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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a inaugurat ieri „Exgoriția de carte 
și mijloace de ia formare și educare a maselor"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugu
rat, miercuri la amiazâ, „Expoziția de carte și mijloace de informare 
și educare a maselor".

Au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, Ion Dincă, Paul Niculescu, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Râdulescu, Leonte Râutu, losif Uglar, Ștefan Voiîec.

Erau de față conducători al uniunilor de creație, editurilor, ziare
lor și publicațiilor, scriitori, compozitori, artiști plastici, reprezentanți 
al vieții teatrale și muzicale, ai unor Instituții centrale de cultură.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au fost întimpinati 
cu deosebită căldură de numeroși 
bucureșteni. aflati la intrarea în sala 
Dalles, care găzduiește expoziția.

Exprimind gîndurile și sentimentele 
pe care le împărtășesc in aceste mo
mente deosebite toti cei care își des
fășoară activitatea pe frontul larg al 
culturii noastre socialiste, tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, a 
spus : ..Sîntem deosebit de bucuroși 
și, totodată, onorați de prezenta 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. la inaugurarea ..Expoziției 
de carte și mijloace de informare și 
educare a maselor", organizată din 
inițiativa dumneavoastră. în întîmpi- 
narea apropiatei Conferințe naționa
le a scriitorilor. în numele celor de 
fată, îmi revine cinstea de a saluta, 
în modul cel mai cordial, prezenta la 
acest nou act de cultură a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu. â celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat".

Invitat de organizatori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tăiat apoi pan
glica inaugurală a expoziției. In a- 
plauzele prelungite ale participantilor 
la vernisai.

Prin valoarea si diversitatea tema
tică a lucrărilor pe care le înmănun
chează. realizate în ultimii sase ani, 
expoziția ilustrează pregnant capaci
tatea de creație spirituală a poporu
lui nostru, a oamenilor de artă și li
teratură. fără deosebire de naționali
tate. modul cum se înfăptuiesc indi
cațiile cuprinse în hotărîrile adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971. ale Congresului al XI-lea 
al partidului si ale Congresului edu
cației politice si al culturii socialiste, 
în cuvîntările programatice ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în același 
timp, ea pune în evidentă faptul că, 
potrivit principiilor care călăuzesc 
politica externă a partidului si statu
lui nostru, cultura României socia
liste a devenit cîmpul unui larg 
schimb de valori Internationale, mij
loc de adîncire a cunoașterii si apro
pierii dintre toate popoarele lumii, un 
mesager al spiritualității românești 
peste hotare.

în ansamblul expoziției, dedicată în 
cea mai mare parte activității edito
riale. un loc important ocupă cartea 
social-politică — factor eficient în 
opera de educare si instruire a ma
selor. de formare si dezvoltare a con
științei socialiste, revoluționare. în 
promovarea politicii partidului nostru.

Lucrările secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu — expuse în standuri spe
ciale — se impun, prin rolul lor de 
orientare fundamentală, prin profun
zimea gîndirii politice novatoare și 
tematica atotcuprinzătoare, ca opere 
de referință, bucurindu-se de un 
imens prestigiu, atît în tară, cit și în 
străinătate, unde au fost publicate, 
pină acum. în 21 de țări.

în sectorul consacrat beletristicii 
românești contemporane, secretarul 
general al partidului este informat 
că în perioada 1971—1976 au apărut 
♦ 770 titluri intr-un tiraj de peste 

57 milioane exemplare, care pun în 
lumină dezvoltarea puternică a lite
raturii noastre originale, strădania 
creatorilor din toate generațiile de a 
înfățișa în scrierile lor. diverse ca 
problematică și modalități de tratare 
artistică, trecutul glorios de luptă al 
poporului român, transformările re
voluționare înfăptuite in anii de după 
eliberare, viața și activitatea con
structorilor socialismului, succesele și 
bucuriile lor.

Este convingător redat efortul de
pus în tara noastră pentru valorifi
carea cit mai deplină a moștenirii 
literare — parte integrantă a politicii 
culturale a partidului și statului nos
tru. Și în această perioadă, operele 
clasicilor literaturii noastre au cu
noscut noi și noi ediții, tiraje de 
masă. Pe parcursul a numai șase ani 
au fost puse la îndemina cititorilor 
1 000 de titluri în aproape 24 milioa
ne exemplare.

Cartea în limbile naționalităților 
conlocuitoare este și ea bogat ilus
trată în expoziție. în aceeași perioa
dă au văzut lumina tiparului 3 640 
titluri în aproape 23 milioane exem
plare din toate domeniile activității 
editoriale, reflectind. încă o dată, 
condițiile de deplină egalitate de care 
se bucură manifestarea personalității 
creatoare a tuturor cetățenilor tării, 
indiferent de naționalitate, largul de
mocratism al societății noastre socia
liste.

Rezultatele valoroase ale amplei 
activități de cercetare desfășurate in 
institute specializate, în învătămîn- 

tul superior, ca și în producție sînt 
sintetizate în cele 4 343 de lucrări 
tehnico-știintifice, multiplicate în- 
tr-un tiraj de aproape 53 milioane 
exemplare, lucrări care îmbogățesc 
patrimoniul științific național, repre- 
zentînd, totodată, un aport de preț la 
progresul științei universale.

Tabloul deosebit de variat al acti
vității pe tărîm editorial este com
pletat de sectorul consacrat cărții 
pentru copii și tineret. Larga paletă 
tematică, diversitatea stilurilor și ge
nurilor îndrăgite de tinerii iubitori de 
literatură se regăsesc în cele 6 450 ti
tluri, apărute în aproape 18 milioa
ne exemplare.

O mărturie a grijii părintești a 
partidului și statului nostru fată de 
pregătirea tinerei generații o consti
tuie și acordarea gratuită a manua
lelor școlare, care totalizează peste 
137 milioane exemplare.

Cartea de artă, tipărită și ea în 
tiraje de masă si în condiții grafice 
deosebite. își îndeplinește din ce în 
ce mai bine menirea de a face cu
noscute marile valori ale creației na
ționale și universale, de a contribui 
la educarea estetică a publicului larg, 
de a cultiva dragostea și prețuirea 
pentru frumos, pentru tot ceea ce 
înaintașii au lăsat mai valoros, pen
tru creația artiștilor contemporani.

Aportul presei, al radioteleviziunil 
la ampla muncă politico-educativă, 
la activitatea de formare a omului 
nou. de dezvoltare a conștiinței so
cialiste. de unire a efortului între
gului popor în vasta operă de edifi
care a socialismului pe pamîntul Ro
mâniei. la realizarea politicii interne 
și externe a partidului si statului 
nostru este marcat în expoziție prin 
grafice și date ce reflectă larga au
dientă a acestor mijloace de infor
mare în masă. în tara noastră se 
tipăresc acum 505 publicații în 11.7 
milioane exemplare la o apariție ; 
radiodifuziunea are peste 3 milioane 
de abonați, iar televiziunea aproape 
tot atitia.

Expoziția relevă, prin afișe, grafice 
Si date sugestive, contribuția activă, 
eficientă, a filmului, instituțiilor tea
trale și muzicale, rețelei de așeză
minte culturale de masă, mișcării ar
tistice de amatori — acest întreg 
complex de mijloace de informare și 
educare — la vasta operă de edifica
re a societății socialiste, de modelare 
și formare a omului nou. cu o conști
ință înaintată, revoluționară, cu înal
te trăsături morale.

O atenție deosebită este acordată 
în cadrul expoziției Festivalului 
..Cintarea României" — strălucită 
manifestare a dragostei de muncă, a 
virtuților creatoare ale poporului nos
tru. expresie a democratismului poli
ticii culturale a partidului. Interesul 
larg, cu adevărat național, fată de 
acest festival al muncii avîntate pen
tru înflorirea patriei noastre socia
liste se oglindește, între altele, in 
participarea a circa 80 000 formații cu 
aproape 2 milioane de artiști.

în spiritul nobilelor idei ale poli
ticii noastre externe, expoziția înfă
țișează prezenta culturii și artei ro
mânești în străinătate, precum și lar
ga pătrundere în .țara noastră a valo
rilor culturii universale, Cîteva cifre 
sînt semnificative în acest sens. Cele 
750 de titluri de lucrări românești 
apărute în diverse țări ale lumii, 
participarea noastră la expoziții, fes
tivaluri și concursuri internaționale 
atestă «afirmarea cărții și artei româ
nești peste hotare ca strălucit me
sager al înaltului umanism al po
porului nostru. Expoziția oferă o 
imagine concludentă a schimburilor 
și contactelor cultural-științifice in
ternaționale ale României. în dezvol
tarea cărora tara noastră pornește de 
la necesitatea îmbogățirii vieții spi
rituale a poporului nostru cu tot ceea 
ce creează mai valoros celelalte po
poare. sporirii contribuției noastre la 
patrimoniul cultyral-științific mon
dial și, totodată, de la rolul deosebit 
pe care îl joacă cultura în mai buna 
cunoaștere și apropiere intre popoa
re. Este concludent faptul că țara 
noastră întreține relații pe linia ex
portului de carte cu 1 000 de firme 
din 60 de țări ale lumii. în același 
timp, în această perioadă, în România 
au fost editate aproape 2 900 de lu
crări reprezentative ale literaturii din 
56 de țări de pe toate meridianele 
globului, intr-un tiraj ce depășește 38 
milioane exemplare, au fost prezen
tate în premieră peste 500 lucrări 
dramatice de autori străini, organi
zate 357 expoziții de artă de peste 
hotare, iar în fondul bibliotecilor au 
intrat 400 000 cărți din 135 de țări.

De asemenea, se difuzează 9 000 de 
titluri de publicații cu caracter eco
nomic. social, cultural-artistic, tehni- 
co-științific sosite in tara noastră pe 
bază de schimburi reciproce între in
stitutele de cercetări, instituțiile de 
învătămînt superior, biblioteci etc, cu 
instituții similare din alte țări. In 
afară de acestea. în acest an se im
portă 7 700 de titluri de ziare și re
viste de cele mai diverse profiluri, 
din toate Roiturile lumii.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind că ex
poziția reflectă grăitor bogăția vieții 
noastre spirituale, a adresat felici
tări creatorilor de literatură și artă 
din tara noastră pentru participarea 
lor cu opere reprezentative in cadrul 
acestei manifestări prestigioase a cul
turii noastre socialiste. Totodată, se
cretarul general al partidului a sub
liniat că istoria glorioasă a poporu
lui nostru, lupta sa pentru libertate 
și progres social, mișcarea revoluțio
nară din țara noastră, realitățile con
strucției socialismului și transformă
rile înnoitoare pe care le-a produs 
în viata noastră reprezintă un teren 
fertil pentru creatori, care trebuie 
să depună eforturi stăruitoare pentru 
a realiza o mai cuprinzătoare și pro
fundă reflectare în operele de artă a 
acestor teme generoase, a vastei o- 
pere de edificare a noii societăți, 
exprimîndu-și convingerea că aceste 
probleme vor fi dezbătute pe larg la 
Conferința națională a scriitorilor.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Giulio Andreotti,
președintele Consiliului de Miniștri al Italiei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit. în cursul după-amiezii de 
miercufi, pe președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene, 
Giulio Andreotti, care face o vizită 
oficială în tara noastră la invitația 
șefului statului român și a primului 
ministru.

Oaspetele a fost însoțit de minis
trul afacerilor externe, Arnaldo For
lani.

La primire a participat tovarășul 
Manea Mănescu. prim-ministru al 
guvernului.

în cadrul convorbirii s-a dat o a- 
preciere deosebită bunelor relații tra
diționale româno-italiene, care cu
nosc o dezvoltare continuă pe plan 
politic, economic, cultural, tehnico- 
știintifiC și îri alte domenii. îndeosebi 
după vizita oficială întreprinsă în 
1973 in Italia de șeful statului român, 
moment de cea mai mare importanță 
în istoria raporturilor bilaterale, care 
a deschis o etapă nouă de conlucra
re rodnică între cele două țări și po
poare. Schimbul de vederi a relevat

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Malayeziei

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit în cursul zilei de miercuri 
pe ambasadorul Malayeziei. Raja

Un important eveniment al vieții noastre culturale

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A SCRIITORILOR

Azi se deschid la Bucu
rești lucrările Conferinței 
naționale a scriitorilor.

Eveniment deosebit de 
Important. în , activitatea 
făuritorilor de frumos 
prin scris. în viata inte
lectuală a țării, confe
rința este chemată să 
facă bilanțul realizărilor 
înregistrate pe tărimul 
prozei, poeziei, dramatur
giei în anii care s-au 
scurs de la ultimul fo
rum scriitoricesc. Ea 
vine. în același timp, să 
caute, prin dezbateri prin
cipiale. exigente, duse în 
spiritul democratismului 
nostru socialist, a! crite
riilor de bază ale socie
tății noastre, căi de ridi
care pe trepte tot mai 
înalte de împlinire artis
tică și educativ-formativă 
a artei cuvîntului. de in
tegrare tot mai organică, 
în modalități specifice, 
a mînuitorilor condeiu
lui. in marele efort al po
porului. care, prin muncă 
eroică, sub conducerea

Miting de 
solidaritate 
cu Partidul
Comunist 
din Chile
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dorința comună de a se valorifica 
cît mai deplin condițiile favorabile e- 
xistente pentru lărgirea și diversifi
carea cooperării dintre România șl 
Italia, atît pe plan bilateral, cît și în 
sfera vieții internaționale, în spiri
tul Declarației solemne comune și al 
celorlalte documente semnate cu pri
lejul întîlnirii și convorbirilor la ni
vel înalt româno-italiene. S-a subli
niat. în acest context, că amplifica
rea și aprofundarea acestor raporturi 
de colaborare slujesc progresului 
economic al ambelor țări, cauzei pă
cii și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. îndeosebi cele privind 
Europa, regiunea Balcanilor și Medi- 
teranei. relevîndu-se interesul con
stant al României și Italiei de a ac
ționa in spiritul Actului final al Con
ferinței pentru securitate si coopera
re în Europa, în vederea edificării pe 
continent și în lume a unui climat 
de destindere, pace și colaborare.

în acest sens, s-a apreciat impor
tanta apropiatei reuniuni de la Bel- 
gfad. care trebuie să constituie un

Tan Sri Aznam Bin Haj Ahmad. In 
vizită de rămas bun. în legătură cu 
încheierea misiunii sale în tara 
noastră. 

înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, făureș
te pe pămîntul României 
o operă fără egal, prin 
dimensiunile, prin am
ploarea ei, societatea so
cialistă multilateral dez
voltată și înaintează cu 
fermitate spre comunism. 
Este o cerință firească, în- 
trucît construind fabrici 
și uzine, ridicind orașe 
noi. înăltînd baraje în ca
lea apelor, croind canale, 
dînd noi și tot mereu alte 
dimensiuni hărții econo
mice si configurației tării, 
masele muncitoare au o 
tot mai imperioasă ne
voie de hrana sufletească 
ce se cheamă CARTEA. 
Muncitorii, țăranii, tine
retul patriei găsesc în 
cuvîntul scris. artistic 
modelat, un prieten per
manent și un sfătuitor, 
un mijloc de cunoaștere a 
lumii, de autoperfectio- 
nare continuă, de încor
porare a marilor valo-i 
ale umanismului nostru 
socialist.

