
Proletari din toate țările, uniti-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

r Din cronica întrecerii socialiste J
Colectivele unităților mi

niere din județul Hunedoara 
au realizat în primele cinci 
luni ale anului o producție 
globală suplimentară în va
loare de peste 97 milioane 
Iei, materializată în cantități 
importante de cărbune coc- 
sificabil și energetic, mine
reu de fier, dolomită meta
lurgică și alte substanțe mi
nerale utile economiei. Spo
rul producției fizice este
rezultatul preocupării sus
ținute a lucrătorilor pentru 
folosirea cu randament spo
rit a mașinilor, instalațiilor 

★
Unitățile industriale din 

județele Timiș, Arad șl Ca- 
t^-aș-Severin, angajate cu toa

te capacitățile lor de pro
ducție în efortul general al 
țării pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe 
1977, au încheiat primele 5 
luni ale anului ou o produc
ție suplimentară în valoare 
de peste 650 milioane lei. în
tregul spor de producție, 
realizat în cea mat mare 
parte pe seama folosirii cu 
randament mărit a utilajelor 
tehnologice și a creșterii pro
ductivității muncii, s-a ma-

înseninări

diferi- 
vin 
do- 

să 
ex
al-

M-om numărat, pentru citeva 
săptămini, printre cursanții u- 
nui centru de perfecționare a 
cadrelor. Aici, in cadrul diferi
telor programe, oameni de fe
lurite profesii, grade de pregă
tire si răspundere, din 
te sectoare de activitate, 
să afle ultimele noutăți din 
meniul in care lucrează, 
schimbe opinii, să cunoască 
periența bună a reușitelor 
tora, intr-un cnvint să adauge 
carate noi la zestrea cunoștin
țelor lor. Să se perfecționeze, 
deci.

Perfecționarea a devenit, prin 
imperativitatea sa, un atribut 
obișnuit al activității din orice 
loc de muncă, din orice profe
sie, fie că este vorba, de pildă, 
de cercetătorul mereu in căuta
rea acelui electrizant și revolu
ționar nou, de constructorul de 
hidrocentrale in strădania sa 
de a temeinici cit mai bine piep
turile de beton armat și anro- 
camente ale barajelor dătătoa- 
re de lumină, fie de minerul 
palp ițind și scormonind cu.pi- 
khamerul său măruntaiele pă- 
mintului in căutarea filonului 
bogat.

Pretutindeni se învață — spu
nem acum fără a avea abso
lut nici o reținere. Desigur, se
tea de cunoaștere a fost proprie 
dintotdeauna omului. Ceea ce 
conferă însă o caracteristici a- 
parte acestor locuri și acestor 
ani este cadrul organizat prin 
eare se vine in intimpinarea a

și timpului de lucru, perfec
ționarea organizării muncii 
și a tehnologiilor de exploa
tare. Ca urmare, colectivul 
Întreprinderii miniere Hune
doara și ce! al Exploatării 
miniere Deva au sporit pro
ductivitatea muncii cu 18 la 
sută și respectiv 14,4 la sută 
peste sarcina planificată.

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii din industria extrac
tivă a județului au asigurat 
îndeplinirea ritmică și de
pășirea sarcinilor de plan cu 
cheltuieli sub nivelul sta
bilit.

★ *
teriallzat în lmportarte can
tități de produse siderurgi
ce, chimice, țiței, materiale 
de construcții, motoare elec
trice, aparataj electrotehnic 
și electronic, mobilă, țesă
turi, încălțăminte, bunuri 
alimentare și alte produse, 
solicitate de economia națio* 
nală șl la export.

In același timp, întreprin- 
4 derile de profil din aceste 

Județe, au asimilat în fabri
cație, noi tipuri de agregate 
energetice de mare putere, 
mașini agricole, vagoane de 
marfă, produse ceramice etc.

Umanismul și forța democrației noastre
O temelie de conștiință pen

tru om și societate, o uriașă 
școală, un privilegiu și in ace
lași timp o datorie, munca în 
libertate, ferită de opresiuni, 
munca demnă, cinstită,- munca 
văzută și înțeleasă ea un adevă
rat sistem de norme și valori, 
un indicator de natură economi
că, desigur, dar și moral-poli
tic și social în cel mai înalt 
grad. Pentru a arăta starea de 
fapt a societății, dimensiunea și 
forța ei, spiritul în care con
struiește și se construiesc înșiși 
oamenii, felul în care se înte
meiază viața și preocupările lor.

Munca, așadar, ca un uriaș la
borator, ca o dinamică a evolu
ției înseși a societății, un indi
cator al sănătății și temeiniciei 
acesteia, al libertății și demni
tății noastre, a tuturor. Spațiul 
de fond în care se manifestă în 
chipul cel mai concret și mai 
convingător, prin puterea de 
necontestat a faptelor, însuși 
umanismul politicii partidului și 
statului nostru, grija reală, per
manentă pentru om și proble
mele sale, pentru prezentul și 
viitorul său. Decretul Prezi
dențial de care luăm cunoștință 
azi și care concretizează o parte 
din ansamblul de măsuri cu
prinse în Hotărîrea Comitetu

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni

Pe baza măsurilor stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. prir. Hotărirea din 
24 mai 1977 cu privire la roiul unităților socialiste, 
al organizațiilor obștești, al maselor populare In 
respectarea legalității, sancționarea și reeducarea 
prin muncă a persoanelor care comit abateri și 
încălcări de la normele de conviețuire socială și 
legile țării și pentru a da pos.b:Iitatea minorilor 
și tinerilor care au comis anumite fapte penale de 
a se încadra imediat in muncă și de a desfășura 
o activitate utilă societății,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România. decretează:

Art. 1. — Se amnistiază infracțiunile prevăzute 
de Codul penal și legile speciale, săvârșite de mi
nori, precum și de tineri in virată de 18—ZI ani.

De prevederile alineatului precedent beneficiază 
și cei aflați In executarea măsurii educative a in
ternării In centre de reeducare.

Art. 2. — Comitetele șl birourile executive ale 
oonsiliilor populare, direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale, inspectoratele școlare 
vor lua, de Îndată, măsuri pentru a asigura ca

minorii și tinerii, cărora li se aplică prevederile 
art 1. să fie încadrați in muncă corespunzător 
pregătirii lor profesionale, să-și Însușească o me
serie sau să-și termine pregătirea școlară.

