
Proletari din toate țările, uniti-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

într-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă, ieri au început 

CONVORBIRILE OFICIALE ÎNTRE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU SI TOVARĂȘUL 

MANUEL PINTO DA COSTA
Li Palatul Republicii au în*  

eeput, in ziua de 17 decembrie, 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Manuel Pintp da Costa, 
secretar general al Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Prin
cipe, președintele Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Emil Nicolcioiu, mi
nistrul justiției, Ioan Pop D. 
Popa, consilier al președintelui 
Republicii, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Porfir Negrea, ambasadorul tării 
noastre în Republica Democra
tică Sao Tome și Principe.

Din partea Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe — 
tovarășii Leonel Mario d’Alva, 
membru al Biroului Politic, se
cretar general adjunct al Miș
cării de Eliberare din Sao Tome 
și Principe, ministrul afacerilof 
externe. Carlos Dias da Graca. 
membru al Biroului Politic al 
M.L.S.T.P., ministrul sănătății și 
afacerilor sociale. Manuel Qu- 
gresma Costa, ministrul justiției.

Examinînd evoluția relațiilor 
bilaterale, cei doi Șefi de stat 
au subliniat cu deplină satisfac
ție că între țările, partidele și 
popoarele noastre s-au statorni
cit și se dezvoltă raporturi de 
strînsă prietenie și colaborare. 
'Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Manuel Pinto dâ Costa au ex
primat. în timpul convorbirilor, 
hotărirea comună de a extinde 
și întări conlucrarea dintre Parti
dul Comunist Român și Mișca
rea de Eliberare din Sao Tome

și Principe, de a promova o lar
gă cooperare intre România și 
Republica Democratică Sao Țom£ 
și Principe, pe plan politic, eco
nomic. • tehnico-științific,' cultu
ral și în alte domenii dezinteres 
mutual, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii în lume.

în cadrul schimburilor de o- 
pinii asupra actualității inter
naționale, tovarășii Nicolae 

Ceaușeseu și Manuel Pinto da 
Costa au reafirmat solidaritatea 
militantă a partidelor și țărilor 
lor cu mișcările de eliberare na- « 
țională, cu popoarele care luptă 

■pentru o dezvoltare independen
tă. .hotărirea lor de a contribui 
activ la abolirea definitivă a 
vechii politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de 
asuprire și dominație, la lichi
darea subdezvoltării, la instau

rarea unei noi ordini politice și 
economice internaționale, la a- 
firmarea idealurilor de liberta
te, independență, și progres ale 
-tuturor -națiunilor, la statorni
cirea unui climat de pace și 
securitate.

Tovarășul Manuel Pinto da 
Costa a adus un profund oma
giu politicii promovate cu con
secvență de România socialistă, 
de președintele Nicolae
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Ceaușescu; pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
făuri' destinele în conformitate 
cu -năzuințele și\interesele' sale 
■fundamentale, pentru'’ edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune.,

Convorbirile g-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă. ■ ■ ■ - • , .. .....

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe conducătorul 
delegației guvernamentale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri după-âmiază, 
pe Martin Bongo, membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Democratic Gabonez, secretar 
pentru relațiile internaționale al 
partidului, ministrul educației 
naționale, care efectuează, în 
fruntea unei delegații guverna
mentale, o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, mi-

Prima cursă 
de probă 

a locomotivei 
Diesel-electrice 
de 4000 C.P.

Locomotiva Diesel-electri- 
că de 4 000 CP — cea mai re
centă realizare a colectivului 
întreprinderii „Electropu- 
tere" din Craiova — a efec
tuat prima sa cursă în cadru! 
probelor. Acest moment mar
chează intrarea în faza fi
nală a pregătirilor pentru 
introducerea în fabricația de 
scrie — prevăzută pentru 
prima parte a anului 1976 — 
a puternicei locomotive.

Produs de o deosebită com
plexitate tehnică, locomotiva 
Diesel-electrică de 4 000 CP a 
fost concepută de către spe
cialiștii Institutului de cerce
tări și proiectări al Centralei 
industriale de mașini și apa- 
rataj electric. Dotată cu mo
toare puternice, ea poate dez
volta o viteză de pînă Ia 
160 km pe oră,

ÎN ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE Șl MODERNIZARE A 
AGRICULTURII, DE RIDICARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNELOR Șl 

SATELOR PATRIEIt

Angajare responsabilă, 
participare activă 

a întregului tineret

gaboneze
nisțrpl. educației și învățămin- 
tului.

A fost de față Jean Firmin 
N’Gondet. ambasadorul Repu
blicii Gaboneze la București.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie și cordiale urări 
din partea secretarului general 
al Partidului Democratic Gabo
nez, președinte al Republicii 
Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a adresat, la rîn- 
dul său. cele mai bune urări 
președintelui Albert Bernard 
Bongo.

O ultimă verificare și apoi se va trece la execuția piesei

Cu acest prilej. * avut loc e 
convorbire, în cadrul căreia s-a 
evidențiat dezvoltarea relațiilor, 
pe multiple planuri. dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Gaboneză, exprimîn- 
du-se, totodată, hotărirea comu
nă de a extinde și întări bunele 
raporturi dintre cele două țări. 
O atenție deosebită a fost acor
dată, în timpul întrevederii, 
problemelor privind colaborarea 
și cooperarea româno-gaboneză 
în domeniul învățămintului pi 
al formării cadrelor.

Primirea a decurs într-o am
bianță de caldă cordialitate.

x

PATRIOTISM Șl CREATIVITATE

„STIINTA NU ARE PATRIE- 
SAVÂNTUL ARE UNA"

PASIUNEA ARTISTICĂ -
INSTRUMENT DE EDUCA TIE

DIONISIE BALINT,
secretar al C.C. al U»T.C.

— Stimate tovarășe profesor, 
din punctul nostru de vedere, 
care se opune celui ce consideră 
știința și omul de știință în a- 
fara conceptelor morale — dim
potrivă, omul de știință. adevă
rat este umanist,' purtătorul ce
lor mai avansate idei morale, 
politice și sociale ale timpului 
și țării în care trăiește. El apar
ține prin tot ceea ce este, prin 
tot ceea ce creează .acestei țări 
ți acestui timp a căror devenire 
și edificare superioară pe toate 
planurile le urmărește prin acti
vitatea sa. Cum definiți deci 
dumneavoastră rolul și locul sa
vantului român în societate în 
general și in societatea noastră 
socialistă in special ?

— Problema este veche și me
reu tulburătoare, problema ro
lului și locului savantului în so
cietate. Poate și trebuie să fie 
omul de știință umanist ? între
barea pare axiomatică. Știința 
este devotată omului în sensul 
cel mai larg, ajutîndu-1 să-și 
formeze personalitatea și să de
vină eficient în viața socială. 
Iată că sînt însă și opinii dife
rite. în virtutea lor, știința poate 
«ă facă mult rău, punct de ve
dere inadmisibil pentru că se re
feră la felul abuziv și irespon
sabil de folosire a științei sata
nic, în tehnica distructivă pe 
care o poate genera. în punctul 
apesta insă problematica se 
schimbă pentru că intrăm în 
sfera intenționalității, care obse
dează conștiința oamenilor de 
știință a căror activitate poate 
fi folosită și astfel. Se aduce 
astfel în discuție responsabilita
tea omului de știință. Recent, o 
problemă edificatoare a apărut 
în genetică, unde marile posibi
lități ale științei moderne au 
generat ingineria genetică, capa
citatea de a modifica fondul ge
netic. Sîntem la începutul aces
tei discipline iar perspectivele 
sînt egal de impresionante si de 
angoasante. Dacă putem modifica 
fondul genetic deocamdată al 
bacteriilor în viitor putem face 
același lucru și omului. ■ Iată de 
ce Academia din Washington a 
interzis savanților să se ocupe 
de aceste cercetări. Numai că. 
personal, cred că este puțin pro
babil ca descoperirile științifice 
aă fie sistate prin decizii acade-

Interviul nostru 
cu acad. prof. 

ȘTEFAN MILCU 

mice. Vedeți deci în ce fel' pa
tetic se pune astfel, mai strin
gent decit oricînd, problema res
ponsabilității omului de știință.

— In acest context ce rol a-^ 
tribuiți, în cadrul umanismului, 
omului de știință, problemei a- 
partenenței de care vorbeam la 
începutul discuției, problemei 
patriotismului omului de știință? 
Este pentru acesta indiferent lo
cul unde se realizează ca atare ? 
Se poate el justifica printr-un 
umanism abstract, un umanism... 
in general ?

— încă de la Pasteur s-a spus 
că dacă știința nu are patrie, 
savantul are una. Nici o creati
vitate nu este cu adevărat efi
cientă dacă renunță la unul din 
prerogativele ei cele mai pro
funde. mobilul dragostei de pa
trie. Poate un savant să se de (Continuare In paQ. a ll-a)'

Unul din absolvenții cursurilor de calificare de opt luni, post liceală, este și trasatorul Ion Huța- 
nu, din Secția mecanică II strungărie grea a întreprinderii „Independența" Sibiu

Foto : O. PLECAM

tașeze de imperativele științei 
naționale ? Acordînd acestei for
mulări un sens foarte general, 
mai bine zis totalitar — de la 
solicitările economiei și indus
triei, la cele ale culturii și . apă
rării naționale — care are ine
vitabil un specific național ■— 
desigur singurul răspuns este nu, 
nu poate. Evident că în felul a- 
cesta el s-ar izola de comunita
tea din care face parte, într-o en
clavă aberantă. Indiscutabil, sa
vantul care participă la construc
ția socială și la apărarea națio
nală, prin știința lui, este pa
triot. Astfel se proiectează iți 
fața noastră savantul cetățean 
care nu va pregeta să participe 
la apărarea patriei dacă va fi 
nevoie, savantul cetățean care 
nu are nimic comun cu vînătorii 
cinici de profituri, înzestrați 
chiar cu inteligență și capaci
tate științifică — incapabili însă 
de un ideal. Savantul cetățean

SMARANDA JELESCU

SI ACȚIUNE SOCIALĂ
!)

1 De curind, cu prilejul^ unei 
consfătuiri organizate de Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste, la Focșani s-a făcut o ana
liză temeinică și multilaterală a 
activității teatrelor populare din 
țara noastră. înainte de a co
menta unele aspecte ce mi se 
par semnificative pentru nivelul 
artistic și natura problemelor pe 
care le ridică acest gen de acti
vitate în momentul de față, ci
teva date se cuvin reținute

CINE SINT SPECTATORII 
TEATRULUI POPULAR?

Teatrele populare funcționează 
în 18 municipii cu o populație 
ce variază între 3—60 000 de lo
cuitori, la care trebuie să adău
găm însă alte citeva zeci de mii 
reprezentând populația ariei geo
grafice unde pătrund aceste co
lective de artiști mai mult sau 
mai puțin amatori. Ele „acoperă" 
adesea suprafețe de sute de ki
lometri, ajungînd în locuri unde 
înseamnă; practic, singura ilus
trare a ideii de spectacol teatral. 

Condițiile foarte diferite în care 
își desfășoară activitatea — spe
cific etnografic, profesional, tra
diții sau lipsa tradițiilor, nivel

însemnări 
despre activitatea 
teatrelor populare

cultural mai ridicat sau mai scă
zut, populație navetistă sau în 
curs de orășenizare etc. — le 
determină și poziția deosebită de 
a teatrelor profesioniste. Pentru 
acestea din urmă masa de spec
tatori este din principiu conside
rată mai omogenă și mai nedife

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ERA NEVOIE 
DE O ADEVERINȚĂ!

Lt. major Vasile Donciu de 
Ia miliția municipiului Satu 
Mare trimitea la procuratură, 
spre analiză și întocmirea re
chizitoriului, dosarul de urmări
re penală a tinerilor Maria 
Crăciun, Ileana Șoncodi, Maria 
Fabian, O. Chescheșiu și, Ț. Ve
ronica ; în sarcina înviriuiților 
se reținea infracțiunea de furt 
calificat în dauna avutului ob
ștesc, prevăzută și pedepsită de 
lege prin articolele 208, 209 (li
terele A și C) raportat la art. 224, 
alineatul I, cu aplicarea art. 33, 
lit. A și art. 99 — din Codul 
penal. Comiseseră 17 furturi „în 
valoare" de 5 435 lei. Pentru în- 
vinuiții Doina Balint. Ileana 
Oros, Reta Antal, D. Iacob, Va
leria Chincheșiu care săvîrșise- 

rențiată, deci cumva mai abstrac
tă și mai,., ireală. In fine, tre
buie să recunoaștem că în spe
cial pentru unele zone și locali
tăți unica formă de spectacol 
teatral este aceea adusă de tea
trul popular. în acest caz avem 
deci de-a face cu niște veritabile 
instrumente de inițiere și atra
gere pe calea contactului cu 
arta, așa cum, mai demult — 
dar poate încă și acum in unele 
situații — filmul constituia sin
gurul limbaj accesibil fără difi
cultăți unor mari mase de oa
meni. Diferența față de publicul 
marilor teatre și de poziția aces
tora față dâ cei pe care ii au in 
sală constă, simplu spus, in gra
dul de preciziune al profilului de

C. STANESCU
(Continuare în pag. a ll-a)

ră infracțiunea de tăinuire se 
propunea scoaterea de sub inci
dența legii — faptele lor fiind 
considerate lipsite de pericol 
social. (Totuși, un pericol este 
și tăinuirea !). în același timp, 
organizația U.T.C;. a bicentena
rului liceu (Liceul nr. 2) trecea 
prin momente grele ; punea în 
discuția adunării generale fapta 
incompatibilă cu calitatea lor 
de elevi a „celor zece44 din a- 
ceeași clasă. Eveniment trist, 
nedorit, un caz singular care a 
produs insatisfacție tuturor 
profesorilor și celor 2 000 de e- 
levi. cit găzduiește anual în 
spațiile sale de instruire și e- 
ducare școala. De unde răsări- 
seră hoții aceștia în uniformă 
școlară, porniți în pradă prin

Sarcinile ce revin agriculturii 
în perioada cincinalului viitor, 
de al cărui debut ne mai des
part doar citeva zile, sînt mul
tiple, deosebit de complexe. Ele 
vizează, așa cum s-a subliniat 
la Congresul al XI-lea al P.C.R., 
in cuvîntșrea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu , la adunarea populară 
organizată de „Ziua recoltei44 din 
acest an, un ansamblu de măsuri 
care să asigure progresul, dezvol
tarea intensivă, a producției a- 
gricole și obținerea unor im
portante creșteri ale productivi
tății muncii, întărirea economi- 
co-organizatorică a unităților a- 
gricole, transformarea acestora 
în centre puternice de produc
ție. înfăptuirea acestor preve
deri impune din partea fiecărui 
lucrător al ogoarelor o activi
tate susținută, muncă plină de 
dăruire și pasiune. Sînt cerin
țe care se pun cu aceeași acui
tate și în fața tineretului de la 
sate, a organelor și organizații
lor U.T.C. chemate, așa cum se 
preciza în cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul ședinței festive de deschi
dere a Forumului tineretului 
comunist, în documentele Con
gresului al X-lea al U.T.C., 
să-și intensifice activitatea, să 
acționeze hotârît și energic pen
tru realizarea grandiosului pro
gram de înflorire și ridicare e- 
conomică și socială a localită
ților rurale.

