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cu cadre din domeniul cercetării 
științifice și proiectării tehnologice

Abordind probleme fundamentale
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ale Invătămintului. direcțiile 
in care trebuie să se acționeze 
pentru formarea omului nou.

TOVARĂȘUL
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
a efectuat ieri, o vizită

Joi, 30 septembrie, la C.C. al P.C.R., a 
avut loc. sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii So
cialiste România, o consfătuire de lucru cu 
cadre din domeniul cercetării științifice și 
proiectării tehnologice.

Au luat parte tovarășul Manea Mănescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Glicorghc Cioară. Lina 
Ciobanu. Ion ioniță. Petre Lupii. Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Iosif Banc, Teodor 
Coman, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilinet. Ion L’rsu. Ion Dincă, Constantin 
Dăscălescu și Aurel Duma.

La consfătuire au participat miniștri, pre
ședinți ai academiilor de științe, secretari cu 
problemele economice ai comitetelor jude
țene de partid și municipiului București, direc
tori generali de institute centrale de cer
cetare, cadre de conducere din institute de 
cercetare și proiectare tehnologică, specialiști 
din centrale industriale și din întreprinderi, 
cadre didactice din învățămîntul tehnic supe
rior, cercetători și proiectanți.

In încheierea consfătuirii, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

Secretarul general al partidului a arătat că 
obiectivul consfătuirii a fost examinarea mo
dului în care se înfăptuiesc directivele Con
gresului al XI-lea al partidului in domeniul 
cercetării științifice și proiectării, a felului in 
care se asigură introducerea in producție a

rezultatelor cercetării, a tehnologiilor elabo
rate cu forțe proprii, precum și a celor im
portate.

Subliniind că au fost obținute o serie de 
rezultate bune în multe domenii ale cerce
tării științifice, in abordarea unor teme izvo- 
rînd din cerințele dezvoltării economico-so- 
ciale a țării, in introducerea rezultatelor a- 
cestora in producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat, totodată, existența unor 
serioase rămîneri în urmă, mai ales in fina
lizarea cercetării, în însușirea unor tehno
logii noi, inclusiv în asimilarea unor licențe 
străine.

Secretarul general al partidului a arătat că 
nu toate institutele și-au concentrat forțele 
asupra unor probleme principale, hotărîtoare 
pentru domeniile respective, că se depun încă 
eforturi și se cheltuiesc mijloace importante 
pentru teme minore și, uneori, fără un țel fi
nal precis, manifestindu-se risipă a forței de 
muncă și a mijloacelor de cercetare. Rămi- 
neri în urmă serioase se constată, de aseme
nea. in introducerea în producție a unor cer
cetări finalizate, cu toate că în domeniile .res
pective fabricăm produse cu caracteristici ne
corespunzătoare, cu consumuri mari de ener
gic și materii prime. Unele ministere suba- 
preciază realizările cercetătorilor noștri, forța 
de creație științifică națională și insistă pen
tru procurarea din străinătate a unor utilaje 
și instalații care nici măcar nu prezintă per
formanțe superioare față de cele de care dis
punem noi sau pe care le-am putea realiza 
in țară. La rîndul lor, unele organe centrale
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Tovarășul Edward Gierek,
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

va face o vizită de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului, Comunist 
Român, președintele Republicii

Socialiste România, tovarășul 
Edward Gierek. prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez,

va efectua o vizită de prietenie 
în Republica Socialistă Româ
nia, în perioada 7—10 octom
brie a.c.

la Academia de partid și de pregătire a cadrelor de conducere de pe lingă C.C al P.C.R.
Un nou și fructuos dialog privind înfăptuirea in 

condiții cit mai bune a politicii partidului, a hotăriri- 

lor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., ale Congre

sului educației politice și al culturii socialiste

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut în cursul dimineții de 
vineri. 1 octombrie, o vizită la 
Academia ..Ștefan Gheorghiu".

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu. Emil Bobu. 
Cornel Burtică. Ion Ionită. Paul 
Niculescu, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Iosif Uglar, 
Teodor Coman si Mihai Gere.

In cursul acestei vizite, legate 
d? inaugurarea noului edificiu 
de învățămint al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și de recen
ta deschidere a anului universi
tar. secretarul general al parti
dului a abordat probleme pri
vind direcțiile in care trebuie 
să acționeze această prestigioasă 
instituție de partid pentru a-și 
îndeplini cu succes îndatoririle 
sporite ce îi revin în formarea 
omului nou. a unor cadre de 
conducere pentru toate sectoa
rele de activitate, capabile să 
înfăptuiască în condiții cit mai 
bune politica partidului, hotă-

rîrile celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., ale Congresului 
educației politice si al culturii 
socialiste, programul de înflorire 
materială și spirituală a țării.

Secretarul general al partidu
lui a fost întimpinat, la sosire, 
cu deosebită căldură, de tovară
șul Leonte Răutu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C'C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de conducere, recto
rul Academiei ..Ștefan - Gheor
ghiu". de secretarul Comitetului 
de partid și prorectorii Acade
miei.

Adresînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun ve
nit. în numele tuturor cadrelor 
didactice, studenților și cursan- ■ 
ților. rectorul Academiei a re
levat că prezența sa la această I 
inaugurare reprezintă pentru i 
colectivul instituției un nou pri
lej de a-i mulțumi din inimă I 
pentru minunatele condiții de j 
muncă create.

Profesorii și studenții Acade- | 
miei au trăit cu intensă bucurie
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tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși,

Doresc să folosesc prilejul 
acestei vizite la Academia de 
partid și de pregătire a cadre
lor de conducere de pe lingă 
Comitetul Central al partidu
lui — vizită legată de darea 
in funcțiune a noului local, 
dar care corespunde oarecum 
și cu începerea noului an de 
învățămint — pentru a vă a- 
dresa dumneavoastră, tuturor 
cadrelor și cursanților Acade
miei un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a mea personal, 
precum și cele mai bune urări 
de succes in activitatea de în
sușire a concepției materialis
mului dialectic și istoric, a so
cialismului științific, materia
lizate in documentele Congre
sului al XI-lea al partidului,

in Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a pa
triei spre comunism. (Aplauze 
puternice).

Noul an de învățămint, in
clusiv in învățămintul de 
partid, coincide cu primul an 
al noului cincinal, deci cu tre
cerea la realizarea Directive
lor de dezvoltare economico- 
socială a României, de ridi
care a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație, 
de creștere a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregu
lui popor. Totodată, aceasta 
coincide cu trecerea la reali
zarea programului stabilit de 
Congresul al XI-lea al parti
dului, dezvoltat de Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, privitor la activita
tea educativă de formare a

omului nou, in stare să asigure 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru atît pe plan 
intern, cit și pe plan interna
țional.

In aceste împrejurări, Aca
demiei de partid și de pregă
tire a cadrelor de conducere 
de pe lingă Comitetul Central 
îi revin îndatoriri deosebit de 
mari. Aici învață, de fapt, ac
tivul de bază al partidului și 
statului nostru din toate do
meniile de activitate. Anual, 
aproape 11 000 de activiști ur
mează diferite forme de pre
gătire în cadrul Academiei. 
Este un complex uriaș. în fața 
cadrelor, a conducerii Acade
miei stă obligația de mare 
răspundere de a asigura ca 
toți cursanții să-și însușească 
in cele mai bune condițiuni 
documentele partidului, poli

tica statului nostru, concepția 
noastră revoluționară despre 
lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric, socia
lismul științific —, fără de 
care nu se poate vorbi de o 
temeinică pregătire a cadrelor 
de partid și de stat care să le 
permită să-și îndeplinească 
îndatoririle și obligațiile ce le 
revin în diferite sectoare de 
activitate.

Putem spune că, in ansam
blu, rezultatele sînt pozitive. 
Am fi însă nedrepți dacă nu 
am menționa că mai sînt încă 
multe de făcut pentru ca A- 
cademia să-și îndeplinească 
pe deplin rolul deosebit de 
important ce-i revine în socie
tatea noastră. Cerințele ce se 
pun în fața cadrelor de partid 
și de stat sînt tot mai mari. 
Problemele dezvoltării econo-

mico-sociale, schimbările care 
au loc în societatea noastră, ca 
rezultat al dezvoltării forțelor 
de producție și perfecționării 
relațiilor de producție, trans
formările in structura socială 
a țării, cer o temeinică înțele
gere și o justă interpretare a 
legităților generale. Totodată, 
ele reclamă o cunoaștere pro
fundă a felului cum trebuie 
acționat pentru conducerea 
conștientă a schimbărilor so
ciale, astfel incit să se înlăture 
contradicțiile ce se manifestă 
inerent și să se asigure dez
voltarea armonioasă a întregii 
societăți.

In același timp, pe plan in
ternațional au loc schimbări 
uriașe. Raportul de forțe se 
schimbă cu rapiditate, popoa
rele își afirmă cu tot mai 
multă putere voința de a pune

capăt politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, de 
forță și dictat, de a fi stăpîne 
pe bogățiile lor și a le folosi 
corespunzător intereselor dez
voltării economico-sociale pro
prii, ridicării bunăstării lor, 
întăririi independenței și su
veranității naționale. (Aplauze 
puternice). Aceste schimbări 
necesită o temeinică cunoaș
tere a factorilor și legităților 
care stau la baza dezvoltării 
vieții mondiale, înțelegerea 
faptului că întreaga dezvoltare 
socială confirmă spiritul con
cepției revoluționare despre 
lume și viață, că în mod legic, 
indiferent de obstacolele și 
greutățile care pot apărea, o- 
menirea se îndreaptă cu pași 
fermi spre societatea fără 
clase, spre o societate a drep
tății sociale și a egalității in
tre națiuni, spre o societate în 
care fiecare popor și fiecare 
cetățean să participe conștient 
atît Ia dezvoltarea relațiilor 
noi pe plan internațional, cit 
și la dezvoltarea democratică 
pe plan național, Ia afirmarea 
plenară a personalității u- 
mane. (Aplauze puternice).

Se afirmă cu putere necesi
tatea făuririi noii ordini eco-
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TOVARĂȘUL
■>

NICOLAE CEAUȘESCU A PARTICIPAT

Fotografiile : ORESTE PLECAN și VASILE RANGA

la adunarea activului de bază de 
comandă și de partid din armată 
într-o atmosfera de puternica vibrație patriotica, participant la adunare au

exprimat gîndurile și sentimentele de adîncă dragoste și atașament pe care

le nutresc ostașii țării față de partid, față de comandantul suprem
Tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, comandant su
prem al forțelor armate, a par
ticipat vineri la Adunarea acti
vului de bază de comandă și de 
partid din armată.

La adunare au luat, de ase
menea. parte tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ion Io
niță și Teodor Coman.

Comandantul Suprem al For
țelor Armate a fost întimpinat 
de generalul-colonel Ion Co
man. ministrul apărării na
ționale.

La sosire, în aula Academiei 
militare, unde s-au desfășurat 
lucrările adunării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fostîntîm- 
pinat cu îndelungi aplauze și 
puternice ovații de participanți. 
Aclamind „Ceaușescu — P.C.R.", 
ei au dat glas, in această atmo

sferă de puternică vibrație pa
triotică, gindurilor și sentimen
telor ’ de adîncă dragoste și 
neclintit atașament pe care le 
nutresc ostașii țării față de 
partid, față de comandantul lor 
suprem. în uralele și ovațiile 
participanților la adunare și-au 
găsit.expresie devotamentul lor 
fără margini față de patrie, în
crederea nestrămutată în în
treaga politică internă și exter
nă a partidului și statului, hotă- 
rirea fermă de a-și consacra 
toată priceperea și puterea de 
muncă apărării cuceririlor revo
luționare ale națiunii. întăririi 
continue a capacității de apărare 
a țării, progresului și civilizației 
României socialiste.

în cadrul dezbaterilor, la 
care au participat adjuncți ai 
ministrului, comandanți de ar
mate și de armă, șefi de direc
ții centrale, comandanți de mari 
unități, șefi de state majore și

secretari de consilii politice, co
mandanți de unități, instituții 
militare de învățămint și secre
tari de comitete de partid, s-a 
analizat modul în care acțio
nează militarii de toate gradele 
pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor ce le revin din docu
mentele Congresului al XI-lea 
al partidului și Congresului edu
cației, politice tși al culturii .so
cialiste, pentru îndeplinirea cu 
fermitate ■ a ordinelor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandant suprem al 
forțelor noastre armate, privind 
ridicarea capacității combative a 
unităților și marilor unități, 
realizarea cu rezultate supe
rioare a tuturor misiunilor în
credințate de partid armatei.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru prezența la 
această adunare, generalul-colo
nel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale, a spus: Con

secvența cu care dumneavoas
tră, tovarășe comandant su
prem, vă ocupați de întărirea 
permanentă a capacității de 
apărare a patriei, de elaborarea 
și fundamentarea politicii și 
doctrinei militare a partidului și 
statului, de rezolvarea comple
xelor probleme concrete ale for
țelor armate și celorlalte ele
mente ale sistemului național de 
apărare, participarea dumnea
voastră la principalele, activități 
ce au loc în cadrul armatei ge
nerează de fiecare dată senti
mente de nestăvilită bucurie și 
profundă satisfacție.

Exprimînd recunoștința comu
niștilor din armată, a tuturor 
militarilor, pentru prodigioasa 
activitate creatoare pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o 
desfășoară în fruntea partidului 
și statului, pentru spiritul nova-
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Cerințe obligatorii

în fiecare

unitate agricolă

de lucru

CAMPANIA ÂGBICOLA DE TOAMNĂ
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Producția, realizările obținute 
dimensiunea exactă a nivelului 

pregătirii profesionale
Respectarea normelor de semănat, 

a ritmului

MECANIZATOR — 
cea de-a doua profesie 
valoroasă experiență a lucrătorilor ogoarelor 
din județul Prahova, in sprijinul urgentării 

lucrărilor agricole



CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) 
nomice internaționale și — pe 
această bază — a unei noi or
dini politice care să pună ca
păt relațiilor de inechitate și 
să instaureze raporturi noi, de 
egalitate, să deschidă calea 
lichidării subdezvoltării, acce
lerării progresului țărilor ră
mase în urmă, ca o necesitate 
obiectivă de care depinde 
crearea unei lumi a păcii și 
colaborării internaționale. 
Tocmai in această direcție 
Partidul Comunist Român și 
guvernul Republicii Socialiste 
România desfășoară o activi
tate intensă de întărire a co
laborării și prieteniei cu țările 
socialiste, de lărgire a colabo
rării multilaterale cu țările in 
curs de dezvoltare — ca fac
tori primordiali ăi dezvoltării 
relațiilor internaționale pe 
principiile de egalitate, res
pect al independenței și suve
ranității naționale. (Aplauze 
puternice). Fără îndoială că, 
in spiritul concepției noastre 
revoluționare, trebuie să ținem 
seama de realitățile in care 
trăim, deci și de faptul că 
in lume există și vor conti
nua să existe încă multă 
vreme țări și grupe de țări 
cu orînduiri sociale diferite. De 
aici și necesitatea dezvoltării 
relațiilor între state cu orin- 
duiri sociale diferite — ceea 
ce dealtfel și realizează in 
practică partidul nostru. Con
siderăm că aceasta constituie 
o necesitate a lumii de astăzi, 
că această politică se înca
drează in politica generală de 
pace și colaborare pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice).

