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În pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste
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VALORILOR CULTURII ț
A fi comunist, ce nobil și limpede țel 
Purtat in conștiință și scris pe«tindarde ! 
Prin vremuri, eroi s-au jertfit pentru el 
Și jertfa lor sacră, eternă în inimi ne arde.

Ideea. progresului cultural.-in 
istoria ei zbuciumată s: con
tradictorie, ir. pendulările saie 
între viziunile^ euforice - cele 
marcate de pesimism sau de
cepție. constituie, fără tr.do- 
iată,'una dintre temele centrale 
ale 'meditației contemporane, 
una dintre zonele care anga
jează cu evidență confruntarea 
de idei in lumea de astăzi. 
Confruntarea contemporana a 
unor opțiuni sociale fundam - 
tale, confruntarea sistemelor de 
valori culturale ale' lum:: de 
astăzi, definite prin ș; dvf:n:- 
torii • pentru respectivele op.- 
uhi sociale, evaluarea efect 1 
socio-culturale ale revolut: 
științifico-tehnice relevă ascv 
dența eulturii socialiste, m 
contextul constatării de prin-
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A fi comunist, ce nobil și limpede crea 
Prin care corabia faptei se-avintă-n departe 
A fi comunist, deci a ști ce visezi 
Ce vrere lamina de neguri desparte !
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A fi cemunist. deci, al țării să fii 
Cu cugetai viu și cu brațul viteaz 
Unde e greul mai grea, a fi cel dinții 
Ostaș pentru mi ine al zilei de ari !

A fi toauatst înseamnă a pane la rid inerții ’ *» 
Dreptate a face in anii dreptății
Pe viață și moarte-a te bate, să ții 
Adevărul în stema de veri a cetății!

care pun accen1 
factori accident 
puternic alim 
fruntarea cu fe 
nifestările reale ale crizei 
turii

aleatorii 
te de 
enele și la- 

reale ale crizei cul- 
burgheze. De la pesimis- 
cultural al lui Spengler, 

decreta dezangajarea fa- 
și inexorabilă a culturii 

occidentale, la concepțiile fi- 
deist paseiste ale lui Berdiaev 
care căuta ieșirea din criză 
prin întoarcerea Ia un „nou ev 
mediu", astăzi, mulți teoretici
eni occidentali ai culturii de
nunță cu tărie simptomele cri-
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Egal cu cei mulți. asemenea lor 
Sporindu-ți efortul ca țării să-1 dărui.
A fi comunist înseamnă a fi un om muncitor 
Ce știi generos să te-mparți fiecărui!'

Cu patria-n inimi, gîndind la urmași 
Prin fapte cinstind, ne-nvins tricolorul, 
A fi comunist, deci, a face noi pași 
Prin care s-apropii de azi viitorul !

(Continuare In pag. a lll-a)
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Recolta in holde sporind și apei smulgîndu-i 
lumina,

Cu viața a spune cuvîntul exist 
O liberă țară clădind și senină. 
Aceasta înseamnă, tovarăși, a fi
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pentru Așezările Umane
îmi este deosebit de plăcut să adresez partici

panților la Conferința Națiunilor Unite pentru 
Așezările Umane un călduros salut și cele mai 
bune urări de succes in desfășurarea lucrărilor 
acestei importante reuniuni internaționale.

Participînd activ la viața internațională, la 
lupta generală pentru promovarea unei politici 
noi. de largă colaborare și conlucrare intre state, 
România sprijină orice inițiativă sau acțiune me
nită să contribuie la unirea și intensificarea efor
turilor popoarelor pentru soluționarea construc
tivă a marilor probleme ale lumii de azi, ale asi
gurării progresului și civilizației omenirii. în a- 
cest spirit, țara noastră a salutat cu interes ini
țiativa convocării și organizării Conferinței pen
tru Așezările Umane — prima conferință inter- 
guvernamentală mondială consacrată aspectelor 
complexe privind viața și perspectivele orașelor 
și satelor in lumea contemporană. Apreciez că a- 
ceastă conferință — ce se inscrie printre mani
festările de amploare desfășurate sub egida Or
ganizației Națiunilor Unite — poate aduce o 
contribuție deosebit de pozitivă la dezbaterea și 
la găsirea căilor de soluționare a unor probleme 
cu profunde implicații asupra existenței popoare
lor. asupra progresului și civilizației întregii 
umanități. Ea aduce astfel in dezbaterea inter
națională — alături de problemele alimentației, 
energiei, resurselor naturale, populației, științei 
și tehnologiei — • nouă și importantă temă iz- 
vorită din preocupările popoarelor îndreptate spre 
edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

România consideră eă evoluția așezărilor umane, 
ridicarea gradatei lor de civilizație depind, in 
primul rind. de eforturile proprii ale fiecărei 
țări, de fetei in care se realizează dezvoltarea c- 
eooomieă Si socială a fiecărui popor, de modul 
cam se asigură utilizarea resurselor materiale și 
umane proprii, râsptndirea și valorificarea cuce
ririlor vii tatei si evitării in întreaga viață so
cială. Totad Mă noi cmasăderăm că. in soluționarea 
acestei probleme și te ridicarea generală a gra
datei de cîvffizatie si bunăstare a popoarelor, un 
rol ratrmaii revine dezvoltării și diversificării 
rollbaririi pe pian mtematianal. statornicirii 
Bw relații echitabile, de deplină egalitate intre 
state, bazate pe principiile rerpeclini independen
tei să swevanilătu naționale, neamestec te tre
burile interne si avantaj reciproc, pe dreptul fie
cărui paper de a fi deplin stăpin pe destinele 
sale.

In eoncepcte Rara in iei rezolvarea problemelor 
legate de dezvoltarea z-ezârilor umane este in- 
tliotebil legată de «oiotionarea corespunzătoare.

NICOLAE CEAUSESCU

de ia Vancouver-Canada
în conformitate cu interesele și năzuințele legi
time ale tuturor popoarelor, a marilor probleme 
care confruntă omenirea contemporană : elimi
narea politicii imperialiste. colonialiste si 
neocolonialiste, de inegalitate și dominație, în
făptuirea dezarmării generale și. in primul rind. 
a dezarmării nucleare, lichidarea subdezvoltării 
și a împărțirii lumii in țări sărace și țări bogate, 
instaurarea unei noi ordini economice și politice 
internaționale, a unor relații noi care să asigure 
progresul mai rapid al fiecărei țări, și îndeosebi 
al celor rămase in urmă, să favorizeze accesul 
larg și neîngrădit al tuturor popoarelor la cuceri
rile științei și tehnicii moderne, ale civilizației 
contemporane.

Organizația Națiunilor Unite și instituțiile sale 
specializate pot sprijini activ eforturile ce se în
treprind in această direcție pe plan internațional, 
prin realizarea unor programe speciale, prin fa
cilitarea schimbului de experiență. informații, 
asistență tehnică și a contactelor intre specialiști.

In România, țară socialistă in curs de dezvol
tare. problemele așezărilor umane și ale mediu
lui de viață constituie parte integrantă a politicii 
generale de dezvoltare economică și socială pla
nificată a țării. Soluționarea acestor probleme se 
întemeiază pe creșterea economică rapidă, carac
terizată in principal prin accentuarea procesului 
de industrializare, de dezvoltare intensivă a agri
culturii. a invățămintului. științei și culturii, co
respunzător cerințelor vieții modeme. Fe aeeastă 
bază și ea urmare a promovării cu fermitate a 
unei politici de repartizare armonioasă a forțelor 
de producție pe intreg teritoriul țării, de sistema
tizare si amenajare rațională a orașelor și sa
telor. se asigură dezvoltarea economico-socială și 
ridicarea gradului de civilizație a tuturor locali
tăților. in cadrul unui sistem general unitar, de 
așezări umane, urmărindu-se satisfacerea tot mai 
largă a cerințelor materiale, spirituale și sociale 
ale populației. realizarea unei vieți civilizate 
pentru toți cetățenii.

Acordind o mare importanță problemelor care 
constituie obiectul dezbaterilor Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Așezările Umane, doresc 
să-mi exprim convingerea că lucrările ei vor pune 
bazele unui program de acțiune pentru unirea și 
armonizarea eforturilor tuturor statelor in ve
derea abordării constructive și eficiente a acestor 
probleme de mare insemnătate 
bunăstarea popoarelor, pentru 
omenirii.

frez, incă o dată, succes 
Conferinței.

pentru 
însăși

deplin

Președintele Republicii Socialiste România

viitorul și 
civilizația

luerârilor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Asociației

de prietenie Pakistan — România
Președintele Republicii So

cialiste Românja, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, 
luni. 31 mai. pe Muhammad 
Aslam Jan, președintele Aso-

IMAGINI EROICE CARE AU RAMAS
ÎN MEMORIA POPORULUI NOSTRU
TINERI MUNCITORI DE LA ÎNTREPRINDEREA „VULCAN44

DESPRE OPERA „BALCESCU“ DE CORNEL TRAILESCU

ciației de prietenie Pakistan— 
România, care a efectuat o vi
zită in țara noastră.

Exprimind vii mulțumiri pen
tru onoarea de a fi primit de 
șeful ‘statului român și posibi

litatea oferită de a vizita țara 
noastră, oaspetele a relevat că 
este deosebit de impresionat de 
marile realizări obținute de po
porul român în edificarea noii 
societăți. Președintele asociației 
a subliniat, in același timp, 
prestigiul de care se bucură in 
Pakistan politica de pace și co
laborare promovată de Româ
nia, de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
evocind vizitele reciproce și 
convorbirile avute cu premierul

Zulfikar Aii Bhuttog .a exprimat 
satisfacția față de cursul ascen
dent al relațiilor româno-pakis- 
tancze, a reafirmat hotărirea 
României de a acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea, pe 
multiple planuri, a colaborării 
dintre cele 
popoarelor 
progresului 
națiuni.

In cadrul 
levat rolul 
tenie
promovarea 
cele două țări și popoare, pen
tru o mai bună' cunoaștere re
ciprocă.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă- Cor
dialitate.

două țări, în folosul 
lor, al cauzei păcii, 
și înțelegerii între

discuției, a fost re- 
Asociației de prie- 

Pakistan—România în
relațiilor dintre

C
. • • V • •opiu țarii

Dintre tqate zilele anului.
1 Iunie rămine. in ■ memoria 
noastră, rotundă ca' zimbetul 
de copil. Pe întreaga plane- 

• tă zimbetul ' atesta capătă 
semnificații deosebite : spe
ranță, ideal. împlinire, copi
lărie fericită. Desprindem 
cu euforie -frtă~ din calendar 

’ și ne regăsim copii adunind 
in priviri. toate culorile

LIDIA POPESCU

lă pentru a
. _^iua 
tpâra-

sporirii resp noas-

tru creștere
pefi-

formarea vi itorilor ce
ai patriei noastre. Creștem

(Continuare in pag. a ll-a)

„AM CUNOSCUT NU NUMAI 
UN EROU, O UN MOMENT 
EROIC DÎN ISTORIA POPORU

LUI NOSTRU*

Russo. Vasile Alecsandri. C. Ne- 
gruzzi. așa cum ii știam din fo
tografiile manualului de istorie 
sau română, am devenit tot mai 
atenți la dialoguri, la desfășu
rarea acțiunii din fiecare scenă.

decizii hotărâtoare 
mersul și victoria revo- 

De asemenea, mi-au plă
cut scenele in care revoluționa
ri: patriot: :i Înfruntau pe fa- 
narioți cu toată demnitatea. In

și. in, pli
<ja. la Andre; 
cia di Lamm 
tinua să merg ori de cite ori 
mi se va ivi prilejul. Vă spun 
că vizionarea spectacolului cu 
Bălcescu a fost pentru mine și 
colegii mei de muncă un eveni
ment. La inceput. cam pinâ Ia 
jumătatea primului act. urmă
ream mai greu muzica. Ne ui
tam la actori, la costumele lor. 
fa decoruri. încetul cu încetul, 
pe măsură ce recunoșteam pe 
scenă personaje cunoscutei fi
gurile revoluționarilor pașop
tiști Eliade Rădulescu. Mihail 
Kogălniceanu, C.A. Rosetti, Al.

d încă proaspete cunoștin- 
mvățate la școală, urmă

ream cu interes să descoperim 
— transpuse pe scenă in haină 
artistică — datele, faptele și e- 
venimentele din acea perioadă 
istorica. Desigur, am ințeles că 
nu puteau fi aduse pe scenă 
toate aspectele, toată revoluția 
de la 1848. dar ne-am dat sea
ma că scenariul a selectat ele
mentele semnificative ale mo
mentului. oferindu-ne o imagi
ne fidelă, convingătoare, evo- 
cindu-1 pe Bălcescu dar și în
treaga epocă cu marile sale 
probleme politice și sociale. Cel 
mai mult m-au impresionat pe 
mine scenele în care conducă-

aceste momente muzica era a- 
vintaiă. pljriă de fbrță. de opti
mism. iți transmitea fiorul lup
tei. tensiunea conflictului, a- 
nunța parcă mari evenimente 
viitoare. In momentul culmi
nant al revoluției m-am sim
ți:. pur si simplu, și eu parti
cipant la bătălie.