magazinele orașului ? Presti
giul școlii a avut • mult 
de suferit de pe urma 
acestor abateri cînd lecții
le de dirigenție, de educație 
cetățenească se mutaseră din 
școală — for bicentenar — în in
stanță, cînd procurorul acuza
tor (în locul dirigintelui îndru
mător) analiza sevei- compor
tamentul școlarilor, trăsăturile 
de caracter, petele din e- 
ducația lor. Ce s-a întreprins 
din partea celor două instituții 
de educație — școala și familia 
— pentru a crește și dezvolta în 
tineri numai valorile morale, ce

ION MARJCOVICI
(Continuare in pag a Il-a)

In acest context, obiectivul 
prioritar al întregii activități 
politico-educative desfășurat^ 
de organizațiile U.T.C. sub con
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid din agricul
tură, din mediul ' sătesc, tre
buie Să ii constituie asigura
rea participării la muncă a tu
turor • tinerilor. . astfel incit nici 
un tînăr locuitor al satului,, in
diferent de profesia și preocu
parea. sa. să nu se sustragă jde 
la îndatorirea și obligația de « 
lucra efectiv, de a-și aduce- o 
contribuție personală Iâ înfăp
tuirea sarcinilor economice ''’Și 
sociale. în acest scop, vâlo'riîi- 
cînd avantajele ' noii structuri 
organizatorice la sate, organiza
țiile U.T.C. ay , posibilitatea .și 
în același timp datoria de a-$i 
manifesta cu mai multă,- in
transigență spiritul combativ 
față de orice manifestare de 
indisciplină, de a organiza -mai 
bine fermele și brigăzile d« 
producție ca urmare a integră
rii tinerilor în echipe mixte de 
cooperatori și mecanizatori, de 
a întări răspunderea acestora 
față de executarea la timp și 
de calitate a lucrărilor agricole. 
Cadrul optim pentru înfăptuirea 
acestui deziderat major al ac
tivității noastre va trebui să îl 
constituie extinderea și genera
lizarea în toate comunele a ini-

(Continuare in pag. « lll-a)

Azi, la ponturile 

de radio 

și televiziune 
După cum s-a a- 

nunțat, Marea Adu
nare Națională iși 
reia astăzi lucrările 
în plen.

Posturile noastre 
de radio și televizi
une vor transmite 
direct, în jurul orei 
10, desfășurarea 
ședinței de dimi
neață.
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IUlOALA
în dorință cunoașterii modu

lui cum se împlinește importan
tul deziderat al legării tot mai 
strînse a îrjvățămîntului de pro
ducție am făcut o vizită la Liceul 
industrial de chimie din Tîrnă- 
veni. Am ales locul deoarece nu
mele orașului de pe Tîrnava 
Mică se leagă foarte mult de 
existența combinatului chimic 
iar școala vizitată constituie 
principalul furnizor de cadre 
pentru profesiile acestui obiec
tiv ăl chimiei românești. De a- 
ceea primele păreri în legătură 
cu desfășurarea practicii în pro
ducție am vrut să le aflăm de la 
beneficiari.

Pregătirea tinerilor pentru 
profesiile combinatului, afirma 
tovarășul Teodor Spineanu, se
cretarul comitefului de partid, 
constituie o problemă la fel de 
importantă ca înseși dezvoltarea 
și perfecționarea activității noas
tre. Elevii de' azi vor fi cei care 
vor teâiita producția viitoare cu 
o eficiență tot mai sporită. în 
ce privește școala, modul în care 
se achită de marea responsabi
litate ce îi revine în pregătirea 
viitorilor muncitori, aș vrCă să 
mă refer la tinerii absolvenți ai 
promoțiilor din ultimii ani. Sînt 
modele demne de urmat ătît .în 
©tăpînîrea tain’feldr meseriei cît 
și a respectării disciplinei mun
citorești cu tot- ansamblul de 
Papeete implicate de aceasta. 
Momentan este în curs dă mo
dernizare cuptorul de carbid al 
tineretului. O noutate pentru 
noi. Un exămen trecut cu suc
ces . de către tinerii instruiți și 
educați la liceul industrial în 
anii precedenți, de către actua
lii elevi. îi urmărim deci pe a- 
c^știa din urrhă în Secțiile de 
producție. în atdlierele-școală

plasate în incinta combinatului.
La secția căzangerie lucrează 

20 de elevi. Fiecare este repar
tizat pe lingă un muncitor cu 
experiență.

— Avem posibilitatea să ve
dem și să aplicăm ceea ce în-

PRACTICA 
LA 
VIITOARELE 
LOCURI 
DE MUNCĂ
vățăm Ia orele de curs, ne de
clara Dănuț Călugăru. elev in 
anul III. în aceste zile partici
păm alături de „dascălii**  noștri 
la asamblarea unei piese gigant, 
a cărei greutate depășește 30 
tone.

In atelierul ..confecții metali
ce" 30 de elevi ai anului IV,

profilul utilaj chimic, Ovidiu 
Olteanu, Liviu Hîncu sudează 
pereții unui dulap destinat la
boratorului școlii. Ce fac cei
lalți ? Explicații ne dă Ștefan 
Guba, unul dintre maiștrii in
structori.

— In afara planului de pro
ducție al atelierului, în valoare 
de 600 000 lei pe care îl reali
zăm, în săptămîna aceasta s-a 
ivit o situație care solicită con
tribuția noastră. Volumul de lu
crări presupus de modernizarea 
cuptorului VI nu poate fi aco
perit de muncitorii secției repa
rații. O parte din utilaje, sub- 
ansamble. piese ni s-a încre
dințat nouă. Astfel timp de două 
săptămîni reparăm reductoare, 
diferite pompe, schimbătoare de 
căldură, transportorul cu bandă, 
cupe de elevator, flanșe, sigu
ranțe pentru transportorul cu 
plăci, linia de transport al li
chidelor, instalația de măcinare 
și altele. Ioan Man. Vasile Jur- 
cam, Iosif Kolojvari. Mircea Dia- 
conescu, Constantin Strugărî. Nî- 
colae Coroș execută de pe acum 
lucrări care vor constitui activi
tatea de bază a profesiei viitoare.

Integrați în echipe cu operato
rii consacrați lucrează la secția 
sulfoluminat de calciu elevii a- 
hului III operatori chimiști.

Orele de practică sînt de la 
1.30—13.30. Obiectivul principal 
al acesteia este cunoașterea in
stalațiilor. a procesului de pro
ducție. Altfel spus, familiariza
rea cu responsabilitățile viitoru
lui loc de muncă. Invățînd să 
stăpînim Instalațiile combinatu
lui producem, ne mărturisește 
eleva Maria Pop, contribuim la 
Îndeplinirea și depășirea planu
lui. .

MIRCEA BORDA

„ȘTIINȚA NU ARE PATRIE
SAVANTUL ARE UNA //

</

PASIUNEA ARTISTICA - ciri/rr»/
instrument de educație și acțiune socială
(Ui mare din pag. I)

spectator. Teatrul popular are 
in față un public mai precis, 
inai distinct, aș zice chiar mai 
teal, Cu un coeficient de iden
titate socială mult mal ridicat
CE NU MERITA „PICTORII NAIVI' 

Al ARTEI SPECTACOLULUI

(Crmare din pag. 1)

dimpotrivă, știe că tot ce face
- pentru pâtriă sâ, pentru 

hirtele ef $i astfel pentru binele 
umanității în genere, dacă rezul
tatele cercetărilor «ale sînt de o 
Astfel de anv ergur^ îneît pot fi 
folosite la scară mondială. Pa
triotismul socialist presupune 
ambele deziderate ale activității 
de cercetare. Partidul Comunist 
Român, discutînd despre patrio
tism, îl disdelâză fără echivoc 
de naționalismul șovin, de ten
dințele de. expansiune și distru
gere. Acestea nu fac parte din 
patriotism șî nimeni nu-și poate 
justifica activitatea distructivă 
în numele dragostei de patrie.

— Sinteți savant și pfbfesor, 
ați îndrumat și crescut mulți ti
neri valoroși sinteți cunoscut ca 
unul din oamenii de Știință cu 
mulți emuli. Este și aceasta — 
și nu in ultimul rind — o activi
tate creatoare. Este și aceasta — 
și nu în ultimul rind — o formă 
de manifestare a dragostei de 
patrie.

— Caracterul patriotic âl acti
vității omului de știință are de
sigur și această înfățișare. Ex
presia lui la nivelul umâh este 
formarea generațiilor succesive 
de tineri care aspiră la o forma
ție profesională cît mai înaltă 
sau îi tentează știința cu tot.ee 
âră în ea asprii și minunât. Sa
vantul. in acest proces com
plex de formare a personalită
ților creatoare are o dublă res
ponsabilitate, umană în general 
și una Specială, responsabilitatea 
fâfă de poporul căruia ii apar
ține. El nu are voie să treacă 
indiferent pe lîngă flnerii va
loroși și de perspectivă. Firește, 
nu avem de a face cu un raport 
pââiv de la învățător la învăță
cel. Tinărul cercetător nu tre
buie să aștepte 4,totul" ci să 
participe activ la consolidarea 
Științei căreia s-â dedicat, în 
râmutiie noi ale acesteia mai 
âles, să nu uite nici uh moment 
că activitatea de cercetare 
este strins legată de practică. 
Tînăful cercetător de care 
avem nevoie, acum și aici, în 
România socialistă, însuflețit de 
înaltele idealuri socialiste, tre
buie să facă fotul pentru a le 
vădea prinzînd viață. El e che
mat să facă $i milhcă de pionie
rat, chiâr dacă într-o privință 
sau alta înfîmpinâ dificultăți,

drumul în știință nici nu poate 
fi conceput altfel, chiar dacă 
într-un moment său altul nu 
dispune de cel mai fericit sau 
adecvat utilaj el trebuie să se ' 
lupte ca prin activitatea sa, prin 
propria gîndire, să și-1 creeze, 
să grăbească momentul cînd îl 
va aveâ. Creativitatea sâ este 
astfel și o răspundere politică și 
una științifică. Numai astfel va 
fi util sieși și patriei sale.

— Exemplul personal prin 
care s-a ilustrat o strălucită 
pleiadă de savanți români a fost 
una din garanțiile și funda
mentele solide pe care ,ș-au așe
zai marile școli românești de 
știință.

— Nu pot forma viitori crea
tori decît' maeștrii care sîtit ei 
înșiși creatori. Școala de endo
crinologie românească în care 
mi-am consacrat cea mai mare 
parte a efortului creator este 
caracterizată printr-o valoroasă 
tradiție, dar și printr-o la fel de 
valoroasă prezență creatoare în 
viață științifică națională și in
ternațională. Această continuita
te vie n-a fost posibilă decît 
prin adoptarea principiului crea
tor ca singurul capabil să-i a- 
sigure existența. Altfel, ar fi a- 
semănătoare unui mausoleu. O 
moștenire științifică acceptată 
Itltr-un sens creator trebuie dusă 
mai departe și nu conservată ca 
lntr-un depozit istoric. Pe de 
altă t parte, moștenind patriotis
mul ardănt al generațiilor tre
cute de oameni de știință, da
toria contemporanilor este să-l 
ridice pe o treaptă superioară, 
să-și canalizeze eforturile crea
toare astfel incit numele patriei 
noastre să fie rostit cu respect, 
Să-și canalizeze eforturile crea
toare astfel incit rezultatul cer
cetărilor noastre să însemne de 
fiecare dată un nou pas înainte 
pe drumul bunăstării materiale 
și spirituale a poporului. Prin 
cei mai buni fii ai ei, prin 
schimbul de ștafetă valoros pe 
care l-a pregătit în anii aceștia 
ai socialismului se poate afirma 
că știința românească contem
porană se străduiește să răspun
dă acestui imperativ. în ceea 
ce ne privește, voi exemplifica 
numai prin citeva recente des
coperiri de valoare căre ilus
trează viabilitatea și creativita
tea școlii românești de endocri
nologie. Descoperirile obținute 
prin izolarea de hormoni din

glanda epifiză, din timus, prin 
realizarea de combinații hormo
nale cu substanțe cîtostatice ă- 
plicabile în tratamentul unor 
forme de cancer ; descoperirea 
de noi boli endocrine de origine 
ereditară ; elaborarea de noi 
modele terapeutice în tratamen
tul cu izotopi, raze X și chirur
gical al bolilor endocrine ; și 
multe altele.

— Deși nu țineți neapărat la 
definiții, cum ați da, totuși, una 
pentru o școală științifică înno
bilată de untăttism Socialist, de 
fierbinte patriotism ?

—■ O șebală științifică este a- 
semănătoare unui organism care 
trăiește prin intensa circulație a 
valorilor in interiorul ei. Adică, 
prin descoperirea înfățișărilor 
inedite ale lumii, prin întreți
nerea continuu vie a acelui in
teres profund emoțional care 
generează pasiune pentru cu
noașterea științifică ale cărei re
zultate să aparțină, în mod fi
resc, oamenilor.

