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Intr-o atmosferă de lucru, secretarul general al gsrtitti 
a analizat, împreună cu specialiști, cadre de conducere 
si muncitori, realizarea onor mari obiective economice Primire entuziasta, plină de dragoste și stimă, pe șantierul tineretului

Vineri, 27 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele repu
blicii, a început o vizită de lucru in județul Constanța.

La această vizită au participat tovarășii Manea Mănescu, 
Ion loniță, Gheorghe Oprea, Ion Coman, Teodor Coman.

Noua Intîlnire a secretarului gene
ral al partidului cu muncitori, con
structori. țărani, specialiști, cu factori 
de răspundere din economie, cu acti
viști de partid a prilejuit o analiză 
profundă, la fata locului, a modului 
cum se acționează în județul Con
stanta pentru înfăptuirea obiective
lor și sarcinilor stabilite de condu
cerea partidului pentru dezvoltarea 
acestui județ.

Pe agenda vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu au fost 
înscrise obiective de mare impor
tantă, atît pentru dezvoltarea jude
țului Constanta, cit si a întregii eco
nomii : canalul Dunărea—Marea Nea
gră. platforma petrochimică Năvo
dari, precum si unități agricole. Cu 
acest prilej au fost stabilite măsuri 
concrete pentru impulsionarea ritmu
lui de lucru și mai buna organizare 
a muncii, perfectionarea continuă a 
întregii activități, pentru creșterea 

continuă a productivității muncii, 
ridicarea susținută a eficientei eco
nomice.

...Elicopterul prezidențial ateri
zează lingă Cernavoda, pe platforma 
de la kilometrul 4 al canalului navi
gabil Dunărea-Marea Neagră, unde 
se construiește în prezent prima din 
cele două ecluze — cea de la Dunăre, 
a acestui important obiectiv econo
mic a cărui realizare a fost hotărîtă 
de Plenara Comitetului Central al 
partidului din 18—19 iunie 1973.

La coborîrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu este întîmpi- 
nat de tovarășii Gheorghe Cioară. 
Constantin Dăscălescu. Ion Tudor, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanta al P.C.R.. Traian Du- 
daș. ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor. Sint prezenti specia
liști în lucrările de construcții, hidro
ameliorații. transporturi, cadre de 
conducere din ministere economice și 
institute de cercetări si proiectări.

In întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți conducători 
de partid și de stat au venit, de ase
menea, pe șantierul ecluzei mii de 
oameni ai muncii din Cernavoda și 
din localități învecinate, care fac 
secretarului general al partidului o 
primire deosebit de caldă, o impre
sionantă manifestare de dragoste, de 
stimă și prețuire, de atașament pro
fund fată de partid și conducătorul 
său. în această atmosferă de pu
ternic .entuziasm se scandează înde
lung : ..Ceaușescu—P.C.R.".

O gardă, alcătuită din militari, 
membri ai gărzilor patriotice și deta
șamentelor de pregătire militară a 
tineretului, prezintă onorul. Se into
nează Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda de 
onoare. Potrivit datinei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți conducă
tori de partid și de stat sint invitați 
să guste din piine și sare, din ploști 
cu vin. Pionierii oferă oaspeților fru
moase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat mai întîi în fata unor ma
chete. hărți și planuri tehnice, care 
redau o imagine de ansamblu, com
plexă. a viitoarei artere fluvialo- 

maritime ce va lega Dunărea de 
Marea Neagră.

Explicațiile tehnice date de ing. 
Ion Baicu. adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
directorul general al Centralei ca
nalului. relevă că viitoarea cale na
vigabilă ce va străbate Dobrogea. de 
la Cernavoda la Agigea, pe circa 64 
de km. va scurta cu circa 400 km 
actuala legătură navigabilă între 
Constanta și Cernavoda, care se efec
tuează în prezent prin Sulina.

Se arată că Pe noul canal Du
nărea — Marea Neagră, a cărui lă
țime, la fund, va fi de 70—90 m. se 
va asigura circulația navelor in dublu 
sens. Capacitatea de transport a ca
nalului este prevăzută la circa 
100 000 000 tone anual.

Proiectantii si constructorii pre
zenti pe șantier subliniază faptul că. 
în afara rolului de principală cale 
de navigație destinată, în primul 
rînd. transportului de mărfuri, ca
nalul Dunărea — Marea Neagră va 
permite si un intens trafic de pasa
geri. Pentru aceasta se vor construi 
trei porturi noi — la Cernavoda, 
Medgidia și Basarabi. Canalul va 
permite, de asemenea, irigarea unor 
întinse suprafețe agricole si alimen

tarea cu apă a unor obiective indus
triale din zonă.

De asemenea, canalul Dunărea — 
Marea Neagră va fi traversat de 7 
poduri — 3 de cale ferată și 4 ru
tiere — menite să asigure O bună 
legătură între cele două zone' aflate 
la nord si la sud de canal. ț

Secretarul general al partidului 
este informat că în prezent se lu
crează în 14 sectoare de lucru, pe 
întreaga lungime a canalului, urmind 
a fi deschise pină la sfirsitul acestui 
an încă 6 fronturi de lucru, crein- 
du-'sa astfel posibilitatea ca în 1973 
să se efectueze un volum dublu de 
lucrări față de 1977.

în fata unei schite ce înfățișează 
o secțiune transversală a ecluzei de 
la Cernavoda, care se construiește în 
prezent, se arată că aceasta — 
concepută după metodele cele mai 
înaintate — este prevăzută cu două 
camere paralele de 25 metri lățime si 
316 metri lungime, care vor permite 
un trafic fluent. în dublu sens, al 
navelor.

Se vizitează principalele puncte de 
lucru ale ecluzei de la Cernavoda. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de stadiul actual al lucră
rii. Specialiștii arată că lucrările de 

excavare continuă în ritm intens, fi
ind în avans față de graficele la zi. 
în primul trimestru al anului 1978 
se va trece la betonarea acestei e- 
cluze. Conducerea ministerului de 
resort, a Centralei canalului, ceilalți 
specialiști și proiectanți prezenți se 
angajează in fata secretarului gene
ral al partidului să-și mobilizeze 
toate forțele pentru ca studiile și 
proiectele ce urmează a fi întocmi
te în continuare să ducă la urgen
tarea lucrărilor de execuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă specialiștilor, factorilor de 
răspundere ca la fiecare obiectiv 
din componenta marelui complex hi
droenergetic și de transport să se 
aibă în vedere asigurarea unei efi
ciente maxțme a tuturor lucrărilor. 
In același timp, secretarul general 
al partidului trasează reprezentan
ților industriei noastre constructoa
re de mașini sarcina de â acționa cu 
toată fermitatea pentru introducerea 
în fabricație a utilajelor complexe 
ce urmează să intre în dotarea șan
tierului de construcție a canalului.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este înconjurat 
din nou cu dragoste de constructori, 
cărora le urează multă sănătate și 

noi succese !n activitatea pe care • 
desfășoară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat se în
dreaptă apoi spre un alt șantier al 
canalului, cel de la kilometrul 16. unde 
acționează una din brigăzile militare 
care participă la înfăptuirea acestui 
important obiectiv al economiei 
noastre naționale.

După cum se știe, militarilor for
țelor noastre armate le-a fost încre
dințată de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al parti
dului, președintele țării și coman
dant suprem al forțelor noastre ar
mate, realizarea a 40 din cei 
64 de kilometri ai viitoarei căi navi
gabile.

Porțiunea de canal vizitată din acest 
sector este aproape de cotele finale, 
militarii forțelor noastre armate gră
bind ritmul lucrărilor, pentru a-și în
deplini cu succes misiunea încredința
tă de comandantul suprem. Este, aceas
ta. încă o dovadă că militarii, apărători 
de nădejde ai țării, ai cuceririlor re
voluționare ale poporului nostru, sînt 
prezenti și pe șantierele construcției 
socialiste din tara noastră, aducîndu-
(Continuare in pag. a III-a)

SCRISOAREA ADRESATĂ

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de Conferința Națională a Scriitorilor
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Conferința Națională a Scriitorilor din Repu

blica Socialistă România, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în zilele de 26 și 27 mai 1977. în Bucu
rești. se face ecoul întregii obști scriitoricești 
pentru a vă exprima si cu acest prilej un fierbinte 
omagiu de dragoste si devotament, manifestîndu-și 
adeziunea deplină la munca si năzuințele po
porului român, care, sub conducerea înțeleaptă, 
îndrăzneață si clarvăzătoare a Partidului Comu
nist Român, a dumneavoastră, conducătorul nos
tru stimat si iubit. înfăptuiește sarcinile grandioa
se hotărâte de Congresul al Xl-lea al partidului.

Odată cu declanșarea energiilor creatoare ale

PREȘEDINTELE NICOIAE 
a primit o delegație de oameni de

perspectivă pe care le-ati deschis strădaniei noas
tre de făuritori ai culturii noi. legați prin toate 
fibrele de lupta și opera constructivă a poporului, 
constituie pentru noi cel mai generos si mai înăl
țător program de activitate

Rolul important atribuit creației literare în opera 
de formare și modelare a conștiințelor, in făurirea 
omului nou. bucuria de a se sti prețuită, dragos
tea si prețuirea dovedite acum, ca si în atîtea alte 
prileiuri. de dumneavoastră personal oamenilor de 
litere, constituie suportul cel mai de preț al mun
cii scriitoricești, al propășirii literaturii noastre. 
Noi credem în valorile umane, credem că aceste
(Continuare in pag. a IV-a)

Vineri. 27 mai. președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit. în sta
țiunea Neptun. o delegație de oameni 
de afaceri apartinînd corporației ame
ricane „Occidental Petroleum", con
dusă de dr. Armand Hammer, pre
ședintele consiliului de administrație 
al corporației.

La întrevedere a luat parte Ion 
Pătan. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Oaspeții au mulțumit pentru primi
rea acordată «i au Împărtășit șefului >

statului român impresiile deosebite 
despre cele văzute în cursul vizitei in 
tara noastră, despre realizările și 
ospitalitatea poporului român.

în cadrul convorbirii au fost exa
minate posibilitățile de cooperare 
dintre această companie si organiza
ții economice românești în domeniile 
industriilor petrolieră. chimică și car
bonifere. Cu acest prilej s-a convenit 
încheierea unui contract de coopera
re ne termen lung privind deschide
rea si exploatarea în comun a unei 
mine de cărbune cocsificabil din 
S.U.A.

CEAUȘESCU
afaceri americani

Totodată, au fost analizate posibi
litățile de cooperare pe terte piețe 
între întreprinderile specializate ro
mânești si „Occidental Petroleum".

în' cursul discuției s-a relevat im
portanta acordului comercial româno- 
american prin care cele două țări 
Si-au acordat reciproc clauza națiu
nii celei mai favorizate și a fost sub
liniată necesitatea reînnoirii acestei 
clauze în vederea stimulării dezvol
tării si promovării comerțului si coo
perării economice dintre România și 
S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

încheierea 
lucrărilor 

Conferinței 
Naționale 

a Scriitorilor 
IN PAGINA A IV-A

întregii națiuni, cu integrarea constructivă și efi
cientă a tuturor tortelor în opera de edificare a 
noii Românii socialiste, scriitorii din tara noastră, 
angajați cu trup si suflet ne drumul propășirii 
patriei, al înfloririi ei materiale si spirituale, își 
îndreaptă gîndurile lor cele mai alese si înălță
toare spre dumneavoastră. în semn de recunoș
tință pentru grija părintească ne care le-o purtați 
Si strădania Pe care o depuneți întru înălțarea 
tării pe culmile socialismului si comunismului, 
ale demnității si mîndriei naționale românești.

Cuvintele pline de înțelegere si pătrundere pri
vind rosturile si menirea oamenilor condeiului și 
ale creației lor literare — rostite aici, de la tri
buna conferinței naționale — amplele linii de

HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
cu privire la cea de-a 60-a aniversare a sărbătorii 
popoarelor Uniunii Sovietice, a statului sovietic — 

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie
In acest an are loc a 60-a aniversare a sărbătorii po

poarelor Uniunii Sovietice, .a statului sovietic — Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie — care a deschis calea 
făuririi primului stat socialist din lume. Totodată, aceasta 
a constituit un eveniment crucial în Istoria universală, 
inaugurînd epoca revoluțiilor proletare, a trecerii ome
nirii de la capitalism la socialism.

1. înfăptuită prin lupta eroică a muncitorilor și țăra
nilor din Rusia, sub conducerea gloriosului Partid Comu
nist creat și condus de V, I. Lenin. Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie a pus bazele primului stat socia
list din lume, ale edificării noii orînduiri pe a șasea parte 
a planetei. Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a 
adincit criza generală a capitalismului, dind un puternic 
avînt luntei clasei muncitoare, a forțelor progresiste de pe 
toate meridianele pentru eliberarea socială și națională.

In cele șase decenii care au trecut de la victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie popoarele Uniunii So
vietice. sub conducerea Partidului Comunist, ieșind birui
toare din grele încercări, au obținut remarcabile succese 
în dezvoltarea economiei, culturii, științei și tehnicii. în 
ridicarea nivelului de trai, transformind Uniunea Sovie
tică într-un mare stat socialist, care joacă un rol deose
bit de important în viata internațională.

Pe calea deschisă de Revoluția din Octombrie. întreaga 
omenire a cunoscut uriașe prefaceri. înnoitoare, ilustrate 
de triumful socialismului într-o serie de țări din Europa. 
Asia și America, prăbușirea sistemului colonial al im
perialismului și formarea pe ruinele lui a zeci si zeci 
de state noi. independente, creșterea rîndurilor si influen
tei mișcării comuniste și muncitorești internaționale, afir
marea tot mai viguroasă a voinței popoarelor de a-și 
hotărî libere propriile destine.

2. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a 
fost salutată cu entuziasm de masele muncitoare din tara 
noastră. Solidaritatea clasei noastre muncitoare cu tînă- 
rul stat sovietic și-a găsit expresia în puternicele acțiuni 

de masă organizate pe întreg cuprinsul țării. In partici
parea a numeroși fii ai poporului român la apărarea, cu 
arma în mină, a puterii sovietice. Partidul Comunist Ro
mân a militat statornic. încă de la înființarea sa. pentru 
stabilirea și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate, 
prietenie și colaborare cu U.R.S.S. în anii grei ai dicta
turii fasciste și ai războiului antisovietic, comuniștii, în- 
fruntînd represiunea sălbatică, s-au aflat în fruntea miș
cării de rezistentă antifascistă, au luptat cu eroism și 
abnegație pentru unirea tuturor forțelor democratice, pa
triotice. în vederea scoaterii României din războiul antiso
vietic și alăturării ei la coaliția antihitleristă.

Cimentate după eliberare prin sîngele vărsat In comun 
de ostașii români și sovietici pe fronturile războiului an
tihitlerist. relațiile de prietenie româno-sovietice s-au ridi
cat pe o treaptă superioară în condițiile revoluției și con
strucției socialiste în România. Ele sînt exprimate conclu
dent în amplificarea continuă a colaborării multilaterale șl 
intensificarea schimbului de experiență în construcția 
socialismului și comunismului, pe baza stimei și respectu
lui reciproc. O înrîurire determinantă asupra dezvoltării 
legăturilor dintre România și U R.S.S.. dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre popoarele român și sovietic au exercitat 
întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev. Declarația comună semnată la Bucu
rești. în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Republica Socialistă România sl 
Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, a dat un nou 
si puternic impuls conlucrării multilaterale dintre parti
dele. țările si popoarele noastre. întăririi colaborării eco
nomice. politice, tehnico-știintifice si culturale. în folosul 
popoarelor ambelor țări, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

3. Ca tară socialistă. România situează cu consecven
ță în centrul politicii sale externe dezvoltarea relațiilor
(Continuare in pag. a 11-a)
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HOTÂRÎREA 
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
cu privire 
popoarelor

Marea

la cea de-a 
Uniunii Sovietice, 
Revoluție Socialistă din Octombrie

aniversare a sărbătorii 
a statului sovietic —

(Urmare din pag. I)

de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, pe baza 
principiilor marxism-Ieninismului și internaționalismului 
socialist. P.C.R. întărește necontenit colaborarea și solida
ritatea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide și 
organizații democratice, progresiste, cu mișcările de eli
berare națională, cu toate forțele antiimperialiste de pre
tutindeni. România își amplifică relațiile cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduire socială, punînd la baza raporturilor 
șale externe principiile independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne, egalității in 
drepturi, avantajului reciproc.

Participantă activă la viața internațională. România își 
aduce contribuția la soluționarea constructivă a marilor 
probleme care confruntă umanitatea, militînd cu neslăbită 
energie pentru înfăptuirea dezarmării generale și. în pri
mul rind, a dezarmării nucleare, pentru realizarea secu
rității europene, a unui climat de pace și destindere pe 
continentul nostru și în lume, pentru solutionarea proble
melor internaționale litigioase pe cale pașnică. în confor
mitate cu normele de justiție și legalitate, pentru lichi
darea colonialismului, a neocolonialismului și rasismului, 
pentru edificarea unei noi ordini economice și politice in
ternaționale. pentru făurirea unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

4. Cea de-a 60-a aniversare a sărbătorii popoarelor 
Uniunii Sovietice, a statului sovietic — Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie — este sărbătorită în tara noas
tră în condițiile în care întregul popor este angajat cu 
toate forțele in lupta pentru lichidarea tuturor urmărilor 
cutremurului catastrofal de la 4 martie, pentru reconstruc
ția localităților urbane si rurale si a unităților economice 
afectate de seism, pentru realizarea cu succes a planului 
pe 1977 și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea neabă
tută a programului elaborat de istoricul Congres al XI-lea 
în vederea dezvoltării economico-sociale a patriei, edifi
cării societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintă
rii României spre comunism.

Corespunzător orientărilor stabilite de ședința comună a 
Comitetului Central al partidului. Marii Adunări Naționale 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice si Sociale 
din luna martie a.c., oamenii muncii își intensifică efortu
rile pentru asigurarea valorificării la întreaga capacitate 
a potențialului economic, sporirea într-un ritm superior a 
productivității muncii, reducerea substanțială a consumu
rilor și a cheltuielilor materiale, ridicarea calității pro
duselor. sporirea eficientei întregii activități economice.

Obiectivul însuflețitor al transformării actualului 
cincinal în cincinalul afirmării plenare a revoluției teh- 
nico-științifice mobilizează Inițiativa si capacitatea de 
creație a colectivelor de oameni ai muncii spre moderni
zarea tehnologiilor de fabricație, crearea de produse noi. 
cu caracteristici superioare, promovarea largă si rapidă în 
Întreaga activitate a cuceririlor științei și tehnicii avansate.

Călăuziți de programul unitar privind modernizarea 
agriculturii în actualul cincinal, dezbătut și aprobat de 
Congresul consiliilor de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi, lucrătorii ogoarelor acțio
nează pentru o mal bună gospodărire si folosire a pămîn- 
tulul și mijloacelor tehnico-materiale. pentru creșterea 
continuă a producției vegetale si animale. Executind in

cele mai bune condiții lucrările agricole de primăvară, 
țărănimea, oamenii muncii din agricultură pun bazele 
unor producții superioare celor din anul trecut.

Vasta activitate constructivă desfășurată în toate sec
toarele. rezultatele minunate obținute în dezvoltarea eco
nomiei. științei și culturii și ridicarea nivelului de trai al 
poporului ilustrează justețea politicii partidului si statu
lui — care corespunde intereselor supreme ale întregii 
națiuni — superioritatea orînduirii noastre socialiste, forța 
creatoare a poporului nostru, liber și stăpîn pe soarta sa.

5. în vederea sărbătoririi în tara noastră a celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român hotărăște organizarea unor 
ample acțiuni și manifestări consacrate acestui eveniment 
In numeroase localități vor avea loc adunări festive con
sacrate celei de-a 60-a aniversări a sărbătorii popoarelor 
Uniunii Sovietice, a statului sovietic — Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Academiile de științe vor organiza sesiuni și simpozioane 
științifice.

La case de cultură, cluburi, cămine culturale, scoli si 
universități. în unități militare. la casele prieteniei 
româno-sovietice se vor organiza expuneri, manifestări 
cultural-artistice. seri literare, gale de filme, expoziții do
cumentare și alte acțiuni cultural-artistice.

Editurile vor publica, potrivit profilului lor. lucrări și 
studii despre Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
tradițiile de solidaritate internațională româno-sovietice. 
lucrări reprezentative din creația literar-artistică. 
științifică și tehnică sovietică.

Presa, radioul, televiziunea vor publica și transmite ma
teriale și programe despre semnificația evenimentului, 
realizările dobindite de popoarele sovietice în cei 60 de 
ani, dezvoltarea relațiilor româno-sovietice.

In perioada aniversării revoluției, la București vor fi 
organizate expoziții care vor oglindi aspecte ale Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, cit și grandioasele 
succese obținute de popoarele Uniunii Sovietice in toate 
domeniile construcției socialiste.

Vor fi organizate, de asemenea, spectacole cu concursul 
unor formațiuni și artiști sovietici, decade ale discului și 
cărții sovietice, zile ale filmului sovietic.

Activiști de partid, reprezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, delegații ale județelor și orașelor care 
întrețin relații directe de colaborare cu regiuni, raioane și 
orașe din U.R.S.S., oameni de cultură si artă, ziariști vor 
participa la manifestări organizate în Uniunea Sovietică 
cu prilejul aniversării.

A 60-a aniversare a sărbătorii popoarelor Uniunii So
vietice. a statului sovietic — Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie — în țara noastră va marca un nou pas 
în dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare mul
tilaterală dintre poporul român și popoarele sovietice, 
dintre România socialistă și Uniunea Sovietică, dintre 
P.C.R. și P.C.U.S.

In același timp, ea va constitui un prilej de manifestare 
a solidarității poporului român, a Partidului Comunist 
Român cu toate țările socialiste, cu lupta clasei munci
toare, a partidelor comuniste si muncitorești, a forțelor 
democratice, progresiste de pretutindeni, pentru o viată 
mai bună, democrație, independență, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Manifestări 
științifice

încheierea sesiunii Comisiei mixte
româno-australiene

cea 
So-
ac-

Vineri a avut loc în Capitală 
de-a Il-a Conferință pe țară a 
pietății de medicină veterinară.

Conferința a adoptat planul de 
țluni al societății pe perioada 1977—
1980, menit să sporească contribuția 
societății la îndeplinirea programului 
de dezvoltare a zootehniei si creș
terea producției animaliere în tara 
noastră.

Președinte 
dr. Valentin 
stitutului de 
biopreparate ,

In încheierea lucrărilor. partici- 
panții au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se arată între al
tele : Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
medicii veterinari de pe cuprinsul 
patriei, profund atașați politicii in
terne și externe a partidului nostru, 
vor demonstra prin noi fapte de 
muncă hotărîrea lor nestrămutată de 
a contribui cu toată dăruirea la con
tinua dezvoltare a creșterii anima
lelor. sporirea producției zootehnice, 
la apărarea sănătății șeptelului și a- 
sigurarea igienei publice veterinare, 
adueîndu-și astfel o contribuție tot 
mai mare la înfăptuirea exemplară 
a programului de înflorire multila
terală a patriei. Republica Socialistă 
România,

al societății a fost ales 
Popovici, directorul In- 
cercetări veterinare și 

,.Pasteur".

Vineri s-au Încheiat lucrările celei 
de-a 11-a sesiuni a Comisiei mixte 
de colaborare tehnico-economică ro- 
mâno-australiană. Au fost analizate 
posibilitățile de dezvoltare în conti
nuare a schimburilor comerciale și 
cooperarea economică, industrială și 
tehnică dintre România și Australia.

