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Încheierea vizitei 
DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL

Vizita delegației de partid și 

guvernamentale române, conduse 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în R. P. D. Coreeană

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R.P. CHINEZĂ

Sosirea Cuvîntarea de salut Cuvintarea de răspuns In timpul ceremoniei semnării comunicatului comun româno-chinez

la Phenian
Capitala Republicii Populare 

Democrate Coreene a întimpinat 
sărbătorește, cu sentimente de 
caldă prietenie, delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Vizita oficială de prietenie a 
delegației țării noastre este apre
ciată aici, la Phenian, ca un e- 
veniment memorabil în evoluția 
ascendentă a relațiilor de prie
tenie Și solidaritate militantă 
dintre cele două partide și sta
te frățești, ca o 'înaltă expresie 
a legăturilor profunde care u- 
nesc popoarele român și co
reean. Ca o reflectare a acestor 
sentimente, cuvintele „prietenie", 
„coeziune" sînt înscrise sub ima
ginea a două mîini strînse vi
guros pe fondul drapelelor în
gemănate coreean și român. 
Asemenea panouri domină tra
seul pe care înalții oaspeți ur
mează să-l parcurgă și de-a lun
gul căruia s-au înșiruit sute de 
mii de oameni, încă din primele 
ore ale dimineții.

Aceeași atmosferă festivă 
domnește la aeroportul Sun An, 
unde au fost arborate pretutin
deni drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Populare Democrate 
Coreene. Numeroși oameni ai 
muncii au venit cu portrete ale 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, cu panouri pe care 
sînt înscrise urări de hun venit, 
.cuvinte de salut închinate prie
teniei dintre popoarele român 
și coreean : „Trăiască Partidul 
Comunist Român", „Bun venit 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". Baloane 
uriașe au ridicat deasupra aero
portului steaguri ale României 
ș! Coreei, precum și lungi eșarfe 
de mătase cu urările : „Intîmpi- 
năm cu căldură solia de priete
nie a României", „Trăiască prie
tenia și coeziunea frățească sta
tornicite între poporul coreean 
și poporul român".

Orele 11,30. Avionul oficial 
românesc își face apariția pe ce
rul Phenianului, însoțit de reac
toare ale forțelor aeriene milita
re coreene, care au alcătuit o

(Continuare în pag. a Il-a)

VIZITA PROTOCOLARĂ LA 
TOVARĂȘUL KIM IR SEN

Miercuri după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, cu so
ția, Elena Ceaușescu, împreună 
,cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Ion Iliescu, 
George Macovescu, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul țării noa
stre la Phenian, a făcut o vi
zită protocolară tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri, și soției sale, 
Kim Săng E.

Au fost prezenți, din partea 
coreeană. Țoi En Ghen, mem
bru al Comitetului Politic al 
C.C., secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Kim Ir, 
membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, prim-vicepre-

a tovarășului 3 tovarășului
KIM IR SEN NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion 
Gheorghe Maurer,

Stimați și distinși oaspeți 
români.

Dragi tovarăși și prieteni.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, al guvernului Repu
blicii Populare Democrate Co
reene și al întregului popor co
reean, salut fierbinte vizita în 
țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

In timpul vizitei protocolare

ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C-C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
al doilea vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Kim Iăng 
Gin, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, O 
Jin U, membru al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Statului Major al Arma
tei populare coreene, Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Yang Hyong Sop, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
Hă Dam, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Poporul nostru vă întîmpi- 
nă astăzi cu nespusă bucurie 
pe dumneavoastră, solii prie
teniei poporului frate român.

Actuala vizită în țara noas
tră a delegației de partid și 
guvernamentale române este 
o expresie elocventă a priete
niei și coeziunii dintre po
poarele țărilor noastre, care 
se dezvoltă pe zi ce trece în 
mod fericit.

Poporul coreean și po
porul român sînt unite prin 
legături puternice, de
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Recepție oferită de 
tovarășul Kim Ir Sen
Miercuri seara, tovarășul 

Kim Ir Sen și soția sa, Kim 
Săng E au oferit, la Casa Con
greselor din Phenian, o recep
ție în cinstea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și soției sale, 
Elena Ceaușescu, a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Phenian.

Din partea coreeană au par
ticipat tovarășii Țoi En Ghen, 
Kim Ir, Pak Sen Cer, Kim Iăng 
Giu, O Jin U, Zăng Zung Thek, 
Yang Hyong Sop, Kim Man 
Ghen, Kan Rian Uk, Pek Nam

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim 

Săng E,
Dragi tovarăși și prieteni.

Sosit pe pămîntul Republi
cii Populare Democrate Co
reene prietene, doresc să a- 
dresez Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
prezidiului Adunării Populare 
Supreme și guvernului țării 
dumneavoastră, întregului po
por coregan, un călduros sa
lut tovărășesc din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a guvernului Re
publicii Socialiste România, a 
întregului popor român.

Doresc să exprim vii mulțu

Un, Pak Yeung Sîn, Hă Dam, 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
Republicii Populare Democrate 
Coreene la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, tovarășii 
Kim Ir Sen și Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

Participanților la recepție 
le-a fost prezentat un specta

ÎN PAGINA A TREIA PUBLICĂM TOASTURILE 

ROSTITE CU ACEST PRILEJ

miri Comitetului Central al 
Partidului Muncii și Cabine
tului de Miniștri, personal to
varășului Kim Ir Sen, pentru 
invitația ca o delegație de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România 
să facă o vizită oficială de 
prietenie în Coreea frățească. 
Sintem bucuroși, dragi tova
răși, că avem astfel posibili
tatea de a lua contact nemij
locit cu munca și preocupările 

-entuziastului și dinamicului 
popor coreean, ale cărui stră
lucite realizări dobîndite sub 
conducerea gloriosului său 
partid, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, sînt urmărite cu

(Continuare în pag. a lll-a) 

col, la care și-a dat concursul 
Ansamblul vocal și instrumen
tal feminin care a interpretat 
cîntece populare și revoluțio
nare coreene. în semn de oma
giu pentru solii poporului ro
mân, Ansamblul a interpretat, 
de asemenea, în limba româ
nă, cu deosebită virtuozitate, 
mai multe cîntece populare de 
pe meleagurile țării noastre.

Spectacolul a fost îndelung 
aplaudat de cei prezenți.

CEREMONIA SEMNĂRII 
COMUNICATULUI COMUN

Miercuri dimineața, la reșe
dința oficială a delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne a avut loc ceremonia 
semnării comunicatului comun 
româno-chinez.

Comunicatul a fost semnat, 
din partea română, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, iar din 
partea chineză de tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului

COMUNICAT COMUN 
ROMÂNO- CHINEZ

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez și a guvernului Repu
blicii Populare Chineze, între 
1 și 9 iunie 1971, o delegație de 
partid și guvernamentală a Re - 
publici! Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului C.omunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în Republica Popu
lară Chineză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit în această vizită 
de soția sa, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Tovarășul Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
și tovarășul său de luptă apr.o- 
piat, vicepreședintele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, tovarășul Lin 
Biao, au avut o întrevedere cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, și soția 
sa, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și cu toți tovarășii din 
delegația de partid și guver
namentală română. întrevede
rea s-a desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și cordiali
tate, în spiritul solidarității mi
litante dintre cele două parti
de, țări și popoare ale Româ
niei și Chinei. în continuare, 
președintele Mao Tzedun, vice
președintele Lin Biao și tova
rășii Ciu En-lai, Kan Sen și alți 
tovarăși au avut convorbiri 
prietenești cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer si 
ceilalți tovarăși din delegația 
de partid și guvernamentală a 
României.

PLECAREA DIN PEKIN
Delegația de partid și gu

vernamentală . română, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, și-a încheiat 
miercuri vizita oficială de 
prietenie în Republica Popu
lară Chineză, efectuată la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez și 
a guvernului Republicii Popu
lare Chineze. Delegația a pă
răsit Pekinul plecînd spre 
Phenian.

De la reședința oficială, de
legația a fost însoțită de pre

Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze.

La semnare se aflau de față 
membrii delegației române — 
tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Manea 
Mănescu, membru al Comite

în timpul șederii în Republi
ca Populară Chineză, delegația 
de partid și guvernamentală 
română a vizitat orașele Pekin, 
Nankin și Șanhai, uzine și/fa
brici, o comună populară și in
stituții de învățămînt, s-a în- 
tîlnit cu masele largi revolu
ționare. Oaspeții români s-au 
bucurat pretutindeni de o pri
mire deosebit de caldă și o 
ospitalitate cordială — expre
sie a sentimentelor de priete
nie frățească dintre poporul ro
mân și poporul chinez. Dele
gația română a exprimat mul
țumiri sincere pentru ospitali
tatea prietenească, pentru sen
timentele cu care a fost întîm- 
pinată peste tot în Republica 
Populară Chineză.

în timpul vizitei, părțile ro
mână și chineză au purtat con
vorbiri într-o atmosferă de 
prietenie c.ordială și înțelegere 
reciprocă, în legătură cu dez
voltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare, 
precum și asupra problemelor 
internaționale de interes co
mun.

La convorbiri au participat, 
din partea română, tovarășii 
— Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat — conducătorul de
legației de partid și guverna
mentale, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con

mierul Ciu En-lai, Huan Iun- 
sen și alte persoane oficiale 
chineze.

Aeroportul din Pekin este 
pavoazat sărbătorește. Sînt 
arborate drapelele de stat ro
mân și chinez. Pe platoul cen
tral se află adunată o mulți
me de locuitori ai capitalei, 
veniți să-și ia rămas bun de 
la înalții oaspeți români. Se 
află, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în capitala R- P. 
Chineze. Se intonează imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii 
Populare Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al Partidului Co
munist Român, primarul ge
neral al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al Co- 
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siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al Parti
dului Comunist Român, pri
marul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, Geor
ge Macovescu, membru al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Chineză, loan Florescu, mem
bru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, șef de secție la 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Ștefan 
Andrei, membru supleant ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, prim- 
adjunct de șef de secție la Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Constantin 
Mitea și Emilian Dobrescu, 
membri supleanți ai Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, consilieri la 
Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român.

Din partea chineză, tova
rășii : Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat, Huan Iun-Șen, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti-

(Continuare în pag. a Il-a) 

împreună cu premierul 
Ciu En-lai trec în revistă uni
tățile reprezentative ale tru
pelor terestre, marine și avia
ției. miliției populare și găr
zilor roșii aliniate pe aero
port. Miile de locuitori pre
zenți izbucnesc în urale, scan
dează pentru prietenia dintre 
popoarele român și chinez. 
Pe mari pancarte se află scri
se în limbile română și chi
neză cuvintele: „Călduroase 
urări de drum bun delegației 
de partid și guvernamentale 
române". Grupuri de tineri și 
tinere îmbrăcați în costume

(Continuare în pag. a Il-a)
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dului Comunist Chinez, șef al 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Eli
berare, Iao Ven-iuan, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Ștat, Ciu Ui-tso, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez, adjunct al șe
fului Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Ren Biao, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, șe
ful secției relații externe 
a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
Ci Pîn-fei, ministru' ad-inte- 
rim al afacerilor externe, Fan 
I, membru supleant al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, ministru al 
relațiilor economice cu străi
nătatea, Li Cian, membru ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, mi
nistru adjunct al comerțului 
exterior, Cian Hai-fun, amba
sadorul Republicii Populare 
Chineze în Republica Socia
listă România, Li Lien-cin, 
Han Siu și Liu Ka-min, lu
crători cu munci de răspun
dere în ministerele interesate. 
Partea română a informat 
partea chineză despre reali
zările obținute de poporul ro
mân. Sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frun
te cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in edificarea socia
lismului. despre activitatea 
creatoare pd'T^e"6fMd§fâ'ș6af?Pl 
muncitorii, țărânii
teri, int.electualii'.pewtr.u .înde
plinirea sarcinilor, rt planului 
cincinal 1971—1975 în vederea 
dezvoltării continue a econo
miei, științei și culturii, a per
fecționării organizării și con
ducerii vieții sociale, a reali
zării obiectivului trasat de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român — fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Partea chineză a informat 
despre istoria luptei celor 
două linii în interiorul Parti
dului Comunist Chinez, des
pre semnificația și necesitatea 
marii revoluții culturale pro
letare, inițiată și condusă per
sonal de tovarășul Mao 
Tzedun, și despre marile vic
torii obținute în această revo
luție. t>e asemenea, ea a in
format despre construcția so
cialismului în Republica 
Populară Chineză și despre 
succesele obținute de poporul 
chinez în înfăptuirea sarcini
lor de luptă trasate de Con
gresul al iX-lea al Partidului 
Comunist Cninez pentru des
fășurarea continuă a procesu
lui luptă — critică — trans
formare, pentru transpunerea 
multilaterală în practică a li
niei de a promova revoluția, 
de a stimula munca, producția 
și pregătirile împotriva războ
iului.

Partea română a subliniat 
uriașa însemnătate internațio
nală a victoriei luptei revolu
ționare a poporului chinez, 
sub conducerea Partidului Co
munist. Crearea Republicii 
Populare Chineze a determi
nat o cotitură radicală în des
tinele poporului chinez, și 
totodată, a produs o schim
bare istorică în raportul de 
forțe pe plan internațional, 
Sporind considerabil poten
țialul socialismului în lume. 
Prin munca sa eroică și plină 
de abnegație, harnicul și ta
lentatul popor chinez a în
făptuit, sub conducerea glo
riosului partid comunist, în 
frunte cu tovarășul Mao 
Tzedun, profunde transfor
mări revoluționare în toate 
domeniile vieții sociale, a ob
ținut succese strălucite în 
opera de făurire a societății 
noi, socialiste. Poporul român 
se bucură din toată inima de 
marile realizări dobîndite de 
poporul frate chinez în spori
rea continuă a potențialului 
economic, tehnic și științific 
al țării, văzind în acestea o 
contribuție de preț la crește
rea puterii și prestigiului so
cialismului în lume, la conso
lidarea forțelor care luptă 
împotriva politicii agresive a 
imperialismului, pentru liber
tate și independență, pentru 
salvgardarea păcii. Poporul 
român adresează poporului 
chinez felicitări cordiale și ii 

urează noi succese în opera de 
construire a socialismului în 
Republica Populară Chineză.

Partea chineză a elogiat în 
mod călduros spiritul revolu
ționar de luptă al poporului 
român. Harnicul și curajosul 
popor român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 

în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a ținut piept cu 
hotărîre presiunilor imperia
liste, obținînd astfel victorii 
însemnate în lupta pentru a- 
părarea independenței națio
nale și a suveranității țării. 
Poporul român, ducînd in 
mod consecvent o politică in
dependentă de sine stătătoare, 
de valorificare a propriilor 
forțe și a resurselor țării, a 
dezvoltat, prin munca sa har
nică, economia într-un ritm 
accelerat și a dobîndit în fe
lul acesta mari succese în 
operă de construire a socia
lismului. Partea chineză a re
afirmat că poporul chinez, 
călit prin marea revoluție 
culturală proletară, îndepli- 
nindu-și îndatoririle interna
ționaliste, sprijină cu fermi
tate. ca și pînă acum, lupta 
dreaptă a poporului român 
pentru apărarea independen
ței naționale și suveranității 
de st*;, sprijină cu fermitate 
poporul român, în opera sa de 
construire a socialismului.

La convorbiri, cele două 
părți au subliniat că poporul 
român și poporul chinez și-au 
manifestat întotdeauna sim
patia unul față de altul, s-au 
sprijinit reciproc și au înche
gat o profundă prietenie mili
tantă în lupta comună îrhpo- 
triva imperialismului și reac- 
țiunii, împotriva politicii de 
forță, precum și în opera de-A», .►.>»* tMUUO . t ».«■ ,■ 1 U;.. :construire a -socialismului vi 
afnoele țări.-------- v“ "

CeTe- ffdtlă" păFți
cu-'’"satisfacție"’că/'îrȚ’ultimii 
ani, s-au dezvoltat foarte pu
ternic relațiile dintre cele 
două partide, țări și popoare 
ale României și Chinei, au 
sporit întîlnirile dintre con
ducătorii celor două țări, s-a 
adîncit cunoașterea reciprocă, 
a cunoscut 6 întărire și lărgi
re însemnată colaborarea rb- 
mâno-chineză în domeniile po
litic. economic, cultural și în 
alte domenii-

Relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două 
partide, țări și popoare ale 
României și Chinei sînt baza
te pe marxism-leninism și in
ternaționalism proletar, pe 
respectarea cu strictețe a 
principiilor egalității depline 
în drepturi, independenței, 
respectului reciproc și a nea
mestecului în treburile inter
ne, relații care pot rezista la 
încercări. Dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre România și China este 
în folosul cauzei revoluționa
re a celor două popoare și a 
popoarelor din lumea întrea
gă. Ambele părți au exprimat 
în unanimitate hotărîrea de a 
întări mai departe prietenia 
revoluționară și unitatea de 
luptă dintre cele două parti
de. țări și popoare, de a lărgi 
relațiile de colaborare în dife
rite domenii,

Partea română a exprimat 
și cu acest prilej Partidului 
Comunist Chinez și Guvernu
lui Republicii Populare Chi
neze vii mulțumiri din partea 
poporului român pentru soli
daritatea tovărășească și prie
tenească manifestată prin aju
torul material prețios acor
dat, în mod gratuit, în legă
tură cu calamitățile naturale 
din primăvara anului 1970.

Partea chineză a exprimat 
mulțumiri cordiale pentru 
sprijinul și ajutorul pe care 
Partidul Comunist Român, 
Republica Socialistă România 
și poporul român le-au acor
dat poporului chinez în lupta 
sa revoluționară și în opera 
de construire a socialismului-

Ambele părți consideră că 
evoluția situației internațio
nale actuale este tot mai fa
vorabilă popoarelor lumii și 
tot mai defavorabilă imperia
lismului american și tuturor 
reacționarilor.

Cele două părți au arătat 
că Indochina constituie în 
prezent principalul cîmp de 
bătălie în cadrul luptei duse 
de popoarele din întreaga 
lume împotriva imperialismu
lui american. în deplin acord, 
părțile au reafirmat că spriji
nă cu hotărîre eroicele po
poare vietnamez, cambodgian 
și laoțian în războiul lor de 
rezistență împotriva agresiu
nii americane și pentru apă
rarea ființei naționale. Ele au 
constatat cu bucurie că, după 

conferința la nivel înalt a po
poarelor din Indochina, unin- 
du-se strîns și coordonîndu-și 
eforturile, popoarele din Viet
nam, Cambodgia și Laos au 
devenit tot mai puternice pe 
măsură ce luptă, au creat o 
situație excelentă pe cîmpul 
de bătălie. Ambele părți feli
cită cu căldură cele trei po
poare din Indochina pentru 
marile victorii dobîndite în 
războiul de rezistență împotri
va agresiunii americane și 
pentru apărarea ființei națio
nale. Ele felicită cu căldură 
poporul cambodgian pentru 
marile victorii obținute sub 
conducerea șefului de stat, 
prințul Norodom Sianuk. și a 
Frontului Unit Național din 
Cambodgia, în lupta dreaptă 
împotriva imperialismului a- 
merican și a lacheilor lui de 
la Pnom Penh și Saigon ; ele 
salută cu căldură marea vic
torie obținută pe șoseaua 
nr. 9.

Ambele părți consideră că 
problema vietnameză trebuie 
să fie rezolvată pe baza solu
ției globale în zece puncte și 
a inițiativei în opt puncte pre
zentate de Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud și Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud-

De asemenea, ele consideră 
că problema laoțiană trebuie 
soluționată de poporul lao
țian însuși, în conformitate 
cu propunerile în cinci punc
te privind rezolvarea politică, 
prezentate de Partidul Neo 
Lao Haksat, la 6 martie 1970.

Cele două părți sprijină cu 
fermitate poziția solemnă, cu
prinsă în declarația în cinci 
puncte, făcută la 23 martie 
1970, de prințul Norodom Sia
nuk, șe,tul statului Cambod
gia.

Trupele agresoare ale State
lor Unite ale Americii și ale 
sateliților lor trebuie să fie 
retrase complet din Indochina 
și să fie respectat dreptul 
popoarelor vietnamez, laoțian 
și cambodgian de a-și hotărî 
singure destinele, fără nici un 
amestec din afară. Popoarele 
din Indochina vor învinge în 
mod sigur, iar imperialiștii a- 
mericani și lacheii lor vor 
eșua cu siguranță.

Ambele părți sprijină Cu ho
tărîre lupta popoarelor japo
nez, coreean și din alte țări 
ale Asiei împotriva reînvierii 
militarismului japonez de că
tre reacțiunea arhericano-japo- 
neză.