înaltul forum al scriito
rilor din întreaga tară are 
loc în condițiile în care 
masele muncitoare de la 
orașe și sate, intelectua
litatea. dind viată măre
țelor directive ale Con
gresului al XI-lea al 
partidului, obțin rezultate 
remarcabile in toate do
meniile economiei. în cer
cetarea științifică și 
în aplicarea cuceriri
lor celor mai înain
tate ale științei șl tehni
cii în producție. aduc 
contribuții de seamă la 
dezvoltarea învătămîntu- 
lui. Prevederile planului 
cincinal au fost și sînt nu 
numai îndeplinite cu suc
ces. dar si sistematic de
pășite. avuția națională 
înregistrind de la un tri
mestru la altul, de la un 
an la altul o continuă si 
impetuoasă creștere. Rea
lizările obținute în toate 
compartimentele econo
miei tării sporesc veni
tul national si. pe aceas
tă trainică temelie, creea

TOVARĂȘUL IĂN0S KĂDĂR ÎMPLINEȘTE 65 DE ANI

Tovarășului JĂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
Dragă tovarășe Kâdâr,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă prilejul deosebit 

de plăcut ca. in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al tuturor comuniștilor, al poporului român și al meu personal, să vă adresez 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și de noi succese.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și parti
dele noastre se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor român 
și ungar, al cauzei socialismului și păcii.

La a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă doresc, dragă 
tovarășe Kâdâr, viată îndelungată și succese tot mai însemnate în munca 
de înaltă răspundere consacrată înfloririi necontenite a Republicii Populara 
Ungare, prosperității și bunăstării poporului ungar prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

prilej de dialog fructuos. în spirit 
constructiv, care să ducă la elabora
rea unui program concret de măsuri 
pentru promovarea largă a colaboră
rii între state, pentru mai buna cu
noaștere si întărirea încrederii între 
popoare, pentru realizarea unor pași 
efectivi pe linia dezangajării militare 
și dezarmării, condiție esențială a a- 
sigurării păcii si securității pe conti
nent.

Convorbirile au evidențiat dorința 
celor două țări de a-si aduce contri
buția la consolidarea cursului nou in 
relațiile dintre state, la afirmarea as
pirațiilor de progres și bunăstare a 
popoarelor, la democratizarea vieții 
internaționale, la instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, la res
pectarea principiilor independentei șl 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau amenința
rea cu folosirea forței în relațiile in
terstatale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate, in spiritul 
bunelor raporturi de prietenie si in- 
telegere dintre România si Italia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ză condițiile crește
rii în continuare, și la 
cote mult superioare pre
vederilor. a nivelului de 
trai material si spiritual 
al întregului popor. Stau, 
in acest sens, mărturie 
suita de măsuri adoptate 
recent de conducerea 
partidului privind spori
rea veniturilor tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii prin creșterea re
tribuției reale, cele pri
vind ridicarea veniturilor 
țărănimii, majorarea pen
siilor și mărirea aloca
țiilor pentru copii.

Toate acestea, ca si ce
lelalte mari si remarca
bile realizări ale poporu
lui nostru, demonstrează, 
cu forța de netăgăduit a 
faptelor, că tot ceea ce 
se întreprinde și se face 
în tara noastră, prin e- 
forturile brațelor si min
tii tuturor forțelor pro
ductive. vii. ale națiunii
(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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FFĂPfuG
;DIVERS

ÎN CAPITALĂ

Continuă în ritm susținut munca
de consolidare și refacere

MITING DE SOLIDARITATE
CU PARTIDUL COMUNIST DIN CHILE

I Promoția 
! 200

în curînd va părăsi băncile 
Liceului pedagogic din orașul 
Năsăud, pentru a întregi marele 
detașament al dascălilor, o nouă 
promoție de absolvenți. Este 
cea de-a 200-a promoție a aces
tei prestigioase instituții, care în 
aceste zile își aniversează bi
centenarul, școala normală de 
aici fiind înființată în anul 1777. 
în prezent, mai bine de 80 la 
sută din numărul total al învă
țătorilor care se ocupă de for
marea și educarea tinerelor 

(vlăstare din orașele și comunele 
județului Bistrița-Năsăud au 
absolvit liceul năsăudean. Mo- 

Itiv în plus pentru a le adresa 
tuturor urarea de noi succese 
și bucurii pentru ei, pentru 
miile de copii.

Mulțumire»
Pe frumoasa Vale a Oltului 

circula un autocar cu excursio
niști întorși dintr-o călătorie in 
Bulgaria. La un moment dat, 
din portbagajul autocarului a 
căzut o valiză in mijlocul dru
mului, fără ca șoferul sau alt
cineva să observe. Abia la ca
pătul cursei, M. Larioncsi, din 
Singeorz-Băi, județul Bistrița- 
Năsăud, s-a pomenit fără valiză. 
„Tocmai cind imi pierdusem 
orice speranță — ne scrie el — 
hop că mă pomenesc cu valiza 
acasă. O deschid si ce să vezi ? 
Toate lucrușoarele erau la locul 
lor. Mi-o trimisese miliția. Tot 
de la miliție am aflat că valiza 
fusese găsită de Iuliu Munceanu, 
din Cluj-Napoca, după care o 
predase subofițerului Dumitru 
lancu. Amindurora le adresez 

■ cele mai călduroase mulțumiri 
I din partea mea și a familiei 
I mele".

a unor imobile și edificii avariate
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Bieții pești...
Pe strada Bocșei, la marginea 

Lugojului, se află un lac pe 
malul căruia pescarii lugojeni 
— și nu numai ei — își încer
cau în fiecare vară „norocul". 
Și, după cum ne asigură citito
rul nostru I. Faber, pescarii nu 
plecau niciodată cu traista 
goală. „Acum însă — ne scrie 
el — pescarii vor trebui să-și 
pună undița în cui, pentru că 
peștii din lacul nostru au pierit 
din cauza poluării"’. Măi de
parte, cititorul nostru — a cărui 
semnătură este însoțită șl de 
cele ale vecinilor 'săi; M.-TFjoreâ, 
Richard Bender, Elena Straton, 
M. Nicolae și alții — ne dezvă
luie și cauza poluării : aruncarea 
în lac a tot felul de gunoaie și 
spălarea autovehiculelor, in spe
cial a unor cisterne care au 
transportat soluții de stropit po
mii. „Un act necugetat, căruia 
va trebui să i se pună de în
dată «stop- de către edili, pen
tru ca apele lacului să fie iarăși 
limpezi, iar peștii să se simtă 
din nou în largul lor". întru to
tul de acord.

O fetită♦ 
c-o păpușă

Emoționantă scrisoarea trimisă 
rubricii noastre de Arnăutu Or- 
tansa, elevă in clasa a Ill-a la 
școala din Teișani, județul Pra
hova : „Am citit la -Faptul di
vers- că un copil si-a găsit ta
tăl plecat prin lume, iar o fetiță 
a rugat-o pe mama ei să se în
toarcă acasă, și mama s-a în
tors. Eu am un tătic pe nume 
Manole Pirvulescu, care a locuit 
și poate mai locuiește încă la 
Cimpulung, dar pe care nu 
l-am văzut niciodată, și tare 
mult aș vrea măcar să-l cunosc, 
să nu mai roșesc cind colegii mă 
întreabă dacă am și eu ca ei 
un tată. Mămica imi spune me
reu că e un om bun, că a lucrat 
impreună cu el pe șantierul de 
la Rovinari, dar după ce am 
venit eu pe lume el a plecat 
și nu mai știe unde se află, că 
nici la proces n-a venit. Mama 
și bunica m-au crescut cum au 
putut, dar acum m-am făcut și 
eu fetită mare și tare mult aș 
vrea să-l cunosc pe tatăl meu 
cu care mi se spune că semăn 
ca două picături de apă. Dacă 
vrea să se convingă, eu vă tri
mit o fotografie ca să i-o dați".

In fotografie : o fetită in 
uniformă de pionieră, cu o pă
pușă in brafe. Ne-am bucura 
mult să-i putem inmina foto
grafia adresantului de drept.

| Și fiola...
I verde

s-a făcut
Mircea Olah era instructor la 

școala de șoferi profesioniști din 
I Cluj-Napoca. Deunăzi a pornit 
I într-o probă de conducere cu un 

elev. Ajungînd în dreptul res- 
Itaurantului-terasă de la Căpuș, 

elevul i-a propus profesorului 
să facă un popas să se răco- 

Irească. Acesta n-a așteptat să 
fie invitat de două ori. Au do
sit camionulrșcoală intr-un bos- 

Ichet și au început să-și facă 
„plinul". într-un tirziu s-au 
urcat la volan și au făcut cale 
întoarsă. Dar la o cotitură au 

Idat peste un „filtru" de circu
lație, astfel că fiola a fost pe 
loc înverzită. Pe lingă alte ur- 

Imări, instructorului i s-a reținut 
autorizația de... instructor.
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în ultima vreme a sporit conside
rabil numărul imobilelor bucureștene 
mari la care au început lucrările de 
consolidare, astfel că acum construc
torii își desfășoară activitatea la 65 
din cele 102 clădiri inalte incluse 
in prima etapă a acestei vaste ac
țiuni. Investigațiile noastre la cîteva 
dintre marile imobile — situate în 
inima Capitalei și în cartierele Mi
litari și Pantelimon — ne-au conturat 
imaginea unor eforturi susținute și 
bine organizate, în care pe primul 
plan al preocupărilor se află, așa 
cum este și firesc, grija și răspunde
rea constructorilor pentru realizarea 
unor lucrări de inalt nivel calitativ, 
menite să asigure clădirilor afectate 
rezistentă, durabilitate si siguranță 
în exploatare, o bună funcționalitate 
și un aspect arhitectural atrăgător.

...La blocul „Romarta" din Calea 
Victoriei nr. 60 se lucrează în 2 
schimburi a cîte 12 ore fiecare, adică 
practic ziua și noaptea, în „flux" ne
întrerupt.

— Toți cei 35 de oameni reparti
zați la această lucrare sînt concen
trați la „iămășuirea" stîlpilor de la 
parter, ne-a precizat tov. Ion Andrei, 
inginer-sef al grupului 5 de șantiere 
din cadrul Centralei de construcții- 
montaj a Capitalei. Avem de realizat 
un mare volum de muncă, ce poate 
fi ilustrat și prin faptul că numai 
la parter trebuie consolidați 94 din 
cei 102 stîlpi existenți. Practic, pe 
fiecare este necesar să-l desfacem 
pînă în dreptul armăturii sale, acest 
„miez" să-1 armăm din nou cu bare 
puternice și apoi să-1 „Îmbrăcăm" 
iarăși în înveliș de beton.

Sub stricta supraveghere a mais
trului, oamenii execută noile armă
turi ale stîlpilor, precum și cofrajele 
în vederea turnării imediate a beto
nului.

— întîmpinăm dificultăți destul do 
mari, provocate în primul rînd de 
rezistența scăzută prevăzută inițial a 
acestor importante elemente de re
zistentă, ca și de totala asimetrie a 
întregii construcții. — ne-a spus 
ing. Dorin Certejan, conducătorul lu
crării. Pentru a preveni orice neajuns 
în timpul lucrărilor de consolidare și 
pentru a elimina efectele concepției 
greșite după care a fost realizată, 
colaborăm îndeaproape cu Institutul 
de proiectări al județului Brașov, ur
mărind ca, în final, să consolidăm 
puternic conturul clădirii, să reali
zăm, practic, o structură nouă, ba
zată pe „cadre antiseismice".

Și o constatare mai puțin plăcută, 
tot la „Romarta". Circa 20 de tineri, 
venitisă presteze muncă voluntară 
la acest obiectiv (și- sînt atîtea ■ de 
făcut aici !) așteptau de mai bine de 
un ceas', doar-doar"le-d arătă cineva 
ce să lucreze. Păcat- de timpul a- 
cestor inimoși tineri irosit zadarnic, 
datorită unor neajunsuri organizato
rice sau dezinteresului conducătorilor 
lucrării.

...La cunoscutul hotel „Union" se

simte „mîna“ și priceperea ingineru
lui Dorin Ștefănescu, conducătorul 
lucrării. în primul rînd. a stabilit ca 
armătura gata fasonată să fie procu
rată din baza centralizată, pe măsură 
ce este nevoie de ea, pentru desfă
șurarea ritmică și rapidă a lucrări
lor. în al doilea rînd, eforturile lu
crătorilor, care muncesc într-un 
schimb prelungit, sînt mult ușurate 
de grija pentru asigurarea unei do
tări tehnice corespunzătoare cu scule 
și dispozitive. De asemenea, în func
ție de necesități, în orice moment 
efectivele actuale pot fi completate 
cu forțe noi, in număr suficient.

Acum, oamenii sînt concentrați la 
subsolurile 1 și 2, unde creează fron
turi de lucru în vederea consolidării 
stîlpilor. După aceea urmează — o- 
dată cu predarea unor noi documen
tații de execuție — să se 
diafragme din beton, iar la 
velurile superioare — din 
armată, precum și alte 
complexe de refacere a unor plan- 
șee și de deviere a unor insta
lații. Intens se muncește și la blocu
rile din bd. 
Beloiannis 8, 
5 și altele.

Nu este un 
refacerea unora dintre imobilele înal
te constituie o lucrare de mare com
plexitate și dificultate tehnică. Ade
seori, specialiștii au descoperit că la 
imobilele vechi, realizate 
război, au fost ignorate 
mentare de proiectare și 
construcțiilor, ceea ce a 
de altfel, grava avariere a multora 
dintre ele. Este vorba, mai ales, de 
liipsa de asigurare împotriva șocurilor 
seismice, armarea neglijentă a unor 
stilpi și grinzi, folosirea unor mate
riale de construcții cu mult sub mar
ca prescrisă. Aceste grave neajunsuri 
sînt. în multe locuri, amplificate de 
lipsa proiectelor inițiale, după care 
șe efectuează verificarea structurilor 
de rezistență. Din aceste multiple 
cauze, expertizarea imobilelor, iar ul
terior trecerea la faza de proiectare 
a lucrărilor de consolidare necesită 
un mare volum de muncă, temeinice 
studii tehnice de specialitate, elabo
rarea în paralel a două sau trei va
riante de consolidare, care apoi sint 
supuse unor riguroase analize compa
rative. Abia în final sînt adoptate 
soluțiile constructive cele mai avan
tajoase din punct de vedere tehnic și 
economic.

Este un fapt deosebit de pozitiv că, 
In pofida acestor condiții, Consiliul 
popular municipal București a stabi
lit o serie 'de măsuri 'capabile să a- 
sigure încheierea în următoarele zile 
a acțiunii de expertizare a tuturor 
celor 2 100 de clădiri inalte avariate. 
Dintre acestea, pină în prezent, la 
1 500 vor fi necesare lucrări ample de 
consolidare, în timp ce la aproxima
tiv 600. ■ intervenția constructorilor se 
va limita numai la executarea unor 
obișnuite lucrări de reparații. O aten-

realizeze 
ni- 

zidărie 
operații

Magheru 43, str. Nikos 
piața Cosmonautilor nr.

secret pentru nimeni că

înainte de 
reguli ele- 
execuție a 
determinat.

ție la fel de mare este acordată și 
celor 240 de edificii publice — școli, 
spitale, cinematografe și sedii ale 
unor instituții publice — afectate de 
seism. Menționînd și cele circa 30 000 
de locuințe mici, din care 6 000 ur
mează să fie consolidate, ne 
face o imagine suficient de 
zătoare asupra marelui efort 
de toți factorii angajați în 
amplă activitate.

Pentru realizarea cît mai rapidă a 
acestor lucrări au fost mobilizate nu
meroase cadre didactice din invăță- 
mîntul superior, ingineri și proiec- 
tanți din 33 institute bucureștene și 
12 institute județene de specialitate.