Ce rezultă din asemenea con
diții Specifice în care există și 
lucrează un teatru popular ? In 
primul rind nu ar fi exagerat să 
spunem că teatrul popular este, 
poate, cel mai viu exemplu de 
pasiune dezinteresată, trans
formată printr-un sistem posibil 
încă de îmbunătățiri în instru
ment de educație socială. Funcția 
intermediară pe care o dețin prin 
forța lucrurilor aceste mari co
lective creează probleme infinit 
mai delicate si mai dificile decît 
cele întâmpinate de alte institu
ții, cu alt statut. Mă refer, în 
primul rind, la dificultatea men
ținerii unui nivel acceptabil în 
repertoriu, fiindcă nu numai ca
litatea de „amatori" poate forța 
coborirea, dar și varietatea însăși 
a categoriilor de spectatori, cu 
mult mai accentuată decît aceea 
pe care o putem constata la pu
blicul teatrelor profesioniste din 
marile orașe. Dealtfel, chiar 
dacă nemărturisit, exact în nu
mele acestor „facilități" nivelul 
repertoriului teatrelor populare 
este destul de scăzut, fiind de ne
înțeles cum o serie de dramaturgi 
declarindu-și in vorbe marea lor 
iubire pentru necontrdfăcuții a- 
mațori („pictorii naivi" ai artei 
spectacolului) le oferă cu gene
rozitate piese confecționate, arti
ficiale, contrafăcute. Ba, mai 
mult, iubirea este iubire, dar o- 
noarea costă bani și n-are nimic 
comun cu ea : un dramaturg se
rios consideră nedemn și neono
rabil în raport cu condiția sa ca 
o premieră cu ultima lui piesă 
în trei acte să se joace pe scena 
unui teatru popular. (Reamin
tesc in treacăt că in anii trecuțl 
specialiști dintre Cei mai serioși 
au căzut de acord că unele pre
miere 'absolute pe țară pregătite 
de citeva teatre popicare cu 
piese dificile constituiau pe vre
mea aceea veritabile spectacole 
de înaltă ținută, de invidiat de 
orice teatru profesionist). Dra
gostea pentru amatori se oprește 
însă aici, se acceptă cel mult 
ca o piesă nouă sau doar re
centă, aflată în repetiție la un 
teatru profesionist, să fie „îm
prumutată" cam pe sub mină, in 
semn de dragoste, și unui tea
tru popular ■ ' condiția să nu o 
ia înaintea premierei mari, de 
regulă, firește, bucureșteană, cu 
tot protocolul cuvenit. Sigur, 
prestigiul cucerit pe scena 
„mare", cu două rinduri de cro
nicari la posturile lor. în lumi
nile Reflectoarelor mai numeroa
se și mai puternice la București 
decit la Cuglr, cu calitatea și 
puterea de a influența opinia 
șl cota de popularitate pe care 
le au spectatorii de pe Sărindar 
ș.a.m.d acest prestigiu nu este 
de ignorat și nu se poate cere 
unui autor să-și riște reputația 
dacă nu chiar cariera la Slobozia 
sau Plopeni. Cred însă că res
pectul declarat față de amatori 
trebuie să îmbrace dacă nu a- 
ceastă dificilă formă a renunță
rii măcar evitarea aceleia sub

forma textelor prea ușor scăpate 
de sub condei. Fiindcă, in ciuda 
unor realizări notabile (datorate 
si perseverenților tovarăși care 
se ocupă cu pasiune și compe
tență de acest domeniu in cadrul 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste) lucrurile stau prost 
si de aceea este de înțeles ten
dința unor teatre populare de a 
se descurca pe cont propriu, evi
tând unele piese, apelind la al
tele, deseori nu mai bune sau 
recurgînd la paleativul textelor 
hibride confecționate pe plan lo
cal. Iată insă că tot „pe plan 
local" se nasc uneori texte și 
autori notabili, în sensul unei

spectacol", expresie 
rală a curiozității 
care devine tot mai 
cipant. Spectatorul 
nu numai haina autorului dar și 
pe aceea a regizorului care pune 
intriga în scenă, văzind lucru
rile in lumina lui proprie și ac
ceptând spectacolul mai mult ca 
pe 6'variantă de dialog decît ca 
o realitate absolută. Foamea de 
spectacol traduce o mai adincă 
nevoie de definire prin confrun
tare, specifică epocilor în care 
oamenii iși pun problema trans
formării mediului și a lor in- 
șile. Teatrul însuși devine, dacă 
se poate spune așa, mai „tea-

mai gene- 
martorului 

mult parti- 
împrumuta

să amestece intr-o manieră su
perficială și dăunătoare lucruri 
și valori dintre cele mai diferite 
și nepotrivite la adăpostul 
ritmului și al eșarfelor colorate. 
Pentru că formula însăși ape
lează la valori, figuri, idei, lo
zinci care ne sînt scumpe este 
cu atât mai, necesară trierea, un 
sever control al vorbelor, simțul 
măsurii, decență, intr-un mon
taj literar-muzical nu putem ac
cepta să asistăm la paradă o- 
peretistică, la trivializarea tex
telor mari sau la stîlcirea lim
bii in care vorbesc domnitorii. 
Am văzut asemenea lejerități 
inadmisibile și am meditat la

ERA NEVOIE DE
(Urmare din pag. I)

ar fi trebuit să Ie încunune pur
tarea ? Părinții- au oferit totul, 
pretinzînd foarte puțin ; părin
ții și-au creat „obligații părin
tești" necondiționate de „obliga
ții filiale". Preceptele școlare ca 
modestie, simplitate, sobrietate^ 
stricta necesitate, spiritul mun
cii și al sacrificiului, nor
me morale, valori ale Codului 
etic erau anulate de capriciile 
cultivate acasă, unde „aveau de 
toate". In instanță se explica 
faptul că tinerii au greșit „da
torită unor deficiențe educațio
nale. generate de un liberalism 
inutil, o sfidare a norme
lor de etică și echitate socialis
tă". Acestea explică degenera
rea conduitei de elev în aceea 
de infractor. La arhiva judecă
toriei merg să consult un dosar 
voluminos — activitatea „extra- 
școlară" a grupului. Un lucru 
îmi reține atenția : caracteriză
rile elevilor întocmite de profe
sorii diriginți. Sînt uimitor de 
exacte, reflectă elevii ca o o- 
glindă, cuprind observații psi-

hologice de o mare finețe : „am 
intuit câ va avea un rol nefast 
în clasă" ; „nu-și folosește pu-> 
terea de muncă, fiind înclinat 
spre tot felul de speculații și 
minciuni" ; „â căutat să înșele 
profesoara de franceză schim- 
bînd la teză subiectele" ; „fiind
că o ajută părinții, s-a obișnuit 
cu gîndul că se trece destul de 
ușor prin viață" ; „nici tivul de 
la uniformă nu și l-a dat mai 
jos pînă ce nu a venit mama 
(din alt județ) s-o facă" ; „ex
cursii in străinătate, bani de 
buzunar', îmbrăcăminte moder
nă, elevul este perfect sănătos, 
sportiv... dar nu are o atitudine 
justă față de . muncă" ; , „eleva 
știe să-și formuleze pretenții 
destul de mari privitor la arti
colele de îmbrăcăminte".

Aceste caracterizări au ser
vit tribunalului, era prea tîrziu 
să mai folosească școlii, elevi
lor. Golurile educației au fost 
parcă ținute în secret. Din școa
lă, fiind elevi ai ultimei clase, 
treceau în viață. Cu această pur
tare ? Este greu de calificat ges
tul unui controlor de calitate in
tr-o fabrică, excelent cunoscător

COMA CAOOURtlOR
Decembrie, ultima lună a anului, a 

devenit prin tradiție și „Luna cadouri
lor". In magazinele comerțului de 
stat, împodobite sărbătorește, forfota 
nu contenește de dimineața pînă 
seara t%rziu. Cadoul, care nu are 
vîrstâ, dar este pentru toate vîrstele, 
trebuie ajes din timp. Dacă alegerea 
cadoului n-a fost încă hotârîtă, vă 
amintim citeva produse care pot fi 
oferite ca daruri celor dragi:

— bro$e din metal simple, cu stra
suri și cu pietre colorate, cercei, 
clipsuri, coliere simple și cu strasuri 
și cristale, mărgele perlate și colora
te, Inele simple ți cu pietre colorate 
agrafe cu strasuri ți brățări din metc 
simple ți cu strasuri.
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mai mari adecvări la natura pro
blemelor care-i frământă pe oa
meni.

MIZA PIESEI ÎNVINGE 
„SPECIFICUL”

N-aș vrea să fiu greșit înțe
les : nu-î vorba despre existența 
unei false concurențe între „au
tori profesioniști" și „autori lo*  
caii" — în ultimă instanță un 
singur criteriu decide, talentul — 
ci de un aspect mai general al 
evoluției raportului dintre crea
ția de artă și destinatarul ei, pe 
care imi face impresia că bunii 
noștri dramaturgi, și nu humai 
ei, nu-l ău întotdeauna în ue*  
dere. In. ciuda faptului că arta 
însăși — genurile ei — nu pare 
a-și fi modificat prea mult „spe
cificul", publicul devine tot mai 
indiferent la acest specific dacă 
el nu găsește in artă, și nu nu
mai in artă, ceea ce caută. Și. 
evident, el nu prea caută un 
foarte echivoc „adevăr artistic" 
ci anumite explicații și modele 
de conduită mentală, morală, ci
vică pe care, dacă nu le găsește, 
abandonează sau ignoră opera de 
artă oricit de perfect construită 
ar fi ea. E * ‘ 
ne grăbim 
merită să 
anțat la 
tipie ale 
sub ochii , . ...
bucură creații foarte departe de 
a fi perfecte, ba, dimpotrivă, u- 
nele melodrame, unele romane 
de aventuri său cu tentă „bule
vardieră" în privința limbajului 
său unele confesiuni, jurnale, 
culegeri de documente fără nici 
o pretenție de specific artistic. 
Iată un fapt semnificativ : Tea
trul popular din Tulcea ne-a în
fățișat un scenariu denumit „tea- 
tru-dezbatere" aparținind 
„autor local". Subiectul: 
moara" (așa se intitulează 
nariul) de natură morală ce 
neștiută. în personalitatea 
tânăr profund despre care

bine, e rău ? Să nu 
cu răspunsul, căci 
medităm mai nu- 
explicațlile mul*  

Succesului de cdre, 
noștri mirați, se

unui 
„co- 
sce- 
zace 
unui 

___  ____ ___ _ _____  apa
rențele spun contrariul. Textul 
este destul de simplu, compozi
ția lineară, limbajul pe alocuri 
ușor umflat și totuși : miza este 
foarte mare, expusă direct, sin
cer, tranșant. Este evident că în 
ochii spectatorului „miza" învin
ge ^specificul".

Ce altceva mai poate să-l cu
cerească pe spectatorul acesta ?

FOAMEA DE SPECTACOL
Există în momentul de față, 

mi se pare, o mare „foame de

trai" sau mai spectaculos, își 
caută forme noi de dare în vi
leag a modificărilor la care de- 
altminteri participă. își pierde 
„specificul" ? Specialiștii pot dis
cuta mai pe larg. Noi constatăm 
numai că teatrul-document, 
teatrul-de zbatere, teatrul de 
poezie, teatrul-discurs, teatrul 
devenit, cum spunea cineva, 
„spectacol de montaj" și nu sim
plu „montaj" ia proporții, mai 
mari in „teatrul popular" decît 
în celelalte. Aici măsura nu se 
instituie prin fixarea arbitrară 
ori administrativă a dozajului, 
a procentelor : cît la sută din 
activitatea unui teatru, fie el și 
popular, să ocupe „spectacolul 
de montaj", altfel zis, montajul 
literar-muzical-coregrafic etc. 
Problemă este de a fi conștienți 
că în numele unei înclinații sau 
trăsături specifice — „foamea de 
spectacol" — se produc și anu
mite fenomene negative de na
tură să degradeze activitatea 
teatrală in ansamblu. Un actor 
foarte cunoscut,, animator pasio
nat al unor formațiuni de ama
tori, mărturisea că și in teatrele 
profesioniste se întâmplă uneori 
ca montajele să nu fie altceva 
decît un mod de a scăpa de o- 
bligațiile majore neîndeplinite, 
de escamotare a nerealizătii pla
nului care in teatru înseamnă, 
firește, punerea in scenă a pie
selor din dramaturgia națională 
și universală. Acest tip de spec
tacol nu poate însă fi scos în 
afara profilului teatrului in ge
neral și nici dintr-al teatrului 
popular. El s-a impus și-și ciș- 
tigă tot mai mulți aderenți. 
Există suficiente experiențe, 
chiar modele ce trebuie dezvol
tate, perfecționate, diversificate. 
Ele conțin o mare putere agita
torică, au o forță de adresare 
neobișnuită, atrag și emoționea
ză mari mase de oameni. Insă 
tocmai de aceea exigența, dis
cernământul, spiritul selectiv tre
buie mult mai respectate întrucit 
aici își fac loc foarte multe im
provizații, abateri de la o exi
gență elementară, ca să nu spun 
bun gust, sub pretextul valorii 
educative, al eficienței.

riscurile pe care și le ia un en
tuziasm fără asistența tehnică 
de specialitate exercitată la un 
înalt nivel. Fiindcă mai ales aici 
pasiunea demnă de tot respectul 
a artiștilor amatori are nevoie 
de o îndrumare mai stricta, ta
lentul și însuflețirea tor trebuie 
să încapă pe miinile celor mai 
valoroși specialiști. Problema 
textelor ridică, intre altele, și pe 
aceea a poeziei patriotice de 
care acest gen de spectacole se 
folosește cu precădere. Unii in
vocă absența unor texte valoroa
se dar cred că se impune un fel 
de „recensământ" mai atent al 
producției noastre lirice. Din d6- 
rințe lesne de înțeles dar nesu
pravegheate suficient la nivelul 
mijloacelor cu care se grăbesc 
să se împlinească, unii autori — 
in genere un fel de „societăți

anonime" — păr a ne îndemna 
să credem că montajele lor nu 
dispun de textele trebuitoare, șl 
atunci se apucă să le confec
ționeze.

Oare n-a scris poezie patrio
tică și politică de cel mai curat 
sunet un poet ca Nicolae Labiș? 
Ne-arn obișnuit însă a folosi în 
montajele noastre un singur 
vers, emblematic, din creația 
poetului de la Mălini, f sau cu
noscuta și, desigur, foarte fru
moasa dar nu singura strofă, 
„Trăim în miezul unui ev a- 
prins...". Nu am recunoscut prea 
des in aceste spectacole masiva 
producție de lirică patriotică — 
in tonuri firește diferite și de 
aici poate că provine încurcă
tura — a lui Mihai Beniuc. Eu
gen Jebeleănu. Miron Radu Pa- 
raschivescu, Nina Cassian ca să 
nu mai spunem de „tinerii" Ni- 
chita Siănescu, Grig ore Hagiu, 
Al. Andrițoiu sau de foarte ti
nerii Adrian Păunescu sau loan 
Alexandru, Marin SoreSeu, Ion 
Gheorghe, Nicolae Dragoș, Geor^ 
ge Țărnea și mulți alții. Mie mi se 
pare că ar trebui să mai plecăm; 
in ideile pe care le avem, și de 
la realități, adică și de la tonu*  
rile, stilurile foarte variate în 
care se scrie azi poezie politică 
și patriotică fiindcă această poe
zie există și nu poate fi acuzată 
nici de sărăcie și nici de mono
tonie. Consfătuirea amintită a 
provocat o exigentă și fertilă 
dezbatere a modalităților de 
sporire a eficienței educative a 
spectacolului artistic, un schimb 
de păreri și de exper'ență plin 
de învățăminte nu numai pen
tru teatrele populare.