în aceeași zi, Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter- 
haționale, președintele părții române

în comisie, și S. Burton, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, pre
ședintele părții australiene în comi
sie, au semnat documentele sesiunii.

Au participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, membrii celor două părți 
în comisie.

A luat parte ambasadorul Austra
liei în țara noastră, Barrie Graham 
Dexter. (Agerpres)

INTRE 27 MAI Șl 2 IUNIE

„Zilele cârtii
Vineri au început în toată țara 

tradiționalele Zile ale cărții pentru 
copii, ce se desfășoară in perioada 
27 mai — 2 iunie în cinstea Zilei in
ternaționale pentru apărarea copi
lului. ,

Cu acest prilej au fost inaugurate 
în principalele localități din tară ex
poziții de carte pentru copii. Au fost

pentru copii"
organizate lansări de noi volume, 
s-au desfășurat intilniri între editori 
și micii cititori. Programul Zilelor 
cărții pentru copii prevede în conti
nuare organizarea în librării și bi
blioteci a unor manifestări similare, 

în Capitală, manifestarea a fost 
inaugurată la librăria „Mihail Sado- 
veanu".

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL ITALIEI, GIULIO ANDREOTTI 

Semnarea unor documente oficiale
loc, vineriLa București a avut

dimineața, ceremonia semnării Pro
tocolului cu privire la colaborarea 
economică între 
la perspectivele

Documentul a 
ministru al

România și Italia și 
sale de dezvoltare, 
fost semnat de primul 
guvernului 

Manea Mănescu. si 
Giulio Andreotti.

în același cadru, 
terne ai celor două 
covescu și Arnaldo 
nat Acordul de cooperare în dome
niul poștelor si telecomunicațiilor.

în alocuțiunea sa, primul ministru 
al guvernului, Manea Mănescu, a 
exprimat profunda satisfacție pentru 
rezultatele fructuoase ale vizitei, care

premierul
român, 
italian.
de ex-miniștrii 

țări, George Ma- 
Forlani, au sem-

a prilejuit sublinierea dorinței comu
ne a celor două țări de a dezvolta 
conlucrarea lor bilaterală in diferite 
domenii. „Documentele semnate, în
țelegerile convenite cu prilejul vizi
tei dumneavoastră — a spus vorbito
rul — demonstrează hotărîrea ambe
lor țări de a acționa împreună în ve
derea adîncirii conlucrării prietenești 
româno-italiene, a extinderii rapor
turilor economice între țările noastre, 
consolidării cursului spre destindere, 
securitate și cooperare în Europa și 
în întreaga lume".

Apreciind ca foarte utile convorbi
rile avute la București, premierul ita
lian, Giulio Andreotti, a spus : „Noi 
simțim că există în lume, alături de

multe dificultăți, o speranță larg răs- 
pindită de a vedea construită o ordi
ne mai justă, un ansamblu de colabo
rare mai amplu și credem că în 
această privință nu numai rolul nos
tru, ci in mod deosebit rolul Româ
niei are un vast orizont de inițiative 
și de succese. Aș vrea să închei ru- 
gîndu-vă să reînnoiți președintelui 
Ceaușescu expresia admirației mele 
și a satisfacției, . pentru că am avut 
încă o dată prilejul să am cu dînsul 
un schimb larg de informații, care 
ne-a confirmat faptul că președintele 
dumneavoastră urmărește cu inteli
gență și atenție tot cadrul mondial al 
politicii".

Cu prilejul vizitei în tara noastră 
a președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Italiene. Giulio 
Andreotti, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a avut o în
trevedere cu ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Italiene. Arnaldo 
Forlani. Au fost abordate unele pro
bleme bilaterale si Internationale de 
interes comun.

Au fost prezenți ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Roma, 
Ion Mărgineanu. și ambasadorul 
Italiei la București. Ernesto Mario 
Bolasco.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-ITALIAN
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului român, Manea Mănescu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, Giulio An
dreotti, însoțit de ministrul afaceri
lor externe, Arnaldo Forlani, a efec
tuat o vizită oficială în România, in 
perioada 25—27 mai 1977.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, Giu
lio Andreotti. Cu acest prilej au avut 
loc convorbiri, la care au participat 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, și ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Arnaldo Forlani, în 
cadrul cărora a fost abordat un cerc 
larg de probleme referitoare la dez
voltarea in continuare a relațiilor ro
mâno-italiene, precum și la aspecte 
majore ale situației internaționale.

Președintele Consiliului de Mi
niștri italian, Giulio Andreotti, a 
avut, de asemenea, convorbiri cu 
primul ministru al guvernului ro
mân, Manea Mănescu, la care au 
participat loan Avram, Ion Cosma 
și Gheorghe Gaston Marin, membri 
ai guvernului, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea italiană Arnaldo 
Forlani, ministrul afacerilor externe, 
Mario Mondello, ambasador, director 
general al afacerilor economice din 
M.A.E., Umberto La Rocca și Clau
dio Chelii, miniștri plenipotențiari, 
alte persoane oficiale române și ita
liene. Au luat parte, de asemenea, 
Ion Mărgineanu, ambasadorul Româ
niei la Roma, și Ernesto Mario Bo
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Aceste convorbiri s-au desfășurat 
într-un spirit constructiv de deplină 
înțelegere și stimă reciprocă.

Părțile au subliniat însemnătatea 
deosebită pe care au avut-o pentru 
adincirea raporturilor dintre cele 
două țări vizita oficială efectuată de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
Italia, în. mai 1973, precum și întîl- 
nirea și convorbirile avute la Hel
sinki intre președintei» Republicii 
Socialiste România și președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Italiene.

Constatind cu satisfacție că, în spi
ritul Declarației solemne comune, 
semnată la Roma la 22 mai 1973, și 
pe baza principiilor acestei decla
rații, relațiile tradiționale prietenești 
româno-italiene cunosc un curs as
cendent, cele două părți au apreciat 
că sînt întrunite toate condițiile ca 
în viitor aceste relații să înregis
treze o nouă dezvoltare.

Ele au evidențiat intensificarea 
contactelor guvernamentale între 
cele două țări și au subliniat utili
tatea continuării acestora la toate 
nivelurile, în vederea dezvoltării co
laborării româno-italiene, a întăririi 
prieteniei dintre popoarele român și 
italian.

Părțile au subliniat importanța pe 
care ele o atribuie extinderii rela
țiilor economice intre cele două țări, 
în special cooperării in industrie, in 
cercetarea științifică și tehnologică, 
care în viitor va trebui să fie inten
sificată și extinsă la noi sectoare, 
inclusiv prin cooperări pe terțe piețe.

Această cooperare, care se desfă
șoară pe baza acordurilor și progra
mului pe termen lung, va putea fi 
favorizată de înțelegerile importante 
la care s-a ajuns recent, referitoare 
la cooperarea financiară, garantarea 
reciprocă a investițiilor și evitarea 
dublei impuneri.

Exprimîndu-și satisfacția cu 
vire la 
burilor 
părțile 
pentru 
relațiilor economice bilaterale și pe 
terțe piețe și au fost de acord să ac
ționeze pentru dezvoltarea lor con
tinuă și pe termen lung.

Avind in vedere potențialul celor 
două economii naționale, relațiile 
tradiționale de prietenie dintre 
România și Italia, cit și apropierea 
geografică, care oonstituie factori o- 
biectivi ce pot fi valorificați într-o 
măsură mai mare pentru dezvoltarea 
relațiilor economice bilaterale, cele 
două părți au decis să acționeze 
pentru intensificarea cooperării pe 
multiple planuri, inclusiv pe terțe 
piețe, îndeosebi în sectoarele : con
strucții de mașini, metalurgie, chi
mie și petrochimie, electronică, mi
nier și petrolier, agricultură, precum 
și în alte sectoare de interes re
ciproc.

In acest scop, părțile au convenit 
asupra necesității de a intensifica 
activitatea Comisiei mixte guverna
mentale și a grupelor de lucru, de 
a îmbunătăți cunoașterea reciprocă, 
inclusiv schimbul de informații, în 
domeniul economic, de a dezvolta 
contactele dintre instituțiile, între
prinderile, firmele și oamenii de afa
ceri din cele două țări pentru a 
orienta într-un mod și mai eficient 
și mai dinamic conlucrarea acestora, 
spre acele domenii care prezintă noi 
perspective, pentru sporirea constan
tă și echilibrată a cooperării eco
nomice dintre cele două țări.

In încheierea convorbirilor lor, pri
mul ministru al guvernului român 
și președintele Consiliului de Mi
niștri italian au semnat un document 
cu privire la colaborarea economică 
între cele două țări și la perspecti
vele ei de dezvoltare.

De asemenea, cei doi miniștri ai 
afacerilor externe au semnat un a- 
cord de cooperare în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor.

Apreciind evoluția pozitivă a rela- 
ti^r^a^dortteS'inl cultural, al schim- 
buiurtei informații. turistic și spor
tiv, cele două părți și-au exprimat 
dorința de a dezvolta in continuare 
cooperarea și contactele în 
sectoare, în vederea unei mal 
cunoașteri a valorilor culturii 
vilizației din cele două țări.

Ele au exprimat, de asemenea, sa
tisfacția pentru rezultatele impor
tante înregistrate în domeniul coope
rării științifice, precum și dorința ca 
aceasta să cunoască în continuare o 
dezvoltare pozitivă.

Partea română și-a exprimat apre
cierea pentru acțiunile organizate 
sau care urmează a fi organizate in 
Italia și în România de către partea 
italiană, in cinstea centenarului cu
ceririi Independenței de stat a 
României.

A fost adoptată Declarația cu pri
vire la colaborarea româno-italiană 
în domeniul tineretului.

Procedind la un schimb de vederi 
asupra principalelor probleme inter
naționale, cele două părți au consta
tat, cu satisfacție, convergența punc
telor lor de vedere în numeroase 
probleme.

Cele două părți și-au reafirmat 
hotărîrea lor de a contribui în con
tinuare la dezvoltarea procesului de 
destindere, bazat pe eforturile tutu
ror statelor.

Ele au subliniat că, în acest scop 
și în vederea rezolvării constructive 
a problemelor care confruntă omeni
rea. de o deosebită importanță este 
respectarea

pri- 
evoluția favorabilă a schim- 
economice româno-italiene, 
au evidențiat posibilitățile 

amplificarea și diversificarea

adeste 
bune 

și ci-

de către toate statele în

relațiile lor internaționale a norme
lor dreptului internațional și a prin
cipiilor Cartei Națiunilor Unite, în
scrise 
mună 
nia și 
1973.

Cele 
seninătatea pe care a avut-o Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa și necesitatea ca toate sta
tele semnatare ale Actului final să 
respecte și să aplice integral toate 
principiile și prevederile acestui 
act. Ele au reafirmat necesitatea in
tensificării activității de aplicare în 
practică a tuturor prevederilor Actu
lui final.

In acest context, ele au reafirmat 
Importanța pe care o atribuie pre
vederilor Actului final referitoare la 
securitatea în Europa, la măsuri de 
edificare a încrederii și anumite as
pecte ale securității și dezarmării.

Părțile se pronunță pentru lărgi
rea cooperării in domeniile econo
miei, științei și tehnicii și mediului 
înconjurător, între toate statele sem
natare ale Actului final, conform 
prevederilor acestuia.

Ele au relevat, de asemenea, ne
cesitatea aplicării prevederilor Ac
tului final referitoare la cooperarea 
în domeniul umanitar și în alte do
menii : contactele între persoane, 
informația, cooperarea și schimbu
rile in domeniile culturii și educa
ției.

Părțile 
care ele 
niuni de 
mat hotărîrea lor de a contribui ac
tiv ca această reuniune să permită 
atingerea obiectivelor care i-au fost 
încredințate de conferință.

In cadrul eforturilor vizînd întări
rea securității și dezvoltarea coope
rării în Europa, cele două părți con
sideră de o deosebită însemnătate 
asigurarea continuității procesului 
multilateral început de conferință.

In cursul convorbirilor a fost re
levată influența pozitivă pe care o 
au pentru destinderea și securitatea 
în Europa dezvoltarea relatiilor^ toe 
bună vecinătate si a formelor de 
cooperare în Balcani, precum si. in
staurarea unui climat de pace și 
Colaborare in zona Mediteranei.

Cele două părți au reconfirmat In
tenția lor de a continua eforturile 
menite să contribuie la consolidarea 
păcii și securității și de a dezvolta 
cooperarea pe continentul european, 
în așa fel îneît să se elimine amenin
țarea cu forța și folosirea forței în 
relațiile dintre state.

Ele subliniază necesitatea de a se 
adopta măsuri eficace și concrete, 
capabile să permită realizarea de 
progrese spre o dezarmare generală 
și completă, cuprinzînd atît armele 
convenționale, cît și cele nucleare, 
sub control internațional eficace.

In acest sens, cele două părți 
consideră oportun ca activitatea Con
ferinței Comitetului pentru dezar
mare să devină mai eficace.

De asemenea, ele apreciază opor
tun să se urmărească cu atenție nego
cierile pentru reducerea forțelor 
armate si armamentelor și măsurile 
adiacente în Europa centrală.

Părțile acordă o mare importanță 
sesiunii extraordinare _ 
Generale a O.N.U., în 1978, consa
crată special dezbaterii problemelor 
dezarmării, reafirmîndu-și hotărîrea 
de a acționa pentru ca sesiunea să 
deschidă calea unui progres real spre 
soluționarea problemelor dezarmării.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru o soluționare justă si durabilă

și in Declarația solemnă co- 
a Republicii Socialiste Româ- 
Republicii Italiene din 22 mai

două părți au subliniat în

au relevat importanța pe 
o atribuie apropiatei reu- 
la Belgrad. Ele au expri-

a Adunării

a problemei Ciprului, prin negocieri 
între cele două comunități — greacă 
și turcă — și pe baza respectării 
suveranității, independentei si inte
grității teritoriale și nealinierii Re
publicii Cipru.

Examinind situația din Orientul 
Mijlociu, părțile au subliniat nece
sitatea de a se ajunge la o regle
mentare. pe baza rezoluțiilor perti
nente ale O.N.U.. în scopul instaură
rii în regiune a unei păci juste st 
durabile.

Relevînd importanta Conferinței de 
pace de la Geneva pentru reali
zarea unei soluții globale In Orien
tul Mijlociu, 
tru reluarea 
rilor acestei

Părțile au 
deri asupra 
Australă și s-au 
eliminarea 
criminării rasiale 
apartheid. în lumina declarației 
O.N.U. referitoare la acordarea inde
pendentei țărilor și popoarelor colo
niale și a altor rezoluții pertinenta 
ale O.N.U.

Cele două părți și-au exprimat ho
tărîrea de a acționa pentru instau
rarea unei ordini economice interna
ționale juste și echitabile, de natură 
să elimine subdezvoltarea si să favo
rizeze reducerea decalajului dintre 
țările dezvoltate si cele în curs de 
dezvoltare.

în acest context, ele au subliniat 
importanta ajutorului. în diferite 
forme, din partea țărilor dezvoltate 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
în așa fel îneît acestea să poată 
registra un progres economic si 
cia.1 mai rapid.

Exprimîndu-și convingerea că 
ganizatia Națiunilor Unite constituia 
forul cel mai propice de dialog și 
negocieri între toate țările membra 
ale comunității internaționale, în 
vederea găsirii de soluții juste pro
blemelor care ' confruntă omenirea, 
cele două părți și-au reafirmat voința 
de a continua și intensifica colabo- 
rarea pentru, a contribui la creșterea 
eficacității ’și’Tnfărirea rolului organi
zației ca instrument de pace sl 
cooperare între popoare, pe baza res
pectării depline a principiilor drep
tului internațional, în așa fel ca 
Organizația să corespundă cît mai 
bine noilor exigente ale comunității 
internaționale.

în timpul șederii în țara noastră, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene. precum si 
ministrul afacerilor externe au vizi
tat unele obiective economice si so- 
cial-culturale. bucurindu-se de o 
primire prietenească, simbol al bune
lor relații tradiționale existente între ■ 
cele două țări si popoare.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că vizita în România a 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, Giulio An
dreotti. însotit de ministrul afacerilor 
externe italian. Arnaldo Forlani, 
convorbirile care au avut loc vor fi 
de natură să aducă o contribuție de 
seamă la ridicarea pe o treaptă su
perioară a relațiilor româno-italiene, 
în toate domeniile. în interesul celor 
două țări și popoare, al cooperării și 
păcii în Europa și în lume.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene. Giulio 
Andreotti, a adresat primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Manea Mănescu. 
invitația să efectueze o vizită oficială 
în Republica Italiană. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere. Data vizitei va 
fi fixată pe cale diplomatică.

ele s-au pronunțat pen- 
cît mai rapidă a lucră- 
conferințe.
avut un schimb 

situației din 
pronunțat 

colonialismului.

de ve- 
Africa 
pentru 

a dis- 
si a politicii de 

lumina

în- 
so-
Or-

★
Vineri «-au Încheiat la Cluj-Na- 

poca lucrările celui de-al 4-lea sim
pozion internațional „Utilizarea ra- 
dioizotopilor in gastroenterologie" — 
manifestare științifică de prestigiu, 
desfășurată sub egida Institutului de 
medicină și farmacie din localitate, 
în colaborare cu Comitetul de Stat 
pentru Energia Nucleară și Institu
tul central de fizică. La lucrări, 
alături de specialiștii români, au 
participat un mare număr de cerce
tători din 17 țări, care au făcut o 
utilă trecere în revistă a celor mai 
noi rezultate obținute în utilizarea 
radioizotopilor în gastroenterologie.

★
Vineri s-au deschis în Capitală lu

crările Congresului internațional de 
acupunctură științifică și tehnologie 
aplicată „INTAC ’77", prestigioasă 
manifestare organizată sub egida 
Academiei de științe medicale si 
Asociației oamenilor de știință din 
România.

Timp de patru zile, cei peste 500 
participant! din 20 de țări ale lumii 
var dezbate o serie de aspecte noi 
ale unei practici milenare.

Particlpanții la congres vor asista, 
de asemenea, la gale de filme știin
țifice, la demonstrații 
lejuri da larg dialog 
de experiență în acest 
domeniu.

practioe. pri- 
și de schimb 
atît de vechi

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 și 31 mai. Iu țară : Vreme răcoroa
să In prima parte a Intervalului, apoi 
tn încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. 
Izolat, se vor semnala ploi de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la moderat. Mi
nimele vor fi cuprinse Intre 4 și 14 gra
de, izolat mal coborite in prima noapte 
tn jumătatea de nord a țării, unde con
dițiile atmosferice se mențin favorabile 
producerii brumei. Maximele vor oscila 
ntre 16 și 26 de grade, local mai ridi
cate. In București : Vreme răcoroasă 
a Început, apoi In curs de Încălzire. 
Herul va fl variabil, favorabil ploii de 
icurtă durată. VInt în general slab. 
Temperatura In creștere In a doua par
te a intervalului.

CONFERINȚĂ DE »
Primul ministru al Italiei a rele

vat apoi că există condițiile necesare 
pentru dezvoltarea relațiilor româno- 
italiene, în lumina convorbirilor de 
la București, dat fiind faptul că an
gajamentul asumat de cele două țări 
în vederea intensificării colaborării, 
nu numai în sectorul economic, ci și 
în alte domenii, s-a realizat deja în 
modul cel mai favorabil, atît prin in
tensificarea schimburilor bilaterale, 
cît și prin vizitele reciproce. In acest 
sens, el a menționat că a fost reafir
mată dorința celor două părți de a 
intensifica bunele raporturi existente 
și de a coopera pentru ca angajamen
tele asumate la Conferința de la Hel
sinki pentru securitate și cooperare în 
Europa și a căror reconfirmare se aș
teaptă la apropiata reuniune de la 
Belgrad să cunoască o evoluție pozi
tivă. Premierul italian a declarat că 
apreciază mult rolul pe care l-a a- 
vut România în momente deosebite 
pentru a face ca spiritul de destin
dere să triumfe.

Răspunzînd unei întrebări privind 
securitatea și cooperarea europeană, 
Giulio Andreotti a spus : „Trebuie 
să se tină seama că obiectivul Confe
rinței de la Helsinki este imens și, 
într-un anumit sens, revoluționar, 
deoarece obligă toate țările să re
vadă în profunzime multe

La Încheierea vizitei oficiale între
prinse in țara noastră, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, Giu
lio Andreotti, s-a intilnit. vineri di
mineața. cu ziariștii români și ita
lieni.

„Sînt bucuros, a spus domnia sa, că, 
după patru ani de la întilnirea avută 
la Roma, am putut relua convorbirile 
cu președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. Ideile 
sale privind o mai bună așezare a 
relațiilor în domeniul economic, cit și 
unele propuneri concrete le voi face 
cunoscute și șefilor de guvern parti
cipant la recenta reuniune la nivel 
înalt de la Londra a unor state occi
dentale industrializate. Aceasta, cu a- 
tit mai mult cu cit președintele 
Nicolae Ceaușescu a indicat și moda
lități practice pe care eu le consider 
interesante și care pot fi studiate".

Declarînd că vizita sa în tara noas
tră a avut loc în condițiile unei evo
luții ascendente a raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre Italia 
și România, primul ministru An
dreotti a spus : „Vizitp mea a avut 
semnificația prieteniei, aceea de oma
giu adus României în momentul în 
care își sărbătorește centenarul inde
pendentei de stat, a fost un prilej de 
reafirmare a unui angajament comun 
— acela de a înainta cit mai mult în 
direcția cooperării multiple". modalităti

PRESĂ
de a concepe relațiile cu celelalte 
state. Unii au manifestat pesimism, 
deoarece rezultatele nu sînt încă 
foarte evidente, dar eu cred că nu 
este just să fim pesimiști. Ceea ce 
este important este ca la Belgrad să 
fie confirmat spiritul de solidaritate 
și de cooperare și să se ia unele an
gajamente în plus pentru a face ca 
perioada imediat următoare să cu
noască rezultate mai importante decît 
cele pe care le-am înregistrat pînă 
acum. în ceea ce privește Italia, 
doresc să spun că acționăm în 
acest spirit... Doresc să menționez 
că acord o foarte mare importanță 
inițiativelor menite să contribuie la 

* dezvoltarea
Helsinki.
concret relațiile 
zona Balcanilor 
aparținind unor 
nizare politică și _ _ ....
diferite. Sînt, cred, germenii care fac 
să înflorească spiritul cooperării".

Premierul italian a subliniat tot
odată că există premisele unei cola
borări utile intre Italia și România, 
atit în ceea ce privește apropiata 
reuniune de la Belgrad, cît si în ve
derea pregătirii sesiunii speciale de 
anul viitor a Organizației Națiunilor 
Unite, consacrată problemelor dezar
mării.

procesului inițiat la 
Am în vedere în mod 

dintre țările din 
care leagă state 
sisteme de orga- 
chiar unor alianțe

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Italiene, Giulio 
Andreotti, care, împreună cu soția, 
Livia Andreotti, a făcut o vizi
tă oficială în țara noastră, la 
invitația președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mănes
cu, a părăsit vineri dimineața Ca
pitala. Oaspetele a fost însoțit de 
Arnaldo Forlani, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale, de 
consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul interna-

tional Otopeni. unde erau 
drapelele de stat ale celor 
o gardă militară a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
României și Italiei.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene a 
fost salutat de Manea Mănes
cu. primul ministru al guver
nului, cu soția, Maria Mănescu, Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, George Macovescu, Ion Cosma, 
Trandafir Cocîriă, miniștri, Gheor-

arborate 
două țări.

ghe Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat pentru Prețuri, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală romăno- 

' italiană de colaborare economică, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion St. Ion, 
secretarul Consiliului de Miniștri, 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți
ambasadorul
Ernesto
Italiei, 
membri 
noastră.