Minorii și tinerii liberați vor fi Încredințați, la 
locul de muncă sau învățătură, unor colective for
mare din reprezentanți ai consiliilor oamenilor 
muncii, ai organizațiilor de tineret, de sindicat, de 
femei, cadre didactice, care au obligația să Îndru
me și să supravegheze permanent activitatea șl 
modul Iot de comportare, sub directa răspundere 
a conducătorilor unităților respective.

Părinții sau persoanele care, potrivit legii, răs
pund de creșterea și educarea minorilor și tine
rilor liberați, au, de asemenea, obligația să supra
vegheze conduita acestora și să asigure activita
tea de pregătire profesională și școlară, precum 
și încadrarea lor Intr-o muncă utilă societății.

Art. S. — Prevederile art 1 nu se aplică infrac
țiunilor intenționate care au avut ca 'urmare 
moartea unei persoane, prevăzute de art 174—176, 
art 183, art 197 alin. 3, art 211 alin. 3 și art 225 
alin. 3, din Codul penal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la creșterea 
rolului unităților socialiste, al 
organizațiilor obștești, al ma
selor populare în respectarea le
galității, sancționarea și reedu
carea prin muncă a persoanelor 
care comit abateri și încălcări de 
la normele de conviețuire so
cială și legile țării reprezintă o 
dovadă de cea mai mare semni
ficație în acest sens. Un argu
ment hotărîtor pentru caracte
rul și forța acestui umanism, o 
certitudine care amplifică și 
consolidează superioritatea în
săși a socialismului, principiile 
juridice de tip nou care conferă 
individului garanția unei depline 
securități morale și sociale. E 
mărturia de fapt a încrederii in 
om și în actele sale, în pu
terea sa de a se transforma și 
perfecționa continuu. Prin a- 
ceste măsuri, primite cu satis
facție de opinia publică, de în
tregul tineret, se fac simțite nu 
numai grija și atenția, căldura 
sufletească, omenia cu care 
conducerea partidului și statu
lui legiferează asupra destine
lor și rezolvă probleme con
crete a£e oamenilor ci și dovada, 
expresia cea mal concludentă a 
acelui permanent demers asu
pra condiției înseși a existen

ței revoluționate la rîndul ei de 
condiția însăși a muncii, înnobi
lată de sensul ei viu, creator.

Sigur, viața nu este o mare a 
liniștei. S-au putut vedea și 
abdicări de la condiția civilizată 
a muncii și vieții, tineri care au 
săvirșit abateri de la normele 
de conduită. Hotărîrea este me
nită să-i ajute să-și1 regăsească 
drumul normal, cgleâ sigură a 
îndreptării prin muncă. în de
plin respect fată de lege și față 
de eforturile închinate tuturor 
marilor noastre înfăptuiri. Con
tribuind direct la aplicarea în 
viață a prevederilor Hotărîrii, 
organizațiile U.T.C. iși vor în
deplini tot mai mult misiunea 
revoluționară, desfășurind o am
plă activitate educativă, pentru 
cultivarea la tineri a celor mai 
alese trăsături — cinstea, dem
nitatea. dragostea pentru mun
că. dorința fermă de a-și de
dica energia si talentul creației 
materiale și spirituale, propăși
rii neîncetate a patriei.

Decretul, ca și măsurile cu
prinse în Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv, expresie a pro
cesului continuu de adîncire a 
democrației socialiste și- a trans
punerii în practică a normelor 
și principiilor de muncă si viată 
comuniste întăresc și mai mult 
rolul opiniei publice, al colecti
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velor de muncă învestite cu mari 
răspunderi educative, ca factori 
importanți de transformare a 
conștiințelor. Puțind să cultive 
și să promoveze valori, trăsături 
noi, înaintate, ca și să corijeze 
erori, să ajute destine. „Tocmai 
în aceasta constă și trebuie să 
constea, spunea secretarul gene
ral al partidului. președintele 
țării, forța societății, a colecti- 

‘viiății ; ea Însăși să vegheze ca 
toți cei ce trăiesc în această co
lectivitate să respecte normele și 
legile țării". Se înțelege, orga
nizațiile U.T.C., familia pot cdn- 
tribui nemăsurat la aceasta. Ti
neretul va trage concluzii și își 
va hotărî și pe mai departe 
eforturile pentru a-și însuși cît 
mai temeinic modelul de com
portament și civilizație pe care 
i-1 oferă întreaga societate, par
tidul și statul, pentru împlinirea 
sa tot mai armonioasă prin 
muncă, știință și cultură. E o 
dovadă de încredere, o investi
ție de conștiință. De fapt. De
cretul de azi. Hotărîrea de care 
am luat cunoștință, îi cheamă pe 
tineri 'la muncă, le arată sensul 
și mijlocul fundamental de exis
tență, traiectul cinstit și corect 
al vîrstei și abnegației lor, mo
dul plenar in care se pot realiza.

A. I. ZAINESCU

Primiri la tovarășul

Nicolae Ceaușescu
• Delegația C.C. al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. • primit, 
miercuri dimineața, delegația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovieti
ce. condusă de tovarășul M. V. 
Zimianin. secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. care a efectuat o vizită 
in tara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R. Din delegație fac parte 
M. F. Nenașev. adjunct al șefu
lui secției propagandă a C.C. al 
P.C.U.S.. N. F. Kuzmin, adjunct 
al șefului secției știință si insti
tuții de învățământ a C.C. al 
P.C.U.S., V. I. Potapov, șef de 
sector la secția relații externe a 
C.C. al P.C.U.S.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic E::ecutiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ilie 
Matei și Dumitru Turcuș, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

A participat, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald mesaj de prie

• Ministrul comerțului exterior
Miercuri dupâ-amiază. tovară

șul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Andră Rossl, 
ministrul comerțului exterior al 
Franței, președintele părții fran
ceze în Comisia mixtă guverna
mentală româno-franceză de co
operare economică, științifică și 
tehnică, ale cărei lucrări se des
fășoară la București.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
Gheorghe Radulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, pre

tenie din partea tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, împreună cu cele 
mai bune urări de noi succese 
Partidului Comunist Român, co
muniștilor. întregului popor ro
mân în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. în 
înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se trans
mită tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev salutul său călduros, iar 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, comuniștilor, popoare
lor Uniunii Sovietice urări de noi 
succese în construirea comunis
mului, în transpunerea în viață 
a hotăririlor celui de-al XXV-lea 
Congres al P.C.U.S.