Ținem deci seama, atit pe

plan național, cit și pe plan 
Internațional, de afirmarea eu 
putere a forțelor socialismu
lui, de întărirea puterii econo
mice a țărilor socialiste, de 
creșterea rolului lor in lume, 
de faptul că noi și noi popoa
re se pronunță pentru calea 
socialistă de dezvoltare, co
respunzător condițiunilor con
crete. necesităților izvorite din 
relațiile de producție din ță
rile respective, realităților is
torice, naționale și sociale de 
care obligatoriu trebuie să 
țină seama un popor care do
rește să treacă pe calea socia
listă de dezvoltare. Aceste 
schimbări, afirmarea cu putere 
pe plan internațional a dorin
ței unui număr tot mai mare 
de popoare de a trece spre 
socialism impun înțelegerea 
temeinică a problemelor și 
legităților dezvoltării econo- 
mico-sociale, pentru a putea 
duce o politică justă, in con
cordanță cu schimbările care 
au loc, cu necesitățile dezvol
tării progresiste a soeietății 
omenești, ale asigurării păcii 
internaționale. (Aplauze pu
ternice).

M-am referit la toate aces
tea — deși îmi propusesem să 
fiu scurt, avind in vedere că 
săptămina viitoare avem o 
consfătuire largă cu cadrele 
din învățămintul de partid și 
de Ia catedrele de științe so
ciale. unde vom dezbate aceste 
probleme —. pentru că am do
rit să subliniez răspunderea 
mare ce revine Academiei, ca
drelor didactice și cursanților 
de aici in însușirea politicii 
partidului nostru.

Am menționat la început că 
putem aprecia că s-au obținui

rezultate bune, dar avem tăcă 
multe de făcut. Sint o serie 
de lipsuri in felul in care se 
predau unele discipline ; tacă 
nu in suficientă măsură aces
tea sânt legale de .abh.ik 
concrete ale vieții sorii le. De 
asemenea, acest valoros corp 
de cadre, ăt șt acest mare nu
măr de activiști de partid care 
învață aici, nu participă ia 
suficientă măsura la actitita- 
tea poHtică-socială. la promo
varea in viață a politicii parti
dului și statului. Intelec că pe 
primul pian puneți iirr ifimia 
tul dar, așa cum vă este cu
noscut. este necesar ca iavă- 
țămintul să fie mult mai legat 
decit pină acum de activita
tea practică, asigurind parti
ciparea profesorilor și cursan- 
tilor la diferite forme ale pro
ducției. Desigur, ia acest caz 
producția îmbracă un carac
ter deosebit. Am discutat as
tăzi — tovarășul Rautu s-a 
referit la aceasta — ca. pe 
lingă diferite lucrări despre 
eficiența economică, să pro
băm eficiența studiului prin 
următoarea practică : Acade
mia, cursanții săi să ia un 
număr de întreprinderi cu 
pierderi in producție sau cu 
deficiențe in activitatea lor si 
să ajute colectivele respective 
in organizarea muncii, astfel 
incit in cursul unui au aces
tea să devină rentabile, să 
ajungă model de activitate. 
Am stabilit ea Academia să 
se ocupe de ZO de asemenea 
întreprinderi, dar poale «Bl 
prea puține • (Aplaszc Dacă 
și după 197! vor mai fi între
prinderi — in orice caz uni
tăți economice cu activitate 
mai slabă vor fi întotdeauna

întreprinde:

cure am ștabOt să reprezinte
practică a învăță

demna -șteCaa Gheorghiu*, ca
drele și cwnaecd să-e: desfâ-

astfeL tutr-adevăr. dm Aeade- 
mia ie partid ă de pregătire

«*» eus tn acest tei roucepe 
Croind Cestral al partid>-

bczeâ. ideologică si culturală

As dori să mă refer, pe 
un. la an ah aspect care o-

rupă un lor importaut m ae- 
trviaalea Academiei, și -■ - v

la pregătirea unui număr de 
activiști ai altor partide, ai 
unor mișcări de eliberare na
țională. a unor cadre de con
ducere pe linie de stat din di
ferite țări. Aceasta se înscrie 
in politica generală a parti
dului nostru de dezvoltare a 
colaborării cu alte partide, cu 
mișcările de eliberare națio
nală. cu țările in curs de dez
voltare. Am dori ca. in viitor, 
să extindem și mai mult a- 
ceastă latură a activității 
noastre, ținind seama că ne
cesitățile lichidării subdezvol
tării. ale accelerării progresu
lui economico-social al țărilor 
ramase in urmă, necesită ca
dre bine pregătite pentru toate 
sectoarele de activitate. Ar 
trebui să ne gindim — desi
gur. in măsura in care și par
tidele și statele care trimit in 
țara noastră activiști să în
vețe. vor dori — să creăm 
condițiuni ca și aceștia să 
participe la o serie de activi
tăți concrete, chiar și politice, 
dar mai cu seamă la activita
tea de conducere și organiza
rea Întreprinderilor, pentru a 
putea dobindi o experiență 
practică cit mai bună in tim
pul studiilor in România. A- 
ceasta va fi. cred, o contribu
ție și mai însemnată la întă
rirea colaborării cu partidele 
și țările respective, la pregă
tirea cadrelor de care acestea 
au nevoie pentru dezvoltarea 
activității lor. pentru asigura
rea progresului lor economic 
și social. Fără îndoială că in 
viitor cerințele de cadre ale 
acestor partide și state vor 
crește și mai mult și se im
pune să dezvoltăm această la
tură a activității noastre. Va

fi, dc fapt, o expresie concretă 
a solidarității, a relațiilor fră
țești, a luptei comune pentru 
lichidarea subdezvoltării, pen
tru promovarea unei politici 
nof, de egalitate și indepen
dență, de realizare a progre
sului economic-social pe plan 
internațional. (Aplauze puter
nice).

Din punct de vedere mate
rial cred că astăzi Academia 
„Ștefan Gheorghiu” dispune 
de condițiuni optime. Unii to
varăși Ie apreciau ca fiind 
chiar prea bune. Să vă spun 
drept, și eu împărtășesc aceas
tă părere. Aș dori numai să 
atrag atenția asupra unui lu
cru : să nu se interpreteze de 
către cursanți sau de către 
profesori că felul în care s-a 
construit acest edificiu de in- 
vățămint trebuie să reprezinte 
un model pentru viitor. Dacă 
s-ar vorbi de model, cu l-aș 
putea numi un model de con
strucție neeconomică. Intr-a
devăr — s-a făcut cam multă 
risipă. Noi trebuie să-înțele
gem că nu putem construi so
cialismul și comunismul fă- 
cind risipă, că trebuie să pro
movăm pretutindeni o activi
tate de bună gospodărire a 
fiecărui leu, a fiecărui gram 
de material. Or, constructorii 
de aici — cu regret trebuie 
să spun — nu au ținut seama 
de toate aceste îndatoriri.

Dar. făcind abstracție de a- 
ceasta. dispuneți astăzi de o 
bază materială excelentă. A- 
veți deci condiții să ridicați 
nivelul activității de învăță- 
mint. de cercetare pentru în
deplinirea tuturor îndatoriri
lor ce revin atit cadrelor, cit 
și cursanților. Aș dori să ex

prim convingerea că veți fo
losi in mod corespunzător a- 
ceastă bază materială exce
lentă, că veți acționa cu pa
siune, cu îndrăzneală, cu spi
rit novator pentru înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru, pentru însușirea cu
noștințelor necesare activită
ții de viitor. Să acționați în 
așa fel incit Academia să de
vină un puternic centru de 
formare a cadrelor de partid 
și de stat cu spirit revoluțio
nar, a unor activiști care să 
lupte cu pasiune și îndrăznea
lă pentru promovarea noului 
în toate sectoarele vieții so
ciale. Academia trebuie să 
formeze oameni, activiști care 
să fie gata să acționeze întot
deauna, în orice împrejurări, 
ca adevărați revoluționari, să 
facă totul, orice sacrificii, 
pentru făurirea socialismului 
și comunismului în țara noas
tră, pentru apărarea indepen
denței și suveranității patriei, 
pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu țările socia
liste, cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, 
pentru o politică de pace și 
colaborare internațională. (A- 
plauze puternice).

Cu această convingere și cu 
această dorință, vă urez 
succes în invățămint și in ac
tivitatea generală, multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, urale. Se scandează : 
„Ceaușescu-P.C.R.“. într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți ovaționea
ză îndelung pentru secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

La Academia de partid și de pregătire a cadrelor de conducere de pe lingă CC. al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

acest moment sărbătoresc. Ei 
și-au exprimat cu putere senti
mentele de dragoste și atașa
ment, pe care le nutresc fată de 
partid și secretarul său general, 
recunoștința lor profundă pen
tru îndrumarea permanenta de 
care se bucură din partea con
ducerii partidului, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în această atmosferă entuzias
tă. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
invitat de gazde, taie panglica 
inaugurală a noului edificiu. A- 
plauze puternice, urale si ova
ții însoțesc acest moment care 
se va înscrie ca un eveniment 
de seamă in cronica instituției ; 
ele continuă, cu aceeași inten
sitate. și in clipa în care secre
tarul general al partidului dez
velește placa inaugurală ce con
semnează : ..Acest edificiu al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu**, 
datorat preocupării conducerii 
de partid, grijii și solicitudinii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
fost inaugurat, in prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
astăzi. 1 octombrie 1976“.

Noua construcție, care cuprin
de o aulă, mai multe amfiteatre, 
numeroase săli pentru dezba
teri și aplicații, cabinete si la
boratoare, spații pentru biblio
teci. și documentare oferă con
diții optime pentru desfășu
rarea procesului instructiv-edu- 
cativ la nivelul exigențelor unui 
invățămint modern, strins legat 
de practica vieții noastre social- 
economice.

în legătură cu modul cum a 
fost conceput și realizat acest 
important edificiu de către pro- 
iectanți si constructori, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a avut 
observații critice referitoare la 
risipa de spațiu, la faptul că să
lile clădirii nu au fost delimi
tate prin pereți mobili, care 
permit realizarea unor săli cu 
dimensiuni variabile, adaptabile 
nevoilor concrete, de moment, 
ale procesului de invățămint ; pe 
lingă aceasta, s-a apelat la re
zolvări constructive costisitoare, 
realizindu-se, de pildă, holuri 
prea spațioase, ne justificat de 
încăpătoare față de destinația 
lor. structuri de rezistență su
pradimensionate.

In holul central al noii clădiri, 
gazdele au organizat o expoziție 

de panouri care înfățișează. în 
imagini sintetice. bosaia ac:iv.- 
tate a Academiei. în unită! ie 
de invățămint și cercetare ale 
instituției se pregătesc sau 
perfecționează, anual, sub în
drumarea a peste 300 de cadre 
didactice, mai bine de 10 W de 
studenți și cursanți. Din anul 
1971. peste 56 000 de cadre au 
urmat diferitele cursuri de pre
gătire sau de perfec*,-.cnare.

In continuare se vizitează să
lile și cabinetele repartizate, la 
diferite nivele ale edificiu!ui. 
Institutului pentru pregătirea 
cadrelor in problemele condu
cerii sodal-pohtice. Facultății 
de ziaristică. Cer. irului de per
fecționare a pregătirii cadrelor 
de partid, ale organizați Lor de 
masă și obștești. Instnu’.uhii 
central de pregătire a cadrelor 
de conducere cin economie si 
administrația de stat.

în dialogul care are loc in 
laboratoare și cabinele, in am
fiteatre si săli de cursuri. sint 
abordate probleme fundamenta
le ale orientării invătăndniului 
nostru superior. Secretarul ge
neral al partidului insistă, in. 
cursul acestui dialog, mai cu 
seamă asupra necesității de a 
se asigura procesului de invâtă- 
mint o eficientă cit mai mare. 
Apreciind pozitiv faptul că nu
meroase teze de doctorat si lu
crări de absolvire au fost ac
ceptate si aplicate de organisme 
de partid, unități administrative 
sau economice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat faptul că 
numai practica verifică valoarea 
unei cercetări. Or. din acest 
punct de vedere — a apreciat 
secretarul general al partidului 
— efectele faptului că nume
roase cadre de conducere au ab
solvit cursuri de perfecționare 
se fac insuficient simțite in ac
tivitatea economică. O lu
crare, o teză este reușită nu
mai dacă rezolvă o problemă 
concretă. în această idee, secre
tarul general al partidului a 
propus ca un număr de între
prinderi — industriale, agricole, 
de construcții — cu rezultate ce 
nu sint pe măsura posibilităților 
lor să fie încredințate unor co
lective de cadre didactice si 
cursanți ai Academiei care vor 
trebui să elaboreze și să pună 
în aplicare soluții pentru ca. în 
termen de un an. să se asigure 
ridicarea eficienței lor econo
mice. .

