Este evident că 
o abordare eficientă, cu 
șanse de succes, a a- 
cestei complexe pro
blematici nu poate a- 
vea loc dacă nu sint 
recunoscute cauzele 
reaie ale fenomenului 
și nu se iau măsurile 
cele mai avenite pen
tru eliminarea lor. A- 
ceasta presupune de
pășirea decalajelor e- 
conomice, lichidarea 
subdezvoltării, dezvol
tarea armonioasă a tu

turor țărilor — sarcini 
fundamentale ale in
staurării unei noi or
dini economice și poli
tice internaționale.

Firește. Conferința 
de la Vancouver nu va 
oferi — și nici nu-și 
poate propune să ofe
re — soluții definitive 
tuturor problemelor a- 
șczărilor umane. Ea va 
oieri insă cadrul unor 
dezbateri și ințclegeri 
privind inițierea unor 
acțiuni menite să con
tribuie la ameliorarea 
condițiilor de viață și 
muncă ale oamenilor 
de pretutindeni și în
deosebi ale celor din 
țările in curs de dez
voltare.

La Conferința de Ia 
Vancouver, din al că
rei Comitet Pregătitor 
face parte și România, 
țara noastră va avea 
de împărtășit o expe
riență deosebit de in
teresantă și sugestivă. 
Realizările României, 
ca țară socialistă și in 
curs de dezvoltare, în 
domeniul urbanisticii 
și construcțiilor de lo
cuințe, concepția uni
tară în care sint abor
date aceste probleme, 
în strînsă corelare cu 
dezvoltarea economică 
generală a societății și 
cu protejarea mediu
lui înconjurător, pro
gramele complexe și 
vaste de amenajare a 
bazinelor hidrografice, 
de repartizare unifor
mă a forțelor de pro
ducție pe întregul te
ritoriu și de dezvol
tare armonioasă a tu
turor județelor, pro
gramele de lungă per
spectivă privind siste
matizarea localităților 
urbane și rurale vor 
constitui puncte de in
teres major pe agenda 
lucrărilor conferinței.

BAZIL ȘTEFAN

Marile decolate existente in prezent in lume se reflectă și in gradul diferit de gravitate a proble
melor cu core sint confruntate așezările umane. Dificultățile acestora sint cu atit mai mari, cu 

cit nivelul dezvoltării social-economice a țării respective este mai scăzut.
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• PALMABES. Juriul festivalului de la Cannes a atribuit, ieri, 
distincțiile penxru cele mai bune creații prezentate. Marele pre
miu al iesi.vaiului. ..Palme d‘Or“, a revenit peliculei americane 
..Taxi Driver-, regizată de Martin Scorsese. Premiul special 
al juriului a fost atribuit ex-aequo filmelor „Marquisp d’O“ 
(B-F.G.) și ..Cria Cuervos^ (Spania). Actorul spaniol Jose-Luis 
Gomez a fost distins cu premiul pentru cea mai bună interpre
tare masculină, iar actrița franceză Dominique Sanda și actrița 
rr.aghiarâ Man Torocsik au împărțit premiul pentru cea mai 
b-ttă interprerare feminină • „PIONEER-11* ÎN PERICOL? Un 
cercetător de la Universitatea statului american Arizona, Brad
ford Smith, a avertizat că sonda spațială „Pioneer-ll“ va fi 
aproape cert distrusă dacă in traiectoria sa va parcurge spa- 
ț._l dintre planeta Saturn și inelele acesteia. Smith apreciază 
că in zor.a respectivă se află particule capabile să deterioreze 
grav sonda Ia contactul cu aceasta. „Pioneer-ll“ a survolat 
planeta Jupiter la decembrie 1974 și se îndreaptă în prezent 
spre Saturn, in vecinătatea căreia urmează să ajungă în sep- 
tembne 1979 « DISPOZITIVE PENTRU DIRIJAREA RAZELOR 
LASER. Ir. Uniunea Sovietică au fost create dispozitive pentru 
dirijarea razelor laser. Ele vor permite utilizarea mai eficientă 
a generatoarelor de raze deoarece fasciculul reglat în acest 
mod poate mări, de exemplu, densitatea informațiilor care se 
ÎBseriu pe plici feromagnetice de sute de ori. Pentru realizarea 
dispozitivelor amintite au fost utilizați așa-numiții magneți tran
sparent- adică cristale care au toa^e proprietățile magneților 
obișnuîțL