în cadrul întrevederii s-a pro
cedat la o informare privind 
preocupările actuale ale P.C.R. 
si P.C.U.S., în diverse domenii, 
îndeosebi în cel teoretic-ideolo- 
gic și al propagandei de partid. 
S-a exprimat cu acest prilej sa
tisfacția față, de dezvoltarea as
cendentă a raporturilor de strîn- 
să prietenie și colaborare rod
nică dintre P.C.R, si P.C.U.S., 

ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală.

A luat parte, de asemenea, 
Raoul Delaye, ambasadorul 
Franței la București.

în cadrul convorbirii s-a a- 
preciat cu satisfacție evoluția 
fructuoasă a relațiilor pe mul
tiple planuri dintre România și 
Franța, avînd la bază impor
tantele înțelegeri convenite cu 
ocazia dialogului româno-fran- 
cez la nivel înalt. în același 
timp, s-a apreciat că există po
sibilități noi — puse în evidență 
și cu ocazia lucrărilor actualei 
sesiuni de la București a Co
misiei mixte guvernamentale — 
pentru aprofundarea și diversifi

dintre România șl Uniunea So
vietică. în spiritul înțelegerilor 
convenite Intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev cu prilejul întâlni
rilor din anul trecut. Totodată, 
a fost manifestată dorința re
ciprocă de diversificare și a- 
dîncire a conlucrării dintre P.C.R. 
și P.C.U.S.. pe multiple planuri, 
de intensificare a schimburilor 
de experiență în probleme de 
interes reciproc. în deplină con
cordanță cu cerințele construc
ției socialismului si comunismu
lui în cele două țări. îri folosul 
ambelor țări și ponoare, al cau
zei socialismului și comunismu
lui. păcii, prieteniei și colaboră
rii internaționale.

In cadrul abordării unor as
pecte ale vieții politice interna
ționale. a fost reafirmată hotă- 
rirea celor două partide și țări 
de a-și aduce în continuare o 
contribuție tot mai activă la în
tărirea unității și colaborării ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești. Ia apro
fundarea cooperării și întărirea 
securității și păcii în Europa și 
In lume.

întrevederea a decurs Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie si înțelegere reciprocă. 

al Franței
carea schimburilor comerciale, a 
colaborării economice, tehnico- 
științifice, cooperării în produc
ția industrială și în alte domenii 
de interes reciproc. A fost men
ționat. de asemenea, interesul 
ambelor țări pentru intensifica
rea cooperării pe terțe piețe.

în timpul întrevederii, a fost 
exprimată dorința de a se im
prima un curs mereu ascendent 
raporturilor tradiționale româno- 
franceze, colaborării bilaterale, 
în interesul ambelor popoare, al 
înțelegerii și conlucrării rodnice 
în Europa și în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Caratele 
perfecționării 
cestei neostoite sete, sint mo
bilările care îndeamnă la în
vățătură și perfecționare. 
.Membrii Partidului Comunist 
Român și al Uniunii Tineretu
lui Comunist au obligația să-și 
perfecționeze necontenit pregă
tirea profesională și de specia
litate, să-și îmbogățească per
manent orizontul cultural-științi- 
fic“. Conducerea partidului și 
statului a știut să conjuge in 
cel mai fericit chip acest pos
tulat din Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor cu dorința imperioasă 
de perfecționare a constructori
lor noii societăți, eu crearea ți
nui cadru adecvat împlinirii ei. 
Și iată, asemenea centre de 
perfecționare oferi cea mai 
concludentă ilustrare a acestei 
realități.

Tot aici iese in evidență preg
nant un alt atribut al perfecțio
nării și anume calitatea. Nu 
ne perfecționăm oricum, ci la 
cei mai inalți parametri, în 
strictă concordanță cu ritmuri
le mari în care pulsează viața 
țării, dar și cu superlativele noi
lor practici și căutări de pe 
mapamond. Fără excepție, pro
fesori de la vestite universi
tăți ale lumii sau experți de 
superclasă ai diferitelor orga
nisme internaționale care ne-au 
ținut prelegeri și-au mărturi
sit, nu fără surprindere, uimi
rea asupra universalității preo
cupărilor românilor, asupra ex
traordinarei lor deschideri spre 
nou, asupra hărniciei și strălu
cirii spiritului lor In materie 
de asimilare de noi cunoștințe 
și idei valoroase.

Ne perfecționăm preluind se
lectiv și invățlnd tot ce e mai 
bun de la alții. Dar, la rîndul 
nostru, sintem in măsură să în
vățăm și noi pe alții. La acest 
centru am intîlnit foarte mulți 
cursanți veniți din Africa, A- 
sia și chiar din America Latină 
pentru a se perfecționa aici, 
pentru a învăța din experiența 
noastră, din averea noastră in
telectuală, științifică, organiza
torică. Cuvintele lor pline de 
admirație și recunoștință nu 
erau izvorite din simpla 
curtoazie de oaspete, ci dintr-o 
adincă și fără inconjur expri
mată convingere.

La noi. un alt carat și scop
O. MILEA

(Continuare in pag. a lll-a)
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ROMÂNIEI'1
• Dimensiunile unei nobile politici culturale
• Lauda patriei, ideea-forță a spectacolelor 
amatorilor • Cronicarii realității imediate • Ta
lente autentice — afirmate in marele festival al 
muncii și creației: „Pasiunea artistică îmi împli
nește viața, îmi sporește bucuria muncii"; Bio
grafia unei pasiuni • Vernisaje ale expozițiilor

republicane de artă plastică
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PERIOADĂ DE MARI ÎNFĂPTUIRI ÎN DEZVOLTAREA
SOCIALISTE,

în amplul proces de făurire a 
omului nou, de modelare a con
științei sale de constructor de
votat și conștient al societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, Congresul educației politice 
și al culturii socialiste, de la a 
cărui desfășurare se împlinește 
astăzi un an are valoarea unui 
moment de importanță istorică. 
Jalonând direcțiile fundamen
tale ale transformării revoluțio
nare a societății, căile care 
trebuie urmate în activitatea de 
educare a întregului popor în 
spiritul mărețelor idealuri ale 
șocialismului și comunismului, 
congresul a elaborat și adoptat 
un program unitar, vizionar și 
lucid în același timp, al muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educative.