„RECITINDU-L
PE SHAKESPEARE*

AUTORUL CA 
„SOCIETATE ANONIMA"

Așa după cum formula „scena- 
riului-dezbatere" sau „proces" 
se poate ușor transforma în șe
dință sau un fel de simpozion 
nu prea inspirat și montajele pot

O ADEVERINȚĂ !
al produselor sale, care aplică la 
încheierea operațiunii de lucru 
certificate de calitate unor re
buturi. Ce pot să cred atunci des
pre cei care ar fi dat drumul în 
viață unor tineri astfel educați? 
Existau în caracterizări foarte 
multe elemente care ar fi con
dus spre serioase dezbateri e- 
tice. In clasă, în organizația 
U.T.C. Față de aceste carențe 
grave personalul didactic a for
mulat judecăți de valoare dar 
nu a luat atitudine pedagogică, 
măsuri educative ; caracterizări
le reflectă elevii ca o oglindă — 
rece, indiferent, precum para
metrii de pe notița tehnică a 
unui agregat. închid cu tris
tețe dosarul, citind sentin
ța pe ultima-i filă : con
damnare cu suspendare de pe
deapsă. Dar menționîndu-se : e- 
levii trebuie să învețe munca, 
să respecte munca, să capete 
dragoste față de muncă. Pentru 
aceasta familiile, școala, orga
nizația U.T.C., la recomandarea 
tribunalului, trebuia să-i trimită 
la muncă în vacanță : sa o pe
treacă în tabere muncind așa 
cum fac mulți colegi ai lor.

A început un nou an școlar. 
Elevii de care am vorbit urmau 
să se reînmatriculeze prezentînd 
dovezi de muncă, dar au venit 
în toamnă cu adeverințe forma
le. Unul (întărea adeverința) 
prestase muncă voluntară la o 
bază de recepție, altul ștersese 
praful într-o bibliotecă, celălalt 
lucrase cu bunica la C.A.P... 
Fără adeverințe, dar s-a adeve
rit că elevii (exceptind unul 
singur) au bătut bulevardele 
toată vara. Ce concluzie să tra
gem ? Părinții, care fi-au ocro
tit odraslele pînă ce au ajuns 
infractori, au acceptat să le sa
tisfacă hatîrul și de data aceas
ta, oferindu-le o vacanță leneșă, 
fără nici o muncă serioasă, su
pravegheată cu grijă.

Era nevoie de o adeverință !

Reăijcția de teatru TV ne-a 
prezentat recent pe micul 
cran scenariul lui Cristi
an Munteanu — „Recitindu-l 
pe Shakespeare", un poem 
de tinerețe și iubire, dar și o 
tragedie întâmplată intr-o noapte 
a istoriei fără lună și fără stele, 
când tirapul se măsura in ză- 
voare- ■

De fapt, „Recitindu-l pe Sha
kespeare" reprezintă o reluare 
modernă a motivului indrăgos- 
tiților, eroul nefiind aici uh 
Montague îndrăgostit de o Capu
let, a cărui cugetare să se frîn- 
gă neputincioasă in fața senti
mentului autentic, puternic. 
el, eroul acestui poem, tânărul 
student utecist îndrăgostit de 
Ileana și de Shakespeare, Va fl 
despărțit de iubita lui prin moar
te, dar moartea nu vine ca o 
acceptare a fatalității, a desti
nului. El descoperă un nou des
tin și drumul care duce spre a- 
cest nou destin comparat Cu o 
lumină („eu am descoperit un 
drum spre lumină"). Și el, tână
rul utecist, știe că nu are voie 
„să privească în jos cînd urcă 
un perete de stâncă". Pe întreg 
parcursul acestui urcuș, Shakes
peare și 'înțelegerea iubitei, în
țelegere ce, printr-un proces de 
adincire interioară, capătă con
sistență din ce in ce mai mare 
pe parcursul spectacolului, ti 
sint sprijin și îndemn. „Trebuie 
să-l recitim pe Shakespeare", 
spune el. de dincolo de gratii, 
cînd pași siniștri, pierduți în 
negura istoriei, se apropiau să ia 
la un ultim interogatoriu un 
tânăr poate îndrăgostit și el de 
Shakespeare și de-o Ileană ; htre. 
buie să-l recitim pe Shakespea
re", repetă ea, ca un ecou, din 
imensa și deznădăjduita ei sin
gurătate. Și vor rememora tex
tul celebru în trecerea lor prin 
acel „țarc acoperit ce semăna cu 
lumea, o lume disperată al cărei 
sfirșit era anunțat de țipătul în-

e-
grozitor al clovnului, sfirtft 
pentru grăbirea căruia mti de 
tineri ai secolului nostru au plă
tit cu viața.

Forța de penetrație a specta
colului se datorează, în primul 
rînd, dramaturgului (cunoscut 
de noi mai mult ca regizor de 
teatru radiofonic), abilității sale - 
de a ocoli șabloanele în demon
strarea abnegației cu care acei 
tineri s-au dăruit unui ideal. 
Deși autorul folosește „cuvinte 
mari", ele nu deranjează deoa
rece sentimentele și faptele re
date cu ajutorul lor sint firești, 
și mai ales încărcate de o ire
zistibilă forță de convingere. 
Asupra lor plutește însă o bine
venită discreție — neliniștea din 
sufletele eroilor se transmite 
parcă și cuvintelor, durerea este ■ 
înfățișată cu liniște. Splendidă 
acea parabolă a lumii apuse ce 
semăna atât de mult. cu,.lumea 
circului in, care omul cu muș
chii slăbiți voia .să rupă lanțuri, , 
femeia-pește se îngrășate de a- 
tita așteptare, omul cu picio
roange călca totul in picioare, 
lume ce-și va găsi peste puțină 
vreme sfirșitul anunțat printr-un 
țipăt îngrozitor de către clown.

Desigur, șansa unei interpre
tări de neuitat a textului de că
tre Valeria Seciu și Ștefan Iot*  
dache și încredințarea regiei lui 
Nae Cosmescu, regizor ce cultivă 
cu real talent metafora cinema
tografică și a cărui semnătură 
am dori s-o întâlnim cit mai des 
pe spectacolele de teatru T.V., 
au reușit să ne facă să ne cu
tremurăm în fața acestui vis cu 
gratii petrecut într-o noapte nea
gră a istoriei, eu' sacrificii de 
vieți și iubiri, sacrificii datorită 
cărora noi, tinerii de azi, il pu
tem reciti pe Shakespeare fără 
teamă de coșmaruri.

ANA LUGOJ

ROMAN I A'r ILM PREZINTA
O producție a Casei de filme unuCURSA
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Scenariul: TIMOTEI 
URSU, 
după o idee 
de PETRU VINTILĂ. 
Regia : MIRCEA DA- 
NELIUC;

Imaginea : 
MIHĂILESCU

Muzica : 
MEȚIANU;

Decoruri ți costume: 
DUMITRU GEORGES
CU;

Sunetul: Ing. SIL
VIU CAMIL;

Montajul: DAN NA
UM, YOLANDA MĂN- 
TULESCU.

Cu: Mircea Albu- 
lescu, Tora Vasilescu, 
Constantin Diplan, 
Olga Bucătaru, Paul 
Lavric, Angela Costa- 
che, Teofil Căliman, 
Constanța Comănoiu 
și Mircea Daneliuc.

Film realizat in studiourile Centrului de 
Producție Cinematografică „BUCUREȘTI"
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a trimis tovarășului MAO TZEDUN, președintele Comitetului 
Central; <al Partidului Comunist Chinez. și tovarășului CIU DE, 
președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, următoarea 
telegrama :

Am aflat cu mu|tă întristare despre încetarea din viață a to
varășului Kan Șen, vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte aț Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P.. Chineze, reprezentant de seamă al 
partidului și statului dumneavoastră, prieten al poporului român 
și al Româpiei socialiste. ,

împărtășind durerea provocată de această grea pierdere, în nu
mele Comitetului CentrâlAal Partidului Comunist Român, al Con-, 
oilivltii de Stat al Republicii Socialiste România și al meu perso
nal, yă transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, Comitetului Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze și între
gului popor chinei c£le mai sincere condoleanțe, iar familiei în
doliate întreaga noastră compasiune.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
a trimis locoienent-colonelului SEYNI KOUNTCHE, președintele 
Consiliului Militar Suprem, șeful statului Niger următoarea te
legramă :

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Niger îmi oferă plăcutul 
prilej de a: vă adresa. în numele poporului, al guvernului român și 
al meU personal, cordiale felicitări și cele mai sincere urări de 
prosperitate și pace pentru poporul nigerian prieten. Consiliul 
Militar Suprem și Guvernul “Republicii Niger iar dumneavoastră 
personal, urări de sănătate și fericire.

Inii exprim încrederea că relațiile bilaterale vor cunoaște noi 
dezvoltări. în interesul comun al popoarelor român și nigerian, al 
cauzei colaborării și progresului în lume, al edificării unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

VIZITĂ

Să iranspunem neabătut in viata indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescii 
așa com a stabilit foromol tineretoliii comuoist I - i

Delegația Partidului Comunist 
din Belgia, condusă de Georges 
Glineur, membru al Biroului 
Politic, președintele Biroului 
Federației P.C.B. din Charleroi, 
care la invitația C.C. al P.C.R. 
se află în țara noastră, a vizitat 
o scrie de obiective economice, 
social-culturale și istorice din 
județele Sibiu și Argeș. Delega
ția P.C. din Belgia a fost pri
mită la sediul Comitetului ju
dețean Sibiu al P.C.R. de tova
rășul Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.H.. prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țeân.

De asemenea, delegația a avut 
convorbiri la Pitești cu mem
bri ai conducerii Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.

SOSIRE
Miercuri dimineață, George 

Măcovescu, ministrul afacerilor 
externe,, s-a reîntors în Capi
tală. Venind de la Moscova, 
und^ a participat Ia consfătui
rea miniștrilor afacerilor exter
ne ai R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovace, R.D. Germane, R.P. Po
lone, Republicii Socialiste Româ
nia, R.P. Ungare și U.R.S.S.

Cil' același avion a sosit și 
Petăr-Mladenov, ministrul afa
cerilor externe al R.P. Bulgaria, 
care a făcut o scurtă escală pe 
aeroportul Otopeni. ■

CU acesta prilej,' cei doi mi
niștri au avut o discuție cor
dială, prietenească.

Au fost de față 
Oancea, adjunct al 
afacerilor externe, 
superiori, din acest minister.

Erau prezenți V.I. Drozdenko, 
ambasadorultfniunii Sovietice, 
precum: și Ivan Abagiev, amba? 
sadfrrul R.P. Bulgaria1 la Bucu
rești, $1 ftierribrî .ai celbr două 
ambasade.

Constantin 
ministrului 
funcționari

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Cei mai buni boxeri

ai anului 1975
Ca la fiecare sfirșit de an, 

federația de box a alcătuit lis
ta celor mai bupi pugiliști ro
mâni ai anului 1975. Ea a fost 
realizată pe baza consultărilor 
unor cadre tehnice de speciali
tate, antrenori., arbitri, ziariști 
etc. avînd prim criteriu perfor
manțele obținute pe plan inter
național și apoi intern.

Cei 10 boxeri care au întru
nit cele mai multe adeziuni sînt

La tineret

SCOȚIA —ROMÂNIA 4-0(1-0)

La Falkirk s-a disputat meciul 
dintre selecționatele Scoției și 
României, contînd pentru cam
pionatul european de fotbal re
zervat echipelor de tineret. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul

„CUPA TINERETULUI

La sâniuț in Cîmpia 
Burnasului

Tinerii iubitori ai sporturilor 
de iarnă din Zimnicea, Videle, 
Drăgănești Vlașca și alte locali
tăți din județul Teleorman tră
iesc momente de satisfacție și 
bucurie. Zăpada ce a căzut la 
începutul lunii și în Cîmpia Bur
nasului le-â oferit posibilitatea 
să-și amenajeze mai multe pir- 
tii în cele mai adecvate locuri de 
concurs. Și primele Întreceri s-au 
bucurat de un frumos succes, 
prilejuind dispute pasionante 
pentru desemnarea campionilor 
pe asociații sportive.

Pe dealul Rusca, de lîngă Zim
nicea, aproape 700 de elevi au 
participat la un reușit concurs 
de sanie, organizat în cadrul 
primei etape a „Cupei tinere
tului", ediția de iarnă. Progra
mul a cuprins șase probe (femi
nine și masculine), pe categorii 
de virstă, Printre protagoniști 

La plecarea din Moscova, mi
nistrul de externe român a fost 
condus de A.G. Kovaliov, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.. și de func
ționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S.

Au fost prezenți Gheorghe 
Badrus. ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, și mem
bri ai ambasadei.

CU SARCINILE DE PLAN
ÎNDEPLINITE

Cu îndreptățită mîndrie patrio
tică, colectivul de muncă al în
treprinderii „23 August" din Ca
pitală raportează, într-o telegra
mă, Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. că la data de 16 
decembrie și-a îndeplinit sarci
nile de plan ale anului 1975 la 
producția industrială, creînd 
premise sigure ca pînă Jă sfirși- 
tul lunii să realizeze suplimen
tar o producție de 145 milioa
ne lei.

Prin aceste realizări, mult 
iubite tovarășe secretar general, 
colectivul nostru de muncă își 
manifestă dragostea nețărmurită 
față de Partidul Comunist 
Român, față de dumneavoastră, 
adeziunea deplină la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru și încrederea fer
mă că aceasta este cal ea . sigură 
a fericirii și bunăstării po
porului.

în aceste puține zile care au 
mai rămas pînă la încheierea 
anului, se arată în încheierea te
legramei, asigurăm conducerea 
de partid și dă stat, pe dum
neavoastră personal, tovarășe 
Nicojae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici up efort pentru a 
răspunde prin fapte de muncă la 
mărețele sarcini ce ne revin 
pentru înfăptuirea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice îh 

în ordine următorii: 1. Cuțov 
Simion (Dinamo); 2. Zilberman 
Victor (Rapid); 3. Gruescu Con
stantin (Steaua); 4. Simon Mir
cea (Dinamo): 5. Ibrahim Fare
din (Farul): 6. Cosma Remus 
(Dinamo); 7. Tone Mircea (Box 
Club Galați); 8. Cuțov Calistraț 
(Dinamo); 9. Dobrescu Paul (Di
namo) ; 10. Cipere Dumitru (Me
talul Probeta-Turnu Severin).

de 4—0 (1—0), prin golurile în« 
scrise de Pettigrew (min. 35 
min. 49), Bremner (min. 62) 
Craig (min. 88, din lovitură 
la 11 m).