A

Țările O.P.E.C. sprijină ț 
Declarația de la Manila

Vineri s-au încheiat în locali- 
talea Denpasar. din Insula Bali, 
lucrările Conferinței ministe
riale'a Organizației Țârilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.). 
In comunicatul dat la sfirșitul 
reuniunii se arată că partici
pants la conferință au luat 
notă de acțiunile întreprinse de 
unele țâri, consumatoare de pe
trol împotriva intereselor țări
lor membre ale Organizației și 
au hotărit să ia măsuri cores
punzătoare, dacă va fi necesar, 
pentru apărarea intereselor le
gitime ale acestora. Țările mem
bre ale O.P.E.C. — precizează 
comunicatul — fiind membre 
ale „Grupului celor 77“ au sub
liniat importanța solidarității in 
interiorul grupului și sprijină. 
Declarația de la Manila. ■ :

Următoarea reuniune ordina
ră a conferinței ministeriale 
O.P.E.C. a fost fixată pentru 15 
decembrie, la Doha (Qatar).

Agențiile de presă subliniază 
că înghețarea prețului petrolu
lui este confirmată Implicit 
prin absența oricărei referiri la 
această problemă in comunica
tul oficial.

lexiconul „schiteii flncrctohii"

Necesitatea continuării
eforturilor pentru 

edificarea unei securități 
trainice in Europa

„CONFERINȚA DE LA HELSINKI CONSTITUIE UN MOMENT 
DE IMPORTANTĂ ISTORICĂ ÎN VIATA CONTINENTULUI EU
ROPEAN. DOCUMENTELE ADOPTATE DESCHID PERSPECTIVE 
UNICE IN ISTORIA EUROPEI PENTRU AFIRMAREA UNOR 
RELAȚII NOI, BAZATE PE EGALITATE SI RESPECT ÎNTRE TOATE 
NAȚIUNILE, PENTRU REALIZAREA UNEI COLABORĂRI MULTI
LATERALE ÎN TOATE DOMENIILE. CONSIDERĂM ÎNSĂ CĂ 
PRIN ACEASTĂ REUNIUNE NU S-AU ÎNCHEIAT ACȚIUNILE 
PRIVIND SECURITATEA, CI, DIN CONTRĂ, S-A DESCHIS O 
ETAFÂ NOUĂ, HOTARITOARE, PENTRU REALIZAREA ÎN FAPT 
A SECURITĂȚII EUROPENE, PENTRU PROMOVAREA RELAȚII
LOR NOI IN EUROPA".

NICOLAE CEAUȘESCU
luni de Ia semnarea Ac-a 1 iunie se vor împlini 10

tului final al Conferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, eveniment remarcabil în viața Eu
ropei, cu implicații profunde asupra evoluției po
litice pe continentul nostru ca și in întreaga lume, 
care a pus bazele unui amplu proces de edificare a

securității și de dezvoltare a cooperării in Europa. Documentai 
semnat cu acest prilej și angajamentele asumate de statele par
ticipante, reprezentate la nivelul șefilor de state sau de guverne, 
au oferit premise pentru statornicirea unor relații noi pe conti
nentul nostru.

Profund preocupată de edificarea unui climat de securitate și 
colaborare in Europa, România și-a adus o contribuție deosebit 
de activă la organizarea, desfășurarea și încheierea cu succes a 
Conferinței general-europene. Tara noastră a pornit de la con-

---------------------------------------------2---------------------------------------------- 
cepția ei făurirea unor relații noi iatemeiate pe încredere și co
laborare presupune un sistem de angajamente liber consimțite, 
clare și precise, din partea tuturor statelor, insoțite de măsuri 
eonerrte rare să otere tuturor țârilor garanția deplină că se află 
la adăpost de orice act de agresiune sau imixtiune in treburile 
lor interne, că se pot dezvolta liber potrivit intereselor lor na
ționale. In consecință. Romania socialistă a acționat pentru ela- 