Crearea personalității umane 
de tip nou, obiectiv esențial și 
cerință primordială a construc
ției socialiste, reprezintă un 
grandios obiectiv. Realizarea 
lui, materializarea efectivă a a- 
cestui nobil deziderat este așa 
cum s-a arătat la congres, cau
za generală a întregului popor. 
Nu întâmplător în Expunerea 
prezentată la Congresul culturii 
și al educației socialiste secre
tarul general al partidului subli
nia : „Educația socialistă, dez
voltarea culturii revoluționare 
constituie o problemă de cea 
mai mare importanță și ea poa
te fi soluționată numai cu par
ticiparea activă a maselor popu
lare, a intregului nostru popor". 
Tocmai acesta este semnul dis
tinctiv al activității politico- 
ideologice desfășurate In anul, 
care a trecut. Pierind de la ce
rințele realității, sintetizînd ex
periența dobîndită de-a lungul 
anilor în opera de edificare a 
conștiinței socialiste, congresul 
a elaborat un program concret 
și precis de acțiune, a trasat 
orientări dare pentru propagan
da de partid, munca politică, 
activitatea de educație materia- 
list-științifică, creația literar- 
artistică, activitatea culturală 
de masă, editorială, într-un cu- 
vînt pentru toate sectoarele și 
toți factorii implicați în forma
rea conștiinței socialiste a oa-
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menilor muncii. Toate aceste 
orientări, sintetizate magistral 
în Programul de măsuri adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1976, și-au demonstrat 
forța mobilizatoare, capacitatea 
de a capta într-un unic flux e- 
nergia tuturor .membrilor socie
tății.

Privind retrospectiv, putem a- 
precia că anul care a trecut de 
la congres a fost un an bogat 
în realizări, un interval în care 
cei ce muncesc în toate dome
niile vieții sociale au așternut 
peste generoasele lor proiecte 
sigiliul faptei. Hotăririle con
gresului au devenit reperele 
conștiinței și ale muncii noas
tre. O muncă al cărei țel su
prem este afirmarea umanismu
lui revoluționar, a unui uma
nism civic, a unui umanism al 
faptei, c*re-și propune nu doar 
crearea de indivizi perfecțl, dar 
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izolați, ci afirmarea multilate
rală a personalității tuturor ce
lor ce construiesc o nouă orîn- 
duire.

însemnele acestui umanism de 
tip nou au devenit în anul care 
a trecut mai distincte decît 
oricând. Le identificăm în mun
ca avîntată. fără preget, pentru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor cincinalului revoluției teh- 
nico-științlflce. Amplele acțiuni 
de masă dedicate creșterii pro
ductivității muncii, introducerii 
cu promptitudine a tehnologii
lor noi, de mare randament, mo
dernizării agriculturii, creșterii 
in amploare a mișcării de ino
vații sint dovezile peremptorii, 
concludente, ale superioarei a- 
firmări a conștiinței socialiste. 
Un suprem argument al patrio
tismului socialist, revoluționar 
este exemplara coeziune cu 
care națiunea noastră a acțio
nat în timpul marii încercări 
din primăvara acestui an pen
tru înlăturarea rapidă a efecte
lor cutremurului, pentru a a

sigura dezvoltarea economiei 
noastre la parametrii planificați.

Calea unică a progresului este 
pentru toți cetățenii României 
socialiste — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— munca. Rolul de factor hotărî
tor al acesteia în educarea mo- 
ral-politică a maselor, rol subli
niat cu pregnanță la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste, și-a demonstrat și își 
demonstrează zi de zi, ceas de 
ceas, eficienta. Munca superioară 
este reflexul legic al unei con
științe superioare. Aceeași opțiu
ne pentru calitate poate fi obser
vată și în alte domenii. A cres
cut, putem afirma cu toată cer
titudinea, calitatea învățămîntu- 
lui politico-ideologic. Extinzîn- 
du-și aria, implicîndu-se tot mai 
profund în realitățile construc
ției socialiste, acesta a devenit 
un mod eficient de dotare a 

membrilor de partid, a uteciști- 
lor, a tuturor oamenilor muncii, 
cu cunoștințe fundamentale pri
vitoare la politica internă și ex
ternă a partidului nostru, cu o 
concepție marxistă despre lume 
și societate.

Arătând că cea mai importantă 
îndatorire a partidului nostru 
este „ridicarea, odată cu crește
rea bunăstării materiale, a nive
lului de cunoștințe al maselor 
pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și cunoașterii umane". 
Congresul educației politice și al 
culturii socialiste a exercitat o 
influență dinamizatoare în va
riate domenii ale muncii ideolo
gice și cultural-artistice.

Așezămintele din sistemul cul
turii de masă și-au asumat și 
mai profund statutul de foruri 
ale educației revoluționare, so
cialiste. Prin ele cultura a deve
nit și mai accentuat im bun al 
maselor și, totodată, un spațiu 
de manifestare a spiritului crea
tor al acestora. Intervalul care 

s-a scurs de la congresul de 
acum un an a fost marcat de 
Festivalul Cintarea României, a 
cărui fază republicană este în 
aceste zile în plină desfășurare. 
Festival al muncii și al creației 
libere, străine de orice exploa
tare, așa cum î'l definea tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Cintarea 
României înseamnă descoperirea 
și afirmarea în proporții de 
masă a noi și noi talente, im
punerea lor decisă în patrimo
niul noii culturi socialiste. 
Cercurile șl cenaclurile literar- 
artistice cu o activitate prodi
gioasă, formațiile de dansuri, 
teatrale, brigăzile artistice, or
chestrele de muzică populară, 
ușoară, simfonică, al căror nu
măr atinge impresionanta cifră 
de 80 000 sânt tot atitea moda
lități de însușire a marilor va
lori ale spiritului, dar și de 
creare a altora noi, autentice.

Această eflorescentă fără pre
cedent a mișcării cultural-artis- 
tice, eflorescentă stimulată direct 
de documentele Congresului edu
cației politice și al culturii socia
liste, certifică totodată capaci
tatea de creație a poporului șl 
In domeniul valorilor spirituale, 
nu numai In sfera celor mate
riale. Mai mult dedt oricînd. 
arta, cultura au devenit un te
ren al afirmării creativității în
tregii națiuni socialiste, nu un 
apanaj al unei elite.