Avînd în vedere nivelul ridi

cat al pregătiră politice $x bar.i 
experiență pe care o au cadrele 
didacrice si cursant Arasem.:-. 
-Ștefan Gneorgmu*. îovarâsu- 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
profesorii șî s-tudențn de ari 
trebuie să aducă o contribuie 
mas mare den: poă acum ia în
treaga acriritare ideojogxâ a 
pariidnîm. să reprezinte xm ac
tiv de bază al Corni ym mi Ces-

La încheierea vizitei in noul 
se Lu al .Academia, revenmd iu 
boiul centrai, xrrsrăsul Nicolae 
Ceaufescu s-a innir..: cu ca- 
cu snadestii si eursartn Arade- 

La soarea secretam—i. general 
al pamdciu. in wfirr ztnil 
braitc. arale nesf.rfi’.e au da: 
expresie ornariulu; profund, re- 
riir.oșxmța șx încrederii ne- 
strânnnate a celor ce profesează 
sau smdiază ia această impor
tantă instirirtie de rivățântir.: 
superior față de tovarășul 
Nicola? Ceausescu, sub a cărui 
inaHâ îndrumare și grijă se pre
gătesc. m coadiți: excepționale, 
activiști pentru toate compart:-
mentele vieții noastre politice, 
sociale si economice. Printre 
cei prezenți se afla studenți ș» 
cursanți din alte țâr:, pentru 
care experiența românească, 
exemplul dinamic al României, 
creativitatea politicii sale, vor 
constitui, fără îndoială. surse de 
activitate rodnică in țările lor. 
în slujba nobilelor idealuri ale 
progresului social, ale umanis
mului și păciL

Luind cuvintul. tovarășul 
Leonte Răum a exprima: bucu
ria cadrelor didactico-științifice 
și miilor de cursanți de a avea 
in mijlocul lor. in acest moment 
sărbătoresc, pe secretarul gene
ral al partidului.

Bucuria si emoția noastră — 
a spus vorbitorul — sint cu atit 
mai mari cu cit multe din cele 
mai de seamă momente din is
toria Academiei ..Ștefan Gheor
ghiu" sint nemijlocit legate de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Dumnea
voastră v-a aparținut inițiativa 
de a așeza acum 18 ani Acade
mia noastră in această incintă. 
Sinteți inspiratorul hotăririlor 
de partid care au dat Academiei 
actualul ei contur, ca instituție 
chemată să asigure, în cadrul
unui sistem unitar, sub directa 
conducere a Comitetului Central,

pittKuea ss perferixearea ea- 
dreâoc* ccccmcere a ari.-~ hm 
de pariri socaS-porimce. eeooo- 
znare J. de *tac_ 

r.c cuvintarea de o — 
Tii-itîwi r bocit- e de

cutsce de a u^ajțgara etfc-
fîria de jrrrâjâsun: si cercetare, 
a cărui realizare o dasccâm
pcrorijpigu ceossaose a coc. du
cem de pami «r.ju p
<fciri excepcaosale pe tare dum- 
zxavoacs^râ persccal Je mazuf es- 

faU de Academia noas:râ. 
ca si fa^ âe uk ce une de sfera 
vastă a inrâuzEinniiui. ideoio- 
gx- stunței să cuhuru.

Icdxaî;::? pe care ni le-ați 
da: in timpul vizitei, observa
țiile critice făcute — a cootinuat 
vorix torul — vor sluji drept 
călăuză pentru întregul nostru 
corp didactic, pentru conduce
rea Academiei si Comitetul ei 
de partid.

Relevind că sarcina trasată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a ajuta un număr de între
prinderi să-și lichideze neajun
surile din activitatea lor econo
mică reprezintă o îndatorire de 
onoare. lectorul Academiei a 
spus: Vă asigurăm, stimate 
tmarâșe Nicolae Ceaușescu. că 
vom utiliza întregul potențial al 
cadrelor noastre didactice știin
țifice. cu activa participare a 
studenților și cursanților noștri, 
pentru ca. la sfirșitul anului 1977, 
să vă raportăm îndeplinirea a- 
cestei sarcini, ca o demonstrație 
palpabilă a eficienței activității 
noastre.

în spiritul hotăririlor Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste, al Programu
lui de măsuri elaborat sub ne
mijlocita dumneavoastră con
ducere. sîntem angajați in pre
zent intens în efortul de per
fecționare a activității noastre 
de înlăturare a lipsurilor in con
ținutul și metodica ei. de ridi
care pe o treaptă superioară a 
ținutei ei științifice și ideolo
gice și. mai presus de orice, efi
cienței ei practice.

Pentru toate cite vă datorăm, 
vă exprimăm adinca noastră 
afecțiune, mulțumire și recu
noștință, odată cu hotărîrea 
fermă să ne înzecim eforturile 
pentru a îndeplini sarcina ce 
ne este încredințată de partid 

u>“*oe cadre care să posede ea-

aaaria waotalMMEt. A-ei* te-
F^ească m mod remeime
»—ncâ a paruduZui. să lupee 
cu fereci^te abrx-

s-arieîâjiî sorialsce muîtila^ral 
c-ezvo>a:e și de inainiare a 
Rorrâr.ie; spre cuimîie cele mai 
r--a?.e ale viiioruhu comunist.

In cuvintul său. siudemul 
Gbeargbe Otoga a dat expresie 
s-imunemeJor de sețărmuri'^ 
cragos:e. profundă recunoștință 
s: aleasă prețuire ale studenți
lor si cursanților Academiei 
per.:ru neobosiUi și prodigioasa 
activitate pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară 
in fruntea partidului și sfatu
lui nostru.

Arătînd că a venit la Acade
mie de pe meleaguri argeșene. 
unde a lucrat ca muncilor și 
apoi ca activist de partid la 
construcția salbei de hidrocen- 
:rale de pe Argeș și Olt, vorbi
torul a relevat că. in perioada 
de cind se numără printre cei 
ce studiază in aceasta inaltă 
școală de partid, a avut ne
numărate ocazii să consiate 
direct, nemijlocit preocuparea 
conducerii partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal. pentru conținutul și 
orientarea procesului de invă
țămint. a întregii activități a 
Academiei. Sintem pe deplin 
conștienți — a spus el — câ 
formarea noastră la nivelul exi
gențelor actuale și de perspec
tivă ale partidului implică 
eforturi susținute, "perseverență 
și responsabilitate pentru îm
bogățirea cunoștințelor teoretice 
in strinsă legătură cu practica, 
cu experiența bogată a partidu
lui nostru în conducerea vieții 
economice și sociale. Ne anga
jăm in fața dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, să 
nu precupețim nici un efort 
pentru a deveni activiști de nă
dejde ai partidului, participant 
activi la înfăptuirea neabătută 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

în numele cadrelor didactice 
de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", profesorul Nicolae Pe- 
treanu a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase 

penvu îndrumarea 
pcrmaner-iâ de care beneficiază 
d.- partea sa. pentru toi ceea 
ce .nfâpcu.€^e spre binele pa

la pregătirea acestui an. de 
învățămi™: — a spus vorbitorul 
— sub inriurirea ideik>r cu
prinse in ma^strala dumnea- 
voasiiâ expunere făcută ia pri
mul Congres ai educației politice 
și al culturii socialiste, cadrele 
didactice din Academie au su
pus unei aprofur.daie analize 
conținutul de idei al programe
lor și cursurilor de științe so
ciale. s^bilind măsuri cores
punzătoare de ridicare. în con
tinuare. a nivelului lor științi
fic. astfel incit să reflecte cit 
mai deplin activitatea teoretică 
creatoare a partidului nostru, 
care poartă pecetea contribuției 
decisive a personalității dum
neavoastră. Pentru noi, lucră
torii pe primul istoriei, opera 
dumneavoastră reprezintă un 
inepuizabil tezaur de idei și 
învățăminte privitoare la istoria 
țării noastre : in ea regăsim 
imaginea veridică și vie a ma
rilor momente ale vieții noas
tre naționale, a luptelor de eli
berare națională și socială care 
străbat ca un fir roșu întreaga 
noastră istorie. Ideile și tezele 
cuprinse in opera dumneavoas
tră sint o permanență în acti
vitatea noastră de zi cu zi. 
menită să cultive la studenți și 
cursanți sentimentele mindriei 
patriotice pentru țara și po
porul nostru, penriu faptul că 
facem pane dintr-un partid atit 
de puternic, cu tradiții bogate 
de luptă și activitate, cu o mare 
capacitate teoretică și de ac
țiune practică transformatoare.

Animați de strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă 
și viață comunistă, de consec
vența cu care conduceți parti
dul și poporul nostru pe calea 
progresului și civilizației, de 
prestigiul și recunoașterea in
ternațională a calităților dum
neavoastră, sîntem hotăriți să 
dovedim spirit de răspundere 
și inaltă exigență comunistă, sâ 
ne înzecim eforturile, pentru 
ca activitatea noastră să-și în
scrie cu maximă eficiență apor
tul Ia transpunerea exemplară 
în viață a Programului de mă
suri privind perfecționarea 
muncii ideologice, politice și 
cultural-educative, a indicațiilor 

dumneavoastră de astăzi, a tu
turor sarcinilor pe care ni le 
încredințează conducerea parti
dului.

întâmpinat cu ovații și aplau
ze care au răsunat cu intensă 
vibrație, minute in. șir. a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Importanta cuvintare, bogată 
in învățăminte, în semnificații 
majore, a găsit un profund 
ecou in rindul celor prezenți în 
amfiteatru, ale tuturor cadrelor 
didactice și studenților din 
Academie, care, prin interme
diul stațiilor de amplificare, au 
urmărit cu deosebită atenție 
mobilizatoarele îndemnuri adre
sate de secretarul general al 
partidului.

Exprimind tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cele 
mai vii mulțumiri pentru vizita 
întreprinsă, pentru indicațiile 
cuprinse in cuvintare, tovarășul 
Leonte Răutu a arătat, că sar
cinile primite care onorează în
tregul colectiv al Academiei- 
vor deveni un program concret 
de lucru, pentru a cărui apli
care corpul didactic și de cer
cetare, studenții și cursanții, toți 
comuniștii iși vor consacra toate 
forțele creatoare.

_A urmat apoi un moment în
cărcat de profunde semnificații, 
ovaționat cu înflăcărare de toți 
cei prezenți. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se înmi- 
nează un mesaj prin care ca
drele și cursanții Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" exprimă se
cretarului general al partidului, 
președintele țării, în această 
memorabilă zi, recunoștința lor 
profundă pentru minunatele 
condiții de muncă și învățătură 
create prin construcția noului 
edificiu academic și hotărîrea 
lor cea mai fermă de a urma și 
aplica in viață și muncă întrea
ga politică, principială și clar
văzătoare a Partidului Comu
nist- Român.

Pătrunși de însemnătatea cli
pei înălțătoare pe care o trăim 
— se spune in mesaj — ne anga
jăm în mod solemn, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
intensificăm eforturile pentru ca 
activitatea noastră să răspundă 
cit mai deplin exigențelot spo
rite ale partidului, pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a 

integrării învățămîntului cu cer
cetarea și practica social-poli- 
tică, pentru creșterea rolului A- 
cademiei în viață ideologică a 
țării în concordanță cu sarcinile 
ce ni le-ați încredințat.

Atenției cu care sîntem încon
jurați îi vom răspunde prin e- 
forturi sporite pentru continua 
perfecționare și modernizare a 
procesului instructiv-educativ, 
pentru a da partidului, patriei, 
noi și noi cadre bine pregătite, 
activiști de nădejde prin cu
noștințele, calitățile politice și 
exemplul lor în viața obștească 
și personală, militanți înflăcă
rați ai edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul ro
mânesc.

Avem o călăuză sigură în Pro
gramul partidului —- carta fun
damentală ideologică, teoretică 
și politică a întregului popor — 
in lucrările dumneavoastră, în 
celelalte documente ale Parti
dului Comunist Român, model 
de abordare creatoare a teoriei 
socialismului științific.

Dăruirea exemplară cu care 
îndepliniți sarcinile de mare 
răspundere încredințate de po
por, spiritul științific și dinamic 
pe care-1 imprimați politicii 
partidului și statului, fermita
tea revoluționară, promovarea 
consecventă a tot ceea ce este 
nou, progresist, spiritul de o- 
menie, de dreptate și echitate ce 
v;a caracterizează sint pentru 
noi un strălucit exemplu a ceea 
ce înseamnă să muncim, să tră
im și să învățăm în chip comu
nist.

Asigurîndu-vă încă o dată, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că dorința noastră cea mai fier
binte este aceea de a fi un spri
jin de nădejde al activității par
tidului, vă, dorim din adîncul 
inimii multă sănătate, viață în
delungată, fericire, noi și deo
sebite succese în neobosita ac
tivitate pe care o desfășurați 
pentru binele poporului nostru, 
pentru instaurarea pe întreaga 
planetă a unei lumi noi, mai 
drepte și mai bune.

Vizita tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" ia sfîrșit într-o 
atmosferă de intensă, de mare 
însuflețire.
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O rubrica ce se adresează spiritului tînăr:

CE CITIM, CUM CITIM ?
0 manifestare tradițională de prestigiu

„DECADA CĂRȚII ROMÂNEȘTI"

Deschidem azi o rubrica de critica și publi
cistică literară ce se adresează cu precădere 
spiritului tînăr. Ea vrea să fie un dialog liber pe 
teme de literatură, pornind de la ideea că li
teratura ocupă un loc important, sau ar trebui 
să ocupe, în viața spirituală a omului modern. 
O primă chestiune este, atunci, de ce citim ? O 
motivație unică, generală, definitivă nu poate fi 
dată. Există atîtea explicații ciți cititori indivi
duali meditează la funcția lecturii. Citim, 
regulă, ca să ne instruim, citim că ne place să 
privim lumea în această imensă oglindă care 
este literatura, citim, în fine, ca să învățăm să 
citim. Propoziția din urmă pare un joc de cuvinte, 
dar nu este. Există azi o complicată teorie des
pre discursul literar care ar avea 
menirea să producă alte discursuri, 
într-o serie geometrică infinită. Să 
lăsăm teoria deoparte și să ve
dem, în continuare, care este ra
țiunea profundă care apropie un 
spirit tînăr, să zicem, de o carte. El 
poate lua în mînă o carte pentru că i se reco
mandă s-o ia. Școala, familia, prietenii îi atrag 
atenția asupra unui titlu sau îl obligă, în cadrul 
procesului de instrucție, să parcurgă o carte, 
de obicei clasică. Oricine a trecut prin școală a 
fost nevoit să parcurgă o bibliografie obligato
rie din care fac parte și opere pe care el, spi
ritul tînăr, le-a citit cu greutate. Era și este 
necesar s-o facă, în continuare, chiar dacă no
țiunea de necesitate se opune libertății gustului 
său. Nu-i, totuși, o incompatibilitate între cele două 
noțiuni, pentru ca gustul nostru să fie liber și 
sigur, trebuie ca el să fie educat și educația gus
tului estetic se face și prin instrucție organizată. 
Așadar, tinere școlar, nu te răzvrăti împotriva bi
bliografiei obligatorii. Citește pe clasici, chiar 
dacă unii dintre ei nu-ți plac, ei te învață ca
noanele artei și-ți educă spiritul în disciplina 
lecturii, lenăchiță Văcărescu ți se pare, poate.

de Eugen Simion

prăfuit, cu o limbă veche și nesigură, of-ul și ah- 
ul lui nu-ți mai spun mare lucru, ție, omul altei 
morale sentimentale. Poate... dar te asigur că te 
înșeli. Intr-o zi ai să te întorci la lenăchiță și la 
„puișorul (lui) canar" și ai să ai o mare desfă
tare redescoperind această originală mitologie a 
suspinului care este poezia lui.