București• TELEORMAN :

Kiev, 
Tbilisi, 

Samar

in :
(Sofia, Plevna, Tîrnovo

Carpati“
Oficiul national de turism(ediția de iarnă)

s-au numărat : Viorica Chiosea, 
Elena Fulga, Doina Lazăr, ele
vii Anghel Balint, Gheorghe 
Grosu și Traian Stama, clasați 
pe primele locuri. La buna des
fășurare a întrecerilor o contri
buție de seamă și-au adus pro
fesoarele Georgeta Calotă, Ga
briela Andrițoiu și profesorul 
Ion Iliescu. în același timp, în 
toate școlile și asociațiile spor
tive din Zimnicea au avut loc 
interesante ebneursuri de gim
nastică, șah și tenis de masă.

O participare numeroasă au 
cunoscut și concursurile de sanie 
organizate la Drăgănești Vlașca, 
Videle, Salcia, Plosca și Drăgă- 
nești-Olt. unde, cu acest prilej, 
numeroși tineri au trecut și o 
parte din normele complexului 
„Sport și sănătate". O activitate 
susținută desfășoară, în aceste 
zile, membrii asociațiilor spor
tive „Textila", „Sănătatea" și 
„C.F.R." din Roșiori, avîhd pro
gramate concursuri atractive de 
lupte, tenis de masă, șah și 
gimnastică.

Președintele
Republicii Democratice
Sao Tome și Principe 

a depus o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor
Luptei pentru Libertatea
Poporului și a Patriei,

pentru Socialism
Miercuri dimineața, secretarul 

general al Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe, pre
ședintele Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe,, tovarășul 
Manuel Pinto da Costa, împreu
nă cu persoanele oficiale care-1 
însoțesc în vizita în țara noas
tră, a depus o coroană de flori 
Ia Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și 
a Patriei, pentru Socialism.

La solemnitate au luat parte 
Ion Gheorghe, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Popular Mu
nicipal București, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor

România la cel mai înalt nivel 
calitativ, a istoricelor hotâriri 
adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, contribuind astfel 
Ia edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

INTRE 20 DECEMBRIE Șl 11 IANUARIE

VACANȚA DE IARNĂ
A ELEVILOR

La 20 decembrie, după ulti
ma oră de curs, elevii vor in
tra în vacanța de iarnă, care 
durează pînă la 11 ianuarie in
clusiv. Cu acest prilej, vor fi 
organizate în întreaga țară ac
țiuni ce vor contribui la recre
area fizică, intelectuală, la în
tărirea și dezvoltarea capacității 
de efort a elevilor.

în tabere sportive de odihnă, 
de instruire a activului* * ’U.T.C'. 
și pionieresc și în excursii, vor 

• ÎNTRECERILE TRADI
ȚIONALEI COMPETIȚII DE 
TENIS „SUNHINE CUP“ re
zervată echipelor de juniori 
au continuat la Miami Beach 
cu desfășurarea partidelor 
din turul doi. Echipa Româ
niei a învins cu 2—0 forma
ția Costa Ricăi. Rezultate teh
nice : Mîrza-Hutt 6—2, 6—2 î 
Dîrzu-Oreamuno 6—3, 7—5.

• MIERCURI, LA STOCK
HOLM au fost stabilite prin 
tragere la sorți întîlnirile din 
cadrul finalei „Cupei Davis*' 
în care echipa de tenis a 
Suediei primește replica for
mației Cehoslovaciei. Vineri, 
în prima zi, sînt programate 
următoarele două partide : 
Hrebec (C)-Borg (S) și Ko- 
des (C)-Bengtsson (S). Sîm- 
bătă are loc proba de dublu, 
iar duminică ultimele două 
partide de simplu : Kodes 
(C)-Borg (S) și Hrebec (C)- 
Bengtsson (S). Arbitrul in- 
tîinirii este belgianul Henri 
de Coninck.

• DE LA SECRETARIA
TUL U.E.F.A. se anunță că 
finala Cupei campionilor eu
ropeni la fotbal se va dispu
ta în ziua de 12 mai 1976, la

diferite acțiuni organizate 
plan local.

în peste 100 de tabere 
odihnă, 24 tabere sportive 
circa. 150 de baze turistice se _..r 
în prezent ultimele pregătiri 
pentru buna găzduire a elevilor.

în această . .perioadă, casele 
pionierilor vor organiza progra
me cuîfurâi-distractive, seri de 

T. r_______ T_ ... ______ , . _ poezie și folclor, alte mani-
fi cuprinși. un, număr de 150.QQQ .. festări cu: caracter educativ, 
de elevi, cil 40 000 mai mult ca 
în vacanța din iarna preceden-

externe, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, generali și 
ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

La sosirea înaltului oaspete, o 
gardă de onoare a prezentat o- 
norul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări. După 
depunerea unei coroane de flori, 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

în continuare s-a vizitat roton
da monumentului.

Șeful statului Sao Tomă și 
Principe a primit apoi defilarea 
gărzii de onoare. .

In secția de flatare a între
prinderii miniere Brașov se 

lucrează zi și noapte

Foto; GH. CUCU

(Umora din pag. I)

tă. în afară de aceștia, un mare 
număr de copii vor participa la

de 
și 

fac

(Agerpres)

Glasgow, pe stadionul Hamp
den Park, iar finala „Cupei 
Cupelor" va avea loc pe sta
dionul Heysel din Bruxelles, 
la 5 mai 1976.
• MIERCURI, in cadrul 

competiției de schi pentru 
„Cupa Mondială", la Cortina 
d’Ampezzo s-a disputat o 
probă de slalom special care 
a revenit sportivei Fabienne 
Serrat (Franța). Ea a reali
zat în cele două manșe tim
pul total de 111**23100.  fiind 
urmată în clasament de Pa
mela Behr (R.F. Germania) 
— lll”54/100 și Roși Mitter- 
maier (R.F. Germania) — 
112*65/100.

• AU ÎNCEPUT ÎNTRE
CERILE pentru „Marele 
premiu" al orașului Praga 
la natație, competiție la care 
participă sportivi și sportive 
din U.R.S.S., S.U.A., Româ
nia, Cehoslovacia și alte 
țări.

In prima zi de concurs, un 
frumos succes a obținut 
înotătoarea româncă Anca 
Groza, care a terminat în
vingătoare în proba de 200 m 
fluture, cu timpul de 2’25”.

Amplă acțiune de recrutare
și calificare a tinerilor

in meseria de mecanizator
O analiză a situației necesaru

lui de forță de muncă calificată 
pentru sectoarele de mecanizare 
ale trusturilor S.M.A. arată că, 
de pildă, in județul Arad, de
ficitul este de 400 mecanizatori, 
in Bihor — 390. în Brăila — 290. 
în Constanța — 510, în Dolj — 
900, în Galați — 440, în Ilfov — 
540. in Olt — 700. in Timiș — 
500, in Vaslui — 540. Așadar, din 
această cauză, un număr însem
nat de tractoare se află la ora 
actuală în situația de a nu pu
tea fi folosite. Problema recru
tării și calificării pentru această 
meserie a tinerilor, devine cu 
atît mai necesară cu cît, pînă la 
începerea campaniei de primă
vară mai sînt citeva luni de

țiativei „Fiecare tinăr al satu
lui, participant activ la dez
voltarea și consolidarea econo
mică a unităților agricole" ale 
cărei principale obiective vi
zează folosirea integrală și, în 
scopuri productive a întregii 
suprafețe agricole prin, organi
zarea unor intense acțiuni de 
muncă patriotică, concentrarea 
activității organizațiilor U.T.C. 
din C.A.P., I.A.S. și S.M.A. in 
direcția creșterii substanțiale a 
producției vegetale și animalie
re, întărirea disciplinei în pro
ducție a tinerilor mecanizatori ' 
și integrarea acestora în echipe 
mixte de lucru, participarea tj-, 
nerilor la înfăptuirea progra
mului de investiții în agricul
tură și la acțiunile de sistema
tizare a teritoriului și localită
ților rurale. Sigur, modalitățile 
practice de realizare a acestor 
obiective, inițiativa adoptării 
unor acțiuni specifice condiții
lor concrete în care își desfă
șoară activitatea fiecare organi
zație comunală se află la înde- 
mîna acestora, întrecerea ute- 
cistă „Tineretul — factor activ 
în înfăptuirea cincinalului re
voluției tehnico-științifice" ofe
rind cadrul favorabil racordării 
lor la noile exigențe ale 
viitorului cincinal. Important 
este însă ca în mod efectiv toa
te organizațiile U.T.C. de la 
sate să treacă neîntîrziat, pe 
baza consultării largi a tineri
lor, a conducerilor unităților a- 
gricole, la ’ '
suri reale, 
deplinire 
strictețe.

Extinderea mecanizării, in
troducerea unor metode avan
sate de muncă în agricultură în 
pas cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, exploatarea 
rațională a sistemelor de iriga
ții solicită cuprinderea unui 
număr sporit de specialiști, în
deosebi tineri, ridicarea pregă
tirii profesionale a celor ce-și 
desfășoară activitatea în acest 
domeniu, permanentizarea lor 
în cadrul fermelor, a brigăzi
lor de muncă. O asemenea ce
rință vizînd nemijlocit perfec
ționarea și modernizarea mun
cii în agricultură, transformarea 
treptată a acesteia într-o va
riantă a muncii industriale, so
licită o participare sporită, o 
implicare mai directă a organi
zațiilor U.T.C. de la sate în 
procesul de recrutare, pregătire 
și permanentizare a forței de 

adoptarea unor mă- 
eficiente, a căror în
să fie urmărită cu

prin Agenția de excursii cu turiști români In 
strâinâtat® și oficiile județene de turism or
ganizează variate și atractive excursii indi
viduale sau in grup

• R.P. BULGARIA
și Ruse ; 1-4 zile) ;

• R.S. CEHOSLOVACA (Praga, Bratislava» 
Brno, în tranzit Budapesta ; 6-8 zile) ;

• R.D. GERMANA (Berlin, Leipzig, Dres- 
da, în tranzit Praga, program special in 
perioada Tirgului de primâvarâ de la Leip
zig) î

• R.P.
6-9 zile)

• RP'
pesta-Eger ; 6-7 zile) j

• U.R.S.S. (Moscova, Leningrad, 
Chișinâu, Odessa, Cernăuți, Lvov, 
Everan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin,

POLONA (Varșovia și Cracovia ;
>
UNGARA (Budapesta sau Buda-

kand, Buhara, Așhabad) ; 12 tipuri de ex
cursii ;

Excursii combinat® :
• R.P. CHINEZA - R.P.D. COREEANA (Pe

kin, Șanghai, Nankin, Kanton, Hanceu, Se- 
nian, Phenian, Nan Pho) ;

• R.P. UNGARA - R.S. CEHOSLOVACA ;
• R.D. GERMANA - R.P. UNGARA.
Pentru cei ce călătoresc individual sau pe 

cont propriu se asigură schimbul de valuta 
și rezervâri de locuri la tren și cursele aerie
ne externe.

Informații și înscrieri - individual sau prin 
delegații de întreprinderi, instituții sau or
ganizații obștești - la Agenția de excursii cu 
turiști români în strâirtâtate din București, 
Calea Victoriei 100, tel. 16 44 31 și la toate 
oficiile județene de turism din țară.

PUBLITURISM

zile, timp suficient pentru ea si
tuația să poată fi remediată. Ce 
s-a întreprins pînă acum in 
acest sens, ce și-au propus fac
torii responsabili din ministerul 
de resort și ce sarcini revin or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
pentru ca la începutul campaniei 
de primăvară toate tractoarele 
și mașinile agricole să fie folo
site — așa cum o cer hotărîrile 
celui de al XI-lea Congres al 
partidului — la capacitatea ma
ximă ?.

Ne-am adresat în primul rînd 
factorilor de răspundere din 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare pentru a afla 
ce măsuri concrete au fost luate 
pentru asigurarea forței

vor 
or- 
ac-

muncă în agricultură. Măsurile 
ce vor fi stabilite în direcția 
cunoașterii și influențării- miș
cării forței de muncă 
asigura, desigur, cadrul 
ganizat, mijloacele de 
țiune concretă ale U.T.C. în 
acest sens. Este cunoscut 
că principala formă institu- 
ționalizată de pregătire și 
perfecționare a țăranilor co
operatori, mecanizatori, munci
tori din I.A.S., S.M.A. și C.A.P. 
o constituie învățămîntul agro
zootehnic de masă. Organele și 
organizațiile U.T.C.__
de a asigura antrenarea tuturor 
tinerilor la.aceste „cursuri.

Potrivit 'necesităților sporite - 

U.T.C. au datoria

ANGAJARE
RESPONSABILA

ceilalți factori responsabili

de cadre calificate în me
seriile satului, un loc de sea
mă în preocupările organizații
lor U.T.C., a consiliilor tineret 
sătesc de la județe va trebui 
să-1 ocupe organizarea in cola
borare cu unitățile agricole, cil ...... . .... a 
unor cursuri de calificare a ti
nerilor în diferite meserii cu 
profil agricol și neagricol, ex
tinderea inițiativelor proprii 
privind învățarea conducerii 
tractorului și mînuirea mașini
lor agricole. înființarea unor 
cursuri de motopompiști etc. In 
același timp, trebuie avută în 
vedere intensificarea acțiunilor 
de propagandă agricolă, agro
tehnică și de cercetare prin or
ganizarea de “noi agrocluburl, 
orientarea eforturilor tinerilor 
cercetători in direcția creării 
unor noi soiuri și hibrizi de 
cereale și plante, a unor rase 
superioare de animale, introdu
cerii mecanizării în toate sec
toarele de activitate.