Aceste forțe din proiectare, la care 
se adaugă aproape 7 000 de construc
tori, pot și trebuie să fie folosite cu 
eliciență sporită. Avem în vedere, 
înainte de toate, întărirea colaborării 
dintre constructori și proiectanți, 
asigurarea unei prezențe cît mai ac
tive a acestora din urmă pe șantie
rele consolidării. Pe 
ritmului de predare 
uneori, termenele 
sînt respectate — 
și îmbunătățirea asistenței 
supravegherea îndeaproape și contro
lul fiecărei faze și lucrări executate. 
Mai 6Înt destule de făcut și în ce 
privește organizarea muncii pe șan
tierele marilor imobile. Nu peste tot 
este folosit cu randament deplin tim
pul prielnic din această perioadă, ac
tivitatea se desfășoară cu „program 
fix", se amînă din motive greu de 
înțeles introducerea schimbului doi. 
Oare mai e necesar să reamintim 
marea urgență a lucrărilor de consoli
dare, faptul că mii și mii 
unele evacuate, așteaptă 
într-un timp cît mai scurt 
mală în locuințele lor 1

putem 
cuprin- 

depus 
această

lîngă creșterea 
a proiectelor — 

stabilite nu 
este necesară 

tehnice,

de familii, 
să-și reia 
viata nor-

Crlstlan ANTONESCU 
Foto : Sandu CRISTIAN

Miercuri dimineața, tovarășul Luis 
Corvalan. secretar general al Parti
dului Comunist din Chile. însoțit de 
tovarășa Lili Corvalan. de tovarășii 
Victor Cantero. membru al Comisiei 
politice, al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Chile, și Mireya Baltra. membru 
al C.C. al P.C. din Chile, au fost 
oaspeții colectivului de muncă al cu
noscutei uzine ploieștene ..1 Mai".

împreună cu oaspeții chilieni, la 
vizită au participat tovarășii Ilie 
Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Vîlcu, președintele Co- 
mișiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
Dumitru Turcuș. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La sosirea în uzină, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Chile a fost salutat cu căldură de Ion 
Cîrcei. prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.. de repre
zentanți ai conducerii acestei unități, 
de numeroși muncitori ai întreprin
derii.

Vizita la această unitate reprezen
tativă a industriei românești con
structoare de mașini a oferit oaspe
ților prilejul să cunoască etapele de 
dezvoltare ale industriei noastre con
structoare de utilai petrolier, preocu
pările privind continua diversificare 
a producției, ridicarea nivelului ca
litativ al acesteia.

In încheierea vizitei, in sala de 
festivități a întreprinderii s-a des
fășurat un miting al solidarității din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Chile, dintre 
poporul român și poporul chilian.

Deschizînd mitingul, primul secre
tar al comitetului județean de partid 
a adresat. în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Prahova, un salut fierbinte tovarășu
lui Luis Corvalan, celorlalți oaspeți 
chilieni, și a reafirmat deplina soli
daritate frățească cu lupta comuniști
lor chilieni, a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste din Chile pen
tru libertate, democrație și progres 
social.

Au mai luat cuvîntul Mihaela Fili- 
pescu. membră a comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, și Toma Spiridon, 
secretarul comitetului de partid — 
secția construcții metalice.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Ilie 
Verdet, care a adresat oaspeților un 
fierbinte salut si a exprimat satis
facția de a avea pe secretarul general

al Partidului Comunist din Chile, pe 
ceilalți tovarăși chilieni, ca oaspeți 
de seamă ai tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ai Partidului Comunist 
Român, ai întregului nostru popor.

Vorbitorul a relevat adînca simpa
tie si solidaritate pe care comuniștii 
români, toți oamenii muncii din țara 
noastră le-au manifestat în mod 
statornic fată de lupta comuniștilor 
chilieni pentru înfăptuirea idealuri
lor si aspirațiilor clasei muncitoare, 
ale poporului chilian spre o viață 
liberă, independentă, spre bunăstare 
și fericire.

El a evocat acțiunile întreprinse 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru apă
rarea vieții și eliberarea din în
chisoare a secretarului general al 
P.C. din Chile, a altor militanți chi
lieni. în același cadru, vorbitorul a 
arătat că o expresie elocventă a sim
patiei și solidarității României socia
liste cu lupta poporului chilian o con
stituie și primirea în patria noastră 
a patrioților constrânși să-și pără
sească tara.

Tovarășul Ilie Verdet s-a referit la 
eforturile pe care poporul român le 
depune în prezent in larga și com
plexa activitate pentru înfăptuirea o- 
biectivelor trasate de Congresul ăl 
XI-lea al partidului, a Programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, la vasta 
activitate internațională, desfășurată 
de România, pusă în slujba înțelegerii 
și colaborării între națiuni, a păcii și 
socialismului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Luis 
Corvalan, secretar general al P.C. din 
Chile, a exprimat profunda sa grati
tudine. a celorlalți membri ai delega
ției de partid chiliene. Partidului Co
munist Român, oamenilor muncii și 
poporului român pentru sprijinul, a- 
jutorul și solidaritatea pe care le-au 
manifestat față de lupta justă a po
porului chilian împotriva dictaturii 
militare.

După ce s-a referit la actuala si
tuație din Chile, vorbitorul a arătat 
că clasa muncitoare, poporul chilian 
desfășoară o permanentă luptă pentru 
libertate, democrație, pentru dreptu
rile vitale ale oamenilor muncii, 
în acest context, secretarul general 
al P.C. din Chile a subliniat impor
tanta solidarității internaționale, a 
sprijinului acordat de România, de 
celelalte țări socialiste, de toate for
țele progresiste din lume pentru vic
toria luptei poporului chilian.

Vorbitorul a subliniat că Partidul 
Comunist din Chile își concentrează 
eforturile în principal în direcția 
dezvoltării unității tuturor forțelor 
antifasciste. întăririi alianței comu
niștilor cu socialiștii, obținerii celei 
mai largi coeziuni posibile în cadrul 
Unității Populare și instaurării unui 
nou regim democratic in țară. „Sîn- 
tem siguri, că vom triumfa — a spus 
el. Istoria este și va fi de partea 
poporului chilian".

în încheiere, secretarul general al 
P.C.C. a exprimat încă o dată mul
țumiri C.C. al P.C.R.. secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru solidaritatea mili
tantă și sprijinul manifestate față de 
cauza ponorului chilian.

Plecarea tovarășului Luis Corvalan
Miercuri a părăsit Capitala tovară

șul Luis Corvalan, secretar general 
al Partidului Comunist din Chile, 
care, în fruntea unei delegații de 
partid, a efectuat o vizită de priete
nie în țara noastră, la invitația 
Comitetului Centrai al Partidului 
Comunist Român.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Victor Cantero, membru al 
Comisiei politice, al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Chile, Mireya Baltra, 
membru ai C.C. al P.C. din Chile.

împreună cu tovarășul Luis Carva-

lan a părăsit țara noastră tovarășa 
Lili Corvalan, soția sa.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie, Tamara Dobrin, 
membru al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

In slujba unei arte cu profund
mesaj patriotic, revoluționar

Trei decenii de la înființarea asamblului artistic „Doina" al Armatei

PROGRAMUL I
18,00 Telex
16.05 Teleșcoalâ
16,35 Curs de limba rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,20 Reportaj pe glob : U.R.S.S. — 

Treptele Angarel

I 
L

Rubricâ realizata de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" J

Blocul „Romorta" : fârâ sâ piardă nici un moment, dulgherii pregătesc co- 
frajele necesare turnării betonului și realizării „cămășii", mult mai rezis

tenta, a elementelor de construcție avariate

Se execută lucrări de consolidare la hotelul „Union

cinema
• Călătoriile lui Gulliver : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
GRĂDINA FESTIVAL — 19.45,
CASA FILMULUI (la sala de festi
vități DINAMO) — 16,30; 18,30;
20,30.
q Din nou... Disney — 9,30; 11,15; 
13; 16,30; 18, Mica Ondină — 14,45; 
20 : DOINA.
O Gloria nu cîntă : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15;

13,30; 16; 18.15; 20,30. MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,45.
• Un orășel în Texas : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
LUCEAFĂRUL — 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45. la grădină — 20, 
FESTIVAL — 9; 11.15; 13.30; 15 45; 
18,15; 20,30, GRĂDINA CAPITOL
— 19,45,' FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ora spectacolului : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13.45: 16; 18; 20. FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,15, FLOREASCA — 9.30; 11,15; 
13; 16; 18: 20.
• Oaspeți de seară : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,15, la grădină

Miercuri a avut loc în Capitală o 
adunare consacrată aniversării a 30 
de ani de la înființarea ansamblului 
artistic „Doina" al Armatei. Au par
ticipat generali și ofițeri, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

în deschiderea adunării a fost ci
tit Ordinul de zi al ministrului apă
rării naționale, dat cu prilejul aces
tei aniversări. Generalul-maior Dinu 
Stelian, directorul ansamblului. a 
prezentat un succint tablou retro
spectiv al activității desfășurate de 
acest prestigios colectiv artistic în 
cei 30 de ani de existență. în con
tinuare au rostit cuvinte de salut 
reprezentanți ai Consiliului Cultdrii 
și Educației Socialiste, Uniunii com
pozitorilor, ansamblului artistic 
„Rapsodia română", precum și ai 
militarilor din garnizoana București.

în numele conducerii Ministerului 
Apărării Naționale, generalul-locote- 
nent Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei, a adre-

sat artiștilor militari calde felicitări 
și a subliniat principalele sarcini ce 
le revin, IfT‘“ttfflfina Programului 
ideologic al partidului.

în cadrul festivității, ansamblului 
artistic „Doina" al Armatei i-a fost 
înmînată placheta jubiliară a cente
narului independentei de stat a 
României.

într-o atmosferă Vibrantă, partici- 
panții la adunare au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, o telegramă în care 
se spune :

„Raportăm, stimate tovarășe coman
dant suprem, că, de-a lungul celor 
trei decenii de activitate, personalul 
ansamblului a fost călăuzit perma
nent de cuvîntul partidului, făcîn- 
du-și drept țel al întregii sale munci 
promovarea unei arte de înaltă va
loare, cu un profund mesaj politic, 
patriotic și revoluționar, in măsură 
să contribuie cit mai substanțial la

educarea socialistă a maselor — os
tași și oameni ai muncii. Vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că artiștii mili
tari, crescuți și educați de partid în 
lumina idealurilor comuniste de 
muncă și viață, vor face totul pen
tru a-și perfecționa necontenit mă
iestria profesională. își vor spori a- 
portul la sprijinirea și dinamizarea 
activității cultural-artistice din uni
tățile militare, concomitent cu par
ticiparea mai amplă la viața artisti
că și socială a țării. își vor pune 
întreaga capacitate creatoare și ta
lentul interpretativ în slujba educă
rii militarilor, a celorlalți spectatori, 
în spiritul devotamentului nețărmu
rit fată de popor și partid, al mîn- 
driei patriotice, al hotărîrii ferme de 
a fi gata oricînd să apere cu neînfri
care, împreună cu întreaga națiune, 
cuceririle revoluționare, independen
ta și suveranitatea scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia."

17,40 Consultații medicale
18,00 Moștenire pentru viitor. „Iscat-am 

frumuseți și prețuri noi". Tudor 
Arghezl — publicistul

18.50 Cîntarea României.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : „Plina amară* 

de Claude Spaak.
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL II
19,50 Radiații din atomi. Documentar In 

premieră TV,
Concertul orchestrei simfonice a 
Radlotelevlzlunil.
Telex
Emisiune de știință : 40 de minut» 
despre... simțul auzului

20,00

21,95
21,40

vremea

Cele trei decenii de activitate al» 
ansamblului arțistic „Doina" înseam
nă mii de spectacole, ce au reunit — 
și au bucurat — peste 8 milioane de 
spectatori în Capitală și in țară, pes
te un milion de spectatori din lu
mea largă prezenți la turneele pes
te hotare ale „Doinei".

„...Ansamblul «Doina» se caracte
rizează printr-o mare bogăție de re
surse expresive, este un excelent 
colectiv, care a atins maturitatea ar
tistică a artei interpretative" — 
scria ziarul „Pravda", după o 
reprezentație de succes pe o sce
nă moscovită..........Toate
programului prezentat la Festivalul 
folcloric de la Madrid de 
samblul «Doina» au fost 
cu entuziasm, fiecare număr fiind un 
exemplu de disciplină, de naturalețe, 
de artă..." (ABC Madrid. Spania) 
„Aceasta este cu siguranță cea mai 
explozivă și antrenantă trupă fol
clorică de dans, cu o direcție core
grafică de primă clasă... toti violo
niștii par a fi virtuoși: spectacolul 
este extraordinar". („New York He
rald Tribune". S.U.A.).

Iată cîteva fraze dintre zecile de 
cronici care au elogiat de-a lungul 
timpului reprezentațiile ansamblu
lui „Doina" al Armatei. Notăm că 
ansamblul „Doina" a fost Înființat în 
1947 ca o formație destinată să pre
zinte în primul rînd programe artis
tice în unitățile militare. Datorită 
afirmării neîncetate si tot mai largi 
a valorii sale artistice, prezența „Doi
nei" a căpătat în scurtă vreme un 
caracter popular. La cinstirea tutu
ror manifestărilor, la marile eveni
mente pe care tara le-a sărbătorit 
și prin cintec și dans, cei 250 de 
artiști ai „Doinei" au fost si sînt per
manent prezenți.

De o deosebită reputație se bucură 
corul bărbătesc, dirijat cu competen
tă de Gheorghe Popescu, formație 
ce are un larg repertoriu, de la mu
zica preclasică la creația româneas
că contemporană, și care știe să tăl-

numerele

către an- 
aplaudate

măcească „Oedipus Rex" de Stra- 
vinski și „Damnațiunea lui Faust" 
de Berlioz, să facă să vibreze ora
toriile „Tudor Vladimirescu" de Gh. 
Dumitrescu și „Horia" de Alfred 
Mendelsohn, pagini celebre din ope
re. operete, cîntece patriotice revo
luționare de mare popularitate. De 
asemenea, orchestra simfonică, diri
jată de general-maior Dinu Stelian 
și de colonel Sergiu Eremia, ca și 
orchestra de acompaniament a coru
lui și a baletului, susțin cu succes 
programe de concert cu pagini de 
Enescu. Paul Constantinescu. Con
stantin Silvestri. Mircea Chiriac...

în cadrul ansamblului, cu prospe
țime și vigoare, evoluează cele 22 de 
perechi ale formației de dansuri, 
pregătite atent de către coregrafii 
Vladimir Redea, Gheorghe Baciu. în 
repertoriu figurează dansuri de vir
tuozitate precum „Călușarii" sau 
„Buzduganul ardelenesc", precum și 
suite ce vorbesc despre obiceiurile 
noastre, despre verva jocului olte
nesc. despre eleganța moldovenes
cului.

Intră, de asemenea, în alcătuirea 
„Doinei" o orchestră, un cor. o for
mație de instrumente populare (diri
jor Marin Cioacă), formații de estra
dă, soliști de muzică cultă (Maria 
Diaconescu, Veronica Ionescu, loan 
Nicolau), soliști de muzică populară 
(Iile Roșu, Anlșoara Dinulescu, Ion 
Bogza). solist la taragot (Marinca Tri
fu). la acordeon (Ilie 
val. fluier, cimpoi 
cioară).