Citim, trebuie să avem curajul să recunoaș
tem, pentru că într-o anumită împrejurare sau în 
mai multe împrejurări ale vieții nu avem ce face 
altceva, într-o călătorie, de pildă, și atunci re
curgem la ceea ce se cheamă literatură de 
vagon, publicații ilustrate, cărți ușoare etc. Acest 
tip de lectură nu trebuie disprețuit el reprezintă 
o gimnastică a minții : o înviorează și o pregă

tește pentru percepții mai com
plexe. Romanul polițist, de pildă, 
cultiva, cînd este bine făcut, simțul 
nostru de justiție și de perspicacita
te, cu condiția să nu rămînem la 
el. Adevărata lectură nu este, 

totuși, nici lectura prin (sau pentru) in
strucție, nici lectura de agrement. Adevărata lec
tură este lectura estetică, iectura meditată, în 
deplina libertate a gustului și a exigențelor lui. 
Criticii mai vechi recomandau, și nu greșeau, 
lectura înceată, reflexivă, cu pauze după para
grafele mai importante pentru o da putință spi
ritului nostru să asume si să judece ideile auto
rului. Sint cărți mai dificile, totuși dificultatea nu 
este un semn al lipsei de talent Trebuie sâ per
severăm, putem avea mari surprize. Lovi ne seu 
(iau un exemplu știut) citise o sută de pagini 
din romanul Ion și era disperat : nu-i plăcea 
nimic descrierile de acolo nu-i spuneau mare 
lucru. După 130 de pegini spiritul lui se înseni
nează, partea neve rută a iceberg ui ui iese la 
suprafața textului.

Să tragem, atund, o primă concluzie : lectura 
este o dificultate inrirsă. o p ăcera supraveghea
tă și instructivă.

Decada cărții românești 
este una din. manifestările 
de prestigiu din domeniul 
editorial și al difuzării cărții 
în masele largi de cititori. 
Deschisă festiv ieri in 
Capitală la librăria M. Sado- 
veanu, ..Decada44 va continua 
cu ..Zilele editurilor4 : Po
litică, Academiei R.S.R., 
Minerva, Eminescu, Cartea 
Românească, Albatros. Kri- 
terion. Științifică și enciclo
pedică. Tehnică. Sport-Tu- 
rism și Militară. întâlniri ale 
autorilor, redactorilor de 
carte cu cititorii se vor des
fășura la Uzinele ..Timpuri 
Noi44. ..Electronica*4. ..Dacia**. 
„Automatica44. Uzinele .23 
August44, „Laromet44. ..Dîm
bovița44. ..Fabrica de con
fecții și tricotaje București- 
etc.

Tinerii elevi și studenți 
vor avea prilejul intihurii

cu autorii cărților îndrăgite, 
precum și cu ultimele nou
tăți editoriale in cadrul ac
țiunilor ce se vor organiza 
la liceele : ..George Coșbuc44. 
..Nicolae Bălcescu44. ..Ion 
Luca Caragiale44. „Gheorghe 
Lazâr“. la școlile generale : 
Petre Ispirescu-4. nr. 88 și 
141. la Universitatea Bucu
rești și la Facultatea de 
științe juridice. în cadrul 
Academiei de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu44 
se va amenaja o expoziție 
de literatură social-politică 
și beletristică originală, iar 
in județele Ilfov. Teleorman 
și Ialomița in afara expozi
țiilor din cadrul unităților 
aparținind Centrului de li
brării București, se vor or
ganiza acțiuni cu cartea in 
scol; și la locurile de 
muncă.

EUGEN BARBU:

„O istorie polemică 
și antologică... “

Preocupare de seama, 
permanenta, a fiecărui cineast

F. LEREA

Foto : VASILE RANGA

Calitatea producției realizate de cineduburi
— Mii de cineamatori, ce-și 

duo activitatea în peste 500 de 
cineduburi răspîndite în în
treaga țară, au făcut posibilă, 
în ultimii ani, afirmarea mișcării 
noastre de cineamaiori atît în 
țară, cit și în străinătate. V-am 
ruga să ne spuneți ce anume 
a întreprins A.C.I.N.-ul, al 
cărui președinte sînteți, pen
tru sprijinirea si îndrumarea 
cinecluburilor și cineamatori
lor ?

—- Asociația, Cineaștilor are 
trecut la loc de frunte printre 
sarcinile sale statutare sprijini
rea activității cineamatorilor. 
în acest scop a luat ființă o 
comisie a cărei conducere a 
fost încredințată regizorului 
Geo Saizescu, unul dintre cei 
mai activi îndrumători, anima
tori de cineduburi. comisie al
cătuită din specialiști din. diver
se ramuri ale cinematografiei. 
De asemenea, din această comi
sie fac parte reprezentanți ai 
U.T.C., U.G.S.R.. Consiliului
național al ’ pionierilor, C.C.E.S., 
Institutului de cercetări etnolo
gice și dialectologice, adică ai 
organizațiilor în cadrul cărora 
își desfășoară activitatea cine- 
cluburile. Membri ai acestei co
misii efectuează periodic vizite 
de lucru ia cineduburi din tară, 
răspund la solicitările acestora, 
participă în juriile festivaluri
lor județene și interjudețene, 
precum și la consfătuirile jude
țene ale cinecluburilor. Totoda
tă. comisia de cineduburi par
ticipă la selecționarea filmelor 
de amatori care reprezintă țara 
la festivalurile internaționale.

— Dați, vă rog, cîteva exem
ple semnificative pentru felul 
cum membrii A.C.I.N. îndrumă 
pe cineamatori.

— Sînt multe nume de regi
zori de prestigiu ai filmului ro
mânesc legate de mișcarea de

amatori. în afara lui Geo Sa.- 
zescu sint și alti creator. pro
fesioniști stimau, iub.ti oe ci
neamatori tocmai peetru xcriti- 
nul competent si permar.ert >- 
cordat. Andrei Blaier. de pJdâ. 
răspunde de îndrumarea coe 
amatorilor din Capitală. La în
tâlnirea Studioului se Lac vjco- 
nâri și discuții. Lucian Bretu 
este profesor de regie la Școa
la populară de arta. AZees 

J^roitoru participă la i-tilnrrne 
Beran-ux-1 clubului. dar se oec- 
pâ si de îndrumarea rr-ec/ubu- 
r.ior din județul Vaslui. Aurei 
Mișcă răspdade. de asemenea, 
de mulți ani de cm-edubur-- 
iar Bob Călineseu acordă asis
tență de special -ate unor etne- 
cluburi din județul Bacău. E- 
numerarea ar pu:ea conunua. 
Există, totuși, o problemă de 
care r.e izbim in dorința noas
tră de a-i ajuta pe cineamatori: 
centrul cinematografiei este in 
București, cinecluburile ațnt 
răspîndite în întreaga tară, iar 
bunele intenții nu-s dea j uns mai 
ales cind e vorba de o îndru
mare permanentă. O conlucrare 
mai bună cu organizațiile ob
ștești din județe ne va duce, 
credem, la rezultate mai evi
dente. Pe de altă parte, reali
zarea unui film nu înseamnă 
numai cunoașterea alfabetului 
său estetic, talent si știința mî- 
nuirii aparatului de luat vederi, 
înseamnă o bază tehnică ce 
trebuie să asigure prelucrarea 
peliculei. Or, este aproape im
posibil ca fiecare cineclub să 
aibă aparatele necesare unei a- 
semenea prelucrări. Ne-am gin- 
dit. de aceea, încă cu mai mulți 
ani în urmă, să realizăm îm
preună cu Institutul de cerce
tări etnologice și dialectologice. 
un studio pe țară de prelucra
re în bune condiții a peliculei. 
Din păcate, deși eforturi s-au

firrt dte o tacă oerto a aee-
j-o Ss Sper

-M- -fe tar czrind îs. rea-

— S-a varte ia

•ă far» adevărate tumee fia 
țariL ansei* respective urminc 
a fi proiectate fi «fcseutate ne 
larg eu e.necnatrru. S-«r ce
tea tine. astfeL adevărate 
eura-L. de tinema*omfie. dena-

Interviu cu
Ion Popescu Gopo. 

președrata al A-CJ2E.

nd F- exerapT -fir.rjd arns.-e 
teme strxt legate âe re*i_zar«a

s. aje Ccrxresu*-- educaset po-
l.n-oe n al ccltum aocabste

— După cum probabil futi
la televiziune ființează emisiu
nea Pasiuni pe 16 mm. deo«e- 
bi? de apreciată de top iubito
ri de film- tocmai din inițiativa 
Comisie*. de cmecluburi a 
A-C.LN. De asemenea. la Casa 
filmului au fost organizate mai 
multe zale ale filmului ce a- 
matori. Vrem să permanentizăm 
aceste proiecții. Cred că festi
valurile naționale, printre ai 
căror organizator. ne numărăm 
și noi. constituie, de asemenea, 
un prilej excelent de popular.- 
zare a celor mai bune creații 
ale cineamatorilor. un fructuos 
schimb de experiență intre ei. 
As dori să amintesc recenta su
gestie a criticului de film Flo
rian Potra. Dînsul a propus să 
realizăm cîteva ..pachete-4 de 
filme românești pe cite o temă, 
pachete cu care critici. regizori

riK - irda‘ortr.i-e ce ne 
revin ta£ă de mișcarea de «- 
aeasater.. Cred că infim tarea 
unor ctnecuaburi de creație $i 
de culturi • grafica in
Mate intreprmdetule mari, in 
case de cultură ti cluburi ale 
tineretului na or.* ere in cea 
mai. mare ... tau-i fi că in bună

parte de nou profesioniștii, de- 
n_nde să avem !n iubitorii celei 
de a sam.oa arte publicul avi
zat. spectatorii constanți fi exi
gem a_ filmului românesc. în 
cei ma: scum timp vom mări 
numărul celor care fac parte 
d_a cernea de emaelubun »i 

fiecăruia dintre membru «L 
AMfeL teeft te fiecare jadaC al 
tăr_ «i ee asurure indrumarea 
coaoetecxă ș. constantă a ci- 
red-bur-lor Mi gindesc că. 
taz weoLcul creației de
cmeamauxu va trebui sâ avem 
pr.r.rre memix-u comisiei cit 
mai multi regizor, de film do
cumentar și științific. Sint. tot
odată. convins că îndrumarea 
cinecluburilor va constitui ai un 
extrem de util schimb de ex
periență. de posibilitate de cu
noaștere in profunzime a rea
lității. a preocupărilor, gin du
rilor. sentimentelor celor care 
in fond sint eroii filmului ro
mânesc de astăzi.

MIRUNA IONESCU

XOTA lEDACnn : Acestea stat cîteva dintre ideile, propunerile. 
rușesuDe pe etneamtl Ion Popescu Gopo, președintele A.C.I.N., Ie
fu—lriri ta legămră ca nevoia și posibilitățile de Îndrumare, orien
tare, co aecesnasea sprijinirii, sub diverse forme, a membrilor cineclu- 
burilor din tară. Desigur, un dialog mai larg, multilateral este de dorit. 
De aceea, așteptăm părerile, punctele de vedere, propunerile și nevoile 
pe nr* ie resimt aceștia ta activitatea lor. Redacția va publica, ta 
această ordine de Mei, note. Însemnări, articole privitoare la experiența 
unor etneeiuburi, ia dificultățile de care se lovesc unele dintre ele
precum și la felul ta care se preconizează, pe plan local și eentral, 
soluționarea lor. Așadar, invităm pe membrii cinecluburilor sâ-?i spună 
cuvtatuL

PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotârîrtlor Congresului al Xl-iea al partidului 
și ale Congresului educației politice șl al culturii socialiste, 
în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative

Interesul unanim cu care oamenii mun
cii din întreaga țară au intimpinat Progra
mul de măsuri recent publicat demon
strează peremptoriu încrederea națiunii 
noastre socialiste în partid și in politica 
lui. Această largă participare la dezbate
rea prevederilor sale reliefează, totodată, 
democratismul structural al culturii noas
tre, al unei culturi ce este prin excelentă 
creată de popor pentru popor. Pledoaria 
pentru înțelegerea și însușirea aprofun
dată a marilor valori ale spiritualității 
noastre, a operelor trecutului*, ca și preo
cuparea statornică, vie de a continua prin 
opere pe măsura prezentului socialist 
prestigioasele noastre tradiții de creație, 
acestea sînt dominantele intervențiilor inse
rate in ancheta de față la care iau parte 
creatori profesioniști, amatori, specialiști.

0 EXPRESIE A DEMOCRATIS
MULUI CULTURII NOASTRE 
DIALOGUL PERMANENT DINTRE 

PROFESIONIȘTI Șl AMATORI
ION SAMOILA, muncitor, întreprinderea 

de prelucrare a maselor plastice — Bucu
rești : Am citit cu multă atenție. atî.t eu. 
cit și oolegii mei de muncă, Programul de 
măsuri publicat în Scînteia. Am reținut 
îndeosebi acele prevederi ale sale care 
evidențiază imperativul unei mai strînse 
conlucrări între creatorii profesioniști si 
cei amatori. Cred că o cultură nouă, o con
știință nouă nu se pot edifica prin eforturi

disparate, izolate, ci numai prin conver
gența tuturor factorilor educaționali. Fiind 
responsabil cu activitatea pohtico-ideolo- 
gică in comitetul U.T.C. pe întreprindere 
am organizat frecvent mese rotunde pe 
probleme literare. Am observat la nume
roși tineri o evidentă înclinație spre lite
ratură. Este și motivul pentru care in a- 
ceste zile reorganizăm pe baze noi cenaclul 
literar. Pentru buna lui funcționare avem, 
desigur, nevoie de îndrumarea calificată a 
scriitorilor, a criticilor profesioniști, atit 
pentru a înțelege marile valori ale litera
turii noastre, cit și pentru a contribui, pe 
măsura puterilor noastre, la construirea 
unei literaturi noi. Vrem să stabilim cu 
scriitorii o legătură de suflet. Acea legă
tură pe care am văzut-o frecvent realizin- 
du-se la Cenaclul „Flacăra4* al tineretului 
revoluționar. Acolo cîntecele, poeziile cla
sicilor și ale contemporanilor sînt trăite 
de toti. nu numai de cel ce recită sau 
ciută. Este un model pe care vrem să-l 
urmăm. Consider că o condiție esențială a 
modelării conștiinței de om nou este toc
mai acest dialog al creatorilor cu oamenii 
muncii, din rîndul cărora pot fi descope
rite noi și noi talente.