Este evident că înfăptuirea a- 
cestor sarcini, extrem de com
plexe, ține în primul rînd de 
îmbunătățirea stilului și a me
todelor de muncă ale consilii- 

muncă necesare, pentru califi
carea unui număr suficient de 
mecanizatori care să permită 
folosirea întregului parc de trac
toare și mașini agricole la ca
pacitatea maximă. „Odată cu 
stabilirea necesarului de meca
nizatori, ne spunea tovarășul 
Gheorghe Vasilescu, responsabil 
al compartimentului invățămînt 
din cadrul Centralei de mecani
zare a agriculturii și producția 
de utilaje pentru agricultură și 
industria alimentară, a fost fi
nalizată și asigurarea stațiuni
lor de mecanizare cu numărul 
de tractoriști corespunzător do
tării cu tractoare și utilaje a- 
agricole". într-adevăr, potrivit 
planului amintit, prin școlile 
profesionale de mecanici agri
coli și dintre absolvenții primei 
trepte a liceelor de profil, se 
vor asigura circa 1 480 de tineri 
mecanizatori. Numărul nu este 
mic, dar e încă departe de ne
voile reale ale agriculturii. în 
plus, acești tineri vor minui 
tractoarele abia în vară, în timp 
ce campania agricolă se va des
fășura în toată amploarea ei 
încă din primele zile ale lunii 
aprilie. Iată de ce, în aceste 
condiții, accentul a fost pus pe 
organizarea în toate județele 
țării a" unor cursuri de scurtă 
durată pentru. calificarea în me
seria de mecanizator, la care in 
acest an sînt antrenați aproape 
7 500 de țărani ' cooperatori, în 
majoritate tineri. Pentru a da 
posibilitatea unui număr cît mai 
mare de tineri să urmeze aceste 
cursuri, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare a pro
cedat, de asemenea, la o diver
sificare a formelor organizatori
ce de desfășurare. Astfel, în 

lor tineret sătesc de la județe, 
presupune schimbarea concep
ției unor cadre și activiști po
trivit căreia la sate, în orga
nizațiile UjT.C, este mai greu 
să se desfășoare acțiuni educati
ve, recreative pentru tineret — 
mentalitate infirmată de rezul
tatele bune obținute în multe 
din organizațiile U.T.C. de la 
sate. Organizațiile UT.C. nu 
trebuie să se limiteze doar 
la preocuparea față de ti
nerii ce-și desfășoară acti
vitatea nemijlocit în agricultu
ră. ci să asigure participarea 
întregului detașament de -tineri 
de la sate la rezolvarea multi
plelor probleme impuse de dez-

priorități elate 
de perioada la 
activitatea lor 
de tineri cărora

voltarea și modernizarea loca
lităților rurale. In acest sens 
este foarte important ca in 
activitatea consiliilor tineret 
sătesc, a organizațiilor U.T.C. 
de la sate să se regă
sească grija față de toate pro
blemele de muncă și viață ale 
tinerelului, avindu-se în vedere 
stabilirea unor 
atît în funcție 
care se referă 
cît și categoria 
se adresează.

Corespunzător acestor prin
cipii de organizare și diversifi
care a muncii trebuie să existe 
preocupare sporită pentru or
ganizarea și conducerea în 
cele mai bune condiții a 
învățămintului politic U.T.C., 
după cum răspunderi spori
te revin organelor și orga
nizațiilor U.T.C. în inițierea u- 
nor acțiuni multiple — brigăzi 
științifice, seri de întrebări și 
răspunsuri, simpozioane, expu
neri — în scopul educării tine
rilor • în spiritul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității 
socialiste, ale patriotismului și 
internaționalismului, precum și 

cele 48 de unități ale Centralei 
de mecanizare au fost organi
zate cursuri de 8 luni cu scoa
tere din producție ; în unitățile 
de mecanizare au fost-, inițiata 
cursuri cu durata de desfășu
rare tot de 8 luni, dar fără scoa
tere din producție și, In ’sfirșit, 
un alt detașament pe care se 
contează, este format din cei 6 
mii motopompiști, care, cuprinși 
în formele de policalificare, vor 
putea contribui efectiv la con
ducerea tractoarelor în perioa
dele de virf ale campaniei agri- - 
cole, cînd nu sînt solicitați la 
irigații. în fine, nu putem în- > 
cheia enumerarea formelor de 
pregătire a cadrelor de mecani
zatori fără a aminti și de re- • 
centele prevederi ale organizării 
învățămintului agrozootehnic 
unde sînt menționate măsuri 
concrete pentru calificarea ță
ranilor cooperatori în conduce
rea tractorului.

Investite cu înalte responsabi
lități în înfăptuirea marilor sar
cini ale cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, în întărirea 
economico-organizatorică a uni
tăților agricole — așa cum pre
văd hotărîrile adoptate de Con*  
greșul al X-lea al U.T.C. — or
ganizațiile de tineret sînt che
mate să participe efectiv la rea
lizarea acestei sarcini de primă 
importanță pentru bunul mers 
al agriculturii noastre socialiste. 
Este de datoria comitetelor Ju
dețene ale U.T.C., a organizații
lor U.T.C. de la sate ca, pe baza 
necesarului de mecanizatori din 
fiecare unitate agricolă, să trea
că la recrutarea forței de mun
că, la depistarea acelor tineri 
din sate și comune, absolvenți 
ai școlii generale sau liceului 
care nu sînt încadrați în muncă 
și atragerea lor la ciirsurile de 
mecanizatori. Considerăm că în 
această privință experiența bună 
a organizațiilor U.T.C. din co
munele județelor Ilfov, Taleor*  
man și Ialomița, privind iniție
rea și deschiderea încă în urmă 
eu citeva luni de zile a unor 
cursuri de învățare a conducerii 
tractorului nu trebuie să con- ,, 
stituie o inițiativă singulară ci’ 
ea se cuvine extinsă și genera
lizată în cel mai scurt timp la 
nivelul tuturor județelor care 
înregistrează un deficit de me
canizatori.

AL DOBRE

combaterea influențelor miști- ; 
co-religioase. Sînt, în același . 
timp, o seamă de proble
me ce țin de condițiile de mun
că și de viață ale tinerilor, de 
organizarea in mod plăcut și 
util a timpului liber. Ca urma
re, printre preocupările perma
nente ale organizațiilor U.T.C., 
un loc important este- necesar 
sâ-1 ocupe acțiunile privind re-' 
alizarea căminelor de nefami- : 
liști pentru tinerii care lucrează 
în agricultură, asigurarea con
dițiilor de cazare și masă a ti
nerilor mecanizatori, îmbună- 
lățirea și diversificarea acti
vității cultural-educative și ar
tistice la sate. Se cunoaște că la 
indicația conducerii de partid 
întreaga bază materială a așeză
mintelor de cultură a fost pusă 
la dispoziția tinerilor, organiza
țiile U.T.C. preluînd răspunde
rea pentru întreaga activitate 
cultural-educativă a tineretului 
în aceste lăcașuri. Este însă ne
cesar ca fiecare comitet comunal 
să valorifice în mod corespunză
tor aceste condiții create, să a- 
sigure atragerea marii majorități 
a tinerilor din localitate la o in
tensă activitate cultural-artisti- 
câ.

Iarna — anotimpul prielnic 
desfășurării unei susținute ac
tivități politico-educative în rîn- 
dul tuturor categoriilor de tineri 
de la sate — pune în fața orga
nizațiilor U.T.C. sarcina de ma
re răspundere de a acționa in-; 
tens pentru educarea și forma
rea tineretului prin muncă și 
pentru muncă, în. spiritul înal
telor responsabilități ‘ față de 
îndatoririle sociale. în acest spi
rit dezbaterile ce au avut loc ' 
recent la C.C. al U.T.C. cu pre
ședinții consiliilor tineret sătesc 
de la comitetele județene U.T.C. ’ 
au scos în evidență posibi
litățile largi de care dis
pun comitetele comunale
U.T.C., faptul că este necesară 
o preocupare susținută pentru 
temeinica organizare a muncii 
activului și aparatului U.T.C. în 
vederea înlăturării unor tendințe 
de formalism și asigurarea unui 
climat mobilizator, de angajare 
responsabilă a fiecărui tinăr, a- 
lături de ceilalți oameni ai 
muncii, la înfăptuirea sarcinilor 
economice și sociale.

In condițiile în care agrjcuh 
tura și în general viața și ac
tivitatea la sate constituie o- 
biectul unor preocupări intense 
și sistematice ale .conducerii 
partidului și statplui nostru, 
personal a tovarășului' Nicolae 
Ceaușescu, este de datoria 
noastră de a ne consacra 
întreaga activitate, capacita
te și putere de muncă u- 
nirii eforturilor uteciștilor< a 
tuturor tinerilor de la sate în 
vederea înfăptuirii mărețului' 
program elaborat de cel de al 
XI-lea Congres al P.C.R. ’ de 
dezvoltare și modernizare a a- 
cestei ramuri de bază a econo
miei naționale.

A APĂRUT
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apreciere participării
României la activitatea

încheierea celei de-a XXX-a sesiuni

a Adunării Generale a O.N.U.
Cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite și-a încheiat, miercuri după-amiază, lucrările 
începute Ia 18 septembrie a.c. La dezbaterile, negocierile și deli
berările care au avut loc în cele trei luni au participat 14 șefi de 
state sau de guverne, 6 vicepremieri și 123 de miniștri.

Dintte cele circa 130 de puncte 
ale agendei sesiunii, prin impor
tanța deosebită care li s-a acor
dat în cadrul dezbaterilor și prin 
gradul înalt în care preocupă 
comunitatea națiunilor," se deta
șează cele privind dezarmarea, 
dezvoltarea, decolonizarea și de
mocratizarea O.N.U. și a rapor
turilor internaționale în general.

La această sesiune România a 
avut două puncte proprii pe or
dinea de zi : „Creșterea rolului 
O.N.U. in menținerea păcii și 
securității internaționale. în dez
voltarea cooperării între toate 
națiunile și promovarea norme
lor dreptului internațional" și 
..Consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și e- 
fectele sale profund dăunătoare 
asupra păcii și securității în 
lume".

Rezoluțiile prezentate la a- 
ceste puncte de România, îm
preună cu două mari grupuri 
de state au fost adoptate prin 
consens,, reprezentanții statelor 
membre evidențiind spiritul de 
cooperare largă al coautorilor re
zoluțiilor, de consultări multila
terale și laborioase întreprinse 
cu răbdare și grijă pentru ajun
gerea la texte general accepta
bile în scopul de a le mări șan
sele transpunerii lor în viață.

Prin aceste rezoluții s-a ho- 
tărît, în fond, continuarea și a- 
profundarea procesului de creș
tere a rolului O.N.U. în lume 
lorin identificarea de noi căi și 
mijloace pentru îndeplinirea a- 
cestui țel, precum și aducerea 
la zi a raportului secretarului 
general vizind consecințele eco
nomice și sociale ale cursei 
înarmărilor.

La adoptarea acestor decizii 
guvernul român a contribuit în 
măsură importantă prin docu
mentele înaintate sesiunii Adu
nării Generale privind „Poziția 
României cu privire la îmbună
tățirea și democratizarea acti
vității O.N.U., la întărirea ro
lului său în realizarea colabo
rării între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, 
a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei păci trainice" și 
„Poziția României în proble
mele dezarmării, în primul rînd 
ale dezarmării nucleare, și în in
staurarea unei păci trainice în 
lume".

Aceste documente, care repre
zintă contribuții proprii Ia efor
turile de identificare a soluțiilor 
problemelor majore care con
fruntă comunitatea națiunilor, 
au trezit un larg ecou pozitiv 
în rindurile statelor membre.

în total. România a participat 
la elaborarea și negocierea a 
34 de rezoluții. Este vorba de 
documente privind problemele

dezarmării, dezvoltării, decolo
nizării și democratizării O.N.U. 
în acest context amifttim rezo
luțiile referitoare la evaluarea, 
la mijloc de termen, a rezultate
lor deceniului dezarmării și creș
terea rolului O.N.U. în acest do
meniu. transpunerea în viață a 
„Declarației cu privire la întă
rirea" securității internaționale" 
și crearea condițiilor favorabile 
unificării pașnice și indepen
dente a Coreei, evaluarea rezul
tatelor strategiei internațio
nale, a dezvoltării și pregă
tirii celei de-a IV-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D.. aplicarea „Decla
rației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoa
relor coloniale" și admiterea în 
O.N.U. a Republicii Populare 
Mozambic, Republicii Capului 
Verde, Republicii Surinam, 
Insulelor Comore, Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe, 
statului Papua-Noua Guinee.

O înaltă apreciere a partici
pării active a României la via
ța organizației, precum și a e- 
forturilor sale constante pentru 
creșterea rolului, eficienței șl 
eficacității organizației în cîm- 
pul vast al vieții politice și e- 
conomice internaționale, o con
stituie și votul masiv, din Adu
narea Generală, prin care țara 
noastră a fost aleasă ca mem
bru permanent în Consiliul de 
Securitate pe perioada 1976-1977.

■ ■

Forumul național
al comuniștilor cubanezi

de dezvoltare
INTILNIRE DE LUCRU 
LA SEDIUL O.N.U.D.I.

La Havana s-au deschis ieri lucrările primului 
Congres al P. C. din Cuba

țărilor în curs

Sprijinul activ al 

României acordat

La sediul Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială a avut loc o întîl
nire de lucru consacrată pune
rii in practică a proiectului de 

’asistență tehnică, acordată de 
România, prin intermediul 
O.N.U.D.I., țărilor din regiunea 
sudano-saheîiană afectate de se
cetă.

O echipă de specialiști români 
— muncitori, tehnicieni și ingi
neri — folosind produse ale in
dustriei chimice și ale indus
triei construcțiilor de mașini din 
România — urmează să demon
streze în Mali și Volta Superi
oară posibilitățile de acțiune în 
domeniul luptei împotriva sece
tei, al fertilizării solului și al re
zolvării problemei asigurării re
surselor alimentare in țările 
sudano-saheliene afectate de se
cetă.

în cadrul întîlnirii, conduce
rea O.N.U.D.I. a subliniat sem
nificația deosebită a acestei ac
țiuni a României, care se în
scrie în eforturile de sprijinire 
activă de către țara noastră a 
statelor in curs de dezvoltare 
pe linia adîncirii cooperării în
tre aceste țări.

Pentru liberalizarea și impulsionarea
comerțului international

RUNDA DE CONSULTĂRI G.A.T.T.
Sub egida Acordului General 

pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), la Geneva au în
ceput, marți, consultări între 
reprezentanți ai aproximativ 70 
de state, consacrate pregătirii 
negocierilor propriu-zise din ca
drul G.A.T.T., care au ca scop 
liberalizarea $i impulsionarea co
merțului internațional. Va fi e- 
xaminată, cu acest prilej, situa
ția comerțului cu produse agri
cole legume, fructe, uleiuri 
și grăsimi vegetale.

Aceste contacte au devenit po
sibile după depășirea impasului 
în care s-au aflat lucrările gru
pului de lucru însărcinat cu pro
blematica comerțului cu produse 
agricole, din cauza contradicției 
dintre pozițiile S.U.A. și cele 
ale țărilor C.E.E. privind trata
mentul ce trebuie aplicat acestei 
categorii de produse. Statele 
Unite doreau ca ele să fie su
puse acelorași reglementări ca

și produsele industriale, în timp 
ce țările membre ale Pieței co
mune se pronunțau pentru asi
gurarea unui tratament special 
produselor agro-alimentare, deo
sebit de importante in econo
miile lor naționale și pe ansam
blul comunității vest-europene. 

Runda de consultări începută 
la Geneva va coristitui primul 
pas in procesul de informare, 
examinare a chestiunilor 
acord și dialog, care va 
calea negocierilor între 
palele grupuri de state, 
a negocierilor generale 
drul G.A.T.T., a precizat un pur
tător de cuvînt al organizației, 
în prima ședință, delegații țări
lor participante au hotărit să 
prezinte, fiecare, liste ale tarife
lor și altor obstacole netarifare 
aplicate 
merciali, 
porturile 
gricole.