Printre spectacolele 
Ansamblului „Doina" 
poemele coregrafice „Ecaterina Teo- 
doroiu" și „Mama 
de 
tul" 
mia, 
brazde de pămînt românesc eliberată 
la 1944. Toate, spectacole de ținută, 
cu un vibrant mesaj patriotic, la care 
colectivul de artiști-interpreți. îndru
mătorii — compozitori, dirijori, in-

strumentiști (unii dintre el prezenți- 
încă de la înființarea ansamblului) 
și-au dat intr-adevăr măsura talen
tului. a priceperii.

Ieri, în miez de zi, la sala „Rapso
dia română", o adunare festivă și 
un spectacol jubiliar, realizat în regia 
lui Nicolae Ciubuc-Vrancea în care 
s-au produs toate formațiile ce com
pun remarcabilul ansamblu ..Doina", 
au marcat acest important eveniment, 
încă un prilej de a revedea poemul 
coregrafic „1877“, de a asculta acele 
nemuritoare „Cintece ale războiului 
de independență", de a-i aplauda pe 
Ion Bogza. Marinca Trifu. de a apre
cia inspirata „Cantată a armatei" de 
Dinu Stelian.

30 de ant de activitate, moment 
deosebit în viata acestui colectiv. Ce 
pregătesc artiștii „Doinei" ? Un 
spectacol închinat centenarului in
dependenței. o reprezentație ce se 
va numi simplu. „Poarta gloriei".

Smaranda OȚEANU

Ierl în țară : Vremea a fost răcoroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin în 
Banat șl Oltenia. în cursul după-amle- 
zli a început să plouă, local în nordul 
Moldovei șl cu totul Izolat în Mara
mureș. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, cu intensificări izolate în estul 
Transilvaniei, vestul Moldovei și la 
munte, cu viteza pînă la 50 km pe oră. 
Temperatura aerului, la ora 14, oscila 
între 12 grade la Topllța șl 22 de grade 
la Drobeta-Turnu Severin. In Bucu
rești : Vremea a fost răcoroasă, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 șl 23 mai. în țară : Vreme răcoroasă, 
îndeosebi în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente în zonele de deal 
și de munte. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, Iar cele maxime în
tre 15 șl 25 de grade, izolat mai ridicate 
la sfîrșitul intervalului'. în București s 
Vreme răcoroasă, mai ales în prima 
parte a Intervalului. Cerul va fi va
riabil. Ploaie sub formă de aversă. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Udilă). la ca- 
(Gh. Mustă-

de succes ale 
s-au înscris și

l“ și „Mama Vrîncioaie" 
Sergiu Sarchizov, „Sergen- 
și „1877", de Sergiu Ere- 
„Carei" — povestea ultimei

— 20.15, ARTA — 9; 11.15; 13 45; 
15,45; 18: 20,15, la grădină — 20.
O Mușcă șl fugi : GRI VITA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. GRĂ
DINA TITAN — 20, EFORIE — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30.
O Ruslan și Liudmila : COTRO- 
CENI — 10; 13; 16; 19.
q Tunurile din Navarone (ambe
le serii) — 9,45, Drumul tutunului
— 14, Galileo Galilei — 16,15, Pro
cesul Ioanei d’Arc — 18,30; 20,30 : 
CINEMATECA.
e Sfîrșitul legendei : BUCEGI — 
9; 11.15; 13.15; 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 20.
• Republica din Uzice : LIRA — 
9: 12; 16; 19.30, la grădină — 19,30. 
© Diavolii din Spartivento : GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20.15, AURORA — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, la grădină — 20,15, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Meciul secolului : PROGRESUL 
— 16: 18; 20.
O Cinci detectivi la miezul nopții: 
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20. TOMIS — 9; 11.15; 13 30; 
16; 18,15; 20.30, la grădină — 20.
q Timpul dragostei și al speran
ței : DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
e Așii înălțimilor : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, GRĂDI
NA MOȘILOR — 20.
• Misterul Iul Herodot — 10; 12; 
14. Șatra — 16; 18; 20 : PACEA.
• O bătălie de neuitat : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

• Hollywood, Hollywood : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Astă-seară dansăm în familie i 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Africa Express : MUNCA — 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Căluțul cocoșat — 9,30; 11,30: 14, 
Podul fetelor — 16; 18; 20 : FLA- 
CARA.
O Lumea circului : COSMOS — 
9,30; 12,30; 16; 19, FERENTARI — 
9; 11.45; 14; 17.
• Zori în flăcări : FERENTARI 
— 20.
O Copil de suflet : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.
• Pentru un pumn de ceapă t 
GRĂDINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 19,30.
• Opera Română : Coppelia — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19.30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Nu am încredere în

bărbați — 19,30, (sala Studio) : Mi
cul infern — 19.
• Teatrul Giulești : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19,30.
O Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece — 
19,3'1.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — io.
• Teatrul „Țăndărică" (la sala 
Casei prieteniei româno-sovieti- 
ce) : Șoricelul și păpușa — 10, (la 
sala clubului sindicatelor din con
strucții) : Frații Criș — 17.
• Circul București : Cu circul 
nu-î de glumit — 19.30.
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSlGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii

AL ITALIEI, GIULIO ANDREOTTI
Sosirea în Capitală

La Invitația președintelui 
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, miercuri dimineața 
a sosit la București Giulio Andreotti, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, cu soția, Livia 
Andreotti, care face o vizită oficială 
în tara noastră.

Oaspetele este însoțit de Arnaldo 
Forlani, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale, de consi
lieri și experți.

în întâmpinarea primului ministru 
italian pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele de stat ale celor 
două țări, au venit Manea Mănescu, 
primul ministru al guvernului, cu 
soția, Maria Mănescu, loan Avram, 
Ion Cosma, miniștri, Gheorghe Gas
ton Marin, președintele Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, președintele

Republi- 
tovarășul 
primului 
tovarășul

părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-italiană de co
laborare economică, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion St. Ion, secre
tarul Consiliului de Miniștri, 
persoane oficiale.

Erau prezenți 
ambasadorul

Ion
României

alte

Mario Bolasco, ambasadorul 
la București, precum 
ai Ambasadei Italiei în

Și 
țara

intonarea imnurilor de stat

începerea
In cursul după-amiezii au început 

convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mănescu, 
și președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, Giulio An- 
c’-eotti.

i;,i spiritul hotărîrilor și înțelege
rilor convenite, în cadrul întilnirii 
la nivel înalt româno-italiene, al De
clarației solemne comune și ri celor
lalte documente semnate cu 
prilej a fost analizat stadiul a< 1 
al colaborării și cooperării dintâv 
România și Italia. Cei doi prim-mi
niștri și-au exprimat satisfacția pen
tru cursul ascendent consemnat în 
relațiile româno-italiene pe plan po
litic, economic, tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii. în urma vi
zitei efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Italia.

st

Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Republicii Socialiste România și al meu personal, 
compasiune în legătură cu pierderile mari cauzate

în numele Guvernului
vă exprim sincera noastră . . . _
de inundațiile din bazinul Kuzbas.

Avem convingerea că prin eforturile oamenilor muncii vor fi lichidate 
toate urmările revărsării apelor în zonele afectate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Sub semnul dezvoltării continue
■ a

a solidarității și conlucrării 
frătesti româno-coreene

J 9

Mărgineanu, 
la Roma,

★
în cursul dimineții, Giulio Andre

otti, președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, a 
depus coroane de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism, și la Cimitirul militar italian.

La solemnități au participat 
tovarășii Ion Cosma, ministrul 
turismului. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor externe,

o gardă militară

vicepreședinte al 
al municipiului

ambasadorul 
ambasadorul

Ernesto
Italiei 
membri 
noastră.

După
ale Republicii Italiene și Republicii 
Socialiste România, 
a prezentat onorul.

★
Gheorghe Dumitru, 
Consiliului popular 
București.

Au fost prezenți 
României la Roma și 
Italiei la București.

In timpul ceremoniilor au fost in
tonate imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Italiene. Erau aliniate gărzi militare 
de onoare.

convorbirilor oficiale
in cadrul convorbirilor au fost exa

minate noi posibilități menite să con
tribuie la intensificarea colaborării 
și cooperării dintre cele două țări in 
diverse sectoare de activitate si în
deosebi în industriile constructoare 
de mașini, siderurgică, chimică și 
petrochimică. Au fost, de asemenea, 
discutate mijloacele de lărgire și di
versificare a schimburilor comerciale 
bilaterale, precum și a cooperării 
economice pe terțe piețe. în același 
timp, s-a relevat cursul ascendent al 
colaborării tehnico-știintifice și în 
domeniul cultural.

Primii miniștri au menționat că 
guvernele -celor două țări sînt hotă- 
rite să sprijine încheierea de nOi ac
țiuni de colaborare si cooperare in 
diverse domenii de activitate de in
teres reciproc. în folosul ambelor po
poare. al progresului și conlucrării 
internaționale.

La convorbiri participă loan Avram 
Si Ion Cosma, miniștri. Gheorghe 
Gaston Marin, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri, președin
tele părții române în • Comisia mixtă 
guvernamentală româno-italiană de 
colaborare economică, Constantin 
Oancea. adjunct al ministrului aface
rilor externe, adjuncti de miniștri de 
la unele ministere economice, consi
lieri si experti.

Din partea italiană participă Arnal
do Forlani, ministrul afacerilor ex
terne. Mario Mondello, ambasador, 
director general al afacerilor econo
mice din M.A.E., Umberto La Rocca 
si Claudio Chelii, miniștri plenipoten
țiari. consilieri si experti.

Au luat parte Ion Mărgineanu. am
basadorul României la Roma, și 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

Dineu oferit de primul ministru al guvernului român
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. împreună cu soția, 
Maria Mănescu. a oferit miercuri un 
dineu oficial în onoarea președinte
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Italiene. Giulio Andreotti, și a 
soției sale, Livia Andreotti.

Au participat tovarășii Ion Pățan 
și Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistri ai guvernului. loan Avram, 
Mihail Florescu. Trandafir Cocirlă și 
Ion Cosma. miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Arnaldo Forlani, mi
nistrul afacerilor externe al Italiei, 
celelalte persoane oficiale care 11 în- 
șotesc pe premierul italian.

Au fost prezentl Ion Mărgineanu,

ambasadorul României în Italia, și 
Ernesto Mario Bolasco. ambasadorul 
Italiei în România.

în toasturile rostite în timpul di
neului. primul ministru al guvernu
lui român. Manea Mănescu. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Italiei. Giulio Andreotti, au subliniat 
cu deosebită satisfacție dezvoltarea 
continuă pe care o cunosc relațiile 
de prietenie si colaborare multilate
rală dintre țările noastre, arătind că 
un rol hotărîtor în amplificarea a- 
cestor raporturi l-au avut vizita ofi
cială întreprinsă în luna mai 1973 
în Italia de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și convorbirile a-

vute cu acest prilej de șeful statu
lui român cu președintele Republicii 
Italiene. Giovanni Leone.

Cei doi prim-miniștri au toastat în 
sănătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a președintelui Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor statornicite în
tre România și Italia, atît pe plan 
bilateral, cit și în domeniul vieții in
ternaționale. pentru întărirea și am
plificarea prieteniei dintre poporul 
român si poporul italian. în interesul 
lor comun, al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii între națiuni.

Dineul s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Primire la pnl ministru al guvernului
Primul ministru

Republicii Socialiste 
rășul Manea Mănescu, 
miercuri, în vizită de rămas bun, pe

al Guvernului 
România, tova- 

a primit

Intre 12-19 iunie va

Raja Tan Sri Aznam Bin Haj Ahmad, 
ambasadorul Malayeziei, cu ocazia 
plecării definitive din țara noastră.

avea loc la București

Festivalul european al prieteniei
în spiritul politicii partidului și statului 

nostru de dezvoltare a relațiilor de prietenie 
si colaborare multilaterală între țări și po
poare. Consiliul Culturii și Educației Socia
liste din Republica Socialistă România or
ganizează, în perioada 12—19 iunie, „FESTI
VALUL EUROPEAN AL PRIETENIEI" - 
amplă manifestare cultural-artistică. in ca
drul căreia vor fi prezentate concerte, spec
tacole muzicale și de balet, spectacole fol
clorice.

Festivalul va prile
jui afirmarea pe cele 
mai importante scene 
ale Capitalei României 
— în sălile Palatului 
republicii, la Ateneul 
Român, la Opera 
Română, în sala de 
concerte a Radiotele- 
viziunii, la Palatul 
sporturilor șl culturii 
etc. — a unor presti
gioși soliști și forma
ții de reputație mon
dială din țările Euro
pei. din S.U.A. și Ca
nada. Publicul român, 
ca si iubitorii artei 
din toate țările, care 
vor fi în această pe
rioadă oaspeții tării 
noastre, vor avea pri
lejul să aplaude mă
iestria unor reputate 
colective artistice din
tre care amintim : 
Orchestra simfonică 
..Santa Cecilia" din 
Italia, corul „Madri- 
galiștii" din Bratisla
va. Teatrul de operă

și balet „Taras Sev- 
cenko" din Kiev, ba
letul „Cullberg" din 
Suedia, cvartetul de 
coarde din Berlin — 
R.D. Germană, cvinte
tul „Camerata" din 
Canada, baletul „Athe- 
neum“ din Grecia, 
formații folclorice din 
Iugoslavia. R.F. Ger
mania. S.U.A.. Bulga
ria. Danemarca. Spa
nia, dirijori si soliști 
de prestigiu ca Rober
to Benzi (Franța), 
E. G. Asencio (Spa
nia). Lola Bobescu 
(Belgia), Carla Fracci 
și Paolo Bortoluzzi 
(Italia). Helena Von- 
drackova (Cehoslova
cia). Therese Stein
metz (Olanda) și al
ții. ca și cele mai cu
noscute formații ro
mânești de muzică 
simfonică și vocală, 
soliști, colective de 
dansuri, formații fol
clorice.

Organizarea — la 
scurt timp după în
cheierea fazei finale a 
Festivalului national 
„Cîntarea României" 
— a „Festivalului eu
ropean al prieteniei", 
care se prefigurează 
drept o reprezentativă 
și prestigioasă mani
festare cultural-artis
tică internațională, 
scoate mai puternic în 
evidentă dinamismul 
vieții noastre cultura
le. atenția deosebită 
pe care România so
cialistă o acordai 
schimburilor largi de 
valori spirituale ca 
mijloc de cunoaștere 
și apropiere între țări 
și popoare.

Cu pri sărbătoririi eliberării

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Democratice Sudan — ani
versarea zilei revoluției — 
dorul acestei țări la 
yed Sharief, a oferit 
ceptie.

Au participat Iosif
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Nicolae Ni- 
colaescu si Suzana Gâdea. miniștri. 
Bujor Almăsan. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Interna
ționale. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale si 
organizații obștești, generali si ofi
țeri superiori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noastră, 
a' 1 membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul aniversării proclamării 

independenței de stat a Republicii 
Argentina, ambasadorul acestei țări 
la București, Tulio Oscar Sugasti, a 
Oferit, miercuri la amiază, o recepție.

Au participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Trandafir 
Cocirlă, ministrul energiei electrice, 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
lat la Ministerul Comerțului Exte- 
or și Cooperării Economice Interna- 
rnale, Cornel Pacoste, adjunct al 

ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor ministere economice, 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai altor organizații și 
instituții centrale.