NICOLAE BALOTA, critic literar : Creația 
artistică pretinde o serie de virtuți umane 
ale createrului. Și, înainte de toate, o des
chidere. pentru tot ceea ce este uman. Sen
sibilitatea artistică diferă de la un creator 
la altul, dar — sub pericolul secării crea
ției ! — această vină a sensibilității nu are 
voie să se închidă în fața multitudinii de 
aspecte pe care le oferă atit de bogata 
realitate umană. Nu este preocupare mai 
fertilă a unui scriitor decît aceea pentru

spectacolul divers al muncii și vieții omu
lui. constructor al unei noi societăți, ba
zate pe echitate, pe înflorirea multilate
rală a personalității umane. Dragostea de 
om. atit de necesară pentru intuirea feno
menului uman, pentru înțelegerea proce

Păstrind proporțiile necesare, 
primul volum din fabuloasa „Is
torie'6 proiectată de Eugen Bar
bu a produs stupoarea pe care 
au incercat-o și contemporanii 
lui George Călinescu la publica
rea monumentalei „Istorii a li
teraturii române*1 a acestuia. Și 
acum, majoritatea criticilor sint 
contrariați, repun in discuție 
conceptul de istorie literară, 
dacă nu pe acela de critici li
terară căruia încearcă sâ-i păs
treze o autonomie imaginară. 
Eugen Barbu însuși, vrind să 
șocheze cu orice preț, a alimen
tat neînțelegerile, declarindu-se 
din capul locului un simplu ci
titor de poezie. Fără îndoială, a- 
ceastă carte fermecătoare prin 
erori, brutali adeseori prin de
cizii, dar și incitantă In unele 
pagini de evocare a unor medii 
sau in portretizarea unor poeți 
(Dimitrie Stelaru. Adrian Pău- 
nescu) nu are rigoarea și nici 
principiile solide ale unei isto
rii literare. Ea este, la urma 
urmelor, o uriașă aventură a 
subiectivității unui degustător 
de poezie, numai ci, pareurgin- 
d-o cu răbdare, iți dai seama că 
această subiectivitate devine in
flexibilă. se transformă intr-o 
normă. Chiar dacă se recuză de 
la un asemenea gest. Eugen 
Barbu vrea să întreprindă, de 
fapt, o acțiune sanitari in poe
zia români contemporană. In 
subsidiar, urmărește realizarea 
unei secrete magistraturi maio- 
resciene, așadar o „cercetare 
critici,..". El ar vrea si spună : 
„așa simt eu", dar în esență 
proclami „așa gindese eu" și 
„aeesta este adevărul". Criticii 
profesioniști, zice printre rin- 
duri Eugen Barbu, sint niște 
„belferi" ; ei induc in eroare aUt 
cititorii cit și poeții. Iată cum 
subiectivitatea sa devine princi
piu, intransigență. Avînd simțul 
sublimului, dar și al ridicolului, 
extrem de umoral și de părtini
tor, nedrept uneori pînă la cru
zime (in cazul Anei Blandiana 
sau al Ilenei Mălăneioiu), prin
cipial insă și contradictoriu. Eu
gen Barbu și-a atins scopul sub 
multe aspecte ; el oferi intr-a

devăr o substanțială antologie 
de poezie românească, înfierea
ză cu cruzime pe făcătorii de 
cuvinte, pe impostorii literaturii 
(in capitolul „Păcatele poeților", 
portretele autorilor citați vin 
parcă din „Principele") si, 
nu in ultimul rind, ajun
ge chiar la o idee genera
lă asupra poeziei actuale. Ca 
orice „aventură" insă (inte
lectuală, desigur) cartea este 
plină de surprize, prezidată de 
Intimplare și neprevăzut. Ea 
are ritmul de creștere al unei

plante stranii, ale cărei rădăcini 
se pot hrăni și din cimpiile mă
noase dar și din deșerturile ari
de. Lujerele ei cresc viguros 
și din loan Alexandru ori din 
Nichita Stănescu, dar și din Dan 
Mutașcu sau Mihaela Minulescu. 
Se observă la acest comentator 
o perpetuă schimbare de 
perspectivă, în funcție de cum 
trebuie privit ansamblul: unii 
poeți sint caracterizați prin ero
rile lor, alții doar prin izbinzile 
lor. Și tot această uriașă plantă 
carnivoră, otravă pentru unii, 
balsam pentru alții, iși cultivă 
cu grijă abundența chiar prin 
lăstari parazitari, artificiali ; cel 
puțin inserția a două capitole ni 
se pare ciudată : „Poezia natu
rii" (de fapt recenzia asupra 
unei excelente antologii a paste
lului românesc) și „Poezia so
lemnității" (cîteva însemnări fu
gare asupra unor poezii de prin 
reviste). Nu ne vom opri asupra 
omisiunilor, drepte sau nedrepte 
(de fapt autorul se și contrazice, 
declarind odată că poeții nein- 
cluși aici nu au reușit să treacă 
pragul minimei existențe, iar al
tădată, că aceștia sau unii din
tre ei, împreună cu cei amintiți 
doar vor constitui materia unui 
alt volum). Important rămîne 
faptul ei „Istoria...4* lui Eugen 
Barbu este o carte extrem de 
pasionantă, care cuprinde Jervo- 
rile precum și umorile unui

-----------
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’ Sfnt multe și va- 
\ riate modalitățile 
i prin care comorile 
1 de artă aflate in 
! muzee, case memo

riale. colecții pot 
fi făcute cunoscute 

. publicului. De la 
1 atragerea cit mai 
( multor vizitatori la 
J sedii, la realizarea 
\ unor expoziții iti- 
1 nerante tn case de 
| cultură și intre- 
i prinderi, de la or- 
J ganizarea unor ex- 
1 poziții cu temă la 
i cicluri de lecții a- 
1 dresate tinerilor — 
î iată numai cîteva 
' dintre feluritele ac- 
j țiuni care au me- 
4 nirea de a transfor- 
1 ma muzeul din 
i simplu depozitar de 
[ artă in propagator 
\ viu de cultură, in 
i loc de educație și 
t formare a oameni- 
î lor. Dintre toate 
? manifestările, insă, 
\ găzduite in ultimul 
4 timp de mu- 
’ zeele bucureștene, 
l un anumit gen a 
! început să devină 
) deosebit de agreat 
i de public datorită 
] frumuseții și com- 

plexității lui : sea- 
i ra muzeală. Con- 
\ cepută pe cite o te- 
i mi in perfect acord 
t cu sensul și valoa

rea exponatelor, 
propunînd. o subtilă 
evoluție a ideii în 
limbaje artistice di
ferite. realizînd eel 
mai adeseori inter
ferențe și variați- 
uni menite să a- 
profundeze. să ro
tunjească ideea ini
țială, reunind in 
spațiul sacru unde 
a trăit și creat un 
om de cultură sau 
unde sint aranjate 
cu migală obiecte

ION DUMITRU, muncitor sculer la între
prinderea ..Vulcan- : Muncesc ca atitia 
alți tineri din întreprinderea noastră. Știu 
din experiență ci munca te formează ca 
om. te împlinește, iți dă sentimentul de
plinei realizări. în același timp încerc 
sâ-mi formez un mai larg orizont cultu
ral. Urmez cursurile unu: liceu seral. Sînt 
membru a! cineclub ui ui din întreprindere. 
Trebuie să mănursesc că avem un cine
club activ, de tradiție (peste 16 ani de ac
tivitate neîntreruptă), cu realizări notabile. 
El face elocvent demonstrația aptitudini
lor creatoare ale ținerilor muncitori, a 
pasiunii animatorilor culturali care ne-au 
sprijinit și ne sprijină. Am realizat nu
meroase filme pe teme de producție, de 
educație revoluționară, de luminare a tra
dițiilor muncitorești de la noi din între
prindere. de popularizare a unor inițiative 
și fruntași în muncă etc. pe care le oferim 
tinerilor la clubul nostru sau la căminul 
de nefamiliști. Acum pregătim un film. 
Creștem ia pas cu țara, pentru cel dinții

VALORILE CULTURALE 
un patrimoniu inestimabil 

creat de popor pentru popor
selor fizice, morale, social-istorice nu ne 
va face, firește, să uităm importanta lu
cidității critice in aprecierea acestor pro
cese. Luciditate necesară manifest pe 
planul criticii literar-artistice. în judeca
rea produselor literaturii și ale artei. Co
rolarul firesc al acestei atitudini fiind și 
formarea gustului publicului, a capacității 
acestuia de a înțelege marile valori, deci 
„educarea etică și estetică a maselor largi 
populare44. Iată de ce am citit cu un par

ticular interes acel capitol al Programului 
referitor la responsabilitățile criticii lite
rar-artistice. Criticul adevărat scrie nu nu
mai pentru scriitori, ci cu fața spre pu
blic. Iar pe acesta este bine să-l cunoască 
la locul de muncă.

Festival al educației politice și al culturii 
socialiste. Socotesc că viața tumultuoasă a 
întreprinderii ne reclamă abordarea unor 
teme mai variate, a unor aspecte pe care 
de obicei le trecem sub tăcere. Mă gin- 
desc, de pildă, la capitolul „viață perso
nală44. Uneori socotesc că n-ar fi rău 
ca prin filmele noastre să depășim peri
metrul strict al uzinei. Cred că unele din 
filmele noastre ar putea fi distribuite si 
în alte cluburi muncitorești. în scoli, sau 
chiar pe ecranele cinematografelor. în 
chip de completare. Ar fi un mijloc mai 
bun de a ne cunoaște. De asemenea, mă 
gindese că am putea face un fructuos 
schimb de experiență (inclusiv filme) cu 
alte cineduburi din țară. Am dori să fim

mare scriitor, dar și scăpărătoa
rele intuiții ale unui fin co
mentator de poezie. Cdlinesctan 
declarat, prin voluptatea cuvin- 
tului cu sunet unic, adept al 
balcanismului ca dimensiune spi
rituală și ca rafinare a limba
jului, Eugen Barbu propune, in 
fond, imaginea scriitorului artist 
și cultivat, cercetat de idee. El 
nu lucrează cu categorii, insă In 
permanență se arată sedus de 
poezia de idei. Comentariile in--^ 
seși sint aproape torturate de 
demonul călinescian al asociații
lor insolite. Dintr-o pasiune de
vorantă u culturii, ele devin niș
te enorme jerbe multicolore 
(universului liric al lui Horia 
Zilieru îi sînt asociați nu mai 
puțin de 14 poeți din lirica uni
versală a două secole). Nu lip
sesc însă caracterizările memo
rabile : „Adrian Păunescu face 
din ceea ce numește el poezie 
politică o chestiune de credință 
și tăgadă, un lucru funda
mental cetățenesc și greu de 
realizat poeticește, daci mij
loacele nu sint noi și enor
me. Credința cere catedrale, 
iubirea de patrie, arme colosale 
și o inflexibilitate totală" ; sau 
despre Gheorghe Tomozei : 
„...schița poemului are un tuș 
chinezesc, afumătura inegalabi
lă a hirtiei de mătase pe care 
sint încrustate peisaje cu o pe
niță din mustăți de pește".

Dincolo de toate nedumeririle 
posibile, de „construcția" calei- 
doscopică a acestei „Istorii", 
există totuși o unitate. Ea se < 
nifestd atitprintr-o viziune sti
listică organică (Eugen Barbu, 
balcanicul, are forțe uimitoare 
de a prinde inefabilul poeziei 
într-o materialitate ea însăși 
inefabilă sau densă și grasă), dt 
și printr-o pledoarie susținută 
pentru creația ca efort intelec
tual. Ceea ce gustă cu virful 
subțire al limbii și cu tremurul 
nărilor, el vrea să supravegheze 
cu ochiul treaz al minții. Căci 
criticul Eugen Barbu este un 
tactil tlnjind după glaeialitatea 
rațiunii.

PETRU POANTA

mea marelui colec
ționar, a artiștilor, 
a intelectualității 
timpului —, in fa
ța tablourilor pur- 
tind semnătura u- 
nora dintre cei mai 
iluștri pictori ro
mâni, se recită 
versuri despre țară, 
cind la Muzeul de 
istorie a munici
piului București se 
dau recitaluri de 
poezie patriotică 
sau cînd la Muzeul

LECȚII DE ARTĂ 
Șl DE PATRIOTISM
aparținind civiliza
ției noastre artiști 
și public de astăzi, 
seara muzeală naș
te un climat propi
ce receptării pro
funde a artei. Cind 
în atelierul lui 
Theodor Aman ac
tori ai Teatrului 
Nottara recită din 
creația lui1 Emi
nescu, Topîrceanu, 
Alecsandri, Arghe- 
zi, Blaga, Voicu- 
lescu, Cincinat Pa- 
velescu versuri în
chinate toamnei, 
cind la muzeul 
Zambaccian — loc 
de inttlnire, în vre-

satului sint inter
pretate balade, lec
ția de artă sau dc 
istorie se împletește 
cel mai fericit cu 
putință cu cea de 
patriotism. Este 
demnă de toată lau
da această conlu
crare intre diversele 
instituții de artă — 
muzeu și teatru, în 
cazul nostru — pen
tru realizarea unor 
acțiuni menite să 
contribuie la edu
carea publicului, la 
formarea lui multi
laterală. Așteptăm, 
de aceea, cu mult 
interes alte mani

festări asemănătoa
re anunțate pentru 
viitorul apropiat : 
stagiunea perma
nentă a teatrului 
Manuscriptum ai 
Muzeului literaturii 
române in cadrul 
căreia actori din 
toate teatrele bucu- 
reștene vor da lec
tură unor texte 
inedite aflate In 
patrimoniul muzeu
lui (prima temă : 
teatrul istoric) ; 
continuarea ciclului 
Anotimpul, arta și 
muzica ce se desfă
șoară, intr-un ca
dru excepțional, la 
Muzeul de artă al 
R.S.R. ; dramatiză
rile unor manuscri
se aflate la Muzeul 
de istorie a muni
cipiului București, 
ce se vor înscrie in
tr-un ciclu dedicat 
aniversării lui Vlad 
Țepeș ; frumoasele 
seri de la muzeul 
Tattarăscu, de la 
Dona, pe cele de
venite tradiționale 
de la Zambaccian 
și Th. Aman. De a- 
aceea, îi invităm pe 
cititorii noștri să-și 
aleagă pe cea care 
li se pare cea mai 
interesantă dintre 
toate aceste mani
festări și, măcar o 
dată pe lună, să 
devină oaspeți do
riți ai muzeelor.