Țapardel Gheorghe, cazangiu 
— cazangerie II : In spectacol, 
Bălcescu a fost redat in toată 
complexitatea personalității lui 
de cărturar, de luptător patriot 
și de om frămintat de senti
mente omenești, insuflețit de 
dorința de a contribui la lumi
narea’ poporului. Ia întărirea și 
dezvoltarea națiunii, chinuit de

boală și de dorința de a-și ter
mina lucrările începute. în a- 
ceastă viziune eroul mi-a apă
rut mai umanizat, nu cu o fi
gură austeră, gravă, inăsprită 
de vreme, statuar, așa cum ni-I 
prezintă de obicei cărțile de is
torie. Personajul m-a impre
sionat și m-a apropiat de el. 
Scena din final — in care Băl- 
cescu bolnav, ros de amărăciu
nea exilului, mistuit de dra
goste fierbinte pentru țară, se 
întoarce din străinătate sperind 
că va fi primit in patrie, fără 
ca acest lucru să i se admită — 
m-a impresionat profund. A- 
dică, a fost posibil ca patria 
insăși — intruchipată de Băl- 
cescu — să nu fie primită la ea 
acasă 1! Muzica este foarte me
lodioasă, plină de tristețe și me
lancolie. cu părți cind învolbu
rate, cind lente. Am recunos
cut cu bucurie — și, vă spun, 

orgoliu — in această parte

CAMPANIA AGRICOLĂ

UN CALENDAR DE MUNCA
BOGAT, HOTĂRÎTOR PENTRU

SOARTA RECOLTELOR
cu

Discuție consemnată de 
ALINA POPOVICI

(Continuare in pag. a Ii-a)

Relatări din județele Argeș, 
Botoșani, Ialomița, Alba și Iași

ÎN PAGINA A 2-A

Uiritâ cărei și fanfara Școlii militare de ofițeri din Sibiu „Dorurile străbunilor" : teatru istorie, interpretat de studenții bucureșleni Secvența din recitalul susținui de Dumitru Fărcaș

COSTEȘTI 1976
Relatare de la festiva
lul tineretului huneda- 
rean în cadrul căruia 
„Scînteia tineretului" 

a prezentat primul 
spectacol din ciclul de 

evocări :

„LA IRECUTU-ȚI 
MARE,

M4RE VIILOR!"
In PAGINA a 3-a
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CAMPANIA AGRICOLA
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• ARGEȘ
întreținerea 

culturilor
Preocuparea principală a gos

podarilor din agricultura ju
dețului Argeș este executarea 
lucrărilor de întreținere a cul
turilor și îndeosebi a prășitului, 
de care depinde- in măsură ho- 
tăritoare nivelul recoltei din a- 
cest an. Zilnic în comunele ju
dețului comandamentele locale 
mobilizează la muncă toate for
țele satului. Așa, bunăoară, in 
comuna Slobozia, alături de cei 
aproape 900 de cooperatori, pot 
fi întâlniți pe cimp sute de ti
neri, elevi; navetiști. Numai în
tr-o singură zi. cei prezenți la 
muncă au reușit să încheie a, 
doua prașilă manuală pe în
treaga . suprafață de 265 hec
tare. In urma lor. cei 15 meca
nizatori au efectuat a treia pra
șilă mecanică. Brigăzile con-' 
duse de Gheorghe Dobrin. Ni
colae Udrea, Ion Bănică. Nico
lae Olteanu. Marin Coțofană au 
trecut la executarea celei de-a 
doua prașile manuale la princi
pala cultură prâșitoare — po
rumbul — care se întinde pe 
mai bine de 1 100 hectare. Din 
discuțiile avute cu tovarășul 
Sergiu Costache. inginerul șef 
al cooperativei agricole, am re
ținut. că pină la sfirșitul săptă- 
mînii echipele mixte de coope
ratori și mecanizatori, ajutați 
de consătenii lor, sint hotăriți să 
încheie a doua prașilă la po
rumb. (O. Marian.)

• BOTOȘANIA
împăduriri și 

amenajări de pajiști
In ansamblul acțiunilor de 

muncă patriotică, tinerii din ju-■ 
dețul Botoșani au obținut im
portante succese în campania 
de împăduriri, la întreținerea și 
amenajarea pășunilor și tinete
lor naturale. Fe șantierul jude
țean de muncă patriotică din 
comuna Coțușca.' 850 de tineri — 
cooperatori, elevi Șl’ de alte ca
tegorii — au plantat pe 7 ha 
peste 35 mii de puieți. Printre 
tinerii evidențiați se numără 
Nicolici Angelica, Ion Sirfiion. 
Mihai Crihan, Pascal Ilie. Focsa 
Aurica, Amarandei Silvia. In 
aceeași zonă tinerii și-au asu
mat. in cadrul inițiativei ..Plan
tațiile tineretului1.', sarcina în
treținerii a 15 hectare de culturi 
forestiere. Intr-o altă parte a 
județului, la Ripiceni. in tabăra 
de muncă patriotică organizată 
aici, elevii din Botoșani. Săveni, 
Ștefănești șa., au plantat peste 
23 mii de puieți. De altfel, 
acest an, în fiecare comună 
fost constituit un șantier 
muncă patriotică, fapt ce a 
mis împădurirea a peste 
hectare. Cu cele mai bune 
zultate se înscriu șantierele din 
Cristești, Hilișeu. Văculești, 
Viădeni. Hudești și Sulița.

întreținerea și amenajarea

pășunilor și finețelor naturale, 
activitate menită să contribuie 
la asigurarea hranei animale
lor, lă întărirea și dezvoltarea 
sectOrultii zootehnic, constituie 
o preocupare constantă a orga
nizațiilor U.T.C. din 
Eminescu, Viădeni, 
Copălău, Călărași, 
Ca și Sonta Mare, 
dru).

© IALOMIȚA

comunele 
Avrămeni, 

Sulița. Lun- 
(D. Alexaa-

Mii de tineri
prezenți la acțiunile 

de muncă patriotică
Cimpia Bărăganului a cunos

cut duminică freamătul muncii 
a peste 60 000 membri coopera
tori și mecanizatori care au 
participat la lucrări de întreți
nere a culturilor, la plantatul 
legumelor, la recoltatul și insi- 
lozatul furajelor, in sistemele 
de irigații. De la tovarășul Ale
xandru Culina. secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
U.T.C., aflăm că la Lehliu. Lup- 
șanu, Vlad Tepeș. Fetești și in 
alte localități aproape 9 000 ti
neri au efectuat peste 80 000 ore 
muncă patriotică la întreținerea 
culturilor și pășunilor, la re
coltarea plantelor medicinale. 
(D. Duca)

• ALBA
Șantiere locale 

de îmbunătățiri 
funciare

județul Alba, pină la sfir- 
acestui an sint prevăzute 
amenaja 1 900 ha teren iri- 
Se muncește in pre- 
in toate cele 30 de uni-

in 
a 

de 
per- 

135 
re-

în 
șitul 
a se 
gat. 
zenț,
tăți agricole care au prevăzute 
asemenea lucrări. Pe fiecare 
șantier sint prezenți la muncă 
sute de tineri elevi, cooperatori, 
navetiști. Cu rezultate bune se 
înscriu cooperativele agricole de 
producție din Sin timbru. .Ră- 
flești, Teiuș. Ciugud. Cetatea de 
Baltă, Unirea și Mirislău. La 
C.A.P. Teiuș. elevii liceului dm 
localitate, impreună cu tinerii 
de la cooperativa ..Meșteșuga
rul", execută canalele in vede
rea irigării unei suprafețe de 
76 hectare.

Obiectivul numărul unu al ti
nerilor din județul Alba este 
acum continuarea in ntrti sus
ținut a lucrărilor de pe șantie
rul din S-bot Aproape 9M de 
tineri din localitate și de la Li
ceul mecanic din Cugir inaățâ 
aici un dig care va proteja așe
zarea. precum și cele 400 hec
tare teren arabil. (Ovidiu Ma
rian).

• IAȘI
Recoltatul cireșelor

Pe terenurile cooperativei a- 
gricole de producție Osoi. jude-

Gata de start... cu trei combine defecte 
și șapte tractoare la „staționar"!

Se apropie campania de 
seceriș ! Termenul la care 
combinele trebuiau reparate 
și revizuite — sfirșitul lunii 
mai — a fost depășit. în 
marea majoritate a unități
lor, combinele sint gata pen. 
tru a intră în lan. Care este 
însă situația la secția nr. 6 a 
S.M.A: „1 Mai“-Brăila ? Pri
ma constatare : din 36 trac
toare, un număr de 7 (șapte) 
erau trase „pe dreapta". De 
ce ? „Nu au primit reparti
zare in cimp, iar mecaniza
torii îi folosim la repararea 
combinelor" — ne spune Pe
tre Aldea, mecanicul de în
treținere. Insistăm asupra 
modului cum sint repartizate 
tractoarele in cimp, dacă e- 
xistă un program săptămînal 
de lucru așa cum este nor
mal. Primim un răspuns ne
clar care aduce mâi mult a... 
„nu avem așa ceva". Dar 
combinele ? Sint bune de 
lucru ? Aflăm că din 5 Glo
rii la una lipsește volanta și

butucul de la batoză, la alta 
cilindrul de la servodirecție, 
iar la o a treia nu este mon
tat motorul deoarece baia de 
ulei este spartă. Și pe deasu
pra, la toate trei, pentru că 
nu au fost curățate de boabe
le rămase de la recolta anului 
trecut, șobolanii au ros (o 
dată cu resturile de cereale) 
și cablurile de la instalația 
electrică. încercăm cu cele
lalte două, dar slabe spe
ranțe pentru că erau in curs 
de reparare.

Situații de genul celei de 
mai sus am intilnit in mai 
multe secții S.M.A., din co
munele Oprisănești, Movila 
Miresii, 23 August. Oare, a- 
cum în virf de campanie 
tractoarele nu au ce lucra î 
Este prea devreme să ne in. 
trebăm de starea combine
lor cînd campania de seceriș 
se apropie ? Credem că nu !

ȘT. DORGOȘAN

INSTITUTUL AGRONOMIC 
TIMIȘOARA

anunfă scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi :

Catedra de Genetică și ameliorarea plantelor
— Profesor la disciplina de Entomologie, poziția II 5

Catedra de Gultura plantelor
— Profesor la disciplina de Fitotehnie. poziția III 2
— Profesor ; la disciplina de Agrochimie, poziția III/3

Catedra de Zootehnie și alimentație
— Profesor la disciplina de Alimentația animalelor domestice, 

poziția V/3
Catedra de Boli infecțioase

— Profesor ia disciplina de Fiziopatologie, poziția VI/3
Catedra de Anatomie, fiziologie, genetică

— Conferențiar la disciplina de Reproducția animalelor, pozi
ția IV/6

Catedra de Zootehnie și alimentație
— Conferențiar la disciplina de piscicultura, creșterea iepurilor 

și animalelor de blană, poziția V/8
— Conferențiar la disciplina de Tehnologia creșterii suinelor, 

poziția y/9.
Candidații la' concurs vor depune la secretariatul Institutului 

agronomic Timișoara Piața Unirii nr. 1/a, in termen de 30 de 
zile de la data apariției acestui anunț în Buletinul oficial cere
rea de Înscriere la concurs la care vor anexa, in două exem
plare actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic in R. S. România publicată în Buletinul Oficial nr. 
33, partea I din 15 ianuarie 1969 și de Instrucțiunile Ministeru
lui Educației .și învățămintului. nr. 84 539/1969.

Concursul se' va ține lâ sediul Institutului agronomic Timi
soara, în termen de trei luni de la data expirării termenului 
de înscriere. . , , . ... ,

Informații suplimentare se primesc la secretariatul institutu
lui zilnic, între' orele 10—12, telefon 3 39 56.

La Nicolina, un cenaclu muncitoresc

LUPTA CU INERȚIA”

‘i.

țul Iași toate forțele satului, 
întregul parc de mașini și uti
laje agricole se află in cimp. la 
executarea lucrărilor de sezon. 
Suprafețele intinse de vii și li
vezi — cooperativa agricolă are 
130 de hectare plantate cu vie 
ți o livadă de peste 50 ha de 
cireși — reclamă o atenție deo
sebită întreținerii și recoltatului 
fructelor. ..Fiind principala noas
tră bogăție, sublinia primarul și 
secretarul comitetului comunal 
de partid, tovarășul Gheorghe 
Moisă. principalele forțe și cei 
mai buni cooperatori se află a- 
cum In vii și livezi". Recoltatul 
cireșelor, intirziat din cauza tim
pului nefavorabil, se desfâșt 
din plin, o grijă deosebită 
cordindu-se înlăturării risipei, 
livrării la fondul centralizat al 
statului a întregii cantități pla
nificate. (Al. Dobre).

Să confirmăm in practică
Aflăm de la Comitetul județean Caras-Seve- 

rin al U.T.C. că in mai multe întreprinderi din 
județ, printre care și Urina constructoare de 
mașini din Reșița, există o valoroasă experiență 
a organizațiilor U.T.C.

Lupta cu inerția" — așa se 
numește clubul Întreprinderii 
mecanice Nicolina din Iași. De 
activitatea cenaclului și a clu
bului „Lupta cu inerția" sint le
gate multe nume de muncitori. 
Unul dintre cei mai aqtivi: 
muncitorul termist-tratamentist 
Alexandru Tăcu.

— La 19 noiembrie 1973. cind 
a luat ființă clubul „Lupta cu 
inerția", cenaclul avea trei mem
bri permanenți : pe Simion Pa- 
raschiv, maistru. Jean Panaite, 
strungar. Alei. Tăcu, termist- 
tratementist. iar clubul era frec
ventat cam de 20—30 de persoa- 

Prima noastră acțiune a fost 
•ntarea unei expoziții a pic- 
ir ieșeni. La întrebările 
re au răspuns alunei pic- 
Dan Hatmanu și scriitorul 

ra Radu Iacoban. Au urmat 
dezbateri despre dramatur- 
i poezia ieșeană contempo- 

descoperirea in intrepnn- 
rre a unor pasionați amatori 

poezie, muzică, plastică (A- 
sn Cristea. electrician, student 
Politehnică, la cursurile firi 

frecvență, ing. Valeriu Moncea, 
Petru Pruteanu. electrician. Cor
nelia Bidiu. elevă elasa a VlII-a, 
Manuela Bîdi-j. elevi clasa a 
Vl-a. Jean Panaite. strungar. 
Constantin Prîcop. frezor, Diana 
And-eescu, funcționară la Ofi-

de calcul, Nicolae Muntea- 
tehnician, Paul Gavril, fre- 
elev la școala post liceală, 

, strungar, Con-

ciul 
nit, 
tor, ___
Dănuț Moisei, 
stantin Hușanu, economist).