Au luat, de asemenea, parte șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

ambasa- 
Bucuresti. Sa- 
miercuri o re

Uglar. membru

La festivitatea de deschidere au 
rostit alocuțiuni muzicologul George 
Sbârcea și Philipp Hoyos, prim-secre- 
tar al Ambasadei Austriei la Bucu
rești.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socialiste, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
uniunii compozitorilor, muzicieni și 
alti oameni de cultură și artă.

Erau prezenti. de asemenea, membri 
ei corpului diplomatic.

★
Miercuri s-au - deschis In Capitală 

lucrările celui de-al II-lea Congres 
național de morfologie normală și

patologică, manifestare științifică or
ganizată sub egida Uniunii societăți
lor de științe medicale din România.

Timp de trei zile cei peste 200 de 
participanți — medici, alți oameni de 
știință, cercetători din țară și din 
Austria, Belgia, Bulgaria. Ceho
slovacia, Franța, R- D. Germană, 
R. F. Germania, Italia, Polonia. Un
garia și U.R.S.S. — vor dezbate o 
problemă de mare actualitate în lu
mea medicală, aceea a interrelațillor 
celulare în condiții normale și pato
logice.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

Cu prilejul sărbătoririi Zilei eliberă
rii Africii și a celei de-a XlV-a anir 
versări a creării Organizației Unită
ții Africane, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străjpătateg., și 
Liga română de prietenie cu 

. popoarele din Asia, și Africa au oir- 
ganizat, miercuri după-amiază, o, a- 
dunare la Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
din Capitală.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. Stanciu Stoian, secretar 
al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa. în conti
nuare. loan Botar, secretar al 
I.R.R.C.S., a relevat însemnătatea e- 
venimentului aniversat.

în cuvintul său, Ibrahima Boye, 
ambasadorul Republicii Senegal la 
București, s-a referit la succesele ob
ținute de popoarele africane în cei 
14 ani de existență a Organizației 
Unității Africane.

Asistenta a luat, de asemenea.. cu
noștință de declarația directorului

de informare O.N.U. la 
A.S. Dajani, cu privire la

Centrului 
București, 
semnificația majoră a evenimentului 
aniversat. în încheiere a fost vizio
nat un film documentar, pus ,1a.dis
poziție de Cenfrjîl de 
O.N.U. la BucUWștl:

La manifestare au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni de cultură și artă, 
un numeros public, precum și tineri 
africani aflați la studiu în țara noas
tră.

Au fost de fată șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București din 
Imperiul Centrafrican. Republica A- 
rabă Egipt. Republica Guineea. Ja- 
mahiria Arabă Libiană Socialistă 
Populară. Republica Niger. Senegal, 
Republica Democratică Sudan și Re
publica Zair, precum și însărcinați 
cu afaceri a.i. ai Republicii Burundi, 
Republicii Ciad. Republicii Populare 
Congo și Marocului.

informare
6-lSliJT

(Agerpres)

*

Miercuri a sosit în Capitală dele
gația kuweitiană condusă de ing. 
Mahmud K. Al-Atasani. adjunct al 
ministrului petrolului, guvernator al 
Kuweitului la O.P.E.C.. președintele 
părții kuweitiene la Comisia mixtă 
pentru Complexul petrochimic Ma
rea Neagră.

★
executiv al Băncii In- 
pentru Reconstrucție și 

(B.I.R.D.), domnul An- 
Looijen, care a făcut o 

noastră, a părăsit,

Directorul 
ter naționale 
Dezvoltare 
thony I. J. 
vizită în țara 
miercuri după-amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost condus de Octavian 
Cezarie, vicepreședinte al Băncii de 
Investiții.

★
Miencuri seara, Raja Tan Sri Aznam 

Bln Haj Ahmad, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Malaye- 
«iei in Republica Socialistă România, 
a părăsit Capitala, incheindu-și mi
siunea in tara noastră.

★
„Austria — tara muzicii" se intitu

lează expoziția documentară organi
zată de Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste, in rotonda sălii mici a Pa
latului republicii.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

MAI 1977LA TRAGEREA DIN 25

EXTRAGEREA I : 38 5 9
EXTRAGEREA a II-a : 26

1 6 23
34 40 8 18

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
#86 527 lei din care 73 444 lei report.

Conferința națională a scriitorilor
(Urmare din pag. I)

are un singur și îndrep
tățit beneficiar — omul. 
Preocupindu-se de con
struirea unei înalte civi
lizații materiale si spiri
tuale în țara noastră, 
partidul, întreaga noastră 
societate acționează con
secvent. pe multiple pla
nuri, pentru împlinirea și 
desăvirșirea personalității 
umane, pentru formarea 
omului nou. cu o morală 
superioară, cu un larg o- 
rizont de gîndire și înțe
legere.

în acest cadru de gene
roase împliniri și preocu
pări. dînd la rindul lor 
expresie faptică directi
velor Congresului al 
XI-lea al P.C.R. și Con
gresului educației politice 
și al culturii socialiste, 
urmînd însufletitoarele 
îndemnuri si indicații ale 
secretarului general al 
partidului. președintele 
tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. oamenii de 
cultură au înregistrat re
marcabile succese in cîm- 
pul fertil al artelor. Pa
trimoniul nostru de va
lori spirituale s-a îmbo
gățit cu valoroase opere 
în domeniile muzicii, 
sculpturii si picturii, tea
trului. mărturie elocventă 
fiind în acest sens parti
ciparea deosebit de ele
vată a tuturor genurilor 
de artă la marea compe
tiție națională a muncii 
?i a creației, Festivalul 
„Cîntarea României". 
Scriitorii au adus, la rîn- 
dul lor. o contribuție ,de 
seamă la progresul gene
ral al culturii noastre noi. 
Ultimii ani au fost măr
eați de un impetuos avint 
al literelor. în proză. în 
poezie. în dramaturgie 
fiind realizate nu numai 
numeroase — mai nu
meroase decît oricînd 
în trecut — lucrări, dar 
și de o tinută artistică și 
ideologică superioară. în- 
tr-o permanentă si cole
gială emulație. climat 
specific orînduirii noas
tre. poeții, prozatorii, dra
maturgii au imbogătit cu 
noi și noi titluri reper
toriile bibliografice, raf
turile cu cărți ale biblio
tecilor publice si celor 
particulare, dînd astfel

răspuns pe măsură, ce
rințelor mereu în creștere 
si gustului tot mai elevat 
a milioane de cititori de 
toate 
nale, 
acest 
toare 
carte 
să la 
vizibil efortul creatorilor 
de a se apropia tot mai 
mult de viață, de marea 
problematică a zilelor 
noastre, în centrul căreia 
se află omul și preocu
pările sale, această sursă 
inepuizabilă de inspirație. 
Izvor veșnic proaspăt și 
nesecat de idei pentru 
toți cei chemați să trans
figureze artistic marea e- 
popee contemporană a 
poporului român. Au a- 
părut valoroase lucrări 
pătrunse de filonul de 
aur al patriotismului, 
cărți dedicate marilor e- 
venimente din trecutul 
neamului sărbătorite in 
acest an 1977. Alături de 
scriitorii români,, opere 
valoroase, viabile au fost 
realizate de scriitorii ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități din patria 
noastră. Cu o profundă 
și organică înțelegere a 
fenomenologiei românești, 
a marilor virtuti ale na
ției, scriitorii au dat, în 
scrierile lor. viată unor 
chipuri veridice si dem
ne de laudă de eroi din 
trecut și din ardenta 
noastră contemporaneita
te, situînd la locul cel 
mai înalt al valorilor 
noastre perene omul îna
intat. acel om care se dă
ruie fără să stea pe gîn- 
duri. cu toată pasiunea șl 
resursele ființei sale, pen
tru cauza celor multi, 
pentru prezentul și viito
rul fericit al României.

Sînt demne de relevat 
numeroase lucrări de is
torie și critică literară 
apărute în ultimii ani.

Actuala reuniune pe 
tară a forțelor noastre 
scriitoricești este chemată 
să adîncească și mai mult 
acest proces fecund, să 
direcțloneze și mai clar 
eforturile tuturor mînui- 
torilor condeiului spre 
marile teme oferite gene
ros de viată și care 
așteaptă cronicarii.

categoriile profesio- 
de toate vîrstele, în 
sens fiind revela- 
ampla expoziție de 
beletristică deschi- 
sala Dalles. A fost

iși

Oamenii muncii, care 
prețuiesc și iubesc cartea 
bună, îi înconjoară pe 
scriitori cu căldură și sti
mă ; societatea 
le creează condiții 
favorabile de trai 
muncă pusă în 
poporului. în același timp, 
partidul, poporul nostru 
așteaptă de la scriitori 
noi și noi realizări, cărți 
tot mai bune, care să dea 
expresie artistică, emoțio
nantă și veridică, vastei 
și complexei activități 
creatoare, muncii eroice, 
neobosite a maselor largi, 
să pună cu pregnanță în 
evidență fizionomia nouă 
a claselor sociale care 
compun societatea noas
tră. să reliefeze convin
gător relațiile de tip nou 
dintre oameni, condiția 
umană nouă, de demnita
te și egalitate deplină pe 
care socialismul o asigură 
tuturor cetățenilor patri
ei. înfătișînd universul 
spiritual tot mai bogat al 
constructorilor socialismu
lui. diferitele ipostaze în 
care se manifestă atitu
dinea înaintată fată de 
muncă și societate, vir
tuțile și trăsăturile mora
le ale omului nou. opera 
literară este chemată să 
fie — și să rămînă — o 
mărturie emoționantă a 
glorioasei epoci pe care 
o trăim, o cronică vie a 
mărețelor fapte pe care 
le înscrie astăzi în isto
ria națională munca li
beră a poporului. Iar 
toate acestea in trans
puneri artistice convin
gătoare. în opere emoțio
nante, însuflețitoare, ca
pabile să educe, să con
tribuie la formarea omu
lui nou, prin mijloacele 
atât de nobile ale 
Nu în șabloane, 
fonme stereotipe 
incifrate elaborări 
borator se cer 
viața clocotitoare din fa
brici, din uzine, de pe o- 
goare, relațiile noi dintre 
oameni, ci în șlefuiri de 
artizan în metal prețios 
și piatră scumpă. Pentru 
aceasta însă, scriitorul 
are, întocmai ca miticul 
Anteu, nevoia imperioasă 
a legăturii permanente cu 
pămintul, care este reali

noastră 
cit mai 
și de 
folosul

artei, 
nu in 
sau în 
de la- 

turnate

tatea, el trebuie să mă
soare \în permanență, cu 
sensibilitatea sa, ceea ce 
s-ar putea numi pulsul 
patriei. Și cite fapte mă
rețe ale contemporanei
tății nu așteaptă să li se 
ia pulsul, cite colective de 
oameni ai muncii nu-1 
așteaptă pe scriitor în 
mijlocul lor să dezvăluie 
fapte, adevăruri grăitoare 
și pe care trăirea în bi
rou, in cabinet nu le poa
te nici măcar presupune. 
Istoria culturii a demon
strat cu deplinătate că, 
din toate timpurile, o lite
ratură mare a fost exclu
siv aceea care s-a situat 
pe terenul ferm al realu
lui. al adevărului vieții. în 
politica partidului nostru, 
in ideologia clasei mun
citoare scriitorii din țara 
noastră au un far călăuzi
tor ce nu-i poate conduce 
decît pe calea izbînzii.

Conferința pe țară a 
scriitorilor se înscrie fe
ricit în suita de întruniri 
la nivel național care au 
avut și vor avea loc anul 
acesta și 
aceasta, 
procesul 
adîncire

constituie, prin 
o verigă în 
de continuă 

a democrației 
noastre socialiste, printr-o 
mereu mai largă și inten
să participare a maselor 
creatoare la elaborarea de
ciziilor, la asigurarea pro
gresului tuturor insti
tuțiilor noastre. Uniunea 
scriitorilor, cadru de dez
bateri principiale, ob
ștești ale problemelor 
breslei, va găsi în actuala 
reuniune un suport te
meinic pentru rezolvarea 
problemelor care-i preo
cupă pe scriitori. îșl 
va consolida autoritatea, 
prestigiul său de for re
prezentativ permanent al 
scriitorimii române, pen
tru a contribui la o și mai 
fructuoasă orientare teo
retică și îndrumare con
cretă, practică a membri
lor săi.

Cu prilejul Conferinței 
naționale a scriitorilor, a- 
dresăm înaltului forum 
intelectual al țării, tutu
ror scriitorilor din patria 
noastră un cald salut to
vărășesc, urarea de noi și 
noi succese in activitatea 
nobilă de creație pe care 
o desfășoară.

pentru cucerirea dreptului de a fl de
plin stăpîne în propria tară. Așezate 
pe temelia trainică a comunității de 
orinduire. de ideologie și de teluri, 
relațiile româno-coreene au cunoscut 
o evoluție continuu ascendentă, ță
rile noastre lărgindu-și colaborarea 
pe măsura dezvoltării cu succes • 
construcției socialiste.

Amplificarea și aprofundarea prie
teniei și colaborării dintre țările șl 
popoarele noastre au fost puternic 
stimulate de raporturile de solidarita
te, încredere și prețuire existente în
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Muncii din Coreea, raporturi 
bazate pe principiile marxism-leninis- 
mului, ale respectului reciproc. Un 
rol determinant în promovarea aces
tor relații au avut întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, prilejuite 
de vizitele reciproce efectuate de cel 
doi conducători.

Poporul român, care a acordat un 
sprijin neprecupețit luptei eroice a 

popprului coreean 
pentru apărarea 
patriei sale, urmă
rește cu sentimen
te de caldă sim
patie și deosebită 
satisfacție succe
sele strălucite do- 
bîndite de acesta 
pe tărîmul muncii 
pașnice. în făuri
rea unui puternic 
potential econo

mic, în asigurarea progresului a- 
griculturii, științei, tehnicii, învăță- 
mîntului și culturii. In ridicarea nive
lului de trai material și spiritual. Ma
rile izbînzi repurtate de poporul fra
te coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii. în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. constituie o puternică 
bază politico-economică a luptei des
fășurate de întregul popor coreean, 
atît din Nord cît și din Sud. pentru 
înfăptuirea dezideratului national su
prem de reunificare a tării.