Ion
României

Mario Bolasco, 
la București,
ai Ambasadei Italiei în țara

Mărgineanu, 
la Roma, 

ambasadorul 
precum și

(Agerpres)

Cil

DECLARAȚIE
privire la colaborarea româno-italiană

în domeniul tineretului
Guvernul 

România și 
liene,

animate de dorința de a promova 
dezvoltarea tradiționalelor relații de 
prietenie dintre poporul român și 
poporul italian,

subliniind însemnătatea colaboră
rii în domeniul tineretului pentru 
aprofundarea si lărgirea relațiilor 
prietenești dintre cele două națiuni, 

referindu-se la rezoluțiile adoptate 
de Adunarea Generală a O.N.U. pri
vind problemele tineretului și în 
special la „Declarația asupra promo
vării, în rîndul tineretului, a idealu
rilor de pace, respect reciproc 
înțelegere între popoare" din 
cembrie 1965,

reafirmînd necesitatea aplicării _ 
tegrale a prevederilor Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa,

conștiente de importanta actuale
lor dezbateri privind rolul tineretu
lui în epocă contemporană pentru 
făurirea unei lumi mai bune si mai 
drepte și de cerința promovării unor 
inițiative concrete pentru a asigura 
o participare activă a tineretului la 
edificarea societății de mîine.

dornice să contribuie la extinde
rea și diversificarea activităților pri
vind tinăra generație,

au convenit cele ce urmează :
I

1. Cele două părți vor 
schimburile bilaterale în 
tineretului, favorizînd o mai 
cunoaștere reciprocă între tinerii 
cele două țări, prin realizarea 
inițiative utile în acest scop.

2. Ele vor încuraja contribuția 
neretului la promovarea progresului 
economic, social și cultural al po-

Republicii Socialiste 
Guvernul Republicii Ita-

și 
de-

in-

facilita 
domeniul 

bună 
din 
de

ti-

poarelor, la menținerea păcii si secu
rității în lume, la ocrotirea și afir
marea drepturilor omului, 
la întărirea cooperării și 
internaționale.

Orice acțiune destinată 
veze în rîndul tineretului idealurile 
de pace, respect reciproc si înțele
gere între popoare va fi încurajată.

3. Părțile vor înlesni participarea 
mai activă a tineretului la edifica
rea unei ordini economice interna
ționale juste și echitabile, de natu
ră să elimine subdezvoltarea și să 
favorizeze reducerea decalajului din
tre țările în curs de dezvoltare și 
cele industrializate. In acest scop, 
ele vor colabora. în cadrul O.N.U., 
precum și al altor organisme inter
naționale. pentru elaborarea de noi 
instrumente internaționale adecvate.

II
1. Părțile vor prevedea vizite de 

studiu organizate de instituțiile na
ționale pentru tineret sau de orga
nismele competente. în scopul pro
movării contactelor între organiza
țiile de tineret, pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

2. Părțile au convenit să organi
zeze în România și Italia seminarii 
periodice dedicate unor 
interes general pentru 
căror program va fi în 
de acord.

3. Părțile 
de a primi 
tru schimb 
tru vacanță : ele vor încuraja 
nifestări artistice și sportive 
tinerii din orașele înfrățite : 
acorda sprijin material și organiza
toric adecvat, pe bază de programe 
concrete.

4. Părțile vor încuraja inițiativele

precum și 
înțelegerii

să promo-

probleme de 
tineret, al 

prealabil pus

posibilitatea 
pen- 
pen- 
ma- 

între 
vor

vor studia 
delegații de tineret 
de experiență sau

tineretului vizînd sărbătorirea mari
lor aniversări ale celor două țări, 
inclusiv manifestările consacrate co
memorării personalităților înscrise 
în calendarele de aniversări ale 
UNESCO.

5. Părțile vor sprijini organizarea 
periodică de expoziții de artă, carte, 
etnografice, de creație tehnică, de 
festivaluri artistice și săptămîni ale 
filmului pentru tineret ; ele vor în
curaja. de asemenea, publicarea in 
limbile naționale a unor traduceri 
referitoare la problemele tineretului.

6. Cele două părți vor stimula șl 
vor sprijini preocupările tinerilor ar
heologi și istorici din cele două țări 
prin organizarea de expoziții sau 
stagii, precum și prin seminarii de 
specialitate.

7. Părțile vor încuraja organizare*  
de întîlniri sportive între tineri.

8. Comisia mixtă care funcționează 
pe baza Acordului cultural româno- 
italian. semnat la București la 8 au
gust 1967, este însărcinată să înscrie 
în programele sale activități speci
fice în domeniul tineretului.

Comisia va avea sarcina să urmă
rească. de asemenea, ca opinia pu
blică din cele două țări să fie în mod 
adecvat informată asupra probleme
lor tineretului român și 
formuleze sugestii și 
corespunzătoare.

★
Guvernul Republicii _______

România și Guvernul Republicii Ita
liene își exprimă încrederea că pu
nerea în aplicare a prezentei Decla
rații va contribui la sporirea partici
pării tineretului la dezvoltarea tradi
ționalei prietenii dintre cele două 
țări și popoare. în interesul păcii ti 
al cooperării internaționale.
București, 27 mai 1977

italian și să 
recomandări

Socialista
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La kilometrul 16, acolo unde canalul a și primit botezul opel

(Urmare din pag. I)
și o contribuție deosebită la realiza
rea acestui important obiectiv econo
mic. Pe șantierul de la kilometrul 16 
se află și militari care au participat 
la realizarea monumentalei căi ru
tiere — Transfăgărășanul.

Elicopterul prezidențial aterizează 
în incinta șantierului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu primește raportul 
prezentat de general-colonel Marin 
Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale. Aici domnește at
mosfera de lucru proprie marilor 
șantiere. Militarii, manevrînd cu pri
cepere utilaje de mare complexitate 
și randament, lărgesc albia canalului, 
înaltă taluzuri solide, realizează alte 
lucrări înscrise în proiectele de exe
cuție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat in fata unei planșe reprezen- 
tînd sectorul de lucru încredințat 
Ministerului Apărării Naționale.

Generalul-maior Neculai Pălimarlu 
raportează secretarului general al 
partidului că militarii care au primit 
sarcina de a realiza o bună parte 
din lucrările canalului Dunărea-Marea 
Neagră nu precupețesc nici un efort 
pentru a-șl îndeplini cu cinste misiu
nea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este informat că pină la 6fîrșitul 
anului militarii vor realiza cei 4 ki
lometri prevăzuți a fi construiti in 
cursul acestui an în sectorul de la 
kilometrul 16.

Secretarul general al partidului se 
interesează îndeaproape de evoluția 
lucrărilor, de unele dificultăți, de 
modalitățile de depășire a acestora. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă o 
înaltă apreciere lucrărilor efectuate 
pină acum de militari, îi felicită și 
le urează noi succese în muncă, in 
pregătirea politică și de luptă. 
Secretarul general al partidului cere 
să se urgenteze ritmul de lucru, să 
se ia măsuri în vederea intensifică
rii lucrărilor. Totodată, indică con
ducătorilor unor ministere care 
concură la realizarea obiectivului să 
ia măsuri pentru dotarea șantierului 
cu utilaje moderne, de capacități 
sporite, capabile să asigure grăbirea 
lucrărilor.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea pe care a 
făcut-o militarilor vizitind șantierul, 
generalul-maior Neculai Pălimariu 
dă expresie angajamentului tuturor 
militarilor de a nu-și precupeți for
țele, de a munci cu abnegație și e- 
roisni, pentru a duce la bun sfîrșit 
sarcina încredințată de comandantul 
suprem al forțelor noastre armate.

Următorul popas este făcut la 
punctul de lucru de la kilometrul 43, 
care face parte din tronsonul cana
lului încredințat tineretului. Urmînd 
indicațiile secretarului general al 
partidului, pe acest șantier național 
al tineretului îsi desfășoară activita

Cercetind holdele de aur ale Dobrogei La Nâvodari, pe locul unde se inalțâ combinatul petrochimic

tea. cu începere de la 1 martie, anul 
acesta, un mare număr de tineri : 
muncitori și elevi din 19 județe ale 
tării, precum și studenți din centre
le universitare Craiova și București. 
Prezenta lor pe acest șantier este o 
ilustrare grăitoare a modului în care 
întregul tineret al patriei răspunde 
chemării partidului, ori de cite ori 
este nevoie, aducîndu-și o contribu
ție de seamă la transpunerea în via
tă a marilor obiective ale României 
contemporane.

Practic, nu există nici o epopee a 
construcției socialismului, nici o în
făptuire remarcabilă la care tine
retul tării să nu-și fi adus o con
tribuție din cele mai remarcabile. 
Sint vii în memoria noastră faptele 
de eroism ale tineretului tării noas
tre. materializate în opere durabile, 
cu valoare de simbol : Salva-Vișeu. 
Agnita-Botorca. Bumbești-Livezeni, 
Transfăgărășanul și. acum, pe șan
tierele canalului Dunărea-Marea 
Neagră. Intîmpinată cu bucu
rie. cu înaltă maturitate politică 
și civică, hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. de a 
acorda Uniunii Tineretului Comunist 
misiunea de a realiza un tronson de 
10 kilometri al mărețului obiectiv de 
aici a mobilizat conștiințele tuturor 
membrilor acestei Organizații revolu
ționare.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat este 
Intîmpinată cu nesfîrșite aplauze și 
urale. Se scandează minute în șir : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. Secretarul 
general al partidului este salutat de 
tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. Nicu 
Ceaușescu. Ion Sasu. Pantelimon Gă- 
vănescu și Mihai Hîrjeu. secretari ai 
C.C. al U.T.C. Doi brigadieri ies din 
rinduri și oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu frumoase buchete de flori, 
simboluri primăvăratice ale simță- 
mintelor de dragoste și prețuire pe 
care întregul tineret al patriei le 
poartă secretarului general al parti
dului. Apoi. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primește raportul prezen
tat de către Ion Popa, secretarul co
mitetului U.T.C. al șantierului, care, 
după ce informează că sarcinile de 
plan au fost realizate integral, mul
țumește din inimă, în numele briga
dierilor. secretarului general al parti
dului pentru prezenta sa în mij
locul lor. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sint prezentate în 
continuare. de către specialiști, 
panouri cu schițe și proiecte 
ale canalului. Din prezentarea fă
cută se desprinde respectarea în
tocmai a indicațiilor trasate pină 
acum, hotărîrea tuturor celor care lu
crează pe acest vast șantier de a 
efectua o muncă la înălțimea încre
derii acordate de partid, de a găsi so
luții optime și eficiente pentru reali
zarea sarcinilor viitoare. Referindu- 

se la o serie de probleme ridicate de 
construcția ecluzei de la Agigea și a 
podurilor de peste canal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
adopte cele mai bune soluții econo
mice și tehnice. Secretarul general 
al partidului a adresat cuvinte de 
laudă tinerilor brigadieri pentru

Strâbdtînd magistralele marelui șantier 
J

munca plină de abnegație pe care o 
prestează la acest tronson și în alte 
puncte ale canalului, remarcînd că 
aceasta este pentru generația tînără 
o nouă posibilitate de a cîștiga expe
riență în pregătirea lor pentru via
tă. de a urca pe cele mai înalte cres
te ale împlinirii umane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
Îndreaptă apoi spre careu, adresînd 
următoarele cuvinte: ..Dragi tovarăși, 
doresc să vă felicit pentru realizările 
de pină acum și să vă urez succese 
tot mai mari, să vă aduceți o contri

buție tot mai substanțială Ia realiza
rea acestei mari artere de circulație 
a tării, de o importantă națională 
pentru societatea noastră socialistă. 
Vă doresc multă sănătate si fericire".

Cuvintele secretarului general 
al partidului sint primite cu 
vie emoție de către brigadieri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde aclamațiilor, stringînd cu 
prietenie mîinile a zeci și zeci de 
brigadieri, într-o atmosferă de mare 
însuflețire, din care răzbate dragostea 
nețărmurită pe care tinerii muncitori, 
elevii și studenții o poartă celui care 
conduce cu atîta înțelepciune desti
nele națiunii noastre.

Elicopterul prezidențial survolează 
lanurile județului Constanta. Holdele 
de grîu unduiesc in bătaia vîntului, 
vestind că. nu peste multă vreme, va 
începe secerișul. Se remarcă rîndu- 

rile drepte de porumb și floarea-soa- 
relui. printre care tractoarele execută 
lucrările de întreținere a culturilor. 
Din loc în loc. aspersoarele sisteme
lor de irigații — mii de fintini arte
ziene — împrăștie apa care asigură 
obținerea de recolte mari si constan
te în orice condiții climaterice. Este o 
imagine care reliefează cum nu se 
poate mai bine saltul calitativ care 
a fost obtinut în acest frumos colt de 
tară, ca urmare a aplicării politicii 
agrare a partidului.

Aterizarea elicopterului are Ioc lin
gă șoseaua care desparte terenurile 
întreprinderii agricole de stat Nicolae 
Bălcescu de cele ale Cooperativei a- 
gricole de producție Mihail Kogălni- 
ceanu. în intîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a celorlalți tova
răși din conducerea partidului au ve
nit tovarășul Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii si industriei alimen
tare. reprezentanți ai organelor agri
cole județene, membri ai cooperati
velor agricole si lucrători din I.A.S. 
și S.M.A. Primirea entuziastă făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu consti
tuie încă o dovadă a dragostei și sti
mei pe care oamenii muncii din agri
cultură. alături de întregul nostru 
popor, o poartă conducătorului parti
dului și statului, exprimă, totodată, 
cu putere hotărîrea lor de a îndeplini 
hotărîrile Congresului al XI-lea al 
partidului, prevederile care revin a- 
griculturii din planul cincinal, atît 
de clar formulate și la recentul con
gres al țărănimii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți oaspeți se îndreaptă spre lanurile 
de griu si orz. Aici, prin hărți și 
planșe, este redată dinamica dezvol
tării agriculturii județului Constanța. 
Sint edificatoare transformările care 
au avut loc în modul de folosire a 
pămîntului. Dobrogea. care in trecut 
era cea mai afectată de secetă, are 
acum apă din abundentă. Ca urmare 
a măsurilor întreprinse la indicația 
conducerii partidului, arată tovarășul 
Constantin Popa, directorul direcției 
agricole. în ultimii 10 ani. în județul 
Constanta au fost amenajate mari sis
teme de irigații. în prezent. în acest 
județ sint irigate 254 000 hectare te
ren. Acum se află în curs de amena

jare pentru irigat alte 97 500 hectare, 
iar în proiectare — 24 000 hectare.

Examining harta județului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de posibilitățile de extindere a 
irigațiilor si în zona Băneasa, din 
sud-vestul Dobrogei. Aici urmează să 
fie amenajate sisteme mai mici. în 
funcție de condițiile locale. Secreta
rul general subliniază din nou ca la 
amenajarea noilor sisteme de irigații 
să se acorde cea mai mare atenție 
organizării teritoriului, astfel incit 
Să se asigure o bună folosire a pă- 
mintului si reducerea cheltuielilor la 
efectuarea lucrărilor.

Extinderea irigațiilor a determinat 
sporirea efectivelor de animale și 
creșterea producției zootehnice. Da
tele prezentate de gazde sint deosebit 
de edificatoare. Cultivarea pe te
renurile Irigate a lucernei si a al
tor plante furajere valoroase a per
mis să se schimbe raportul dintre 
producția vegetală si cea animală.

Se raportează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îndeplinirea indicațiilor 
date cu prilejul consfătuirii de lucru 
de la Mangalia din 1972 privind con
centrarea creșterii animalelor în uni
tăți de tip industrial. Acum, după 
numai 5 ard. in complexele industria
le se obține 80 la sută din producția 
de ca.rne de porc si 70 la sută din 
cea de bovine. Creșterea oilor pentru 
carne a fost concentrată în 6 uni
tăți de tip industrial. în care se în
grașă anual peste 200 000 capete ti
neret ovin.

Adresîndu-se specialiștilor din ca
drul organelor agricole si din unităti, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a ce
rut să manifeste o grijă deosebită 
pentru exploatarea rațională a siste
melor de irigații, aceasta fiind o pro
blemă esențială pentru realizarea 
unor producții cit mai mari.

Se examinează apoi starea unor 
lanuri de grîu. Ion Pușcaș, președin
tele cooperativei agricole din comuna 
Mihail Kogălniceanu. arată că in 
acest an recolta de grîu va depăși 
4 500 kg la hectar, iar inginerul sef al 
cooperativei. Orhan Ibrain. informea
ză apoi că s-au folosit soiuri bune, 
iar lucrările de pregătire a terenu
lui și de semănat au fost de calitate, 
asigurîndu-se o densitate optimă a 
plantelor.

— Aveți posibilități să obțineți re
colte si mai mari, apreciază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este timpul ca 
județul Constanta să se situeze pe 
loc de frunte în ce privește nivelul 
recoltelor medii la hectar.

Alături, peste drum, este lanul de 
orz al întreprinderii agricole de stat 
Nicolae Bălcescu. Gazdele arată că 
este un soi nou. creat la Institutul 
de cercetări pentru cereale si plante 
tehnice de la Fundulea. extins pe 
mari suprafețe și in județul Constan
ta și de la care se apreciază că se va 
obține o producție de cel puțin 6 000 
kg la hectar.

Tovarășul Nicolae Ceausescu dă o 
înaltă apreciere acestei frumoase 
realizări a științei agricole din țara 
noastră și solicită ca cercetătorii și 
oamenii de știință să continue lucră
rile lor de creare a noi soiuri, mai 
productive, care să dea recolte la ni
velul condițiilor create ca urmare a 
creșterii cantităților de îngrășăminte 
chimice livrate agriculturii si extin
derii irigațiilor.

Reprezentanții Departamentului în
treprinderilor agricole de stat infor
mează că. datorită aplicării de noi 
metode de fulguire a orzului si prin 
adăugirea de uree, au fost obținute 
sporuri mari în producția zooteh
nică. în acest an. pe ansam
blul întreprinderilor agricole de 
stat s-au obtinut cîte 11 1 lapte. în 
medie, pe zi., de fiecare vacă, 
Secretarul general al partidului reco
mandă ca această metodă să fie gene
ralizată. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază că în condițiile irigării 
trebuie să se obțină asemenea ran
damente incit la actuala suprafață 
destinată bazei furajere să fie cres
cute mai multe animale. Aceasta 
presupune o mai bună organizare a 
muncii, folosirea mai bună a mij
loacelor mecanizate în vederea re
coltării cit mai grabnice a orzului 
pentru a se putea însăminta imediat 
cea de-a doua cultură.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adresîndu-se cooperatori
lor și lucrătorilor din întreprinderile 
agricole de stat si stațiunile de me
canizare. le urează să obțină recolte 
cit mai mari, de peste 5 000 kg griu 
la hectar.

Cei prezenți răspund cu aplauze și 
urale acestui Îndemn, care-i mobili
zează în muncă pentru a spori și mai 
mult producțiile pe ogoarele tării, 
pentru a contribui la aprovizionarea 
în bune condiții a populației cu pro
duse agroalimentare. la sporirea avu
ției tării și a venitului național — 
singura sursă de creștere a nivelului 
de trai.

Vizita de lucru continuă, pe malul 
mării, la Năvodari, pe locul unde 
constructorii înalță, la indicația secre
tarului general al partidului, cea mai 
mare platformă a chimiei românești 
din actualul cincinal. Realizarea la 
termen și în bune condiții a acestui 
important obiectiv prezintă o însem
nătate deosebită pentru dezvoltarea 

și modernizarea atît a industriei chi
mice. cît și a altor ramuri ale eco
nomiei.

Mii de constructori, muncitori și 
specialiști fac o entuziastă primiră 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La mai puțin de un an. secretarul 
general al partidului revine pe a- 
ceastă platformă, pentru a examina, 
împreună cu cadre de răspundere din 
ministerele care concură la realizarea 
acestei investiții, cu specialiști, cu 
muncitori și tehnicieni, stadiul lucră
rilor. pentru a stabili împreună cele 
mai eficiente măsuri în vederea 
accelerării ritmului de construcții și 
montaj la obiectivele de pe platfor
mă. precum și la construcțiile sociale 
pentru lucrătorii combinatului.

Sint prezenți la acest dialog de lu
cru tovarășii Mihail Florescu. minis
trul industriei chimice. Vasile Bum- 
băcea. ministrul construcțiilor indus
triale. loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, condu
cători ai unor centrale industriale, 
institute de cercetare si proiectare, 
un mare număr de specialiști.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de modul cum se înfăptu
iesc programul de activitate elaborat 
cu prilejul vizitei din iulie anul tre
cut. indicațiile date de conducerea 
partidului privind urgentarea lucrări
lor pe acest mare șantier. Factorii 
de răspundere raportează secretaru
lui general al partidului că proiectan- 
ții. constructorii, montorii. specialiștii 
acționează cu toată hotărîrea pentru 
a transpune în practică sarcinile sta
bilite. în așa fel ca instalațiile plat
formei să înceapă să producă la ter
men. în acest sens, se arată că. potri
vit indicațiilor secretarului general al 
partidului, s-au întreprins măsuri 
care au condus Ia o mai bună orga
nizare a lucrului. între altele, a fost 
constituit un comandament de co
ordonare a întregii activități de pa 
această importantă platformă indus
trială. S-a asigurat o strînsă colabo
rare cu specialiști cu bogată expe
riență din mai multe unităti de cer
cetare si inginerie tehnologică, cu 
Institutul central de chimie. Insti
tutul central de cercetare, proiectare 
și directivare in construcții, precum 
si cu cadre didactice din institute de 
învățămint tehnic superior, care par
ticipă la solutionarea problemelor 
complexe în scopul realizării aici, la 
Năvodari, a unei platforme industria
le la nivelul exigentelor cincinalului 
revoluției tehnico-știintifice.

Secretarul general al partidului este 
informat că. prin aplicarea acestui 
ansamblu de măsuri, s-a reușit ca in 
prezent lucrările de constructii-man- 
taj să intre în ritmul prevăzut, fapt 
ce va asigura îndeplinirea planului 
pe trimestrul în curs si pe între
gul an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază modul de construcție a rezer
voarelor. care sînt realizate în sis
tem rulat, pe baza unei invenții ro
mânești, procedeu care a ușurat 
foarte mult munca montorilor și asi
gură o mare productivitate. Secreta
rul general al partidului cere facto
rilor ce concură la realizarea inves
tiției să asigure o puternică mobili
zare a forțelor "“pentru respectarea 
terrtiăhăîef.' de punere în funcțiune, 
terminarea rafinăriei in anul viitor 
și începerea prelucrării petrolului. Se 
recomandă ca lucrătorii de pe șan
tier să depășească substanțial planul 
de investiții pe acest an. Constructo
rii arată că pentru realizarea acestei 
sarcini, pe care ei sint hotărîți s-o 
ducă la îndeplinire, este necesar ca 
unitățile industriei constructoare de 
mașini să asigure devansarea terme
nelor de livrare a utilajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să întreprindă 
toate măsurile pentru onorarea soli
citărilor constructorilor și montorilor 
de la Năvodari. în același timp, a 
recomandat ca atelierul mecanic al 
platformei să fie astfel conceput in
cit să asigure întreținerea utilajelor 
și agregatelor tuturor instalațiilor din 
această zonă industrială.