Părțile sprijină cu fermitate 
lupta dreaptă a eroicului popor 
coreean contra agresiunii im
perialismului american și pen
tru unificarea pașnică a pa
triei.

Cele două părți și-âu reafir
mat solidaritatea și sprijinul 
hotărît cu lupta popoarelor 
din Asia, Africa și America 
Latină împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru elibe
rarea națională și menținerea 
independenței naționale și a 
suveranității de stat.

Părțile sprijină în mod ferm 
lupta poporului cubanez împo
triva agresiunii și amenințării 
din partea imperialismului a- 
merican, pentru apărarea inde
pendenței și suveranității na
ționale.

Expunîndu-și pozițiile în le
gătură cu soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat, 
cele două părți au reafirmat 
solidaritatea cu lupta dreaptă 
a popoarelor arabe împotriva 
imperialismului, pentru apăra
rea independenței naționale, 
pentru progres social. Ele se 
pronunță pentru rezolvarea 
problemei populației palesti
niene în conformitate cu inte
resele ei naționale.

Ambele părți sînt solidare 
cu lupta popoarelor din dife
rite țări pentru retragerea tu
turor trupelor străine de pe 
teritoriul altor state, pentru 
desființarea tuturor bazelor 
militare străine, pentru des
ființarea tuturor blocurilor mi
litare.

Cele două părți au subliniat 
că imperialismul întreprinde 
agresiuni, promovează o poli
tică de dictat, dominație și 
subminare, se amestecă în tre
burile Interne ale altor state. 
Aceasta constituie sursa în
cordării situației internaționa
le. Atîta vreme cît mai există 
imperialismul, continuă să 
existe pericolul unui nou răz
boi mondial. De aceea, po
poarele lumii trebuie să fie 
vigilente și pregătite. Cele 
două părți consideră că prin 
lupta popoarelor se pot ob
ține cu siguranță noi victorii 
împotriva imperialismului, 
pentru pace.

Părțile au relevat că, în ul
timii ani, tot mai multe state 
mici și mijlocii se unesc și se 
împotrivesc politicii imperia
liste de forță, își apără intere
sele naționale, independența și 
suveranitatea. Aceasta consti
tuie o componentă importantă 
a luptei ce se desfășoară în 
prezent împotriva imperialis
mului și neocolonialismului.

Ambele părți consideră că 
relațiile dintre state, indiferent 
de regimul lor social, indife
rent dacă sînt mari sau mici, 
trebuie să se întemeieze pe 
respectul reciproc al principii
lor Suveranității, independen
ței și integrității teritoriale, al 
neagresiunii reciproce, al nea
mestecului reciproc în treburi
le interne, al egalității și a- 
vantajului reciproc, al coexis
tenței pașnice.

Partea română a informat 
despre activitatea desfășurată 
de România în vederea reali
zării securității în Europa, 
pentru a se preveni orice agre
siune sau acte de folosire a 
forței, ori de amenințare cu 
forța. Partea chineză a expri
mat sprijinul său față de a- 
ceastă activitate a României și 
a afirmat că pentru men
ținerea păcii și securității, po
poarele din Europa trebuie să 
se pronunțe cu hotărîre împo
triva imperialismului, a politi
cii de dominație și dictat ; tre
buie; ea popoarele, și țările..eur 
ropene;"mari-sari micij'să de
pună eforturi’ comune:’ să-în- 
treprtndă'’mătsuri"corrcrete și, 
în felul acesta, să obțină pacea 
și securitatea europeană.

Partea română declară că 
rezolvarea durabilă a marilor 
probleme ale vieții internațio
nale nu poate fi concepută as
tăzi fără participarea Republi
cii Populare Chineze. Tendin
țele tot rtiai pronunțate care 
se observă, în ultimul timp, 
din partea unor state capita
liste pentru normalizarea re-

NICOI.AE CEAUȘESCU
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România
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escortă de onoare de la fron
tiera țării.

Salutați cu puternice aplauze, 
cu ovații și uratele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației 
române coboară scara avionului. 
Ei sînt întîmpinați cordial de 
secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri, tovarășul Kim lr Sen, îm
preună cu soția sa, Kim Săng E. 
Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări își string 
cu căldură mîinile.

Tovarășul Kim Ir Sen salută, 
apoi, pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne — tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al • Con
siliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid București, primarul 
general al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Un grup de pionieri îmbrăcați 
în costume naționale coreene, în
conjoară cu voioșie pe oaspeții 
români, le oferă buchete de flori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
soția sa se fotografiază împreună 
cu pionierii.

Ceremonia oficială a sosirii de
legației este marcată de momen
tul solemn al intonării imnurilor 
de stat ale României și Coreei, 
în timp ce sînt trase 21 de salve 
de artilerie în cinstea dele

lațiilor cu Republica Populară 
Chineză corespund cauzei co
laborării între state cu orîn- 
duiri sociale diferite, interese
lor păcii și securității interna
ționale. România se pronunță 
cu hotărîre pentru retragerea 
bazelor militare ale S.U.A. din 
Taivan — teritoriu inalienabil 
al Republicii Populare Chine
ze. Partea română reafirmă și 
cu acest prilej sprijinul său 
hotărît în favoarea restabilirii 
dreptului legitim al Republicii 
Populare Chineze la Organi
zația Națiunilor Unite, în Con
siliul de Securitate și în alte 
organisme internaționale.

Cele două părți au constatat 
cu bucurie că relațiile dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez au 
cunoscut o nouă dezvoltare în 
ultimii ani. Ambele părți au 
căzut de acord să întreprindă 
măsuri corespunzătoare pentru 
a dezvolta și mai mult rela
țiile bilaterale dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez.

Părțile au apreciat că vi
zita de prietenie în Republica 
Populară Chineză a delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste Româ
nia a adus o contribuție pre
țioasă la întărirea și mai pu
ternică a prieteniei militante 
și a unității revoluționare din
tre cele două partide, țări și 
popoare. ,

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român' și Gu
vernul Republl'cii Socialise 
România au adresat Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez și guvernului 
Republicii Populare Chineze 
invitația ca o delegație de 
partid și guvernamentală să 
efectueze o vizită de prietenie 
în Republica Socialistă Româ
nia. Partea chineză a acceptat 
cu plăcere această invitație, 
data efectuării vizitei utmînd 
să fie stabilită ulterior.

CIU EN-LAI 
membru al Comitetului 

Permanent al Biroului Politic 
al Comitetului Central

al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze 

gației române, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Kim Ir Sen și Ion 
Gheorghe Maurer trec în revistă 
unitățile de infanterie, aviație și 
marină care alcătuiesc garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți ro
mâni sînt salutați de personalită
țile coreene venite în întîmpina- 
rea delegației române : Kim Ir, 
Pak Sen Cer, Kim Iăng Gin, O 
Jin U, membri ai comitetului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
Ten Diun Theak, Yang Hyong 
Sop, Kim Man Ghen, membri su
pleanți ai Comitetului Politic, 
Kan Rian Uk, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme, Pek Vam Un, președin
tele Adunării Populare Supreme, 
Hă Dam, ministru de externe, 
precum și Kang Iăng Săp, am
basadorul Republicii Democrate 
Populare Coreene la București, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, ai 
guvernului, conducători ai orga
nizațiilor de stat și obștești, ge
nerali.

Pe aeroport erau, de asemenea, 
prezenți Aurel Mălnășan, amba
sadorul României la Phenian, 
membru al delegației de partid 
și guvernamentale române, și 
membri ai ambasadei.

Sînt prezentați șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Phe
nian.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen primesc defilarea 
gărzii de onoare.

In încheierea ceremoniei, con
ducătorii de partid și de Stat ai 
celor două țări rostesc scurte cu- 
vîntări.

In urale puternice, se înaltă 
spre văzduh, ritmate de mii de 
glasuri, urările în limbile coreeană 
și română „Huan Yang" — „bun 
venit", „Josan Romania cinsan 
manse" — „Trăiască prietenia ro- 
mâno-coreeană".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, împreună cu soțiile,

COMUNICATULUI COMUN
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mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, George 
Macovescu, membru al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist R.omân, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, am
basadorul Republicii Socialis
te România în Republica 
Populară Chineză, consilieri și 
experți.

Erau prezenți, din partea 
chineză, Huan Iun-Șen, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu

PLECAREA DIN PEKIN
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pitorești interpretează dansuri 
populare chinezești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și soția sa. Elena Ceaușescu, 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer și ceilalți membri ai dele
gației române, își iau rămas 
bun cu căldură de la premie
rul Ciu En-lai. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En- 
lai își string cu căldură mîi- 
nile, se îmbrățișează.

Apoi, secretarul general al 
Partidului Comunist Român 
și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și ceilalți membri ai 
defegației române își iau ră
mas bun de la Huan Iun-Șen, 
membru al Biroului Politic al
C C. al P.C. Chinez, șeful Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Elibera
re, Cian Ciun-Ciao, membru 
al Biroului Politic, prim-se- 
cretar al Comitetului de
partid al orașului Șanhai, 
lao Ven-iuan, membru al Bi
roului Politic, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ie Cien-in, membru al 
Biroului Politic, vicepreședin
te al Comisiei militare din ca
drul C.C. al P.C. Chinez, Ie 
Ciun, membru al Biroului Po
litic, soția vicepreședintelui 
Lin Biao, U Fa-sien, Li Tso- 
pen, Ciu Ui-tso, membri ai 
Biroului Politic, adjuncți ai 

precum și membrii delegației ro
mâne și personalitățile oficiale 
coreene, părăsesc aeroportul, în- 
dreptîndu-se spre oraș.

Primul popas are loc la intra
rea în Phenian, în piața lanmot- 
dong, „Piața nufărului", înconju
rată de parcul cu același nume, 
dominată de portretele tovarășilor 
Nicoale Ceaușescu și Kim Ir Sen 
și de urarea „Bine ați venit soli 
ai prieteniei poporului român"!. 
Mulțimea aflată aici înconjoară 
cu căldură pe oaspeții români. 
Tinere în costume naționale co
reene oferă trandafiri roșii tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen și soțiilor lor, membrilor de
legației române.

SOSIREA
LA PHENIAN

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor doua țări străbat a- 
poi orașul într-o mașină deschisă. 
O grandioasă și impresionantă 
sărbătoare populară întîmpină pe 
înalții oaspeți români de-a lungul 
întregului drum străbătut. Mași
nile parcurg arterele principale 
ale orașului în mijlocul uralelor 
care nu mai contenesc. Sute de 
mii de locuitori flutură stegulețe 
românești și coreene, agită bu
chete de trandafiri roșii, eșarfe de 
mătase, lansează în văzduh sute 
de baloane viu colorate. Din loc 
în loc, se află orchestre populare, 
coruri de bărbați și femei. Cînte- 
cele coreene alternează cu melo
dii românești. Grupuri folclorice 
interpretează frumoase dansuri 
populare : „Dansul coșulețelor cu 

lui Comunist Chinez, șef al 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Eli
berare, Iao Ven-iuan, membru 
al Biroului Pplitic al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, vice
premier al Consiliului de Stat, 
Ciu Ui-tso, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Ken Biao, membru al Comite
tului Central al Partidului Co

șefului Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Ciu Den-kuei, Li 
Te-sîn, membri supleanți ai 
Biroului Politic, Go Mo-jo, 
membru al C.C. al P.G Chi
nez, vicepreședinte al Comi
tetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților populari din 
întreaga Chină, Ken Biao, 
membru al C.C., șeful Secției 
relații externe a C.C. al P C. 
Chinez, U De, membru al Co
mitetului Central, al doilea 
secretar al Comitetului Muni
cipal Pekin al P.C. Chinez, 
Ci Pîn-fei, ministru ad-inte-

int ii’is : io iș iniuataiKj 

DE LA BORDUL AVIONULUI
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului MAO 
TZEDUN, președintele C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
tovarășului LIN BIAO, vicepreședintele C.C. al P. C. Chinez, 
și tovarășului CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, următoarea telegramă :

Părăsind teritoriul Republicii Populare Chineze, adresăm 
încă o dată calde mulțumiri pentru sentimentele prietenești 
și ospitalitatea desăvîrșită cu care am fost primiți pretutin
deni, în cursul vizitei noastre în marea dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, convorbirile 
rodnice pe care le-am purtat împreună vor întări și mai mult 
prietenia și colaborarea multilaterală dintre partidele și ță
rile noastre. în interesul popoarelor român și chinez, al în
tăririi forțelor socialismului și păcii în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, 
comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Republica 
Populară Chineză urarea tovărășească de a obține noi și mari 
succese in construcția socialistă, in întărirea și înflorirea con
tinuă a patriei.

flori", al evantaielor, „dansul cu 
tamburine și tobe", „dansul su
veicii".

La trecerea peste Canalul Bo- 
tongang, în întîmpinarea oaspeți
lor au venit purtătorii de drapel 
ai tuturor unităților de pionieri 
din oraș. Mașinile se opresc. To
varășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen primesc raportul prezentat 
de un băiat și o fată, purtători 
ai cravatei roșii.

In această atmosferă sărbăto
rească, sînt străbătute bulevarde
le Ryong-Hing și Ual-Hiang. In 
depărtare se zărește binecunoscu
ta statuie „Cian-Li-Ma", un ade
vărat simbol al cutezanței și iz- 
bînzii dăltuit în bronz. „Cian-Li-

Ma“ — calul înaripat din 
străvechea legendă coreeană 
— poate trece dintr-un salt, 
fără să fie de nimic împie
dicat, peste ape și munți; 
el poartă, avîntîndu-se spre înăl
țimi, un grup statuar înfățișînd 
un muncitor și o țărancă. Este 
acesta un simbol al mersului îna
inte al Coreei spre socialism și 
comunism, al forței și energiei 
descătușate a maselor populare 
cărora partidul, orînduirea socia
listă le-au conferit noi valențe 
și noi dimenisuni. „Cian-Li-Ma" 
este astăzi și numele unei largi 
mișcări emulative de masă, care a 
reliefat măsura hărniciei și talen
tului creator al poporului coree- 

munist Chinez, șeful Secției 
relații externe a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, Ci Pîn-fei, minis
tru ad-interim al afacerilor 
externe, Cian Hai-fun, amba
sadorul Republicii Populare 
Chineze în Republica Socialis
tă România.

Au fost prezente, de aseme
nea, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și tovarășa Lin da
mei, soția vicepremierului Li 
Sien-nien.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ciu En- 
lai și-au strîns cu căldură mîi- 
nile.

(Agerpres)

rim al afacerilor externe, Lim 
Cia-mei, soția vicepremierului 
Li Sien-nien, și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Pekin, Aurel 
Duma, și membrii ambasadei.

Delegația română a fost 
salutată cu aceleași senti
mente de caldă prietenie ma
nifestate de poporul chinez în 
tot timpul vizitei făcute de 
delegația de partid și guver
namentală română în R. P. 
Chineză.

U .sott nih s- 

an. Aceeași imagine a statuii, a- 
lături de cifra 6, poate fi văzută 
pe clădirile înalte ale orașului, 
mărturie a hotărîrii clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității 
coreene de a înfăptui în termenul 
cel mai scurt obiectivele prevă
zute în actualul plan de șase ani. 
De-a lungul traseului pot fi vă- 
zuți numeroși muncitori și mun
citoare, îmbrăcați în haine de 
lucru, care au venit să aducă oas
peților din România salutul co
lectivelor de muncă din acest 
puternic centru economic, unde 
30 la sută din producția indus
trială a țării este concentrată în 

eel'e peste 500 de fabrici și uzi
ne existente.

Drumul spre monumentul 
„Cian-Li-Ma", care domină ora
șul de pe una din înălțimile sale, 
colina Mansude, este străjuit ele 
numeroase blocuri moderne. Ele 
alcătuiesc o reprezentativă poartă 
de intrare a capitalei reclădite 
din temelii, după agresiunea im
perialistă americană din anii 
1950—1953, în urma căre- 
ia mai rămăsese intactă doat 
o singură clădire a Phenia
nului. Fațadele blocurilor sînt) 
împodobite cu drapelele oe'o 
lor două țări, cu mari panouri 
pe care se află înscrise, în limb

NICOI.AE
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Vizita delegației de partid și guvernamentale române

conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în B. P. D. Coreeană

Cuvintarea de salut 
a tovarășului 
KIM IR SEN

Toastul tovarășului 
Kim Ir Sen

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

nezdruncinat. de prietenie 
încă din trecut.

Poporul nostru dă întotdea
una o înaltă prețuire relații
lor de prietenie și colaborare 
cu poporul român, statornici
te în lupta pentru realizarea 
țelurilor și idealurilor comu
ne, se bucură în mod sincer 
de realizările strălucite do- 
bindite de harnicul și talen
tatul popor român în con
struirea societății noi, sub 
conducerea justă a Partidului 
Comunist Român, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

România, republică socialis
tă suverană. pășește astăzi 
viguros pe drumul spre noi 
progrese și civilizație, pe dru
mul luptei împotriva imperia
lismului, pentru apărarea 
păcii.

Delegația de partid și gu
vernamentală română a sosit 
în țara noastră aducind cu ea 
simbolul avintului creator al 
poporului român și dorința 
nobilă de a întări solidaritatea 
frățească cu poporul coreean.

Cuvintarea
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)

sinceră satisfacție și întrunesc 
o înaltă prețuire din partea 
întregului nostru popor.

Vizita noastră este urmarea 
firească a bunelor relații de 
prietenie ce se dezvoltă con
tinuu între partidele și țările 
noastre, pe baza principiilor 
de nezdruncinat ale marxism- 
leninismului și internaționalis
mului socialist, pe stimă și 
încredere reciprocă, constituie 
o expresie a solidarității po
porului român cu lupta po
porului coreean pentru reali
zarea sarcinilor sale legitime 
de reunificare . pașnică a pa
triei.

Exprimăm convingerea, 
dragi tovarăși, că vizita pe 
care o începem astăzi, într-o 
atît de plăcută ambianță to
vărășească, convorbirile pe 
care le vom avea, întîlnirile cu 
populația vor adinei și mai 
mult cunoașterea reciprocă, 
vor contribui la consolidarea 
și dezvoltarea în continuare a 

bile coreeană fi română, cuvin
tele „prietenie", „coeziune", u- 
rările „trăiască prietenia dintre 
popoarele român și coreean", 
„întîmpinăm cu căldură delega
ția de partid și guvernamentală 
română" ; imagini ale globului 
pămtntesc pe care cele două state 
— România șt Coreea — 
sint unite prin steagurile lor 
naționale, semnifică mesajul 
de prietenie adus de solii 
poporului nostru, faptul că, 
în pofida distanței geografice, oa
menii muncii din țările noastre 
se simt alături, uniți prin aceleași 
năzuințe în lupta lor pentru con
strucția socialismului, pentru 
pace în lumea întreagă.

Sosirea coloanei oficiale în 
dreptul monumentului „Cian-Li- 
Ma" marchează un moment deo
sebit. Se aud sunete de trompe
tă. Membri ai gărzilor de auto
apărare prezintă onorul. Pe te
rasele de gazon ale monumen
tului este compusă din tranda
firi roșii urarea de „bun venit", 
în limba română.

Locuitorii Phenianului au re
zervat oaspeților, înainte de so
sirea la reședința oficială Hîng- 
bu, aflată într-o pitorească re
giune străbătută de fluviul De- 
dongan, și o altă surpriză: un 
numeros grup de tineri și tine
re au înscris cuvintele : „Bun ve
nit I" cu ajutorul unor plăcuțe 
diferit colorate care, printr-o in
genioasă manevrare, compun a- 
poi alternativ steagurile naționale 
ale celor două țări.

Prin întreaga sa desfășurare, 
grandioasa primire făoută de ca
pitala Republicii Populare De
mocrate Coreene oaspeților din 
România a constituit o vibrantă 
manifestare a sentimentelor de 
trainică prietenie, de stimă și 
respect pe care le nutresc reci
proc partidele, țările și popoare
le noastre.

Aceasta reprezintă un pu
ternic imbold pentru poporul 
nostru, care, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, 
luptă pentru consolidarea și 
dezvoltarea pe mai departe a 
orinduirii socialiste in țara 
noastră, pentru izgonirea im
perialiștilor americani din 
Coreea de sud și realizarea 
unității independente a pa
triei.

Stimați oaspeți.
Pretutindeni în țara noas

tră, dumneavoastră vă veți 
bucura de o primire ospitalie
ră, caldă și veți constata în 
mod nemijlocit sentimentul 
profund de prietenie nutrit de 
poporul nostru fată de po
porul frate român.

Noi dorim ca, în timpul 
șederii în țara noastră, dum
neavoastră, scumpii noștri 
oaspeți, să petreceți zile plă
cute și utile pentru ca vizita 
dumneavoastră să fie încunu
nată de rezultate minunate.