Cenaclul nostru „Lupta cu 
inerția", spune Alexandru Tăcu, 
atrage oamenii la o confruntare, 
dezbatere, schimburi de idei, 
Considerăm că poezia patriotică 
bună trebuie să fie cunoscută de 
cit mai mulți oameni. Căutăm 
acea poezie in care durerile nu 
sint reci, metafizice, iar bucu
riile sint pline, adevărate. Nu ne 
vine să credem in autorul care 
caută o lume ce nu a fost nicio
dată, ci in acela care ne face să 
simțim că noi, cei 21 de milioa
ne, avem o Românie de care fie
care răspunde cum o face 
mai frumoasă, mai puterni
că. . Noi muncim și trăim 
intr-o intreprindere cu un trecut 
istoric, revoluționar foarte pro
nunțat. Aproape nu a existat act 
revoluționar in mișcarea munci
torească care să nu fi trecut pe 
la Nicolina. Acest trecut eroic, 
prezentul, nostru glorios ne obli
gă la fapte și atitudini inaintate. 
Sintem la începutul moderniză
rii tehnologiei, in cincinalul ac
tual se fac aici investiții de mi
liarde. Nicolina noastră se află 
in jrragul unei dezvoltări per
manente și in toate dorne-

niile. Socotim că și cenaclul nos
tru are datoria de a .contribui la 
această dezvoltare, cu mijloacele 
lui. Pornind de aici, am Verni
sat 33 de expoziții, gm organizat 
sute de intilniri cu pictori, com
pozitori, scriitori .ieșeni, dezba
teri de artă. Cină ne intilnim, la 
club, cu actorul Teofil Vilcu, 
profesorul universitar Constan
tin Ciopraga, scriitorul - Mircea 
Radu Iacoban, pictorul Dan Hat- 
manu sau Ion Baciu, avem ce 
discuta șt profităm de aceste în- 
t finiri pentru a ,he cțțnddște mai 
bine cultura și arta, ‘tradițiile și 
prezentul care le continuă și le 
sporește.

In același scop, lunar, ne in
tilnim cu redactori și scriitori, 
colaboratori ai "revistei „Cronica" 
și nu considerăm că este nepo
trivit să discutăm in aceste oca
zii tot ce ne interesează : cinci
nalul revoluției tehnico-științi
fice și destinul uman. De ce un 
om este mai bun decit altul. E- 

' xistă un conftict intre generații. 
Conceptul de națiune in viziu
nea documentelor de partid, Ia- 
șul-legendă, istorie, contempora
neitate. De‘asemenea, nu cre
dem că este nepotrivit să discu
tăm cu scriitorii, artiștii pro
bleme de muncă, viată, dragoste, 
prietenie.

ALINA POPOVICI

de mîine
•:e &

in calificarea tinerilor

ieu. de

Ia la om. 
toate

proiiuct.it. 
thă V.T.C.

Formule

Tire:

prxj ae F aptul Ba’in-
es* afAicapxi.t peatrti Intre- 

ren dt «aasi— unelte din 
joacă tin’.ar. 

ti arbitrează ; 
sarprensă in 
Secretarul co- 
tc .-arâșul Ion 

Catanâ. precizează că este voroa 
de un caz petrecut in urmă cu o 
zi. in sdurAd IL Prompt. ^>- 

TOag-r- al gazetei de perete 
nregestrat s: l-a făcut pu- 
Cet trei tineri. îmi spune 

secretarul U.T.C-, vor fi discu
tat» si in cadrul organizației.

AGasem cu o n ir, urmă că în 
colectivul întreprinderii de ma- 
$mi unelte, a cărei medie de 
verstă nu depășește 22 de am, 
s-a statornicit o disciplină exem
plară. Este un meni al tinerilor. 
Si este un merit al comitetului 
U.T.C- care acționează metodic 
pentru ca ia toate colectivele de 
t.r.eri disciplina in producție să 
fie respectată cu strictețe. Nici 
măcar cei mai neînsemnat caz 
nu este trecut cu vederea. Dacă 
un tânăr a intirziat într-o zi la 
lucru, un membru al biroului 
organizației U.T.C. din care face 
parte discută 
zate motivele 
trage atei 
greșeala săvirșită. în cazul in 
care totuși o repetă este chemat 
să-și spună părerea și să hotă
rască întregul colectiv.

Problema disciplinei este prio
ritară pe agenda de lucru a co
mitetului U.T.C. al intreprinde-

*-a

îa

.T.C. dir
cu eL Sint anali- 
intimerii. i se a- 
să nu mai repete

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE BUCUREȘTI 

anunfâ scoaterea la concurs 
a următoarelor posturi didactice:
I. Facultatea de Comerț

a) Catedra de Relații economice internaționale '

— Conferențiar, poz. 7, disciplina : Economia mondială ; Bazele 
comerțului exterior

II. Facultatea de Contabilitate și economie agrară

a) Catedra de Economia și tehnologia agriculturii

— Asistent, poz. 15, disciplina : Economia și politica agrară

Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Academiei de studii economice din București, Piața Romană 
nr. 6, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din R. S. 
România, publicat în Buletinul Oficial partea I nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învățâ- 
mîntului nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior 
sint obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Termenul de înscriere la concurs este de 30 zile pentru postul 
dă conferențiar și de 15 zile pentru postul de asistent de la data 
publicării anunțului în Buletinul Oficial partea III-a

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12—14 
la secretariatul rectoratului.

simple
ru. Discuțiile de Ia om 
formulă zeneralizasă in
organizațiile, sint completate cu 
alte numeroase-acțiiinx.: oeyeni- 
zarea uno£ 81
msci plină. mr
rile 
ti vei 
tirziati'. 
gazelelor deîperete 
tisticâ de Xliație < 
nai prezentă in rc'.^rtâv^e de ti
neri ; sub reflectorul ei apar 
toate cazurile de indiscăplinâ. de 
r.eutilizare integrală a timpului 
de lucru, de nefolosire rațională 
a m asm.lor.

Formulele folosite sint deose
bit ce simple. Eficienta lor 
constă in faptul că au continui
tate. că toate acțiunile sint co
relate pe nara unei concepții 
unitare, că intervenția organiza
ției U.T.C se face simțită ori de 
cite ori apare un caz de indisci
plină.

II s III. ex 
_Cu microfc

A. VASILESCU

Nu pentru că astăzi e
rame și e firesc să ne gin- 

<L"i ta copii și Ic viața lor care 
trebuie sa fie eit mai lungă și 
ext m«i fericită, ne amintim de 
Ie bun început de cuvintele to
varășei academician Ana Aslan, 
rostite acum citeva zile in ca
drul emisiunii România de azi, 
Romlnia de mîine (realizată re
marcabil de Cornelia Rădulescu 
și de George Stinea) : „Noi cre
dem ci prin eforturi susținute 
se ca ajunge ca virsta medie să 
creased spre rirsta potențială a 
omului care este 120 de ani și 
ca omul fie activ in tot 
cursul tneȘsi'.

Nu aumaj pentru ci astăzi e 
intii iunie și pentru că gindul 
cd am putea trăi 120 de ani nu 
are de ce să ne întristeze ne 
aducem aminte de un răspuns 
pe cpre-1 dădea in cadrul unui 
interna prozatorul Marin Pre
da : _4m descoperit un lucru 
pe ca~e ati-l bănuiam. O vtrstd 
•erpectabUi e n motiv de in- 
gr-.fceare. aa e o piamt si na
me*» stai maise decenii, da- e 
șt va motze te •'..nm.-»e _■ al
ta *s mxm: mc snm. Omeiw.

»Jt e e ■-rgr-cri. nu :eo 
Acum px ud-mi erpbe 
ten re-—-t. — p o t«- 

me sesefce e lor. Te urf» ta ei 
r. rez: ca ri« chiar incintcp de 
ei iamm. (—) Ei bine, eu moti
vele lor. Sint incinta ti de is
prava pe cure au făcut-o : au 
trăit șaizeci sau șaptezeci de 
ani. Mi-aduc aminte că Arghezi, 
cmd a împlinit optzeci de ani, 
a ținut un discurs cu glasul lui 
biții? și subțirel, și ne-a făcut 
Q prare care conținea "acest a- 

r-Să trăfți cit șt mine 
ne-a zis. Este o urare care me
ntă să fie luată in serios."

bă trăiești 120 de ahl și să 
munci mulțumi} mină la 

mioaFte.-'. E intr-adevăr posibil ? 
teistă savanți care spun că da, 
șt care; in‘felul acista, ne dau 
curajul de a ne face planuri 
extraordinare, de a zbura cu 
gindul departe, de a întrevedea 
o vreme, poate chiar pentru co
piii noștri, cind profesiunea de 
stră-stră-străbunic va fi dintre 
cele mai răspindite. Datorită 
cui 2 Datorită, in primul rind, 
acelor oameni minunați care 
trăiesc numai pentru alții, avind 
profesiunea prin definiție cea 
mai generoasă. E vorba despre 
medici.

Ne-au atras atenția, in săp- 
tămina ce a trecut, citeva mo
mente deosebit de semnificative

ale unor emisiuni consacrate ce
lor care luptă pentru ca să a- 
jungem să trăim 120 de ani. Și 
să-i trăim mulțumiți.

Iată-l sub ochii noștri pe pro
fesorul doctor Constantin Arseni 
ce ne mărturisește, cu nostalgia 
activă a savantului și a marelui 
poet, că „sint atitea zone din 
creier care incă nu sint bine cu
noscute ca funcție și 
vem in fata ochilor, 
hartă cu totul ieșită
Sau poate un glob pămintesc, 
pentru că globul pămintesc are 
forma unui creier. întrezărim 
traseele glorioaselor expediții

ca rol“ ; a- 
deodată, o 

din comun.

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

ale savanților care cuceresc zonă 
după zonă, inlăturind primejdii, 
sclviad meti. deschizind căi. 11 
ăseAtm pe profesorul doctor 
loa CJuncață vorOtndu-ne des
pre rspi dusă ic noi in ta"ă 
împătrim eancemlni ca despre 
sn adevărat -ăzboi de poziții, ca 
înaintări fulgerătoare si altele 
care se desfășoară pe mari spa
ții de timp, despre „planul na
țional de luptă împotriva can- 
ceruSii" (și din nou ne aflăm 
brusc pe tărimul poeziei), des
pre faptul că in toate cele șase 
mari centre medicale ale țării se 
vor construi în următorii zece 
ani spitale de oncologie ; „sol
data" și „ofițerii'tLăflățLîn. răz
boiul. împotriva bdliț. Xbr trebui__
să cunoască la'perfecție .,coțidi-^-^« 
ț-.ile luptei in tere& Aflăm de 
la Ana Asian.
triva imbâtriniriî (șL mereu aH" 
zim ci ‘
ind văzuți ca niȘțe făzboiMlcT 
halate albe, care infrlhg moar- 
tea) ; trebuie dusă încă din copi
lărie și că. pentru a atinge acei 
ipotetici, dar nu utopici 120 de 
ani, e necesar să pornim un 
marș hotăritor în jurul vîrstei 
de 45 de ani.

Apoi coborîm dintr-o dată de 
pe frontul de luptă intr-o „ca
meră de povești", in camera in

care elevii unei școli 
tală, supravegheaji și 
de profesoara lor, dar 
die, invață să povestească sim- . 
piu. corect, plastic. Dar ce caută 
acolo medicul stomatolog și ce 
legătură poate fi. intre arta po
vestitului și Sănătatea dentară ? 
Ne răspunde Aristide Buhoiu — 
ei excelentul lui reportaj inti
tulat Camera de povești — și ne 
dăm seama deodată că și blinda 
încăpere cu desene naive pe pe
reți este un avanpost al bătăliei 
pentru sănătate : copiii care nu 
reușesc să pronunțe corect cu
vintele poveștii au defecte de 
vorbire datorate dinților. Se vor 
duce repede-repede la cabine
tul dentar, cite doi .satf cite 
trei, si-fi repare dinții .‘ cariera 
de povești ii așteaptă și nu au 
dreptul să intirzie prea rpult. Iar 
frica de dentist ntr mat âre ce 
căuta aici, pentru că pe primul 
plan stau poveștile, pentru că 
ingeniozitatea a știut să găseas
că un drum nou și limpede că
tre sănătate.

E numai un episod amuzant 
și emor-onant al unei mari băta

ie Sta-

din capi- 
indrumați 
și de me- ■

Iii. ale cărei coord 
b: Ieste — fa c 
România agi. 
mîine. la- tSape •m-am mal 
rit — tovarășul doctor Mihai 
Aldea. adjunct al ministrului 
sănătății. Domnia-sa arată intre 
altele că, in 1975. datorită ințe- 
leptei si generoasei politici a 
partidului ji - ,a statului, In 
România lucrau 34 000 de me
dici, un medic la 520 de locui
tori ; in cincinalul 1976—1980 se 
investesc în domeniul 'sănătății 
ny, mai, puțin de opt miliarde 

.ili-.i primele patru 
^oiii4»aaie la^w-4oc. - .

pentru 
..noștri /nepoții

............... .

*

uvintul „luptă", medica ăzuti câ'niite războiMlci în,i.7^?
purtat.
pentru Vd muncesc cu dăruire 
mii și zeci de mii de medici, 
„oameni de știință și de con
știință", cum ii numea profeso
rul doctor IuHu Hatieqanu. 
cărora nu numai copiii și 
numai de întâi iunie le sint 
cunoscători.

4
Tonpf

cei 
nu 
re
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• • • J • •Copiii țarii
(Urmare din pag. I)

modelăm copiii după chi
pul și asemănarea țării. 
Lor le lăsăm moștenire tot 
ce creăm cu mintea și cu 
brațele, le cultivăm înaltele 
valori morale : cinstea, dem
nitatea, cultul pentru muncă 
și adevăr, idealurile noastre 
de pace, omenie și progres. 
Sărbătorind copiii ne gindim 
la fericirea lor, reflectăm a- 
supra viitorului. Facem bi
lanțul înfăptuirilor de pină 
acum și ne ridicăm la scara 
viitorului noile proiecte și 
ginduri. pentru ca ei să se 
definească prin idealurile 
noastre, prin grandiosul plan 
adoptat la Congresul al XI- 
lea al partidului, înfăptui! 
punct cu punct de întregul 
nostru popor sub conducerea 
înțeleaptă a partidului. Nu 
există document de partid in 
care să nu fie evocați copiii. 
„Pornind de la caracterul și 
spiritul general al societății 
noastre, 
Nicolae Ceaușescu.
general al P.C.R.. Ia marele 
forum al tineretului, organi
zațiile de tineret și pionieri 
trebuie să acționeze pentru 
a face din fiecare tînăr al 
patriei un om dîrz și cura
jos, combativ și perseverent, 
care să nu se teamă de greu
tăți, de muncă și de luptă, 
care să se situeze întotdea
una în primele rinduri ale 
eforturilor națiunii noastre 
pentru propășirea materială 
și spirituală, să ducă cu 
fermitate înainte flacăra 
progresului pe pămiiitul 
României". în țara noastră 
copiii trăiesc, învață și mun
cesc fără grija zilei de inli
ne. întreaga societate riăs-

arăta tovarășul
secretar

punde solidar de formarea 
lor ca oameni ai comunis
mului, ai cutezanței și idei
lor înaintate. în jurul nostru 
intilnim mărturii ale grijii 
părintești pe care partidul o 
poartă copiilor. Milioane de 
manuale gratuite pentru in
strucția lor, școli și interna
te noi. ateliere în care sint 
pregătiți și educați în spi
ritul muncitoresc. Dincolo 
de rigiditatea lor, date
le rămîn documente-mărtu- 
rii despre tot ce face națiu
nea pentru copiii săi. Să a- 
mintim doar faptul că in 
1938 existau în țara noastră 
1 577 de grădinițe frecventa
te de 90 787 copii. în anul 
1975 numărul grădinițelor 
depășea cifra de 13 000 iar 
al copiilor s-a apropiat de 
800 000. Numai iii perioada 
1971—1974 s-au dat in folo
sință 59 451 locuri în grădi
nițe și 42 448 locuri în creșe, 
în actualul cincinal se vor 
construi 100 000 locuri în cre
șe și circa 130 000 locuri in 
grădinițe și cămine. Iată ex
primată. la scara valorilor 
reale, dragostea și grija pen
tru copii. Adăugăm la toate 
acestea bibliotecile pentru 
copii, teatrele, terenurile de 
sport, locurile de joacă, nu
meroasele instituții de ocro
tire a sănătății, sprijinul pe 
care statul îl acordă familii
lor cu multi copii, respectul 
pentru mamă, și vom avea 
imaginea Copilăriei fericite 
în țara noastră.