M. NOVĂCEANU

I
I

!
vizitați mai des de cineaști care să comen
teze producțiile noastre și să scoată în relief 
ce este realizat și ce șchioapătă. Vrem, cu 
alte cuvinte, să se vorbească, să se comen
teze aceste producții, să fie introduse în 
circuitul viu al valorilor.

ACTIVITATEA CULTURAL- 
EDUCATIVĂ - ÎN STRÎNSĂ 
LEGĂTURĂ CU NECESITĂȚILE 

FORMULATE DE VIAȚĂ
TANCRED BANAȚEANU, director al 

Muzeului de artă populară al Republi
cii Socialiste România : Sîntem con- 
știenți de înaltul rol educativ ce revi

ne muzeelor, iar printre ele muzeului nos
tru în formarea sensibilității artistice a oa
menilor. în cultivarea sentimentului lor pa
triotic. prin relevarea semnificațiilor si a 
mesajului operelor create de popor într-o 
curgere milenară, neîntreruptă pe acest pă- 
mint. Recentul Program așează în fa(a 
noastră sarcini deosebit de complexe pe 
care ne propunem a le îndeplini exemplar. 
Va trebui, pe de o parte, să intensificăm 
activitatea de cercetare asupra unor aspec
te majore ale artei noastre populare, munca 
de îndrumare — prin variate mijloace — a 
folclorului nou. Dar va trebui. în primul 
rind. să intensificăm activitatea de valori
ficare prin expunere, de popularizare a va
lorilor noastre muzeale autentice. Există 
posibilități multiple. Acest deziderat poate 
deveni realitate concretă prin mai multe 
expoziții temporare sau itinerante la clu
buri muncitorești, in școli. în întreprinderi. 
Prin găsirea unor tematici, criterii si moda
lități de expunere mai atractive decît pină 
acum (pe genuri, oe zone etnografice sa.). 
Prin exDlicarea aspectelor esențiale ale 
creației populare si a legăturii ei indestruc
tibile cu arta cultă. în fine, prin utilizarea 
celor mai modeme mijloace de informare 
audiovizuală. Aceasta presupune să colabo
răm mai strins si cu alte instituții în vede
rea diversificării si adîncirii muncii educa
tive. a satisfacerii necesităților formulate 
de viată. Mă refer la colaborarea cu U.A.P. 
în vederea apropierii creatorilor populari 
țărani de creatorii culti. cu vădit cîstig re
ciproc. fie în direcția respectării tradiției, 
fie în aceea a surprinderii unor fenomene

inedite ale artei noastre populare. Același 
dialog poate fi susținut de către studenții 
institutelor de artă, ca și de către elevi, cu 
creatorii populari. în acest sens as avea 
unele sugestii. Programa de învățămînt a 
institutelor de artă ar trebui să includă 
prelegeri de folclor pentru toate secțiile de 
creație. Practica pedagogică s-ar putea e- 
fectua în interesante centre etnografic^, iar 
multele dintre seminarele studenților s-ar 
putea desfășura chiar în incinta muzeului 
nostru, devenit astfel laborator.

MIHAI BENIUC, poet. Programul de mă
suri este un prețios îndreptar pentru toți cei 
care, prin efort concertat sistematic, fac 
ca educația și cultura să devină atît ca 
proces, cît și ca produs un bun al maselor. 
Utilizind un termen din alt domeniu, văd 
în această activitate un nou mod de împro
prietărire a maselor, de împroprietărire cul- 
tural-educativă cu participarea tuturor. Fe
nomenul e nou, complex. El potențează la 
scara întregii națiuni socialiste ideea eflo
rescentei. a fecundei valorificări a tuturor 
bunurilor culturale create în cursul veacu
rilor. fie direct folcloric, fie datorită unor 
personalități entuziaste și luminate cu ră
dăcinile bine înfipte in vatra populară. Am 
călătorit în ultimele decenii de-a lungul și 
de-a latul tării, din mănoasa cimpie îmbră
țișată protector de Dunăre, pină în Mara
mureș. unde sînt dealtfel deputat Privind 
retrospectiv giganticul efort educativ de la 
începutul care a constat — precum bine se 
st.ie — în alfabetizarea a milioane de lo
cuitori. oină la realitățile de azi ale unei 
țări în care căminul cultural, casa de cul
tură. biblioteca, spectacolul au devenit co
ordonate obligatorii ale vieții fiecărui om 
al muncii, ne putem da seama de radicala 
metamorfozare a României. Toate aceste 
călătorii. întîlniri cu cititorii, deci cu oa
menii de lingă inima mea si a celorlalți 
scriitori, mi-au fertilizat creația, mi-au dez
văluit noi si noi fatete ale realității noas
tre. Ca scriitori, avem nobila îndatorire de 
a continua acest proces. Examinate din a- 
ceastă perspectivă. îndrumarea si patrona
rea activității cenaclurilor si cercurilor din 
întreprinderi, scoli și sate, intensificarea le
găturilor noastre cu cititorii, din rindul că
rora putem depista și promova noi creatori, 
constituie pentru noi un larg si generos o- 
rizont de acțiune.

Anchetă realizată de 
IOAN ADAM 

C. R. CONSTANTINESCU

l
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Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit pe 

doamna Farideh Diba, 
vicepreședintă a Asociației Femeilor din Iran, 

mama Maiestății Sale Imperiale Farah
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Pe agenda sportului de masă

AIDOFS
Sancțiuni drastice pentru cei certați 

cu disciplina pe terenurile de sport

Tragerea la sorti In cupele europene la fotbal



Schimbările produse în lume reclamă înțelegerea
generală a necesității democratizării O.N.U.

Discursul ministrului de externe ul României în Adunarea Generală a O.N.U.

• ȘTIRI • NOTE • CO

MENTARII • ȘTIR! • NO 

TE • COMENTARII

Avancronica 
la alegerile

tn ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U. au eonii- 
nuat, vineri dimineața, dezbaterile de politică generală, în ca
drul cărora au luat cuvîntul miniștrii afacerilor externe ai Tan- 

și Italiei.zaniei, Filipinelor, României
La începutul discursului său, 

ministrul român al afacerilor 
externe, George Macovescu, a 
.evidențiat imperativul făuririi 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

Vorbitorul a subliniat că noua 
ordine internațională înseamnă 
parcurgerea unui proces înnoi
tor, de. înlăturare a vechilor ra
porturi de dominație și de fău
rire a unor relații democratice 
între toate statele, întemeiate 
pe principiile dreptului interna
țional. Aceasta presupune în
tronarea unor reguli noi de con
duită în raporturile interstatale, 
universal aplicabile, care, exclu- 
zind vechile inechități, să des
chidă cîmp larg unei colaborări 
pașnice și liber consimțite. în
tre egali în drepturi. Esența a- 
ceștor reguli este respectarea în 
relațiile dintre toate statele a 
principiilor suveranității și inde- 
pendentei naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, renunțării la folosirea for
ței și a amenințării cu forța. 
Ele sint pilonii pe care se pot 
clădi relații noi între state.

Abordînd problematica dezar
mării, șeful delegației române 
s-a referit la gravele pericole pe 
care cursa înarmărilor le pre
zintă pentru pacea și securitatea 
în lume și la imensele prejudicii 
pe care aceasta le aduce cauzei 
dezvoltării.

Oprirea cursei înarmărilor este 
cea mai înaltă răspundere și în
datorire a guvernelor, a oameni
lor politici față de propriile lor 
popoare, față de cauza civiliza
ției și progresului. Așa cum a 
subliniat președintele Nicolâe 
Ceaușescu, „ar fi o greșeală de 
neiertat să se creeze popoarelor 
iluzia că se poate trăi în liniște 
și siguranță in timp ce in lume 
se acumulează vertiginos noi și 
noi depozite de arme nimicitoa
re. Trebuie să arătăm deschis 
popoarelor realitatea, să acțio
năm, pină nu este încă prea tîr- 
ziu. pentru trecerea la măsuri 
hotărîte de oprire a cursei înar
mărilor".

Vorbitorul a arătat că un mij
loc potrivit de a iniția un pro
ces viguros de dezarmare ar fi 
convocarea unei sesiuni extra
ordinare a - Adunării Generale, 
consacrată special problemelor 
dezarmării.

Acuitatea cu care se pune în
treprinderea unor măsuri con
crete de dezarmare și dezanga
jare militară apare deosebit de 
pregnant in actualele condiții 
din Europa. Aici este concen
trat cel mai puternic arsenal de 
forțe militare și arme moderne, 
inclusiv nucleare, cunoSbut vre
odată în istorie. Tot aici se gă
sesc față in față cele două 
blocuri militare.

De aceea, trebuie să se acțio
neze cu toată hbtărirea pentru 
a se . trece cit mai grabnic la 
măsuri concrete de dezangajare 
militară și dezarmare, pentru a 
se ajunge la retragerea trupelor 
străine de pe teritorile altor 
state, la desființarea bazelor mi
litare străine și la alte măsuri 
de același gen, creîndu-se astfel 
condițiile pentru desființarea 
concomitentă a celor două 
blocuri militare : N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia. Se face 
tot mai puternic simțită necesi
tatea încheierii unor acorduri, 
conținînd garanții corespunză
toare, care să ducă în fapt la 
lichidarea foloisirii forței și a 
amenințării cu forța?

In acest context, s-a atras a- 
tenția asupra faptului că în ul
tima vreme, în paralel cu inten
sificarea cursei înarmărilor nu
cleare, se întreprind acțiuni care 
urmăresc să împiedice folosirea 
pașnică a energiei nucleare de 
către țările care, semnind Tra
tatul de neproliferare a armei 
nucleare, au renunțat la această 
armă. Aceasta reprezintă, o în
călcare a prevederilor Tratatu
lui.După părerea guvernului 
român, orice îngrădire, restric
ție sau încălcare a dreptului la 
folosirea pașnică a energiei nu
cleare vor împinge statele să-și 
revizuiască poziția față de acest 
tratat. .

Referindu-se la securitatea 
europeană vorbitorul a subliniat 
răspunderea comună a . tuturor 
țărilor din. Europa. Deși s-au 
obținut unele rezultate în apli
carea Actului final • adoptat de 
Conferință, speranțele pe care 
popoarele și le-au pus în docu
mentul semnat la Helsinki își 
așteaptă încă realizarea. Trebuie 
să se acționeze cu toată ener
gia pentru traducerea * in viață 
a documentelor Conferinței, pen
tru continuarea procesului mul-, 
tilateral de edificare a securi
tății și colaborării pe continent. 
Altfel, Actul final va rămîne o 
simplă proclamație de bune in- : 
tenții.

în cadrul acestui proces, a 
spus vorbitorul, România acordă 
o atenție deosebită înfăptuirii 
unor relații noi, de colaborare 
și bună vecinătate între țărije 
din Balcani, în vederea tran- 
formării acestei zone/dntri-o re
giune a păcii și colaborării paș
nice, parte integrantă din secu
ritatea europeană.

Referindu-se lâ instaurarea 
unei păci trainice și. juste în' 
Orientul Mijlociu s-a ^arătat că 
retragerea Israelului ^din teri-' 
toriile arabe ocupate in 1967, 
înfăptuirea drepturilor legltime- 
ale poporului arab pălestineap* 
inclusiv dreptul de a se con

stitui într-un stat propriu, in
dependent,. și garantarea inde
pendenței și suveranității tu
turor țărilor din regiune rămîn 
componentele esențiale ale unei 
soluții' echitabile care poate 
conduce la o asemenea pace. 
Și în Liban, pacea se va putea' 
restabili numai pe calea trata
tivelor.

In Cipru, de asemenea, nu 
poate exista o altă cale decît 
cea politică.

în Coreea, armistițiul fragil 
se cere înlocuit printr-.o pace 
durabilă. Inițiativele politice și 
propunerile constructive ale 
R.P.D. Coreene, intimpinate cu 
receptivitate, vor putea con
duce la această pace.

Instaurarea unei noi ordini 
în lume impune.- de asemenea, 
adoptarea unor măsuri ferme 
pentru a asigura eliberarea 
grabnică, și completă a tuturor 
popoarelor de sub orice asu
prire străină, pentru lichidarea 
cu desăvîrșire a colonialismu
lui și a derivatelor sale — dis
criminarea rasială și politica de 
apartheid.

Ministrul de externe român a 
salutat admiterea in O.N.U. a 
statului Seychelles și' a subli
niat că România sprijină cu 
căldură dorința legitima a Re
publicii Socialiste Vietnam de 
a-și ocupa cit mai curind locul 
ce i se cuvine în cadrul O.N.U. 
El a exprimat speranța că in 
cel mai scurt timp va fi una
nim recunoscut dreptul Repu
blicii Populare Angola de a de
veni 'membră a Organizației.

In continuare, șeful delega
ției române a reliefat necesi
tatea unor îmbunătățiri în 
structurile , O.N.U., in care să 
se reflecte corespunzător mari
le schimbări petrecute în lume 
de la crearea Organizației.

Inițiativa întreprinsă de gu
vernul român in 1972 a contri
buit la declanșarea unui proces 
vizînd întărirea Organizației, 
în Comitetul special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolu
lui organizației s-a depus o ac
tivitate utiță, dar este necesar 
ca acest Comitet să-și îndepli
nească integral mandatul în
credințat.

în ’ încheiere, șeful delegației 
române a declarat: ,.Avem în
crederea că se va ajunge la în
țelegerea generală a necesității 
democratizării O.N.U., cerută 
de schimbările' produse in lu
mea înJ care trăim. Oglindind 
aceste schimbări, cerințele și 
obiectivele fundamentale ale 
vieții internaționale actuale. 
Carta organizației va trebui, 
prin Întregul său conținut, să 
inspire si să orienteze procesul 
de instaurare a unor raporturi 
cu adevărat democratice și e- 
chitabile între state, de înfăp
tuire a unei noi ordini econo
mice și politice - internaționale".

Consultări 
în problema 
rhodesiană

Joshua Nkomo, liderul gru
pării interioare a Congresului 
Național African al poporului 
Zimbabwe, și Abel Muzorewa, 
liderul aripii exterioare a aces
tei organizații, au avut vineri 
o întîlnire la Gaberones.