Trăiască prietenia și co
eziunea de luptă nezdrunci
nată dintre poporul coreean 
și poporul român !

de răspuns

prieteniei și colaborării între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, 
între Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană, spre 
binele celor două popoare și 
in interesul unității țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor care luptă 
împotriva imperialismului, 
pentru progres social și pace 
în lume.

Vă mulțumesc din inimă, 
stimați tovarăși, pentru primi
rea plină de cordialitate ce 
ne-o faceți, pentru cuvintele 
calde cu care ne-ați salutat pe 
pămintul patriei dumneavoas
tră.

„Să trăiască și să se întă
rească continuu prietenia și 
colaborarea dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Democra
tă Coreeană, dintre popoarele 
român și coreean".

Dînd glas acestor sentimen
te, ziarul „Rodon Sinmun", or
gan al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, sublinia — în edito
rialul apărut astăzi în pagina în
tâia sub titlul „Misiune de prie
tenie, soli dragi": „Noi, toți 
membrii de partid și întregul 
popor coreean, întîmpinăm cu 
căldură pe solii dragi ai priete
niei poporului român frate. Vi
zita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, reprezintă o 
mare contribuție la dezvoltarea 
și întărirea pe mai departe a re
lațiilor tradiționale de prietenie 
și colaborare între poporul co
reean și poporul român, o con
tribuție însemnată la coeziunea 
și solidaritatea țărilor socialiste, 
încercăm sentimente de mare 
satisfacție pentru relațiile de 
prietenie și întrajutorare care se 
dezvoltă între cele două po
poare, pe baza marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar. Avem convingerea că 
aceste relații de prietenie și co
laborare între popoarele noastre 
se vor dezvolta continuu, în in
teresul luptei împotriva imperia
lismului, pentru victoria cauzei 
socialismului".

Toate ziarele coreene publică, 
de asemenea, pe prima pagină, 
biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de fotogra
fia sa. Manșetele ziarelor poar
tă pe toată lățimea paginii în
tâi, în limbile coreeană și ro
mână, urarea: „Bun venit de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 1“

I. MARGINEANU
A. IONESCU 

R. CAPLESCU 
Foto : A. PASAT

Stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe Ion Gheor- 
ghe Maurer,

Stimați oaspeți români, 
Dragi tovarăși și prieteni,

Sîntem deosebit de bucuroși 
pentru faptul că ne-am întîl- 
nit astăzi din nou, la Phe
nian, capitala țării noastre, 
cu prietenii noștri apropiați, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Folosesc acest prilej plin de 
semnificație privind relațiile 
noastre prietenești pentru ca, 
în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, al guvernului Repu
blicii Populare Democrate Co
reene și al întregului popor 
coreean, să salut din nou, cu 
căldură, în țara noastră dele
gația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialis
te România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Atît Coreea cit și România 
sint țări frățești care, după 
cel de-al doilea război mon
dial. au pășit pe drumul con
struirii socialismului, în O- 
rient și Occident, iar popoare
le celor două țări ale noastre 
întrețin relații de strînsă 
prietenie și colaborare, pe 
baza principiilor marxism-le- 
ninismului și ale internațio
nalismului proletar-

Partidul Comunist Român 
frățesc are o glorioasă și lun
gă istorie, de 50 de ani, iar 
poporul român, sub steagul 
Partidului Comunist, a par
curs drumul unei lupte înde
lungate, grele dar fructuoase, 
pentru eliberare națională și 
de clasă.

Harnicul și talentatul popor 
român a înfăptuit, intr-o pe
rioadă relativ scurtă, o serie 
de reforme revoluționare, 
transformînd țara dintr-un 
stat agrar înapoiat într-o țară 
socialistă înfloritoare, cu o 
industrie modernă și o agri
cultură dezvoltată.

Astăzi, Republica Socialistă 
România, sub conducerea jus
tă a Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, devine din 
zi în zi tot mai frumoasă, tot 
mai măreață.

Poporul român, călăuzindu- 
se după sarcinile programati
ce trasate de Congresul al 
X-lea al partidului, duce o 
luptă fermă și continuă pen
tru construirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te și, apărînd cu hotărîre su
veranitatea țării împotriva im
perialismului, depune eforturi 
susținute pentru pace și secu
ritate în Europa și în lume.

Poporul coreean dă o înaltă 
prețuire succeselor strălucite 
pe care poporul frate român, 
strîns unit în jurul partidului. 
Ie depune în crearea vieții noi 
și își exprimă sprijinul și so
lidaritatea activă față de 
lupta sa dreaptă.

Actuala dumneavoastră vi
zită în țara noastră constituie 
nu numai un remarcabil eve
niment în consolidarea și dez
voltarea prieteniei și coeziu
nii între partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări, 
ci și o contribuție la extin
derea legăturilor de solidari
tate internaționalistă cu țări
le socialiste, pe baza princi
piului suveranității.

în timpul acestei vizite, 
veți avea prilejul să vedeți 
nemijlocit imaginea luptei a- 
vîntate a poporului coreean 
care, sub conducerea clarvă
zătoare a partidului nostru, 
traducînd în ideologia Juche, 
a realizat, într-o perioadă re
lativ scurtă, sarcina istorică a 
industrializării socialiste și, 
consolidîndu-și cu fermitate 
cuceririle revoluționare, apă
ră cu nădejde avanpostul de 
răsărit al socialismului. Dato
rită acțiunilor tot mai inten
se ale imperialiștilor ameri
cani îndreptate spre provoca
rea unui nou război și a u- 
neltirilor agresive tot mai fă
țișe ale militarîștjlor japonezi, 
care au intrat în cîrdășie cu 
imperialiștii americani, situa
ția țării noastre este în conti
nuare ascuțită și încordată- 
Poporul nostru continuă lupta 
fermă pentru a fi gata ori- 
cînd de a zădărnici orice a- 
gresiune prin surprindere din 
partea dușmanului, pentru ac
celerarea în ritm susținut a 
construcției socialiste în par
tea de nord a Republicii și a 
desăvirși revoluția sud-core- 

eană, venind în ajutorul po
porului sud-coreean, precum 
și pentru a realiza unificarea 
independentă și pașnică a pa
triei.

în preajma și după farsa 
„alegerilor" ilegale ținute sub 
amenințarea baionetelor de 
imperialiștii americani și ma
rionetele lor, s-a intensificat 
tot mai mult mișcarea tineri
lor. studenților patrioți și a 
maselor populare, sub steagul 
antiimperialist, antifascist și 
al democratizării țării, devine 
tot mai puternică tendința de 
a forma Frontul unic pentru 
salvarea națională, antiame- 
rican, și a se face mai puter
nic ca oricînd auzit glasul ce
lor care cer înfăptuirea con
tactelor dintre Nord și Sud, 
unificarea pașnică a patriei.

Aceasta atestă faptul că do
minația colonială a imperia
liștilor americani în Coreea 
de Sud este zădărnicită din 
temelii și că actualele mario
nete sint izolate complet de 
popor, iar sfîrșitul lor nu este 
departe.

Prin unirea forțelor și des
fășurarea unei vaste lupte co
mune de către toate forțele 
patriotice din Sudul și Nor
dul Coreei, vor fi zădărnicite 
toate manevrele criminale ale 
agresorilor imperialiști ameri
cani și ale actualei clici de 
marionete și va fi înfăptuită, 
fără îndoială, sarcina istorică 
a unificării patriei.

Lupta grea a poporului co
reean pentru retragerea agre
sorilor imperialiști americani 
din Coreea de Sud, pentru 
realizarea unificării indepen
dente, pașnice a patriei, se 
bucură și de sprijinul și soli
daritatea tot mai activă din 
partea popoarelor progresiste 
ale lumii. Atît in timpul răz
boiului de eliberare, cit și în 
timpul reconstrucției postbe
lice, poporul frate român ne-a 
acordat din toată inima un 
ajutor multilateral, dezintere
sat, iar astăzi sprijină activ, 
în diverse domenii, lupta po
porului coreean pentru unifi
carea patriei.

Pentru aceasta adresez tova
rășului Nicolae Ceaușescu, par
tidului și guvernului român, 
întregului popor român, pro
funda noastră gratitudine.

Relațiile de prietenie și co
laborare, care se dezvoltă pc 
zi ce trece în mod fericit în
tre cele două țări, Coreea și 
România, servesc nu numai 
intereselor popoarelor noastre, 
ci și intereselor întregii miș
cări comuniste internaționale.

Sprijinul reciproc și unita
tea țărilor socialiste, ale par
tidelor comuniste și muncito
rești, constituie un factor im
portant pentru victoria cauzei 
noastre comune și dacă se în 
temeiază pe principiile depli
nei egalități în drepturi, suve
ranității și respectului reci
proc și neamestecului în tre
burile interne, ale colaborării 
tovărășești, atunci această uni
tate poate fi, intr-adevăr, liber 
consimțită și consolidată.

Astăzi, pe arena internațio
nală se desfășoară o continuă 
luptă îndirjită intre socialism 
și imperialism, între forțele 
revoluționare și cele contrare
voluționare ; in această luptă, 
socialismul și forțele iubitoare 
de pace sint învingătoare, iar 
forțele imperialiste, agresive, 
cunosc o infringere și un fali
ment inevitabil.

Actuala situație cere ca ță- 

La sosirea pe aeroportul din Phenian

rile revoluționare din lume, în 
frunte cu statele socialiste, po- 
poarele țărilor care luptă, toa- ; 
te forțele interesate în lupta | 
antiimperialistă să se unească. : 
să izoleze total imperialismul 
american și, dindu-i lovituri 
comune, să grăbească și mai 
mult prăbușirea imperialismu
lui intrat în declin.

Poporul coreean, unit cu 
toate popoarele revoluționare 
din lume, va lupta cu fermitate 
și în viitor pentru victoria 
cauzei comune, a păcii, demo
crației, independenței națio
nale și a socialismului și va j 
acorda sprijinul și ajutorul său I 
activ luptei tuturor popoarelor 
și țărilor împotriva imperia
liștilor americani.

Noi sprijinim orice luptă e- 
roică antiamericană, de sal
vare a patriei, desfășurată dc 
popoarele din Vietnam, Laos și 
pambodgia și celelalte popoare 
indochineze, precum și lupta 
împotriva imperialismului a- 
merican și militarismului ja
ponez dusă de poporul chinez, 
cel japonez și de toate popoa
rele revoluționare din Asia

Noi sprijinim activ lupta tu
turor popoarelor arabe, inclu
siv a poporului palestinian, îm
potriva imperialismului ame
rican și a slugilor lor, agresorii 
israelieni, lupta popoarelor din 
Africa împotriva imperialis
mului, colonialismului, rasis
mului. pentru consolidarea Ii- ; 
bertății și independenței na- i 
ționale, lupta poporului cuba- | 
nez, constructor al socialismu
lui, pentru zădărnicirea acțiu
nilor continue de -agresiune și 
sabotaj ale imperiali&mului a- 
merican, precum, și lupta, .anti- . 
americană și antidictatorială a 
tuturor popoarelor din America 
Latină și ne exprimăm solida
ritatea cu lupta popoarelor eu
ropene pentru pace și securi
tate în Europa.

Dacă țările socialiste, parti
dele comuniste și muncitorești, 
tinind sus stindardul marxism- 
leninismului, vor colabora 
strîns și se vor uni ferm cu 
toate forțele revoluționare din 
lume, popoarele vor dobîndi ne 
fiecare front superioritatea co- 
vîrșitoare și vor putea doborî 
imperialismul, vor reuși să în
făptuiască pacea, independența 
națională și progresul social.

Sîntem ferm convinși că 
prietenia și coeziunea cu po
porul frate român se vor a- 
dinci și dezvolta și în viitor, în 
toate domeniile, prin lupta co
mună pentru victoria cauzei 
socialismului, împotriva impe
rialismului.

In aceste momente plăcute, 
în care întîmpinăm pe solii 
prieteniei poporului frate ro
mân, propun să ridicăm un 
pahar pentru prietenia și 
coeziunea de nezdruncinat 
dintre poporul coreean și po
porul român.

pentru coeziunea țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste 
internaționale,

în sănătatea stimatului tova
răș Nicolae Ceaușescu și a so
ției sale, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

în sănătatea stimatului to
varăș Ion Gheorghe Maurer.

în sănătatea tuturor mem
brilor delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii
Socialiste România, 

în sănătatea șefilor misiuni
lor diplomatice și a tuturor 
tovarășilor și prietenilor aici 
de față.

Stimate tovarășe Kim Ir 
Sen,

Stimată tovarășă Kim 
Săng E,

Stimate tovarășe Țoi En 
Ghen,

Dragi tovarăși și prieteni,

Ne simțim deosebit de bine 
în mijlocul dv„ in atmosfera 
atît de plăcută, plină de căl
dură prietenească pe care ați 
creat-o în jurul nostru, la a- 
cest dineu. Doresc, de aceea, 
să încep acest toast prin a vă 
exprima, în numele meu și al 
tovarășei mele, al întregii de
legații, cele mai cordiale mul
țumiri pentru ospitalitatea de- 
săvîrșită pe care ne-o acor
dați, precum și pentru fru
moasele cuvinte de apreciere 
rostite aici, la adresa parti
dului, a țării și a poporului 
român. îmi este deosebit de 
plăcut să folosesc acest prilej 
pentru a vă transmite dv„ 
tovarășe Kim Ir Sen, Comite
tului Central al Partidului 
Muncii, Prezidiului Adunării 
Populare Coreene Supreme și 
Cabinetului de miniștri, po
porului coreean, un fierbinte 
salut frățesc din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a Con
siliului de Stat și guvernului 
României socialiste, a între
gului nostru popor.

Ne aflăm încă sub impresia 
manifestărilor deosebit de 
călduroase cu care am fost în
tâmpinați în capitala patriei 
dv. și doresc să exprim, în 
acest cadru, vii mulțumiri lo
cuitorilor orașului Phenian 
pentru primirea prietenească 
ce ne-au făcut-o astăzi. Noi 
vedem în aceasta o expresie 
grăitoare a relațiilor de strîn
să prietenie și colaborare din
tre cele două partide și țări, a 
sentimentelor de stimă și so
lidaritate internaționalistă pe 
care le nutresc reciproc po
poarele român și coreean. 
Prietenia și colaborarea româ- 
no-coreeană s-au dezvoltat și 
cimentat trainic în lupta dusă 
de cele două țări și popoare 
ale noastre împotriva impe
rialismului, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru 
victoria revoluției socialiste și 
făurirea noii orînduiri.

în țara noastră este cunos
cută lupta îndelungată dusă 
în trecut de poporul coreean 
împotriva colonialismului, a 
militarismului japonez și a 
imperialismului american. Po
porul român și-a manifestat 
solidaritatea internaționalistă 
și a acordat un sprijin activ 
Republicii Populare Democra
te Coreene în anii războiului 
de apărare împotriva agresiu
nii imperialismului american. 
In acei ani de grele încercări 
pentru țara dv. România a 
primit cu dragoste la sinul 
său mii de copii, de fii ai Co
reei luptătoare, asigurind cu 
grijă părintească condiții pen
tru a învăța și a se pregăti 
profesional, spre a fi cit mai 
folositori la reîntoarcerea lor 
in patrie.

Prietenia și solidaritatea 
româno-coreeană a continuat 
să se întărească și să se dez
volte în procesul luptei pen
tru făurirea noii orînduiri 
in Republica Socialistă Româ
nia și în Republica Populară 
Democrată Coreeană, al co
Iaborării și sprijinului reci
proc pe care și le-au acordat 
cele două popoare in con
strucția socialistă.

în România Socialistă sint 

urmărite și salutate cu simpa
tie realizările pe care poporul 
coreean le-a obținut în cadrul 
uriașului efort de refacere a 
țării, distrusă de război, de 
dezvoltare a patriei pe baze 
noi, socialiste. Ne bucură sin
cer, dragi tovarăși, că avem 
astăzi prilejul să fim oaspeții 
unui oraș erou care, aseme
nea întregii dv, țări, a renăs
cut din propria sa cenușă și 
cunoaște o puternică înflori
re. Apreciem in mod deosebit 
importantul succes pe care 
poporul coreean, condus de 
Partidul Muncii, în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, l-a re
purtat în dezvoltarea indus
triei și agriculturii, a științei, 
invățămintului și culturii, in 
ridicarea nivelului de viață 
al oamenilor muncii, precum 
și întărirea și apărarea țării.

Ca prieteni și tovarăși de 
luptă împotriva imperialis
mului și pentru victoria so
cialismului, noi vă felicităm 
călduros pentru tot ceea ce 
ați înfăptuit pină acum și vă 
dorim noi și mari succese. în 
făurirea noii orînduiri, în în
florirea patriei dv.

Țin să subliniez, și cu acest 
prilej, că țara noastră sprijină 
cu hotărire aspirațiile legitime 
ale poporului coreean de 40 
milioane, îndreptate spre res
tabilirea unității patriei sale, 
pc o bază pașnică și democra
tică. Ne pronunțăm pentru re
tragerea trupelor Statelor Uni
te ale Americii și desființarea 
bazelor americane din Coreea, 
pentru asigurarea dreptului 
inalienabil al poporului co
reean de â' hotărî singur asupra 
problemelor care_ îl privesc. In 
acest sens, susținem noile pro
puneri ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene, me
nite să pună capăt dezmem
brării artificiale a Coreei con- 
siderind că ele se află în de
plină concordanță cu interesele 
destinderii și păcii în Asia și 
in lume.

Stimați tovarăși,

Doresc să arăt că, la rîndul 
său, poporul român a obținut 
rezultate de seamă în construc
ția socialistă, in ridicarea eco
nomică, culturală și socială a 
țării. înfăptuind cu succes pre
vederile planului 1966—19*0, 
poporul nostru își concentrea
ză în prezent forțele în vede
rea transpunerii în viață a 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Noul cin
cinal — care va reprezenta o 
etapă hotăritoare in realizarea 
acestui obiectiv fundamental 
— asigură, prin prevederile 
sale, un puternic avînt al for
țelor de producție ale țării, 
progresul rapid și intens al ști
inței și culturii, creșterea con
tinuă a bunăstării întregului 
popor.

Clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, strîns unite 
în jurul Partidului Comunist 
Român — care a sărbătorit re
cent împlinirea a 50 de ani de 
existență — acționează în mod 
ferm pentru a înfăptui poli
tica marxist-leninistă a parti
dului. Noi considerăm că, asi
gurind realizarea în cele mai 
bune condiții a programului 
de edificare socialistă a țării, 
de ridicare și înflorire a pa
triei, ne îndeplinim nu numai 
o inaltă îndatorire națională 
și o obligație supremă față de 
propriul nostru popor, ci și o 
îndatorire internaționalistă 
față de cauza generală a so
cialismului, a întăririi forțelor 
revoluționare, antiimperialis- 
te din întreaga lume.

Partidul și guvernul țării 
noastre dau o inaltă apreciere 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată coreeană, 
dintre poporul român și po
porul coreean. Constituie pen
tru noi un motiv de deosebită 
satisfacție faptul că aceste re
lații frățești se dezvoltă în mod 
fericit, pe temelia solidă a co
munității de orînduire și de 
țeluri, a ideologiei marxist-le- 
niniste, pe principiile respec
tării independenței și suvera
nității naționale, a neameste
cului în treburile interne, e- 
galității depline in drepturi, ale 
solidarității și întrajutorării to
vărășești. Ne exprimăm con
vingerea că în cadrul întâlni
rilor și convorbirilor pe care le 
vom avea vom putea evidenția 
si pune în valoare noi posibi
lități de a întări și dezvolta 
prietenia româno-coreeană. de 
a conlucra fructuos pe mul
tiple planuri — politic, econo
mic, tehnico-științific, cultu

ral — în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului 
și păcii.

România situează în centrul 
politicii sale externe dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
solidaritate cu toate țările so
cialiste, depune eforturi susți
nute în direcția unității și co
laborării dintre ele, văzînd în 
aceasta o condiție fundamenta • 
lă a întăririi forțelor socialis
mului, a frontului revoluționar 
antiimperialist. De asemenea, 
partidul nostru promovează 
largi relații cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
mișcările democratice și pro
gresiste de pretutindeni, cu 
toate forțele care se ridică îm
potriva politicii imperialiste, 
de agresiune și dominație, 
pentru apărarea libertății și 
independenței lor naționale, 
pentru progres social.

România acordă sprijinul său 
mișcărilor de eliberare națio
nală, dezvoltă continuu rela
țiile cu noile state indepen
dente, fiind convinsă că prin 
aceasta își aduce contribuția 
la lupta antiimperialistă, la 
zădărnicirea politicii de promo 
vare a colonialismului și neo- 
colonialismului.