1 Iunie. Ziua copiilor noș
tri, a milioanelor de copii 
care au făcut legămînt cu 
țara, cu viitorul, care-și 
unesc glasurile în acele ver
suri pline de căldură: „Mul
țumim din inimă partidului".

1

**
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doină bătrînească ce părea săo
răsune din sufletele prietenilor 
lui Bălcescu veniți să-1 întâm
pine. Chipul său, urmărit cu o 
rază de lumină, este 
din întunericul scenei, 
mina scade iar pe tot 
scenei apare portretul 
cescu. Eroul trece din 
istorie, sugerîndu-ne răminerea 
sa veșnică în memoria oameni
lor. Această parte a spectaco
lului m-a impresionat cel mai 
mult.

decupat 
încet, lu— 
fundalul 
lui Băl- 
viață in

„SPECTACOLELE DE EVOCARE 
ISTORICĂ AR PUTEA SĂ DES
CHIDĂ DRUMUL SPRE CUL

TURĂ"

Capotă
Serviciul
ne-a plăcut foarte mult opera 
Bălcescu pentru că ne place is
toria. Copiii iubesc basmele, 
poveștile noi, tinerii, iubim is
toria. Despre Bălcescu știam 
multe. Dar una este să-1 citești, 
.să asculți o piesă la radio și 
alta este să-1 vezi întruchipat 
pe scenă. Spectacolul a respec
tat întocmai adevărul istoric și 
a fost cu atit mai convingător 
și mai impresionant. Trăsături- 

. le personajelor nu au fost in- 
y groșate. ideile înaintate, idea

lurile de progres social, de li
bertate națională sint exprima
te cu sinceritate, convingător. 
Nu se recurge la „efecte spe
ciale", nu se teatralizează și 
tocmai naturalețea jocului, tonul 
firăsc ne-au plăcut. Muzica 
compusă de compozitorul Cor
nel Trăilescu a reușit să ilus
treze . cu multă expresivitate 
textili dramatic, să sublinieze și 
să reliefeze ideile, atmosfera e- 
pocii. Am convingerea că astfel 
de spectacole inspirate din is
toria poporului nostru, cu o 
reală, valoare artistică, le pot 
deschide tinerilor drumul spre 
cultură, gustul pentru artă. Este 
deosebit de important cu ce 
începe aCest drum, cu ce lu
crări ne facem educația.

Jenica, economist — 
organizare : Nouă

J

Rotaru Aristița, controlor date 
— Centrul de calcul electronic : 
Dan Iordăchescu, prin inter
pretarea sa, a subliniat calită
țile morale, sufletești, dragostea 
lui Bălcescu pentru popor. Prin 
vocea sa caldă, puternică, pro
fundă. prin eleganța ținutei, Dan 
Iordăchescu ne-a lăsat ■ o ima
gine de neuitat a lui Bălcescu. 
Tabloul în care Bălcescu și 
cîțiva scriitori — Eliade Rădu- 
lescu, Al. Russo, Vasile Alecsan- 
dri — vorbesc despre scopul edi
tării revistei „Magazin istoric 
pentru Dacia" este unul dintre 
cele mai realizate din punct de 
vedere interpretativ. Intr-o 
arie deosebit de frumoasă. Băl
cescu se oprește asupra folclo
rului susținînd ideea că poezia 
populară reprezintă unul dintre 
cele mai importante izvoare ale 
istoriei.

Stoica Constanda, sudorița — ,(e g . țsp^j,.,] noj, opera 
Bălcescu a fost și un mare 
snoctaCOl și o lecție frumoasă 
de istorie. Am văzut „pe viu" . 
scriitori. evenimente politics 
petrecute acum un secol și ju
mătate. Dacă aș. fi ascultat mu
zica operei imprimată , pe bandă 
sau pe disc, fără să văd scena, 
actorii, jocul scenic, cred că nu 
aș fi înțeles-o așa de bine. în 
spectacol însă muzica însoțește 
fiecare gest, fiecare acțiune. 
Am înțeles muzica tumultuoasă 
care _ ilustra, de exemplu, ieși-' ; 
rea în stradă a revoluționarilor , 
sau muzica plină de tristețe din 
scena Unde Bălcescu se despar
te de fămeia iubită. Atit su
biectul cit și caracterul descrip
tiv. evocator al operei • ne-a a- 
jutaț să ne apropiem cu ușu
rință de o epocă, istorică de 
mare însemnătate pentru po
porul nostru. Astfel de specta
cole, nu numai că ne plac, dar 
ne și deschid gustul 
muzica cultă, pentru 
pentru literatură. Ele constituie 
factori de educație . culturală, 
artistică, patriotică,, lucrări al 
căror mesaj este susținut cu 
mijloace artistice autentice 
despre care putem spune că na 
însuflețesc, ne merg la inimă,

•> t

pentru 
istorie,

v

proiiuct.it
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SOSIRITELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii So- 

eialiste România, a trimis domnului HABIB BOURGUIBA, pre
ședintele Republicii Tunisia, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisia — sărbătoarea 
victoriei — am deosebita plăcere de a vă adresa in numele poporu- 
lui român, al Consiliului de Stat și al meu personal, călduroase feli
citări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și progres poporului tunisian prieten.

îmi exprim deplina convingere că. in spiritul înțelegerilor conve
nite cu ocazia vizitei în țara dumneavoastră, raporturile de priete
nie și colaborarea dintre România și Tunisia se vor amplifica tot mai 
mult spre binele poporului român și al poporului tunisian, in inte
resul cauzei păcii și securității in lume, al înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socia
liste România, a primit din partea președintelui Republicii Demo
cratice Sudan, GAAFAR MOHAMMED NUME1RY’, următoarea 
telegramă :

Acordăm o înaltă apreciere amabilelor dumneavoastră felicitări 
adresate cu prilejul celei de-a 7-a aniversări a revoluției din mai.

Poporul și guvernul Republicii Democratice Sudan mi se ală
tură in a exprima Excelenței Voastre și poporului român prieten 
cele mai bune urări de propășire și prosperitate.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului PAK 
SEN CER, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, următoarea telegramă :

Vă exprim profunda mulțumire pentru felicitările călduroase pe 
care ați binevoit a mi le transmite în numele Guvernului Republic:: 
Socialiste România și al dumneavoastră personal, cu ocazia ale
gerii mele în funcția de premier al Consiliului Administrativ al 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Profitînd de această ocazie, cu convingerea că relațiile de priete
nie și colaborare frățească dintre cele două țări și popoare a.e 
noastre se vor dezvolta și întări în viitor tot mai mult, vă urez, 
din toată inima, noi succese în activitatea dumneavoastră.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis domnului HEDI NOL'IRA, 
primul ministru al Republicii Tunisia, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Tunisia am plăcerea 
de a vă adresa cele’ mai călduroase felicitări și urări de fericire 
personală, de prosperitate poporului tunisian, pentru întărirea rela
țiilor de prietenie și cooperare intre cele două țări ale noastre.

PRIMIRE
Ieri dimineața, tovarășul Idsif 

Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de. activiști ai 
P.C.U.S.. condusă de tovarășul 
N. P. Rudenko, adjunct al șe
fului Secției Agrare a C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., efectuează o vizită 
pentru schimb de experiență in 
țara noastră.

EXPOZIȚIE
La complexul expozițional din 

Piața Scînteii a fost inaugurată 
luni expoziția americană de a- 
paratură și echipamente științi
fice și medicale — Biomed ’76. 
La expoziție vor fi organizate, 
de asemenea. conferințe pe 
probleme actuale ale medicinei 
moderne, susținute de oameni 
de știință din S.U.A., precum 
și mese rotunde între specia
liști români și americani. Bio
med ’76 va prilejui astfel un 
fructuos schimb de opinii, de 
experiență și informații, care 
va contribui la identificarea 
unor noi posibilități de conlu
crare româno-americană în do

meniul practicii și cercetării 
medicale.

La festivitatea de deschidere 
au luat parte Paul Niculescu. 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și invă- 
țămîntului, președintele Consi
liului Sanitar Superior. Gheor- 
ghe Cioară, primarul general al 
Capitalei. Radu Păun, ministrul 
sănătății. Roman Moldovan, 
președintele Camerei de comerț 
și industrie.

VIZITĂ
în cadrul vizitei pe care a 

efectuat-o în țara noastră, dele
gația Mișcării pentru Acțiune 
Unitară Populară Munâtoreas- 
că-Țărăneascâ (M.A.P.U.—M.T.) 
din Chile a avut intilniri de 
lucru la Comitetul județean 
Buzău âl P.C.R.. la Consiliul 
Central al U.G.S.R.. la condu
cerea redacției revistei ..Era 
socialistă". Oaspeții au vizitat, 
in municipiul București, in ju
dețele Galați și Buzău. Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist. a mișcării revoluționare și 
democratice din România, noile 
construcții social-edilitare. uni
tăți economice din industrie și 
agricultură, instituții de interes 
cultural.

La invitația Marii Adunări 
Naționale, luni după-amiază a 
Sosit in Capitală o delegație a 
Marii Adunări Naționale a Tur
ciei, condusă de Kemal Giiven, 
președintele Adunării Naționale.

Din delegație fac parte Meh
met Aii Arikan. coordonator al 
problemelor administrative ale 
Senatului Republicii, senator de 
Mardin. membru al Partidului 
Republican al Poporului. Mete 
Tan. coordonator al probleme
lor administrative ale Adunării 
Naționale, deputat de Afyon, 
membru al Partidului Dreptă
ții. Vedat Onsal. deputat de Sa. 
karia. membru al Partidului De
mocratic. Muslih Gorentaș. cen
zor al Comisi»i do stuc.'i al cal
culelor a Adunării Naționale, 
deputat de Van. membru al 
Partidului Republican al încre
derii. Saban Demirdag. senator 
de Samsun, membru al Partidu
lui Dreptății. Niyazi UT. al. depu
tat de Eskișehir. membru al 
Partidului Republican al Po
porului. Cevat Yalrin deputat 
de R:ze. membru a! Partidului 
Dreptății. Kemal Sensor, depu
tat de Ordu. membru al Parti
dului Dreptății. Ahmet Arikan. 
deputat de Si vas. -ne-nbm al 
Partidului Salvării Naționale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost salutați de 
Nicolae Giosan. pm-edmtele 
Marii Adunări Națicna’e. VbgR 
Teodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N.. Radu Votnea. președin
tele Comisiei pentru invățâ-niflt. 
știință și cultură a MAN. Radu 
Enzche. secretar al M.AN. de
putății Constants Teodorescu șt 
Pe're Brâ-rus

Au fost prezent: Osman De- 
rinsu. ambasador-^ Tuioe. la 
București. șt membri ai amba
sadei.

în cursul •tepă-amteri: de 
luni. Nicola» Gnosar. ța I ji iWn 
tele Marii Adunări Naționale. a 
avut o in tie vedere eu de’-gața 
Marii Adunări Naționale a 
Turciei. conduși de Kersal

Naționale.
La întrevedere. desfășurată 

într-o atmosferă cordială. prie
tenească. au hiat parte Virgil 
Teodorescu. vicepreședinte al 
M-A.N- Radu Vocr.ea. președin
tele Comis» pentru invâțămfnt. 
știință și cultură a M AN. Cbe-

pc'.ioeă externă st emjperarea 
e-onomăcâ internat: mală a
MJLN- Cnmelm WĂneseu. a
oferit un dmeu in onoarea oaspe
ților.

La invitau ministrului Jus
tiției. luni a sosit in Capitală o 
delegație de juriști sovietic, 
condusă de Vladimir L Tereă- 
lov. ministrul justiției al 
U.R3A

La sosire. pe aeroportul O~o- 
peni. oaspeții au fost salutați 
de Emil Nteoleictu. ministrul 
justiției, și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

Sosirea in Capitală a Altețelor lor Imperiale prințul 
Gholam Reza Pahlavi și prințesa Manijeh Pahlavi

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, luni 
la amiază au sosit in Capitală 
Altețele lor Imperiale prințul 
Gholam Reza Pahlavi și prin
țesa Manijeh Pahlavi, care fac 
o vizită in țara noastră.

Oaspeții au fost intimpinați 
de tovarășii Emil Bobu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, cu soția. Lina Ciobanu, 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor. Ion Pățan. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale. general colonel Ion Co- 
man. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și sef al 
Marelui Stat Major. Nicolae 
Doicaru. prim-adjunct de mi
nistru. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului 
externe de alte 
oficiale

afacerilor
persoane

Au fast prezenți 
Bahrami. ambasadorul

Aii Reza
Iranului

la București, s. membri ai am
basadei.