I borarea unor documente clare, precise, cit mai complete și anța- 
jante care să stipuleze principiile și normele menite a guverna 
relațiile dintre state. Propunerile inainUle de țara noastră, spri
jinite de numeroase alte state, au constituit baza adoptării de că
tre Conferință a unor măsuri care să facă efectivă nereeurgeret 
la torța si Ia amenințarea cu torța, a prevederilor concrete ue 
creștere a stabilității și inlărire a încrederii pe continent, de dez
voltare a cooperării economice reciproc avantajoase, fără bariere 
artificiale și discriminatorii, de extindere a colaborării in multi
ple domenii ca cele ale culturii, educației, științei și informației. 
România și-a adus o contribuție substanțială la așezarea lucrări
lor Conterinței pe baza unor norme democratice și reguli de pro
cedură cum ar fi definirea Conferinței ca o reuniune interguver- 
namentală a 35 de state independente, suverane și egale in drep
turi ; situarea lucrărilor Conferinței in afara blocurilor militare ; 
adoptarea tuturor hotăririlor prin consens ; participarea tuturor 
țărilor la toate activitățile desfășurate in cadrul Conferinței ; pre- 
zidarea ședințelor potrivit principiului rotației etc.

In cadrul eforturilor constructive depuse de partidul și statul 
român pentru dezvoltarea unor relații calitativ noi cu toate sta
tele continentului, in interesul păcii, destinderii și conlucrării in
ternaționale un rol determinant, de prim ordin, l-a avut președin
tele Nicolae Ceaușescu care iși aduce o coniribuție nemijlocită 
la elaborarea politicii externe dinamice, plină de inițiative a 
țării noastre. în concepția României, după încheierea Conferin
ței general-europene o nouă etapă s-a deschis in procesul edifi
cării securității reale în Europa care nu trebuie in nici un caz 
confundat sau limitat la Conferința de largă semnificație isto
rică, care a reprezentat, desigur, doar o fază importantă a sa. 
Documentul adoptat la Helsinki, Actul final al Conferinței, a 
deschis perspective noi in istoria continentului pentru afirmarea 
unor relații bazate pe egalitate și respect intre toate națiunile, 
pentru realizarea unei colaborări multilaterale reciproc avanta
joase. „Esențial este acum — declara tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea prezentată în fața Marii Adunări Naționale — să 
fie concentrate toate eforturile pentru traducerea in viată, prin 
acțiuni concrete, a principiilor înscrise in documentele semnate, 
a tuturor angajamentelor asumate de către statele participante 
la Conferință. Fiecare capitol al documentului semnat la Helsinki 
are însemnătatea sa, și de aceea trebuie acționat pentru înfăptui
rea în întregime a tuturor înțelegerilor convenite la Conferința 
general-europeană. A considera una sau alta dintre aceste pre
vederi mai importantă său mai puțin importantă decit celelalte 
înseamnă a diminua, pină la urmă, valoarea documentului sem
nat la Helsinki, care are un caracter unitar, cuprinzind întregul 
complex de măsuri fundamentale de care depinde întărirea secu
rități* Ș> colaborării pe continent".

rebuie spus că in lunile care an urmat încheierii 
Conferinței general-europene. pe continentul nostru 
s-au manifestat • serie de tendințe pozitive de afir
mare a cursului nou inițiat de aceasta : problema 
aplicării in practica vieții internaționale a prevede
rilor Actului final a ocupat un loc important in ca

drul intilnirilor intern itionale. regionale, bilaterale sau multila
terale.

Dar tot in această perioada s-an manifestat și tendințe nega
tive. inspirate de acele ierte politice ostile procesului de destin
dere in Europa și in lume, instaurării unui climat de securitate 
și cooperare pe continent, a unor relații eu adevărat democratice 
intre state, făuririi unei noi ordini economice și politice interna
ționale. Inele cercuri politice preconizează aplicarea fragmen
tară. parțială a prevederilor Actului final, ceea ce ar duce la di
minuarea semnificației practice a întregului document, el avind 
un caracter unitar, al cărui conținut nu poate fi știrbit fără a 
aduce prejudicii măsurilor fundamentale înscrise in acesta și de 
care depinde intărirea securității si colaborării pe continentul 
european. Conferința a subliniat că adevărata securitate a 
popoarelor nu rezidă in împărțirea Europei in grupări militare 
opuse, ci in organizarea unui nou tip de relații interstatale, că în
făptuirea unei Europe așezate in afara unei conflagrații inseamnă 
o Europă alcătuită din state independente, bazată pe colaborare 
pașnică și egală in drepturi intre toate țările, indiferent de orin- 
duirea socială, potențialul militar sau economic.