Completând armonios acest 
proces de dezvoltare a conștiin
ței socialiste a maselor, creația 
profesionistă a Înregistrat noi 
și prestigioase succese. Emble
me ale unei nobile efervescente 
creatoare sint romanele politi.ce 
care dezbat probleme sociale 
majore, volumele de poezie pa
triotică. de gravă și lucidă me
ditație asupra condiției umane, 
studiile de critică și istorie lite
rară. piesele de teatru inspirate 
de istoria trecută și contem.no-> 

CONȘTIINȚEI 
POPORULUI 

rană a tării, operele muzicale, 
plastice. Expresie a angajării 
creatorilor In destinul socialist 
al tării, a adeziunii lor con
știente și integrale la cauza 
partidului, opera creatorilor pro
fesioniști este destinată înnobi
lării spirituale a tuturor cetățe
nilor României, indiferent de 
naționalitate. Este și aceasta, 
alături de multe altele, o ma
nifestare a patriotismului socia
list, revoluționar, forța motrice 
a progresului patriei.

Documentele congresului, cu 
deosebire Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. aduc o con
tribuție de excepțională impor
tanță la înțelegerea sensurilor 
majore ale patriotismului socia
list revoluționar. Rolul acestuia 
a fost definit în primul rind în 
funcție de aportul fiecărui cetă
țean al patriei la sporirea avu
ției naționale, la propășirea eco
nomică, la dezvoltarea tării și 
înscrierea ei In rîndul națiunilor 
dezvoltate. în acest an. prin 
succesele în muncă, prin con
stantele depășiri de producție, 
oamenii muncii au demonstrat 
nu numai o bună pregătire pro
fesională. ci și o superioară con
știință politică, o înțelegere în 
profunzime a patriotismului so
cialist revoluționar.

în sfera creației de valori 
materiale, ca și în sfera valori
lor spirituale, munca constituie 
etalonul fundamental al patrio
tismului revoluționar. Ea este în 
același timp criteriul primordial 
al afirmării omului nou. cu o 
înaltă conștiință. Desigur, pro
cesul formării personalității 
umane de tip nou este complex, 
de durată. El nu se poate 
realiza într-un timp scurt. De 
aceea, aplicarea hotăririlor Con
gresului educației politice și al 
culturii socialiste presupune în 
continuare efort perseverent, 
sistematic. efectuat cu simțul 
perspectivei. Educația socialistă 
a oamenilor muncii presupune 
șl pe viitor superioara antrenare 
Și stimulare a inițiativei oame
nilor muncii, a spiritului crea
tor al maselor, îmbunătățirea 
continuă a muncii politice, 
ideologice, culturale.



JOI 2 IUNIE 1977„SClNTEIA TINERETULUI'*' pag. 2 
------------------------------- -y.------------

Un an de la Congresul educației politice și al culturii socialiste

PERIOADĂ DE MARI ÎNFĂPTUIRI ÎN DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI 
SOCIALISTE, ÎN ÎNFLORIREA VIEȚII SPIRITUALE A POPORULUI

Totul pentru om, pentru afirmarea plenară a personalității sale
DATE PRIVIND DINAMICA ASCENDENTĂ A CULTURII SOCIALISTE

Ultimii ani au marcat un avint fără precedent al înfloririi cul
turii noastre, al apropierii maselor largi de valorile artei, lite
raturii și științei, valori pe care le receptează in calitate de be
neficiari. valori la izvodirea cărora contribuie prin exemplul 
bogatei și semnificativei lor experiențe sociale și de viată, si, 
adeseori, chiar prin puterea și autenticitatea talentului lor. Anul 
care a trecut de la istoricul Congres al educației politice și al 
culturii socialiste a ridicat întreaga noastră mișcare artistică si 
culturală la un nivel cu mult mai înalt, a așezat in fata acesteia

• în perioada 1971—1976
• s-au tipărit 24 200 titluri în 
425 800000 de exemplare, din
tre care 3 640 în limbile națio
nalităților conlocuitoare într-un 
tiraj de 22 790 000 de exem
plare • s-au realizat 1 048 de 
filme • spectatorii au avut 
prilejul să urmărească 1 543 de 
premiere dramatice și 340 de 
premiere muzicale • iubitorii 
de artă au putut participa la 
4 113 vernisaje de expoziții. • 
Tot între anii 1971-1976 s-au

tradus 2 850 titluri de cărți din 
literatura universală într-un tiraj 
de 83 000 000 exemplare 1976— 
1977. în anul care a urmat 
Congresului educației politice 
și al culturii socialiste au avut 
loc • 150 de premiere cu 
piese aparținînd dramaturgiei 
originale ® teatrele lirice și 
muzicale au oferit publicului 
104 lucrări noi • în domeniul 
artelor plastice s-au organi
zat 200 de expoziții românești, 
în țară și în străinătate • O re-

exigente sporite in nobila misiune de educare șt elevare spiri
tuală a poporului, care și-au arătat pină acum, prin faptă, 
roadele. Mărturie stau baza materială a culturii aflată in con
tinuă ascensiune, efervescenta creatoare, prin care s-a dăruit 
oamenilor noi valoroase opere, in sfirșit, prestigiosul succes al 
Festivalului national „Cîntarea României", competiție de mare 
anvergură și profundă semnificație socială, căreia ii datorăm 
astăzi afirmarea unor noi talente izvorite din popor, o partici
pare largă a acestuia la pulsul vital al Întregii noastre culturi.

trospectivă, succintă, a forțelor 
antrenate in Festivalul național 
„Cîntarea României": 80 000 
de formații artistice cu 2 000 000 
de artiști amatori, 5100 coruri 
(dintre care 2 000 nou înfiin
țate), 6 500 echipe de teatru, 
8 400 brigăzi artistice (susținute 
de 77 564 artiști amatori), 7742 
de formații de muzică populară 
și dans popular, 4 000 de 
cercuri și cenacluri artistice ce 
antrenează 50000 de creatori.
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ROMÂNIEI DIMENSIUNILE UNEI NOBILE
Lauda patriei, ideea-fortă 
a spectacolelor amatorilor IMEDIATE
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Incepînd de sîmbătă. scena 
Teatrului de Comedie din Ca
pitală găzduiește țin ala de ama
tori a Festivalului „Cîntarea 
României" (secțiunea teatre, 
montaje și recitaluri). S-au ca
lificat în finală, după o foarte 
exigentă sejrectie, cei mai buni 
dintre cei mai buni, exponenții 
superiori ai artei noastre ama
toare, veniți in faza republica
ră a festivalului nu neapărat să 
ciștige trofee sau lauri, cit, mal 
ales, să-și exprime bucuria, sa
tisfacția incomensurabilă de a 
putea participa intr-o asemenea 
competiție a muncii și a creației 
libere.