Cu satisfacție se raportează secre
tarului general al partidului că pen
tru nevoile de teren ale platformei, 
prin construcția unui dig. s-a asigu
rat recuperarea din mare a unei su
prafețe de 47 de hectare.

în centrul preocupărilor proiectan- 
ților și constructorilor de aici se si
tuează înfăptuirea sarcinii de mare 
importantă privind diminuarea consu
murilor de materiale și reducerea 
costului investiției, obținîndu-se față 
de evaluările inițiale o reducere cu 
circa 900 milioane lei a costului lu
crărilor de constructii-montaj.

în continuarea dialogului de lucru, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor prezintă principalii indica
tori tehnico-economici ai noului port 
și ai bazei maritime de reparații și 
întreținere a navelor — Midia. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu cercetează 
pe planșă modul in care proiect anții 
au început amplasarea diferitelor o- 
biective ale portului și recomandă să 
continue studiile în vederea realizării 
unei sectorizări optime a portului, să 
înceapă construcția digului de larg.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește, cu in
teres. desfășurarea lucrărilor, se în
treține cu muncitori, se interesează 
de cîștigurile ce le obțin. Retribuția 
medie pe șantier este de 2 600 lei, și 
va spori prin aplicarea noilor mă
suri de majorare a retribuției. Con
structorii exprimă calde mulțumiri 
pentru grija pe care o poartă parti
dul. secretarul său general pentru ri
dicarea necontenită a nivelului de trai 
al celor ce muncesc, a bunăstării în
tregului popor. în acest context, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut să 
se acționeze cu mai multă hotărira 
pentru asigurarea și pregătirea cadre
lor necesare acestui important obiec
tiv industrial, realizarea construcții
lor de locuințe si sociale.

Mulțumind secretarului general al 
partidului pentru noua vizită, pentru 
interesul deosebit cu care urmărește 
finalizarea acestei mari platforme in
dustriale. pentru indicațiile date, con
structorii, toți cei prezenți s-au an
gajat să nu precupețească nici un e- 
fort pentru a înfăptui exemplar sar
cinile ce le revin, recomandările fă
cute, pentru realizarea la termen a 
puternicei zone industriale Năvodari.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este ovaționat de miile de 
constructori și montori. care dau ex
presie voinței lor hotărite. asemenea 
întregului nostru popor, de a face to
tul pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin în acest an. în 
întregul cincinal, de a transpune în 
viață hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului.
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A SCRIITORILOR
SCRISOAREA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

valori se pot afirma si exprima numai într-o so
cietate liberă, ca a noastră, de care sintem mindri, 
credem că numai această societate socialistă poate 
să ridice România ne culmile progresului și civi
lizației.

Vom face totul ca să înscriem în cărțile noastre 
adevărul si frumusețea idealurilor revoluționare 
pentru care trăim și muncim laolaltă : scriitori 
români, maghiari, germani de alte naționalități, 
pentru independenta si fericirea patriei, pentru 
sporirea valorilor de cultură ale poporului la un 
înalt nivel. ideologic-artistic.

Angajați în promovarea unei literaturi care să 
oglindească problemele complexe ale vieții noas
tre noi. pătrunsă de spiritul înnoitor al umanis
mului revoluționar, noi milităm pentru instau
rarea unui climat de profundă solidaritate scriito
ricească, de înfrățire între generații.

Un număr important de personalități ale lite
raturii noastre au creat. în anii socialismului, 
opere remarcabile, dar un număr si mai mare de 
cărți îsi așteaptă autorii capabili să reflecte munca 
eroică a poporului, minunata lui frumusețe mo
rală, pe care — urmînd strălucitul dumneavoastră 
exemplu — a dovedit-o în ceasuri de grea încer
care. ca si In epoca măreței construcții socialiste.

Sintem convinși că maestuosul fluviu de creație 
culturală și artistică al „Cîntării României", care 
oglindește în undele sale înaltele valori morale și 
avîntul vremurilor noastre, nu poate izvorî decît 
din marea epopee națională pe care o desăvâr
șește poporul român. condus de partidul 
comuniștilor, în frunte cu dumneavoastră, urmaș 
al marilor ctitori de tară și viteji care au condus 
tara spre independentă și libertate.

Conștienți de împlinirile, dar și de neîmplinirile 
activității noastre, ne angajăm să realizăm poezia 
acestor vremi eroice, proza edificării noii perso
nalități umane, piesele de teatru capabile să

ilustreze virtuțile strămoșilor și eroismul contem
poranilor. In opera de educare estetică a publi
cului și a scriitorilor, critica literară iși asumă 
sarcina de înaltă cinste și responsabilitate de apre
ciere obiectivă a valorilor, orientind cititorii spre 
înțelegerea in profunzime a cărților noastre.

Conferința Națională a Scriitorilor a dezbătut 
problemele creației literare și ale perfecționării 
vieții obștești ale scriitorilor. Ea a constituit proba 
maturității noastre, a conștiinței noastre comuniste, 
solicitate de nobile și dificile îndatoriri și răspun
deri.

Cu gindul la aceste Îndatoriri către popor, către 
țară, către Partidul Comunist Român, ne expri
măm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din adîncul inimilor noastre, profunda 
recunoștință pentru grija pe care o arătați față 
de tot ce se făurește pe acest pămînt și vă dorim 
sănătate și energie nesecată spre gloria României 
socialiste.

CONFERINȚA NAȚIONALA A SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA j

Din cuvîntul participanților la dezbateri

RAPORTUL
Consiliului Uniunii scriitorilor

în cuvîntul său, scriitorul Con
stantin Chirifă » spus : „Am în- 
tîmpinat aici. în sala conferinței, pe 
secretarul general al partidului, pe 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului si statului nostru, urîndu-le 
bun venit si dovedindu-le sincerita
tea acestei urări. Am ascultat îm
preună cuvîntarea atit de cuprinză
toare. atit de bogată, atît de nece
sară pentru noi și pentru alții, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, urîndu-i 
și ei un bun venit toarte cald, din 
inimă, pentru că am simtit în ea 
nu numai ideile nobile umaniste, 
ideile revoluționare care îl caracte
rizează pe secretarul general al parti
dului nostru, ci și multă căldură, 
acea căldură sinceră pe care o aș
teaptă si pe care o merită scriitorii 
noștri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
vorbit. în primul rînd. despre pa
trie si despre răspunderea pe care 
o avem fată de ea noi toți, scrii
torii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități. De aceea, cel 
dinții gind pe care vi-1 exprim este 
acela al adeziunii clare fată de a- 
ceastă idee, foarte nobilă, foarte ge
neroasă. de patrie, pe care ne-a dez
văluit-o secretarul general al parti
dului nostru.

Preluînd această răspundere. în
țeleasă și mereu subinteleasă 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu și proclamînd-o. dacă îmi 
îngăduiți, ca adevăr al nostru, al tu
turor. as vrea să mă opresc în con
tinuare asupra altei idei pe care a 
formulat-o aici secretarul general al 
partidului si care mi se pare deose
bit de importantă pentru întreaga 
noastră obște. Apreciind realismul si 
umanismul literaturii noastre con
temporane și înfătișlnd. totodată, 
complexitatea societății noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a ce
rut mai multă fermitate și îndrăz
neală în abordarea problemelor ac
tuale. ne-a cerut mai mult curaj, mai 
mult patos în cărțile pe care le scriem 
si pe care le dedicăm lumii din ju
rul nostru. Sînt convins că apelul 
secretarului general va înflăcăra 
multe energii. Momentul istoric în 
care ne aflăm — a continuat vorbito
rul — dublează îndatoririle care ne 
revin, datoria de a realiza o mare li
teratură. o literatură activă în care 
ideea epopeii naționale mi se pare 
ideea de o înaltă noblețe si necesi
tate.

în cuvîntul său. poetul Nichita 
Stânescu « evocat grija de care 
a-au bucurat din partea Uniunii Ti
neretului Comunist tinerii scriitori, 
relevînd că aceasta se impune si în 
prezent EI a adus un omagiu maeștri
lor literaturii noastre care au îndru
mat primii pași ai scriitorilor din ge
nerația sa în drumul lor spre afirma
re. Referindu-se în continuare la unele 
probleme ale breslei scriitoricești, 
vorbitorul a spus : „Literatura noas
tră are o problematică, nu are ca
zuri. De cazuri sînt vinovat! unb din
tre noi care în loc să muncească pă
zesc munca". Noi. scriitorii — a subli
niat el — facem parte din clasa mun
citoare. din clasa țărănească. Rostul 
nostru este de a fi în sprijinul po
porului nostru, al românilor, al ma
ghiarilor. al germanilor care cu cinsti
re clădesc societatea noastră.

Pornind de la ideea că „rolul uniu
nii noastre, al breslei noastre de 
muncitori, este grija fată de floarea 
țării", fată de „tinăra generație a pa
triei". poetul a propus ca școala să 
contribuie mai mult la cunoașterea 
marilor valori ale tezaurului culturii 
noastre naționale. „Noi. scriitorii — 
a spus el în încheiere — nu uităm 
cea de-a doua sarcină fundamentală 
a noastră, aceea de a acționa. Arta 
nu este numai o visare. Arta este 
ti acțiune".

„Se știe că în ultimii 10—12 ani — 
releva în intervenția sa prozatorul 
Constantin Țoiu — Proza a 
registrat succese evidente. Acest fe
nomen literar dovedește că lumea 
noastră urcă pe cotele din ce în ce 
mai înalte de civilizație ale unei 
conștiințe de sine' individuale și co
mune care ne face pe noi, toti scrii
torii, să scriem cu maximum de efort, 
de răspundere".

în cuvîntul său, vorbitorul a subli
niat, între altele, și necesitatea de a 
se acorda o atenție permanentă scrii
torilor tineri, propunînd tipărirea tri
mestrială a unor caiete de proză, 
poezie șl critică — opere ale unor 
tineri oameni de litere care nu și-au 
putut găsi loc în paginile publicațiilor 
din motive obiective. El a cerut, de 
asemenea, editurilor să sprijine mai 
atent literatura reportericească.

în cuvîntul său, scriitorul Mi Fi
nea Gheorghiu a subliniat că 
„scriitorii autentici din România au 
fost și sînt un sprijin de nădejde al 
revoluției, al socialismului, al par
tidului comunist". „Respectul și dra
gostea cu care ne înconjoară milioa
nele de cititori. încrederea și aștep
tările lor ne impun, ca o datorie de 
onoare, să le răspundem că sintem 
una cu ei și cu țara, la bine și la 
greu, și că vorbim aceeași limbă a- 
tunci cind scriem despre ce e bine și 
despre ce nu e bine, visind, odată cu 
marii noștri înaintași și cu minu
nății noștri contemporani, ca viitorul 
de aur al României să nu se dez
mintă niciodată și să putem scrie 
despre el la timpul prezent".

„Cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
• numit scriitorii ajutoare de nădejde 
în edificarea orînduirii noi. socia
liste — a subliniat în cuvîntul său 

Mihai Beniuc — • exprimat un a- 
devăr ce stă la baza statutului nostru, 
al creatorilor de literatură, a activi
tății noastre artistice și obștești, care 
se desfășoară în mod organizat, cu 
sprijinul și grija partidului și sta
tului. Este necesar, așadar, să fim 
conștienti de rolul nostru în viața 
culturală și socială a tării, de răspun
derea noastră în fata poporului. To
tul e ca nimeni din rîndurile noastre 
să nu înșele nădejdea pusă în noi. 
Ceea ce este cert pentru noi. toti, 
este că avem despre lume o viziune 
comună. fondată pe socialismul 
științific, pe ideologia marxist-leni- 
nistă. si că în orice limbă am scrie 
— română, maghiară, germană ori 
alta — e necesar să folosim limbajul 
socialismului si comunismului, căci 
ne adresăm unui popor ce constru
iește socialismul multilateral dez
voltat".

„Avem — a continuat el — un om 
nou într-o tară nouă, care nu este 
însă scutită de greutăți si care de
pune mari eforturi pentru depășirea 
lor. militînd. totodată, pe plan inter
national. pentru crearea unei lumi 
mai bune și mai dreote. o lume a pro
gresului și păcii. Pentru noi. scrii
torii, această- tară, acest om nou 
constituie un imens teren de investi
gație și o inepuizabilă sursă de inspi
rație. Să reflectăm această realitate 
generoasă în opere literare veridice, 
cu mijloace de expresie adecvate".

La rîndul său. Comeliu Lgu a 
spus : „Trăiesc încă emoția cu care 
am ascultat cuvîntul secretarului ge
neral al partidului nostru, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ea se dublează pe o altă 
emoție, aceea că în fața conferinței 
scriitorilor înalta personalitate a con
ducătorului partidului și statului 
nostru a făcut o analiză atît de am
plă a stadiului construcției noastre 
socialiste și un atît de larg expozeu 
asupra politicii noastre externe. Ast
fel, domnia sa ne face onoarea să si
tueze într-un asemenea cadru confe
rința noastră, să tragă din acest con
text concluziile în legătură cu ceea 
ce așteaptă de la creația noastră".

Referindu-se, în continuare! la pro
punerile de îmbunătățire a Statutu
lui Uniunii scriitorilor, vorbitorul a 
subliniat că ele sînt de natură să asi
gure o mai bună atmosferă de 
creație, un climat literar favorabil 
creșterii prestigiului obștei scriitori
cești.

Vorbitorul a spus apoi pe larg 
opinia in legătură cu viata sec
țiilor uniunii. In acest sens, el 
a propus ca secțiile să dezbată căr
țile nou apărute, să albă cenaclurile 
lor, in care să discute creația in curs 
de elaborare, să-și desemneze repre
zentanții lor in colegiile editurilor, 
în așa fel incit să poată lua parte ac
tivă la alcătuirea planurilor edito
riale, să inițieze acțiuni concrete de 
interes public, în contextul activită
ții culturale din întreprinderi și in- 
•stituții, să se pronunțe asupra primi
rilor de membri stagiari și definitivi 
în Uniunea scriitorilor. Vorbitorul a 
făcut, de asemenea, propuneri pri
vind îmbunătățirea criteriilor de a- 
cordare a premiilor literare, in sensul 
susținerii lor publice.

„Ce sînt scriitorii, care este meni
rea lor 7“ — se întreba Geo Bogza 
în tableta sa rostită de la tribuna 
conferinței. Evocînd „Lunga galerie de 
părinți" — „Marii scriitori ai neamu
lui nostru și ai lumii" — care, „de-a 
lungul vremii, n-au încetat să-i ză
mislească ființa lăuntrică, sufletul, 
mintea, conștiința". Geo Bogza spu
nea. în concluzia pledoariei sale: „Co
pii fericiți ai unor iluștri înaintași, 
am ajuns, unii dintre noi mai de
mult. alții mai de curînd. la ora cînd 
pe umerii noștri apasă imensa răs
pundere de a fi la rîndul nostru pă
rinți.

Am socotit întotdeauna că a zămisli 
copii. în ordine biologică, este un act 
de o excepțională gravitate, un act 
cu implicații de nebănuit în însăși 
devenirea lumii. Cu atît mai mult so
cotesc aceasta atunci cind nu-i vorba 
de copiii unei singure familii, c! de 
aceia ai unei întregi națiuni.

Așa cum ne înspăimîntă ideea unor 
prunci schilozi, se cade să ne înspăi- 
minte și aceea a unor generații schi
lodite sufletește. Dacă sînt sacre le
gile după care se zămislesc pruncii, 
nu mai puțin sacre sînt legile scrisu
lui.

Menirea sfîntă a scriitorului este să 
acumuleze, confruntîndu-se cu vre
mea sa si semnalindu-si erorile, cit 
mai multă conștiință, spre a o trans
mite întregului său neam.

In cea mai nobilă și adevărată ac
cepțiune a cuvîntului. scriitorii aceș
tia sînt : conștiința făuritoare de con
științe".

în cuvîntul său. Al, PirU, mâr- 
turisindu-și interesul său fată de li
teratura contemporană, arăta că sin
gura sa preocupare de critic este 
aceea de „a judeca si aprecia conform 
unor norme si criterii care s-au a- 
plicat. dintotdeauna pentru a distin
ge între scriitori și veleitari". Referin
du-se la unele aspecte ale valorifi
cării moștenirii literare, vorbitorul 
s-a pronunțat pentru urgentarea ree
ditării „Istoriei literaturii române de 
la origini pînă în prezent" a lui Geor
ge Călinescu.

Scriitorul Laurențiu Fulga ®-a 
referit pe larg, în cuvîntul său, la 
răspunderea creatorului fată de desti
nul literaturii originale, care trebuie 
să exprime, în profunzime, realita

tea noastră socialistă, adevărurile el 
esențiale.

„Autoritatea scriitorului ca perso
nalitate distinctă în peisajul litera
turii noastre și, implicit, autoritatea 
organizației din care face parte — a 
arătat el — nu vor fi niciodată decise 
prin suficiență șl ocazional. mal 
exact de către aceia care își închipuie 
că sarcinile patriei, la un moment de 
mare importantă al istoriei sale, se 
servesc exemplar cu trei strofe de 
paradă sau cu o carte de serviciu". 
„Odată încheiată ziua de 9 Mai
— a spus vorbitorul — ideea de 
independentă nu încetează să stă
ruie obsedant in gîndirea noastră po- 
litiqă, să figureze în planurile noastre 
de creație. Să nu vorbim despre li
bertate numai la zile festive sau de 
cîte ori se aud intr-aiurea glasuri 
care ne-o pun la îndoială, fiindcă 
ideea de libertate se încarcă zi de 
zi cu noi valențe și conținuturi și 
numai personalitatea umană care și-a 
plătit cu singe această istorie este cea 
mai în drept să se proclame liberă 
în numele rațiunii sale. Nu vom ac
cepta niciodată libertatea circulației 
drogurilor sau a literaturii porno, a 
modelor de viată hippy sau recrudes
centa mizeriei filozofice pe teritoriul 
României".

Subliniind ideea că destinul artei 
este și acela de a se constitui ca ar
gument al nemuririi patriei, de a ti 
oglindă fidelă a construcției contem
porane. vorbitorul a spus : „Ar tre
bui să susținem că, pe măsură ce pă
trundem în adîncul structurii comu
niste a omului, necunoscutul revela
tor de noi valori crește și ne asal
tează, cu marile, explozivele — de 
ce să nu admitem — chiar și cu du
reroasele sale întrebări. Vom sta per
manent la marginea cîte unui nou 
prag al cunoașterii, dincolo de care 
este sigur că nici una din legile este
ticii acceptate ca definitivă nu va ac
ționa cu acuitatea de pînă acum. 
Devenim astfel profesionalistii unei 
dialectici in necontenită revoluție".

„încerc un sentiment de satisfacție
— a arătat Domokos Geza — 
pentru faptul că. în raportul prezen
tat. Uniunea scriitorilor îsi formu
lează principiile în legătură cu lite
raturile naționalităților conlocuitoare, 
își expune punctul de vedere în pri
vința unității dialectice, deci bazată 
pe diversitate, a culturii noastre so
cialiste. își exprimă clar și ferm opi
nia în problema legăturii organice 
între general si particular, respectiv 
între trăsăturile istorice, sociale și 
de idei comune, care caracterizează 
atît cultura națională română, cît și 
culturile naționalităților conlocuitoa
re. precum și trăsăturile specifice ale 
fiecăruia, manifestate, înainte de toa
te, în limba maternă, în tradiții, in 
conștiința proprie de sine".

„In această parte a continentului 
nostru, trecutul a lăsat — pe lingă 
exemplele luminoase de conviețuire 
socială, de luptă comună pentru su
praviețuire națională și dreptate so
cială. de muncă solidară pentru pro
gres — și amintirea unor momente 
grele, a unor ciocniri provocate și 
manipulate de clasele stăpînitoare. a 
unor ambiții deșarte, mituri înșelă
toare. prejudecăți de tot felul. Re
zolvarea problemei naționalităților în 
România — rod al unui proces de
mocratic. revoluționar consecvent — 
are. cred cu tărie, o incontestabilă - 
valoare pe plan international. Este 
pe deplin justificată afirmația cu
prinsă în documentele partidului nos
tru care subliniază că unitatea trai
nică. afinitatea sinceră și profundă 
ce caracterizează raporturile dintre 
oamenii muncii români și cei aoarti- 
nînd naționalităților conlocuitoare 
este o cucerire istorică a României 
contemporane".

„Avem multe temeiuri și sper să 
avem în fața noastră multă vreme, 
arăta Nicolae Dragoș, pentru a 
medita profund la ideile cuprinse în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului, idei cu care, asemenea 
dumneavoastră tuturor. îmi exprim 
deplinul acord, convins fiind că în 
esență am fost îndemnați la acțiuni 
mal responsabile în viata scriitori
cească. la o relație scriitoricească e- 
chilibrată. a cărei finalitate să fie 
producerea unor opere literare mai 
valoroase decît pînă acum".

Declarîndu-se de acord cu opiniile 
critice referitoare la nivelul artistic 
necorespunzător al unor creații ne 
teme patriotice, vorbitorul sublinia : 
..Multi alti poeți români contempo
rani propun literatură patriotică de 
veritabilă valoare. Mă gîndesc că. în 
paralel cu negarea a ceea ce nu este 
valoare, este o datorie de onoare a 
noastră să punem mai mult în lumină 
valorile reale ale literaturii patrio-

încheierea
Vineri. 27 mai. s-a încheiat Confe

rința Națională a Scriitorilor.
In ultima zi a lucrărilor au fost re

luate dezbaterile generale asupra ra
portului de activitate al Consiliului 
Uniunii scriitorilor. Au luat cuvîntul 
scriitorii Dumitru Radu Popescu. Ion 
Lăncrănjan. Stefan Augustin Doinaș, 
Leta.y Lajos. loan Grigorescu. Romul 
Munteanu. Ion Nicolescu. Mircea Ra
du lacoban. Ion Alexandru, Paul 
Anghel. Marin Preda. Catinca Ralea. 
Eugen Jebeleanu. Ion Hobana. Anton 
Breitenhofer, Dorin Tudoran. Mihâi 
Ungheanu, Huszar Sandor. Ileana 
Mălăncioiu, Leonid Dimov.

După terminarea discuției generale, 
participant» au adoptat, cu puternice 

tice. pentru că, după opinia mea, va 
fi de un mai mare folos pentru litera
tura română dacă, în loc de a întîrzia 
prea mult în jocuri de cuvinte rimind 
strimtori de mai departe ori de mai 
aproape cu nume exotice, vom pro
pune noi înșine poezie patriotică ve
ritabilă".

In încheierea intervenției sale, vor
bitorul a făcut o serie de propuneri 
privind întărirea democrației in viața 
Uniunii scriitorilor.

In prima parte a cuvîntului său, 
poetul Dan Deșliu a fâcut propu
neri privind unele prevederi ale nou
lui statut. Apoi, el a abordat tema 
literaturii patriotice, remarcind că 
„patriotică — în unicul sens posibil
— a fost, va fi totdeauna creația ar
tistică superioară, arta autentică, din 
care se alcătuiește chipul spiritual al 
unul popor. Aceasta — si numai a- 
ceasta — intră în patrimoniul cultu
rii proprii si. probabil, al celei uni
versale".

Vorbind, totodată, despre necesita
tea revigorării prozei satirice, el a 
arătat că arta scrisului trebuie să de- 

’* vină un sprijin mai eficace în lupta 
pentru afirmarea principiilor echității 
socialiste în patria noastră.