Miercuri dimineața, în sala 
Teatrului ,.Karl Mârx" din Ha
vana, împodobită sărbătorește, 
au început lucrările primului 
Congres al Partidului Comunist 
din Cuba, eveniment de impor
tanță istorică în dezvoltarea pri
mului stat socialist din America 
Latină.

La acest remarcabil eveni
ment din viața partidului și po
porului prieten cubanez parti
cipă 3 136 de delegați, reprezen
tând toate sectoarele vieții na
ționale cubaneze. Iau parte, de 
asemenea, delegații reprezentînd 
85 de partide comuniste și mun
citorești, precum și mișcări de 
eliberare națională.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de o delegație con
dusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în prezidiul sesiunii inau
gurale au luat loc tovarășul 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim-mi
nistru al guvernului revoluțio
nar, membrii Biroului Politic, ai 
Secretariatului C.C. al partidului, 
conducători ai. unor instituții 
centrale, reprezentanți de frun
te ai vieții publice cubaneze, 
conducătorii delegațiilor de par
tid prezente la congres.

După o alocuțiune în care a 
prezentat cadrul în care se des
fășoară lucrările, etapele par
curse de membrii de partid, de 
întregul popor în pregătirea a- 
cestui eveniment istoric. Râul 
Castro, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, minis
trul forțelor armate revoluțio
nare, a declarat deschise lucră
rile primului Congres al parti
dului.

Delegații au ales apoi prezidiul 
congresului format din 452 de 
persoane și au aprobat ordinea

de zi. regulamentul de activitate, 
regulamentul de ordine interi
oară. precum și o serie de norme 
menite să asigure bunul mer» 
al lucrărilor forumului suprem 
al comuniștilor cubanezi. Pe or
dinea de zi figurează 27 de punc
te, între care analiza activității 
desfășurate de partid și popor în 
anii de luptă pentru consoli
darea cuceririlor revoluționare 
și așezarea bazelor construcției 
socialiste, adoptarea statutului 
partidului, a noii constituții a 
republicii, aprobarea primului 
plan cincinal, a noii împărțiri 
politico-administrative a țării, 
alegerea organelor conducătoare 
ale partidului;

în continuare, tovarășul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-ministru al 
guvernului revoluționar, a pre
zentat raportul Comitetului 
Central al partidului.

HAVANA: Inaugurarea 
expoziției „Realizări 

ale revoluției cubaneze";
Cu prilejul primului Con

gres al Partidului Comunist 
din Cuba, la Havana a fost 
inaugurată expoziția „Reali
zări ale revoluției cubaneze", 
care înfățișează imagini din 
lupta poporului cubanez pen
tru independență și libertate, 
realizări obținute în cei 17 
ani care au trecut de la vic
toria revoluției sub conduce
rea partidului comunist.

La inaugurarea expoziției 
a participat și delegația 
Partidului Comunist Român 
aflată în Cuba eu prilejul 
Congresului.

Activitatea delegației P.C.R.
de dez- 
pregăti 
princi- 
și apoi 
în ca-

de partenerii lor co- 
care le stânjenesc ex- 
proprii de produse a-

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
participă . la lucrările primului 
Congres al Partidului Comunist 
din Cuba, a făcut o vizită la 
„Școala Republica Socialistă 
România", din municipiul Alqui
zar, in apropierea Havanei.

Elevii și profesorii școlii, ac
tiviști ai comitetului municipal 
de partid, ca și reprezentanți ai 
organizațiilor de masă au făcut 
o caldă primire reprezentanților 
Partidului Comunist Român.

Necesitatea instituirii unor raporturi 
mai echitabile intre toate tarile lumii 

Lucrările Conferinței asupra cooperării ecpnomice 
internaționale

bloc notes

In cadrul discuțiilor care au 
avut loc cu acest prilej, a fost 
evocată înalta onoare făcută 
municipiului Alquizar de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu prin 
inaugurarea acestei școli care 
poartă numele României, subli- 
niindu-se, totodată, importanța 
istorică a vizitei înalților oas
peți români pentru dezvoltarea 
relațiilor pe multiple planuri 
între partidele comuniste și po
poarele din cele două țări.

Delegația română a fost înso
țită de Antonio Enrique Lusson, 
membru al C.C. al P.C. din Cu
ba, ministrul transporturilor, și 
Humberto Castello Aldanas, 
ambasadorul Cubei la București.

„Cazul Breytenbach66

Demonstrație la Roma a muncitorilor din industria chimica, în 'sprijinul reînnoirii contracte* 
lor de munca

[ORESPOnOEllTn 
5PECIRLR PENTRU tineretului

Ambasadorul român In 
Republica Centrafricanâ 
și-a prezentat scrisorii*  

de acreditare

Congresul tinerilor
comuniști italieni

Capitala Liguriei, orașul Ge
nova, oraș cu însemnate tra
diții de luptă ale clasei 
muncitoare italiene, este, în- 
cepînd de miercuri după-amiază, 
gazdă a celui de al 20-lea Con
gres al Federației Tineretului 
Coftiunist Italian (F.G.C.I.). E- 
veniment cu largă rezonanță in 
viața întregului tineret italian, 
congresul de la Genova, primul 
mare act politic după alegerile 
de la 15 iunie a.c., care au de
terminat, după cum se știe, o 
extraordinară deplasare spre 
stingă a corpului electoral, se 
desfășoară sub semnul preocu
pării pentru strîngerea unității 
tinerei generații, prin interme
diul acțiunilor unitare ca și al 
unei confruntări politice și do 
idei între toate organizațiile 
progresiste și democratice din 
țară, pentru creșterea contribu
ției acestuia la procesul de re
înnoire democratică a societății 
italiene.

La congres participă 670 do 
delegați, care au fost aleși în 
cadrul celor 108 adunări ale fe
derațiilor provinciale. Sînt pre- 
zenți, de asemenea, peste 600 
de invitați : reprezentanți ai or
ganizațiilor politice, sindicale și 
de tineret italiene, precum ți 
delegați din partea a numeroase 
organizații de tineret comunis
te, socialiste, social-democrate 
din Europa și a unor organi
zații democratice și mișcări de 
eliberare din Asia, Africa și 
America Latină. Din partea TT- 
niunii Tineretului Comunist din 
România, la congres participă o

delegație condusă de tovarășul 
Nicolae Croitoru, secretar al 
C.C. al U.T.C.

In prezidiul congresului au 
luat loc președintele P.C.I., 
Luigi Longo, secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer, 
membri ai direcțiunii P.C.I. 
In prima sa ședință, congresul a 
fost salutat de primarul orașu
lui Genova, Fulvio Cerofolini, și 
de președintele regiunii Ligu
ria, Angelo Carossino. In con
tinuare, Renzo Imbeni, secre
tarul național al F.G.C.I., a pre
zentat în fața congresului ra
portul de activitate.

Raportul s-a referit la am
plele dezbateri precongresuale, 
subliniind participarea tinerei 
generații progresiste italiene la 
procesul de reînnoire și întă
rire organizatorică parcurs în 
ultimii ani de F.G.C.I., la ac
țiunile sporite ale tineretului în 
lupta pentru libertăți democra
tice și revendicări sociale. Ra
portul a indicat, de asemenea, 
liniile principale ale activității 
viitoare a tineretului comunist 
și a subliniat eforturile 
trebuie depuse pentru 
rea unității de ’ 
organizațiilor 
progresiste ale 
lian.

începind de ____  T_
duminică în cadrul congresului 
vor avea loc dezbateri atit în 
ședințe. 
misii. :

z Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Re 
publica Centrafricanâ, Nico- 
iae Tăbîrcă, a prezentat scri
sorile de acreditare președin
telui Republicii Centrafrica- 
ne, mareșalul Jean Bedel 
Bokassa.

Cu acest prilej, ambasado
rul român a transmis di» 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. un mesaj de prie
tenie, urări de sănătate fi 
fericire personală șefului sta
tului centrafrican, de pros
peritate pentru poporul cen
trafrican. Președintele Bo- 
kassa a mulțumit cu căldură 
pentru mesaj și a rugat să 
fie transmise șefului statului 
român expresia sentimente
lor sale de prietenie, precum 
și cele mai bune urări pentru 
bunăstarea poporului român.

fișier

Roma, 1T

care 
făuri- 

luptă a tuturor 
democratice și 
tineretului lta-
mîine și pînă

plenare cit și pe co-

RADU BOGDAN
decembrit

PE SCURT*  PE SCURT O PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Niger
în Niger, data de 18 de

cembrie a fost declarată săr
bătoare națională în memoria 
actului prin care, în 1958. țara 
s-a proclamat republică auto
nomă in cadrul Comunității 
franceze. Proclamarea repu
blicii era primul pas major pe 
[•alea dobîndirii independenței 
Nigerului, ce avea să intervi
nă in 1960.

Nigerul este o țară întinsă 
— 1 187 000 kni.p. — așezată 
in partea centrală a jumătă
ții nordice a Africii, U mar-

8,1 Sahel. Glim» 
i este uscată.

Lucrările Conferinței asupra 
cooperării economice internațio
nale, care se desfășoară la Pa
ris, au prilejuit o nouă afirmare 
a necesității de a se institui ra
porturi mai echitabile între toa
te țările lumii, a hotărîrii a nu
meroase state de a acționa pen
tru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice în lume. 
In legătură cu aceasta, ministrul 
de externe al Elveției, Pierre 
Graber, a declarat că, în actua
lul context internațional, cînd 
interdependența dintre țferile 
lumii se află in continuă creș
tere, Elveția se pronunță pen
tru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. De 
asemenea, el a condamnat po
litica confruntării, pronunțin- 
du-se pentru dialog și cooperare 
între toate țările lumii.

în aceeași ordine de idei, Mi- 
loș Minici, 
Consiliului ______ . _____ ,
secretar federal pentru afaceri 
externe al R.S.F. Iugoslavia, a 
subliniat necesitatea . stabilirii 
unor relații economice echitabi
le între producătorii de materii 
prime și statele occidentale in
dustrializate. De asemenea, el 
și-a exprimat regretul ca nu s-a 
ajuns la un acord pentru extin
derea participării la conferință, 
astfel încît un număr sporit de 
țări să fi avut posibilitatea să-și 
prezinte punctele de vedere 
proprii.

Cuvintarea rostită, în. cadrul 
dezbaterilor, de ministrul de ex
terne al Marii Britanii, James 
Callaghan, a fost dominată de

vicepreședinte al 
Executiv Federal,

problema petrolului. Deși a 
participat la conferință în cali
tate de membru al delegației 
C.E.E. — arată agențiile de pre
să — ministrul de externe bri
tanic a apărat un punct de ve
dere deosebit de cel al țărilor 
Pieței comune și care, a preci
zat el, reflectă interesele națio
nale ale Marii Britanii.

Ministrul egipteah ăl petrolu
lui, Ahmed Ezz-el-din Hilal, a 
arătat că majorările prețului la 
petrol au fost necesare pentru 
corectarea unei inechități, întru- 
cit aceste prețuri au * 
ținute timp de peste 
în mod forțat sub 
reale ale pieței.

Pentru Japonia. obiectivul 
prioritar îl reprezintă promova
rea cooperării internaționale, 
pentru soluționarea dificultăților 
create de recesiunea economi
că, inflație și creșterea defici
telor balanțelor de plăți — a 
spus Kiichi Miyazawa, ministrul 
de externe al acestei țâri. în 
aceeași ordine de idei, el a ară
tat că problema energetică poate 
fi soluționată numai printr-un 
dialog constructiv între statele 
producătoare și cele consuma
toare de petrol.

Secretarul Departamentului de 
stat âl S.U.A.. Henry Kissinger, 
s-a referit în cuvîntul său la 
necesitatea cooperării între sta
tele industrializate și cele în 
curs de dezvoltare. „Divergen
țele noastre sînt mari, a spus el, 
dar și mai mari sint rațiunile 
care ne cer să acționăm 
preună".

fost men-
20 de ani 
nivelurile

Sentința a fost pronunțată de un tribunal din Johannesburg. 
Hotărirea : nouă ani de inchisoare pentru activitate anti- 
apartheid. Cu aceasta, regimul lui Vorster a recunoscut ofici- . 
al că, pentru politica rasistă a Republicii Sud-Africane, ti- 
nărui poet Breytenbach, unul dintre cei mai de seamă ex
ponent! ai culturii africane, a devenit mai mult decit incomod. 
Dintre capetele de acuzare aflate ca probe la1 dosar, cel 
mai greu pare să fi cîntărit un discurs-rechizitoriu împotriva 
societății „albe*  din „paradisul rasist*  — discurs rostit recent 
de Breytenbach la universitatea din Capetown, ți din care 
s-au citat paragrafe ți la proces : „Noi, albii, am adus țara 
în pragul ultimei prăpăstii dinainte de infern... ; salvarea stă 
in întregime in miinile majorității africane*.  Desigur, pentru 
administrația sud-africană asemenea declarații constituie un 
scandal, căci la. Pretoria adevărul-supără. Procesul ce i s-a 
intentat lui Breytenbach este numai un episod dintr-o în
treagă serie de atacuri grosolane cărora tinărul poet a trebuit 
să le facă fată și din a căror cauză a fost nevoit să trăiască 
ani de zile in exil, la Paris. S-a mers chiar pînă acolo incit 
guvernul Vorster nu i-a aprobat mult timp intrarea in țară 
pentru a-și ridica premiile literare cu care fusese distins de 
diverse case de edituri.

Ziarul „Rand Daily Mail*  din Johannesburg citează și alte 
paragrafe din același discurs rostit în fața studenților : „Struc
tura sistemului sud-african, nu suportă remedii, ea este prea 
putredă, prea nedreaptă, prea crudă pentru a fi salvată*.  Co
mentatorul publicației nota că cei prezenți la proces, in ma
joritate studenți, au auzit pentru a doua oară cuvintele lui 
Breytenbach. de astă dată sunind, insă, in gura autorităților 
ca o veritabilă recunoaștere a acestei triste realități.

Pe fundalul proceselor judiciare care au loc in Africa de 
Sud. „cazul Breytenbach*  capătă o semnificație cu totul 
deosebită. El pare să fie un exemplu pentru membrii orga
nizației studenților africani din Africa de Sud, al căror proces 
este in curs de desfășurare la Pretoria, sau pentru zecile de 
studenți aruncați anul trecut în inchisoare, fără a fi judecați, 
dar acuzați de a fi citit „literatură instigatoare*.  Sau poate 
să constituie un exemplu pentru cei 624 410 deținuți, recu- 
noscuți de organele polițienești din Republica Sud-Africană, 
dintre care 282 564 reținuți in stare de arest fără a fi jude
cați sau condamnați, toți insă învinuiți că s-au împotrivit, 
într-o formă sau alta, politicii rasiste.