Deși la ora cînd apar aceste 
ringuri încă nu cunoaștem lau- 
reații. dominanta concursului s-a 
făcut simțită din clipele imediat 
următoare deschiderii oficiale a 
etapei republicane ; și aceasta 
nu este alta decit patriotismul. 
Pot să spun cu satisfacție că 
nici tina din reprezentațiile 
vizionate de mine în zilele com
petiției nu exprima altceva de- 
cjt un puternic atașament față 
oe patrie și partid, o implicare 
totală, sinceră. în politica de 
construire a societății noastre 
socialiste ; și, în același timp, 
un pios omagiu adus înaintași
lor, o rememorare a momentelor 
cruciale înscrise pe carta liber
tății noastre.

E greu să treci în revistă. în 
doar cîteva rînduri. zecile și 
zecile de montări care au apă
rut în fața ochilor spectatorilor 
si specialiștilor aflati în sala 
teatrului în aceste zile. Și to- 

memoria mea afectivă a

înregistrat, durabil, spectacole 
teatrale monumentale, ambițioa
se. în care rolul echipei dobin- 
dea o mare pondere — cum ar 
fi Io. Mircea Voievod de Dan 
Târchilă. în interpretarea for
mației „Dunărea" din Medgidia, 
ori Curcanii lui Grigore Ven
tura. întruchipați de membrii 
echipei de teatru a G.S.I.C. 
Azot din Galați. Textele nu 
sînt deloc comode — chiar 
pentru trupele profesioniste — 
și numai faptul că amatorii din 
cele două orașe și-au asumat 
sarcina concretizării lor scenice, 
întT-un stil contemporan, mi se 
pare elocvent pentru seriozita
tea și competenta cu care au 
privit această manifestare.

De o altă factură, avînd o altă 
sursă de inspirație, lucrări gen 
Anotimpuri de Ion D. Șerban 
(in montarea Teatrului Popular 
din Călărași), ori Ediție specială 
cu... Păcală și Tindaiă de 
Ispițescu (realizată de 
componenții formației de 
a căminului cultural din 
— Călimănești) 
plan tematic — 
portante. Prima 
un crîmpei de 
desprins din actualitatea unei 
unități economice a Bărăganu
lui ; iar cealaltă, se întruchi
pează sub aspectul unei satire 
copioase, în tușe necruțătoare, 
la adresa superficialității unora 
din responsabilii cu munca 
culturală de la sate. Oprindu-mă 
doar la aceste exemple, mi se 
pare că importantei tematic»

subliniată mai sus ii mai putem 
adăuga una : cea a diversității 
mijloacelor 
caracterelor înfățișate.

Nu altfel s-au prezentai 
ținătorii montajelor literal 
zicale, ori recitatorii. Șezi 
la Siliște în 1877 (alcăti 
căminul cultural din SaNș 
Fără lege și jedeeată (că 
cultural din Costești) au cucerit, 
pe merit, ropote de aplauze, 
atingind un grad emoțional in
credibil. Dincolo de faptul că 
ele omagiază cele două eveni
mente importante ale istoriei 
noastre (1877 și 1907), dincolo 
de trăirea convingătoare a ac
torilor, ori de omogenitatea 
distribuțiilor, acești interpret! 
au uimit pur și simplu audito
riul prin puternica lor persona
litate. Simplitatea profundă a 
primei mizanscene, ori extraor
dinarul simt al ritmului, al evo
luției dinamice, tensionate — 
vizibile în ultima — mi se par 
deja atu-url pentru orice com
petiție. de orice nivel artistic. în 
fine, trebuie să mai mărturisesc 
că recitalul de poezie Efigie, 
susținut de elevii Școlii militare 
de ofițeri activi „Nicolae Bălces- 
cu“ din Sibiu, a reușit să mobi
lizeze întreaga sală prin vocația 
sa revoluționară.

Trei genuri artistice diferite, 
slujite cu har și entuziasm de 
sute de artiști amatori, sub 
semnul unei singure intenții : 
aceea de a ridica tot mai mult 
nivelul teatrului nostru de ama-

REALITAT1I*
O formație mu aplaudată 

(și pe bună dreptate !) de 
publicul prezent in saia 
Teatrului satinc-muzical „C. 
Tănase" a fost Grupul de 
satiră și umor al Casei de 
cultură din Găești. Verva, 
ironia incisivă, umorii sa
vuros și inteligent, ta fine 
regia ingenioasă, știința miș
cării scenice dădeau cu toa
tele impresia că te afli in 
fața unor actori experimen
tați. Impresie nu lipsită de 
adevăr. Formația nu datează 
de puțin timp, ci se numără 
printre primele din țară (ne 
referim acum la vîrstă. de
sigur). anul ei de naștere 
fiind 1954. Ea are deci tradi
ție. iar tradiția este ceva si
milar nobleții. Obligă ! Ama
torii din Găești nu se refuză 
acestei obligații. Dimpotrivă, 
fac din ea un titlu de min- 
drie. Un titlu onorat de ob
ținerea de trei ori a titlului 
de laureată a festivalelor na
ționale ale artiștilor amatori. 
Evoluția din seara de marți 
a fost pe măsura prestigiu
lui. Acesta nu se bazează însă 
doar pe înzestrarea artistică 
a componenților. Talentul 
lor e ajutat de repertoriu. 
Brigada din Găești este un 
cronicar al realității imedia
te : activitatea de zi cu zi a 
unor colective de muncă din

localitate. Firește. profilul 
formației presupune spirit 
critic. Nu ..poanta" facilă, nu 
anecdotica pitorească, ca
lamburul ieftin au caracteri
zat scheciurile si cupletele, 
ci satira directă, corosivă, 
neascunsă in catifele. Mem
brii grupului au declarat un 
adevărat ..război" lipsei de 
conștiinciozitate, incompe
tenței, dorinței de parvenire 
la nivelul ierarhiei, nu și la 
nivelul pregătirii profesiona
le. servilismului. Tare 
condeiate" în 
pline de nerv, de haz auten
tic. reliefat de interpretarea 
dezinvoltă a lui Nicolae Co- 
valciuc. Constantin 
Lucia Uța ș.a.