Cei doi lideri ai organizației, 
s-au declarat satisfăcuți de 
rezultatele întilnirii care a avut 
drept scop să găsească un te
ren de înțelegere în interiorul 
organizației, înaintea conferin
ței constituționale asupra vii
torului Rhodesiei — subliniază 
agepția France Presse. Ei vor 
avea o nouă întrevedere luni, 
4 octombrie, în Rhodesia.

în aceeași zi, Abel Muzorewa, 
a anunțat printr-un purtător de 
cuvînt că intenționează ~ să se 
întoarcă duminică, după mai 
mult de un an de exil, în Rho
desia.

Tot la Gaberones, reprezen
tantul Marii Britanii, Ted Row
lands, a avut întrevederi cu 
șeful țării-gazdă. Seretee Ka
ma, și cu președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, prezent în 
capitala Botswanei cu ocazia 
festivităților legate de Ziua na
țională a acestei țări. în con
tinuare, Ted Rowlands va ple
că la Maputo și Dar es Salaam 
pentru convorbiri cu președin
ții Mozambicului și Tanzaniei, 
despre șansele organizării con
ferinței constituționale în pro
blema viitorului Rhodesiei și 
despre agenda de lucru a aces
teia.

Aflat cu același prilej, la 
Gaberones, președintele Zairu
lui, Mobutu Șese Seko, a de
clarat că sprijină fără rezerve 
planul preluării conducerii în 
Rhodesia de către populația de
culoare majoritară. Șeful statu
lui zairez a reamintit, totodată, 
că țara sa a condamnat cu con
secvență politica de apartheid în 
Africa de Sud și și-a exprimat 
speranța de a vedea în curind 
Namibia printre statele inde
pendente ale Africii.

Păsări migratoare peste Sahara
Numărul păsărilor care trăiesc in Sahara este 

mult mai mic decit numărul celor care traver
sează deșertul african. Păsările migratoare din 
Europa, care, la venirea iernii, iau drumul țări
lor calde, traversează Marea Mediterană (300 
mile marine) in 12 ore. Pentru a ajunge in sa
vanele și pădurile Africii tropicale, ele nu se pot 
odihni decit pe platoul El-Ahdar și in regiunile 
umede din Africa de nord-vest. Dacă avem in 
vedere că lățimea medie a deșertului este de 
1 500 km, iar viteza de zbor a păsărilor de 40 km 
pe oră, ajungem la concluzia că mica rindunică 
zboară fără oprire 60 de ore. Numărul păsărilor 
europene migratoare care iernează in Africa 
tropicală este de aproximativ 600 milioane. La 
fiecare jumătate de km, pe traseul migrator Eu
ropa — Africa se observă aproape 4 000 păsări 
in perioada august-octombrie. Intrucit deasupra 
Saharei ele zboară la mare altitudine nu pot fi 
observate cu ochiul liber. Măsurătorile efectuate 
cu ajutorul radarului atestă că ele pot zbura la 
o înălțime de 3 000 metri.

Producția mondială de cereale — 
superioară ?

A fost un an agricol mai bun comparativ cu 
cel precedent ? Potrivit aprecierilor Organizației 
Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimen
tație (F.A.O.), producția mondială de cereale pe 
1976 va fi superioară cu 6 la sută față de cea în
registrată cu un an in urmă. Astfel, producția de 
grîu va atinge circa 401 milioane tone, ceea ce 
reprezintă un spor de aproximativ 13 la sută. 
Celelalte cereale — denumite de F.A.O. „minore" 
— vor urca pină la 697 milioane tone. Recolta 
de orez va suferi, se pare, de o diminuare cu 2 la 
sută.

S.O.S. - Atenție fumători!
O campanie anti-tabac a fost lansată in Iran, 

unde autoritățile au hotărit să tipărească pe fie
care pachet cu țigări o etichetă indicind : „Fu
matul dăunează sănătății11. Alarmate de ultimele 
statistici care demonstrează o creștere îngrijoră
toare a consumului de țigări ■— sporul a atins 16 
procente în pfîfnele cinci luni ale acestui an, 
comparativ cu nivelul anului trecut — oficiali
tățile de la Teheran au constituit o comisie mi
nisterială însărcinată cu coordonarea campaniei 
împotriva fumatului. Intre măsurile avansate se 
află interzicerea fumatului în unele locuri pu
blice și lansarea unei campanii de informare în 
școli asupra urmărilor ce le poate cauza tutunul.

O parte a satelitului Phobos al planetei Marte, 
fotografiata de sonda „Viking-2".

Decepție la Pasadena
Savanții americani de la „Jet Propulsion La

boratory" din Pasadena sint decepționați. Nici 
ultimele .observații efectuate de „Viking-2" n-au. 
indicat nici un semn privind existența elemen
telor organice pe Marte, micșorind șansele des
coperirii unei forme de.viață pe „planeta roșie". 
Un eșantion de sol marțian, încălzit la 93 de 
grade, în speranța de a vaporiza componenți or
ganici, n-a dat rezultate. Experiența urmează a 
se repeta, în trei reprize, de fiecare dată la tem
peraturi tot mai ridicate. Deși „Viking-2" va con
tinua cercetările asupra solului marțian, savanții 
nu și-au ascuns decepția in fața primului test... 
Să mai așteptăm, cine știe ?

Templul faraonului eretic
O echipă, de, arheologi a descoperit, după nouă 

ani de cercetări, vestigiile unui templu construit 
în timpul faraonului Amenophis al IV-lea, pre
decesorul Tui Tutânkhamon ; el a domnit în pe
rioada 1369—1352 î.e.n. Faraonul Amenophis a 
rămas în istoria Egiptului pentru că a suprimat 
politeismul și a promovat credința intr-un sin
gur zeu — Aton, zeul Soarelui, Această priniă și 
scurtă revoluție-monoteistă'din istoria Egiptului 
i-a atras ura - succesorilor săi, care i-du distrus 
toate templele ridicate de dl. Pietre din templele 
lui Amenophis al IV-lea au fost folosite la 
construirea templelor de la Kârhak și Luxor. In 
prezent au fost localizate 40 000 de astfel de pie
tre cu inscripții sau decorațiuni din timpul fa
raonului eretic. 10 ani vOr 'fi' necesari, afirmă 
arheologii, pentru a se descoperi toate vestigiile 
domniei lui Amenophis al IV-lea, soțul-împără
tesei Nefertiti.

SIMBATA — 2 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

11,00 O viată pentru o idee. Ște
fan Gheorghiu (1379—1914) ; 11,30
De Ia clasici la contemporani: 
12,20 Reportaj T: 12,45 Tinerețea 
cîntă...; 13,05 Biblioteca pentru
toți; 13,45 Telex; 13,50 Cîntul meu 
colindă țara — melodii populare;
14.10 Magazin sportiv; 15,00 Mati
neu de operetă. Voievodul țigani
lor, de J. Strauss; 16,15 Calei
doscop cultural-artistic; 16,35
Vîrstele peliculei; 17,25 Club T... 
în turneu cu Cenaclul „Amfi
teatrul artelor"; 18,25 Dintre sute 
de catarge. Spectacol literar- 
muzical-coregrafic; 19,05 Eroi în
drăgiți de copii : Hedi ; 19,30
TELEJURNAL; Săpțămîna politică 
internă; 20,00 Față'în față;. 20,15 
Teleenciclopedia; 21,05 Publicitate;
21.10 Film serial: Dosarele Rock
ford; 22,00 24 de ore; . Sport; 22,20 
Canzonissima — emisiune de di
vertisment realizată de Televi
ziunea italiană.

DUMINICA — 3 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

8.30 Deschiderea programului. A- 
vanpremiera zilei; 8,40 Tot Înain
te! 9,35 Film serial pentru copii. 
Blîndul Ben: 10,00 Viața satului; 
11,45 Bucuriile muzicii; 12,30 De 
strajă patriei; 13,00 Telex; 13,05 
Album duminical: 17,05 Magazin 
sportiv; 18,05 Film serial. Din 
tainele mărilor. Episodul 13: „I- 
guanele din Galapagos"; 19,00
Micul ecran pentru cei mici; 
19,20 1001 de seri; 19,30 TELE
JURNAL; Septembrie ’76. Croni
ca vieții internaționale; 20,00 
Baladă pentru acest pămînt. 
Buzău 1600: 20,20 Film artistic. Un 
zîmbet pentru mai tirzju — pro
ducție a Casei de filme Trei. Pre
mieră TV; 21,45 Vedete interna
ționale ale cîntecului; 22,00 24 de 
ore; 22,10 Duminică sportivă.

PROGRAMUL 2

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
Deschiderea stagiunii simfonice 
a Filarmonicii de stat „George 
Enescu“: 20,00 Eroi îndrăgiți de 
copii; 20,25 Ora melomanului; 
21,25 Arte vizuale; 21,45 Romanțe,

cîntece de petrecere, melodii liri
ce și muzică populară.

LUNI — 4 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală; 16,30 Emisiune 
în limba maghiară; 19.00 Teleglob: 
Insulele Seychelles; 19.20 1001 de 
seri; 19,30 TELEJURNAL; 20.00 
Să trăim „și. să. muncim în chip 
comunist; 20,20 Floarea din gră
dină. Emisiune-concurs pentru 
tineri interpreți de muzică popu
lară; 21,05 Cadran mondial: 21,30 
E timpul- frumuseții tale, țară! — 
emisiune de versuri și cîntece pa
triotice și revoluționare; 21.50 In 
dezbatere,. Programul de măsuri 
pentru -aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului și 
ale Congresului educației politice 
și al culturii socialiste în do
meniul muncii ideologice, politice 
și cultural-educative; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL 2 >

17,00 Telex; 17,05 Muzică popu? 
lară;17,30 Marele și micul’ecran... 
s,In- căutarea adevărulurt; 19,00

pentru 
Bundestag

La ora apariției aces
tor rînduri, campania e- 
lectorală din R. F. Ger
mania va fi fost decla
rată închisă. Punctul ei 
culminant l-a constituit 
singura confruntare te
levizată, transmisă în 
seara zilei de 30 septem
brie, la care au luat par
te cancelarul Helmut 
Schmidt și candidatul o- 
poziției, Helmut Kohl, 
precum și președinții 
Partidului Liber Demo
crat. Hans-Dietrich Gen
scher, și Uniunii Creștin 
Sociale, Franz-Josef 
Strauss. Aceasta nu a a- 
dus însă elemente care 
să influențeze în mod 
decisiv alegerile.

lilma fază * lup-

In semn de protest față de uciderea unui tînăr 
manifestant de către poliția spaniolă 

Impresionantă „Zi de luptă
în zona industrială a Madridului

Răspimzînd apelului lansat de organizațiile sindicale interzise 
de autorități, oameni ai muncii din zona^ industrială a 
Madridului au participat vineri la „Ziua de luptă", organizată în 
semn de protest față de uciderea de către poliție a unui tînăr cu 
prilejul manifestațiilor desfășurate în urmă cu patru zile în 
Țara Bascilor.

Astfel, au luat parte la greve 
și demonstrații muncitorii din 
întreprinderile metalurgice și 
centralele electrice din suburbia 
madrilenă Getafe, salariații de 
la serviciile de transport în co
mun și din alte sectoare de ac
tivitate.

capitalei spaniole. Mai multe 
persoane au fost arestate, infor
mează agenția France Presse.

ITALIA : Mii și mii de ti
neri au luat parte recent la 
festivalul organizat la Roma 
de Federația Tineretului Co
munist Italian (F.G.C.I.) - 
prilej de întîlnire și discuții 
într-un cadru plăcut, despre 
problemele compTexe cu care 
este confruntata țara și, în
deosebi, tipâra generație.

U
tei pentru sufra
giile alegătorilor a 
cunoscut o perma
nentă inăsprlre a 
tonului. Partidul 

Social Democrat ieșind din 
defensiva in care fusese îm
pins la un moment dat de o- 
pozitia crestin-democrată. Din 
ambele tabere s-au lansat, la 
adresa rivalului, acuzații pri
vind implicarea in scandalul 
Lockheed, traficul de influentă 
etc., iar sloganele electorale au 
fost simplificate pentru a oferi 
cel puțin aparența unor alter
native clare.

Acest ton are, potrivit obser
vatorilor scenei politice vest-

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
Potrivit celor anunțate de 

Comisiile Muncitorești, infor
mează agenția citată, la acțiu
nile greviste au participat peste 
150 000 de oameni ai muncii.

Ca și cu alte prilejuri, poliția 
și unitățile paramilitare au in
tervenit pentru a dispersa pe 
participanții la demonstrațiile 
organizate in diferite puncte ale

Puternică ofensivă a „forțelor 
libaneze44 in cadrul „bătăliei 

pentru Aley“
Potrivit unui corr.um.cat al 

celui de-al cincilea birou al Ar
matei Libaneze (loială pre
ședintelui țării, Elias Sar
kis), „Forțele Libaneze" (creș
tine) au . declanșat vineri, in 
jurul orei 5.00 GMT, o puterni
că ofensivă in zona Khale-Aley, 
la 18 km est de Beirut.

Așa-numita ., bătălie pentru 
Aley", precizează agenția Fran
ce Presse, se desfășoară în pre
zent intre forțe ale rezistenței 
palestiniene și Mișcării Națio
nale Libaneze, pe de o parte, 
și. pe de altă parte. „Forțele 
Libaneze", în care sint incluse 
Kataebul, miliția Partidului 
Național Liberal. condus de 
Cămile Chamoun. și gruparea 
„Gardienii Cedrului", cărora li 
6-au alăturat, pentru prima 
oară, elemente ale Armatei Li
baneze, rămasă pină acum 
neutră. Potrivit sursei citate, 
unitățile siriene nu au interve
nit pînă în acest moment în 
desfășurarea luptelor. Forțele 
beligerante au făcut uz de 
arme de toate calibrele. Pe de 
altă parte, se menționează că 
forțe siriene au ajuns în fața 
localității Bhamdoun, doar la 
cinci kilometri distanță de 
Aley.

Kamal Joumblatt, liderul Par
tidului Socialist Progresist din 
Liban, a avut vineri, la Bagdad, 
o întrevedere cu Saddam Hus
sein, vicepreședintele Consi
liului Comandamentului Revo-

Scandal Lockheed 
și in Columbia ?

• UN RAPORT PRELIMINAR 
cu privire, la activitățile ilegale 
în Columbia ale companiei nord- 
americane „Lockheed" apreciază 
că există suficiente probe pen
tru a se proceda la o cercetare 
penală împotriva firmei amin
tite. Procurorul forțelor armate 
columbiene, amiralul Eduardo 
Melendez, a declarat că se inten
ționează -studierea prealabilă a 
relațiilor dintre societatea avia
tică nord-americană și oficiali
tăți ale aviației columbiene îna
inte de a se deschide ancheta.