Au luat parte tovarășii Lina 
Ciobanu. Ion Pățan. Ion louițâ 
loan Avram. F'.orea Dumitreșțu. 
miniștri. Nicolae Doicaru. prim- 
adjunct de ministru. Constan
tin Olteanu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Vast.
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

Au participat AII Reza Bab- 
rami. ambasadorul Iranului _a 
București, și persoanele oficiale 
care ii însoțesc pe ini.:., 
oaspeți

In timpul dineului care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cor
dială. prieteneasca, tovacășul 
Emil Bobu ș; Alteia Sa Impe
rială prințul Gboiam Reza Pah
lavi au toastat pentru dezvol
tarea relațiilor de pci-eterie ș. 
colaborare «Lntee Romaru* șc 
Iran, dintre cele două popoare, 
in sănătatea președi-.telu- Re
publicii Soc.al:s-te Romania, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și a 
Maiestății Sale Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Azya- 
mehr. Șah nsahul Iramum.

*
în aceeași zi Altețele lor 

Imperiale prințul Gholam Reza 
Pahlavi s. prințesa Manijeh 
Pahlan au făcut ia Palatul din 
Plata Victoriei o vizită proto
colară tovarășul—; Emil Bobu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

în turtul întrevederii s-a re
liefat eu w_sf».-t;e cursul as
cendent al relațiilor de prietenie 
K colaborare rccnăno-iraniene s; 
postbeutăd-e de amplificare și 
adincre a acestora, pentru dez
voltarea pe tt -Tuple p arun a 
malTTirii btlateraje.

în -cotarea inaipior easpeti

1—rreunâ cu setea «- oden: un

După-ar-. azâ Altera Sa Im
perială pnnțui Gboăam Beza 
Pahlavi insoțet de persoane ofi
ciale române și zar—ere a fost 
oaspetele Muzeului Sataku.

Locuințele expuse ace. repee- 
zentînd pnnepajese strimt ar
hitectonice di o satele noastre, 
uneltele specifice indeîetttcm- 
lor tramponaje au oferit c ,ra- 
gme amplă asupra moiim de 
viață al populațierurale In 
același rmp. inaiml taspete a 
avut prilejul să act— -e s_mtu. 
artistic al popcrzhn rxa-. 
prezent in lima artr.eetumc xs- 
p coaie, ia portul caraciemmc 
satelor. In modul in care este 
tetpodohtt fiecare de w-
inner sau tesărpă.

Miniștrii de externe al Franței
va face o vizita îi țara noastră

Pr» al Fraseese.
Jwr. ra
• ia xa
peruseca t—11 1FT

FESTIVITATE

Au pirtir.pat Stefan Maetra. 
trr.-n Mezelar al C■». Utzis 
'udrieaa CSuț ai PCJU repre- 
rcntaotî az oreaneâar jocaîe de

rerrSrJrtr.

Fespsttaee* s-a "rirv ea set 
rectal de poeoe u EJri pe 
teren e.t. —wa-ene. «u-tranur de 
aman de la Teaerai Nanaoal șc 

ku. pecapăc^ dut lemlriaf.

IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

ă audiență la ti- 
s-a bucurat 

liție a Lunii cultu- 
i socialiste ..Flori 
cadrul acesteia, la 
Grâdina de vară, 
na. Casa de cul
ac festivaluri cul- 
jocuri. competiții 
atractive pentru 
sa Bulevardului 

a găzduit două inîere- 
■ufsttn : montajul li- 

Țara mea de glo- 
iul de promena- 
oraȚuiui. ..Tradi- 

de odinioară*4, 
jale dezbaterile 
XI-iea al parti- 
eLcența econo

mul P.C.R. des- 
tundamentale ale 

i Românie: spre 
suspenoaneie _Ci

smb Căepalf*. ^Adevăr yî legen- 
dî* K — pârmte-

n: etc. Au
*vcLaie ua nod deosebit 
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SOCIALISMUL
ȘI PROGRESUL

c-

Lari a șdrfaă Caaăala • 
deSeezrie a faăeafi Traere- 
•aiaa Cemaux. ta>< «Ti de 
twarăsal WYn flfcărc. te- 
uetai al CX. el C.T-C- 
rare ta pxrteeîps la larrân- 
ie eeiaă de-al X-tea Ceogres 
al Tîneieritsi l.sărr Germaa 
ăia Republica DeuaiiU 
Germană.

M. are loc

(Urmare din pag. I)

zei culturii burgheze. Lipsa 
unor idealuri .autentice, pertur
barea sistemelor de valori prin 
substituirea valorilor umaniste, 
demoeratice prin pseudovalori 
sau chiar prin manifestări de 
anticultură sint determinații ale 
acestor stări critice. Este, de 
pildă, semnificativ faptul că 
teoreticieni ai culturii ca
H. Marcuse, Th. W. Adorno,
I. Habermass. denunță cu fer
mitate structurile alienante ale 
culturii burgheze, subordonarea 
culturii burgheze unor interese 
comerciale sau publicitare, fe
nomenele manipulării abile a 
conștiințelor prin intermediul 
unei ..industrii culturale". E- 
xistă, neîndoielnic, limite ideo
logice evidente in aceste inter
pretări. există soluții ce nu pot 
fi acceptabile, dar este limpede 
că principala forță a depășirii 
acestor grave simptome critice 
se află numai intr-o transfor
mare socială profundă, revolu
ționară. printr-un proces de 
trecere a societății pe calea 
dezvoltării socialiste.

Superioritatea tipidui socia
list de cultură, capacitatea a- 
cestuia de a produce o innoire 
calitativă profundă in sistemul 
valorilor culturii, disponibilită
țile sale de depășire a simpto- 
melor crizei culturii burgheze, 
vocația șa profund umanistă, 
democratică și autentic de masă, 
marile sale deschideri spre pro
gres sint cu limpezime puse in 
evidență de politica culturii, de 
acțiunea culturală nemijlocită A 
partidului și statului nostru. Pe 
fondul unor raporturi sociale 
calitativ innoite. societatea so
cialistă realizează un ansamblu 
de condiții care facilitează așe
zarea acțiunii culturale intr-un 
cimp ideologic consecvent, fer
til atit acțiunii analitice, valo
rizatoare, cit și celei proiective, 
creatoare, cel al ideologiei mar- 
xist-lenlniste. un proces de in
tegrare crescindă a sistemului, 
d apropiere a „culturii materi
ale" și a celei „spirituale", o 
realizare autentică a vocației 
sale umaniste funciare și a cu
prinderii de masă în procesul 
receptării și valorizării culturii. 
Politica culturală a societății 
noastre este expresie a idealu
lui nostru general de progres 
general de făurire a unei socie
tăți socialiste dezvoltate multi
lateral și, in perspectivă, a so
cietății comuniste.

Ostilă spiritului pragmatic și 
eonjunctural. politica culturii în 
societatea noastră este orienta
tă spre statutarea unei auten
tice și sistematice comunicări 
intre membrii societății și valo
rile acesteia, prin elaborarea 
unui program unitar și siste

matic de ridicare' a nivelului 
cultural al societății, de îndru
marea principială de către par
tid a celor mai diverse și com
plexe domenii ale culturii, pe 
fondul unei multilaterale dez
voltări a personalității umane 
pentru afirmarea cit mai de
plină a potențialului creator al 
omului contemporan.

In acest conte’xt, cultura își 
atestă capacitatea activă, de a 
spori gradul de integralitate a 
sistemului social global, de a 
apropia și conexa sfera „cultu
rii materiale" și acelei „spiri
tuale", de a depăși unele simp
tome critice ale raporturilor 
dintre domenii ca cele ale teh
nicii, științelor, artelor, mora
lei ș.a. „Marea contradicție" a 
lumii moderne pe care scriito
rul englez Ch. H. Snow o ve
dea in ruptura fatidică dintre 
cultura umanistă, pe de o parte 
și cea științifico-tehnică, pe de 
alta, capătă în societatea noas
tră un cadru atit de principal, 
prin baza teoretică a materia
lismului dialectic și istoric, cit 
și unul concret de rezolvare, de 
depășire prin sinteză în împre
jurările în care o politică cul
turală corectă și rațională pro
movată în cadrele orînduirii so
cialiste permite un proces bi
univoc de scientificare și uma
nizare a culturii. Se confirmă, 
incă o dată, rolul hotărîtor al 
factorului uman, al principiului 
umanismului socialist ca prin
cipiu integrator al valorilor, ca 
principiu diriguitor al acțiunii 
culturale.

Valoarea definitorie a politi
cii culturale pentru relevarea 
potențialului sporit de progres 
al sistemului culturii socialiste 
este demonstrată de programele 
educației, de strategia învăță- 
mintului, de' oglindirea necesi
tăților curente și de perspectivă 
formulate in procesele de cali
ficare, de disecțiile perfecționă
rii organizării producției și 
munci' Pe acest- temei este 
limpede că proiectele temerare 
ale progresului multilateral al 
tării noastre se întemeiază pe o 
lucidă evaluare a marilor ros
turi ale culturii, a funcțiilor 
sale constructive în edificarea 
unei societăți avansate, a unei 
lumi a dreptății și echității so
cialiste. a unei țări angajate în 
a face totul pentru om, pentru 
afirmarea sa creatoare, multi
laterală. Pentru partidul nostru, 
menirea istorică a societății ce 
o clădim este, deopotrivă, înlă
turarea exploatării și realizarea 
bunăstării materiale cit și clă
direa unei civilizații spirituale 
superioare, a unui om nou care 
să conjuge în modul cel mai 
fericit orizonturi. politico-mo
rale înaintate cu o înaltă con
știință și pregătire culturală.
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Tineri, in uniforme albastre, prezintă o suită de dansuri tematice

„LA TRECUTU-TI MARE, MARE VIITOR!
OKGANIZAT DE „SCÎNTEIA TINERETULUI" IN COLABORARE CU REVISTA

1

u

„LUCEAFĂRUL" SI REDACȚIA DE TINERET A RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE
• Un final semnificativ pentru o generoasă octiune desfășurată pe plaiurile hunedorene : „Luna e- 

ducației politice și culturii socialiste pentru tineret-. • Peste 30000 de participant la o vibrantă intilnire 
cu istoria, intr-un entuziast omagiu adus patriei, partidului, poporului • Imnuri din fondul de aur al 
cintecului patriotic revoluționar • Ritmurile ocestui pâmint — de la străvechi tradiții folclorice la valo
rile muzicii tinere • „A patriei cinstire* — in versurile unor tineri poeți • Permanența idealurilor de 
independentă și libertate, intr-un sugestiv moment de teatru politic.

Prima manifestare dintr-o 
suită de evocări istorice, dedi
cate Centenarului Independen
ței de stat a României, pe care 
le organizează ziarul „Scinteia 
tineretului", in colaborare cu 
revista „Luceafărul" și redac
ția emisiunilor pentru tineret a 
Radioteleviziunii române, a avut 
loc, așa cum am anunțat, dumi
nică, la Costești—Hunedoara, in 
zona cetăților dacice din Munții 
Orăștie. Revenind astăzi cu 
imagini și noi amănunte, pre
cizăm că aceste 'acțiuni educa- 
tiv-patriotice, inscrise sub ge
nericul „La trecutu-ți mare, 
mare viitor", se vor desfășura 
pe locurile ce marchează mo
mente importante din istoria 
patriei, îmbinind forme consa
crate de educare politică și pa
triotică ale organizației U.T.C. 
cu modalități noi, accesibile și 
atractive, la care tinerii inșiși 
participă în mod direct.

Primul nostru spectacol-evo- 
care a fost înscris drept cap 
de afiș al tradiționalului festi
val de la Costești, care în acest

an a reprezentat finalul ample
lor acțiuni, desfășurate in toate 
localitățile hu.-.edorene in ca
drul „Lunii educației politice șt 
culturii socialiste". Programul 
a fost urmărit cu mare mterez 
de peste 30 000 de oamer.i. ti
neri și virstnici. venit: aici de 
pe meleagurile mai multor ju
dețe, printre care : Gorj un 
convoi de autobuze). Alba (40>, 
Sibiu (20), Timiș (20)„. Este, 
dealtfel, semnificativ să imit- 
tim că numai din municipiile 
Deva și Hunedoara și din orașul 
Călan. au sosit, incă In zorii 
zilei, peste 150 de autobuze 
care aduceau la această „intil- 
nire cu istoria" tineri metalur- 
giști, constructori, mineri, elevi, 
studenți.

Spectacolul-evocare a fost 
deschis, după tradiția acestor 
locuri. de un ansamblu de 
trompeți și tulnicărese. In fața 
mulțimii, după acest preludiu, 
ale cărui ecouri au răscolit 
munții, conf. univ. dr. Hadrian 
Daicoviciu a prezentat, apoi, o 
emoționantă prelegere de isto-

ric. E*.ocîYid» m ic acgM e*dn 
pay-.; de (bane saana ser»
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s-au subk-.iai ir. același ‘.mo 
voGodu-s* doven de netăcă- 

duit. peexexie ia acest renta
bil muzeu a »« Lber. exiSv.- 
ta Si cont^r-.iaiea in *.unp is
toric a poparuhn nostru pe a- 
ceste meieag^—.. au fost rele
vate ideile penV u care au luptat 
strămoa» r.oatr.. idei pentru care 
str.t eherM-» «a lupte și genera
țiile de astăzi. Au urmat tinerii 
actori ai Teețiului studențesc 
„Podul* si ai Poli-Grup-ului, 
ale Case, de cultură a studen
ților „Grigoce Preoteasa" din 
Boeuregtt. Conduși de regizorul 
Cătălin Nairn, ei au interpretat, 
cu deosebit «uctes. momentul 
de teatru politic „Dorurile stră
bunilor*. realizat de studentul 
Nicolae Manea.

Corul și fanfara Scolii milita
re de ofițeri activi „Nicolae 
Băicescu* din Sibiu, dirijat de 
masor Ioan Ursu. au interpretat 
imnuri și marșuri care au făcut 
să vibreze inimile celor pre-
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torița Dobre-1Funonu
Comămci. de 1a Teatrul! Nonara.
Irina Mazanidis si Mihai Cru-
ceanu. de la Teatrul Gi
București. Au recita: v<
dicate patriei și partid;
rii poeți: Mircea Fioriri Șandru.
Liliana Ursu. Profira Mihăiles-
cu, Dan Verona. Dorin Tudoram

Farin Cor.inescii și Drigoi Ro-

Ua rigestiv tablou ilustrind 
seer- d:r. viața și munca tine- 
reruhi: hur.edorean a prezentat 
ansamblul de dansuri tematice 
al C xmtetului municipal Deva 
al U.T.C.