Țara noastră este Pe deplin 
solidară și sprijină activ lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare din Indo
china, împotriva intervenției 
militare a imperialismului a- 
merican. Ne pronunțăm cu 
toată energia pentru încetarea 
războiului din Vietnam, pen
tru retragerea totală a trupe
lor S.U.A. din această zonă. 
Popoarele vietnamez, cambod
gian și laoțian să fie lăsate 
să-și rezolve singure proble
mele, fără nici un amestec din 
afară !

Considerăm că fiecare țară 
— mare, mijlocie sau mică — 
poartă nemijlocit răspunderea 
pentru soarta păcii și civiliza
ției umane și de aceea trebuie 
să participe la soluționarea 
problemelor cu care se con
fruntă astăzi omenirea.

România dezvoltă relații cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, văzind în a- 
ceasta o calc importantă a pro
movării destinderii și a con
solidării păcii. Ea baza rapor
turilor sale internaționale, 
România situează în mod ferm 
principiile respectării suvera
nității și independenței, egali
tății in drepturi, neamestecu
lui. avantajului reciproc — 
principii care se impun tot 
mai mult, drept singurele in 
stare să chezășuiască dezvolta
rea fructuoasă a colaborării in
tre națiuni, să asigure pacea.

Ca țară europeană, România 
acționează consecvent pentru 
realizarea securității pe conti
nent, pentru organizarea unei 
conferințe consacrate acestui 
scop, la care să participe toate 
statele interesate. Milităm 
ferm pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, des
ființarea blocurilor și a baze
lor militare, pentru retragerea 
trupelor în limitele granițelor 
naționale, avind convingerea 
că orice pas in această direc
ție se va răsfrînge pozitiv asu
pra întregului climat interna
țional.

Stimați tovarăși,

Doresc, în încheiere, să-mi 
exprim încă o dată convin
gerea că vizita pe care o fa
cem în Coreea Populară, întîl
nirile și schimbul de păreri pe 
care îl vom realiza cu acest 
prilej, vor întări și mai puter
nic prietenia și solidaritatea 
noastră de luptă, vor face ca 
țările și partidele noastre să 
coopereze cu rezultate și mai 
însemnate în lupta pentru a- 
firmarea socialismului in lume, 
pentru zădărnicirea planurilor 
agresive ale imperialismului, 
pentru progres social și pace.

Permiteți-mi să toastez
In sănătatea tovarășului Kim 

Ir Sen și a soției sale, tovară
șa Kim Săng E,

In sănătatea tovarășului Țoi 
En Ghen,

In sănătatea celorlalți con
ducători de partid și de stat 
ai Coreei Populare,

In sănătatea reprezentanți
lor corpului diplomatic pre- 
zenți aici și a soțiilor lor,

Pentru prosperitatea și feri
cirea poporului coreean,

Pentru prietenia și colabo
rarea dintre partidele, țările și 
popoarele noastre,

Pentru unitatea țărilor so
cialiste, a tuturor forțelor re
voluționare și antiimperialiste.

Pentru triumful cauzei mă
rețe a socialismului, păcii și 
prieteniei între toate popoarele 
lumii !
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marii critici, atît E. 
cit și G. Călinescu, 

opera de interpretare

Ca toți
Lovinescu 
pe lîngă 
și valorificare critică a scriito
rilor și a operelor lor, au lăsat 
nemuritoare pagini teoretice des
pre genul pe care îl reprezen
tau. Despre critică și critici, 
despre raportul dintre creație și 
critică etc. — nu o dată inter- 
calînd seducătoare reflecții con- 
fesive asupra propriei lor voca
ții. Printre altele, și unul și ce
lălalt, au susținut — și ilustrat 
exemolar — „calitatea de artă" 
a criticii. Pentru Lovinescu, a 
zecea muză, critica, este artă 
prin ..facultatea intenției, prin 
sensibilitate și prin darul expre
sie1 artistice", iar pentru Căli
nescu ,,o artă activă". Afirrparea 
calității artistice a criticii este 
o concepție prestigioasă a ei, fi
rească la doi reprezentanți oare

ei cu mișcarea 
concurs națio- 

interpretare 
evidență în- 
la ochi, o

Și 
în

nedumeritoare.
sînt, totuși. explicațiile

Pe lîngă numeroasele consta
tări îmbucurătoare pe care ni 
le-a prilejuit, în privința stării 
actuale a dramaturgiei românești 
și a raporturilor 
teatrală recentul 
nai de creație 
teatrală a pus 
tr-un chip bătător 
realitate care n-a fost încă nu
mită îndeajuns de limpede : lo
cul surprinzător de modest pe 
care-1 ocupă comedia în peisajul 
repertoriului original de actua
litate. Reprezentată slab în festi
val comedia contemporană pare 
a se afla într-un impas nu nu
mai sub raport cantitativ, mai 
ales că și lista absenților presti
gioși începe și se încheie cu 
Aurel Raranga și Al. Mirodan. 
Raportată la glorioasele tradiții 
ale genului în literatura română, 
dar și la cerințele crescînde, în
tru totul justificate, ale unui pu
blic cu o structură psihologică 
fundamental ontimistă, oum este 
publicul teatrelor noastre, aceas
tă stare de lucruri devine de-a 
dreptul

Care 
ei ?

Poate 
ni din însăși soliditatea tradiției 
comice a dramaturgiei ’1 româ
nești, din valoarea inalterabilă a 
capodoperelor clasice (evident, 
îl am în vedere în primul rînd 
pe Caragiale și care tocmai de a- 
ceea ar trebui jucat mai mult). Un 
asemenea precedent creează în 
chip firesc o anumită stare de 
inhibiție, cu atît mai mult cu cît 
o bună parte a scrisului dramatic 
post-caragielean n-a putut ocoli 
epigonismul și chiar pastișa. As
pirând spre originalitate, autorii 
serioși de astăzi ocolesc — poate 
instinctiv — acest teritoriu, în 
care adînci fixații psihologice 
i-ar împinge, poate împotriva 
voinței lor,

că una din ele ar por-

spre o declara-

Pină la 20 iunie se desfășoară 
in intreaga țară, manifestările 
prilejuite de Zilele cărții pentru 
copii. Intrată în tradiția vieții 
noastre culturale, această acțiu
ne organizată de Editura Ion 
Creangă și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, contri
buie la informarea micilor ci
titori, asupra principalelor apa
riții in librării destinate lor, 
constituind totodată, un bine
venit prilej pentru a sta de vor
bă cu scriitorii îndrăgiți.

Am stat de vorbă în preajma 
acestei sărbători a cărții pentru 
copii, cu poetul TIBERIU U- 
TAN, directorul Editurii Ion 
Creangă.

— Cartea a devenit în zilele 
noastre, alături de radio, tele
vizor, cinematograf, presă, unul 
din cele mai răspindite și efica
ce mijloace educative. în ceea 
ce privește cărțile adresate co
piilor. primează nu numai cu- 
vintul tipărit, ci și ilustrațiile, 
diversele modalități de amplasa
re a lor în pagini. Cu alte cu
vinte, cartea este un complex 
de gîndire și emoții exprimate 
in cuvinte și imagini, care aju
tă implicit, la informarea citi
torului și crearea gustului artis
tic, nu numai prin conținut, ci 
și prin forina sa de prezentare.

înființarea Editurii Ion Crean
gă a marcat un moment de 
seamă in viața culturală a țări1 
noastre, așezi nd pe o bază 
nouă, procesul de tipărire a 
cărților destinate copiilor de 
toate vîrsteje. Preocuparea prin
cipală a colectivului editurii, a 
fost de la bun început, stimu
larea principiului selecției valo
rilor reale intr-o viziune per
manent contemporană, adăugind 
la operele clasice, noi valori 
care, prin mesajul lor etic și 
estetic, eonțribuie la educai.a 
culturală a tinerei generații. 
Numai intr-un singur an — 
1970 — Editura Ion Creangă a 
trimis librăriilor 186 de titluri, 
cu un tiraj de aproape 6 mili; 
oanc exemplare. o însemnată 
parte din ele intr-o aleasă pre
zentare grafică, a realizat un 
contact strîns cu micii cititori, 
prin organizarea periodică a u- 
nor intilniri ale acestora cu 
scriitori și redactori la biblio
teca municipală pentru copii 
din Capitală, precum și la di
verse școli sau librării bucu
reștene și din (ară.

— Deși într-un răstimp rela
tiv scurt — un an și jumătate 
— emblema editurii a fost aso
ciată tot mai mult cu seriozita
tea și calitatea ridicată a căr
ților pentru copii. Ce ați între
prins pentru asigurarea unei 
varietăți mai mari de lecturi ?

— Pe linia stabilirii unei ri
guroase delimitări în cadrul pla- 

au fost deopotrivă beletriști de 
valoare și care strălucesc nu nu
mai prin vocația critică dar și 
prin calitatea ei stilistică, inega
labilă ca valoare expresivă. Va
loarea etică dubla la ei pe cea 
estetică și pe toate le încununa, 
bineînțeles, exigența spiritului 
critic.

Printre criticii care au respins 
cu fermitate natura creatoare a 
unei anumite critici, rămînînd

EFICACITATEA
sceptic cu privire la „putința de 
a constitui ea însăși (...) un fel 
de literatură, valabilă prin fru
musețea expresiei" ca și subiec
tivismul impresionist — Se nu
mără Șerban Cioculescu. „Intui
ția" din care impresioniștii au 
făcut cheia magică a interpretă
rii critice i se pare și este, desi
gur, o eroare, un „factor oare
cum mistic, de sesizare sponta
nă, fulgurantă (oare) își închi
puie că intră *n stăpînirea in
stantanee a secretului unei ope
re de artă". Mai mult chiar, 
Șerban Cioculescu nici nu cre
de într-o vocație critică propriu- 
zisă, fiindcă : „Criticul nu se 
naște ca poetul, (...) criticul de
vine, adică se formează, citind,

tă vasalitate. De la tradiția 
caragieleană nu se mai recla
mă astăzi decît cîțiva dramaturgi 
mediocri, care se opresc. îndeob
ște, la suprafața genialelor reve
lații comice ale maestrului.

O altă explicație ar putea pro
veni din obiceiul — pe cale de 
dispariție — al criticii de a fi 
respins cu perseverență, în ma
terie de comedie (și de umor în 
general), tot ceea ce nu era me

COMEDIA UN GEN

nit să demaște și să înfiereze. In 
felul acesta, aria comediei se re- 
strîngea în chip artificial, omi- 
țîndu-se că genul poate lumina, 
dintr-o infinitate de unghiuri, 
cele mai diverse și mai profunde 
zone ale naturii omenești.

în orice caz, daeă- dramaturgia 
comică a obținut și incontestabi
le succeșe, dacă putenr privi eu 
satisfacție" încercările,• onorabile, 
ce se fac pentru a lărgi diapazo
nul tonalităților sau de a nu ocoli 
o arie și problematică socială, 
psihologică mai diferențiat și 
dialectic înțelese, cîteva obser
vații mai generale se pot face. 
Există în unele piese cel puțin 
curioasa contradicție între o tipo
logie cam abstractă, expusă în 
liniile ei „general valabile" și 
modul unilateral în care este ea 
ilustrată. Apoi, să mai observăm 
aria periferică, mărunt anchilo- 
zantă în care se mișcă personaje- 

nurilor de apariții și în per
spectivă a unor lucrări pe vîrste 
și diverse genuri — romane, 
poezii, basme, povești, povestiri, 
piese de teatru, cărți de colorat, 
în bandă desenată — am asigu
rat apariția serializată a unui 
important număr de volume. 
Preluînd seriile și colecțiile in
trate în tradiția lecturii copii
lor _ Biblioteca școlarului. Pri
ma mea bibliotecă, Icar, Prelu
dii, Capodopere repovestite. Po
vești nemuritoare, Traista eu 
povești, ș.a. editura a lansat pe 
parcurs altele — Biblioteca pen
tru toți copiii, din care au apă
rut 13 numere, Cărăbușul de a- 
ramă, A.B.C., Biblioteca con
temporană, Micul actor urmate 
nu peste mult timp, de Alfa, 
Biblioteca Jules Verne, Aven
turi din lumea largă. Colecțiile 
A.B.C., Alfa și viitoarea serie

SÂRBA
TOAREA
CĂRȚII
PENTRU
COPII
100 de... fac parte dintr-un plan 
mai larg de extindere a sferei 
de tipărituri cu caracter infor
mațional, menite să-i familiari
zeze pe copii cu o serie de cu
noștințe despre etică, natură, 
societate, din lumea științei și 
tehnicii contemporane.

Nu au fost neglijate nici lu
crările independente purtând 
semnături de prestigiu : Ion 
Creangă (din care s-au publicat 
din 1948 și pînă acum, 131 de 
ediții), Mihail Sadoveanu (89 de 
ediții), Tudor Arghezi (52 de 
ediții), Grimm 
Andersen (22 de 
Ispirescu, Mihai 
dobescu, scriitori 
ca Demostene Botez, Ion Brad. 
Maria Banuș, Marcel Breslașu. 
Nina Cassian, Dan Deșliu, Vic
tor Eftimiu, Eugen Frunză, Al. 
Mitru. Octav Paneu-Iași, Vero
nica Porumbacu, Radu Tudo- 

(33 de ediții), 
ediții), Petre 
Eminescu, O- 
contemporani

studiind, reflectînd". El nu tre
buie așadar să se aventureze în 
mirajele imaginației și ale intui
ției subiective. Discuții de genul 
acesta sînt mereu reeditate, sub 
o formă sau alta, și întrețin con
tradicțiile și verva diferitelor pă
reri asupra criticii. De fapt — 
în mare — ele sînt o formă a 
dialogurilor asupra eternului du
blet : rațiune — sentiment, o- 
biecțiv — subiectiv, sau clasic

MELANIA LIVADĂ

— romantic, poli fundamentali 
ai temperamentului în oricare 
artă și mai cu osebire în lite
ratură.

Despre orice gen de critică ar 
fi vorba, însă, constanta ei rămî- 
ne spiritul critic. Fără acesta ce 
poate fi critica ? Cu el, ea este 
aproape totul, fiindcă presupune 
și gust și simț al valorilor, spi
rit analitic și sintetic, intuiție 
artistică și luciditate axiologică, 
echilibru între criterii estetice și 
extraestetice de interpretare. Ra
portată la acest criteriu unic,

Ie unor comedii, fervoarea exa
gerată a satirei minore, uneori 
mizantropice sau pur și simplu 
de un scăzut nivel intelectual. 
Complexitatea naturii umane iese 
cumva simplificată și micșorată 
din astfel de încercări, „purga
toriul" unor comedii fiind ne
demn de înălțimea morală la 
care cel puțin teoretic ne place 
să credem că aspiră. în chip su
perficial s-ar putea deci proba

SEBASTIAN COSTIN

caracterul așa zis „inferior" a] 
acestui gen.

Alte „argumente" în sprijinul 
aceleiași eronate convingeri ar. 
fost oferite de teatrele înseși a- 
tunci cînd au înscris în mod a- 
buziv în repertoriu specia come
dioarei iresponsabile și dezanga- 
jate compuse la noi sau luate din 
largul repertoriu bulevardier de 
aiurea. Avînd falsul avantaj că 
„nu punea probleme", precum și 
pe acela al succesului facil, co
media bulevardieră ni se pare 
că a reprezentat o formă de ca
pitulare a dramaturgiei. în acest 
fel s-a alimentat din belșug o 
prejudecată care începuse deja să 
funcționeze, fără a fi vreodată

diver- 
de la 
Mos- 

iezi —

ran alături de traduceri din 
Jack London, Perrault, Mark 
Twain, Rabelais, Tolstoi, Ușin- 
ski etc. Un însemnat număr de 
lucrări apar fn limbile maghia
ră și germană.

Avem relații cu peste 50 de 
edituri, firme din străinătate, cu 
care au loc schimburi de mate
riale informative, cărți, se fac 
coeditări, traduceri.

— Cărțile pentru copii au cu
noscut tiraje impresionante și 
înainte de înființarea Editurii 
Ion Creangă. De altfel, în pe
rioada 1948—1969 au văzut lu
mina tiparului, 3 930 asemenea 
lucrări, cu un tiraj de 96 mili
oane exemplare, la care se vor 
adăuga pînă la sfîrșitul acestui 
an, alte 211 titluri. O bună par
te din ele au reținut și atenția 
juriilor de decernare a premii
lor literare sau pentru ținuta 
grafică. Ce ne puteți comunica 
în acest sens ?

— De-a lungul anilor, cărțile 
pentru copii au fost distinse cu 
medalii (le aur, argint, bronz 
sau diplome la confruntările 
internaționale din cadrul 
selor tîrguri și expoziții 
Leipzig, Bologna, Nisa, 
ceva (ex. Capra cu trei 
ilustrații Ileana Ceaușu-Pandele, 
Gargantua și Pantagruel — ilus
trații Val. Munteanu, ș.a.), au 
obținut 33 de premii Ia con
cursurile „Cele mai frumoase 
cărți ale anului", din care 6 nu
mai anul acesta, 10 premii ale 
Uniunii Scriitorilor, 2 premii de 
Stat, 20 de premii ale Consiliu
lui Național ai Organizației 
Pionierilor, un premiu al Minis
terului Invățămintuiui. Dintre 
lucrările premiate în 1971, aș 
mai aminti : Nu fugi, ziua mea 
frumoasă, de Octav Paneu-Iași 
și închide ochii și vei vedea 
orașul, de Iordan Chimet (pre
miul Uniunii Scriitorilor), La 
curtea regelui Tigru, de Ion 
Brad — Ion Miclea, întîmplări- 
le și faptele de pomină ale năz
drăvanului Til Buhoglindă (i- 
lustrații Vai Munteanu), Mustă
țile fără pereche, de Vladimir 
Colin (ilustrații Iacob Dezide- 
riu), Zîna Zorilor, de Ion Sla
vici (ilustrații Nicolae Sîrbu) — 
medaliate la concursul „Cele 
mai frumoase cărți ale anului".

— Dar în perspectivă ?
— Vom lansa în curînd, seria 

de informare „Intimplări mari 
și poze mici", o serie de lucrări 
practice, ne gindim Ia elabora
rea unor dicționare și enciclo
pedii, Ia care vor colabora oa
meni de știință, profesori. 
Ne-am propus, de asemenea, e- 
ditarea anuală a unui calendar 
al copiilor.

Interviu realizat de 
RADU LEVARDA 

dar complex și definitor, nu se 
poate spune că critica actuală 
este lipsită de el. Practicată mai 
ales sub forma 
năra critică •— 
mentele dotate 
improvizate — 
sfatul lui G. Călinescu care cre
dea oă „despre tineri trebuie să 
vorbească tinerii" în numele ge
nerației lor și în consens cu ge
nerația lor, cu aspirațiile, ideile,

foiletonistică, tî- 
e vorba de ele- 

și nu de cele 
pare a fi urmat

care pare a contra
curente. și chiar pe 

G. Călinescu, privind 
„sitei" și perspecti- 
în judecarea feno- 

Totuși, peste

crezul ei estetic etc. : „Fieca
re generație își creează criticii 
săi, care chiar oînd greșesc, simt 
mai aproape bătăile inimii con
temporanului lor". Adevăr indis
cutabil dar 
zice opinia 
aceea a lui 
necesitatea 
vei istorice 
menului literar.
timpul său nimeni nu poate sări, 
cum spunea Pompiliu Constanti- 
nescu, și opinia contemporană a- 
supra lumii contemporane, 
ales literare, nu poate lipsi 
emisă, nu poate fi ignorată 
disprețuită. Nici un recul, 
o reticentă și nici un principiu 
estetic sau istoric nu o poate re
duce la tăcere.

mai 
Și. 

sau 
nici

formulată pînă la capăt, într-o 
parte a criticii teatrale și chiar 
a dramaturgilor înșiși : aceea că, 
în genere, comedia ar fi un gen 
oarecum inferior fără drepturi 
egale de cetate cu drama și cu 
tragedia, singurele în stare să 
reprezinte idealul estetic modem, 
în acest fel comedia s-a retrac
tat pe oîteva poziții închise, a- 
parent fără șanse de a-și recu
ceri teritoriul pierdut

Este evident însă că o aseme
nea stare de lucruri contravine 
cîtorva realități esențiale. Gelor 
deja numite — tradiția genului 
în literatura noastră și, pe de 
altă parte, consonanța sa cu nsi- 
hologia specifică a publicului ro
mânesc. — li .sa poate, adăuga o 
a 'tfbiă'Y'ioral ' tot rrtai important 
pe oare-1 ocupă comedia în ma
rile.-direcții, de. .evoluție ale tea
trului modem. De ]a violența 
satirică inclusă în dezbaterile 
teatrului politic pînă la transpa
rența lirică a aspirației spre pu- 

Ieri s-a deschis la „Palatul Pionierilor", Expoziția de desene ale 
România

Ultimele săptămîni, deosebit 
de bogate în manifestări muzi
cale, au rezervat melomanilor 
bucureșteni surpriza 
de plăcută 
------ multe concerte au 

dominate de prezența 
cu totul remarcabilă a 
interpreți și compozi- 
dată fiind această ma- 

deosebjt

deosebit
de a fi putut

constata 
fost net 
artistică 
tinerilor 
tori. Și, 
sivă afirmare a unor 
de talentați muzicieni — dintre 
care mulți vor anima. în urmă
toarele etape, peisajul vieții 
noastre muzicale, — considerăm 
util ca, o dată cu aprecierea ul
timelor lor realizări, să relevăm 
și unele aspecte ale promovării 
acestora pe estradele de concert.