Poporul român, care a desfășurat 
în decursul istoriei o luptă îndelun
gată pentru făurirea statului național 
unitar si cucerirea independenței. îșl 
manifestă adeziunea și solidaritatea 
deplină cu cauza dreaptă și aspira
țiile de unitate ale poporului co
reean. Partidul si statul nostru s-au 
pronunțat si se pronunță împotriva 
tentativelor de a permanentiza scin
darea Coreei, pentru retragerea neîn
târziată a trupelor străine staționate 
în sudul tării, pentru desființarea ba
zelor militare străine, ca o premisă 
esențială a realizării dreptului la auto
determinare a poporului coreean. Așa 
cum se știe, țara noastră a desfășu
rat o intensă activitate la Organiza
ția Națiunilor Unite, în alte foruri 
Internationale, prin initiative proprii 
sau în calitate de coautoare la un șir 
d,e rezoluții, în_sprijinul inițiativelor

se împlinesc astăzi doi ani de la 
încheierea Tratatului de prietenie și 
colaborare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, act de majoră 
semnificație politică, cu efecte deo
sebit de pozitive în evoluția relații
lor dintre cele două țări și popoare. 
Tratatul, ce poartă semnătura tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tovară
șului Kim Ir Sen. a deschis un ca
pitol nou. de însemnătate istorică in 
evoluția ascendentă a prieteniei fră
țești, solidarității militante și colabo
rării multilaterale dintre partidele, 
tarile și popoarele noastre. Reflec- 
tînd hotărîrea comună de a diversi
fica și adinei conlucrarea în opera 
de făurire a societății socialiste. în 
afirmarea socialismului în lume, con- 
sacrînd. totodată, normele cu valoa
re universală ale relațiilor dintre 
state — respectarea independentei și 
suveranității naționale, deplina ega
litate in drepturi, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproc, 
principiile și normele de drept inter
national general 
recunoscute — do
cumentul semnat 
cu doi ani în urmă 
reprezintă o con
tribuție de seamă 
la întărirea unită
ții țărilor ce fău
resc noua orîndui- 
re si se circum
scrie, în același 
timp, efortului în
dreptat spre așe
zarea relațiilor dintre state pe te
melii noi. spre înfăptuirea dezidera
tului democratizării vieții interna
ționale și făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Dînd o înaltă apreciere documentu
lui. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
sublinia : „Semnarea tratatului a con
stituit o expresie a hotărîrii noastre 
comune de a colabora strîns în opera 
de construire a societății socialiste, în 
afirmarea cu putere a principiilor so
cialismului, în promovarea unor re
lații bazate pe deplina egalitate, res
pect reciproc și înțelegere tovărășeas
că între țările socialiste, a unor ra
porturi democratice între toate sta
tele, a unei noi ordini economice și 
politice internaționale, în interesul 
cauzei păcii și securității în lume". 
La rindul său, tovarășul KIM IR SEN 
arăta : „Tratatul de prietenie și cola
borare încheiat între cele două țări — 
Coreea și România — ca rod al co
laborării îndelungate strinse dintre 
cele două țări ale noastre, pe baza 
principiilor independentei, a adus o 
mare contribuție la întărirea și dez
voltarea continuă a prieteniei și a 
coeziunii dintre popoarele ambelor 
țări, la consolidarea coeziunii țărilor 
socialiste, a țărilor în care cresc noi 
forte și a tuturor popoarelor progre
siste, dip lume“,rAj„).

Aniversarea de astăzi Oferă plă- u -propunerilor profund constructive 
ale R. P. D. Coreene de unificare in
dependentă. democratică Și pașnică a 
tării, pentru respectarea dreptului sa
cru al poporului coreean de a hotărî 
singur asupra destinelor sale.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
coreean un fierbinte salut frățesc, 
cele mai cordiale felicitări și-i urează 
noi și mari izbinzi în dezvoltarea șl 
înflorirea multilaterală a patriei pe 
calea socialismului. în lupta pentru 
împlinirea aspirațiilor vitale de uni
ficare independentă și pașnică a tării, 
năzuința cea mai arzătoare a națiu
nii coreene.

Cu prilejul celei de-a II-a 
aniversări a Tratatului 

de prietenie și colaborare 
româno-coreeană

cutul prilej de a evoca legăturii^ de 
strinsă prietenie, solidaritate și cola
borare multilaterală existente între 
popoarele român și coreean. în ciuda 
marilor distante geografice care le 
despart, popoarele noastre se simt 
alături, umăr la umăr, imite prin 
sentimente de caldă stimă și prețuire 
reciprocă. Prietenia româno-coreeană 
are puternice rădăcini în însăși dez
voltarea istorică a popoarelor noastre, 
în trecutul lor de aprigă și necurmată 
luptă împotriva dominației și asupri
rii străine, pentru apărarea ființei 
naționale, pentru dobîndirea indepen
dentei naționale și eliberare socială.
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FOTBAL, divizia A

O etapă fără modificări
substanțiale în clasament

ieri, 
con- 
sta- 
mai

cu 
ega- 
pro-

Oră-

Cu cele 8 partide disputate 
campionatul divizionar „A“ si-a 
sumat 27 de etape — ar spune 
tisticienii. Noi insă am spune 
degrabă că au mai rămas de jucat 7
etape care să hotărască si campioana, 
și participantele la cupele europene. 
Si cele două formații- care să ia dru
mul „B“-ului împreună cu F.C.M. 
Galati. Pentru că. iată, nici aceăstă 
zbuciumată etapă n-a adus limpeziri. 
Muite echipe au luptat cu ardoare 
pe teren, au început meciul in for
ță. dar pină la urmă clasamentul a 
rămas. în linii mari. în același echi
libru. La un moment dat. prin minu
tul 35 al partidelor de ieri. înregis
tram chiar o surpriză : patru formații 
conduceau in deplasare, una singură 
iși fructificase și pe tabela de mar
caj avantajul terenului propriu, in 
trei situații scorul fiind egal. în fi
nal. etapa s-a incheiat insă 
două victorii în deplasare, două 
lităti și patru victorii pe teren 
priu.

F.C.M. Bihor — Steaua : 0—2.
denii au încercat o apărare „om la 
om“ pe tot terenul ; n-au reușit pen
tru că suma valorilor lor e inferioa
ră adversarilor, pentru că in momen
tul primirii primului gol au pierdut 
prin accidentare pe cel mai bun ju
cător, pentru că steliștii au evoluat 
inspirat si avîntat — obtinînd o fru
moasă și meritată victorie.

F.C.M. Galati — Corvinul Hune
doara : 0—1. Ambele echipe fuseseră 
înfrinte în etapa de duminica trecută; 
acum au învins hunedorenii — care, 
de fapt, aveau nevoie de puncte ca 
de aer. drumul viitor al gălătenilor 
fiind deja decis.

F.C. Constanta — Politehnica Iași : 
1—1. Studenții ieșeni au deschis sco
rul și s-au apărat apoi cu mare calm, 
beneficiind și de serviciile excelente 
ale foarte tânărului lor portar; gazde
le. de data aceasta lipsite si de șansă, 
au luptat cît au putut. De remarcat 
că amîndouă „combatantele" au 
aruncat în arenă multi tineri.

Jiul Petroșani — Sportul studen
țesc : 0—0. S-au întâlnit două învinse 
care. în etapa trecută, primiseră îm
preună 12 goluri. Jiul a confirmat că 
a mai slăbit ceva din avîntul cu care 

- o pornise în sus. Studenții au de
monstrat că acel 1—7 cu Dinamo a 
fost un accident ; să sperăm că în 
Valea Jiului au experimentat siste
mul de joc pentru finala balcanică —

în care se vor prezenta exact peste 
o sâptămină, la Zagreb !

Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș : 5—1. 
O repriză de mare luptă și de mare 
frumusețe. Mureșenii au condus cu 
1—0, gazdele au.egalat greu, dar acel 
1—1 de la pauză a rămas... o amin
tire în partea a doua cînd, după o 
„bară", a oaspeților, Dinamo a înscris 
de 4 ori consecutiv (de trei ori prin 
Dudu Georgescu — care a trecut in 
fruntea clasamentului pentru „Ghea
ta de aur", cu 35 goluri înscrise).

Rapid — Poli Timișoara : 2—1. 
Meci deschis, dirz. pe alocuri cu faze 
aplaudate. Giuleștenii — evident mai 
buni decit adversarii lor din acest 
meci, și chiar decit ei înșiși in urmă 
cu trei zile — trebuie, totuși, să nu 
mai apeleze la durități. Spectatori — 
cit să umple jumătate din stadionul 
Republicii.

Universitatea Craiova — S.C. Ba
cău : 
3—0. 
tarii.

în 
juca 
Argeș (la ora 17. pe terenul din stra
da Dr. Staicovici), vom cunoaște și 
cum va arăta clasamentul pină la 
etapa a 28-a. Pină atunci putem 
spune, totuși, că Steaua (locul 1) și 
Dinamo 
tin) iși 
asistate 
Craiova 
nu mai 
nii. timișorenii, băcăuanii, piteștenii, 
hunedorenii. rapidiștii. constănțenii 
și „progresiștii") urmează să mai 
muncească la antrenamente și la 
meciuri pină se va alege cine va re
trograda; Căci, după cum vedem, a- 
pele campionatului se agită. Si toc
mai pentru că se agită, echipele, clu
burile si forul federal trebuie să fie 
atente ca goana după puncte să nu 
altereze curatul spirit al sportivității.

.3—0. F.C.M. Reșița — U.T.A. :
Gazdele ne-au scutit de comen-

seara aceasta, după ce se va 
și întîlnirea Progresul — F.C.

(locul 2, cu un joc mai pu- 
continuă duelul pentru titlu, 
la distanță de Universitatea 
si Jiul (locurile 3 si 4). Iar 
puțin de opt formații (ieșe-

G. M1TRO1

î n
o Miercuri pe 

disputat finalele 
viteză din cadrul ___ _________ __
tionale de caiac-canoe. întrecerile au 
fost dominate de sportivii cluburilor 
Steaua și Dinamo. în proba de caiac 
(500 m) victoria a revenit campionu
lui olimpic Vasile Dîba. Ivan Patzai- 
chin a terminat învingător în cursa 
de canoe (1 000 m), iar Maria Cozma

Echipa României — 
campioană balcanică 

la voîei
Cea de-a zecea ediție a campio

natelor balcanice masculine de volei 
s-a încheiat la Adana (Turcia) cu o 
frumoasă victorie a selecționatei 
României, care a terminat neînvinsă 
competiția cîștigînd toate cele cinci 
partide disputate. în clasamentul fi
nal, echipa României a ocupat pri
mul loc cu 10 puncte, fiind urmată 
de formațiile Iugoslaviei — 9 punc
te, Bulgariei — 8 puncte. Turciei — 
7 puncte. Albaniei — 6 puncte fi 
Greciei — 5 puncte.

în ultima zi a turneului, voleiba
liștii români au învins cu scorul de 
3—1 (15—6, 7—15, 15—5, 15—12) e- 
chipa Albaniei. în celelalte două 
partide disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Iugoslavia — 
Bulgaria 3—0 (15—2, 15—12. 15—10) ; 
Turcia — Grecia 3—2 (9—15. 9—15, 
15—5, 16—14, 15—9).

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE POPICE (TINERET) 

Medalii de aur, argint 
și bronz pentru echipele 

României
Miercuri, la Zagreb, în cadrul cam

pionatelor europene de popice pen
tru tineret (sportivi sub 23 de ani), 
reprezentanții echipelor României au 
obținut în proba de perechi două 
medalii de argint si două de bronz. 
La feminin, perechea Elena Vasile 
si Ildiko Szasz s-a clasat pe locul 
doi cu 846 p.d.. iar la masculin pe
rechea Alexandru Tudor. Alexandru 
Naszodi a terminat, de asemenea, pe 
locul secund cu 1 776 p.d.

Formația Angliei pentru în- 
tîlnirea cu echipa României 

în „Cupa Davis"
în vederea meciului cu echipa 

României, care va avea loc luna vi
itoare la București, în cadrul „Cupei 
Davis", federația britanică de tenia 
a anunțat că va prezenta următoarea 
formație : John Lloyd, David Lloyd, 
Richard Lewis și John Feaver.

cite va
lacul Snagov s-au 
celor 13 probe de 
campionatelor na-

rînduri
s-a clasat pe primul loc la caiac 
(500 m).

• Asdară, la Roma, pe stadionul o- 
limpic în prezența a peste 55 000 spec
tatori s-au intîlnit in finala ..Cupei 
campionilor europeni" la fotbal echi
pele F. C. Liverpool și Borussia 
Moenchengladbach. Jucînd mai bine, 
fotbaliștii de la Liverpool au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (1—0).
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LISABONA

Primirea delegației 
secretarul general
LISABONA 25 (Agerpres). — De

legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Petre Luipu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, președintele Colegiului central 
de partid, care efectuează o vizită in 
Portugalia, la invitația Partidului So
cialist, a fost primită, miercuri, de 
Mario Soares, secretar general al 
Partidului Socialist Portughez, prim- 
ministru al Portugaliei.

Cu acest prilej, a fost transmis se
cretarului general al Partidului So
cialist. din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări 
Partidului Socialist și poporului por
tughez prieten.

Tovarășul Mario Soares a rugat, la 
rîndul său, să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai sin
cere mulțumiri, urări de fericire per
sonală și prosperitate pentru poporul 
român.

în cursul discuțiilor s-a procedat Ia 
o informare reciprocă asupra princi
palelor preocupări ale celor două

Vizita delegației 
Socialiste

BRUXELLES 25 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o întreprinde 
în Belgia la invitația partidelor so- 
cial-creștine flamand și valon, dele
gația Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului National al 
F.U.S., s-a întîlnit cu Fernand Her
man. ministrul afacerilor economice, 
Jos Chabert, ministrul comunicațiilor, 
H. F. Van Aal, ministrul culturii 
francofone. și doamna Rika de 
Backer, ministrul culturii flamande.

Cu acest prilej, au fost relevate 
bunele relații între Frontul Unității

P. C. R. de către 
al P. S. Portughez 
partide și state, de ambele părți fă- 
cîndu-se aprecieri pozitive și expri- 
mîndu-se dorința și convingerea că 
există largi posibilități de dezvoltare 
a relațiilor pe multiple planuri între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Portughez, între Româ
nia și Portugalia. în interesul ambe
lor părți, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, de caldă prietenie.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Lisabona, 
Marin Iliescu.

Delegația a avut o întîlnire de lu
cru cu Salgado Zenha, secretar ge
neral național adjunct, Catanho de 
Nemesis, Ruy Mateus și Alfredo Car
valho, secretari naționali ai Partidu
lui Socialist Portughez.

Delegația s-a întilnit. de asemenea, 
cu generalul Manuel Franco Charais 
și loeotenent-colonelul Ribeiro Car
doso. reprezentanții Consiliului Revo
luției, precum și cu Tiago de Oliveira, 
secretar de stat pentru probleme de 
cercetare științifică.

Frontului Unității 
în Belgia
Socialiste și partidele social-creștine 
flamand și valon, evoluția ascendentă 
a colaborării în diferite domenii de 
activitate între cele două țări, puter
nic stimulată de vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut-o 
în Belgia în 1972, ca și de vizita su
veranilor belgieni în Republica So
cialistă România, în anul 1976.

Delegația s-a întîlnit. de aseme
nea, cu Etienne Davignon. membru 
al Comisiei Comunității Economice 
Europene. Au fost abordate aspecte 
privind raporturile dintre România 
și Piața comună.

LA ATENA:

Cssă de cultură 
a prieteniei 

greco-romene
La Atena a luat flintă „Casa 

de cultură a prieteniei greco- 
române", avind scopul de a cul
tiva relațiile tradiționale, pe 
plan istoric, cultural si spiritual, 
existente intre popoarele elen și 
român, și de a contribui la cu
noașterea reciprocă, la cimentarea 
prieteniei dintre cele două țări 
și popoare. Printre membrii fon
datori ai casei de cultură se nu
mără Petros Haris, președintele 
Academiei din Atena, academi
cienii Nicolaos Louros. Griqorios 
Kasimatis și Ioannis Haramis, 
fostul primar al Atenei. George 
Plytas, compozitorul Mikls Theo- 
dorakis. scriitori și poeți ca Di
mitri Ravanis. Mathilda Delipe- 
tru-Gregu, Kostas Valetas. G. 
Hurnuziadis. Tasos Vurnas, 
Leandros Vranousis, pictori, ac
tori. editori, Zafirios Punghis, 
președintele asociației arecilor 
originari din România, numeroși 
oameni de afaceri.

Alegeri generale in Olanda
HAGA. — în Olanda au avut loc 

miercuri alegeri generale considerate 
de importantă crucială pentru orien
tarea politică a tării.