Lnterpreții de muzică folk au 
odmt celor prezenți piese in 
care mesajul umanist se împle
tește armonios cu expresia ar- 
tzsucâ. creația acestor tineri ar
tiști Rininrtu ți iziorul in dra- 
z xtea de patrie, in istoria ei. 
A- cules aplauze Mircea Fio
nas. Mihai Diacon eseu și forma- 
• .le lor. Benedict Popescu. Zoia 
Al--tu și Adnan Antonescu.

S-a bucurat de un deosebit 
sixves programul special pre- 
ți’.it pentru această manifestare 
de formația timișoreană Phoe- 
r.ix — Nicolae Covaci. Mircea 
Ban.ciu. Erlen Krauser, Iosif 
Ksppel — care au cintat îm
preună cu douăzeci și patru de 
dubaș: din Brănești-Fâget, jude
țul Timiș.

Bețatul tezaur al cintecului 
popular și-a găsit și aici o au- 
:--.:ică expresie prin virtuozi- 
tatea cu care au cintat tarago- 
tistul Dumitru Fărcaș — unul

dintre marii noștri interpreți — 
și acordeonistul Gheorghe Mu- 
reșan. doine și cintece atit de 
îndrăgite de publicul spectator. 
Au participat la reușita progra
mului nostru tarafurile reunite 
ale Casei de cultură Brad și ale 
căminelor culturale din Vața de 
Jos și Baia de Criș și soliștii 
hunedoreni.

Spectacolului-evocare prezen
tat de „Scinteia tineretului" i-a 
urmat o serbare cimpenească in 
care au evoluat zeci de inter
preți de muzică populară, pre
cum și numeroși tineri invitați 
din alte județe ale țârii.

Nu putem incheia această suc
cintă prezentare a programului 
de la Costești. din această fru
moasă duminică de mai. fără a 
menționa efortul organizatoric 
deosebit pe care l-a cerut rea
lizarea lui. efort în care orga
nizația județeană de tineret a 
beneficiat de sprijinul direct al 
comitetului județean de partid, 
al numeroaselor instituții locale.

VASILE CABULEA. N. CO- 
ȘOVEANU, N. MILITARU

Fotografii de: GH. CUCU, 
O. PLECAN

Tarafurile hunedorene reunite intr-un program de doine, țarine 
și jocuri din Țara Zarandului

La evocarea de Ia Costești siut prezente trei generații



încheierea celei de a IV-a sesiuni a U.N.C.T.A.D Congresul Uniunii

Solidaritate deplină a țărilor in curs Naționale a Studenților

de dezvoltare pentru susținerea
din Franța

și promovarea Declarației și Programului

de acțiune de la Manila, pentru instaurarea

unei noi ordini economice internaționale
Lucrările celei de-a patra se

siuni a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare s-au încheiat luni, in nota 
care a caracterizat, de altfel, în
treaga sesiune de la Nairobi — 
solidaritatea deplină a țârilor in 
curs de dezvoltare in susținerea 
și promovarea principiilor și 
măsurilor cuprinse în Declara
ția și Programul de acțiune de 
la Manila, care trasează liniile 
fundamentale și măsurile con
crete pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internațio
nale.

Delegații au aprobat în una
nimitate o rezoluție referitoare 
la problema care a constituit 
obiectul celor mai îndelungate 
discuții — programul integrat 
privind materiile prime — do
cument prin care se urmărește 
reglementarea, pe o bază globa
lă. a comerțului cu aceste pro
duse. Elementul esențial al pro
gramului il reprezintă institui
rea unui fond comun de finan
țare a unor stocuri de rezervă 
de materii prime, pentru asigu
rarea stabilității prețurilor și a 
piețelor acestora. în acest sens, 
rezoluția cere secretarului ge
neral al U.N.C.T.A.D.. Gamani 
Corea, ca. după discuții pregă
titoare. să convoace o Confe
rință de negocieri, inainte de 
luna martie 1977. pentru a exa
mina modalitățile de stabilire a 
fondului comun. în legătură cu 
această rezoluție, delegatul Sta
telor Unite a dat citire unei de
clarații exprimind atitudinea re
zervată a guvernului său față de 
ideea creării fondului comun, 
spunînd: ..Numai după încheie
rea discuțiilor pregătitoare, noi 
vom hotărî asupra partici
pării la conferința de nego- 
cieri“. Rezerve similare au 
formulat și reprezentanții An
gliei. R.F.G. și Japoniei. Se 
relevă, pe de altă parte, că pro
punerea americană privind crea
rea unei bănci care să canali
zeze investițiile de capital par
ticular in țările in curs de dez
voltare a fost respinsă de parti- 
cipanții la sesiunea U.N.C.T.A.D.

Alte rezoluții adoptate de Con
ferință recomandă examinarea 
rapidă și favorabilă a proble
mei datoriilor țărilor celor mai 
defavorizate, elaborarea unui 
cod de conduită pentru transfe
rul de tehnologie, aplicarea con
cretă și rapidă a unor măsuri 
menite să acorde țărilor in curs 
de dezvoltare un tratament mai 
favorabil in tratativele comer
ciale multilaterale și. îndeosebi, 
un mai mare acces al produse
lor manufacturate ale acestora 
pe piețele țărilor industrializate, 
îmbunătățirea sistemului de pre
ferințe in favoarea țârilor in 
curs de dezvoltare, eliminarea 
practicilor comerciale restric
tive. controlul activității fir
melor transnaționale, favorizarea 
sub toate formele a dezvoltării

cit mai rapide a țărilor rămase 
în urmă din punct de vedere 
economic, pentru înlăturarea de
calajului crescind intre țările 
bogate și cele sărace, pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Pe plan instituțional, o rezo
luție cere consolidarea rolului 
U.N.C.T.A.D.. a cărui viitoare șe- 
siune va avea loc peste trei ani, 
in loc de patru. De asemenea. 
Consiliul U.N.C.T.A.D. se va 
reuni la fiecare doi ani, la nivel 
ministerial.

Luind cuvintul după adoptarea 
unanimă â rezoluției privind 
programul integrat pentru ma
teriile prime, reprezentantul Ja- 
maicăi, Herbert Walker, care a 
prezentat acest document in 
numele țărilor în curs de dez
voltare, a relevat „încercările 
autentice de a acomoda intr-un 
spirit constructiv opinii care 
altfel erau ireconciliabile** și a 
subliniat că „în această lumină, 
rezoluția este expresia hotăririi 
majorității omenirii de a păși 
inainte, de a se uni pentru a 
determina solidaritatea întregii 
omeniri, în pofida divergențe- 
lor“. La rindul său, secretarul 
general al U.N.C.T.A.D., Gamani 
Corea, a declarat că cea de-a 
patra sesiune de la Nairobi a 
reprezentat un succes. Obiecti
vele propuse au fost atinse in 
mod substantial, a relevat el, 
subliniind, totodată, că acum 
U.N.C.T.A.D. are un puternic 
mandat pentru viitor. Conside
răm că rezoluția angajează ță
rile 
dul 
piu 
tul Nigeriei, adăugind : 
apreciem că aceasta reprezintă o 
victorie majoră pentru țările în 
curs de dezvoltare**. Agenția de 
presă algeriană A.P.S. eviden
țiază că „țările lumii a treia 
au dat dovadă de un spirit de 
concertare și de dialog in aceas
tă conferință pe care au consi
derat-o a fi preludiul instaurării 
noii ordini economice interna
ționale".

La Toulouse au luat sfir- 
șit lucrările celui de-al 63-lea 
Congres al Uniunii Naționale 
a Studenților din Franța.

în cursul unei reuniuni ple
nare. Tudor Mohora, secre
tar al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, a tran
smis delegaților la Congres 
salutul studenților români. 
Vorbitorul s-a referit pe larg 
la condițiile de invățâtură și 
de viață create studenților de 
către statul nostru, precum 
și la activitatea U.A.S.C.R. pe 
linia educației prin muncă și 
pentru muncă, in procesul de 
modernizare și perfecționare 
continuă a școlii superioare 
din România. Reprezentantul 
U.A.S.C.R. a reafirmat soli
daritatea internaționalistă a 
tineretului universitar din 
România cu lupta tineretului 
și studenților din întreaga 
lume pentru pace, democra
ție și progres social, pentru 
o lume mai bună și mai 
dreaptă.

R. D. Germana
Plenara C.C. al F.D.J.

a avut loc o ple-La Berlin _ _ 
nară a Consiliului Central al Ti
neretului Liber German (F.D.J.). 
Plenara a examinat și aprobat 
raportul „Sarcinile tineretului in 
înfăptuirea construcției socie
tății socialiste dezvoltate in 
R.D. Germană și realizarea ho- 
tăririlor Congresului al IX-lea 
al P.S.U.G.**. pe care Consiliul 
Central il va prezenta la al 
X-lea Congres al Tineretului 
Liber German.

• IN MARELE CENTRU ur
ban spaniol Barcelona a fost 
dată. luni, publicității declarația 
finală a participantelor la ..Zi
lele femeii", organizate in peri
oada 27—30 mai la universitatea 
din localitate. Declarația, prile
juită de prima manifestare de 
acest gen din Spania, avansează 
o serie de revendicări majore 
ale femeilor spaniole intre care 
dreptul la muncă fără discrimi
nări bazate ne considerente de 
sex, școli care să asigure femei- 
Jw- o educație adecvată etapei 
actuale de dezvoltare a societă
ții și abrogarea legilor cu carac
ter discriminatoriu

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE ASUPRA 
AȘEZĂRILOR UMANE

In orașul canadian Vancouver și-a inceput luni lucrările Con
ferința Națiunilor Unite asupra Așezărilor Umane, amplă mani
festare internațională, la care iau parte aprcape 5 000 delegați 
din aproximativ 140 de țări 
eliberare națională.

ale lumii și o serie de mișcări de

Din Republica Socialistă 
România participă o delegație 
condusă de Romeo Dragomires- 
cu. vicepreședinte al Comite
tului pentru Problemele Consi
liilor Populare.

După reuniunile asupra popu
lației (București), statutului fe
meii (Ciudad de Mexico), ali
mentației (Roma) și mediului 
înconjurător (Stockholm), Con- 
lerința de la Vancouver este a 
cincea mare întrunire internațio
nală organizată sub auspiciile 
O.N.U. Ea ejjțe destinată exa
minării unei problematici com
plexe. de a cărei soluționare 
pinde crearea unor condiții 
perioare de viață pentru 
locuitorii planetei noastre, 
special pentru cei din țările in 
curs de dezvoltare. Dezbaterile 
sint calificate drept un 
fără 
ectiv conturarea modului in care 
populația globului va locui 
următorii 25 de ani.

în alocuțiunea inaugurală, 
primul ministru canadian. Pierre 
Elliott Trudeau, a declarat că 
țările lumii au intrat intr-o 
perioadă in care este imperios 
necesar să coopereze intre ele. 
Nici o națiune nu-și poate per
mite in prezent — a spus pre
mierul canadian — să trăiască 
in izolare, refuzind sprijinul său 
statelor cu un nivel de dezvol
tare mai scăzut. Am intrat, cu 
sau fără voia noastră. intr-o 
eră a comunității de interese, 
vitală pentru supraviețuirea spe- 

umane.
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precedent avind ca obi-
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NECESITATEA UNOR MĂSURI CARE SĂ ASIGURE
DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPIILOR,

A TINEREI GENERAȚII

industrializate față de fon- 
comun. cel puțin in princi- 
— a declarat reprezentan- 
-- - - - - - NoJ

Am poposit in Tu
nisia intr-un sfirșit 
de mai, cind peisajul 
mediteranean purta 
veșminte in culori vii, 
cind briza aducea spre 
colina unde se afla 
luxosul hotel ..Hilton** 
aromele vegetației e- 
xotice. Seara, privit 
de la etajele superi
oare, Tunisul oferă 
constelațiile bulevar
delor. ale obiectivelor 
industriale. punctele 
luminoase pierzin- 
du-se undeva, departe, 
spre ceea ce a mai 
rămas din renumita 
cetate a Cartaginei de 
odinioară. Dimineața 
aveam să redescopăr 
dimensiunile capitalei 
tunisiene, ascunsă de 
evantaiele uriașe ale 
palmierilor, de înălți
mile frămintate care 
mărginesc țărmul dan
telat pină spre feeria 
de la Sidi Bou Said. 
Arabescul arhitecturii 
tradiționale. străzile 
largi cedau locul u- 
nor unități economice, 
sociale și culturale. O 
fabrică nouă, dincolo 
o școală, aici comple
xul universitar, mai 
departe un spital, 
spre periferie cartiere 
noi de locuințe, 
dionul olimpic, 
leași imagini 
intilnit și mai
cind ospitalierele gaz
de ne-au purtat 
Hammamet, 
B i z e r t a, 
Bourguiba. 
Kairouan sau 
tir.

Răsfoiesc filele

, sta- 
Ace- 

le-am 
tirziu,

spre 
Nabeul, 
Menzel- 
Sousse, 
Mones-

în aceeași ședință a luat 
cuvintul secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, care 
s-a pronunțat pentru ,,un efort 
global concertat" in vederea a- 
meliorării condițiilor de viață 
ale locuitorilor lumii. Deplîngind 
faptul că sute de milioane de 
oameni luptă astăzi doar pentru 
a se menține in viață. în timp 
ce numeroase țări cheltuiesc 
mai mult pentru inarmare decit 
in domeniile sănătății și educa
ției, Waldheim a subliniat ne
cesitatea de a se stabili un stan
dard minim de condiții de lo
cuit pentru toată populația glo
bului și de a se promova schim
bările sociale necesare atingerii 
acestui obiectiv. Arătînd că 
O.N.U. este dispusă să ofere în
treg sprijinul de care este capa
bilă. Waldheim a subliniat, insă, 
caracterul prioritar al acțiunilor 
la nivel național. Guvernele ță
rilor lumii — a spus el — tre
buie să accepte sfidarea repre
zentată de condițiile de viață 
existente astăzi și de sarcinile 
uriașe ale viitorului. Ele trebuie 
să-si evalueze necesitățile și să 
mobilizeze toate resursele umane 
și fizice de 
satisfacerea

Delegații 
examinarea 
proiecte de 
la principiile generale, 
rea internațională și 
pe scară națională în 
așezărilor umane.