Soare și armonii — program de 
muzică ușoară, operă și operetă; 
19.20 -1001 -de seri; 19,30 TELE
JURNAL ; 20,00 Film serial pentru 
copii. Blîndul Ben (reluare): 20,25 
Inscripții pe celuloid, 20;55 Telex;

Iuției din. Irak — anunță pos
tul de radio Bagdad, citat de 
agenția MJLN. Convorbirile au 
fost axate asupra actualei si
tuații din Liban.

Kamal Joumblatt a vizitat an
terior Egiptul și Arabia Saudi- 
tă. Joi el a fost primit de rege
le Khalid al Arabiei Saudite. în 
cadrul acestui turneu el a avut 
consultări cu oficialitățile res
pective în privința modalităților 
de soluționare a crizei liba
neze.

• APLICINDU-SE principiul 
rotației, funcția de președinte al 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. a fost încredințată pentru 
luna octombrie reprezentantului 
Pakistanului, ambasadorul Iqbal 
Akhund.

BREMEN IA CUNOȘTINȚA 
DE REALIZĂRILE ROMÂNIEI

• LA SEDIUL Parlamen
tului orașului-land Bremen a 
avut loc în cadrul manifes
tărilor prilejuite de Săptă- 
mîna românească de la 
Bremen, o acțiune consacra
tă politicii externe a Româ
niei și dezvoltării relațiilor 
dintre țara noastră și R. F. 
Germania. In cuvintul inau
gural, președintele Parla
mentului orașului-land, dr. 
Dieter Klinck, a elogiat po
litica externă promovată de 
România in direcția asigură
rii unui climat de pace și 
cooperare in Europa și în 
lume. El a evidențiat, de a- 
semenea, politica justă urma
tă de România față de națio
nalitățile conlocuitoare. A a- 
vut loc, de asemenea, un 
simpozion dedicat perspecti
velor de dezvoltare a econo
miei românești in actualul 
cincinal.

PORTUGALIA Șl ANGOLA 
IȘI NORMALIZEAZĂ RELAȚIILE
• ÎN CURSUL ÎNTÎLNIRII 

care a avut loc ■ la Praia, capi
tala Republicii Capului Verde, 
între miniștrii - de externe ai Por
tugaliei și Angqlei, Portugalia și 
Angola au hotărît să restabileas
că relații diplomatice la nivel de 
ambasadă — informează un co
municat oficial dat publicității la 
Lisabona.

• LA MADRID s-au încheiat 
vineri lucrările Conferinței anu
ale a Uniunii Interparlamentare, 
în ultima ședință, participanții 
au ales pe Thomas Williams în 
funcția de președinte al Consi
liului Uniunii Interparlamen
tare.

ITALIA SCUMPEȘTE CREDITELE
• GUVERNUL ITALIAN re

unit in sesiune de urgentă la 
Roma a adoptat o serie de mă
suri în vederea stabilizării si
tuației monetare și îndeosebi 
pentru a stăvili procesul de scă
dere a cursului monedei națio
nale. Printre acestea figurează 
majorarea taxei de scont de la 
12 Ia 15 la sută și introducerea 
unei taxe speciale asupra tran
zacțiilor cu devize străine.

• Pe listele electorale sint 
înscriși 41,6 milioane de alegă
tori : 22,5 milioane femei (54, la 
sută) și 19,1 milioane bărbați.
• Partidele care nu întrunesc 
minimum 5 la. sută din voturi sau 
trei mandate directe nu au drep
tul de a fi reprezentate in Bun
destag. • Numai trei partide — 
P.S.D., U.C.D. și P.C.G. - ou 
prezentat candidați proprii în 
toate circumscripțiile electorale.
• in actualul Bundestag, repar
tiția mandatelor este următoa
rea : P.S.D. - 230 ; U.C.D. - 
177 ; U.C.5. - 48 ; P.L.D. - 41 ; 
total : 496 locuri.
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GUINEEA -
Mi

opțiunile
Republica Guineea 

- „perla Africii occi
dentale", aniversează 
astăzi un moment cu 
adîncă semnificație în 
istoria luptei poporului 
acestei țări pentru In
dependență, dezvolta
re liberă, de sine stă
tătoare. In urma refe
rendumului de la 28 
septembrie 1958, la 
care a participat imen
sa majoritate a popu
lației, la 2 octom
brie 1958 Guineea 
s-a proclamat Repu
blică independentă. 
Anii care au trecut 
de atunci au dus, prin 
eforturile întregului po
por, la schimbări pro
funde în toate dome
niile vieții sociale. In 
prima fază a procesu
lui înnoitor au fost na
ționalizate principalele 
sectoare economice și 
financiare. Minele,

dezvoltării
băncile, transporturile 
maritime, comerțul ex
terior au trecut sub 
controlul statului. A-

cerea țârii din anul 
1958, „independența 
politică nu constituie 
decît o primă etapă a 
independenței națio
nale, care nu poate 
exista decît ca urmare 
a independenței eco
nomice”. Preluarea 
controlului public asu
pra ramurilor de inte

REPUBLICA GUINEEA - suprafață : 245 857 
kmp ; populația - circa 4 000 000 locuitori; 
capitala - Conakry (172 000 locuitori) ; mo
neda națională — sily ; resurse naturale — 
bauxită (20 la sută din rezervele mondiale), 
fier, aur, diamante, culturi de orez, arahide, 
bumbac; partid de guvernărhînt - Partidul 
Democrat din Guineea, creat în 1947 — or
ganizația de tineret : Tineretul Revoluției De
mocratice Africane (J.R.D.A., înființată în mar
tie 1959), 1,5 milioane membri.

ceste hotărîd, urmate 
de altele, au constitu
it o primă etapă, un 
prim pas pe calea 
emancipării, a lichidă
rii urmărilor domina
ției străine. Căci, așa 
cum afirma președin
tele Republicii Gui
neea, Ahmed Sekou 
Toure, aflat la condu

res vital pentru viitorul 
țării a permis angaja
rea și concentrarea 
mijloacelor materiale, 
financiare și umane 
într-o serie de proiec
te industriale, realiza
rea acestora contribu
ind la apariția și dez
voltarea tinerei indus
trii guineeze. Succese

remarcabile au fost do- 
bîndite și în agricul
tură, ramură care ab
soarbe patru cincimi 
din totalul populației. 
In acest domeniu, po
trivit preocupărilor ma
nifestate la Conakry, 
se au în vedere diver
sificarea culturilor cu 
randament sporit, dez
voltarea sectorului co
operatist. Un ioc im
portant în cadrul prio
rităților îl ocupă ex
tinderea învățămîntu- 
lui, legarea acestu
ia de necesitățile e- 
conomiei, ale cul
turii naționale guinee
ze. Elocvent în acest 
sens este faptul că un 
sfert din bugetul țării 
se alocă pentru dezvol
tarea învățămîntului.

In prezent, potrivit 
planului pe perioadă 
1973—1978, Guineea 
oreconizează dezvolta
rea ’ accentuată,. multi
laterală a economiei, 
ce-i va permite con
semnarea unor noi iz- 
bînzi pe drumul pro
gresul ui-

I. TIMOFTE

germane, două cauze principale. 
Sondajele de opinie indică 
unanim o cursă aproape egală 
între cele două tabere, cu un 
ușor avantaj pentru actuala 
coaliție de la Bonn : 50—51 la 
sută pentru coaliție, 48 la sută 
pentru opoziție. Incertitudinea 
nu provine însă numai din 
această cvasiegalitate a op
țiunilor celor care s-au ho
tărît deja cui să-și ofere 
voturile, cit mai ales din 
marele număr al nedecișilor (15 
la sută din corpul electoral to
tal, adică peste șase milioane 
persoane) și din procentul, ridi
cat al absenteismului la alegeri 
(de regulă în jurul a 10 la sută 
din alegători). Sondajele arată 
că un sfert din electorat este 
fie indiferent, fie oscilant, lipsa 
de menajamente urmărind toc
mai mobilizarea acestei mari 
mase rămase in espectativă. Pe 
de altă parte, după cum subli
niază „Der Spiegel", asprimea 
verbală, a folosit și drept suro
gat. Numărul mare de alegă
tori nedeciși, oscilanți și mi
grant! între marile partide se 
datorează și faptului că plat
formele electorale ale acestora 
nu oferă alternative clare. Cu 
unele nuanțe, uneori abia per
ceptibile, acestea promit să a- 
sigure, in cazul că se vor afla | 
la guvern, securitatea socială, * 
combaterea șomajului și infla
ției. La capitolul faptelor însă, 
nici una din tabere nu pare a 
dispune de exemple suficient de 
convingătoare. Ce-i drept, ar
gumentele coaliției guverna
mentale sint ceva mai concrete. 
Sub Helmut Schmidt, R.F.G. a 
traversat cu mai puține daune 
agitata mare a crizei economi
ce. Proporțiile recesiunii, ale 
inflației și șomajului au fost 
mai reduse decit în majoritatea 
țărilor occidentale, iar „relan
sarea" a survenit ceva mai de
vreme. Opoziția pretinde că ar 
fi guvernat cu și mai mult suc
ces, dar nu-și poate sprijini a- 
firmațiile decît cu realizările 
obținute în landul Renania-Pa- 
latinat. Astfel, rezultatul rămi- 
ne incert.

Vor opta alegătorii pentru 
continuarea guvernării actualei 
coaliții, instalată în 1969 ? Vii
torul cancelar se va numi Hel
mut Schmidt sau Helmut Kohl? N 
întrebarea va primi răspuns în 
noaptea de 3 spre 4 octombrie, 
cînd computerele vor comunica 
rezultatele finale definitive ale 
alegerilor.

BAZIL ȘTEFAN

— profilaxie și tratament; 17,15 
Roman foileton. Țăranii. Ultimul 
episod: .„Răzbunarea"; 18,05 Lec
ții TV pentru lucrătorii din agri
cultură; ’ 18,35 Contemporanele 
noastre; 19,05 Telecronică pentru

2 — 8 OCTOMBRIE 1976

21,00 Pe teme economice; 21,20 
Orchestre simfonice. -

MARȚI — 5 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală; 11.00 Film artis

tic (reluare). Un zîmbet pentru 
mai tîrziu; 12.25 Față: în față; 
12.40 Partituri celebre: 13,10 Telex;
16,00 Teleșcoală; 16,30 Curs de 
limbă .engleză;. 17,00 Telex; 17,05 
Pentru sănătatea dv. Spondiloza

pionieri; 19,20 1001 de seri; 19,30 
TLEJURNĂL; 20,00 Reflector;
20,20 Seară de teatru. Domnișoara 
Nastasia de G. M. Zamfirescu. 
Premieră TV; 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 Baladă pentru acest pămînt. 
Buzău 1600; 20,-20 Tdzsfur de cintec 
românesc; 20,55 Telex; 21,00 Ce
tățenii propun... cetățenii reali
zează; 21,20 Vîrstele peliculei (re
luare).

MIERCURI — 6 OCTOMBRIE

PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală: 16,30 Curs .de 
limbă germană: 17.00 Telex; 17,05 
Scena; 17,30 Tribuna TV; ■ 17v55; 
Fotbal. Intilnirea internațională 
amicală: Cehoslovacia — România. 
Transmisiune directă de la Praga; 
19.50 1001 de seri; 20,00 TELE
JURNAL; 20,30 Revista economică 
TV; 21,00 Ecran TV ’76; 21.30 Re
vista literar-artistică ! TV; 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 O viață pentru o.idee. Ște
fan Gheorghiu (1879—1914); 20.30
Un disc pe 625 de linii; 21,00 Amfi
teatrul cărților; 21,30 Telex; 21,35 
Armonii intime. Enesciana.

JOI — 7 octombrie 1976

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală ; 16,30. — Curs 
de limbă franceză (nivel mediu); 
17.00 — Telex ; 17,05 — Pentru 
timpul dv. liber vă recoman- . 
dăm...; 17,20 — La’ volan — emi
siune pentru conducătorii' auto ;

17,30 —. Săpțămîna muzicală; 17,50
— Publicitate; 17,55 —'Universita
tea TV; 13,30 .— Seara Televiziu
nii din R. D. Germană; 19,00 — 
Program de muzică ușoară; 19,20
— 1001 de seri; 19,30 — TELE
JURNAL; 20.00 — Festivalul na
țional' al cîntecului ostășesc — 
ediția a IlI-a. Te apăr și te cînt, 
patria ’ mea; 20,55 — Seara Tele
viziunii din R. D. Germană. Film 
•artistic: Trestia. Premieră TV; 
22,20 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 — .Filmoteca de aur, Me
dalion George Opreșcu; 20,55 — 
Telex; 21,00 — Concertul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii.

VINERI — 8 octombrie 1976

PROGRAMUL I
10.00 — Telșcqșlă: 11,00 — Film 

artistic.. Trestia (reluare): 12,25 — 
Sub cetina bradului; 12,55 — Re
portaj TV. Cetățenii propun... ce
tățenii realizează ; 13,15 — Telex ; 
16,00 — Teleșcoală; 16,30 — Emi- 

„siujie în limba germană; 18,15 — 
Handbal masculin; Dinamo Bucu- 
,rești — M.A.I.. Moscova (Cupa

Cupelor). Transmisiune directă 
de la Palatul sporturilor și cul
turii; 19,25 — 1001 de seri; 19,30
— TELEJURNAL; 20,00 — Festi
valul național al cîntecului ostă
șesc, ediția a IIF-a. Te apăr și te 
cînt, patria mea; 21,00 — Avan
premieră; 21,05 — în dezbatere 
Programul de măsuri pentru apli
carea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului și ale Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste în domeniul 
muncii ideologice, politice și cul
tural-educative; 21,30 — Ora știin
ței și tehnicii; 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 — Telex; 17,05 — Tineri in

terpreți de mu?ică ușoară; 17,35
— Șah mat în... 15 minute; 17,50
— Desene animate; 18,05 — Biblio
teca pentru toți. Ideea de inde
pendență națională oglindită în 
literatura română; 18,55 — Pagini 
de umor: Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea; 19,20 — Publicitate; 
19.25 — 1001 de seri; 19,30 — TE
LEJURNAL; 20,00 — Gisele — ba
let de A. Adam; 21,25 — Telejț; 
21,30 — Tribuna TV (reluare); 
22,00 — Din filmoteca TV. Circul 
păpușilor.
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