In cuvîntul său, scriitorul Titus 
Popovici sublinia că revoluția so
cialistă. însumînd în programul ei 
toate sferele activității umane, a în
vestit literatura cu atributul respon
sabilității. „In afara acestei responsa
bilități directe, deschis asumate și a- 
firmate. noțiunea de libertate se 
transformă în contrariul ei. în anar
hie — formă camuflată de servitute — 
sau în egocentrism orb, caduc și 
obtuz. După cum literatura, mărgl- 
nindu-se la simpla înregistrare entu
ziastă a unor adevăruri îndeobște ac
ceptate. își neagă esența si se anu
lează".

De aceea — spunea el — rapor
tul artă-realitate depășește masa de 
scris in condițiile actuale, ale unei 
lumi ce-si caută forma superioară de 
existentă, intr-un proces istoric plin 
de dramatism : clarificarea acestui 
raport — niciodată definitiv încheia
tă. imposibil de fixat într-o formulă 
bună pentru toate timpurile — devine 
o problemă socială, implicînd nu nu
mai pe creator, ci. în egală măsură, 
pe cei cărora li se adresează.

In importanta cuvîntare care a des
chis lucrările conferinței noastre — 
a continuat vorbitorul — acest prin
cipiu al respectării adevărului vieții, 
al unei literaturi care in vîrtejul eve
nimentelor istorice, sociale, politice și 
umane caută în primul rînd semni
ficația. a fbst din nou afirmat cu 
limpezime teoretică. Spre deosebire 
de viziunea idilică, de escamotare, 
dacă nu de negare a conflictelor și 
contradicțiilor din societate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă la 
analiză lucidă, la meditație virilă, la 
abordarea deschisă,a propriei noastre 
istorii contemporan^ în toate implica
țiile ei.

Astăzi, cînd partidul nostru a dat 
o fundamentare teoretică proprie 
problemelor construirii socialismului 
în România, cînd secretarul său gene
ral a făcut din rostirea limpede a 
adevărului la greu si la bine, la 
simplu si la complicat o practică fi
rească. învechita mentalitate funcțio
nărească a cărei esență s-ar putea 
exprima prin dorința pioasă „de a nu 
face valuri" e nu numai anacronică, 
ci si păgubitoare, consumatoare inu
tilă de energie spirituală.

După ce a, remarcat că. adeseori, 
critica neglijează cu totul unele cărți, 
descoperindu-le cu o întîrziere des
curajatoare pentru autori, ca si faptul 
că în manualele școlare au apărut în 
ultimul timp orea puține nume noi 
de scriitori. Ioana Postelnicu a 
pledat pentru o mai largă răspîndire 
a cărții românești peste hotare : „Un 
popor care face o asemenea istorie 
cum o face poporul nostru n-ar tre
bui oare să fie mai bine cunoscut în 
trăsăturile lui fundamentale 7 Nu 
ne-am născut prin generație sponta
nee. Avem strămoși si lăsăm urmași. 
In coroana granițelor noastre, ne-am 
zămislit. Aici, ne plaiuri, si munți, și 
șes. si pe margini de ape ne-am făurit 
neamul, unitatea lui. Poporul nostru 
are în plămada lui dirzenie. vitejie, 
înțelepciune, răbdare si sete de li
bertate. toate manifestate de-a lun
gul viețuirii lui pe pămintul acesta. 
De ce nu înfățișăm peste hotare — 
mai mult decît am făcut-o pînă acum
— diferitele ipostaze prin care a tre
cut si s-a zidit 7 Avem asemenea ro
mane. E bine să fie traduși clasicii 
noștri, dar e bine să se traducă scrii
torii contemporani care au privit în 
romanele lor trecutul si prezentul po
porului nostru prin ideile noi".

lucrărilor
aplauze, textul unei scrisori adresate 
de conferință secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Delegații la conferință au aprobat 
apoi raportul de activitate al Consi
liului Uniunii scriitorilor și raportul 
Comisiei de cenzori.

In continuare s-a adoptat hotărîrea 
conferinței.

Totodată, a fost examinat si adop
tat. cu unele amendamente. Statutul 
Uniunii scriitorilor.

In cadrul ultimei ședințe s-a pro
cedat Ia alegerea noului Consiliu al 
Uniunii scriitorilor și a Comisiei de 
cenzori.

Evocînd cei cinci ani care au trecut 
de la ultima conferință națională, 
raportul a subliniat că Programul 
Partidului Comunist Român — adop
tat de Congresul al XI-lea — a deve
nit un îndreptar crucial în întreaga 
activitate economico-socială a tării, 
justețea lui teoretică fiind dovedită 
în fiecare zi. Un rol determi
nant în elaborarea Întregului nos
tru plan de făurire a unei orîn- 
duiri puse în slujba omului — rațiu
nea supremă a tuturor eforturilor 
noastre — precum și in realizarea a- 
cestui plan grandios, l-a avut și îl 
are tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii. Personalitate 
care îmbină forța generalizatoare a 
gindirii teoretice cu un deosebit simt 
al practicii, visul cutezător cu dîrze- 
nia muncii fără preget, patriotismul 
fierbinte cu internaționalismul socia
list. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
prin contribuția sa capitală la opera 
edificării noii societăți pe pămintul 
patriei noastre, a îmbogățit substan
țial întregul tezaur al gindirii mar- 
xist-leniniste creatoare, ocupînd un 
loc prestigios în istoria mișcării re- 
volutionare-democratice de pretutin
deni. Acum, cînd facem bilanțul mun
cii noastre, sintem deosebit de bucu
roși că putem mulțumi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija pe 
care o poartă breslei noastre, pentru 
dragostea și exigența sa față de li
teratură și oamenii scrisului, pentru 
indicațiile și sugestiile atit de fertile 
pe care ni le-a dat în decursul aces
tor ani. pentru condițiile care s-au 
creat în vederea înfloririi literaturii 
contemporane.

Reliefînd rolul esențial pe care 
partidul îl atribuie literaturii si ar
tei în formarea omului de tip nou, 
în raport se arată : Cele mai bune 
cărți ale ultimilor ani răspund aces
tor înalte îndatoriri, ele sînt mărtu
ria angajării depline și profund con
știente a scriitorilor din tara noastră 
în opera de construcție morală a ca
racterelor. de sprijinire a valorilor 
noii noastre spiritualități si a vastu
lui program educativ inițiat de 
partid.

Datorită politicii înțelepte a Parti
dului Comunist Român în domeniul 
culturii, s-a instaurat un fertil cli
mat de creație. îndrumarea de către 
partid, recomandările de înaltă sem
nificație principială și practică des
prinse din documentele de partid, 
din cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceausescu, din întîlnirile sale de lu
cru cu oamenii de artă și cultură 
au avut un rol adine stimulator în 
dezvoltarea si continua înflorire a 
literaturii române contemporane. 
Este semnificativ că în perioada 1 
ianuarie 1972—31 decembrie 1976 pro
ducția editorială de carte beletristi
că se cifrează la 6 782 de titluri, a- 
părute într-un tiraj de 143 412 000 
exemplare, din care peste 1 200 titluri 
în limbile naționalităților conlocui
toare, într-un tiraj de aproape 8 mi
lioane exemplare. Este, de gseme- 
nea. demn de relevat că în aceeași 
perioadă 341 de noi piese originale 
au prilejuit 609 spectacole în pre
mieră pe scenele teatrelor din țară.

Pe ansamblul creației literare, se 
remarcă o orientare evidentă către 
temele de interes civic larg și pro
blemele de stringentă actualitate. In
teresul arătat istoriei naționale de
curge tot dintr-o perspectivă con
temporană, evenimentele trecutului 
fiind privite ca momente ale împli
nirii aspirațiilor și idealurilor po
porului. în toti acești ani literatura 
si-a făcut mereu simțită prezenta 
împărtășind și dind o expresie ple
nară avinturilor. grijilor și bucuriilor 
națiunii. Se cuvine subliniat că la 
apelul partidului au răspuns, piin 
realizări substantiate menite să înal
te conștiința socialistă a maselor, 
autori de toate vîrstele și de toate 
naționalitățile, confirmind încă o 
dată unitatea frontului nostru scrii
toricesc.

Raportul a întreprins apoi o in
cursiune în evoluția diferitelor ge
nuri literare. Se evidențiază opțiunea 
declarată a poeților pentru o lirică 
plină de substanță, înaripată de ma
rile sensuri ale epocii.

Profund angajată social, poezia din 
ultimii ani se face în tot mai mare 
măsură ecoul sentimentelor cetățe
nești majore și izbutește, nu o dată, 
să înflăcăreze sufletele oamenilor 
pentru marile idealuri ale libertății, 
echității, dragostei de tară. Dind lo
cul cuvenit idealurilor civice, poezia 
noastră a cultivat, ca o tendință dis
tinctă. prin cei mai dotati reprezen
tant! ai ei. lirica de inaltă inspirație 
și semnificație patriotică.

Raportul a remarcat, totodată, can
titatea nicidecum neglijabilă a unor 
versuri de serviciu, alcătuite din cli
șee uzate, cu un vocabular și o ima
gistică umflate. subliniind nevoia 
creșterii responsabilității și exigentei 
la reviste si edituri spre a bara dru
mul subproductiei literare.

Proza a repurtat, de asemenea, în 
anii din urmă, succese importante, 
mai ales pe tărîmul epicii de largă 
respirație, unde multe scrieri au gă
sit un ecou fără precedent printre 
cititori, ajungînd la tiraje neatinse 
niciodată înainte. Unele se vădesc a 
fi realizări durabile, care vor fi re
ținute cu certitudine și de Istoria li
terară. Iată de ce se poate vorbi azi, 
la noi, de un adevărat moment al 
romanului. Este evidentă, în ultima 
vreme, o orientare marcată a prozei 
noastre către o abordare curajoasă 
a vieții. S-a întărit convingerea pro
zatorilor noștri că. mergînd pe acest 
drum, lărgit considerabil grație tu
turor cuceririlor artei narative mo
derne, pot răspunde cu o maximă 
eficiență cerințelor epocii și îndem
nurilor partidului de a surprinde fi
zionomia societății românești in plin 
proces revoluționar sau de a re
constitui trecutul național și a-1 face 
să vorbească prezentului. Vorbitorul 
a remarcat atracția prozei noastre 
contemporane pentru faptul autentic, 
apariția romanelor care, de pe po
ziții marxiste, explorează cu îndrăz
neală una din perioadele cele mai 
frămîntate ale trecutului nostru a- 
propiat, tratînd aspecte ale rezisten
tei românești antifasciste, mai puțin 
explorate in lucrările istorice de spe
cialitate.

Intr-o serie de cărți nu sînt Igno
rate contradicțiile sociale încă exis
tente și se dezvăluie, prin interme
diul unor situații conflictuale speci
fice. mentalități, atitudini și feno
mene care nu au nimic comun cu 
spiritul eticii și echității socialiste.

Orientarea precumpănitoare spre 
realism a prozei noastre nu exclude, 
ci, dimpotrivă, încurajează o mare 
diversitate de modalități artistice 

subordonate unei viziuni capabile să 
exprime plenar și să militeze pentru 
idealurile umanismului socialist. E- 
xistă o categorie mare de scrieri e- 
pice valoroase care utilizează cu suc
ces parabola, simbolurile, planurile 
alegorice, elementul fantastic, con
trapunctul narativ etc.

în ultimii ani s-a înregistrat un 
reviriment și în dramaturgie. Prin
cipatele succese le-a cunoscut tea- 
trul-dezbatere în jurul anumitor as
pecte ale vieții cotidiene, ale rela
țiilor noi, umane, ale comportărilor 
cetățenești etc.

Succese serioase s-au înregistrat șl 
tn domeniul dramaturgiei istorice, 
axate pe evocarea anumitor eveni- 
mente-cheie din existența națională, 
sau a unor personalități, reprezen
tanți iluștri ai luptei poporului nos
tru pentru independență, libertate și 
dreptate socială.

Au fost totodată semnalate și anu
mite slăbiciuni care mai persistă, se 
mai cultivă schematismul rezolvării 
conflictelor, reapare aceeași sofisti
care a sufletului oamenilor muncii, 
constatată și In proză, efect al oco
lirii tensiunilor adevărate și ciocni
rilor reale între nou și vechi.

Intr-o literatură cu o mare tradi
ție a genului cum e a noastră, co
media satirică pe teme actuale e incă 
insuficient cultivată.

S-a relevat, de asemenea, și con
tribuția sporită a scriitorilor la elabo
rarea unor scenarii cinematografice 
merituoase, care au dus la realizarea 
mai multor filme izbutite, ca și ne
cesitatea unui efort scriitoricesc mai 
substantial care să contribuie la ridi
carea calității filmului românesc, la 
afirmarea lui pe plan international.

în literatura destinată copiilor și 
tineretului se constată în ultimii ani 
o serie de succese datorate mai ales 
lărgirii considerabile a universului 
tematic și îmbogățirii mijloacelor 
literare.

Așa cum se arată în Programul 
P.C.R.. adoptat la Congresul al 
XI-lea, condiția îndeplinirii cu suc
ces a misiunii criticii este situarea 
ei fermă pe pozițiile filozofiei mate- 
rialist-dialectice și Istorice. Pornind

Text rezumat
de la acest temei teoretic si ideolo
gic. activitatea critică cunoaște in 
anii din urmă un bilanț pozitiv în 
ceea ce privește valorificarea marilor 
autori naționali clasici si moderni, a 
principatelor curente de idei si miș
cări literare.

S-au înmulțit lucrările de teoria 
literaturii și estetică remarcabile prin 
tinuta lor științifică, informația la zi 
și interpretarea originală a unor 
orientări moderne, in spirit critic 
marxist. S-a lărgit aria de cuprin
dere a muncii de valorificare a moș
tenirii literare.

Pe linia -Îndrumărilor date , de , 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra-„ 
portul la Congresul al XI-lea cu pri
vire la necesitatea intăririi spiritului 
militant al criticii, a îndepărtării 
unor tendințe de „mușamalizare" și 
a intereselor de grup, critica trebuie 
să-și accentueze combativitatea fată 
de unii autori sau de unele tendințe. 
De asemenea, se mențin slăbiciuni în 
analiza concepției filozofice ce se 
desprinde din anumite cărți, in com
baterea viziunilor ce sărăcesc și de
formează realitățile socialiste, fie 
idilizindu-le, fie prezentindu-le in 
culori ostentativ-întunecate. necon
forme adevărului vieții. Concepțiile 
străine umanismului revoluționar 
sau ideile false, răspîndite in afara 
hotarelor patriei, privind literatura 
noastră socialistă, nu-și primesc tot
deauna replica din partea criticii. 
Contribuția teoretică a criticii marx
iste românești la rezolvarea unor 
probleme actuale ale culturii și abor
darea lor cu metode noi de cercetare 
s-ar cuveni să fie mai vie.

Literatura naționalităților conlo
cuitoare din tara noastră (maghiară, 
germană, sîrbă. ucraineană și de 
limbă idiș), parte integrantă din pa
trimoniul cultural socialist al Româ
niei, a cunoscut in acești ani o dez
voltare continuă.

Succesele deosebite obținute în 
anii din urmă de literatura naționa
lităților conlocuitoare din patria 
noastră se datorează. în primul rînd, 
modului în care — conform politicii 
marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român în problema națională 
— a fost abordată chestiunea unită
ții firești dintre conținutul social al 
operei artistice, momentul Istoric pe 
care aceasta il reflectă și forma spe
cifică de exprimare, respectiv limba 
in care este scrisă.

Evoluția din ultimii ani a literatu
rilor naționalităților conlocuitoare a- 
testă, fără echivoc, că reflectarea în 
cărțile scrise a realizărilor din țara 
noastră. accentuarea caracterului 
angajat-militant. contribuția la pro
cesul de autocunoaștere. cultivarea 
exigentă a limbii materne si a tra
dițiilor umanist-progresiste proprii, 
afirmarea nestingheritâ a trăsătu
rilor caracteristice naționale sint ele
mente care contribuie în mod ho- 
tărîtor la dezvoltarea acestor litera
turi. la adîncirea continuă a unității 
culturii noastre socialiste, la întărirea 
frăției între poporul român si națio
nalitățile conlocuitoare, prin apropie
re spirituală. înțelegere și stimă 
reciprocă.

In spiritul politicii partidului nos
tru, traducerile tind să cuprindă în
treaga hartă a culturii mondiale — 
se arată în raport. Putem afirma cu 
satisfacție că ne-am apropriat astăzi 
numeroși autori admirabili ai Asiei. 
Africii și Americii Latine. Dar se cu
vine să facem mai mult spre a cu
noaște prin creația literară viața șl 
lupta popoarelor „lumii a treia", 
universul lor spiritual. Vom traduce 
în continuare operete pe care le-a 
luminat de-a lungul timpului, și în 
toate colturile lumii, flacăra nemuri
toare a umanismului dar vom res
pinge scrierile destinate să propage 
neîncrederea în om. să insinueze idei 
dizolvante, să cultive instinctele jos
nice. să exalte barbaria, cruzimea, 
obscurantismul.

Traducerile din literatura română 
în limbile naționalităților conlocui
toare și fenomenul de reciprocitate 
ocupă un loc aparte, ducînd la con
solidarea unității spirituale a tutu
ror cetățenilor patriei noastre.

Raportul avansează totodată o se
rie de acțiuni pentru ca literatura 
română clasică și contemporană și 
cea a naționalităților conlocuitoare, 
să-și capete locul cuvenit în circui
tul valorilor universale.

Ocupîndu-se apoi de diferite as
pecte ale activității uniunii scriito

rilor după Congresul al XI-lea. vor
bitorul a subliniat sprijinul perma
nent și neprețuit pe care l-a consti
tuit contactul strins cu conducerea 
de partid, personal cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In cadrul întilni- 
rilor de lucru pe care secretarul ge
neral al partidului le-a avut cu 
scriitorii au fost dezbătute cu de
plină sinceritate și răspundere pro
blemele creației literare, ca și proble
mele vieții scriitorilor si ale activi
tății uniunii, demonstrîndu-se astfel 
Încă o dată interesul și prețuirea fără 
precedent de care se bucură literatu
ra și arta în România socialistă.

In această perioadă, comitetele a- 
sociațiilor de scriitori au primit aproa
pe 400 de noi membri titulari și sta
giari, uniunea avînd acum aproape 
1 200 membri.

Existenta a 12 edituri care publică 
literatură, printre care și „Cartea ro
mânească", a creat, fără îndoială, un 
cadru favorabil apariției multor cărți 
de valoare. Nu se omite însă în ra
port faptul că s-au înregistrat și unele 
neajunsuri în relațiile dintre scriitori 
și edituri.

Referindu-se apoi la modul cum 
g-a ocupat uniunea de problemele 
materiale, de viată, ale membrilor săi, 
raportul a menționat o serie de ci
fre și fapte revelatoare, arătînd : 
Toți cei prezenți aici am simțit ne
mijlocit ajutorul dat de partid scri
itorilor. nu numai in ceea ce privește 
creația literară propriu-zisă. dar șl 
In privința condițiilor de viată.

Este de datoria noastră să răspun
dem la tot ceea ce s-a făcut si se va 
face pentru noi nu numai prin opere 
valoroase, ci și militînd pentru un 
climat literar elevat, pentru instaura
rea unor raporturi cu adevărat cole
giale între toți membrii breslei noas
tre. Tinuta civică a unui scriitor, 
profilul său moral se definesc, în pri- 
>mul rînd. printr-un comportament 
loial, printr-o sinceră și permanentă 
dăruire față de marile idealuri ale 
țării, ale partidului. Prin întreaga sa 
atitudine, scriitorul trebuie să se 
dovedească un om cu înalte trăsături 
civice morale, să fie exemplu de 
conduită în relațiile sociale, precum 
și în relațiile cu colegii de breaslă.

Ca organizație profesională si ob
ștească. făcînd parte din Frontul U- 
nității Socialiste, Uniunea scriitorilor 
s-a preocupat îndeaproape de Inten
sificarea contactelor cu masele largi 
de oameni ai muncii. In scopul asi
gurării unor condiții cit mai propice 
pentru cunoașterea de către creatori 
a vieții, a transformărilor revoluțio
nare ce au avut loc în societatea 
noastră socialistă în acești ani. uniu
nea si asociațiile au organizat sute 
de manifestări scriitoricești în mari 
unități industriale și agricole, case 
de cultură, cămine culturale, de la 
orașe și sate, școli și universități. 
Această activitate a cunoscut o pu
ternică intensificare prin participa
rea creatorilor la Festivalul național 
„Clntarea României".

. In ce privește activitatea celor un
sprezece reviste ale Uniunii scriito
rilor, raportul reliefează efortul po
zitiv al publicațiilor literare, ca șl 
numeroase deficiente în activitatea 
acestora.

Editura „Cartea românească" și-a 
onorat în acești ani îndatoririle asu
mate la înființarea sa. publicînd lu
crările scriitorilor consacrați. dar a- 
firmîndu-se și prin lansarea a nume
roase talente noi. Sub egida ei au 
apărut în toate genurile opere de 
certă valoare, care abordează aspec
te si fenomene esențiale ale epocii 
noastre. Au fost acceptate însă, din 
păcate, spre tipărire și lucrări cu un 
mesaj confuz șl de valoare artistică 
neconvingătoare.

In condițiile afirmării tot mai largi 
a țării noastre pe arena internațio
nală, se remarcă o creștere conti
nuă a interesului opiniei publice 
mondiale față de realizările Româ
niei socialiste. Uniunea scriitorilor a 
răspuns acestui interes sporindu-si 
contribuția la răspîndirea și cunoaș
terea culturii noastre peste hotare, 
la facilitarea contactului cu valorile 
certe ale spiritualității românești. 
Din inițiativa uniunii, sau la solici
tarea unor edituri, reviste, instituții 
culturale, au fost realizate traduceri 
de proză, poezie, eseuri, însoțite de 
prezentări. Eforturile s-au materiali
zat în apariția unor volume, antolo
gii, numere speciale și pagini ale 
unor reviste străine consacrate lite
raturii române. Se cuvine subliniat 
îndeosebi, în acest domeniu al acțiu
nilor desfășurate pentru populari
zarea literaturii noastre, succesul Co
locviului traducătorilor de literatură 
română, organizat la București.

O atenție deosebită a fost acor
dată valorificării acțiunilor prevăzute 
In înțelegerile de colaborare cu uniu
nile de scriitori din țările socialiste.

In același timp, membrii Uniunii 
scriitorilor au participat activ la di
ferite manifestări internaționale, la 
congrese, conferințe, simpozioane, 
acțiuni ce se vor continua și inten
sifica în viitor.

Arătînd că schimbul de valori cul
turale nu trebuie să fie stînjenit de 
apartenența unei țări la un sistem 
sau altul, fiind menit să valorifice 
contribuția specifică a fiecărei na
țiuni. raportul a subliniat că. în con
cepția noastră, schimburile de valori 
culturale nu pot fi decît selective. 
Iată de ce acordăm un deosebit in
teres culturii țărilor socialiste. Iată 
de ce nu confundăm1 valorile reale 
ale culturii altor țări cu industria 
culturii si sîntem hotărîți să nu to
lerăm infiltrarea ideologiei capitalis
te in societatea noastră.

Raportul prezintă in continuare 
sarcini ce stau în fața Uniunii scri
itorilor, a întregii obști scriitoricești, 
izvorîte din hotărîrile Congresului al 
XI-lea, ale Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, din 
Programul de măsuri adoptat de Ple
nara din noiembrie 1976 a C.C. al 
P.C.R., din expunerea secretarului 
general al partidului la ședința co
mună a C.C. al P.C.R.. a Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, documente care jalonează 
obiectivele și direcțiile fundamentate 
ale dezvoltării culturii noastre în 
etapa actuală.