Astfel, din rîndul interpreților 
prezenți la concertele simfonice 
merită a fi consemnată apariția 
pentru întîia oară în compania - 
Filarmonicii bucureștene — a tî- 
năruiui violoncelist Cătălin Ilea, 
solist aflat într-un moment de 
matură structurare a personali
tății sale. O îndelungă, prolifică 
și susținută activitate în cadrul 
orchestrei filarmonice G. Enes
cu, din mijlocul căreia s-a de
tașat treptat. munca atît de 
rodnică în formațiile camerale 
de trio și cvintetul Musica No
va — abordind împreună un re
pertoriu deosebit de extins, dar 
mai ales prezențele din ultima 
vreme în calitate de solist în 
țară și peste hotare, ne reco
mandă în persoana lui Cătălin 
Ilea un artist, dispunînd de o 
multilaterală orientare profeso- 
nală și intelectuală.

Concertul Orchestrei Simfo
nice a Radioteleviziunii ne-a 
prezentat-o pe violonista Cor
nelia Vasile într-un veritabil 
tur de forță : susținerea în a- 
ceeași seară a două mari con
certe ale repertoriului violonis
tic : cel aparținînd lui F. Men- 
delssohn-Bartholdy și cel în si 
minor nr. 2 de Paganini. Pe dea
supra oricăror aprecieri de or
din muzical sau stilistic, trebuie 
să remarcăm la Cornelia Vasile 
impresionanta virtuozitate. în 
spatele acestei laturi spectacu-

Opinii critice, așadar, cum 
spuneam, există, dar ceea ce ni 
se pare că le lipsește este efica
citatea lor. Se emit judecăți des
pre scriitorii actuali, despre căr
țile lor, săptămînă ou săptămînă 
și totuși rar ele converg către 
imaginea clară și eficace a sin
tezei lor. Adesea comentariul 
critic deviază deliberat în vagi 
și nebuloase considerații teore
tice (în care nu transpare nici 
o teorie), în locul unei analize, 
unui punct de vedere, unei in
terpretări critice eficace, în ceea 
ce privește formarea unei opi
nii. selecției valorice, diagnosti
cului literar. Cronica literară de
vine astfel un mijloc al „baterii 
cîmpilor", dincolo de terenul să
nătos și fertil al analizei critice 
propriu-zise. „Impresionismul cri
tic", care îsi are tradiția lui și 
care nu e deloc lipsit de rigoa
re și de fundamente și mai ales 
de eficacitate, a devenit. în mul
te cazuri, un exhibiționism critic 
practicat pentru SDectaculozita- 
tea lui și pentru el însuși.

Critica profesională are un rol 
social, răspunde de producția ar
tistică a timpului său, în sensul 
eficacității opiniei în raport cu 
ea. Spiritul ei critic. într-un mo
ment de creștere și afirmare 
prin oare cultura noastră de as
tăzi trece, activ și eficient, va
lorează cît propria ei conștiință 
de sine.

ritate și spre candoare, de la 
luciditatea amară a sfărâmării 
iluziilor și miturilor burgheze 
pînă la redescoperirea plăcerii 
pure a „commediei dell’arte" și 
a celorlalte forme de spectacol 
popular, de la ironie pînă la gro
tesc. comedia se dovedește aptă 
să cuprindă semnificații de mare 
profunzime și durabilitate spre 
care tinde teatrul contemporan. 
Nume ca acelea ale lui Brecht, 
Maiakovski. O’ Casey, Ionescu, 
Adamov, D’irrenmatt sau Mm- 
zek o demonstrează cu priso
sință.

Dacă împrejurarea ■ nu este to
tuși alarmantă, aceasta se da- 
torește și faptului că după opi
nia noastră în noile generații de 
dramaturgi interesul pentru vir
tuțile comediei se anunță ceva 
mai susținut.

Fără pretenția de a fi epuizat 
un astfel de subiect, după noi, 
actual, n-am vrut decît să punem 
în lumină cîteva din șansele resu
recției pe .care le are, în mo
mentul de față, comedia româ
nească. Important ni se pare ca 
teatrele să adopte. în raport cu 
ea, o poziție cu adevărat’ stimu- 
latorie, să participe în chip efi
cient la afirmarea comediei dp 
valoare, în dauna produselor 
manufacturiere care 
uneori promovate cu 
damnabilă îngăduință.

loase a execuției, rămîne — în 
cîntul Corneliei Vasile — o in
tuiție muzicală prea timpuriu, 
în mod aproape exclusiv orien
tată spre un repertoriu restrins. 
e drept strălucitor și captivant 
sub raport tehnic, dar lipsit de 
profunzime și elevație muzicală.

în domeniul muzicii de came
ră, recitalul de sonate pentru 
vioară și pian de Reger, Faure, 
Procofiev și Irina Odăgescu a 
contirmat valoarea unui cuplu 
de interprete aflate într-o efi

Cum asigurăm AFIRMAREA
STELELOR FĂRÂ NUME*1

în viața noastră muzicală
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cientă și mai ales inteli
gentă conlucrare : violonista 
Victoria Bașta și pianista Krim- 
hilda Cristescu. O seară mai tîr- 
ziu, pianista Marilena Dobrea 
Ilea a susținut cu remarcabil 
simț al stilului (în sala Studio a 
Ateneului) un program de lu
crări aparținînd compozitorilor 
din familia Bach, iar flautistul 
Nicolae Maxim — de asemenea 
membru a] Filarmonicii bucureș- 
tene — a etalat, în interpretarea 
unui program de muzică barocă 
și românească contemporană, o 
cursivitate a frazării de eea mai 
bună calitate. Trebuie să menți
onăm, de asemenea în acest ca
dru, efortul eu totul meritoriu 
de împlinire artistică pe care îl 
manifestă tinerii muzicieni in-

, CRONICA
Iosif Petran face figură 

scriitor realist, preocupat 
tipologie, mediu și de 
evenimente intime care compun 
viața unui om. Romanul să î 
este in fond o colecție de fișe 
in care sint notate preocupări, 
relații, reflecțiuni, manii, ticuri 
etc. Fiecare personaj dispune 
de o astfel de fișă plină de ca
racterizări, adevărate dosare e- 
xistențiale alcătuite cu o sin
ceritate adesea împinsă în ci
nism. Sim, un arhitect debil su
fletește și cu o imaginație bol
năvicioasă de estropiat demisio
nează de lp Trustul 7 construc
ții pentru a realiza utopicul 
proiect al unei clădiri în formă 
de sferă. De fapt, ne spune au
torul în diverse feluri — dis
punînd de o specială aptitudi
ne perifrastică — proiectul nu 
este altceva decît reprezentarea 
grafică a fricii de existența a- 
devărată. dură, conflictuală. în 
compensație, personajul aspiră 
cu mediocritate la varii protec
ții feminine. Insă femeile pe 
care le întilnește sint și ele ori 
avide de o vitalitate neaflată la 
complexatul arhitect ori. tre
cute mult de virsta primei iu
biri. îi oferă cu înțelegere tejn- 
porară o generoasă protecție 
maternă. Tn disperare de cauză 
eroul, incapabil de a-și onora 
cu demnitate aspirațiile, se dedă 
unor vicii mediocre poleite însă 
cu un comentariu în care dacă 
ideile sînt puerile. ușurința 
frazării este incontestabilă. Do
rin. fratele vitreg al lui Sim, 
este tînărul venit din mahala 
și neajuns la o poziție onora
bilă. trăind din expediente. în 
fond curat, dispus insă (ori o- 
bligat de autor) să joace rol de 
cinic derbpdeu sentimental. în
tre refulatul și „învinsul" său 
frate. Sim. și victoriosul medio
cru Val, directorul trustului, a- 
cest Dorin reprezintă în con
cepția „pozitivistă" a autorului 
pe tînărul de viitor, atașat vi
guros și fără complexe de Mara, 
aceasta tipul ideal de sentimen
talitate sportivă. Adriana, a- 
manta docilă a lui Val. înfăți
șează pe femeia de moravuri 
ușoare pusă vag în situație me
tafizică. mai verosimilă însă în 
aerul ei de anxioasă trăindu-și 
cu fervoare neimpresionantă și 
mediocră ultimul amor. Ea dez
voltă „filozofia" tot mai accen
tuatei accesibilități pe măsura 
înaintării în vîrstă, și înzestra
tă cu putere de anticipare, pre
simte că Val va fi ultimul băr
bat. caracterizat și el „de-o 
senzualitate înjumătățită, re
dusă. total lipsită de acel strict 
necesar de decizie agresivă,
masculină". Vera, soția lui Di
ma. al cărui subaltern este Val, 
avidă de iubire, este neglijată 
de un soț prea ocupat de suc
cesul social. Jignită de com
portarea importantului său soț 
își organizează adulterul cu un 
student bolnăvicios, Biță,

de 
de 

micile

copiilor din Finlanda și
Foto : AL. PRUNDEANU

strumentiști, profesori ai Liceu
lui de muzică nr. 2 din Bucu
rești. Recentul concert al aces
tora — susținut pe podiumul 
Sălii mici a Palatului — a su
pus atenției un grup de inter
pret! entuziaști din rîndul căro
ra menționăm selectiv prezența 
pianistelor Irina Gavrilovici și 
Carmen Frățilă, precum și pe 
violonistul Robert Merkler. Mai 
puțin masivă, prezența tinerilor 
compozitori a fost însă edifica
toare : Sonata pentru vioară și

de DUMITRU AVAKIAN

pian de Irina Odăgescu, Sim
fonia de Grigore Nica, Scene 
pentru orchestă și pian aparți
nînd lui Dan Buciu (ultimele 
două lucrări fiind prezentate de 
Orchestra Simfonică a Radio
televiziunii în cadrul Tribunei 
tinerilor compozitori).

Depășind însă acest aspect 
consamnativ al realizărilor celor 
mai tineri muzicieni interpreți 
și compozitori, trebuie să re
marcăm că formele organizato
rice — menite să promoveze în 
concert tinerele talente — rămîn 
încă mult în urma necesităților,

nesperata dar și neînțeleasa fe
ricire a acestuia. In fine, Aura, 
colega de dormitor a Marei, 
ambele studente la I.C.E.F. în 
ultimul an locuind provizoriu 
într-o baracă de pe stadion, în
treține o legătură furtunoasă cu 
Gigi, fostul ei soț. Unele din a- 
ceste personaje cultivă și afi
șează cu ostentație o superio
ritate de parveniți, toate în fond 
trăind pe un singur resort : 
obsesia sexuală, neîmplinirea 
erotică. Monomani mediocri, ei 
sînt puși să joace într-o dramă 
pentru care, literar vorbind, sînt 
inapți. Scriitorul iși dezvăluie 
la un moment dat ambiția de a 
descrie „faza de trecere" văzută 
prin prisma prefacerii moravu
rilor. Urma să găsească si niște 
fizionomii autentice capabile de 
a susține intr-adevăr un uni
vers problematic fată de care 
însă mediocrele insatisfacții ori 
avataruri erotice ce înzestrează 
din abundență personajele ră- 
mîne ............... ~
calcul 
părea 
celui mai afișat realism ! TTn 
realism fără orizont. încar
tiruit de un gust estetic sur
prinzător de îndoielnic la un 
autor stimabil in general face 
din acest roman o colecție a 
pe-fectei mediocrități sexuale în 
materie de literatură. Obișnui
tei, 

intangibil. 
se vede 
chiar și

Eroarea de 
că poate a ■ 

în mijlocul

în asemenea cazuri, recu-

IOSIF
PETRAN

Moartea
a doua“

extrase din refulările sen-zite 
timentale i se mai adaugă din 
loc in loc, pentru animarea de
corului, crizele defulatorii, înso
țite de aluzii, pline de importan
ță, la pasaje biblice. Firește, 
lectura este agreabilă, scriitorul 
și-a format un stil de o plăcută 
cursivitate, frazele se înnoadă 
cu ușurință gazetărească și, lu
cru absolut remarcabil, sînt în 
cea mai mare parte epurate de 
zorzoane, chiar seci cînd 
ioase. însă sub ele se 
un schematism tipologic 
lipsă de substanță 
de-a dreptul curioasă, 
ția era de a ne oferi 
trare convingătoare a ideii rod
nice pentru literatură că „orân
duirile omenești nu se substi
tuie unele altora grația- efeț- 
minată a unor balerini angajați 
într-un menuet aristocratic : se 
înlocuiesc cu spasme și crampe, 
răsturnări pline adesea de cru
zime, cea nouă (incă nematu
rată!) — o alungă pe cea veche 
(încă neepuizată) luînd de la 
ea unele formule de viață, apa
rent stabile și invidiindu-j lus
trul". Se poate, însă n-avem în 
față decît câteva sute de pagini 
de „grație efeminată" rescrise 
în tonalitatea superficial aspră 
a unui realism posac redus a- 
desea la cinismul sentimental la 
modă în literatura dinainte de 
război. Eroinele romanului cu
nosc destul de bine mecanis
mele acestei literaturi, iar una 
dintre ele chiar face impru
dența de a se recunoaște într-o 
ipostază tipică : „Uite cum 
stau lucrurile, dragul meu. Am 
cunoscut pe vremuri una, o tîrfă 
intelectuală, ăsta era genul ei. 
Zicea că oricînd mai apare un 
amator. Lac să fie". Nivelul in
telectual al eroinelor din Moar
tea a doua nu depășește a- 
ceastă „filozofie". în ce-i pri
vește pe bărbați, ei au mai pu
tină subtilitate și trăiesc în 
cultul acestei mentalități rudi
mentar cinice ilustrată foarte 
precis, fără scrupule inutile, de 
soțul înșelat : „executa cu stric
tețe instrucțiunile, îi înlătura 
sistematic pe palavragii,

nu tă- 
întinde 
și o 

viabilă
Inten- 

o ilus-

nu

mă-
mu-

neținînd cont în suficientă 
sură de amploarea mișcării __
zicale pe care tineretul este ac
tualmente capabil să o susțină. 
Căci, în afara concertelor bilu
nare din Sala Studio a Ateneu
lui Român — și așa suprasolici
tată, incapabilă să răspundă ce
rințelor de programare și repro- 
gramare — se impune selectarea 
mai atentă a celor care au con
certat aici, în vederea promovă
rii lor în manifestările prezen
tate — într-un cadru mai pre

tențios — pe podiumul Sălii 
mici a Palatului. De asemenea, 
în condițiile fără precedent, 
ale actualului avînt muzi- 
cal-artistic — ar fi o ini
țiativă demnă de renumele ace
stor instituții ca atît Filarmoni
ca de stat G. Enescu cît și Or-. 
chestra simfonică a Radioielevi- 
ziunii române, să organizeze a- 
nual măcar cîte un singur con
cert dedicat în întregime tineri
lor interpreți și un altul tineri
lor compozitori aflați în prime
le momente ale afirmării lor în 
viața noastră muzicală : progra
mele pot fi prezentate și combi
nat, pentru a suscita un interes 
mai larg. Primele orchestre sim
fonice ale țării, beneficiind de 
girul unor dirijori de mare pre
stigiu, își pot face astfel un ti- 

■
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zîmbea niciodată. «în pustiu, 
poporul ales suferea de foame, 
își pierdea credința și nu mai 
voia să meargă înainte. Atunci 
Dumnezeu i-a presărat în drum 
mana cerească». Făcuse eforturi 
să le dea prime cît mai mari, 
decalate conform aportului 
real". „Pozitivismul" persona
jului indică fără nici o îndo
ială precaritatea condiției și 
conduitei sale intelectuale. Scri
itorul își compune ușor un stil 
agreabil dînd impresia de 
„realism" necalofil dar numai 
pentru că aruncă în capul eroi
lor o gîndire rudimentară și o 
mentalitate primitivă, ușor de 
urmărit. Dacă însă ne imagi
năm oamenii cu atîta realistă 
simplicitate nu este imposibil 
să devenim antirealiști ! în 
orice caz regula stilului au-
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imitativ bazat pe 
și nulitate. Micro- 
micro-măreții, sen- 

pa-

tentic care exprimă gîndirea 
profundă nu mai pare vala
bilă : o gîndire superficială, 
schematică poate fi comunicată 
într-un stil corect, concis, a- 
trăgător. Dovadă că stilul se în
vață și că el, măcar într-o anu
mită privință, nu exprimă și cu 
atît mai puțin poate să explice 
totul, cum pare a gîndi cu un 
profund dispreț și o flagrantă 
neînțelegere un personaj — ar
hitect ! — din acest roman: 
„Dușmănia lui Sim față de 
București apăruse abia în Fa
cultate. De la catedră, profesori 
căniți perorau despre stiluri ar
hitectonice, artă, măreție, inter
ferențe dar nimic din toate 
acestea nu se potrivea orașului. 
Acesta-i apărea ca un conglo
merat prețios de naivități mic- 
burgheze, fațade pompoase peste 
interioare mizere, refugii ale 
meschinăriei și inculturii de
șănțate, triumful vremelnic al 
miticismului balcanic. O salată 
rezultînd din ocupații succesive 
(...) imitații penibile, ordinare ; 
un reflex ................
prost gust 
monumente, 
timente pitice, o predică 
tetică și umilitoare pentru su
praviețuire, demnitatea — o 
monedă de schimb. Un stil in
ferior, un mixaj pretențios și 
ridicol. Acropole, Chartres, Co- 
lisseum, — nu altă țară, altă 
planetă". Resentimentul arhi
tectului este penibil și intrata
bil : incapabil de a pricepe con
ținutul sufletesc exprimat în 
straniul său proiect apelează cu 
deplin folos la explicațiile suple 
și inteligente ale „necunoscutu
lui cu pălărie maron", umbră 
simbolică a ,.micro-mărețiilor“ 
disprețuite. O lecție meritată în 
care se poate plasa chiar sem
nificația, inversă, a romanului 1 
un stil „realist" pe deplin for
mat, impresionant prin cursivi
tate, fluență, uzat pe o schemă 
ce nu-1 merită. Dispunînd de 
aerul cu care se spun adevă
rurile tulburătoare cartea ne în
toarce la o schemă literară fri
volă dar fără farmecul desuetu
dinii.

C. STANESCU

tlu de onoare din a propulsa în 
concert, cu un moment mai de
vreme, pe acei tineri merituoși 
care mîine, în orice caz, vor de
veni factori artistici animatori 
ai vieții noastre muzicale.

Desigur că Radioteleviziunea
— prin specificitatea mijloacelor 
de care dispune — poate să în
lesnească aceste prime afirmări, 
aceste debuturi. Din ultimele 
stagiuni au dispărut — în mod 
inexplicabil — atit manifestă
rile anterior organizate în ca
drul Tribunei tinerilor interpreți 
cit si cele prilejuite de Tribuna 
tinerilor compozitori. Să fi dis
părut oare tinerii interpreți sau 
comnozitori pe o perioadă atît 
de îndelungată din peisajul vie
ții noastre muzicale ? Realita
tea, așa cum o constatăm, este 
cu totul alta. Și tocmai de a- 
ceea apreciem ca fiind de bun 
augur reluarea acestui ciclu, a 
cărui continuitate — absolut ne
cesară — trebuie să asigure 
succesul acțiunii. Și. în acest 
sens, recenta serie de emisiuni 
consacrate cite unui interpret, 
emisiuni reluate săptăminal la 
televiziune poate fi, cred, com
pletată cu altele, menite să im
pună atenției generale tinerele 
talente componistice. Ar fi oare 
imposibil de conceput — în do
meniul muzicii așa zis „grele"
— un ciclu de emisiuni de tipul 
Steaua fără nume menit să son
deze și să releve capacitățile in
terpretative ale tinerilor aflați 
actualmente pe băncile conser
vatoarelor. ale liceelor de mu
zică sau absolvenți ai acestora, 
care nu au intîlnit încă ,.sansa" 
atît de necesară, menită să-i fa
că cunoscuti ?