GH. SPRINȚEROIU

• NICOLAE M. NICOLAE, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internați
onale, a fost primit la Colombo 
de Maitripala Senanayake, vi- 
ceprim-ministru și ministrul iri
gațiilor și electricității, și s-a 
întâlnit cu T.B. Subasinghe, mi
nistrul industriei și științei, cu 
R.D. Senanayake, ministru ad
junct în Ministerul Planificării, 
și cu alte oficialități.

Cu aceste ocazii, au fost re
levate posibilitățile de dezvolta
re a schimburilor comerciale bi
laterale și a cooperării economi
ce pentru realizarea unor o- 
biective industriale de interes 
pentru Sri Lanka, în domeniile 
chimiei și construcțiilor de ma
șini.

ceasta cifră reprezintă 2,7 la 
sută din totalul populației active 
a țării.

Pe domenii de activitate, ni
velul cel mai ridicat al șomaju
lui este înregistrat in sectorul 
construcțiilor, unde există peste 
135 de mii de muncitori în cău
tare de lucru.

COLABORAREA IN CADRUL 
PROGRAMULUI INTERCOSMOS

și bugetul de stat pe anul 1976. 
Conform prevederilor anul vii
tor venitul national urmează să 
crească cu 5 la sută, volumul 
producției industriale cu 5,5 la 
sută, cel al producției agricole 
cu 4,5 la sută, iar productivita
tea muncii cu 4,6 la sută în in
dustrie și cu 6,5 la sută în con
strucții.

DREPT DE VOT DE LA 18 ANI 
TINERILOR DIN INSULELE 

MAURICIU

• PARLAMENTUL Insulelor 
Mauriciu a votat legea propusă 
de guvernul laburist, condus de 
primul ministru Seewoosagur 
Ramgoolam, privind acordarea 
dreptului de vot cetățenilor care 
au împlinit vîrsta de 18 ani. Ve
chea lege electorală dădea drept 
de vot cetățenilor începind de la 
virsta de 21 ani. Ca urmare ă 
introducerii noii legi, numărul 
alegătorilor va spori cu 70 000.

Viitoarele alegeri generale din 
Insulele Mauriciu vor avea loc 
anul viitor.

La Potsdam a avut loc o 
consfătuire a organelor națio
nale de coordonare a activi
tății spațiale din țările socia
liste participante la progra
mul Intercosmos. Au partici
pat reprezentanți ai Bulga
riei, Cehoslovaciei, Cubei, 
R.D.G-, Mongoliei, Poloniei. 
României, Ungariei și 
U.R.S.S. Participanții au dez
bătut rezultatele activități
lor desfășurate în cadrul pro
gramului de colaborare în do
meniile teledetecției, fizicii, 
meteorologiei, biologiei și me- 
dicinei cosmice, cu ajutorul 
mijloacelor aerospațiale. S-a 
constatat că s-a dezvoltat cu 
succes colaborarea in aceste 
domenii și că4 in.ultimii ani. 
au putut fi obținute noi re
zultate de importanță științi
fică și practică.

• MIERCURI, la Geneva a 
avut loc o nouă întîlnire a de
legațiilor U.R.S.S. și S.U.A. par
ticipante la convorbirile privind 
limitarea armamentelor strate
gice ofensive.

REUNIUNE A CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL CIPRULUI

• LA NICOSIA a avut loc 
marți o reuniune a Consiliului 
Național al Ciprului, sub condu

cerea președintelui Makarios, în 
cadrul căreia a fost discutată 
problema cipriotă în lumina ulti
melor evenimente. în special, a 
convorbirilor de la Bruxelles, 
dintre miniștrii afacerilor exter
ne ai Greciei și Turciei.

ții nordice a Africii, la r 
ginea de sud a Sabatici, 
plină zonă f ’ ’ 
acestejyegiuni Ț.,,-- 
semideșertâcă, seceta afectând 
adesea în mod grav —■ cum 
s-a întâmplat in ultimii ani 
*- culturile agricole, crește
rea vitelor și viața oameni
lor.

La data independenței, ti
nărul stat nu dispunea decît 
de cîteva drumuri, școli și 
spitale, analfabetismul a- 
fecta 90 la sută din populație. 
Nu exista nici o întreprin
dere industrială modernă, 
iar produsul național brut 
pe cap de locuitor se ridica 
la numai 70 de dolari. Cei 
peste patru milioane de 
băștinași se ocupau cu agri
cultura șl creșterea vitelor, 
arahidele fiind principalul 
produs de export. Aceasta, 
deși subsolul Nigerului este 
bogat în zăcăminte de mine
reuri rare. Prospecțiunile în
treprinse în ultimii ani au 
dus la descoperirea de ura
niu — Ia Arlik, Azelik. Ako- 
uta și Madouela — molibden 
(Kourki), nichel (Fantio). 
cupru (Donkolo) etc. 8-au 
depistat, de asemenea, Im
portante rezerve de cărbuni 
și fosfați.

V. J.

• LA sfîrșitul lunii noiembrie, 
In Spania existau 362 mii de șo
meri, arată statisticile oficiale 
date publicității la Madrid. A-

• LA FRAGA s-au încheiat 
lucrările sesiunii comune a Ca
merei Poporului și Camerei Na
țiunilor ale Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace. Sesiunea a 
adoptat planul de stat al dezvol
tării economiei naționale a R.S.C.
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EVADATUL? Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15); 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Modern (orele 9; 
11,13; 13.30; 16; ........ ..........

CERCUL
(orele
20,30); 
13.45; 
(orele

Modern _____  _,
18,15; 30,30). 

MAGIC : Capitol
9.30; 11.45; 14; 16; 18,15;
Scala (orele 9,15; 11,30; 
16; 18.15; 20,30); Favorit

_____  9,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
SEARA CELEI DE-A ȘAPTEA 

ZILE : Festival (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 1845; 20,30).

ȚINE-ȚL . MINTE NUMELE ! î 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30} 
15,45; 18; 20,Î5).

j. D. CAHILL ’. Patria (orele 9ț 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
80.30) .

AMORUL VRĂJITOR: Sala Pa
latului (orele 17,15; 20,15); Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20.30) .

CALINA ROȘIE : Viitorul (orele 
14; 16; 18; 20).

SUSPECTUL: Central (orele
9.15; 12; 14,45; 17,30; 20).

SPLENDOAREA PULBERII : 
Victoria horele 9,15; 11,30; 1345; 
16; 18,15’, 20,30).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Doina (o- 
rele 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 
la ora 9,30 program de desene a- 
nlmate), Bucegi (orele 13:45, 18 
20). '

ALEXANDRA ȘI INFERNUL : 
Giulești (orele 9,15; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15), Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20).

FIICE ȘI MAME î Unirea (ore
le 16; 18; 20).

CORUPȚIE LA PALATUL DE 
JUSTIȚIE : Excelsior (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

MUȘCHETARUL ROMAN C Pa
cea (orele 13,30; 18; 20,15).

UN REGE LA NEW YORK ! 
Grivita (orele 9; 11,45; 17,15; 19,45), 
Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Gloria (orele 9.15; 
11.43; 15,30; 18; 20,30).

CANTEMIR : ---------- ‘ *-
15.30: 18; 20,13).

INVINCIBILUL 
(orele 9; 1145: 
20.15).

TRECĂTOARELE IUBIRI J Lira 
(orele 16; 18; 20).

Populăr (orele

LUKE : Dacia 
13,30; 15,45; 18;

POLIȚISTA 1 Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 120.15). Arta (orele 
13.30; J7,45; 20).

MASTODONTUL î 
rele 15.30: 18; 20). 
15.45; 18; 20).

CAZUL A AVUT 
DĂMÎNT FERICIT : 
le 9; 11,13; 13.30; 15,45; 18; 20.15) 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45 
18; ?0,15), Flamura (orele 9.; 11,15, 
13.30: 15.45; 18: 20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII 
ga$i (ora 17).

MARELE GATSBY « Cotrocenl 
(orele 10; 13; 16; 19).

ORAȘUL VĂZUT DE SUS î COS- 
mos (orele 15,30; 18; 20.15).

FILIP CEL BUN ; Moșilor (ore
le 14; 16).

SCUFUNDARE LA MARE A-' 
DTNCIME : Moșilor (orele 9; 11.15& 
18; 20,15). .

CALVARUL UNEI FEMEI : Vol
ga (orele 9;. 11.15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15). •

RAPSODIE' NORDICA î Flacăra 
(orele 15.30; 18; 20).

FLACĂRA Vitan (orele 15,30; 
19).

Ferentari (o- 
Munca (orele

UN DEZNO- 
Aurora (ore- 

; 15,45; 18; 
11,15; 13,30

TATA DE DUMINICA ! 
greșul (orele 16; 18; 20).

JAKOB MINCINOSUL : Rahova 
(orele 16: 18: 20).

de balet. ..Poem eroic". Premie
ră TV. Balet pe muzică de Mau
riciu Vescan. Interpretează an
samblul de balet al Operei Româ
ne. 20.45 Baladă pentru acest pă- 
mînt. Vaslui: Peceți vechi — pe- 
ceți noi. 21,05 Magazin- cultural- 
artistic TV. 22,00 Melodii... melo
dii. 22.10 24 de ore. 22,30 închide
rea programului.

Crîn-
PROGRAMUL 2

PROGRAMUL 1
In jurul orei 10,00 - trans

misiune directa : ȘEDINȚA 
DE DIMINEAȚA A LUCRĂRI
LOR IN PLEN ALE MARII A- 
DUNARI NAȚIONALE.

1Ș.90 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă- germană. 17,00 Telex. 17,05 
De pe plaiuri muscelene.’L7,25 Din 
țările socialiste. 17,35 .Un disc pe 
625 de linii. 18,00 Enciclopedie 
pentru tineret. 18.25 Cabinet juri
dic. Perfecționarea și siștemati- 
zârea legislației. 18,45 Muzfca — 
emisiune de actualitate1 muzicală. 
19.20,1001 de serj: CrOitorașul cel 
yiteăz., 19.30 Telejurnal. 20,00 Re
vista economică TV. 20,30 Pagini

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Dirijor 
Franțois Huybrechts (Belgia). 
Solist Christian Funke (R.D. Ger
mană). în pauză: • Telex 
• Bucureștiul necunoscut. 22.00 
Pagini de umor: „Ce vrăji a mai 
făcut năvhsta meK 22,75. închi
derea programului:

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19 : Teatrul de Operetă VO
IEVODUL ȚIGAN IL'bH, — ora 19,30;

Teatrul Național (Sala Mică) : CO
MEDIE DE MODA VECHE — ora 
19.30: (Sala Atelier): MINIATURI 
LIRICE ȘI COREGRAFICE — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ '(Schitu Măgureanu) : FER
MA — ora 19.30 ; (sala Studio) : 
TITANIC VALS — ora 19 ; Teatrul 
,.C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ULTIMA CURSA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : ȘOC LA MEZANIN 
— ora 19 ; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30 ; Teatrul Mic;: 
VIATA E CA UN VAGON ? — ora 
19.30 ; Teatrul Giulești : COPACII 
MOR, ÎN PICIOARE — ora 19.30.; 
Teatrul Evreiesc de stat : SCRI
SORI PE PORTATIV — ora 19.30 : 
Studioul I.A.T.C. : CINCI SERI — 
ora 19.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
SICILIANA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) ; UITE 
CA NU TAC — ora 19,30 ; (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19,30 ; Teatrul „Țăndă
rică" (Sala Victoria) : ILEANA 
S1NZIANA''— ora 17 ; (Sala Aca
demia) : SIR ȘI ELIXIR — ora 17 ; 
(Sala Club T-4) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 10 ; Ansamblul 
„Rapsodia română" : LA HANUL 
CU CÎNTECE — ora 19.30 ; Circul 
București : CE VRĂJI MAI FACE... 
1OSEFINI — ora 19,30.
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• VAL DE FRIG asupra FRANȚEI., Frigul. s-a instalat 
marți în Franța, regiunea cea mai afectată fiind cea nordic^-, 
unde mercurul termometrelor a coborît pînă la minus 6 și mi
nus 7 grade. Totodată, un val puternic de frig s-a abătut și 
asupra Normandiei, în nord-vestul țării. Aici s-au înregistrat 
temperaturi pînă la minus 10 grade, în apropiere de Rouen și 
Le Havre. în Bretania, la Brest, au fost minus 11 grade, iar 
în munți, la altitudini de peste 800 de metri a nins • „FUN
DAȚIA ALEXANDROS ONASSIS". în urmă cu o sâptămînfi a 
fost constituită in Lichtenstein „Fundația Alexandros Onassis", 
realizîndu-se astfel dorința testamentară a fostului armator grec 
Aristotelis Onassis. Potrivit acestei dorințe, fundația va avea la 
dispoziție un fond de aproximativ 250 milioane dolari, care va 
fi distribuit, după sistemul Institutului Nobel, sub formă d«' 
premii, în urma organizării unor concursuri în domeniile ști
inței, artei etc. Fundația a fost înființată Jn memoria unicului 
fiu al armatorului grec, care și-a pierdut? viața, la vîrsta de 
23 de ani. într-un accident de avion, în ianuarie 1973 • UN 
TABLOU de Ambrogțo da Fossano, datînd din anul 1506, a fost 
furat dintr-o biseribă din localitatea italiană Melegnano.' Valoa
rea tabloului este estimată la peste 50 milioane lire italiene, 
• PLOAIA DEVINE DIN CE IN CE MAI ACIDĂ. Savanei sînt 
îngrijorați de un fenomen pe care nu-1 înțeleg: creșterea con
ținutului de acizi in ploaie. PH-ul normal al ploilor era altă
dată de 5,7. El oscilează în prezent între 3 ș.i\ 5 ceea- ce- este 
mult. Experiențele efectuate în Scandinavia arătă că acidita
tea a crescut în unele cazuri pînă la 2,8. iar Studii efectuate 
în Brazilia au dus la concluzia că parametrul PH este egal cu 
4 în precipitațiile- din Amazonia... Dat fiind efectul considera
bil al acestei acidități asupra mediului, culturilor și sănătății > 
omului, prima conferință internațională asupra ploilor acide de 
la Columbus, statul Ohio, a avut un răsunet deosebit. Cei 250 1
savanți din lumea întreagă care au participat la această con
ferință au propus un amplu program de cercetări • PROFE- 1 
SIA CARE IMPLICA CELE MAI MULTE PERICOLE IN S.U.A. 
este cea de pompier, urmată de cea de miner și de polițist, re- 1 
leva un studiu publicat de Asociația internațională a pompie
rilor. Potrivit acestui studiu, efectuat pe categorii profesionale, 1 
cele mai multe victime înregistrate anul trecut în timpul acti
vității le-au dat pompierii, urinați, in ordine, de mineri și poli- 1 
țiști. Tot din rîndui pompierilor s-a înregistrat anul trecut și , 
cel mai mare număr de răniți.
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