— Dacă există o cheie a 
succesului nostru — ne-a 
spus muncitorul Nicolae Con- 
stantinescu, membru al for
mației — aceasta este aten
ția la viața colegilor noștri 
de muncă din oraș. Nu se 
poate trece cu indiferentă 
prin viață. Incompetenta ne 
intrigă și ne supără. Lenea 
și chiulul, așijderea. Ne plac 
însă și pozitivii și căutăm 
să-i popularizăm așa cum o 
merită. Și încă o vorbă . 
vrem să fim și noi, la locul 
de muncă, exemple.

Și sînt.
V. ATANASIU

„în-
„momente"

Juca,

BOGDAN ULMU

ADRIAN CIUREA
muncitor - Regionala C.F.R. București

SILVIA PELEA
telefonistă — P.T.T.R. Urzicenl

POLITICI CULTURALE
Străbătînd zilele trecute sala 

Dalles, ce adăpostește extrem de 
interesanta, elocventa Expozi
ție de carte românească și de 
mijloace de informare si edu
care a maselor, am întîlnit în 
fața bogatelor ei standuri zeci 
și sute de prieteni, cunoscuți și 
necunoscuți — scriitori, artiști, 
ingineri. tehnicieni. ștudenti. 
elevi — oameni de cele mai di
verse profesiuni, preocupări și 
virste. cititori pasionați ai căr
ții. Prezența lor acolo mi-a apă
rut firească, cum firească este 
Si intîlnire» lor zilnică in libră
rii. în fata chioșcurilor si punc
telor de vinzare a cărții, căutind 
febril autorul preferat, cerce- 
tînd cu interes lista ultimelor 
noutăți apărute, comentînd eve
nimentul editorial al zilei.

Pentru mine, scriitor. Măria 
Sa Publicul nu e o abstracțiune, 
pentru că sînt multi ani 
cînd. urmărind neîntrerupt 
ruințele cărții, am învățat 
cunosc și adîncile mutații 
creșterea interesului pentru lec
tură. pentru cunoaștere și pre
ferințele cititorilor, dar mai cu 
seamă amplul fenomen de satis
facere mereu mai cuprinzătoare, 
din partea statului, a trebuințe
lor spirituale ale maselor largi 
de oameni ai muncii. Una dintre 
cele mai mari realizări ale so
cietății socialiste este ridicarea 
la înțelesul superior a! slovei a 
maselor celor mai largi, for
marea cititorului si a aspirației 
sale pentru idei.

îndrumată de Partidul Co
munist Român, 
torială din tara 
rește. inspirat 
scopuri nobile. __ __________
încredințind cârtii un rol social 
activ și permanent : cuceririle 
gindirii și artei din toate timpu-

Mircea Horia Simionescu

rile. ale culturii din vremea 
noastră — caracterizată printr-o 
spectaculoasă explozie informa
țională — stau la baza dezvol
tării României socialiste și car
tea este un vehicul mobil deo
sebit de penetrant al ideilor 
înaintate, al noului, al deveni
rii. Cunoaștem astăzi. închegată 
rațional si inspirată permanent 
de cele mai însuflețitoare idei 
umaniste, o adevărată strategie 
a cărții, o luminată politică edi
torială, instrument viu de inves
tigare șl. totodată, de tezauri
zare a valorilor din toate tim
purile. Expoziția de la Dalles 
izbutește în mod minunat să 
demonstreze cit de amplă este 
secțiunea de racord a cerințelor 
spirituale ale tuturor categorii
lor de oameni însetați de adevăr 
și frumos, ca ofertă generoasă a 
sistemului editorial. în același 
timp, judecind după exigentele 
omului modern, expoziția arată 
cu limpezime cit de deschis se 
prezintă tabloul interesului pu
blic și al editorilor în a cuprin
de în marea ofensivă a slovei 
tipărite tot ceea ce este viu. 
peren și rodnic din creația min
tii și inimii oamenilor iscusiți 
de la noi și de pe alte meri
diane, spre a-1 comunica celor 
dornici să-l primească si să-1 
îmbogățească prin propriile lor 
daruri și virtuți.

Cifrele sînt elocvente : între 
1971 și 1976. editurile noastre au 
tipărit 24 200 de titluri într-un 
tiraj de 425 800 000 de exem
plare. Dintre aceste titluri. 3 640 
reprezintă lucrări în limbile na
ționalităților conlocuitoare, cu 
un tiraj de aproape 23 de mi
lioane de exemplare ! De marea 
varietate tematică își poate da 
oricine seama : 
expoziției sînt 
de beletristică (literatura origi
nală ocupă un loc de frunte — 
cu 4 770 de cărți și nu mai puțin 
de 57 220 000 de exemplare), cărți 
de știință, de artă, pentru copii 
și tineret etc.

Ceea ce este impresionant, pe 
cit de firesc apare, este felul 
inteligent, plin de semnificații 
în care se concretizează indica
țiile partidului privind valorifi
carea critică a moștenirii artis
tice. literare, științifice. Ediții 
atent îngrijite ale operelor lui 
Bălcescu și Heliade Rădulescu, 
ale lui Emlnescu și Arghezi. ale 
lui Blaga și Fundoianu dove
desc aceeași sistematică grijă de 
a transporta peste generații și 
timp comoara de gîndire și sim
țire ce argumentează, dacă mai 
e nevoie, temeinicia masei pen
tru cultură, nobilele năzuințe 
ale înaintașilor, ilustrele lor în
făptuiri spirituale, exemplarei» 
virtuți expresive ale limbii ro-

în standurile 
Înfățișate cărți

i

mâne. Ampla inventariere și re
punere în circulația cuvenită a 
tradiției este emoționantă și ex
primă elocvent continuitatea de 
spirit, de efort, de creație.