în centrul dezbaterilor campaniei 
electorale, la care au participat 25 de 
partide și grupări politice, s-au situat 
problemele șomajului și inflației. Nu
mărul șomerilor depășește în prezent 
200 000. cifră reprezentînd 5,1 la sută 
din totalul forței de muncă, iar infla
ția se menține la o rată anuală de 
peste 8 la sută. Dificultățile econo
mice. inflația si șomajul s-au dovedit 
cauzele imediate ale unei intensificări 
fără precedent a mișcării revendica
tive din tară. în ultimele luni. Olanda 
a cunoscut cele mai mari greve din 
perioada postbelică.

A U. R.S.S.
prezentat de tovarășul Leonid Brejnev 

la Plenara C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — în ra

portul cu privire la proiectul de Con
stituție a U.R.S.S., prezentat la re
centa plenară a C.C. al P.C.U.S. de 
Leonid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., se subliniază nece
sitatea adoptării unei noi legi funda
mentale care să reflecte modificările 
profunde ce s-au produs în țară, 
transformările mari, principiale, din 
toate domeniile vieții social-econo- 
mice. Totodată. Leonid Brejnev a 
relevat schimbările survenite în si
tuația internațională a Uniunii So
vietice.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a precizat că toate aceste 
mutații și-au găsit oglindirea în pro
iectul noii Constituții a U.R.S.S.. în 
conformitate cu prevederile celui 
de-al XXV-Iea Congres al P.C.U.S. 
El a arătat că proiectul de Consti
tuție, care oglindește o etapă nouă în 
dezvoltarea statului sovietic, are ca 
orientare principală extinderea și a- 
dîncirea în continuare a democrației 
socialiste. Noua lege fundamentală va 
oglindi dezvoltarea continuă a princi
piilor formării și activității soviete
lor la toate nivelurile, ca bază poli
tică a statului socialist, va reliefa 
prevederile asupra drepturilor cetă
țenilor sovietici, inclusiv drepturile 
lor social-economice. drepturile și li
bertățile civile, paralel cu obligațiile 
cetățenilor fată de stat, față de popor, 
în același spirit, a arătat vorbitorul, 
sînt elaborate. în proiectul noii Con
stituții, și prevederile cu privire la 
apărarea legalității și întărirea ordi
nii de drept socialiste.

într-un capitol special al proiectu
lui „Dezvoltarea socială și cultura" se 
arată că statul se preocupă de dez
voltarea învătămîntului, științei și 
artei, de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si de viată ale cetățenilor.

CONFERINȚA O N U. ASUPRA DREPTULUI MARII 

Pentru folosirea mărilor și oceanelor 
in interesul întregii omeniri

Tntîlnirea șefului delegației române cu președintele conferinței

R S. F. IUGOSLAVIA

De puternica creștere a economiei 
noastre socialiste — a spus raportorul 
în continuare — este legată include
rea în proiect a principiilor de bază 
ale conducerii economiei noastre na
ționale.

Capitole speciale ale proiectului 
noii Constituții sînt consacrate poli
ticii externe, leniniste, de pace a 
U.R.S.S. și apărării societății socia
liste.

Transpunerea în viată a prevederi
lor noii Constituții, a precizat vorbi
torul. trebuie să ridice la un nivel 
calitativ nou întreaga activitate de 
stat și economică. întreaga activitate 
a organelor puterii si administrației, 
permitînd milioanelor de oameni so
vietici să se integreze si mai activ în 
conducerea economiei. în exercitarea 
controlului asupra activității apara
tului de stat.

în încheiere. Leonid Brejnev s-a 
referit la sarcinile organelor de 
partid și de stat și ale organizațiilor 
obștești ale tării în legătură cu dez
baterea proiectului noii Constituții de 
către întregul popor, evidențiind 
necesitatea unor discuții cit mai larg 
posibile, libere, cu adevărat concrete 
pe marginea noii legi fundamentale 
a tării.

Dezbaterea de către întregul popor 
a problemelor fundamentale ale dez
voltării statului si societății noastre 
In remarcabilul an al celei de-a 60-a 
aniversări a Marelui Octombrie, — 
se spune în raport — participarea ac
tivă la aceasta a celor mai largi mase 
de oameni ai muncii vor constitui un 
puternic stimulent în vederea acti
vizării întregii vieți obștești a tării, 
vor trezi în rîndul poporului noi 
forțe creatoare, vor determina un 
nou avînt al întrecerii socialiste.

Adoptarea noii Constituții a U.R.S.S. 
— a subliniat L. I. Brejnev — va 
deveni un jalon important în istoria 
politică a Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

La 25 mai a.c. la Moscova a început 
ședința Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. La lucră
rile ședinței participă miniștrii afa
cerilor externe ai Republicii Populare 
Bulgaria — Petâr Mladenov, 
Republicii Socialiste Cehoslovacia — 
Bohuslav Chnoupek, Republicii De
mocrate Germane — Oskar Fischer, 
Republicii Populare Polone — Emil

Wojtaszek, Republicii Socialist» 
România — George Macovescu, Re
publicii Populare Ungare — Frigyes 
Puja, și Uniunii Republicilor Sovietic» 
Socialiste — Andrei Gromîko.

Se discută unele probleme ale în
tăririi securității și dezvoltării cola
borării în Europa, în conformitate cu 
Actul final al conferinței general- 
europene.

Comunicatul comun publicat la încheierea vizitei 
președintelui Finlandei în U. R. S. S.

MOSCOVA 25 (Agerpres) Comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale pe care a e- 
fectuat-o în U.R.S.S. președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, eviden
țiază dorința ambelor țări de a ex
tinde pe multiple planuri relațiile bi
laterale. Uniunea Sovietică și Fin
landa, se spune în document, consi
deră că nu există o alternativă ra
țională la politica de destindere și că 
toate statele, indiferent de orînduirea

lor social-economică, trebuie să fie 
interesate în egală măsură în rea
lizarea ei. Cele două părți apreciază 
necesitatea respectării Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, și relevă hotă- 
rîrea lor de a depune eforturi activ» 
pentru ca reuniunea de la Belgrad să 
prilejuiască un schimb pozitiv de pă
reri în scopul intăririi în continuare 
a păcii și securității, al extinderii co
laborării în Europa.

CONGRESUL P. C. MEXICAN
Raportul prezentat de secretarul general Arnoldo Martinez 

Verdugo
CIUDAD DE MEXICO 25 

pres). — în raportul central 
tat in fata participanților la lucrările 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Mexican, secre
tarul general al partidului. Arnoldo 
Martinez Verdugo, a relevat efortu
rile organizațiilor populare mexicane 
în direcția democratizării tării, subli
niind în acest context necesitatea 
unui program minim comun, care să 
includă cereri privind recunoașterea 
drepturilor politice ale tuturor parti
delor. promulgarea unei legi generale 
de amnistie și modificarea legii re
formei agrare. De asemenea, pe plan 
economic se are în vedere reglemen
tarea investițiilor străine, naționali

(Ager- 
prezen-

zarea principalelor sectoare Indus’ 
triale și bancare, stabilirea unei re
form^ fiscale, decretarea unor spo
riri ■ ’ Ice a salariilor, renegocierea
da* ;i externe și diversificarea 
su elor de finanțare prin impulsio
narea relațiilor cu țările socialiste.

In contextul manifestărilor consacrate 
aniversării președintelui I.B. Tito berlin, Plenara C.C. al P. S. U. G

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). — 
Șeful delegației române la a Vl-a se
siune a celei de-a IlI-a Conferințe a 
O.N.U., asupra dreptului mării, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a avut o întrevedere 
cu Shirley H. Amerasinghe. președin
tele conferinței.

Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de vederi cu privire la stadiul 
desfășurării lucrărilor, relevîndu-se 
necesitatea elaborării unor norme ju
ridice de natură să reflecte interesele 
tuturor statelor. în primul rînd ale ce
lor în curs de dezvoltare, contribuind 
la explorarea si exploatarea echitabi

lă a resurselor vii și minerale ale o- 
ceanului planetar.

S-a subliniat importanta deosebită 
a negocierilor cu privire la instituirea 
unui sistem de exploatare a patrimo
niului comun al întregii umanități în 
lumina exigențelor actuale ale dez
voltării relațiilor internaționale. Nor
mele elaborate vor trebui să asigure 
folosirea mărilor și oceanelor în inte
resul întregii omeniri, prin dezvolta
rea cooperării tuturor națiunilor în 
efortul depus pentru depășirea deca
lajelor existente și statornicirea unor 
raporturi juste și echitabile in do
meniul maritim.

Sărbătorirea „Zilei Tineretului11

Se impune accesul nestingherit al țărilor în curs

BELGRAD. — Miercuri, în întrea
ga Iugoslavie a fost sărbătorită 
„Ziua tineretului". Această manifes
tare tradițională a avut anul acesta 
o amploare deosebită, în contextul 
celor două jubilee : împlinirea de 
către președintele Tito a 85 de ani 
de viață și a patru decenii de cînd 
se află în fruntea partidului comu
niștilor iugoslavi.

Cu acest prilej au avut loc nu
meroase manifestări în republici și 
în provinciile autonome, desfășurate 
în întreprinderi, școli, instituții și 
unități militare. Șirul manifestărilor 
s-a încheiat cu tradiționala serbare 
cultural-artistică și-sportivă, care a

avut loc seara pe stadionul Arma
tei populare iugoslave. în prezența 
președintelui Tito și a celorlalți con
ducători de partid și de stat iugo
slavi. Peste 4 000 de tineri și tinere 
din întreaga țară au prezentat un 
frumos și sugestiv program ocazional.

Ștafeta tineretului, care potrivit 
unei tradiții de peste 30 de ani stră
bate țara, în preajma acestei sărbă
tori, a sosit pe stadion purtînd me
sajul cu urările de sănătate și viață 
îndelungată adresate de clasa mun
citoare, de toți oamenii muncii și 
tineretul țării președintelui Iugo
slaviei.

BERLIN 25 (Agerpres). — Miercuri 
au început la Berlin lucrările ple
narei C.C. al P.S.U.G. consacrate 
sarcinilor activității politice a parti
dului în rîndul maselor.

în cuvîntul de deschidere. Erich 
Honecker a menționat 
semnificative privind 
economică a R.D.G. 
1971—1976 și ridicarea 
trai al poporului, subliniind : „Am 
creat baze 
continuare, 
economiei

cîteva cifre 
dezvoltarea 

în perioada 
nivelului de

solide pentru a ridica in 
în mod dinamic, eficiența 
noastre naționale, prin

creșterea productivității. sporirea 
energică a eficienței și a calității 
muncii. Acest lucru este determinant 
pentru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai material și cultural al 
poporului nostru. Totodată este evi
dent că toate acestea depind în mod 
hotăritor de gradul de dezvoltare a 
conștiinței oamenilor".

Werner Lamberz. membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C., a 
prezentat apoi raportul : „Poporul 
și partidul într-un dialog plin de în
credere".

de dezvoltare la tehnologiile avansate
Intervenția șefului delegației române la lucrările Consiliului 

Dezvoltării Industriale
VIENA 25 (Agerpres). — Consiliul 

Dezvoltării Industriale, ale cărui lu
crări se desfășoară în prezent la 
Vie.na, continuă dezbaterile generale.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Oota- 
vian Groza, șeful delegației române, 
a evocat problemele serioase cu care 
este confruntată în prezent economia 
mondială și, in special, decalajele 
existente între țările dezvoltate și 
cele in curs de dezvoltare, arătând în 
context că, „în aceste condiții, eradi
carea stării de subdezvoltare în care 
se află încă o mare parte a umani
tății, capătă valoarea unui imperativ 
de vitală importanță pentru însăși 
pacea și progresul popoarelor".

în contextul eforturilor destinate 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale — a arătat șeful dele
gației române — se impune asigura
rea unui acces larg, nestingherit al 
țărilor în curs de dezvoltare la teh
nologiile avansate, la tot ceea ce re
prezintă cuceriri ale științei și civili
zației moderne, acordarea de către 
țările dezvoltate a unei asistențe teh
nice sporite, a unui sprijin efectiv 
în formarea de cadre naționale.

La rîndul lor, O.N.U.D.I. și alte 
organizații internaționale din siste
mul Națiunilor Unite pot și trebuie 
să sprijine în măsură crescîndă efor
turile proprii ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Apreciind pozitiv activitățile 
O.N.U.D.I., cooperarea fructuoasă 
statornicită intre România și 
O.N.U.D.I., vorbitorul a insistat asu
pra necesității creșterii rolului orga
nizației, în domeniul transferului de 
tehnologie industrială în sensul pro
punerilor „Grupului celor 77", încor
porate în Declarația și Planul de ac
țiune privind cooperarea și dezvolta
rea industrială, și în alte documente 
ale ultimei conferințe generale de la 
Lima.

în încheiere, reprezentantul român 
6-a pronunțat pentru crearea, fără 
Întârziere, a Fondului Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare industrială, ca 
măsură destinată să contribuie la 
amplificarea resurselor consacrate 
sprijinirii mai eficiente a țărilor an
gajate în procesul industrializării.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Rezoluții de condamnare a acțiunilor provocatoare 
ale regimurilor rasiste de la Pretoria și Salisbury
NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a adoptat o rezoluție ce condamnă 
acțiunile autorităților rasiste din Re
publica Sud-Africană. care au blocat 
frontierele statului african indepen
dent Lesotho. Această tară. înconju
rată de teritoriul R.S.A., a devenit în 
ultima vreme ținta unor acte de șan
taj și de provocare grosolane din par
tea autorităților sud-africane. care 
fac tot posibilul pentru a împiedica 
desfășurarea comerțului extern tradi
țional al statului Lesotho.

Luînd cuvintul în Consiliul de 
Securitate, secretarul general tel 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a chemat 
țările lumii să acorde sprijin sta

tului Lesotho, victimă a șantajului și 
presiunilor exercitate de R.S.A.

Consiliul de Securitate a adoptat 
miercuri, in unanimitate, o rezoluție 
prin care își exprimă sprijinul deplin 
pentru eforturile Botswanei de a-și 
salvgarda suveranitatea împotriva 
atacurilor întreprinse de regimul ra
sist rhodesian.

Totodată, consiliul și-a exprimat, 
printr-o rezoluție adoptată prin con
sens, sprijinul deplin față de apelul 
adresat de secretarul general al 
O.N.U. statelor membre ale Organi
zației pentru acordarea unui ajutor 
de 53,5 milioane dolari statului Bots
wana, ajutor necesar realizării pro
iectelor de dezvoltare economică.

R. P. Benin a ales calea socialistă de dezvoltare
COTONOU 25 (Agerpres). — La 

Cotonou a fost dat publicității pro
iectul de Constituție a Republicii 
Populare Benin. în document, supus 
de Comitetul Central al Partidului 
Revoluției Populare a Beninului și 
de guvern spre examinare întregu
lui popor, se subliniază că Republi
ca Populară Benin a ales calea so
cialistă de dezvoltare.

Noua Constituție este menită să

asigure participarea poporului la 
conducerea statului și la construirea 
unei vieți noi. garantează cetățenilor 
republicii largi libertăți democratice.

Republica Populară Benin — se 
subliniază în proiectul de Constitu
ție — își proclamă solidaritatea cu 
toate popoarele lumii care luptă îm
potriva imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului. rasismului 
Si politicii de apartheid.