Lucrările conferinței 
pină la 11 iunie.

care dispun pentru 
acestora.
au trecut apoi la 
unui număr de trei 
document privitoare 

coopera- 
acțiunile 

problema

vor dura

1 Iunie, Ziua internațională a 
copilului, este intimpinată cu 
flori, serbări și realizări școlă
rești de copiii din țara noastră, 
din celelalte state socialiste 
unde societatea ie-a creat con
diții optime de creștere, edu
care și afirmare in domeniile 
de activitate proprii virstei lor. 
Copilăria fericită de care se 
bucură copiii din țările socialis
te este idealul luminos la care 
năzuiesc milioane de copii de 
pe toate meridianele globului. 
Sărăcia, foametea, analfabetis
mul, exploatarea fac ravagii in 
multe j .
mele lor nevinovate și neaju
torate 
copiii 
dolescenții.

Cifre alarmante, provenind din 
țări in curs de dezvoltare, evocă 
dimensiunile tragismului unor 
vieți care încep sub semnul pri
vațiunilor de tot felul, de multe 
ori sfirșesc inainte de a putea 
exprima în cuvinte deznădej
dea cauzată de jalnica lor soar
tă sau supraviețuiesc condițiilor 
vitrege pentru a continua să 
înfrunte vicisitudinile vieții. 
30—40 la sută dintre copiii a- 
flați in țările in curs de dezvol
tare mor inainte de a Împlini 
cinci ani, in timp ce in statele 
industrializate nivelul este de 
4—9 la sută; această situație se 
datorează, in mare parte, faptu
lui că 90 la sută din populația 
țărilor in curs de dezvoltare nu 
beneficiază de servicii sanitare. 
Un raport al UNICEF, elaborat 
la recomandarea ECOSOC, cu 
privire la situația copiilor din- 
tr-o serie de țări din Asia, A- 
frica și America Latină, con
stată că subnutriția, sărăcia, 
penuria de medicamente și vac
cinuri împotriva bolilor infec- 
țioase grave fac numeroase 
victime in rindul copiilor din a- 
ceste țări. Se estimează că circa 
300 milioane de copii pină la 
cinci ani au o formă sau alta de

subnutriție și că 22 milioane 
sint grav afectați în dezvoltarea 
lor fizică și intelectuală de lipsa 
unor vitamine și proteine abso
lut necesare organismului. Cele 
300—700 calorii pe zi (cu 2 000 
mai puțin decit media dietei 
zilnice) oferă șanse minime de 
supraviețuire. Pentru cei 1 200 
milioane de copii care trăiesc 
in prezent în țări in curs de 
dezvoltare, o altă problemă a-

colțuri ale lumii. victi-

rind,fiind, in primul 
de virstă preșcolară și a-

ZIUA

INTERNAȚIONALA

A COPILULUI

cută, pe lingă foamete și boli, 
o reprezintă analfabetismul. 
Lipsa de fonduri, asistență teh
nică și cadre didactice a dus la 
năruirea unor proiecte de limi
tare a analfabetismului. Statis
ticile nemiloase infățișează ta
bloul sumbru al cifrelor in con
tinuă creștere : 785 milioane 
analfabeți in 1970, cu 100 000 000 
mai mulți decit in 1960; in rit
mul acesta, in ultimii 5 ani. 
alte 50 milioane trebuie să se fi 
adăugat cifrei de 785 milioane. 
Africa cu 73,7 la sută deține un 
trist record. In epoca revoluției 
tehnico-științifice, cind omul a 
elucidat multe enigme ale na
turii și controlează complexe 
procese social-politice și econo
mice, el nu a putut lichida un 
fenomen grav care intinează no
țiunea de civilizație umană : 
analfabetismul. Sint cunoscute 
însă căile prin care acest feno
men ar putea fi combătut cu 
succes. Depășirea subdezvoltării, 
ca parte componentă a eforiuri-

nivel înalt de la Al- 
celei ministeriale de 
de asemenea, va fi 
stadiul pregătirilor

al Conferinței țărilor nealiniate

Peste 4 000 de tineri italieni, majoritatea sub 21 de ani, au manifestat recent împotriva șomajului, 
pentru asigurarea unui loc de muncă. In imagine : aspect din timpul demonstrației-

Rindurile, 
in fugă, se 

in imagini 
un tablou 

înnoitor a! 
aflate in 

creator, 
actualiza-

însemnări, 
așezate 
transformă 
complinind 
dinamic, 
unei țări
plin efort 
Secvențele, 
te cu știri din ultima 
vreme, redimensionea- 
ză contururile, adău
gind și îmbogățind cu 
noi repere conținutul 
unei imaginare hărți.

pentru dezvoltarea 
bazei energetice, avind 
ca obiective dublarea 
producției existente și 
extinderea electrifi
cării pină la 60 la sută 
din suprafața țării. în 
anul 1977 vor fi co
nectate la economia 
națională noile termo
centrale de la Sfax și 
Menzel-Bourguiba, a- 
cestea vor fi alimen
tate cu gazele natu-

Tunisia: roadele
eforturilor

• Primii trei ani ai ac
tualului plan de dez
voltare eeonomico-so- 
cială s-au încheiat eu 
rezultate semnificati
ve : producția indus
trială a sporit cu H 
procente, iar cea agri
colă cu 15. în acest 
an. vor fi create cel 
puțin 150 000 locuri 
noi de muncă, față de 
120 000 cit se prevă
zuse inițial. Pe anul 
in curs se estimează 
un ritm de creștere a 
produsului intern brut 
de 6.2 la sută, 
premise 
tățesc 
invit 
mare 
velor 
cvadrienalului

fi

Sint 
care indrep- 

aprecierile po- 
cărora cea mai 
parte a obiecti- 

esențiale ale 
actual 

vor fi înfăptuite. • 
A fost lansat un pro
gram coerent, larg,

re- 
La 

cen- 
alc 

con-

rale din zăcămintele 
de la Sidi Litaiem și 
Sidi Bhar, puse 
cent in valoare. 
Sousse, unul din 
trele economice 
Tunisiei, va fi
struit un complex ter- 
moenergetic cu o pu
tere instalată 
megawați. De 
nea. rețin 
două proiecte 
energetice. unui 
riul Kossob. altul pe 
Sidi Asalem. • Pen
tru utilizarea în be
neficiul tunisian al 
uneia din principalele 
bogății naționale, in- 
grășămintele fosfatice, 
Uzinele de la Sfax. cu 
o capacitate anuală de 
300 000 tone, ale căror 
acțiuni aparțineau u- 
nor firme străine, au 
trecut, in luna aprilie

de 300 
aseme- 
atenția 
hidro- 

pc

in intregime. sub con
trolul statului. Co
mentând acest eveni
ment, un membru al 
guvernului afirma : 
„De acum inainte sta
tul tunisian a devenit 
stăpin pe toate sec
toarele de importanță 
națională și anume 
industrie, transporturi, 
energie, 
merțul 
bază**, 
proiecte 
dezvoltarea 
lurii. Astfel, unul din 
acestea, „Bou Heurt- 
ma“, urmărește pune
rea în valoare a cir
ca 25 000 hectare de 
terenuri semideșertice 
din zona centrală a 
țării. Un mare baraj 
de acumulare a ape
lor pentru irigații » 
început deja să se 
contureze. Unor ase
menea preocupări co
respund și eiapele, 
deja începute, ale a- 
menajării bazinului 
hidrologic din nordul 
Tunisiei, care in afa
ra extinderii perime- 
trelor irigate va con
tribui la ameliorarea 
aprovizionării cu apă 
a regiunii din jurul 
capitalei.

Și, șirul unor ase
menea informații ar 
putea continua in cele 
mai diferite domenii 
de activitate, 
conferă Tunisiei 
portul material a 
ce au însemnat 
mii 20 de ani de 
independentă.

Negocieri anglo- 
islandeze vizind 

soluționarea 
„ războiului codului"

mine și co- 
produselor de 
• Numeroase 
au in vedere 

agricul-

Ele 
su- 

ceea 
ulti- 
viață

I. TIMOFTE

MARȚI, 1 IUNIE 1S7S

FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL : 
tulul (orele 17,15;
(orele 9: 11,30; 14: 19.30).

MISIUNEA PRIMEJDIOASA:
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

MIHA1 VITEAZUL: Patria (orele 
10: 14,30; 19).

noi ~
JERRY: Scala (orele 9.30; 
13: 14,30: 16.15: 18,15: 20.15).

PROPRIETARII : Centra! 
9.15: 11.30; 13.45: 16: 18.15:

PRIMA PAGINĂ: Festival (orele 
9: 11,15; 13,30; 16: 18.15: 20.30).

PRIETENII MEI. ELEFANȚII: 
București (orele 9; 12.15; 16.30: 
19,45); Favorit (orele 9.15: 12,30: 
16,15; 19.30); Modem (orele 9; 
12.15; 16.15; 19.30); Grădina Bucu
rești (ora 20,15); Patinoarul „23 
August** (ora 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Timpuri Noi (orele 9; 12.15; 16; 
19.15).

SIMON BLANCO: Victoria (orele 
9.15: 11.30; 13.45; 16: 18.15: 20.30): 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Dacia (orele 9;
11.15: 13.30; 15.45: 18: 20,15).

CERCUL MAGIC: Doina (ora 20).

Sala Pala-
19.45); Eforie

AVENTURI CU TOM ȘI 
‘ “ 11,15;

(orele
20.30).

ALEARGĂ REPEDE. ALEARGĂ: 
Doina (orele 13.15; 15.39; 17.45).

1NTILNIRE LA AEROPORT: 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina Bu
regi (ora 20).

VINZATORUL DE BALOANE: 
Feroviar (orele 9: 11.15; 13.30; 16; 
18.15: 20.30); Melodia (orele 9; 
11.15; 13.30: 16; 18,15 : 20.30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL*: 
Unirea (orele 16: 18); Grădina 
Unirea (ora 20); Ferentari (orele 
15.30; 13; 20,15).

CEL ALB. CEL GALBEN. CEL 
NEGRU: Excelsior (orele 9; 11.15; 
13,30: 16: 18.15; 20,30); Gloria (ore
le 3.30; 10,45; 13; 15.15; 17,30; 20); 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE: Dru
mul Sării (orele 15,30: 18; 20.15).

DOI OAMENI IN ORAȘ: Grivița 
-----  " 18,15;

13,30;

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Pacea (orele 16; 18; 20).

PAC ALA: ' Crlngași (ora 17).
ACTORUL ȘI SĂLBĂTICII: Flo- 

reasca (orele 15,30; 19).
PĂSĂRI DE PRADA: Volga 

(orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20).

LA'ÎNCEPUTUL TIMPURILOR: 
Viitorul (orele 15.30; 18; 20).

CU MUNILE CURATE: Moșilor 
(orele 15,30: 18); Grădina Moșilor 
(ora 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Popular (orele 15,30: 18; 20.15).

DACII: -- * ‘ ------- ------  *■
20).

viața

Munca (orele 15,45; 18;

(orele 9; 11,15: 13,45; 16;
20.15) ; Tomis (orele 9; 11,15;
16: 18.15; 20.30).

TEROARE PE ULIȚĂ: Lira 
le 15,30; 18); Grădina Lira
20.15) .

CURSA GREA: Buzeștl (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15);
Arta (orele 15.30; 17.45: 20).

MASTODONTUL: Giulești (ore
le 15,30; 17,45; 20).

MERE ROȘII: Miorița (orele »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

(ore- 
(ora

PERSONALĂ: Cosmos 
(orele' 15.30; 18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Fla
căra (orele 15.30: 19).

FRAȚI DE CRUCE: Vitan (orele 
15.30: 13); Grădina Luceafărul 
(ora 20): Grădina Vitan (ora 20),

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Rahova (orele 16: 18; 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Progresul (orele 16;

PROGRAMUL I

porta; TV: 10.20 — Sondorii. Emi
siune de cîntece. șl versuri inspi
rate din viața șl activitatea mun
citorilor petroliști; 10.40 — Mati
neu pentru copii: ., 100°,n Hanna 
și Barbera** — desene animate; 
11.55 — Telex; 12.00 — Închiderea 
programului; 16,00 — Teleșcoală;
16.30 — Curs de limbă franceză 
(nivel mediu); 17.00 — Telex; 17.05 
Arte vizuale: Afișul social-politic;
17.30 — Lecții TV pentru lucră
torii din agricultură; 18,00 — 
zică populară românească;
— Teleglob : Tunisia de la nord 
la sud; 18,30 — Publicitate: 18,35
— Către toți copiii — prietenii 
noștri; 18,50' — De ziua noastră. 
Spectacol realizat de copii pen
tru copii, cu ocazia Zilei inter
naționale pentru apărarea copi
lului; 19,20 — 1001 de seri; 19,30
— Telejurnal; 20,00 — România de 
azi. România de miine. 
apelor; 20,35 — ..Copiii
— muzică ușoară; 20,45 
dramaturgiei originale 
nești. Teatru TV.' Ciclul 
ai zilelor noastre**
bastru
a Il-a): 22,10
— închiderea programului.

Mu-
18,10

Cartea 
soarelui** 
— Luna 

româ- 
„Oameni 

,,Ochiul al
de Paul Everac (partea 

24 de ore; 22,30

PROGRAMUL II

9.00 — Teleșcoală; 
cabinetul de științe

10.00 — La 
sociale. Re-

20.00 — Film serial: «Slavă și 
fală** — producție a studiourilor 
de televiziune poloneze. Episodul 
II; 21,25 — Telex; 21,30 — Tezaur

Marea Britanie 
început luni, la 
rundă de negocieri vizind solu
ționarea conflictului care le opu
ne de mai mult timp în pro
blema pescuitului — așa-numi- 
tul „război al codului**. Delega
țiile sint conduse de miniștrii 
afacerilor externe, Anthony 
Crosland și Einar - Agustsson.

Discuțiile, care-- se* desfășoară 
cu ușile închise, au- fost prece
date de o scurtă reuniune. la 
care părțile au făcut un schimb 
de propuneri scrise. Potrivit 
agenției Reuter, este posibil ca 
cele două țări să realizeze un 
acord interimar, care ar urma 
să confere unui număr restrîns 
de traulere britanice dreptul de 
a continua operațiunile de pes
cuit pină la data de 30 noiem
brie și pină la distanța de 20-30 
mile de țărmul islandez, fără 
stabilirea vreunor cote maxime.

și Islanda au 
Oslo, o nouă

Luni au continuat, la Alger, 
lucrările Biroului de coordona
re al Conferinței țărilor neali
niate, organism compus din re
prezentanții a 17 țări nealinia
te. La lucrări iau parte, în ca
litate de observatori, și repre
zentanți ai altor zece țări ne
aliniate.