In Încheiere raportul a subliniat : 
încrezători în izbînzile minunatu
lui și eroicului nostru popor și în 
capacitatea lui verificată de a se con
strui pe sine, demn, și prin el Patria 
— republica noastră iubită, Româ
nia socialistă — noi, scriitorii, ne an
gajăm să dăm opere vrednice de 
grandioasa misiune istorică a po
porului nostru, avîntat către zările 
comunismului.
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Festivalul național 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI"

ÎN CAPITALĂ, INTRE 28 MAI Șl 1 IUNIE

Etapa republicană 
a artiștilor amatori

Bucureștiul găzduiește — între 28 
mai și 1 iunie — etapa republicană 
a competiției artiștilor amatori par
ticipant! la Festivalul national „Cin- 
tarea României1* *.  Pe scenele con
cursului se vor întrece. în această 
perioadă, circa 350 formații de ama
tori — ale sindicatelor, așezămintelor 
culturale, cooperației meșteșugărești, 
precum si formații de tineret și de 
militari — cuprinzînd aproape 14 000 
artiști amatori, selecționați in eta
pele de masă, iudeteană și interju
dețeană ale acestui mare festival al 
muncii si creației avîntate pentru 
edificarea socialistă a patriei.

fi în formații complete, după cum 
iarăși este cert că Suedia si Grecia 
vor fi prezente la întreceri prin cite 
un singur boxer.

în următoarea corespondentă vă 
vom informa despre rezultatele tra
gerii la sorti, care preocupă aici 
pe toti antrenorii consultați, de
oarece ele pot avea un rol deter
minant în viitoarea atribuire a me
daliilor de aur. argint și bronz la 
majoritatea categoriilor. în box. tra
gerea la sorti, cel puțin în teorie, ră- 
mine nedirijată, astfel că din pri
mul meci se pot intîlni favoritii ca
tegoriei respective, unul dintre ei

Sportivii români au repurtat noi 
succese în turul trei la Campionatele 
europene de lupte greco-romane care 
se desfășoară in aceste zile la Bursa 
(Turcia). în. limitele categoriei 57 kg. 
Mihal Boțilă l-a învins la puncte pe 
polonezul Stanjek Czeslaw ; la cate
goria 52 kg, Nicu Gingă a cîștigat tot 
la puncte întîlni'rea cu Reczi Malda- 
chewski (Polonia), iar la categoria

• Turneul de tenis de la Forest 
Hills se va disputa anul acesta pen
tru ultima oară în cadrul prestigios 
de la West Side Tennis Club, care 
l-a consacrat începînd din anul 1915. 
Federația americană de tenis și 
municipalitatea orașului New York 
au semnat un contract pe durata de 
15 ani, privind transferul, începind 
din 1978, a campionatelor open ale
S.U.A. de la Forest Hills în Parcul 
„Flushing Meadows”, mai precis în 
arena „Louis Armstrong” a cărei ca
pacitate va fi, după reamenajările 
de rigoare, de 30 000 de locuri, față 
de cele 14 000 ale Forest Hills-ului.
• Cu prilejul unui concurs desfă

șurat la Lawrence (Kansas), atletul 
american Nat Page a cîștigat proba 
de săritură in înălțime cu performan
ța de 2,25 m. în proba masculină de 
100 m. victoria a revenit coechipier 
rului său, Cliff Wiley, cronometrat 
cu timpul de 10”17/100.
• Noul antrenor al reprezentativei 

de hochei pe gheată a U.R.S.S. este 
Viktor Tihonov, care succede în a- 
ceastă funcție lui Boris Kulaghin. în 
vîrstă de 47 de ani, Viktor Tihonov 
a antrenat din anul 1968 formația 
Dinamo Riga și a dirijat pregătirile 
selecționatei sovietice care a partici
pat anul trecut la „Cupa Canadei”.

Juriul — format din personalități 
de seamă ale vieții noastre cultura
le. oameni de artă, specialiști, cadre 
didactice universitare — va aprecia 
conținutul de idei, mesajul educativ, 
valoarea' artistică și măiestria inter- 
Piv^’ză a programelor prezentate 
pe scenele concursului de formații si 
soliști de pe toate meleagurile tării. 
In aprecierea generală, care va de
termina acordarea premiilor, va fi

GALAȚIUn teatru muncitorescomagiază actul independenței
Constantin MORUZAN,

artist emerit, regizor artistic
„De peste 20 de ani sînt pre

zent la manifestările artei de 
amatori, dar ceea ce s-a reali
zat acum, prin Festivalul na
țional „Cîntarea României", 
este un act spiritual fâră pre
cedent în întreaga istorie a 
culturii țârii noastre, un fapt ce 
emoționează profund. Sub sem
nul muncii avîntate și al hărni
ciei, proprii poporului nostru, 
sub imperativul formării omului 
nou. al educării acestuia in 
spiritul dragostei față de patrie 
și partid, au evoluat și evo
luează artiști și formații, oa
meni ai muncii de la orașe și

în rindurile de fată nu ne propu
nem o trecere în revistă a echipelor 
care au participat la etapa interjude
țeană de la Galați, ci ne vom opri cu 
precădere asupra prezenței unei for
mații — cea de teatru a Grupului de 
șantiere pentru construcții industria
le și agrozootehnice Galați — cunos
cută sub numele sugestiv de ..Teatrul 
nostru**.  Alegerea tine atît de evo
luția ei remarcabilă in competiția in
terjudețeană a festivalului, cit si de 
experiența artistică, de prestigiul pe 
care și l-a cîștigat în mișcarea noas
tră artistică de amatori.

O succintă carte de vizită a forma
ției ar putea consemna următoarele 
elemente : a luat ființă în urmă cu
15 ani ; în acest răstimp a oferit pu
blicului 30 de premiere. însumînd un 
mare număr de reprezentații în mu
nicipiul Galați. în județ și în țară. 
Au fost interpretate lucrări dramati
ce de I. L. Caragiale, Dan Tărchilă, 
Aurel Baranga. Grigore Ventura sau 
din repertoriul universal — Nușici, 
Giacometti etc. în 1971, pentru spec
tacolul cu „Epoleții invizibili” de S. 
Andreescu și Theodor Mănescu (ajuns 
în finala Bienalei de teatru ..I. L. 
* iragiale**)  actorii amatori gălăteni 
i primit medalia de aur și titlul de 
li Jreat. performanță ce se repetă în
16 74, în cadrul Concursului național
4. formațiilor de teatru, cind li se 
conferă medalia de aur pentru spec
tacolul cu „Baronul**  de C. Paraschi- 
vescu. Alte distincții și premii au în
cununat activitatea acestei inimoase 
trupe de amatori, care a devenit prac
tic „al patrulea teatru al orașului 
Galați**,  frecventat cu regularitate de 
colectivul întreprinderii, de populația 
cartierului în care se află clubul, se
diu al „Teatrului nostru**.  Din anul 
1964, artiștii amatori sînt îndrumați 
de soții Stela și Lucian Temelie, ac
tori ai Teatrului dramatic din Galati.

Pe scena fazei interjudetene a fes
tivalului, formația a prezentat cea 
de-a 30-a premieră : spectacolul cu 
piesa „Curcanii**  de Grigore Ventura.

cinema
• Călătoriile hi! Gulliver : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA FESTIVAL — 19,45,
CASA FILMULUI (la sala de festi
vități DINAMO) — 16,30: 18,30;
20,30.
• Din nou... Disney — 9,30; 11,15; 
13; 16,30; 18, Mica Ondină — 14,45; 
20 ; DOINA.
• Gloria nu etntă : 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. GRADINA 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
— 20,15, ARTA — 9: 11.15; 13.45; 
15,45: 18; 20,15, la grădină — 20.
« Mușcă și fugi : GRIVIȚA - 9; 
11.15; 13,30; 15,45: 18: 20.15, GRA
DINA TITAN — 20. EFORIE — 9; 
11,15; 13,30: 16: 18.15: 20.30. 

luată în considerare întreaga activi
tate a artiștilor amatori în festival, 
prezenta lor in fata publicului, ca și 
rezultatele deosebite înregistrate in 
producție, la locul de muncă, in acti
vitatea obștească.

Manifestările artistice ale etapei 
republicane se desfășoară pe genuri 
artistice : formații muzicale și core
grafice (sala Ansamblului artistic 
„Rapsodia română**),  teatru, monta
je literar-muzicale. recitaluri de poe
zie (sala Teatrului de comedie), bri
găzi artistice, formații de estradă, 
satiră și umor, orchestre și soliști de 
muzică ușoară (sala Teatrului satiric- 
muzical „C. Tănase**  din Calea Vic
toriei nr. 174). teatru de păpuși (sala 
Casei de cultură „Petofi Sândor”), 
cinecluburi (sala Studioului artistului 
amator al Capitalei, din Piața Cos- 
monautilor nr. 7).

în ziua de 1 iunie se deschid expo
zițiile de artă plastică ale artiștilor 
amatori. Tot atunci va începe și con
fruntarea forțelor artistice profesio
niste. (Florica Dinulescu).

sate, dornici și hotărîți să în
făptuiască prin strădaniile lor 
artistice un adevărat act de 
cultură menit să dureze peste 
timp. în cadrul etapei interju- 
dețene de la Galați am urmă
rit — in calitate de membru al 
juriului pentru formațiile de 
teatru, montaje literar-muzicale, 
recitatori — confruntarea artiș
tilor amatori din patru județe: 
Buzău, Brăila, Vrancea și Ga
lați. Am văzut programe fru
moase, cu un bogat conținut 
de idei, interpretări interesante, 
lucrate cu talent și migală, 
care m-tru umplut de îneîntare".

Scrisă In urmă cu 100 de ani. în 
timpul războiului pentru independen
ță. de gălățeanul Ventura, piesa a 
fost reprezentată în premieră abso
lută tot la Galati. în ianuarie 1878, 
prin strădaniile trupei Fany Tardini- 
Vlădicescu.

Spectacolul echipei de amatori 
gălătene are, astfel, nu numai 
meritul de a aduce in atenție 
unul dintre textele dramatice ale 
vremii, închinate evenimentului, ci 
și de a omagia — cu vădit patos 
și vibrație patriotică — un moment 
de cea mai mare semnificație din 
istoria eroică a poporului nostru. Pe 
scenă au răsunat ecourile emoționan
te ale simțirii oamenilor de atunci, 
adevărate documente de viată, pe 
care interpretii Ștefania Chiriazi. 
Ecaterina Simovici. Rodica Panu. Gri
gore Tapu, loan Husar, Jean Ivașcu, 
Anton Tiirck, Marin Gheorghiu-Melu 
și ceilalți membri ai echipei s-au 
străduit să le transmită cu sensibili
tate. suflu convingător, realizînd o 
creație scenică emoționantă, viu a- 
plaudată de publicul prezent în sala 
Teatrului dramatic din Galati.

Despre celelalte spectacole de tea
tru găzduite pe scena gălăteană in 
competiția interjudețeană amintim : 
„Șoimii” de Petru Vintilă, în inter
pretarea Teatrului popular din Bu
zău ; „Convoiul pleacă în zori**  de 
Petre Drăghici — formația clubului 
brăilean „Victoria**  și „Singele” de 
Horia Lovinescu — formația de tea
tru a Casei de cultură a municipiului 
Focșani. Alături de acestea, citeva 
spectacole de teatru de păpuși, mon
taje literar-muzicale (între ele re- 
mareîndu-se cel intitulat „Eu. po
porul român**,  -in interpretarea cena
clului „Lupta cu inertia” din Galati), 
recitări. Binecunoscuta formație de 
teatru folcloric din comuna Gohor, 
județul Galati, a prezentat un episod 
din originalul ei spectacol cu măști 
„Judecata satului”.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

• Ruslan șl Liudmila : COTRO- 
CENI — 10; 13; 16; 19.
s Casa Ricordi — 9,45; 11.45, Intll- 
nire cu diavolul — 14, Nanuk —
16.15, Tunurile din Navarone (am
bele serii) — 18,30 : CINEMATECA.
• Stirșitul 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.
• Cinci detectivi Ia miezul nopții:
GIULEȘTI — 9: 11; 13.15; 15,30;
17,45; 20. TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, la grădină — 20.
• Timpul dragostei și al speran
ței : DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Așii Înălțimilor : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15, GRĂ
DINA MOȘILOR — 20.
• Misterul Iul Herodot — 10; 12; 
14, Șatra — 16; 18; 20 : PACEA.
e O bătălie de neuitat : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15,
e Hollywood, Hollywood : MIORI
ȚA — 9; 11: 13,15: 15,30; 17,45: 20.
• Astă-seară dansăm In familie : 
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
CĂRA.
• Lumea circului : COSMOS —

CONFRUNTĂRI
CREATOARE

O Afirmarea valorilor perene ale artei populare • Un în
semnat număr de lucrări corale în primă audiție • Re
levarea unor remarcabile talente de actori și recitatori
în centrul de concurs de la Baia 

Mare al fazei interj udețene a Festiva
lului „Cîntarea României” au fost 
programate județele Satu Mare, 
Maramureș și Suceava. întilnin- 
du-se astfel într-o confruntare di
rectă trei dintre cele mai intere
sante zone ale creației folclorice ale 
țării. în zilele acestei competiții, pu
blicul a putut urmări un șir de spec
tacole de zile mari. întreaga manifes
tare stînd sub semnul mobilizării și 
dăruirii fără egal pentru muncă și 
educație, „Cîntarea României” fiind 
cu adevărat festivalul poporului.

Prezentăm în cele ce urmează cî- 
teva opinii de la masa juriului.

în privința dansurilor :

Ștefan GHEORGHE, 
maestru de balet

„Dansurile prezentate in con
curs de către reprezentanții ce
lor trei județe constituie o sin. 
teză de valori perene ale neîn
trecutei arte populare specifice 
acestor zone, valori cultivate cu 
grija pentru păstrarea nealtera
tă a filonului de aur al auten
ticității, precum și mărturia vie 
a capacității formațiilor de a- 
matori de a contura mai clar șt 
mai sugestiv atmosfera de 
muncă și viață a omului zile
lor noastre cu izbînzile și as
pirațiile lui. în acest spirit și-au 
exprimat mesajul de simțire 
dansurile bătrînfești aie femeilor 
din Bilca și ale bărbaților din 
lasiovăț (Suceava), Mogoșești 
și Berbești (Maramureș), Ne- 
grești-Oaș (Satu Mare) și al
tele".

Cred că niciodată pînă acum o com
petiție de masă ca acest festival n-a 
stimulat in atit de mare măsură spiritul 
de creație și contribuția directă la 
mișcarea artistică și educativ-patrio- 
tică a creatorilor de bunuri materiale, 
a oamenilor muncii de pretutindeni.

Tonicitatea cintecelor si versurilor 
aduse pe scenă de rapsozi populari ca 
Ilie Cazacu din Fundu Moldovei. An
gelica Savu din Bilca (Suceava). Ma
ria Peter din Sarasău (Maramureș)'și' 
alții rezidă tocmai in capacitatea in
terpretării de a fi convingătoare, in 
sublima simplitate de a putea trans
mite înțelepciunea de viată și sensi
bilitatea de simțire a acestui pămint. 
în gura țăranului Ilie Bălăci, de 82 
de ani. din Borșa (Maramureș), ver
surile rostite pe scenă împreună cu 
ansamblul folcloric capătă inflexiuni 
răscolitoare venite din adîncurile is
toriei.

O opinie de autoritate privind co
rurile :

Tudor JARDA, 
compozitor

„Foarte multe formații s-au 
prezentat la această etapă cu 
lucrări în primă audiție, ceea ce 
denotă că acest măreț festival 
național a stimulat interesul tu
turor creatorilor. Desigur, o pie
să corală se verifică în timp. 
Abia atunci își poate impune 
calitățile, precum și alegerea 
sau neaiegerea ei de către un 
ansamblu sau altul. Poate de 
aici decurg și anumite greutăți 
în alcătuirea repertoriului în 
raport cu posibilitățile și speci
ficul formației. Oricum, acest 
festival a reușit să întărească 
în mod substanțial relația din
tre creatori, interpreți și, spe
răm, și public. Cred că cea mai 
importantă concluzie pe care o 
putem desprinde este aceea că 
potențialul creator al poporului 
nostru este încadrat în cea mai 
bună înțelegere politică a mo
mentului istoric pe care îl tră
iește țara noastră".

Compoziții care elogiază lupta po
porului român pentru independentă, 
continuitatea neamului nostru pe a- 
ceste meleaguri, afirmarea României 
socialiste în lume sub conducerea 
partidului prin ridicarea omului pe 
treptele demnității — iată sinteza

9,30; 12,30: 16; 19. FERENTARI — 
9: 11,45; 14; 17.
• Zori in flăcări : FERENTARI 
— 20.
• Copil de suflet : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.
• Pentru un pumn de... ceapă 1 
GRĂDINA UNIREA — 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac —
19.30, (sala mică) : Părinții teribili
— 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Djura Jacksic (R.S.F. 
Iugoslavia). Solist : Dmitrii Baski- 
rov (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Leonard —
19.30.
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră —
19,30.
• Teatrul Mic : Două ore de pace
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala
Magheru) : Carambol — 19,30,
(sala Studio) : Gaițele — 19.
• Teatrul Giulești : Regele loan
— 19,30.
• Teatrul „1. Vasilescu" : Eu sînt 
tatăl copiilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă'4 : An
dersen — 7 povești — 10.
• Circul București : Cu circul 
nu-i de glumit — 16 (matineu pen
tru elevi); 19,30. 

repertorială a formațiilor. Corul din 
Putna și-a alcătuit un repertoriu 
special pentru această ocazie, din 
care fac parte cîntecele „Dțn Sucea
va vremii noastre” de Mircea Neagu, 
si „Cu tara să cinte Suceava” de 
Ludovic Paceag. De asemenea, corul 
bărbătesc din Finteușu Mare (Mara
mureș) a prezentat în primă audiție, 
într-o aleasă interpretare „Zimbrul 
Maramureșului” de Gheorghe Dumi
trescu. De altfel, cite una sau două 
prime audiții au adus la concurs și 
celelalte formații — corul din Roșiori 
si cel al sindicatelor din învătămînt 
Satu Mare, corurile țărănești din 
Hideaga și Ardusat. (Maramureș), 
corurile militare din Suceava și Satu 
Mare etc. — unele compuse special 
pentru aceste formații.

Creșterea valorică a formațiilor și 
îmbogățirea repertoriului lor prin 
abordarea temelor fundamentale ale 
dragostei de tară și de frumusețile 
ei s-au dovedit a fi semnele înnoirii 
și în muzica ușoară.

Iată, in această privință, opinia to
varășului

Aurel GIROVEANU, 
compozitor

„Acești amatori nu numai că 
foarte mulți dintre ei sînt inter- 
preții propriilor compoziții, dar 
au dovedit o personalitate in
tr-un domeniu artistic unde e 
foarte ușor să deosebești ama
torul de profesionist, atît în 
creație, cit și in interpretare, 
lată ce înseamnă atenția care 
se acordă pregătirii elementelor 
amatoricești prin școlile de spe
cialitate".

Formațiile de teatru, grupurile care 
au prezentat montaje literar-muzi
cale sau recitaluri de poezie și-au 
ales cu prioritate texte cu conținut 
istoric sau evocatoare ale evenimen
telor jubiliare ale anului, precum 
montajele „Flacăra independentei” 
(întreprinderea „23 August” Satu 
Mare), „Nunta tării” (căminul cul
tural Săliște — Maramureș). „Firul 
vieții” (Teatrul popular Sighetu Mar- 
matiei). sau piesele „Se face ziuă” 
(Teatrul popular Tg. Lăpuș), „Bon
darii” (Teatrul de păpuși al Casei de 
cultură Gura Humorului). Ghiar dacă 
nu in toate cazurile aceste formații 
au la indemină îndrumători ne mă
sura aspirațiilor lor artistice, este 
evidentă stăruința lor de a da con
sistentă si vigoare repertoriului, de 
a opta pentru piese care intră în re
zonantă cu gîndurile publicului.

Reproducem, în acest sens, opinia 
unui membru al juriului :

Paul EVERAC, 
scriitor

„O zonă atît de puternic mar
cată etnologic și dialectal și cu 
atît de certă ancestralitate sti
listică nu putea să nu exceleze 
în culoare, în ritm și în deriva
tele artistice ale acestui spe
cific. Jocul, strigătura, melopeea 
maramureșeană și oșenească, 
avînd rădăcini puternice, păs
trează pînă azi expresii artisti
ce cuceritoare. Acum și genurile 
„culte" tind să prindă consis
tență și am văzut actori exce- 
lerrți și recitatori sensibili, dai 
și aici pata de culoare etnolo
gică a spus un cuvînt hotărîtor 
atît în unele excese naturalist
temperamentale, cît și, mai ales, 
în unele reușite ale declama
ției șl ale teatrului document, 
îmbinate de particularități se
ducătoare. Acești pași ne în
dreptățesc să așteptăm și mai 
mult în direcția teatrului, recita
lurilor și montajelor artistice".

Pe multi, pe cei mai buni dintre 
artiștii amatori prezenti în etapa in
terjudețeană îi vom revedea în fi
nala pe tară ca o încununare a efor
turilor tuturor celor ce s-au distins 
la locul de muncă si în orele creației 
ce omagiază, prin cîntec și vers, pa
tria si omul liber, constructor con
știent al vieții noi.

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

tv
12,00 Telex
12,05 Muzică populară
12,15 Roman-foileton : „Sub stele" — re

luarea episodului 6
13,05 Anchetă TV : Responsabilitatea nu 

are vîrstă — reluare
13.40 Concert de concerte
14.10 România pitorească. Itinerar tu

ristic : De la Brașov spre Sighi
șoara : Poiana cu narcise — mo
nument al naturii ; Dincolo de 
„Pădurea de argint"

14,35 O serenadă, o canțonetă sau... un 
cîntec de dragoste

15,00 Magazin sportiv
16.20 Clubul tineretului. Maramureș, țară 

veche... cu oameni fără pereche
17.10 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : „Serenada din Valea Soa
relui". Cu : Sonja Henie, John 
Payne și orchestra Glenn Miller. 
Regia : H. Bruce Homberstone

18,30 De dragoste cînt — emisiune de 
versuri

18.30 Mai 1977 — cronica evenimentelor 
interne și internaționale

19,05 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi
19.30 Telejurnal
19.30 Teleenciclopedia
20.30 Film serial : Un șerif la New York
21.40 Intîlnire cu satira și umorul
22.20 Telejurnal • Sport
22.40 Seară de romanța

PRIMIRI IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
viceprim- 
ministrul 

cooperării 
a primit,

Tovarășul Ion Pâtan, 
ministru al guvernului, 
comerțului exterior și 
economice internaționale, 
vineri, pe Mahmud Adassani, adjunct 
al ministrului petrolului din Kuweit, 
care se află in tara noastră.

Cu acest prilej, au fost analizate 
posibilitățile de dezvoltare a coope
rării economice și tehnice 
România și Kuweit în 
petrochimiei.

La primire au luat 
M. Nicolae, adjunct al 
industriei chimice. Iulian 
adjunct al ministrului 
Vasile Voloșeniuc, 
consiliului de administrație al Băncii

dintre 
domeniul

parte Ion 
ministrului 
Bituleanu, 
finanțelor, 

președintele
române de comerț exterior.

Au fost de fată Constantin Căruntu. 
ambasadorul României în Kuweit, și 
Aii Zakaria Al-Ansari, ambasadorul 
Kuweitului la București.