Pentru asigurarea continuității procesului de edificare in Eu
ropa a unui sistem trainic de securitate și cooperare la care să-și 
aducă contribuția toate statele participante in condiții de egali
tate, este necesar ca eforturile tuturor țărilor să fie orientate 
spre aplicarea in practică, prin măsuri și acțiuni concrete, pe 
plan bilateral și multilateral a prevederilor din Actul final, spre 
rezolvarea problemelor incă nesoluționate și identificarea de noi 
domenii și forme de colaborare. Se cuvine reamintit faptul că 
documentul adoptat la nivelul cel mai înalt la Helsinki prevede 
modalități de continuare in cadru organizat a procesului destin
derii și conlucrării pe continent. In acest context, reuniunea re
prezentanților miniștrilor afacerilor externe ai statelor partici
pante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, caic 
va avea loc la Belgrad in 1977, prima dintr-o serie de reuniuni 
periodice, este chemată să aprecieze felul in care prevederile Ac
tului final au inceput să fie puse în aplicare, să stabilească do
meniile de colaborare viitoare, să precizeze acțiuni concrete, de 
perspectivă.

Procesul edificării unui climat de securitate și cooperare In 
Europa nu poate fi opera a citorva luni, ci reprezintă un proces 
de lungă durată, care, în același timp, reclamă participarea activă 
a tuturor popoarelor continentului, exprimă dorința lor fermă de 
a aplica prevederile convenite, de a găsi noi și noi căi și modali
tăți care să adincească noul curs de destindere, pace și colabo
rare. Relațiile pe baze noi intre țările eurbpcne nu vor putea fi 
clădite decit pe respectarea neabătută de către toate țările, și

față de fiecare dintre ele, a principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne, nerecurgerii ia forță și la amenințarea cu forța. 
România consideră că asigurarea continuității procesului de edi
ficare a unei Europe a securității și colaborării este indisolubil 
legată de necesitatea întreprinderii unor măsuri practice de de
zangajare militară și dezarmare, și in primul rind de dezarmare 
nucleară, care să ofere fiecărui popor garanția dezvoltării libere 
și independente, la adăpost de orice agresiune sau ingerințe in 
treburile interne. Luarea unor măsuri hotărite de dezarmare este

■ cu atit mai stringentă cu cit in Europa se găsesc acumulate 
uriașe mijloace de distrugere in masă care ar putea fi folosite 
direct, prin accident sau ca instrument al politicii de presiune și 
amenințare.

omânia consideră că etapa nouă deschisă de Confe
rința general-europeană este hotăritoare pentru dez
voltarea colaborării pe multiple planuri ca : schim
burile comerciale, cooperarea industrială, coopera
rea tehnieo-științifică, colaborarea in domeniile cul
turii. educației, informației, al contactelor umane.

Colaborarea economică presupune găsirea unor modalități con
crete de participare pe bază egală la proiecte de interes comun. 
Colaborarea culturală trebuie să promoveze un larg schimb de 
valori spirituale care să asigure mai buna cunoaștere reciproca, 
combaterea fenomenelor nocive, a teoriilor rasiste și război
nice care reprezintă o poluare morală a omenirii și, în special, a 
tinerei generații. România ca țară socialistă și, în același timp, 
ca tară in curs de dezvoltare, consideră că in etapa actuală o 
Europă a unei colaborări largi și neîngrădite poate și trebuie să 
fie in măsură să-și aducă contribuția la soluționarea probleme
lor urgente din viața internațională intre care cele privind eli
minarea lenomenelor de subdezvoltare ocupă un Ioc principal.

înfăptuirea acestor aspirații vitale ale popoarelor europene re
clamă acțiuni comune, terme din partea tuturor statelor, guver
nelor și națiunilor de pc continent, sporirea eforturilor tuturor 
forțelor progresiste, democratice, ale opiniei publice înaintate in 
scopul întreprinderii unor pași concreți pe calea afirmării cursu
lui nou de destindere și pace în Europa. România, in spiritul 
prevederilor înscrise în Programul P.C.R., al documentelor adop- 
taie de C ongresul al Xl-lea al partidului, va acționa cu hotărîre 
m continuare, constructiv — așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in expunerea prezentată la Marea Adunare Națională — 
pentru înfăptuirea angajamentelor asumate și aplicarea preve
derilor Actului final, instaurarea unor relații cu adevărat noi în
tre statele europene, pentru o dezvoltare largă a colaborării în 
condiții de deplină egalitate, care să contribuie la cauza picii în 
Europa și in întreaga lume.

GH. SPRINȚEROIU

1 * ■ ’ 1 ^*lexiconul „se nițeii flll<erefului"
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