Dar. în afara aspectului orga
nizatoric. este nevoie actual
mente de o mai înaltă înțelegere 
precum și de un deosebit entu
ziasm pentru ca elanurile vîr- 
stelor tinere să nu se ofilească. 
Căci viața noastră muzicală de 
mîine va fi — indiscutabil — așa 
cum știm să o pregătim chiar ' 
de astăzi.
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• Un autograf de la Giuseppe di Stefano • Concursul agenților de circulație • La Nisipurile de Aur a început raliul 
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mondială în „internaționalele" de tir

Miercuri dimineața, s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovară
șul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care 
la invitația Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia a făcut o vi
zită în această țară.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit miercuri dimineața, 
delegația parlamentară colum- 
biană, condusă de Ciro Rios 
Nieto, președintele Comisiei 
de relații externe a Senatu
lui Republicii Columbia, care 
face o vizită în țara noastră.

Tovarășul Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, a plecat, miercuri 
după-amiază, în R.S.F. Iugosla
via, unde va face o vizită la 
invitația președintelui Vecei E- 
xecutive al Republicai Socialiste 
Serbia, Milenko Saianici.

Miercuri seara s-a întors în 
Capitală Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, care a participat la 
inaugurarea oficială a expoziției 
naționale ,,România se prezintă" 
organizată în orașul Dussel
dorf.

GIUSEPPE Dl STEFANO

De cîteva zile se află în țara 
celebrul tenor italian Giuseppe 
di Stefano. După „Paiațe", 
spectacol în care renumitul 
cîntăreț a evoluat pe scena Să
lii Palatului alături de Nicolae 
Herlea, Teodora Lucaciu, Vasi- 
le Moldovean, Dionisie Konya, 
sub bagheta dirijorului Con
stantin Petrovici, Giuseppe di 
Stefano va mai cînta, așa cum 
se știe, la Sala Palatului, sîm- 
bătă, 12 iunie în „Carmen". A-

AL VIII-LEA SALON 
INTERNAȚIONAL DE 
ARTĂ FOTOGRAFICĂ

Miercuri a avut loc, în Capi
tală, reuniunea de lucru a Co
mitetului român pentru colabo
rare și înțelegere reciprocă 
între popoarele din Balcani. La 
reuniune au participat și repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ai 
uniunilor de creație, presei și 
radioteleviziunii.

(U

Cu prilejul celei de-a doua a- 
niversări a creării Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
miercuri după-amiază, la Uzina 
mecanică „Nicolina" din Iași a 
avut loc un miting organizat sub 
egida Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste și 
a Comitetului Național de Soli
daritate cu lupta poporului viet
namez. ■ .’...-qr. -aigăoA

CRONICA
U. T. C.

Ieri, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Moscova, 
o delegație a C.C. al U.T.C., 
formată din Nicolae Cacovea- 
nu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C., Gheorghe 
Catană, secretar al Comite
tului județean Argeș al U.T.C. 
și Maria Secrețeanu, secreta
ră a Comitetului comunal 
Valea Călugărească al U.T.C., 
care la invitația C.C. al 
U.T.C.L., va face o vizită în 
U.R.S.S. La plecare, pe aero
portul București-Otopeni, âu 
fost prezenți Iosif Beljung, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C., activiști ai 

I C.C. al U.T.C.

seară, la cîteva minute după 
căderea cortinei, Giuseppe di 
Stefano a avut amabilitatea să 
ne răspundă la cîteva între
bări :

— Sînteți pentru prima da
tă în România...

— Da...
— Ce impresii ați reușit să 

vă faceți ?
— Cu toate că ieri am avut 

toată «jua repetiții, .jar astăzi 
m-am odihnit, am avut totuși 
plăcerea să văd cel puțin pei
sajul românesc. în goana ma
șinii, e drept, pentru că am ve
nit prin Transilvania. Pot să 
vă spun că e nu numai variat, 
dar și magnific.

— Ce părere aveți despre 
publicul românesc ?

— E un public cald. De fapt 
dumneavoastră aveți nu nu
mai un public bun, ci și voci 
frumoase, o tradiție b.ogată în 
spectacolul de operă. De aceea, 
la rîndul meu, m-am străduit 
să las o impresie favorabilă, să 
fac spectacole bune.

L. DOJA

Azi, la ora 12, în sala Dalles 
are loc vernisajul celui de-al 
VlII-lea salon internațional de 
artă fotografică' găzduit de A- 
sociația artiștilor fotografi din 
Republica Socialistă România. 
Ne-arn adresat tovarășului conf. 
univ. ing. Silviu Comănescu, se
cretarul general al acestei asoci
ații, pentru a ne da cîteva detalii 
în legătură cu această manife
stare :

— Această ediție a salonului 
internațional — ne-a spus dom
nia sa — s-a bucurat ca și în 
trecut de o mare partioipare. Fo
tografi din 54 de țări, de pe toate 
continentele globului, ne-au tri
mis peste 10 000 de lucrări din 
care juriul salonului, condus de 
Nestor Ignat, președintele Uni
unii ziariștilor din Republica 
Socialistă România, a ales 
pentru a fi prezentate 1300 de 
lucrări alb-negru, color, diapo
zitiv. Dintre ele, peste 140 a- 
parțiu artiștilor fotografi din Ro
mânia. Juriul a acordat 20 de 
premii pentru portret, peisaj, e- 
seu fotografic și reportaj, plus 
cinci mari distincții pentru cele 
mai bune participări colective u- 
nor cluburi fotografice din Fran
ța, Vietnam, U.R.S.S. și Italia.

Pentru prima dată la acest salon 
s-a organizat și o expoziție de 
aparataj fotografic, cu tendința 
de a arăta pe lîngă nivelul artei 
fotografice mondiale și nivelul 
la care a ajuns astăzi tehnica fo
tografică. Pentru aceasta am pri
mit concursul a 14 firme cu re
putație mondială. E demn de 
remarcat, de asemenea, prestigiul 
de care se bucură Asociația Fo
tografilor din R.S.R., care a pri
mit recent de la F.I.A.P. — Or
ganizația internațională a foto
grafilor cu sediul la Berna — 21 
de distincții de merit.

T. STANESCU

CEL MAI BUN AGENT 
DE CIRCULAȚIE

Pe platoul din fața cupolei pa
vilionului expoziției naționale și 
la intersecția celor mai aglome
rate puncte de circulație din 
București, a început ieri cea de-a 
Il-a ediție a finalei concursului 
„Cel mai bun agent de circu
lație". 84 finaliști, cîștigători ai 
fazelor județene, în care au fost

COLOCVIUL 
„UNIVERSITATE- 
LICEU"

între 10 și 11 iunie la Casa 
Universitarilor din București va 
avea loc sub auspiciile Ministe
rului Invățămîntului, Institutului 
central de perfecționare a per
sonalului didactic și Laboratorului 
de analiză a procesului de învăță- 
mînt colocviul „Universitate-li- 
ceu; unitatea dintre învățămîn- 
tul superior și cel liceal". Vor 
avea loc prezentări de referate și 
discuții în cadrul a două grupe 
de lucru : Coordonarea planuri
lor și programelor de învățămînt 
și Metodologia procesului de în
vățămînt. Dintre problemele care 
vor fi discutate cu ocazia acestui 
colocviu se remarcă : organiza
rea concursurilor de admitere, 
aspecte cibernetice ale legăturii 
dintre diferiți moduli ai acțiunii 
educaționale, controlul progresu
lui școlar, formarea omului de 
cultură în epoca contemporană, 
preocupările auto-educaționale ale 
elevilor și studenților, mediul so
cio-cultural primar și aspirațiile 
tinerilor spre învățămîntul supe
rior.

C. S.

VACANTA•*

DEBUT LA COSTINEȘTI
în ziua de 4 iunie a avut loc 

deschiderea sezonului estival la 
Complexul turistic pentru tine
ret și studenți al B.T.T. de la 
Costinești.

în cursul acestui an. în cadrul 
complexului își vor petrece zi
lele vacantelor — în 8 serii a 
cite 12 zile fiecare — circa 24 000 
de elevi, studenți și tineri sala- 
riați, precum și tineri din peste 
20 de țări cu care B.T.T. coope
rează în domeniul turismului.

80 DE MAȘINI AU 
STÎRNIT PULBEREA 
„NISIPURILOR DE 
AUR"

(Prin telefon de la trimisul no
stru). După numai cîteva ediții, 
raliul „Nisipurilor de aur" a a- 
juns să atragă zeci de concu- 
renți. Există în aceste competi
ții un element aparent parado
xal : cu cît sînt drumurile mai 
dificile, cu cît cursa e mai dură 
cu atît piloții se simt mai mult 
atrași de ea. Firmele construc
toare îi sprijină în dorința de a 
testa calitățile vehiculelor în con
diții pe cît posibil mai grele. O 
victorie într-un raliu reputat pen
tru duritatea lui este totdeauna 
o reclamă excelentă atît pentru 
casa constructoare cît și pentru 
pilotul victorios.

Cu tot efortul masiv pe care 
Bulgaria îl face de mai mulți ani 
în scopul modernizării rețelei de 
șosele, efort vizibil pentru orice 
turist automobilist, se pare că au 
fost păstrate în munți cu tot di
nadinsul cîteva porțiuni de drum 
pe care numai o dibăcie excep
țională a pilotului sau un înalt 
grad de noroc pot .-alva mașina 
întreagă. Aceste perspective, de
loc tentante pentru șoferii ama
tori, au atras însă la ediția din 
acest an peste 80 de echipaje la 
„Zlatnîe Piasațî". Printre ele : 
două Polsche, două Alpine, 6 
B.M.W.-uri, un D. S. Citroen și 
o echipă de Moskvici-uri, special 
pregătite după aceeași rețetă care 
le-a asigurat succesul în celebrul 
maraton Londra—Sidney. Din 
țara noastră participă o echipă a 
Uzinei de autoturisme Pitești 
compusă din M. Dumitrescu — 
S. Iancovici, frații Morassi, Gîr- 
joabă—Răuță, Olteanu—Totoes- 
cu, toți pe „Dacia“-1100 S. Ală
turi de ei s-au înscris Eugen Io- 
nescu Cristea — P. Vezeanu, D. 
Stanciu—-J. Gubăuceanu, ambele 
echipaje pe Renault 8 Gordini și 
D. Santa — M. Hîrtopeanu pe 
Dacia 1100 S.

Traseul măsoară 2093 km. Star
tul este precedat (element neo
bișnuit în desfășurarea raliurilor) 
de o cursă de viteză pe circuit 
care are loc cu o zi înainte.

ANDREI BANC

Varna 9 iunie,

antrenați toți agenții de circula
ție din țară, au făcut dovada u- 
nor înalte calități profesionale, a 
unei pregătiri temeinice în nobi
la și dificila misiune a dirijării 
circulației, tot mai intensă și în 
țara noastră.

Receptivi la cerințele impuse 
de dezvoltarea circulației moder
ne, organizatorii — Direcția cir
culației din Inspectoratul General 
al Miliției — au introdus o sea
mă de noi teste. Probele solicită, 
pe lingă precizie și viteză în con
ducerea motoretei, motocicletei 
și autoturismului, cunoștințe teh
nice, de geografie rutieră și le
gislație.' Li se adaugă probe de 
psihologie auto, de eleganță în 
dirijarea circulației, de compor
tare față de public, de interven
ție operativă și eficientă în spri
jinul conducătorilor auto : ajutor 
tehnic, prim ajutor sanitar etc. 
Această ultimă categorie de pro
be indică nu numai complexita
tea sarcinilor și a pregătirii lu
crătorilor de miliție însărcinați 
cu supravegherea circulației pu
blice, dar atestă, în același timp, 
grija față de marele public, func
ția educativă care capătă o pon
dere tot mai accentuată în re
lațiile organelor miliției cu popu
lația.

In sfîrșit, înainte de a încheia 
mai consemnăm un amănunt sem
nificativ : Majoritatea finaliștilor 
— ne spunea tov. col. Victor Be- 
da, șeful Direcției circulației din 
I.G.M. — sînt tineri. în serviciile 
circulației ponderea o dețin ti
nerii și, trebuie s-o recunoaștem, 
cu ei ne mîndrim. Apreciem la 
ei seriozitatea cu care se pregă
tesc, conștiinciozitatea profesio
nală și dorința de a-și îmbogăți 
mereu cunoștințele".

AL. DOBRE

• •• PATRULELE DE 
ELEVI... Peste 300 de persoa
ne au fost găsite fără acte 
de identitate la un control 
efectuat de organele miliției 
In orașele Bistrița și Năsăud. 
Cu aceeași ocazie au fost 
aplicate amenzi mai multor 
conducători auto și pietoni, 
contravenient! la regulile de 
circulație. De remarcat că, in 
cele 3 zile cît a durat acțiu
nea, pe raza orașelor mențio
nate nu s-a produs nici un 
accident de circulație ! O 
contribuție deosebită la 
succesul acțiunii au avut pa
trulele de elevi de la Liceul 
pedagogic si Liceul „G. 
Coșbuc» din Năsăud.

• •• TOTUL PE O CAR
TE... Maria Ciupitu <25 ani), 
gestionara librăriei din Băl- 
tățești (Prahova) a cheltuit o 
parte din încasări. Știind că 
se apropie inventarul, ea a 
încercat să acopere prejudi
ciul mlzînd pe naivitatea 
cumpărătorilor. Mai precis, a 
majorat cu de la sine putere 
prețurile la o serie de cărți 
și la alte obiecte pe care le 
avea în gestiune. A fost de 
ajuns o reclamație pentru ca 
vînzătoarea incorectă să fie 
prinsă asupra faptului și re
ținută. Cu care ocazie și-a dat 
desigur seama că în comerț 
nu e bine să trișezi. Nici mă
car... la cărți.

• •• AȘCHIA NU SARE 
DEPARTE... Vrînd parcă să 
confirme popularul proverb, 
Vasile Vatamaniuc (ÎS ani) din 
Oltenița deprinsese de la ta
tăl său, Gheorghe Vatama
niuc (42 ani), gustul banului 
nemuncit. In cîteva luni, ta
tăl și fiul au comis mai mul
te spargeri pe raza orașului 
Oltenița și chiar în localități 
mat îndepărtate. Cînd lucră
torii de miliție — ale căror 
cercetări îi îndreptaseră către 
casa locuită de cei doi Vata
maniuc — au încercat să-I 
aresteze, infractorii au pus 
mîlnile pe două furci și nu 
s-au sfiit să loveasccă în re
prezentanții autorității. Reți
nuți în cele din urmă, ambii 
infractori vor fi judecați cu 
maximum de severitate, ți- 
nîndu-se seama și de faptul 
că posedau antecedente pe
nale.

• MINOR NESUPRAVE
GHEAT... Pe malul Dîmbovi
ței, în comuna Budești, mino
rul Florian Iacob (3 ani) se 
juca împreună cu alți copi
landri fără a fi supravegheați 
de vreunul din părinți. La 
un moment dat, a alunecat în 
apă și oameni mari, sosiți la 
strigătele copiilor, au ajuns 
prea tîrziu. Micuțul se îne
case.

întrucît în ultima vreme 
s-au petrecut și alte accidente 
asemănătoare, am vrea ca a- 
ceste rînduri să fie o invita
ție la mai multă vigilență 
pentru toți părinții.

ÎN ATENTIA ABSOL
VENȚILOR DE LICEU

IN NUMERELE VIITOA
RE, ZIARUL NOSTRU PU
BLICA COMISIILE EXAME
NULUI DE BACALAUREAT 
— SESIUNEA IUNIE 1971 — 
PENTRU LICEE, LICEELE 
DE SPECIALITATE ȘI LI
CEELE PEDAGOGICE.

SPORT « SPORT
Cuplajul interbucureștean de pe 23 August, urmărit de o cifră 

record de spectatori — vreo 60 000 — este unul din acelea care 
nu se uită, care se memorează. De ce ? Miza uriașă pe care 
o indicau cele două partide este un prim argument : Progresul, 
in compania Stelei, își juca ultima carte, la victorie insă, iar Ra
pidul avea tot ultima ocazie, tot la cîștig, de a depune o opțiune 
serioasă pentru titlu. Apoi, intimplările, de astă dată de un inedit 
dramatic, sint și ele elemente ce ne fixează in amintire acest 
cuplaj.

La această oră se știe totul. Rapid a pierdut — și teoretic, și 
practic — cursa pentru titlu doar cu cîteva secunde inainte de 
finalul partidei cînd Răducanu — care pentru fiesta de ieri îm
brăcase tricoul de gală, cel galben — a fost învins, mai întîi 
de bara lui Dumitrache și apoi, ca urmare, de reluarea în gol a 
lui Lucescu. Pînă atunci, toată apărarea rapidistă se comportase 
remarcabil. Cu acest rezultat egal, calculind cine pe cine mai 
are de înfruntat, Dinamo se poate considera că a îmbrăcat 
deja pe jumătate tricoul de campioană. Dar poți să crezi că pe 
pămint nu se-ntîmplă și minuni ? Și cînd te gîndești că marile 
speranțe au atîrnat de cîteva secunde, de un fir de ață. Dar așa 
e fotbalul și dacă nu ne-ar oferi ineditul, dacă nu ne-ar aduce 
neprevăzutul, suspensul, n-ar fi atit de frumos și nu l-am iubi 
așa de mult. A fost o partidă de mare luptă, în care jucătorii 
au dat tot ce-i omenește posibil (deși angajarea a depășit, uneori, 
limitele jocului bărbătesc). Ar fi inutil să demonstrăm tăria 
disputei, enumerînd fazele de gol, acțiunile de poartă — pe unele 
dintre ele le-am urmărit cu sufletul la gură — ale unei echipe 
sau a celeilalte. Am sesizat o oarecare dominare teritorială a 
Rapidului, un joc de pase bine legat, combinații inteligențe, cu 
adresă precisă, dar l-am văzut și pe Sălceanu ratînd, in minutul 
48 cea mai mare ocazie a cuplajului, mare cît Dealul Mitropoliei, 
l-am văzut apoi pe Codreanu, Năsturescu și Neagu, ticluind 
magistral partitura golului din minutul 80. E destul să vezi o ase
menea fază ca să te lași convertit să urmezi șuvoiul de lume ce 
ia drumul tribunelor. Este rezultatul echitabil ? După noi, da ! 
Ar fi putut cîștiga Rapidul ? Da — și nimeni nu s-ar fi supărat. 
Dar n-a știut cum să reziste asediului din final. Victoria, obținută

SE LIMPEZESC
APELE
în 10 oameni, ar fi rămas o dată istorică in biografia echipei fe
roviare. Singurul regret care ne încearcă la această oră este 
accidentul lui Nelu Nunweiller care, sperăm, să nu aibă urmări. 
Ar fi tragic ca un mare virtuos al balonului să-și încheie cariera 
astfel. Rapidistul Pop nu l-a lovit intenționat. Arbitrul bulgar 
Tvetan Stanev a greșit eliminîndu-i și, făcînd aceasta mult mai 
tirziu după producerea accidentării, și-a spulberat orice argument 
în favoarea sa.

în uvertura cuplajului, o partidă destul de obișnuită în care 
lupta n-a ajuns la cotele de tensiune pe care le anunța măcar 
interesele unuia dintre parteneri. Progresul a condus mai mult 
ostilitățile pe teren, dar Steaua a condus pe tabela de marcaj, 
nelăsîndu-i adversarului decît șansa egalării. Este un draw 
care, in contrast cu cel dintre Rapid—Dinamo, nu spune nimic. 
Băieții așa au înțeles să-și onoreze cartea de vizită, Ji privește. 
Dacă nu ambele, in orice caz primul gol trebuie să-l aibă pe 
conștiință Manta. Steliștii, în schimb, nu se pot plinge de 
Suciu, I-am remarcat din nou pe Năstase, Iordănescu, Tătaru, 
Vîgu,' Dțidu Georgescu, pe noul său post de fundaș. I-am remar
cat și pe Dinu Iordan și Pantea, confundînd arena cu maidanul. 
Mă rog, fiecare joacă fotbal cum știe.