★
Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice Internationale, a primit, vineri 
dimineața, pe dr. Armand Hammer, 
președintele consiliului de adminis
trație al corporației ..Occidental-Pe

Sosirea delegației Mișcării Radicalilor 
de Stingă (M.R. S.) din Franța

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a sosit 
în Capitală o delegație a Mișcării 
Radicalilor de Stingă (M.R.S.) din 
Franța, care efectuează o Vizită în 
țara noastră. Din delegație fac parte 
Jean Denis Bredin, vicepreședinte al 
M.R.S., Guy Genesseaux, membru al 
Biroului National, secretar national 
al M.R.S., și Nicolas Alfonsi, membru 
al Biroului National al M.R.S.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

SOSIREA SPORTIVILOR ROMÂNI
AZI - TRAGEREA LA SORȚI

„Primele delegații au sosit Ia 
Halle ; românii sînt optimiști” — in
forma ieri seară ziarul „Neues 
Deutschland” din R. D. Germană, prin 
corespondenta trimisului său special 
în orașul unde se vor desfășura. în- 
cepind de astăzi, campionatele euro
pene de box. .Pe parcursul corespon
dentei se subliniază faptul că echi
pa română va alinia o formație com
pletă la campionate, se remarcă popu
laritatea fraților Cutov și se redau 
scurte declarații ale lui Simion Cutov 
și Mircea Dan Simon, din care re
zultă siguranța de sine a celor doi 
vieecampioni olimpici in preajma în
ceperii competiției. Mențiuni asemă
nătoare se fac și în ziarul local 
„Freiheit”, subliniindu-se faptul că 
boxerii români, alături de cei din 
R. D. Germană. U.R.S.S., Polonia și 
Bulgaria, se numără printre favoritii 
turneului european.

Ecourile din presă reflectă deose
bita atenție cu Care este înconjurată 
delegația română. La aterizarea pe 
aeroportul „Schonefeld” din Berlin 
ea a fost întâmpinată de Karl Heinz 
Wehr, vicepreședinte al Asociației in
ternaționale de box amator (A.I.B.A,). 
de prof. dr. Heinz Schwidtmann. pre
ședintele federației de box din R. D. 
Germană, de alți conducători șt teh
nicieni ai federației, ca și de ziariști 
locali. După sosirea lor la ho
telul „Sport” din Halle și pe 
parcursul drumului spre sălile dean- 
trenataent, boxerii români au fost 
realmente asaltați de numeroși ama
tori de autografe.

Sala unde vor avea loc întrecerile 
— de fapt, arena de hochei a ora
șului. reamenajată pentru necesită
țile turneului de box — se află des
tul de departe de reședința sporti
vilor ; în schimb, sălile de antrena
ment sint la doi pași de hotel.

Se vor întrece, la Halle, pentru 
centuri și medalii europene, repre

A

In
• La Craiova s-a desfășurat întîl- 

nirea amicală internațională de 
fotbal între echipa de juniori a clu
bului universitar din localitate și 
formafia de tineret din Vidin (R. P. 
Bulgaria). Partida s-a încheiat cu sco
rul de 2—0 (1—0) în favoarea gazde
lor.

• Finala turneului de fotbal
U.E.F.A. pentru echipe de ju
niori se va disputa între for
mațiile Bulgariei și Belgiei. Iii 
semifinale, Bulgaria a invins cu 
3—1 (1—1) formația R. F. Germa
nia, iar Belgia a întrecut cu 4—2 
(după executarea loviturilor de la 
11 m ; 1—1 la sfîrșitul prelungirilor) 
echipa U.R.S.S.

• Cu o rundă înainte de încheierea 
turneului internațional de șah de la 
Las Palmas (Insulele Canare), pe 
primul loc în clasament se află 
campionul mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) — 13 puncte (virtual ciști- 
gător). urmat de marele maestru da
nez Bent Larsen — 10 puncte, 
Timman (Olanda)1 — 9,5 puncte. Tal 
(U.R.S.S.) — 8.5 puncte. Debarnot 
(Argentina), Hernandez (Cuba) și 
Browne (S.U.A.) — cite 8 puncte etc. 
în penultima rundă, Karpov l-a în
vins pe Visier, Timman pe Cabrera, 
iar Garcia pe Tal. Partidele Larsen- 
Martin, Pomar-Browne, Adorjan- 
Bellon și Debarnot-Hernandez s-au 
terminat remiză. 

cîteva rînduri

troleum”, și Albert Gore, senator, 
președintele consiliului de adminis
trație al corporației „Island-Creec”, 
care se află în vizită in țara noastră, 

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind extinderea 
cooperării între întreprinderi de spe
cialitate din țara noastră și cele două 
corporații americane, dezvoltarea re
lațiilor comerciale dintre cele două 
părți.

La primire a luat parte Bujor 
Almășan. ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internationale.

★
în aceeași zi, oamenii de afaceri 

americani au fost primiți de tovarășul 
Bujor Almășan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exteri
or șl Cooperării Economice Interna
tionale. S-au analizat aspecte ale 
dezvoltării cooperării și colaborării 
dintre întreprinderi economice din 
tara noastră și corporațiile „Occiden
tal-Petroleum” și „Island-Creec”.

A luat parte Gheorghe Dobra, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei.

(Agerpres)

La 6osire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de 
tovarășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
justiției, Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

zentanți din 27 de țări, în număr 
total, deocamdată neoficial, de 154. 
Numărul exact și oficial pentru fie
care categorie de greutate îl vom 
afla abia astăzi, pe la' ora prînzu- 
lui. Ceea ce este sigur de pe acum : 
numai 4 echipe — ale României, 
R.D.G.. U.R.S.S. și Poloniei — vor

CORESPONDENTA DIN HALLE

Sportivii români continuă seria succeselor 
la Campionatele europene de lupte greco-romane

Cronica zilei
Noul ambasador al Republicii Hon

duras în tara noastră, Jose de la Cruz 
Hernandez Rosa, a depus, vineri, o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri superiori.

A apăruts 
REVISTA ECONOMICĂ 

Nr. 21 din 27 mal 1977

Acțiuni de valorificare 
superioară a lemnului
Forestierii din bazinele păduroase 

ale munților Vrancei, Ceahlăului, 
Tarcăului, Ciucașului, Trotușului și 
din cimpiile Bîrladului, Tutovei șî 
Zeletinului aplică un amplu program 
de măsuri ce vizează creșterea, cu 
7—8 la sută, a nivelului productivi
tății muncii prevăzut pe anul in 
curs. Principalele linii de forță ale 
programelor însușite de toți munci
torii și specialiștii constau în gene
ralizarea tehnologiilor de exploatare 
a arborilor cu întregul coronament, 
constituirea unor baze de preindus- 
trializare cu un ridicat grad de me
canizare, renunțarea la efectuarea 
operațiunilor grele de tras, scos și 
transportat cu forță manuală și cu 
animale de tracțiune, ce sint înlo
cuite masiv cu mașini și instalații 
realizate prin autodotare. Pe acesta 
căi, productivitatea muncii forestie
rilor a crescut, în medie, cu 3 114 lei 
pe fiecare angajat, iar producția su
plimentară obținută depășește 45 mi
lioane lei, în condițiile creșterii ca
litative a masei lemnoase exploata
te. a valorificării ei superioare.

fiind sortit să privească apoi între
cerile din tribună.

Ieri au început și lucrările Comi
tetului executiv al Asociației euro
pene (E.A.B.A.) și ale diferitelor sala 
comisii. Din ordinea de zi — foarte 
încărcată : peste 20 de puncte — des
prindem pe cele privind pregă
tirea și competiția tineretului în box. 
Delegațiile prezente au apreciat una
nim drept un succes pentru boxul eu
ropean aprobarea de către A.I.B.A. a 
propunerii românești de organizare a 
campionatelor mondiale de tineret și 
atribuirea ediției inaugurale a aces
tei competiții orașului București, in 
anul 1979. De asemenea. în cadrul 
comisiei pentru tineret și juniori 
E.A.B.A.. conducătorul acestei comi
sii. Gheorghe Guriev (România), vi
cepreședinte al E.A.B.A.. a prezen
tat proiectul de norme privind ac
tivitatea de box jn rjn,durile tine
retului european, norme vizînd uni
ficarea punctelor de vedere ale di
feritelor federații naționale în scopul 
creării cadrului celui mai propice de 
dezvoltare a acestui sport pe conti
nentul nostru.

Valerlu MIRONESCU

62 kg, Ion Păun a cîștigat un meci 
important întrecînd la puncte pe 
campionul Bulgariei, Parvan Range- 
lov. în cadrul categoriei 48 kg, 
Constantin Alexandru — după ce îl 
întrecuse la puncte pe campionul 
bulgar Gheorghiev, in turul doi — 
s-a calificat din oficiu în turul patru, 
candidînd cu mari șanse la una din
tre medalii.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 27 MAI 1977
EXTRAGEREA I : 21 66 70 77 80 

48 2 53 30.
EXTRAGEREA a II-a : 79 86 7 68 

36 18 62 10 28.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI 1 

777 678 lei, din care 58 684 lei report

ARAD

Noi popasuri pentru 
turiști

Ca pretutindeni in țară, și in ju
dețul Arad cooperația de consum a 
construit si amenajat in ultimii ani 
noi unităti turistice in zonele cele 
mai pitorești si pe traseele de lar
gă circulație. Printre acestea se 
numără, de exemplu. „Hanul tu
ristic Vinga”, situat in apropierea 
localității cu același nume, pe dru
mul national Arad—Timișoara
(D.N. 69. km. 22). El dispune de un 
restaurant cu terasă si posibilități 
de cazare în camere cu confort mo
dern, precum și în. căsuțe-camping. 
în stațiunea balneoclimaterică Li
pova — binecunoscută pentru valoa
rea curativă a apelor sale minerale 
si pentru climatul blind, lipsit de 
viaturi — 
a construit 
ceastă 
gante 
dusuri 
meră.
taurant si o braserie. Tot în acest

; de consum 
Lipova”. A- 
carnere ele- 
trei paturi, 

In fiecare ca-

cooperația 
„Hanul 

unitate are 
(cu două și 
cu apă caldă 1 
încălzire centrală), un res-

județ. cooperația de consum a dat 
în folosință, de curind. „Hanul de 
la răscruce", amplasat la 8 km de 
Arad, pe artera modernizată ce lea
gă Aradul de punctul de frontieră 
Nădlac. Unitatea dispune de 66 
locuri de cazare în camere cu în
călzire centrală, de un restaurant, 
o braserie, un cafe-bar si o terasă.

Amatorii de excursii au posibili
tatea să viziteze numeroase locuri 
interesante, ca de exemplu ruinele 
vechii cetăti de apărare de pe ma
lul Mureșului, popasul turistic din 
comuna Șiria, locul natal al scrii
torului loan Slavici și al temera
rului pionier al aviației. Traian 
Vuia.

Bucureștenii care doresc să retină 
locuri la unitățile turistice ale coo
perației de consum se pot adresa 
agenției de turism, deschisă în ho
lul casei de bilete a Sălii Palatului. 
Informații la telefon 14 52 09.

în fotografie : la „Hanul Vinga”.



PAGINA 6 SCINTEIA - sîmbâfă 28 mai 1977

NAȚIUNILE UNITE

O rezoluție a Consiliului de Securitate 
privind noi sancțiuni împotriva 

regimului rasist rhodesian
NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — 

întrunit vineri. Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. a adoptat în unani
mitate o rezoluție — sprijinită de 
toți cei 15 membri ai consiliului, în
tre care si România — prin care se 
recomandă noi sancțiuni ce trebuie 
adoptate împotriva regimului rasist 
rhodesian. Documentul cere tuturor 
statelor să impună o interdicție o- 
bligatorie în privința utilizării sau 
transferării oricăror fonduri de că
tre guvernul rhodesian în folosul a- 
gentilor săi de peste hotare. Singu
ra excepție se referă la oficiile a 
căror sarcină privește exclusiv pen
siile sociale.

Rezoluția cere, de asemenea. Con
siliului de Securitate să se întru
nească din nou înainte de 11 noiem
brie (data declarării unilaterale a 
independentei Rhodesiei fată de Ma
rea Britanie. în 1965). pentru a exa
mina măsura in care au fost aplica
te sancțiunile împotriva guvernului 
de la Salisbury.

Rezoluția adoptată vineri va avea 
ca efect închiderea birourilor de in
formații rhodesiene de la Washing
ton și Sydney. Biroul similar de la 
Paris a fost desființat în februarie 
acest an. de Către autoritățile fran
ceze.

Condamnare fermă a actelor provocatoare ale R.S.A.
DAR ES SALAAM 27 (Agerpres). 

— Secretarul executiv al Organiza
ției Unității Africane pentru proble
me politice și ale informării. Ndugu 
Laban Oyaka, a exprimat preocu
parea O.U.A. în legătură cu atrocită
țile comise împotriva civililor în 
Zimbabwe si Africa de Sud. într-o 
conferință de presă organizată la în
cheierea reuniunii Comitetului elibe
rării al O.U.A.. Oyaka a subliniat că 
recentele crime comise în Namibia 
tintesc să intimideze militanții pen
tru libertate națională ai Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.).

La rîndul său, într-o decla
rație , făcută presei zambiene, 
Sam Nujoma, liderul Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest

(S.W.A.P.O.), a condamnat atacul În
treprins recent de trupe ale regimului 
rasist sud-african dislocate înr Nami
bia împotriva Zambiei. Totodată, el a 
lansat un apel către S.U.A.. Marea 
Britanie. Canada, R.F G. și Franța, 
ca și către toate celelalte țări occi
dentale, care sînt principalii parteneri 
comerciali ai Africii de Sud, să ceară 
guvernului de la Pretoria retragerea 
trupelor din Namibia, pentru a pu
tea permite angajarea unoi- „nego
cieri pașnice" privind independența 
acestui teritoriu.

Pe de altă parte. S.W.A.P.O, a dat 
publicității la Lusaka un comunicat 
în care denunță bombardarea de că
tre elicoptere ale regimului sud-afri
can a unor localități lipsite de apă
rare.

Prelungirea mandatului forțelor O.N.U. 
de pe înălțimile Golan

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— La 26 mai. Consiliul de Securitate 
al O.N.U. a hotărît să prelungească 
cu încă 6 luni, pină la 30 noiembrie 
1977. mandatul forței O.N.U. însărci-

O declarație 
a Biroului Politic 

al C.C. al M.P.L.A.
LUANDA 27 (Agerpres). — Agen

țiile T.A.S.S. și France Presse trans
mit vineri, reluînd o știre a postului 
national de radio al Angolei. decla
rația Biroului Politic al C.C. al 
M.P.L.A.. în care se arată că impe
rialismul si reactiunea internă au în
cercat să provoace dezordini la 
Luanda. Pentru un timp, agenții 
acestor forte au reușit să pătrundă 
in clădirea postului national de radio 
Si să difuzeze apeluri antiguver
namentale. actionînd Jn numele 
M.P.L.A. *
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în declarație se subliniază că in 
prezent C.C. al M.P.L.A.. Guvernul 
Republicii Populare Angola si Pre
ședintele Agostinho Neto controlează 
deplin situația din tară.

nate cu observarea dezangajării for
țelor siriene si israeliene in Golan.

Luînd cuvintul in cursul dezbateri
lor. reprezentantul tării noastre, am
basadorul Ion Datcu. a arătat că. dată 
fiind contribuția forței O.N.U. în 
Golan la menținerea unei atmosfere 
propice eforturilor de rezolvare 
pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu. România a votat, ca si în 
trecut. în favoarea rezoluției adoptate 
cu acest prilej de Consiliul de 
Securitate.

Forțele O.N.U. pentru separarea 
beligerantilor în Golan ca si în Sinai, 
a spus reprezentantul român, sînt o 
ilustrare a rolului pozitiv jucat de 
O.N.U. în ultimii trei ani in ceea ce 
privește menținerea condițiilor 
propice instaurării păcii în această 
regiune. Este necesar însă, a relevat 
vorbitorul, ca O.N.U. să joace un rol 
mult mai important în reglementarea 
politică a problemelor de fond pe 
care le pune acest conflict.

*
CAIRO. — Președintele Egiptului. 

Anwar El Sadat. a avut Ieri. la 
Alexandria, o întrevedere cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P.. Yasser Arafat. Au fost exami
nate eforturile actuale nentru regle
mentarea situației din Orientul 
Mijlociu.

Manifestări consacrate 

aniversării centenarului 

Independenței de stat 

a României
în diferite țări ale lumii au con

tinuat manifestările consacrate cen
tenarului Independenței de stat a 
României.

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în R. P. Chineză, cu pri
lejul aniversării centenarului, an
samblul artistic ..Mureșul" a dat un 
spectacol festiv în sala Teatrului po
porului din Pekin. Au asistat Ci 
Pîn-fei. secretar general al Comite
tului Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze. Li Yi-meng, adjunct 
al șefului secției pentru relațiile 
externe a C.C. al P.C. Chinez. Ho 
Ying. adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Si Tzin-ie. adjunct a! 
ministrului culturii, reprezentant! ai 
unor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, ziariști. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes.
, ★

La Universitatea din Monrovia s-a 
deschis expoziția „Lupta poporului 
român pentru unitate și indepen
dentă națională oelindită în artele 
plastice". La inaugurare au partici
pat corpul profesoral, in frunte cu 
președintele universității, dr. Ber
nard Blamo. invitați, precum și 
membri ai Ambasadei române.

★
în R.D. Germană, atașatul militar, 

aero și naval al țării noastre la Ber
lin, colonel Mihai Burbulea, a avut 
o întilnire cu cadre de conducere și 
militari ai unei unități de aviație a 
armatei populare naționale. în expu
nerea prezentată cu acest prilej, ata
șatul militar român a evocat însem
nătatea actului istoric de la 9 mai 
1877 și a înfățișat realizările poporu
lui român în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. A fost organizată, totodată, 
o gală de filme documentare româ
nești.

★
în Franța, lectoratul de limba și 

literatura română de la Universitatea 
din .Aix-en-Provence a organizat o 
expoziție „Itinerar turistic în Româ
nia". Lectorul Ilie Dan a ținut o con
ferință. intitulată ..Centenarul Inde
pendentei de stat a României".

Șeful statului Liechtenstein 
l-a primit pe 

ambasadorul României
LIECHTENSTEIN 27 (Agerpres). — 

Prințul Franz Josef al II-lea a pri
mit pe ambasadorul României la 
Berna, Dan Enăchescu. care a făcut 
o vizită în' acest stat. Cu acest 
prilej, din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost transmis 
șefuluj statului Liechtenstein un me
saj de prietenie. Mulțumind cu cor
dialitate, prințul a transmis. Ia rindul 
său, șefului statului român un mesaj 
de prietenie.

în timpul convorbirii a fost ex
primată dorința reciprocă de extin
dere a colaborării între cele două 
țări.

Vizita delegației P.C.R. in Portugalia
LISABONA 27 (Agerpres). — în 

continuarea vizitei sale în Portugalia, 
delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Petre Lupu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. președintele Colegiului central 
de partid. a avut o întîlnire cu 
membrii Secretariatului Federației 
orășenești din Lisabona a Partidului 
Socialist Portughez si a vizitat secția 
din orașul Linda a Velha. a P.S.P.. 
unde a avut loc o adunare cu prile
jul prezentei oaspeților români. De 
asemenea, delegația a luat parte la o 
adunare a secției din orașul Amadora. 
unde a fost intimpinată de Magal- 
haes Godinho. membru al Comisiei

naționale a partidului, procurorul 
general al Portugaliei, și de Pedro 
Coelho, membru al Comisiei națio
nale a partidului, secretar de stat 
pentru problemele pescuitului. Ma- 
galhaes Godinho a adus un cald elo
giu Partidului Comunist Român, ex- 
primînd admirația pentru eforturile 
poporului român în vederea edificării 
unei vieți noi, libere si indepen
dente. Vorbitorul a exprimat hotă- 
rirea Partidului Socialist Portughez 
de a dezvolta si aprofunda relațiile 
de prietenie si colaborare cu Parti
dul Comunist Român. în folosul 
cauzei păcii si colaborării Interna
tionale.

Pentru adîncirea procesului 
de destindere pe continentul european

BELGRAD 27 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat televiziunii 
din Belgrad înaintea vizitei sale in 
R.S.F. Iugoslavia, cancelarul R. F. 
Germania. Helmut Schmidt, a evi
dențiat necesitatea ca procesul des
tinderii să se amplifice și să se a- 
dîncească. dobîndind un caracter 
permanent. El a spus, totodată, că 
apropiata reuniune de la Belgrad a 
reprezentanților țărilor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa este chemată să 
facă un bilanț al celor înfăptuite 
după semnarea Actului final de la 
Helsinki, iar pe de altă parte — să 
releve ce mai este necesar să fie 
realizat în această direcție.

într-un alt interviu, acordat tele
viziunii vest-germane, cancelarul 
Helmut Schmidt a declarat că pozi
ția R F. Germania Ia apropiata re
uniune de la Belgrad va fi marcată 
de un spirit constructiv.

★
Vineri a sosit la Belgrad cancelarul 

federal al R. F. Germania, Helmut 
Schmidt. în cursul vizitei pe care o 
face în R S.F. Iugoslavia, el urmează

să aibă convorbiri cu președintele 
Iosip Broz Tito și cu alte oficialități 
iugoslave.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La 
Budapesta a fost dat publicității co
municatul privind vizita în Ungaria 
a președintelui federal al Austriei, 
Rudolf Kirchschlaeger. în document 
se precizează că discuțiile purtate au 
prilejuit un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări.

Părțile au abordat, de asemenea, 
probleme internaționale actuale de 
interes comun. îndeosebi cele legate 
de securitatea si cooperarea în Euro
pa. afirmînd interesul si contribuția 
țărilor lor la întărirea procesului de 
destindere pe continent. Ungaria și 
Austria — se spune în comunicat — 
consideră drept o condiție esențială, 
pentru continuarea procesului de des
tindere îndeplinirea integrală a pre
vederilor Actului final semnat la 
Helsinki. Ele acordă o mare însem
nătate reuniunii de la Belgrad și sint 
gata să acționeze ca această reuniune 
să constituie un factor important la 
consolidarea procesului de destindere.

în preajma Conferinței asupra cooperării 
economice internaționale de la Paris

Poziții in favoarea adoptării de măsuri concrete pentru 
accelerarea progresului țărilor in curs de dezvoltare

DELHI 27 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Delhi, ministrul de 
externe al Indiei. Atal Bihari Vaj
payee. care va conduce delegația in
diană la lucrările de săptămîna vii
toare ale fazei finale a lucrărilor 
Conferinței asupra cooperării econo
mice internaționale, a subliniat ne
cesitatea ca statele industrializate 
occidentale să răspundă aspirațiilor 
legitime ale țărilor în curs de dezvol
tare. Noi sperăm, a spus ministrul 
indian, că în această ultimă fază a 
conferinței țările industrializate îsi 
vor asuma angajamente specifice și 
concrete, printre care alocarea, pină

in 1980. la Fondul de asistentă și dez
voltare a unei sume reprezentind 0,7 
la sută din produsul national brut. 
O asemenea măsură, a arătat el, ar 
accelera ritmul de dezvoltare a ță
rilor apartinind lumii a treia.

LIMA 27 - (Agerpres). — La Con
ferința de la Paris asupra cooperării 
economice internaționale. Peru va 
milita pentru realizarea unei noi or
dini economice internaționale, dezi
derat major al țărilor în curs de dez
voltare — a declarat presei, la Lima, 
înainte de a pleca spre capitala 
franceză, ministrul peruan al aface
rilor externe. Jose de la Puente.