ORIENTUL MIJLOCIU
© Convorbirile președintelui S.U.A. cu prințul moștenitor al 
Arabiei Saudite ® Un interviu al regelui Iordaniei ® Secretarul 
general al O.N.U. recomandă prelungirea mandatului Forțelor 
Națiunilor Unite de supraveghere a dezangajării pe înălțimile 

Golan @ Cererea reprezentantului O.E.P. la O.N.U.
WASHINGTON. „Procesul care ar 

duce la crearea unei patrii pentru 
palestineni a constituit unul dintre 
principalele subiecte abordate de 
președintele S.U.A., Jimmy Carter, și 
prințul moștenitor și viceprim-minis- 
tru al Arabiei Saudite, Fahd Bin 
Abdul Aziz" — a declarat purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe.

Deși cei doi interlocutori au con
venit că trebuie depus, în continuare, 
un efort deosebit pentru convocarea, 
înainte de sfîrșitul acestui an, a Con
ferinței de la Geneva pentru pace in 
Orientul Mijlociu, președintele S.U.A. 
— potrivit declarației purtătorului de 
cuvînt — nu a fost de acord cu pre
zenta O.E.P. la această conferință.

AMMAN. — într-un interviu acor
dat agenției France Presse, regele 
Hussein al Iordaniei a subliniat că 
„Conferința de la Geneva rămîne tri
buna adecvată pentru tratarea pro
blemei Orientului Mijlociu, cu con
diția totuși ca acesteia să i se asi
gure succesul". „Eventualul său eșec, 
a precizat suvenanul hașemit, ar în
semna un risc foarte mare pentru 
pace, atît în Orientul Mijlociu, cit și 
pe plan international."

NAȚIUNILE UNITE. într-un ra
port adresat Consiliului de Securitate, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, recomandă prelungirea 
mandatului Forțelor Națiunilor Unite 
de supraveghere a dezangajării pe 
înălțimile Golan pentru o nouă pe
rioadă de șase luni, care se încheie 
la 30 noiembrie.

NAȚIUNILE UNITE. Reprezentan
tul la Națiunile Unite al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei a cerut 
președintelui Consiliului de Securitate 
să ia măsurile necesare pentru a se 
pune capăt practicilor autorităților 
israeliene în teritoriile ocupate care 
constituie una din cauzele principale 
ale situației explozive din aceste re
giuni — informează agenția France 
Presse. Cererea țeste cuprinsă într-o 
scrisoare adresată prin intermediul 
delegației libiene Ia Națiunile Unite, 
deoarece O.E.P.; avind statut de ob
servator, nu poște cere o reuniune a 
Consiliului de Securitate, ci numai 
să depună o plîngere prin interme
diul unui stat arab.

agențiile de presă
La 25 mai, Constantin stă- 

tescu, ministrul justiției al Româ
niei. aflat în vizită în Uniunea So
vietică. a fost primit de K. T. Ma
zurov. primvicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

întrevedere. Jânos Kâdâr> 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
avut o întrevedere cu președintele fe
deral al Austriei, Rudolf Kirchschlă- 
ger, care face o vizită oficială în 
Ungaria.

Partidul Comunist din 
Spania ?i_a ’ncePu* campania e- 
lectorală pentru alegerile legislative 
generale printr-o reuniune politică 
desfășurată la Palma de Malorca. A 
luat parte secretarul general ăl parti
dului, Santiago Carrillo.

0 delegație formată dintr-un
grup de deputați din R.P.D. Coreea
nă a efectuat o vizită în Japonia. De
legația a avut întrevederi cu minis
trul transporturilor al Japoniei. Ha- 
jime Tamura, precum și cu guver
natorul orașului Tokio. Riokichi Mi- 
nobe. cu deputati si oameni politici 
niponi. în timoul vizitei, delegația a 
fost primită de președintele Prezi
diului C.C. al Partidului Comunist
din Japonia. Kenji Miyamoto, și de 
președintele Partidului Socialist din 
Japonia, Tomomi Narita.

La Phenian, secretariatul Co
mitetului pentru reunificarea pașnică 
a patriei a dat publicității o informare 
în care denunță activitățile cu carac
ter antinațional și antipopular ale re
gimului sud-coreean, intensificate în 
ultima vreme și avind drept scop ri
dicarea de obstacole în calea reuni- 
ficării Coreei.

Relații diplomatice între 
R. S. Vietnam și Spania. Gu* 
vernele celor două țări au hotărît sta
bilirea relațiilor diplomatice la rang 
de ambasadă.

La Praga au început lucrării»
Congresului al IX-lea al Mișcării 
sindicale revoluționare din Ceho
slovacia (M.S.R.C.). Karel Hoffmann, 
președintele Consiliului Central al 
M.S.R.C., a prezentat raportul cu pri
vire la activitatea sindicatelor ceho
slovace din ultimii cinci ani. Sindi
catele din România sînt reprezentate 
la congres de o delegație condusă de 
tovarășul Pavel Ștefan, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R. La 
lucrări iau parte Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, președin
tele guvernului cehoslovac, alți con
ducători de partid și de stat ceho
slovaci. Gustav Husak a rostit o cu- 
vîntare. Lucrările congresului con
tinuă.

Premiul Rockefeller>pen- 
tru muzică pe anul 1977 3 fost 
decernat violonistului român Eugen 
Sârbu. Concursul a avut loc la Los 
Angeles cu participarea a peste 160 
de candidați. Premiul se acordă a- 
nual celui mai bun interpret în do
meniul muzicii clasice. Juriul con
cursului a fost compus din persona
lități marcante ale vieții muzicale a- 
mericane și internaționale.

Națiunile Unite. Secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a 
avut, la sediul Națiunilor Unite, o 
întrevedere cu Clodomiro Almeyda, 
secretar executiv al rezistentei ex
terne a Frontului Unității Populare 
din Chile. Cu acest prilej, oaspetele 
a prezentat secretarului general o in
formare privind situația deținuți’or 
politici chilieni și. în genere, evoluția 
actualității politice interne chiliene.

Un tribunal din New 
York3 hotărît menținerea pîriă la 
1 iunie a interdicției de aterizare a 
supersonicului „Concorde" pe aero
portul „Kennedy". Decizia este mo
tivată prin necesitatea examinării 
mai in amănunt a aspectelor legata 
de problemele ce le implică ateri
zarea supersonicului anglo-francez pe 
pămînt american.

Festivități la 
Amman și Khartum

AMMAN. — Cu prilejul aniversă-' 
rii a 31 de ani de la 
dependentei poporului 
Amman a avut loc o 
tară a forțelor armate 
prezenta regelui Regatului Hașemit 
al Iordaniei. Hussein Ibn Talal. a 
emirului Hassan, print moștenitor, a 
primului ministru Mudar Badran, și 
a altor persoane oficiale.

obținerea in- 
iordanian. Ia 
paradă mili- 
iordaniene în

KHARTUM. — Republica Democra
tică Sudan a sărbătorit miercuri cea 
de-a VIII-a aniversare a Zilei revo
luției. în capitala târli a avut loc o 
demonstrație, desfășurată în prezența 
președintelui Republicii Democratice 
Sudan. Gaafar Mohammed El-Ni- 
meiri. Totodată, șeful statului va 
inaugura cu același prilej un număr 
de obiective economice.

transmit
„Cosmosul 1". In Unlunea 

Sovietică a fost lansat miercuri sateli
tul artificial al Pământului „Cosmos- 
911". înzestrat cu aparatură științifică 
destinată continuării cercetării spațiu
lui extraatmosferic.

Demisie. Pentru a se putea 
consacra în întregime noilor sale În
datoriri pe care le impune funcția 
de secretar general al Partidului re
publican din Franța. Jean-Pierre 
Soisson a anuntat că demisionează 
din postul de ministru pentru pro
blemele tineretului si sportului.

Convorbiri norvegiano^ 
poloneze. Au luat sfîrșit convor- 
birile între primul ministru al Nor
vegiei. Odvar Nordli. si Piotr Jaros- 
zewicz. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone. Interlocu
torii au luat în discuție unele pro
bleme ale relațiilor bilaterale. îndeo
sebi privind cooperarea economică, 
și unele chestiuni ale situației inter
naționale. în prezența celor doi prim- 
miniștri au fost semnate convenția 
polono-norvegiană privind pescuitW 
în Marea Nordului, la sud de paral-7 
la 62, precum și alte acorduri eto 
nomice.

Declarație. Ministrul de ex
terne al R.F.G., Hans Dietrich Gen
scher, s-a pronunțat în favoarea ade
rării Greciei, Spaniei și Portugaliei la 
C.E.E. Ministrul vest-german a re
cunoscut, totuși, că în calea aderării 
celor trei țări există dificultăți de 
natură economică. Genscher a făcut
această declarație după ce a partici
pat la reuniunea neoficială a miniș
trilor de externe ai țărilor membra 
ale Pieței comune, desfășurată sîm- 
bătă și duminică în Marea Britanie.
reuniune care a examinat, între al
tele, problema lărgirii C.E.E.

Devalorizare. Guvernul |s- 
raelian a hotărît devalorizarea cu 1,9 
la sută a monedei naționale. Noul 
curs de schimb este de 9,60 lira 
israeliene pentru un dolar.

• STUDIEREA MAG- 
NETOSFEREI TERESTRE, 
în Uniunea Sovietică a fost 
elaborat un program de studiere 
a magnetosferei terestre, în ca
drul Proiectului international de 
cercetări al cărui principal scop 
îl constituie în perioada de ac
tivitate solară efectuarea de ob
servații asupra oscilațiilor polu
lui magnetic al Bămintului. în 
conformitate cu acest program 
— au anunțat specialiștii sovie
tici — în Uniunea Sovietică vor 
fi lansate în intervalul 1977-1979 
serii de rachete și aerostate cu 
instalații la bord care vor putea 
transmite pe Pămînt informații 
cu privire la modificarea unde
lor de radiații Roentgen în pe
rioade diverse ale anului și de 
la înălțimi, diferite. Aparatele 
vor putea stabili intensitatea 
cîmpurilor electrice și depen
dența acestora de fluxul corpus
cular al radiațiilor solare.

o ÎMPOTRIVA DE
GRADĂRII MORAVURI
LOR. Frank Osanka, profe
sor de drept la Universita
tea „Lewis" din Lockport (Illi
nois), a cerut Subcomitetului ju
diciar asupra criminalității al 
Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. să adopte măsuri drastice 
pentru combaterea maculaturii 
pornografice care folosește co
piii drept subiecte. Osanka a 
subliniat că o serie de așa-zise 
tipărituri, cărți de joc, fil
me de 8 mm destinate adulte
lor prezintă copii în imagini 
monstruoase, în scopuri comer
ciale. La rîndul său, dr. Ju- 
dianne Densen-Gerber, președin
te al Institutului particular pentru 
protejarea copiilor „Odyssey", a 
insistat asupra faptului că o 
astfel de maculatură sfidează 
bunul simt și sentimentele pă
rintești.

• DIN DEȘEURI - 
MATERIALE DE CON
STRUCȚIE. Zeci de sortimen
te de deșeuri industriale cum 
sînt zgura rezultată din topirea 
otelului, zgura de aramă, alu
miniu, clincherul de cărbune,
funinginea sînt utilizate în pre
zent în China ca materii prime
la fabricarea unor noi materiale
de construcție. Zgura amestecată 
cu ghips și var se transformă, 
după anumite procedee, în ci
ment. Praful de cărbune este
folosit pe scară largă la obține
rea cărămizilor și țiglelor. Multe 
locuințe noi din Pekin și Sanhai, 
care acoperă o suprafață de cî
teva milioane de metri pătrati, 
au fost construite din cărămizi
fabricate din praf de cărbune, 
zgură de furnal și alte deșeuri 
industriale.

• CAMPANIE PEN
TRU LICHIDAREA ANAL
FABETISMULUI. Guvernul 
Laosului acordă o atenție deo
sebită lichidării neștiintei de 
carte, moștenire grea a trecutu
lui colonial care, după instau
rarea puterii populare, a provo
cat țării dificultăți pe calea tran
sformărilor social-economice. 
S-au alocat însemnate fonduri 
pentru construirea de școli, mai 
ales în regiunile in care populația 
era în întregime analfabetă. In 
provinciile Vientiane și Savan- 
naket au fost puse la dispozi
ția muncitorilor, țăranilor și 
altor categorii de salariati care 
frecventează cursurile diferitelor 
școli sute de săli noi de clasă. 
Pină in prezent, numai în pro

vincia Savannaket peste 14 000 
de adulti au învățat să scrie și 
să citească, în unele regiuni 
analfabetismul fiind complet li
chidat.

• LITERATURĂ PEN
TRU ORBI. La Școala națio
nală pentru orbi din orașul Lille 
se experimentează prototipul 
unei mașini electronice de tran
scriere în alfabetul Braille a 
celor mai diferite texte. într-un 
timp record și cu posibilitatea 
realizării unor tiraje însemnate. 
Mașina este alcătuită dintr-un 
telescriptor cu claviatură obiș
nuită, pe care orice operatoare 
poate, fără a fi nevoie să cu
noască alfabetul orbilor, să bată 
textul, care se imprimă cu ca

ractere mari, concomitent fiind 
perforată o bandă care apoi este 
introdusă într-o altă mașină, 
pentru a „grava" în caractere 
Braille textul respectiv. Noul 
tip de „tipărituri" prezintă un 
volum mult redus fată de im
primările realizate după proce
deele tradiționale.

® BIG BEN OBOSEȘ
TE ? Recent, celebrul orologiu 
londonez Big Ben și-a știrbit 
din nou reputația în materie de 
precizie. oprindu-se timp de 
două ore. încă în vara trecută, 
acele acestui secular și impună
tor orologiu au rămas imobile 
timp de 22 de zile, din cauza 
oboselii metalului, cum au diag
nosticat specialiștii. De data a- 
ceasta, oprirea a durat puțin : cu 
aiutorul unei mici cantități de 
lubrifianți, mecanismul ceasor
nicului a fost „degripat" și Big 
Ben și-a reluat mersul normal.

• ETNA FUMEGĂ. Ac
tivitatea vulcanului Etna s-a 
intensificat din nou, în ultimele 
zile, din craterul său fiind de
gajați nori de fum alb și gaze. 
Vulcanologii italieni au anunțat 
că aceste semne nu indică imi
nenta unei noi erupții, ci doar 
creșterea nivelului lavei în in
teriorul vulcanului. Numeroși 
turiști continuă să urce versan
tele muntelui, pentru a puteă 
admira din apropierea craterului 
activitatea celebrului vulcan.

LAURENCE OLIVIER 
LA 70 DE ANI. Cunoscutul 
actor britanic. Sir Laurence Oli
vier. și-a sărbătorit duminică, la 
Londra, împlinirea a 70 de ani. 
îndelungata și prodigioasa sa 
activitate artistică, începută la 
14 ani printr-un rol într-o piesă 
a „marelui Will", nu a încetat.

Laurence Olivier lucrează în 
prezent la realizarea mai multor 
spectacole pentru televiziunea 
britanică.

® „PREMIERA" PUIU
LUI DE BALENĂ. îngrijitorii 
oceanariului din orașul japonez 
Toba au consemnat ca pe o pre
mieră deosebită nașterea unui 
puj de balenă în captivitate. în
dată ce a văzut lumina zilei, 
puiul de balenă — în greutate 
de _7 kg și lung de 80 cm — 
a început să respire cu nesaț, 
s-a repezit la suprafața apei și 
apoi, liniștindu-se, s-a alăturat 
mamei sale. Cei doi pensionari 
se află acum într-un comparti
ment special al oceanariului, 
unde sînt supravegheati zi și 
noapte. Specialiștii urmăresc 
îndeaproape starea sănătății, 
comportarea și evoluția puiului 
de balenă.
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