Evenimente interesante s-au petrecut și în partidele din țară. 
Naidin, marcînd din nou 2 goluri pentru Jiul, i-a adus încă 
2 puncte, care pot să-i prelungească mandatul în A, iar pentru 
orgoliul personal poate să însemne foarte mult. Parcă-i văd pe 
antrenori cum îi presară flori lui Naidin pe cărări dosite... Că 
se întețește lupta, o exprimă și eliminările — 3 la număr ; că 
fotbaliștii noștri nu știu, n-au învățat incă să transforme un 
penalty, după Codreanu, ne-o dovedește Oblemenco ; instabili
tatea formei și jocul capriciilor — Dobrin care a marcat, în 
sîrșit, 2 goluri virtualei retrogradate. O performanță care-i ține 
de cald a realizat C.F.R. Cluj, la Craiova ; oltenii cînd e_ vorba 
să o țină dintr-o zi proastă în alta nu se dezmint. O ciudățenie : 
cu tot semieșecul de acasă, Steagul roșu urcă pe... locul 3 în 
clasament ! Politehnica Iași, cu cele 4 goluri înscrise ieri — deși 
golgeterul ei, Moldoveanu, n-a jucat — demonstrează cu cele 
44 de goluri marcate că are cel mai eficace atac, intrecînd și 
liderul. Pe studenții clujeni i-a apucat setea de puncte tocmai 
cînd stau la mijlocul clasamentului, unde nici nu plouă, nici nu 
bate vîntul. Bănuiesc că la vară nu mai vor să meargă la mare 
și că preferă muntele... _ _

Și uite așa a trecut etapa care a limpezit, în bună măsură 
apele" V. CABULEARedactorul paginii 
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LECȚIA A X-A

Exerciții de încălzire (fete)
începem cu mers, ușoară aler

gare, folosind diferite obstacole 
naturale. Apoi repetăm exerciții
le F—C și F—D (II) și F—E, F—F 
(III). După o pauză activă de 1 —2 
minute, trecem la învățarea noi
lor exeroiții.

F—Q) Ingenunchem pe un co
vor, cu brațele întinse înainte, 
înclinarea trunchiului înapoi și 
ridicarea brațelor în sus, prin 
înainte. Revenire. Dozare 3 re
prize a 6 repetări.

F—H) Culcat pe eovor, cu fa
ța în jos, mîinile la ceafă. Ridi
căm trunchiul în extensie ar- 
cuind capul și membrele inferi
oare. Dozare : 2 x 6.

F—I) Sprijin pe palme, culaat 
înapoi. încercăm să ne depla
săm lateral, sprijinindu-ne pe 
palme și vîrfurile picioarelor.
Exercițiile săptămînii a IV-a 
(fete).

Drept recapitulare reluăm e- 
xercițiile : F—3; F—5 și F—9. Se 
execută cu aceeași dozare. In
tre exerciții menținem o pauză 
de 1—2 minute, pe care o folo
sim pentru a inspira-expira pro
fund
Exercițiul F—10 (Membrele su
perioare)

Din poziția culoat înainte, cu 
brațele întinse în sus, apucat cu 
mîinile de piciorul unei mese. 
Cu ajutorul mîinilor urcat cu 
extensia trunghiului. Dozare 
3—4 urcări.

Exercițiul F—11 (Trunchiul)

Din poziția stînd, cu două gan- 
tere în mîini, rotarea brațelor 
prin înainte în sus (urmăriți 
traiectoria punctată a figurii) cu 
ușoare îndoiri din genunchi. Do
zare : 2 (G x 0,5—1 kg.)
Exercițiul F—12 (Abdomenul)
Din poziția culcat pe omoplați

DIAGRAMA 
ETAPEI

STEAUA — PROGRESUL. 
2—2 (2—1). Au marcat : Crista- 
che (min. 4) și Tătaru (min. 24) 
pentru Steaua ; Năstase (min. 11) 
și Cassay (min. 70) — pentru 
Progresul.

RAPID — DINAMO 1—1 
(0—0). Neagu a deschis scorul în 
min. 80, iar Lucescu a egalat cu 
numai un minut înaintea fluie
rului final !

POLITEHNICA — U.T.A. 4—1 
(3—1). în min. 49 al meciului de 
la Iași MARICA a marcat cel 
de al 500-lea gol al campionatu
lui... Portarul Iordache a apărat 
excelent. Au înscris : Marîca (3) 
și Cuperman (din 11 metri), res
pectiv Lereter (din 11 metri).

STEAGUL ROȘU —. S. C. 
BACAU 0—0. Oaspeții au obți
nut al doilea punct în deplasare 
în actualul campionat ! Un punct 
care îi scutește practic de orice 
griji.

JIUL — PETROLUL 2—0 
(0—0). Naidin pare pus pe fapte 
mari în acest final de sezon. E- 
tapa trecută a marcat două go
luri în poarta dinamovistului 
Constantinescu — ieri i-a servit 
aceeași „porție" și lui Mihai Io- 
nescu. In urma acestei victorii, 
echipa Jiul și-a prelungit man
datul de rămînere în divizia A.

,,U«. CLUJ. FARUL.: 3—2 
(1—1), Fundașul stingă al oaspe
ților, Ghirca, a fost eliminat de 
pe teren de arbitrul Iosif Ritter 
pentru faulturi repetate. Deși 
în 10 oameni, Farul a luat con
ducerea — în min. 61 — prin 
golul realizat de Badea. Pentru 
studenții au marcat Adam (min. 
72 și 85) și Barbu (min. 38). Pri
mul gol al constănțenilor a fost 
marcat de Tufan (min. 42).

UNIV. CRAIOVA — C.F.R. 
CLUJ 1—1 (1—0). Remiză de aur 
pentru ceferiști. Golurile au fost 
înscrise de Niță (min. 18) și de 
Marius Bretan (min. 65). Oble
menco a ratat în min. 10 o lovi
tură de pedeapsă.

F.C. ARGEȘ — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—1 (1—0). Mehedinți 
(autogol, min. 35), Dobrin (min. 
59 și 79) respectiv Seceleanu 
(min. 77), sînt autorii celor 
patru goluri.

CLASAMENT
1. Dinamo
2. Rapid
3. St. Roșu
4. Farul
3. Steaua
6. Petrolul
7. Univ. 

Craiova
8. Politehnica
9. U.T.A.

10. „U« Cluj
11. F. C. Argeș
12. Jiul
13. S.C. Bacău
14. C.F.R. cluj
13. Progresul 
16. C.F.R.

Timișoara

21 II I t 42—33 34 
27 U 11 5 31—21 33
27 12 8 9 24—32 
27 U 8 » 38—37
27 10 9 8 3»—30
27 10 9 8 31—SI

27 11 7 9 23—25
27 12 4 11 44—38
27 12 4 11 39—32 
27 10 8 9 32—27.
27 9 8 10 38—38 
27 11 3 13 25—29
27 10 4 13 31—40
27 8 7 12 32—42 23 
27 7 7 13 27—35 21

27 8 9 18 18—44 15

ETAPA
VIITOARE

88
88

88
8 88

88

(duminică, 13 iunie)

Dinamo — Univ. Craiova, 
C. F. R. Cluj — Steagul roșu, 
Petrolul — Steaua, Farul — 
U.T.A., Progresul—Jiul, C.F.R. 
Timișoara — Unîv. Cluj, F. C. 
Argeș — Rapid, S. C. Bacău — 
Politehnica.

executăm bicicleta. Se va lucra 
și în sens opus (bicicleta inver
să). Dozare 2 x 12 ture.
Exerciții de încălzire (băieți)

După circa 8—10 minute de a- 
lergare-mers scuturăm brațele, 
efectuăm cîteva rotari de cap și 
reluăm exercițiile de încălzire : 
i (flexia și extensia capului); n

Figurile 10, 11, 12

Figurile 37, 38, 39, 40

(pod pe frunte); h (rotari 360 de 
grade); a și b (ambele brațe).

ac) Stînd cu brațele întinse o- 
rizontal înainte. Urmează ridi
carea pe vîrfurile picioarelor. 
Simultan ridicăm și arcuim bra
țele în sus. Dozare : 3 x 8.

ad) Poziția de plecare : sprijin 
ghemuit. Executăm ridicarea în 
stînd pe piciorul drept, iar pi
ciorul stîng îl ridicăm înapoi. 
Revenim la poziția de plecare și 
inversăm poziția picioarelor. Do
zare 2x6.
Exercițiile săptăminii a X-a 

(băieți)
Reluăm, în aceeași dozare e- 

xercițiile : 6 (lecția a Il-a; 11 
(III); 15 (IV); 19 (V); 23 (IV) și 
35 (IX). După o pauză activă de 
2—3 minute trecem la învățarea 
noilor exerciții.

Exercițiul 37 (Gîtul)
Din poziția stînd, avînd un 

capăt al extensorului fixat sub 
laba piciorului, iar celălalt ca
păt fixat (cu ajutorul unei benzi) 
de oeafă. executăm flexia și ex
tensia gîtului. Dozare 3x8.
Exercițiul 38 (Membrele supe

rioare)
Din poziția stînd, cu picioare

le depărtate, avînd brațele ri
dicate deasupra capului, întin
dem extensorul și ducem brațe
le în lateral. Dozare 3x5.

Exercițiul 39 (Spatele)
Din poziția stînd aplecat, a- 

vînd haltere pe umeri, îndrep
tări de trunchi, apoi revenire. 
La îndreptare inspirați adine, 
iar la revenire expirați. Dozare 
4 serii a cîte 8 îndreptări avînd 
o bară (haltere) de circa 20 kg.
Exercițiul 40 (Membrele infe

rioare)
Din poziția stînd, avînd mîi

nile pe șolduri încrucișarea 
gambei drepte (cu îngreuiere) 
deasupra genunchiului sting, a- 
poi reluarea exercițiului cu pi
ciorul celălalt. Dozare • 4 x 10 
(cîte 5) x 2—4 kg.

DATA VIITOARE :

• Nou i Două exerciții de izo- 
metrie.

• Cînd, cum și cîtă dozare 
pentru procedeul izometrie ?

• Pentru fete : 3 exerciții noi 
de culturism.

„Internaționalele" 

de tir șt Marele 

premiu „Carpați"
Timp de patru zile, la po

ligonul Tunari, cu ocazia ce
lei de a XIV-a ediții a „In
ternaționalelor" României și 
a celei de a IV-a ediții a 
Marelui premiu „Carpați" 
(talere), am putut urmări o 
veritabilă paradă a elitei ti
rului european șl mondial. 
Pe standurile de tragere : 
sportivi reprezentînd 19 țări, 
animați de dorința unor com
portări meritorii acum, in 
anul preolimpic și cu două 
luni înaintea C.E. de la Suhl. 
Dao-ar fi să facem un bilanț 
al rezultatelor înregistrate ar 
trebui să începem, desigur cu 
recordurile mondiale. Deși 
astfel de performanțe sînt o- 
mologabile — de regulă -- 
doar în cadrul Campionate
lor mondiale sau europene, 
trebuie să reamintim, cu sa
tisfacție. c-ă U.I.T. a hotărît 
ca și în cazul înregistrării 
unor astfel de performanțe 
In România, la poligonul 
Tunari, chiar In afara compe
tițiilor supreme amintite, și 
acestea să poată fi omologate 
ca atare. Ceea ce s-a și în- 
tîmplat. Este vorba de rezul
tatele înregistrate de român
ca Melania Petrescu (593 p. 
Ia armă standard, 60 f. culcat) 
care a depășit cu 1 p. recor
dul lumii; Aghișev (U.R.S.S.
- 1 167 p„ cu 2 p. peste cea 

mai bună performanță mon
dială, la armă liberă calibru 
redus 3X40 f. și 379 p. la 
poziția culcat, rezultat ce e- 
galează recordul mondial : 
Kira Boiko (U.R.S.S.) — 581 
p., cu 6 p. (!) peste recordul 
mondial la armă standard 
3X20 f. femei. Cîteva alte 
performanțe merită și ele a 
fi menționate : belgianul Fr. 
Lafortune, cu 597 p. s-a cla
sat primul la armă liB'eră ca 
libru redus 60 f. culcat (meci 
englez), ceea ce i-a adus, de
finitiv — dat fiind că el cîști- 
gă pentru a doua oară titlul 
de campion internațional al 
României la această probă 

trofeu] challange „losif 
Sîrbu". Speotaculoasa probă 
a pistolului viteză a revenit 
sovieticului Bakalov (594 p.l 
urmat de Dan Iuga (593 p.) 
Valoroasa noastră tripletă 
Roșca-Tripșa-Atanasiu a evo 
luat surprinzător de șters, în 
pofida așteptărilor. La pistol 
liber — învingător sovieticul 
Zapolski, cu 568 p. — trăgă 
torii noștri au capotat din 
nou : pe undeva, departe, în 
josul clasamentului, „vetera
nul" Iulius Pieptea a venit 
abia pe a XVI-a poziție... în 
schimb, un alt „veteran" al 
tirului cu arma de vînâtoare, 
Gh. Florescu, ne-a dat sa
tisfacția unui rezultat bun 
(195p .), cu care a cîștigat 
Marele premiu „Carpați" la 
trap, urmat în bloc de Mari
nescu, Popovici și Dumitres
cu. Cealaltă probă de alice, 
skeet-ul, a revenit cehoslova
cului Liubovicki, cu 190 p. 
Reținem și rezultatul meciu
lui bilateral România—Iugo
slavia, adjudecat de trăgăto
rii noștri la scorul de 7—3.

VIOREL RABA



Jumjaaghiin Țedenbal 
a primit delegația 

română la Congresul 
al XVI-lea al P.P.R.M.

MIERCURI seara, delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. care participă la 
lucrările Congresului al XVI-lea 
al P.P.R.M., a fost primită de 
tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. 
La primire au luat parte
B. Lhamsuren, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al
C. C. al P.P.R.M., P. Sagdarsu- 
ren, membru al C.C. al P.P.R.M., 
șeful secției relații externe 
a C.C., M. Peldje, membru 
al C.C. al P.P.R.M. Au 
fost de față I. Sandu, amba
sador al R. S. România la Ulan 
Bator, și Bataa, ambasadorul

INCHEKREA CONEERINTEI

Conferința internațională extraordinară a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) 
și-a încheiat lucrările prin adoptarea unei rezoluții finale.

Documentul conține o serie 
de recomandări către Aduna
rea Generală a O.N.U. privind 
strategia și orientarea pe ter
men lung a activităților 
O.N.U.D.I., structura și finan
țarea organizației, precum și 
convocarea unei noi conferin
țe generale a O.N.U.D.I. spre 
mijlocul celui de-al doilea De
ceniu al dezvoltării (1974— 
1975).

Luînd cuvîntul în legătură 
cu rezoluția finală ambasado
rul Dumitru Aninoiu, repre
zentantul permanent al Româ
niei pe lingă O.N.U.D.I., a de
clarat : Delegația noastră con
sideră că activitățile O.N.U.D.I. 
trebuie să se bazeze pe spri
jinul constructiv și activ al 
tuturor țărilor, indiferent de 
nivelul dezvoltării lor econo
mice, de sistemul Ioe social- 
economic sau, de-regiunea geo
grafică în care-se-află situate, 
în chestiuni de o asemenea 
importanță cum sînt cele le
gate de modificarea structurii 
organizației, trebuie să se ac
ționeze gradual, studiindu-se 
atent necesitatea și modalită
țile de schimbare a actualei 
structuri, să se ia în conside
rare toate punctele de vedere 
și să se examineze, totodată, 
în ce măsură structurile exis
tente au fost folosite la ma
ximum. Aceasta ar permite 
găsirea unei soluții general 
acceptabile și ar crea premi

EXPOZIȚIA DE LA DUSSELDORF •

„ROMÂNIA SE PREZINTĂ
— un mare succes

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Pățan. care a făcut 
o vizită în R.F. a Germaniei, cu 
prilejul inaugurării, la Diissel- 
dorf, a expoziției „România se 
prezintă", a plecat miercuri după- 
amiază spre patrie.

înaintea plecării, șeful guver
nului landului Renania de Nord- 
Westfalia, Heinz Kuhn, a oferit 
o recepție în onoarea vicepre- 
mierului român, la care au luat 
parte persoanele oficiale care l-au 
însoțit pe oaspete, precum și am
basadorul României la Bonn, 
Constantin Oancea. Cu acest pri
lej, Heinz Kuhn a transmis lui 
Ion Pățan — din împuternicirea 
președintelui R.F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și a cancela
rului federal Willi Brandt — cele 
mai călduroase felicitări pentru 
marele succes repurtat de expo
ziția „România se prezintă" și de 
manifestările economice și cultu
rale legate de acest eveniment. 
Totodată, Heinz Kuhn a transmis 
dorința guvernului landului Ba
varia ca această expoziție să fie 
reeditată la Miinchen.

într-o cuvîntare avută cu co

R.P. Mongole în capitala Ro
mâniei.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială, tovarășul 
Mihai Gere a transmis primului 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
tovarășului J. Țede.nbal, un me
saj din partea tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. Mulțumind pentru me
sajul primit, tovarășul Jumjaa
ghiin Țedenbal și-a exprimat 
bucuria de a-1 întilni ,în curînd 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Ulan Bator, cu prilejul vizi
tei delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România în Republica 
Populară Mongolă.

sele lărgirii și intensificării 
cooperării internaționale prin 
intermediul O.N.U.D.I.

în ședința de marți după- 
amiază, a fost prezentat și ra
portul Biroului conferinței cu 
privire la validarea depline
lor puteri. în legătură cu acest 
raport, reprezentantul Româ
niei a contestat validarea pu
terilor delegatului ciankaișist, 
menționînd că singurul repre
zentant legitim al întregului 
popor chinez este guvernul 
Republicii Populare Chineze. 
Ambasadorul român a contes
tat, de asemenea, valabilita
tea puterilor delegațiilor re
gimurilor de la Saigon și din 
Coreea de Sud. Vorbitorul a 
arătat, apoi că reprezentanții 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională sînt singurii în mă
sură să exprime voința și in
teresele poporului cambodgian. 
El a subliniat-că- împiedicarea 
unor țări că R. D'.’Ge'rfriană, 
R.P.D. Coreeană și R. D. Viet
nam de a participa la lucră
rile conferinței aduce preju
dicii serioase vocației univer
sale a O.N.U.D.I., realizării 
sarcinilor sale.

în același sens s-au pronun
țat reprezentanții Cubei, Pa
kistanului, Algeriei, Republi
cii Chile, Sudanului, Ceylonu
lui, Iugoslaviei. Camerunului, 
Nigeriei, Republicii Mali, So
maliei, Republicii Populare 
Congo.

respondentul Agerpres la Bonn, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Pățan, 
a declarat că marea expoziție ro
mânească, deschisă intr-unui din 
cele mai puternice centre indus
triale ale R.F.G. a reușit să pre
zinte, prin bogatele sale expona
te, o frescă elocventă a Româ
niei socialiste, a potențialului său 
economic în continuă dezvoltare. 
Discuțiile purtate cu membri ai 
guvernului federal, ai guvernului 
landului Renania de Nord-West- 
falia, precum și cu conducătorii 
unora dintre cele mai mari firme 
industriale și financiare vest-ger- 
mane — a subliniat vicepremie- 
rul român — au fost animate de 
dorința de a dezvolta și diversi
fica colaborarea și cooperarea bi
laterală și pe terțe piețe. încerc 
un sentiment de satisfacție că 
unele rezultate concrete în a- 
ceastă privință au fost înregistrate 
chiar în cursul acestor zile și 
țin să subliniez — a menționat 
Ion Pățan — că, în cazurile în 
care punctele de vedere expuse 
nu au coincis cu ale interlocu
torilor, discuțiile au contribuit la 
clarificări utile.

ÎN CINSTEA 
SEMICENTE

NARULUI P.C.R.
în zilele de 7 și 8 iunie, 

Consiliul cultural al orașului 
Hradec Kralove, din Cehia 
de est, in colaborare cu Am
basada Română din Praga, 
au organizat, in cinstea se
micentenarului Partidului 
Comunist Român „Zile ale 
culturii românești".

In prezența a numeroși lo
cuitori ai orașului, a repre
zentanților organelor locale 
de partid și de stat, a mem
brilor Ambasadei române, 
luni seara, a avut loc o in
teresantă discuție intitulată : 
„Despre țările noastre prie
tene". Au fost, de asemenea, 
prezentate filme documen
tare. In cea de-a doua zi a 
fost inaugurată expoziția de 
fotografii documentare: „Ro
mânia ieri și azi".

• CONFORM hotărîrii luate 
de președintele Republicii De
mocrate Congo, generalul Joseph 
Mobutu, la Kinshasa au început 
operațiunile de înrolare a stu
denților și studentelor de la U- 
niversitatea Lovanium în ar
mata națională congoleză.

Potrivit agenției congoleze de 
presă, peste 270 de studenți în 
medicină au fost înrolați în ar
mată de la începutul acestei o- 
perațiuni, care privește aproxi
mativ 3 000 de studenți.

• AGENȚIA TASS anunță 
că la Moscova a sosit miercuri 
adjunctul șefului delegației gu
vernamentale comerciale a R. P. 
Chineze, I Tzin-tan, șef de de
partament in Ministerul Comer
țului Exterior, pentru a purta 
convorbiri cu privire la livrările 
de mărfuri dintre Uniunea So
vietică și Republica Populară 
Chineză. Membrii și experții de
legației guvernamentale comer
ciale a R. P. Chineze au sosit la 
Moscova anterior, precizează a- 
genția.