Actuala reuniune a Biroului 
este consacrată pregătirii celei 
de-a V-a Conferințe la 
inalt a țărilor 
se va ține in 
lombo.

După ședința 
roul a adoptat. _____ _____
întruniri cu ușile închise, ordi
nea de zi a lucrărilor sale, in 
forma prezentată de Comitetul 
de lucru al reuniunii de la 
New York. Ordinea de zi inclu
de, intre altele, o examinare a 
situației internaționale, raportul 
Comitetului de coordonare, pre
cum și modul in care au fost 
puse în aplicare prevederile re-

nivel
nealiniate, care 
august la Co-

inaugurala, Bi- 
in cadrul unei

Realizări în

uniunii la 
ger și ale 
la Lima ; 
examinat 
reuniunii de la Colombo. Tot
odată. Biroul a hotărît crearea 
a două comisii de lucru : una 
politică și alta economică, am
bele deschise tuturor membrilor 
acestui organism.

în paralel cu activitatea aces
tor două comisii de lucru. Biroul 
de coordonare al Conferinței 
țărilor nealiniate își- desfășoară 
lucrările și in plen, pentru a da 
posibilitate tuturor delegațiilor 
să iși expună punctele de ve
dere asupra evoluției relațiilor 
internaționale și să pună la punct 
temele principale ale declara
ției finale, ce va fi supusă a- 
probării șefilor de stat ai țărilor 
nealiniate în timpul reuniunii 
de la Colombo.

Lucrările Biroului urmează 
să se încheie la 2 iunie.

domeniul învățămintului 
în R. P.

.. Lpcaliiătile rurale__
Mongolă dispun în prezent 
proporție de 95 la sută de cite 
o școală de cultură generală de 
8 sau 10 clase. La o populație 
de 1,4 milioane locuitori, nu
mărul școlilor medii de cultură 
generală din țară se ridică in 
prezent la peste 550. Numai de 
la ultimul congres al P.P.R.M. 
au fost date în folosință 150 noi 
școli și mai multe internate 
pentru 46 000 elevi. Totodată, 
și-au inceput activitatea peda-

din R. P. 
în

Mongolă
gogică mii de tineri învățători 
și profesori...

Printre realizările de 
obținute de poporul mongol 
ultimii cinci ani se numără 
generalizarea învățămintului 
opt ani. Se prevede ca pină 
1980 in Mongolia să fie date 
folosință noi săli de clasă pen
tru 47 000 elevi, precum și in
ternate totalizînd 30 000 de 
locuri pentru copiii crescă
torilor de vite care trăiesc la 
mari distanțe de centrele rura
le și urbane.

seamă 
în 
Și 
de 
în 
in

PE SCURT» PE SCURT • PE SCURT «PE SCURT «PE SCURT
• SITUAȚIA DIN LIBAN s-a 

menținut încordată și in cursul 
zilei de luni, dar a fost califi
cată ca relativ calmă in compa
rație cu sfirșitul săptămînii tre
cute, cind toate sectoarele capi
talei libaneze au fost supuse 
unui intens bombardament de 
artilerie, care s-a soldat, potri
vit unor date estimative, cu 
aproape 300 morți și circa 700 
răniți.

Luni, la Beirut și în suburbii 
s-au semnalat noi schimburi de 
focuri.

• UN PURTĂTOR DE 
CUVINT al Ministerului egiptean 
al Afacerilor Externe a anunțat, 
luni, că guvernul R.A. Egipt a 
cerut în mod oficial admiterea

de cîntec românesc: 21.45 — Spec
tacolul lumii (XVII): Rijeka — 
fereastra Adriaticii; 22.10 — Ba
ladă pentru acest pămînt : Dro- 
beta Turnu-Severin (III); 22,30 — 
închiderea programului.

Opera Română: TRAVIATA — 
ora 19; Teatrul de Operetă: LA- 
SAȚ1-MĂ SĂ CINT — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala '
RICHARD AL --------
19,30 : (Sala
ENĂCHESCU 
Teatrul „C.
Magheru) : 
—- ora 19,30; . < 
TKU LACRIMI
Mic: MANIA POSTURILOR — ora 
18; Studioul I.A.T.C.: CIUTA — 
ora 19,30; Teatrul Giulești: CU
OLTENCELE NU-I DE GLUMIT — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu**: 
SICILIANA — ora 19,30; Teatrul 
,,C. Tănase** (Sala Savoy): RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19,30; 
(Sala Victoria): CAVALCADA CO
MEDIEI — ora 19.30: Teatrul „Ion 
Creangă**: ANDERSEN — 7 PO
VEȘTI — ora 16,30: Teatrul 
Țăndărică (Sala Victoria) : PI
SICA DE UNA SINGURA — 
ora 17 ; Circul București : CIR
CUL PE GHEAȚĂ — ora 19,30; 
Ansamblul Circului Mare din 
Moscova — ora 19,30; Ansamblul 
..Rapsodia Română**: ȚARA DE 
CINTEC ȘI DOR — ora 18,30.

Mare): 
III-LEA — ora 

Mică) : CAZUL
— ora 19.30 ; 
I. Nottara** (Sala 
ADIO CHARLIE 

(Sala Studio): PA- 
; — ora 19: Teatrul

Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei ca membru cu drep
turi depline al Ligii Arabe.

ADUNAREA ANUALA 
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

JAPONIA-ROMÂNIA

ale creației populare românești 
din diferite zone ale țării — 
Maramureș, Transilvania, Banat, 
Moldova, Muntenia și Oltenia.

La Tokio a avut loc, la 31 mai, 
Adunarea anuală a Asociației 
de prietenie Japonia-România, 
care s-a desfășurat sub semnul 
împlinirii a 20 de ani de la în
ființarea asociației. Adunarea a 
adoptat cu acest prilej progra
mul de activitate pe următoa
rele 12 luni, program ce preve
de organizarea de manifestări 
pentru a marca împlinirea, la 9 
mai 1977, a 100 de ani de 
proclamarea independenței 
stat a României.

în funcția de președinte 
asociației a fost reales prof, 
univ. Takeshi Shimura.

la 
de
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• COMISIA O.N.U. PEN
TRU AFRICA cerc tuturor 
statelor de pe continent să 
acționeze împreună pentru a 
reduce dependența economi
că de statele industrializate, 
se arată în buletinul econo
mic al acestei comisii, edi
tat la Addis Abeba. Statele 
africane, se spune in docu
ment, trebuie să dispună in 
mod suveran de resursele 
lor naturale. Raportul relevă 
că decalajul care separă sta
tele africane de cele indus
trializate nu s-a micșorat și 
cere țărilor africane să-și 
sporească eforturile pentru 
realizarea unui sistem co
mercial internațional mai 
just.

EXPOZIȚIE DE TAPISERII 
POPULARE ROMÂNEȘTI 

IN S.U.A.

La Muzeul Brooklyn din New 
York, unul dintre cele mai mari 
muzee din Statele Unite, s-a 
deschis o expoziție de tapiserii 
populare românești. Exponatele 
— create de-a lungul ultimelor 
două secole — prezintă bogăția 
de culori, diversitatea motivelor 
și varietatea stilurilor decorative
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lor care se depun pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, va pu
tea conduce ia eradicarea ano
maliilor care-și pun o pecete 
dureroasă pe viața copiilor din 
țările in curs de dezvoltare. 
Uriașele cheltuieli in scopuri 
militare (intr-o oră se cheltu
iesc pe glob 34,2 milioane dolari) 
privează milioane de copii de 
fonduri esențiale care, dacă li 
s-ar da o destinație socială, ar 
putea alina multe suferințe.

Supusă unor grele încercări, 
de la o virstă prematură, este 
și viața anumitor categorii de 
copii din țările industrializate. 
Pe scară intinsă este folosită 
munca salariată a minorilor. In 
S.U.A., 320 000 copii pină la 12 
ani sint angajați de patroni a- 
vizi de profituri facile in re
țeaua de deservire. In Italia, 
peste jumătate de milion de co
pii prestează aceeași muncă a- 
lături de oamenii maturi, fiind 
insă retribuiți la limita inferi- 
oară. In Marea Britanie, nouă 
copii din zece lucrează in tim
pul lor liber, după orele de 
școală, în unele cazuri, în con
diții care amintesc de casele de 
muncă ale secolului trecut. 
Crincena exploatare la care este 
supusă munca minorilor prove
nind din familiile împovărate de 
greutăți materiale scapă de sub 
controlul legislației, justiției, 
condamnărilor, ea fiind supusă 
doar oprobriului public. Apăra
rea și respectarea drepturilor 
copiilor trebuie să se inscrie ca 
un obiectiv major al tuturor ce
lor cărora le este scumpă ziua 
de miine. Nici un efort nu se 
dovedește neînsemnat atunci 
cind. pentru a inlesni copiilor o 
viață pe care o merită, așezăm 
temelii unor noi relații econo
mice și politice internaționale, 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

DOINA TOPOR

Colaborarea

româno-sovietică

în domeniul științei
și tehnologiei

în cadrul vizitei pe care o în
treprinde in Uniunea Sovietică, 
prof. Ioan Ursu, președintele 
Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie, a avut, la 
31 mai, o întrevedere cu V. A. 
Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică. Cu 
acest prilej, au fost discutate 
probleme ale colaborării româno- 
sovietice în domeniul științei și 
tehnologiei, stabilindu-se mă
suri pentru intensificarea aces
tei colaborări.

în aceeași zi, acad. prof. Ioan 
Ursu a avut intîlniri de lucru 
cu acad. P. L. Kapița și acad. 
A. M. Prohorov, in cadrul că
rora au fost abordate aspecte 
ale colaborării româno-sovietice 
în domeniile fizicii și fizicii 
nucleare.

i

Dezvoltarea cooperării 

româno-ivoriene

In încheierea vizitei întreprin
se in Republica Coasta de Fil
deș de Ion Bogdan, adjunct al 
ministrului minelor, petrolului 
și geologiei, a fost semnat do
cumentul final privind coopera
rea dintre cele două țări în do
meniul industriei extractive.

în cadrul vizitei, oaspetele 
român a fost primit de Auguste 
Denise, ministru de stat asigu- 
rind interimatul președinției re
publicii, și de Philippe Yace, 
președintele Adunării Naționale, 
secretar general al Partidului 
Democratic din Coasta de Fildeș. 
Exprimind aprecieri elogioase 
la adresa politicii statului nos
tru. interlocutorii ivorieni au re
levat dorința de a acționa și în 
viitor pentru stabilirea unei co
laborări bilaterale fructuoase in 
toate domeniile.

• „ȘI TU, FIUL MEU ?“ Giovanni Moro, fiul premierului ita
lian Aldo Moro,. s-a lansat în campania electorală pentru a 
combate pozițiile Partidului Democrat Creștin al tatălui său. 
Membru al grupului catolic „Februarie *74*', el a sprijinit un 
manifest care cheamă pe toți catolicii „să refuze de a mai vota 
pentru democrația creștină", deoarece aceasta „s-a servit de 
credință ca instrument politic** și „1-a lăsat singuri pe cei 
săraci și pe cei aflați la' periferia Societății** • UNIFORMA LUI 
NELSON LA... CURĂȚĂTORIE l La 171 de ani de la moartea 
amiralului Nelson, uniforma albastră pe care acesta ■ o purta in 
timpul bățăliei' navale de la Trafalgar, cind a fost ucis de un 
glonte francez, va fi dată la curățat. O sarcină dificilă, căci 
pata de singe de pe această uniformă reprezintă elementul ei 
cei mai interesant și va trebui conservată. Pentru a fi păstrată 
intactă, pata va fi acoperită cu ceară în timpul curățării. Uni
forma a aparținut mai. întîi soției amiralului, Lady Hamilton. 
După vînzări succesive, ea a intrat in posesia Muzeului Ma
ritim din Greenwich — Londra, unde constituie un punct de 
mare atracție a DIN NOU 1N CĂUTAREA LUI „NESSIE**. O 
echipă internațională compusă din 16 cercetători americani, ca
nadieni și' britanici și echipată cu tehnica cea mai perfecționată 
va încerca, in cursul viitoarelor săptămini, să obțină probe, 
vizibile și palpabile care să ateste definitiv existența monstru
lui de lâ Loch Ness. Echipa speră să realizeze fotografii clare 
și să pescuiască eventualele oase ale legendarului animal pre
istoric presupuse a se afla pe fundul lacului • NOI IPOTEZE 
DESPRE METEORITUL TUNGUS. Specialiștii Institutului de 
matematică al Academiei de științe a U.R.S.S. au creat modelul 
gazodinamlc al exploziei meteoritului Tungus, care a avut loc 
în anul 1908, s-a anunțat la Congresul unional de mecanică 
teoretică șl aplicată, desfășurat la Kiev. Potrivit modelului, un
ghiul de cădere al corpului cosmic era de 40 grade, iar înălți
mea la care a explodat de 6.5 km. Energia produsă de explozie, 
afirmă specialiștii, a fost egală cu explozia unei bombe cu 
hidrogen de 10 megatone. După cum se știe, șl astăzi în jurul 
localității Vanavar din Siberia, unde se crede' că a căzut me
teoritul, se află 60 000 de copaci arși, iar din elicopter se vede 
taigaua culcată la pămînt de suflul exploziei pc o suprafață de 
70/40 km. Pe locul presupus al căderii , nu se află nici un crater 
Șl nu s-au găsit resturi din corpul cosmic in afară de niște bile 
microscopice din metal și silicațl • A FOST ARESTAT „REGE
LE DROGURILOR** DIN SUEDIA. Aproximativ zece kilograme 
de amphetamină, evaluate la 2 milioane de franci francezi pe 
piața ilicită, au fost confiscate de poliția suedeză in aparta
mentul unui recidivist condamnat de două ori pentru trafic de 
stupefiante. Traficantul, considerat a fi „regele drogurilor** din 
Suedia, a fost arestat. Poliția a relevat că in următoarele zile 
vor fi arestate alte persoane bănuite de a face parte dintr-o 
amplă rețea de traficănți de stupefiante • TRISTA CELEBRI
TATE. Pilotul care a condus atacul aerian japonez asupra portu
lui Pearl Harbour, Mltsuo Fuchida, a încetat din viață in lo
calitatea Kashihara, în virstă de 73 de ani. s-a anunțat la Tokio. 
Fuchida a fost șeful primului grup de atac, alcătuit din 360 de 

. avioane, care, la 7 decembrie 1941. a distrus cea mai mare parte 
a flotei americane de la Pearl Harbour.
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