MOSCOVA

ȘEDINȚA PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.■ •
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Kremlin a avut loc. vineri, ședința 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Pe baza raportului prezentat da 
L. I. Brejnev. secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. președintele Comisiei 
constitutionale, Prezidiul Sovietului 
Suprem — relatează agenția T.A.S.S. 
— a adoptat un decret în care aprobă 
în ansamblu Proiectul de Constitu
ție st îl supune dezbaterii publice. 
Pentru examinarea Proiectului de

Constituție al U.R.S.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem consideră util să 
convoace. în octombrie 1977. o sesiu
ne extraordinară a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

De asemenea, pe baza informării 
prezentate de Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.. Prezidiul a adop
tat un decret prin care se aprobă 
textul și partitura muzicală a Imnu
lui de Stat al U.R.S.S.. care va fi in
trodus de la 1 septembrie 1977.

R. P. POLONĂ

O cuvîntare a tovarășului
Edward Gierek

COMISIA ECONOMICĂ A O.N.U. PENTRU EUROPA RECUNOAȘTE :

Inflația și șomajul - probleme insolubile 
ale economiei occidentale

într-un studiu publicat recent la 
Geneva de secretariatul Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Europa 
(C.E.E./O.N.U.) se arată că „evoluți
ile de pe scena economică a țărilor 
capitaliste nu oferă nici un motiv de 
optimism". Arătînd în continuare mo
tivele care îndreptățesc această apre
ciere, studiul precizează : „O fază 
de expansiune nu se va produce, pro
babil, înainte de sfîrșitul deceniului 
în curs". „Situația economică occiden
tală — precizează studiul citat — este 
caracterizată prin STAGNARE si IN
FLAȚIE. Rata de creștere, care nici 
pini acum nu era satisfăcătoare, se 
va plafona sau chiar va scădea anul 
acesta, iar SITUAȚIA PIEȚEI FOR
ȚEI DE MUNCA SE VA DETE
RIORA in mod continuu...".

într-adevăr, așa cum reiese din da
tele statistice, pentru Europa occi
dentală se Întrevede o creștere foarte 
lentă, în acest an, de numai 3 la sută 
a produsului national brut. Ca urma
re a limitării creșterii activității 
economice, se anticipează că ȘOMA
JUL va atinge nivelul-record pe în
treaga perioadă postbelică. în prezent 
efectivul total al celor aflati în cău
tarea unui loc de muncă în țările ca
pitaliste însumînd deja 18 milioane 
de oameni (dintre care 6 milioane de 
șomeri sînt înregistrați în țările 
membre ale Pieței comune vest-eu- 
ropene).

în același timp. INFLAȚIA con
tinuă să facă ravagii în cimpul eco
nomiei occidentale, afectind. în pri
mul rînd, nivelul de trai al populației 
din țările respective. Fenomenul in

flationist provoacă o vie îngrijorare 
în țările occidentale datorită dimen
siunilor. persistentei si accelerării rit
mului proliferării sale. Astfel, se 
prevede în acest an o nouă creștere 
medie globală a preturilor bunurilor 
de consum în proporție de peste 9 la 
sută, în ultimele 12 luni (martie 1976 
— martie 1977), aceste preturi au 
crescut cu 21 la sută in Italia. 16,7 la 
sută în Marea Britanie. 9,1 la sută in 
Franța, 8,7 la sută în Danemarca. 7,4 
la sută tn Belgia ș.a.m.d.

Este semnificativ că aceleași con
cluzii alarmante s-au emis și la re
centa reuniune la nivel înalt de la 
Londra a principalelor țări industria
lizate capitaliste. în cadrul căreia, fă- 
cindu-se o trecere în revistă a difi
cultăților și contradicțiilor intercapi- 
taliste, a problemelor acute, intre 
care în primul rînd șomajul tn rîn
dul tinerilor, s-a subliniat necesita
tea luării de urgentă a Unor măsuri 
radicale în scopul evitării unui 
„dezastru". Reuniunea de la Lon
dra nu a reușit. însă — așa cum au 
subliniat majoritatea comentariilor 
din presa țărilor respective — să a- 
vanseze propuneri noi de rezolvare a 
dificultăților cu care se confruntă e- 
conomia capitalistă și care sînt de o 
complexitate fără precedent. „Proble
mele cărora trebuie să le facă față 
lumea actuală sint mult mai grave 
decit cele ale anilor ’30“ — afirma 
unul dintre participanți.

„Climatul economic s-a schimbat în 
asemenea măsură — precizează in 
același sens studiul amintit al Comi
siei Q.N.U. pentru Europa — incit 
este mai greu ca, de-acum încolo.

să se obțină simultan o dezvoltare 
rapida, un șomaj scăzut și preturi 
stabile". Autorii studiului — experți 
și economiști occidentali — sînt ne- 
voiti să recunoască existenta unui a- 
devărat „cerc vicios" al opțiunilor in 
materie de politică economică : „Ma
rile țări industrializate ar putea să 
declanșeze o fază de expansiune, care 
ar duce la o utilizare mai amplă a 
capacității de producție și la un șo
maj redus ; dar. în consecință, se va 
accelera inflația, care nici pină acum 
nu a putut fi controlată decit cu 
mare dificultate. Inflația pare să 
constituie un obstacol de neînvins in 
calea acestei expansiuni, avînd în ve
dere că unele dificultăți sînt legate 
de schimbările pe piețele forței de 
muncă și in mecanismele salariilor".

De aici aprecierile diferiților experți 
potrivit cărora criza actuală a econo
miei occidentale este deosebit de 
acută, semnele de înviorare care s-au 
ivit la un moment dat nu permit să 
se întrevadă o schimbare sensibilă, ci. 
dimpotrivă. Totul arată că fenome
nele negative vor persista, atîta timp 
cît nu se vor depune eforturi pentru 
soluții reale. între care lărgirea co
merțului și cooperării internaționale, 
fără nici un fel de restricții și discri
minări. oprirea cursei înarmărilor — 
sursă primordială de inflație —. lua
rea în considerație a cerințelor li
chidării subdezvoltării și instaurări) 
unei noi ordini economice internațio
nale — soluții pentru realizarea că
rora acționează perseverent tara 
noastră.

Viorel POPESCU

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — Lu
înd cuvintul în cadrul unei întîlnirl 
cu colectivul uzinelor de autoturis
me din Bielsko-Biala, Edward Gie
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
s-a referit la unele probleme inter
ne. evidențiind faptul că ritmul dez
voltării tării nu a fost niciodată mal 
accelerat decît în prpzent. In cincina
lul trecut, a spus el. a fost rezolvată 
problema locurilor de muncă, mai 
ales pentru armata numeroasă de ti
neri. S-a modernizat industria. S-au 
făcut progrese importante în dome
niul salariilor, asigurărilor sociale șl 
în numeroase alte domenii. „Acum 
noi ne concentrăm atenția asupra 
unui număr de trei probleme de im
portanță generală : - construcțiile de 
locuințe, economia alimentară și pro
ducția de mărfuri de consum".

în ultimii șase ani a fost întărită 
în mod corespunzător baza indus
trială a tării. Acum, a spus vorbito
rul, trebuie folosite în mod cores
punzător aceste posibilități uriașe 
printr-o mai bună organizare a mun
cii și conducerii, prin creșterea dis
ciplinei și a productivității. prin 
creșterea grijii fată de calitate și de 
economisirea materialelor, prin creș
terea eficientei muncii.

După ce a relevat dezvoltarea de
mocrației socialiste, Edward Gierek 
a spus : „Noi ascultăm cu atenție pe 
toti cei cărora le este dragă - V, a 
noastră, pe cei care se ghidează după 
năzuințe nobile. Noi am creat condi
țiile pentru întărirea unității polone
zilor. deoarece această unitate con
stituie condiția principală a realiză
rii năzuințelor și țelurilor noastre 
comune naționale".

Deschiderea Tirgului
VARȘOVIA 27. — Corespondentă 

de la Gh. Ciobanu : La 27 mai, la 
Palatul științei și culturii din ca
pitala Poloniei a avut loc deschi
derea oficială a celei de-a XXII-a 
ediții a Tîrgului international al 
cărții de la Varșovia.

România este prezentă la aceas
tă prestigioasă manifestare cu o 
expoziție ce însumează 650 titluri 
din cele mai diverse sfere — ști
ință. tehnică, chimie, fizică, mate
matică. beletristică.

La loc de frunte se află cartea 
politică, fiind prezentate operele 
tovarășului Nicolae • Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, apărute în

internațional al cărții
limba română și în limbi de cir
culație universală.

Sînt expuse, de asemenea, cele 
mai valoroase lucrări de artă și 
turism și din literatura pentru co
pii și tineret, precum și 150 de ti
tluri de publicații.

Țara-gazdă prezintă o bogată ex
poziție, un stand aparte fiind re
zervat editurii „Ksiazka I Wiedza". 
Aici este expus volumul „Nicolae 
Ceaușescu. articole și cuvîntări" — 
și volumul „Al Xl-leă Congres al 
Partidului Comunist Român — do
cumente de bază", ambele editate 
in Polonia.

în cadrul expoziției românești de 
carte se află volumul „Edward 
Gierek, scrieri alese", nublicat de 
Editura politică din București.

agențiile de presă transmit:
■ ■■ ..........  i .......... .. i — ■ i unu ■

0 delegație de partid si 
guvernamentală poloneză, 
condusă de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., va în
treprinde, in zilele de 28 și 29 mai, 
la invitația C.C. al P.S.U.G.. a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale R.D.G., o vizită oficială 
de prietenie în R. D. Germană, anun
ță agenția P.A.P.

La invitația președintelui Ah
med Hassan Ah-Bakr. președintele 
R.S. Cehoslovace. Gustav Husak. va 
întreprinde in următoarele zile o vi
zită oficială în Republica Irak — 
anunță agenția C.T.K.

Cooperare Iran, Pakistan, 
Turcia. Ineepmd de joi, în locali
tatea iraniană Mashhad se desfășoa
ră lucrările Consiliului de planificare 
al organizației Cooperarea Regională 
pentru Dezvoltare, care grupează 
Iranul. Pakistanul si Turcia. Printre 
altele, vor fi examinate o serie de 
nroouneri privind agenda reuniunii 
de anul viitor a consiliului minis
terial. propuneri ce se referă. în ge
neral. la domeniile cooperării econo
mice și culturale dintre cele trei țări.

Conferință O.I.M. Intre 1 ’* 
22 iunie, la Geneva se vor desfășura 
lucrările celei de-a 63-a Conferințe 
a Organizației Internationale a Mun
cii (O.I.M.). Pe agenda de lucru figu
rează raDortul secretarului general 
al O.I.M.. alte rapoarte cu privire la 
îndeplinirea diferitelor rezoluții adop
tate anterior, inclusiv asupra Decla
rației privind discriminarea rasială 
în Africa australă.

Convorbiri nipono-sovie-
tice. Primul ministru a] Japoniei,
Takeo Fukuda, a primit, ieri, dele
gația guvernamentală sovietică con
dusă de Nikolai Patolicev. ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S. ; in 
aceeași zi. delegația s-a întîlnit cu 
ministrul ninon de externe. Iichiro 
Hatoyama în cadrul convorbirilor 
au fost examinate probleme ale ex
tinderii colaborării economice si co
merciale dintre U.R.S.S. si Japonia, 
precum si alte chestiuni de inte
res reciproc.

La Tripoli va avea loc, Intra
6 și 11 iunie, cea de-a X-a conferință 
regională a comisiilor naționale ara
be pentru UNESCO. Pe ordinea de
zi a dezbaterilor, informează agenția
M.A.P.. sint înscrise, printre altele,
asnecte ale problemei decolonizării 
informației.

Premiile Festivalului filmului de la Cannes
CANNES 27 (Agerpres). — Ju

riul Festivalului international al 
filmului de la Cannes, avînd ca 
președinte pe cunoscutul cineast 
Roberto Rossellini, a decernat 
vineri premiile pe anul 1977.

Marele premiu ..Palme d’Or" a 
fost atribuit peliculei italiene 
..Padre Padrone" (Tatăl meu. 
stăpinul meu), apartinind frați
lor Paolo si Vittorio Tăvi ani. Fil
mul povestește viata unui păstor 
din Sardinia care se hotărăște să 
mearoă la scoală, revoltindu-se 
împotriva patriarhatului.

Marele premiu pentru inter
pretare masculină a fost decer
nat cunoscutului actor spaniol 
Fernando Rey. cu o prodigioasă 
activitate pe marele ecran, pen
tru filmul .,Elisa vida mia".

Canadiana Monique Mercure a 
împărțit premiul de interpretare 
feminină cu Shelley Duvall.

Un alt premiu a fost acordat 
comediei muzicale americane 
„Car Wash" (Spălătorul de au
tomobile) de Michael Schultz.

Marele premiu pentru cel mai 
bun scurt-metrai a fost atribuit 
filmului ungar „Bătălia".

> Președintele Portugaliei, 
Antonio Ramalho Eanes. a declarat, 
la întoarcerea sa din vizita oficială 
efectuată în Spania, că cele două 
state iberice vecine vor atinge un 
nivel al unei cooperări prietenești, 
nerealizat in trecut, relatează agen
ția Reuter. în acest sens. Eanes a 
arătat că speră ca în viitor să fie 
încheiat un acord care să înlocuiască 
Pactul iberic din 1939.

Tratatul de la TIatelolco 
privind interzicerea armelor nucleare 
în America Latină, a fost semnat, 
joi. de președintele S.U.A.. Jimmy 
Carter. Tratatul de la TIatelolco sem
nat la 14 februarie 1967. și intrat în 
vigoare la 25 aprilie 1969, a fost ra
tificat pînă în nrezent de un număr 
de 22 de state.
- „Intelsat-IV". De la ba7a 
spațială de la „Cane Kennedy". Flo
rida. a fost lansat joi satelitul de 
telecomunicații — „Intelsat — IV" — 
cu ajutorul unei rachete de tip „At- 
las-Centaur“. Satelitul urmează a fi 
plasat, după mai multe manevre, pe 
o orbită geostationară. la aproape 
36 000 kilometri altitudine. într-un 
punct situat deasupra Oceanului 
Atlantic. în greutate de 1 500 kilo
grame. satelitul are o durată de func
ționare de aproximativ șapte ani șt 
permite retransmiterea ‘simultană a 
peste 6 000 de convorbiri și a două 
programe de televiziune.

Alegeri în Irlanda. Pre- 
ședintele Irlandei. Patrick Hillery, a 
dizolvat, după cum s-a anuntat, 
parlamentul si a aprobat desfășurarea 
alegerilor generale Ia data de 16 iu
nie. Listele de candidați vor fi în
chise la 4 iunie La urne sînt che
mați 2 118 000 alegători, dintre care 
440 000 tineri îsi vor exercita pentru 
prima dată dreptul de vot.

Accident aviatic. După cum 
transmite agenția T.A.S.S., un avion 
sovietic de pasageri de tipul „IL—62“ 
de pe ruta Moscova — Havana a su
ferit un accident în regiunea aero
portului Havana. Există victime. Pen
tru cercetarea cauzelor catastrofei a 
fost instituită o comisie guverna
mentală.

Consfătuire 
a experților 

în biologie și medicină 
spațială din unele 

țări socialiste
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Suhumi a avut loc a X-a consfătuire 
a grupei permanente de lucru de 
biologie si medicină spațială a țări
lor socialiste care colaborează la cer
cetarea și folosirea in scopuri paș
nice a spațiului extraatmosferic. Au 
luat parte oameni de știință și specia
liști din Bulgaria. Cehoslovacia. 
R.D.G.. Mongolia. Polonia. România, 
Ungaria si Uniunea Sovietică.

Au fost discutate si puse de acord 
planurile de lucru pe anii 1977—1980. 
A fost elaborat un program științific 
de experiențe comune pe unul din 
sateliții din seria „Cosmos".

Consfătuirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă de
plină si prietenie.

Convenția asupra traficului 
rutier, adoptată de Conferința Na
țiunilor Unite privind traficul rutier, 
care a avut loc la Viena în 1968, a 
intrat în vigoare, s-a anuntat la se-., 
diul O.N.U. Se precizează că docu ( 
mentul a fost ratificat de 17 țăr 
minimul necesar pentru intrarea f 
în vigoare.

„Bilanț" Lockheed. Firm* 
„Lockheed" a plătit drept mită în 
străinătate suma de 30 milioane do
lari. un total superior cifrei mențio
nate pînă în prezent (24 milioane), se 
arată într-un raport al Comitetului 
de anchetă al acestei societăți.

Grevă în Belgia. chema- 
rea organizațiilor sindicale. 6 500 de 
muncitori de la uzinele electroteh
nice din Charleroi și Herstall apar
tinind companiei „Asek" au declarat 
grevă, revendicînd majorarea salarii
lor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Producția de automobile 
a Marii Britanii3 8Căzut în pri- 
mele patru luni ale acestui an cu 
sase la sută. în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut.

® GAZ NOCIV IN 
ATMOSFERĂ. ”° amenințare 
la adresa vieții" — astfel tși in
titulează cotidianul francez „Le 
Monde" articolul din pagina 
științifică, consacrat cercetărilor 
făcute de grupul de oameni de 
știință condus de dr. A. Wein
berg. Savantul american atrage 
atenția asupra consecințelor ca
tastrofale ale acumulării de gaz 
carbonic în atmosferă, ca urma
re a arderii combustibilului fo
sil. S-a constatat că creșterea 
respectivă în perioada 1957—1975 
a făcut ca ponderea gazului car
bonic în atmosferă să depășeas
că 5 la sută. Savantul apreciază 
că în anul 2000 volumul aces
tui gaz va fi cu 20 Ia sută mai 
mare decit în prezent și se va 
dubla la mijlocul secolului viitor, 
ceea ce va atrage o dereglare 
a temperaturii pe Terra, influ- 
entînd viața pe pămînt. Un mo
tiv în plus pentru stimularea 

cercetărilor în vederea găsirii 
de nor surse energetice, care să 
ducă la înlocuirea combustibili
lor tradiționali.

• CURENT ELECTRIC 
DIN ENERGIA VALURI
LOR. Prototipul unei centrale 
electrice de tip nou pentru pro
ducerea curentului din energia 
valurilor mării a fost încercat 
cu succes în Japonia. Principiul 
de funcționare al centralei este 
simplu : într-un cilindru de 22 
m lungime și un diametru de 1.2 
m se introduce ca balast apă în 
cantitate ce poate fi reglată în 
funcție de mărimea valurilor. 
Cilindru] oscilează sub acțiunea 
succesiunii valurilor. Un meca
nism transformă această mișca
re în rotație, actionînd un ge
nerator de curent. Prototipul în
cercat are o putere de 5 kW, 

dar în prezent se proiectează 
noi instalații pentru capacități 
de 20 de ori mai mari. S-a cal
culat că la o înălțime a valuri
lor de 2 m un grup de 10 cilin
dri poate produce 4 500 kW.

o INSTALAȚII DE PU
RIFICARE A APEI CU A- 
JUTORUL MAGNETIS
MULUI. O firmă britanică a 
construit o instalație de purifi
care a apei cu ajutorul unui fil
tru magnetic. Deși procedeul nu 
este nou. instalația construită de 
această firmă are avantaje esen
țiale față de cele existente in 
prezent : poate separa impurități 
cu dimensiuni extrem de mici, 
fie că au sau nu proprietăți mag
netice. Particulele nemagnetice 
sint aglutinate cu ajutorul oxi
dului de fier și a unui compus 
utilizat frecvent la purificarea

DE PRETUTINDENI
surselor naturale de apă. Testele 
au dovedit că la o singură tre
cere prin instalație pot fi reți
nute particule de 1 micron șl 
chiar mai mici.

• INOVAȚIE. Cînd 
rupe filamentul unui bec se for
mează un arc electric, ceea ce 
produce, datorită dilatării gazu
lui din interior, o explozie, 
uneori cu efecte dramatice. Doi 
ingineri suedezi susțin că au so
luționat această problemă. Ei au 
introdus fluorură de calciu în ci
mentul care se utilizează la e- 
tanșarea becului electic in inte
rior. Atunci cînd se produce 
scînteia. amestecul eliberează ga
zul halogen care neutralizează 
ionii purtători de curent și stin

ge instantaneu arcul electric. 
Aplicarea acestei inovații nu 
atrage după sine creșterea pre
țului de cost al becurilor.

• VESTIGIU DE 8 MI
LIOANE DE ANI. In pr°- 
vincia Iunnan din sud-vestul 
Chinei s-a descoperit un os 
mandibular pietrificat, al unei 
maimuțe, vechi de opt milioane 
de ani. Maxilarul inferior s-a 
păstrat bine, abstracție făcînd 
de lipsa a doi incisivi. Unele ca
racteristici esențiale ale osului 
indică un stadiu de tranziție de 
la maimuță la om. După cît se 
pare, este vorba de primul os 
maxilar de acest tip. El'este de 
natură să furnizeze date intere
sante pentru căutarea în conti
nuare a originilor omului.

• SURPRIZE PE FUN
DUL LEMANULUI.In 1702- 
călătorul englez Addison, navi- 
gind pe Leman, a fost intrigat 
de „construcțiile" pe care le-a 
zărit pe fundul lacului — „un 
fel de case fără acoperiș". Pes
te un secol, savantul Macaire- 
Prinsep anexa memoriilor sale 
un plan privind „pietrele din 
lac”. Recent, arheologul M. Sept- 
fontaine a fotografiat aceste 
vestigii. Studiile sale au condus 
la ideea că este vorba de o ca
rieră de piatră datînd din sec. 
XIV, a cărei cercetare i-a per
mis chiar să reconstituie meto
dele de lucru folosite la timpul 
respectiv in carieră.

o „NAȘTEREA RO
MEI". La Paris a fost inaugu
rată recent expoziția „Nașterea 

Romei". Tema centrală a expo
ziției. găzduită la „Petit Palais", 
se referă la istoria orașului etern 
de la primele mărturii ale așe
zării — din 1400 î.e.n. — pînă la 
urbanizarea sa. adică pînă la do
minația etruscă, din secolul VI 
î.e.n. Sînt expuse mai mult de 
750 de obiecte, de la fibula lui 
Praeneste (a cărei inscripție este 
cel mai vechi text latin cunos
cut) pină la recentele descope
riri făcute în mormintele din 
Sermoneta. Tivoli, Decima și 
Ficana.

• VICTIMĂ A DRO
GURILOR. în regiunea Mul
house din estul Franței un tî- 
năr de 19 ani s-a sinucis. Săptă- 
mina trecută el scăpase dintr-o 
ambulantă care îl ducea Ia spi
talul din Mulhouse. Potrivit 
anchetei, tnainte de a se sinu

cide tînărul luase, se pare, o 
pastilă de „L.S.D.". Este al pa
trulea caz de sinucidere datorat 
toxicomaniei înregistrate în ul
timele săptămîni în estul Fran
ței.

® VALOAREA UNUI 
TIMBRU. Un cumpărător din 
Los Angeles a plătit considera
bila sumă de 90 000 de dolari 
pentru achiziționarea unui tim
bru în valoare de un cent, emis 
în urmă cu aproximativ 110 ani. 
Timbrul, care îl înfățișează pe 
Benjamin Franklin, a fost ștam
pilat la Philadephia. Valoarea 
sa deosebită constă în aceea că 
este singurul timbru stampilat 
din seria respectivă.

Se apreciază că este cea mai 
mare sumă plătită vreodată 
pentru cumpărarea unui timbru 
american.