• MINISTERUL DE EXTER
NE al R. F. a Germaniei a a- 
nunțat că ambasadorii acestei 
țări la Moscova, Washington și 
Londra au semnat marți Trata
tul cu privire la interzicerea 
amplasării armelor nucleare și 
a altor arme de distrugere in 
masă pe fundul mărilor și ocea
nelor și în subsolurile lor. 
R. F. a Germaniei este cea de a 
74-a țară care semnează acesi 
tratat.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Chile, Salvador Allende, a de
cretat la 9 iunie legea marțială 
limitată în provincia Santiago 
și a inițiat o amplă acțiune de 
depistare a elementelor suspec
tate de participarea Ia asasina
rea fostului vicepreședinte al 
republicii, Edmundo Perez Zu- 
covic.

Ședințele unor Comisii 
C. ft. E. R.

Intre 31 mal și 6 iunie, în ora
șul Nesebăr din R. P. Bulgaria, 
a avut loc cea de a 17-a ședință 
a conducătorilor organelor pen
tru economia apelor din țările 
membre ale C.A.E.R. Au partici
pat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria, 
U.R.S.S., precum șj o delegație 
a Iugoslaviei, in conformitate cu 
acordul dintre C.A.E.R. și guver
nul R.S.F. Iugoslavia. A fost in
vitat să participe, de asemenea, 
un reprezentant al Secretariatu
lui Organizației Mondiale a Să
nătății.

La ședință au fost examinate 
și adoptate propuneri cu privire 
la coordonarea lucrărilor tehni- 
co-științifice. printre care „mă
rirea normei de cheltuire a apei 
și a cantității de apă reziduală 
pe unitatea de producție pentru 
diverse ramuri ale industriei", 
„Elaborarea metodelor și a teh
nologiei de curățare a solului de 
ape reziduale în asanarea cultu
rilor agricole și silvice".

Echipajul stației științifice orbitale sovietice „Soiuz-11" fn timpul unui ontrenament. De la 
stînga : Vladislav Volkov, Gheorghi Dobrovolski și Viktor Pațaev

Comunicatul Biroului 
C.C. al Frontului 

Patriotic din Laos
După cum informează agen

ția Khaosan Pathet Lao, Biroul 
Comitetului Central al Frontu
lui Patriotic din Laos a publi
cat un comunicat referitor la în
trevederile avute de Tiao Souk 
Vongsac, trimisul special al pre
ședintelui C.C. al F.P.L., prințul 
Sufanuvong, cu șeful guvernu
lui de la Vientiane, prințul Su- 
vanna Fuma. Tiao Souk Vong
sac, informează comunicatul, a 
avut misiunea de a transmite 
prințului Suvanna Fuma noile 
propuneri ale Frontului Patrio
tic din Laos în vederea unei 
reglementări pașnice a proble
mei laoțiene.

Agenția Khaosan Pathet Lao 
relatează, totodată, că Biroul 
C. C. al Frontului Patriotic din 
Laos a publicat textul integral 
al scrisorii, prințului Sufanuvong. 
„Soluția rezonabilă^ în cinci 
puncte, prezentată de Frontul 
Patriotic din Laos, a întrunit 
sprijinul tuturor păturilor popu
lației laoțiene și a fost salutată

BELGRAD :
Rezultatele dezbaterilor publice 
pe marginea amendamentelor 

la Constituție
La Belgrad a avut loc o șe

dință a Conferinței federale a 
U.S.P.M.I.. în cadrul căreia au 
fost examinate activitatea politi
că și rezultatele dezbaterilor pu
blice pe marginea amendamente
lor la Constituție, anunță agen
ția Taniug. Au participat repre-

Intre 1 și 7 iunie, în stațiunea 
Nisipurile de Aur a avut loc cea 
de a 10-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru indus
tria radiotehnică și electronică, 
la care au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România, Un
garia, Uniunea Sovietică, precum 
și din Iugoslavia.

A . fost adoptat raportul comi
siei cu privire la activitatea des
fășurată în 1970, precum și cu 
privire la principalele direcții ale 
activității acesteia în perioada 
următoare.

A fost examinată o informare 
referitoare la desfășurarea șl re
zultatele lucrărilor efectuate în 
1970 pe temele programului de 
coordonare a cercetărilor științi
fice care prezintă interes re
ciproc, precum șl cu privire la 
aprecierea rezultatelor obținute 
în această activitate pe perioada 
1966—1970 și au fost adoptate re
comandări corespunzătoare. 

I

de majoritatea opiniei publice 
mondiale. Totuși, problema lao- 
țiană rămîne nerezolvată, deoa
rece S.U.A. nu vor să renunțe 
la planurile de agresiune împo
triva Laosului", se afirmă în 
scrisoare.

„Statele Unite — se sublinia
ză în același document — tre
buie să pună capăt agresiunii în 
Laos, să înceteze imediat toate 
bombardamentele asupra între
gului teritoriu laoțian, fără să 
pună nici o condiție; după sis
tarea bombardamentelor ameri
cane, forțele armate din Laos 
vor înceta imediat focul și toa
te acțiunile împotriva zonei 
aflate sub controlul părții opo
nente; părțile laoțiene interesate 
vor începe imediat convorbirile 
privind formarea unui guvern de 
coaliție provizoriu și alte pro
bleme de interes mutual, inclu
siv garanțiile de respectare stric
tă a neutralității regatului Laos, 
așa cum prevăd acordurile de la 
Geneva din anul 1962“.

zentanți ai organizațiilor politi
ce și sociale, ai organelor de 
presă din republici și regiunile 
autonome. Au luat, de asemenea, 
parte Marian Brețeli, președinte 
ad-interim al Skupștinei Federa
le, Veliko Vlahovici, președinte 
în exercițiu al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I., și Miloș 
Minici, reprezentant al Comisiei 
federale pentru problemele Con
stituției.

în cuvîntul său, Veliko Mila- 
tovici, președintele Conferinței 
federale, a declarat că dezbate
rile publice în problema modifi
cărilor ce urmează să fie aduse 
Constituției R.S.F. Iugoslavia, 
propuse inițial de președintele 
Tito, și explicate tuturor la Con
ferința federală a U.S.P.M.I., în 
mod practic s-au încheiat.

Ele_ au depășit prin amploa
rea și intensitatea lor așteptările 
scontate, a spus Veliko Milato- 
vici, iar Uniunea Socialistă a 
reușit să le asigure spiritul de
mocratic și caracterul public.

într-o rezoluție adoptată se 
arată că în cursul vastei acțiuni 
de dezbateri politice, cu partici
parea activă a presei, radioului 
și televiziunii, oamenii muncii, 
cetățenii iugoslavi și-au mani
festat larga adeziune și satis
facția față de spiritul și esența 
schimbărilor constituționale pre
conizate, cerînd ca acestea să fie 
adoptate și înfăptuite cît mai re
pede.

Zborul stafiei 
orbitale sovietice

„Săli util"
în conformitate cu programul 

de zbor al stației orbitale sovie
tice „Saliut", la orele 10,06 ora 
Moscovei a fost efectuată as
tăzi cea de-a doua corectare a 
orbitei de zbor. în urma aces
tei manevre, stația s-a plasat pe 
o nouă orbită cu următorii pa
rametri : apogeul — 282 kilo
metri, perigeul — 259 km, pe
rioada de rotație în jurul Pă- 
mîntului — 89,7 minute, încli
narea orbitei — 51,6 grade.

Cea de-a treia zi de lucru a 
cosmonauților Gheorghi Dobro
volski, Vladislav Volkov și Vik
tor Pațaev a luat sfîrșit la 9 iu
nie, orele 15,00, ora Moscovei, fi
ind consacrată efectuării unor 
experiențe și pregătirii stației 
pentru activitatea viitoare. în 
cursul acestei zile de lucru a fost 
terminată operația de conser
vare a unor sisteme ale navei 
cosmice „Soiuz-U“. Cosmonau- 

re
Pentru majoritatea tinerilor americani, obținerea diplo

mei de inginer, medic, chimist, profesor etc. înseamnă în
ceputul unei noi și dificile bălălii deoarece ei găsesc piața 
brațelor de muncă prea puțin primitoare. Cei mai mulți 
sînt nevoiți să se alăture armatei celor circa 5 milioane 
de șomeri aruncați din cîmpul muncii de depresiunea prin 
care trece de peste doi ani economia Statelor Unite.

..Agențiile care se ocupă cu plasarea în cîmpul muncii a 
tinerilor absolvenți de colegii și universități, comisiile gu
vernamentale din toate colțurile S.U.A., scrie NEW YORK 
TIMES, găsesc pe frontul muncii aceeași situație descuraja
toare pentru tineri : mai puține slujbe, mai puține posibili
tăți de alegere și o mai mare competitivitate în ocuparea 
puținelor locuri vacante".

Vizitele la institutele de învățămînt superior ale celor ce 
recrutează tinerii pentru producție găsesc peste tot aceeași 
situație ca la Universitatea Carnegiemellan din Pittsburgh, 
unde absolvenți din anii trecuți fac coadă de cu seară în 
fața biroului de plasare al universității, dorm noaptea pe 
hol, înveliți cu pături, pentru ca dimineață să fie printre 
cei din care agenții companiilor vor începe selecția.

„Absolventul care are deja o calificare superioară și care 
în anii trecuți putea intra în cîmpul muncii cu un salariu 
bun, astăzi trebuie să lucreze la stațiile de benzină sau ca

CORESPONDENȚĂ
DIN WASHINGTON PENTRU 
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

Absolvenții 
universităților 

înfruntă șomajul
șoferi de taxi", arată THE EVENING STAR, citind declara
ția unui profesor de la Universitatea California.

Dar chiar și aceste slujbe, prost plătite, se găsesc destul 
de greu. Se obțin dificil pe piața muncii pînă și posturile 
sezoniere, ca cele de grădinar, culegător de fructe etc. A- 
ceste slujbe erau de obicei prestate în timpul verii de stu
denții care aveau nevoie de bani pentru a-și plăti o parte 
din taxe (taxa anuală a unui sțudent este cel puțin de 
2 600 dolari). Acum nu mai este vorba doar de aceștia...

Cel mai greu afectați de situația existentă pe piața 
muncii sînt, potrivit unui studiu întocmit de Consiliul de 
repartizare al studenților, absolvenții facultăților de meca
nică, matematică, științe exacte și alte discipline tehnice. 
Editorul. publicației lunare a consiliului, Warren Kautman, 
a declarat : „Anul trecut situația de pe frontul muncii era 
mai grea decît anul precedent, iar anul acesta se aprecia
ză că este mai grea decît oricînd în ultimii 20 de ani". 
Aproape că nu există instituție sau întreprindere, privată 
sau guvernamentală din Statele Unite care să nu fi anun
țat deja că anul acesta va angaja cu 25 și chiar 50 la sută 
mai puține brațe de muncă tinere decît în anii trecuți. Din 
cei 120 de tineri care au absolvit anul trecut facultatea 
de ziaristică a Universității. Columbia din New York, spre 
exemplu, numai 20 au găsit de lucru, iar restul și-au înscris 
numele pe listele lungi ale oficiilor brațelor de muncă.

Dacă pe scară națională s-a înregistrat un procent de 
șomeri de 6,1 la sută, numărul șomerilor între 16 și 25 de 
ani atinge procente pînă la 17 la sută. Cel mai greu loviți 
de șomaj continuă, însă, să rămînă tinerii negri, în rîndu- 
rile.cărora se înregistrează pînă la 25 la sută șomeri. Acest 
procent este depășit numai de emigranți, care în afară de 
faptul că trebuie să se recalifice, mai au de întîmpinat și 
greutățile ridicate de necunoașterea limbii engleze.

Potrivit statisticilor oficiale, situația grea existentă pe 
frontul brațelor de muncă va continua să rămînă neschim
bată în acest an. Tn cazul în care presiunile inflaționiste se 
vor intensifica tinerii absolvenți vor avea neșansa să gă
sească complet închisă piața muncii în Statele Unite.

C. ALEXANDROAIE
Washington, iunie 1971.

ții au efectuat în repetate rin- 
duri experimente medical-biolo- 
gice. în vederea menținerii li
nei bune forme fizice in timpul 
zborului, ei folosesc costume 
speciale, cu ajutorul cărora se 
realizează simularea sarcinilor 
la care este supus sistemul osos 
și mușchiular uman în condiții
le terestre. Echipajul stației a 
comunicat că această îmbrăcă
minte este comodă și nu produ
ce senzații neplăcute.

în cursul zborului este efec
tuat controlul componenței ga
zoase a microclimatului stației. 
Concomitent, sînt verificate 
principalele sisteme ale stației 
orbitale și starea aparaturii ști
ințifice.

Conform programului de zbor, 
au început experiențele destina
te măsurării nivelului de radia
ție și efectuării de observații a-
supra prezenței micrometeoriți- 
lor în spațiul cosmic.

CREAREA „COMI
TETULUI SOVIETIC 
PENTRU SECURITA
TEA EUROPEANĂ"

După cum s-a mai anunțat, 
în urma consultărilor care au 
avut loc recent între orga
nele de conducere ale orga
nizațiilor sindicale, de tine
ret, de femei, tehnico-științi- 
fice, culturale și grupului 
parlamentar din U.R.S.S., a- 
cestea au hotărît să creeze 
„Comitetul sovietic pentru 
securitatea europeană".
Marți, la Moscova, a avut loc 
adunarea de constituire a a- 
cestui organism obștesc. Ca 
președinte al comitetului a 
fost ales Alexei Șîtikov, pre
ședintele Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. președintele Grupu
lui parlamentar al U.R.S.S.

Apelul 
ziariștilor 
din fârile 
riverane

Marii Baltice
în localitatea Kyllyava, din 

apropiere de Helsinki, au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a treia 
conferințe a Clubului ziariștilor 
din țările riverane Mării Balti
ce, la care au participat repre
zentanți ai presei din Finlanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, 
R.D.G., Danemarca și U.R.S.S.

Conferința a adresat un apel 
ziariștilor din țările Europei în 
care se relevă că „acțiunile for
țelor păcii de pe continentul 
nostru au făcut ca întrunirea 
conferinței general europene 
pentru securitate și cooperare să 
devină o parte inalienabilă a 
politicii europene". Semnatarii 
apelului apreciază că unul din 
elementele de bază ale realizării 
securității îl constituie recunoaș
terea reciprocă a tuturor țărilor 
europene și normalizarea relații
lor dintre toate statele de pe 
continent.

Spre normali
zarea relațiilor 

cu R.P. Chineză
• în ședința de marți a Parla

mentului austriac — prima după 
stabilirea relațiilor diplomatice 
intre Austria și Republica Popu
lară Chineză — ministrul aface
rilor externe, Rudolf Kirchsch- 
laeger, a prezentat o informare 
privind etapele premergătoare 
acordului intervenit între gu
vernele celor două țări.
• Președintele partidului Ko- 

meito, Yoshikatsu Takeiri, a de
clarat că tratatul dintre guver
nul de la Tokio și ciankaișiști 
„trebuie să fie abrogat pentru a 
se netezi calea spre normaliza
rea relațiilor japono-chineze". 
Takeiri a reafirmat poziția par
tidului său favorabilă normali
zării relațiilor japono-chineze, 
subliniind că guvernul Chinei 
populare este singurul repre
zentant legitim al întregii Chi
ne. Taivanul, a spus liderul Ko- 
meito, este o parte a teritoriului 
chinez ; Komeito se opune „teo
riei celor două Chine" și cere 
guvernului japonez să sprijine 
restabilirea drepturilor R. P. 
Chineze la O.N.U.

HELLO DOLLY : rulează Ia 
Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala (orele
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21.30),
Festival (orele 7,45; 10,30;. 13,15; 
16; 18,45; 2130), Stadionul Dina
mo (ora 20,15), Grădina Festival 
(ora 20,15).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA. NU-I 
AȘA 7 rulează la Capitol (orele 
9,15: 11,45), Feroviar (orele 9; 
11 45; 15; 18; 20,30), Modern (orele 
9; 11,45; 14,30; 17.15; 20), Grădina 
Modem (ora 20,30).

REGELE LEAR : rulează la Ca
pitol (orele 14,15; 17; 20).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30: 13.45; 16.15; 18,15; 20,30).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Grivita (orele 9; 12,30; 
16; 19.30), Aurora (orele 9; 12,30;

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! București, Piața „SGÎnteii*, Tel. 17.60,10, 17.60.20. Abonamentele se tao la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Tiparul i (Sombinatul poligrafia „Casa Soînteii*

16; 19,30), Flamura (orele 9; 12,30; 
16; 19 30;), Grădina Aurora
(ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18,15; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

VULPILE ȘI ȘORICEII: ru
lează la Timpuri Noi (orele 
9—20 15 tn continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 
18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Miorița 
(orele 9; 12.30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Tomis (orele 9; 
12,30; 16). Grădina Tomis (ora 20).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45). București
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Grădina Capitol (ora
20.15),  Arenele Romane (ora 20), 
Favorit (orele 915; 11,30; 15,45;
16: 18,15: 20,30).

Z : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză Ia Victoria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30: 20,45).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR ; ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina Bu
zești (ora 20,30), Grădina Arta 
(ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20 în continuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18; 20,15),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SERATA : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Lira (ora
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : ru
lează la Munca (orele 15; 19).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Cosmos (orele 15; 19).

CAZUL C.L. ; rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Giulești (orele 15,30: 19), Vol
ga (orele 9,30; 12,45; 16,15; 19,45), 
Grădina Herăstrău (ora 20,15).

PE COMETA ; rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TRANDAFIRI ROȘIT PENTRU 
ANGELICA : rulează la Crîngași 
(orele 15.30: 18: 20,15).

VAGABONDUL : rulează la
Popular (orele 10; 15,30; 19).

LOS TARANTOS : rulează la 
Vltan (orele 15,30; 18), Grădina
Vitan (ora 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15).

C.RONOMETRUL : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13.45; 
16: 18,15: 20,30).

JOI, 10 IUNIE 1971

Teatrul de Operetă : SE MĂ
RITĂ FETELE — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : HEIDELBER- 
GUL DE ALTĂDATĂ — ora 20 ; 

(Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : PLAY STRINDBERG
— ora 20 ; (Sala Studio) : PO
VESTIRI DIN PĂDUREA VIENE- 
ZĂ — ora 20 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Studio) : CIND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 20; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19,30 ; (la Parcul Herăs
trău) : TANGO LA NISA — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică" (Str. 
Academiei) : CĂLUȚUL COCO
ȘAT — oră 17 ; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : REVISTA LA VOLAN
— ora 19,30 ; Circul Globus : 
ARENA PRIMĂVERII — ora 
.19,30. Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : LA IZVOARE DE FRU
MUSEȚE — ora 18,30.

JOI, 10 IUNIE 1971

PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară
• 18,30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii auto • 18,50 
Timp și anotimp în agricultură
• 19,15 Publicitate • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Sport • 20,05 15 minute des
pre sănătate. Copilul în primii 
ani de viață • 20,20 Aveți cu
vîntul : Dezbatere lunară organi
zată de Redacția pentru tineret 
„Locul șl rolul tineretului în 
procesul dezvoltării societății 
contemporane". Raportul dintre 
tînăra generație și societatea 
adultă, rolul educației în pers
pectiva acțiunii sociale — vor 

constitui temele principale puse 
în dezbaterea invltaților emisiu
nii, partlcipanți la lucrările re
uniunii europene care s-a desfă
șurat la București ; Gabor Boldi- 
zaar (Ungaria) ; Roland Brulmans 
(Belgia) ; Roger Eggleston (An
glia) ; Bernadette Enreille (Fran
ța) ; Jan Fjellander (Suedia) ; 
Fred Mahler (România) ; Krzys- 
ztaf Opalski (Polonia) ; Mihai 
Stoica (România). Emisiune de 
Vartan Arachelian • 21,05 Anto
logia umorului. Două schițe din 
literatura clasică românească : 
„Rațe cu repetiție" a 21,35 Cadran 
internațional. Comentarii, docu
mentare, reportaje din actualita
tea internațională • 22,20 Inter
pretul săptămînii ; Gică Petres
cu • 22,45 Telejurnalul de 
noapte.
PROGRAMUL II
• 20,05 Punct-contrapunct. Emi

siune de Tudor Vornicu • 21,35 
Film artistic : „Lancea ruptă", 
în rolurile principale : Spencer 
Tracy, Richard Widaark, Robert 
Wagner. Regia Edmond Emy- 
trick.