Țara noastră, cultura și civi
lizația ei sînt dintotdeauna des
chise oricărei valori aparținînd 
altor popoare. Recepționăm as
tăzi cu sporită dragoste și inte
res valorile autentice de pretu
tindeni. Traducerile acestor 
cinci ani Însumează 2 850 de 
titluri, intr-un tiraj de 83 000 000 
de exemplare. Am tradus exce
lent Ovidiu și Platon. Balzac și 
Taine, literatura, arta și știința 
contemporană sînt ilustrate de 
nume ca Malraux și Unamuno, 
Camus și Felix Klee. De Chirico 
și Andră Lhote, Giulio Carlo 
Argan și Eugenio d’Ors. Mar
cuse și Gabriel Garcia Marquez. 
Goffredo Parise. Virginia Woolf 
Si Italo Svevo. Ar însemna să 
alcătuim o imensă listă de nume 
dacă ar fi să cităm măcar au
torii unor colecții ca acelea di
fuzate de editurile Univers și^ 
Meridiane, in ultimul an. DetnhW 
a fi subliniat ni se pare și fap
tul că literaturile din care tra
ducem nu se restrins. ca în alte 
părți, la aria geografică si spi
rituală tradițională, ci cuprind 
zone de cultură noi. ale țărilor 
si continentelor intrate mai re
cent în circulația valorilor : ță
rile în curs de dezvoltare. înțe
legerea și punerea în valoare a 
acestor comori este Înlesnită de 
studii ale unor exegeti români 
ca Edgar Papu, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, Valeriu Râpeanu, 
Silvian Iosifescu. Marian Popa 
și alții, ale căror ediții critice 
cunosc adevărate succese de li
brărie.

Expoziția este generoasă in a 
pune în lumină și felul în care 
se difuzează cartea în rindul ci
titorilor ei. Dispunem de o rețea 
de 1 900 de librării, de 9 450 de . 
raioane si puncte de desfacere a 
cărții, ajutate de 10 000 de difu
zor! voluntari activind în uzine, 
cluburi, biblioteci si cămine cul
turale.

Impresionantă este si evoluția 
publicațiilor. Cititorului îi sînt 
oferite 505 publicații, dintre care 
19 pentru tineret și 5 pentru co
pii, apar în București și în tară 
11 reviste literare (în 70 000 da 
exemplare), 24 reviste culturale 
Si social-politice (în 436 000 de 
exemplare).

Cifrele sînt 
trebuie citite 
ochiul dar și 
că sub severa lor fizionomie se 
află o idee, se află strategia 
politică despre care am amintit 
la început și care ar putea fi 
rezumată în cîteva cuvinte : bi
ruința cărții este biruința po
porului ce își cucerește dreptul 
la cultură, la libertate, la crea
ție impetuoasă.

impresionante, ele 
însă nu numai cu 
cu inima, pentru

Adrian Ciurea este electrome
canic la Regionala C.F.R. Bucu
rești. L-am remarcat in spec
tacolul cu balada „Închinarea 
lui Pintea cel viteaz" de Domi
nic Stanca, prezentat de grupul 
de teatru „Eveniment" al An
samblului artistic al U.T.C. 
L-am remarcat pentru patosul 
recitării sale, pentru mișcarea 
scenică impetuoasă, pentru pa
siunea — evidentă — cu care 
participa la închegarea unui 
ansamblu armonios, convingă
tor, patetic. Dealtfel, colectivul 
teatral de amatori „Eveniment" 
al Ansamblului U.T.C., care a 
cules aplauze și trofee nu nu
mai in țară ci și peste hotare — 
nu mai departe decit anul tre
cut. in vara lui 1976, cu specta
colul „Ritualuri" la Festivalul 
teatrului pentru tineret de la 
Zagreb a obținut locul I și di
ploma de onoare a juriului — 
practică un teatru experimen
tal, in sensul că-și caută o mo
dalitate de expresie proprie, în 
care gestul, vocea, crescendoul 
dramatic al recitării creează o 
stare de spirit emoționantă, in 
consens cu sensurile înalte, 
profunde ale spectacolelor.

Adrian Ciurea a venit aici 
după o biografie artistică și 
muncitorească care au mers tot 
timpul împreună. Cea artistică 
a inceput, firesc, mai devreme, 
ta acel liceu de tradiție cultu

rală din Dej, „Andrei Mure- 
șeanu".

— Cind liceul, în 1967, a prl-' 
mit numele de Andrei Mureșea- 
nu, am dat un spectacol foarte 
frumos, în care eu interpretam 
chiar rolul lui Mureșeanu. 
Atunci m-am îndrăgostit de 
teatru, pentru capacitatea lui de 
a acționa direct asupra conști
ințelor. pentru vibrantul lui me
saj umanist. Dacă m-ațl între
ba, de ce faci teatru de ama
tori, pentru că ai talent și vrei 
să ți-1 afirmi, sau pentru că 
iubești teatrul, v-aș răspunde 
că. în primul rînd pentru că iu
besc teatrul. Evident, cred că 
pot să-l și fac, fără pretenții 
profesioniste, pentru că iarăși 
cred că dacă e frumos și nobil 
să iubești teatrul, tocmai de a- 
ceea nu trebuie să te urci pe 
scenă fără o temeinică pregăti
re, fără multe ore de repetiție, 
fără...talent. De aceea festiva
lul „Cîntarea României", consti
tuind un imbold și un ferment 
emulativ de o excepțională 
semnificație — să nu uităm că 
la startul competiției au fost 
prezente mii de colective tea
trale din întreaga țară — mai 
are și meritul la fel de impor
tant că. prin caracterul ei com
petitiv, pune un accent deose
bit pe calitate".

— Spuneți lucruri adevărate 

și frumoase, dar... de ce vă 
uitați mereu la ceas ? Abia ați 
coborit de pe scenă I

— Vă rog să mă iertați, dar 
astăzi mai disput o finală! Bri
gada artistică din întreprinderea 
noastră, Regionala C.F.R. Bucu
rești, este la rind'u-i prezentă 
pe scena finalei. Ba mai mult, 
nu ne lăsăm pină nu luăm lo
cul I pe țară ! E frumos măcar 
că vrem și eu zic că avem și 
motive să vrem. Cind am venit, 
repartizat după absolvirea cursu
rilor postliceale in această în
treprindere, brigada avea deja 
vechi tradiții. Avem un meșter 
la noi, Iancu Avram, atit de ini
mos, sufletul brigăzii, textier, 
compozitor, regizor, care a sus
ținut activitatea acestei brigăzi 
de-a lungul anilor, a contribuit 
la creșterea prestigiului aces
teia in întreprindere.

— Cu ce ginduri plecați de la 
această fază republicană a Fes
tivalului „Cîntarea României" ?

— M-a impresionat in primul 
rînd amploarea, anvergura fes
tivalului, care denotă excepțio
nala efervescență creatoare de 
pe întreg cuprinsul patriei. Or 
să ciștige cei mai buni. Dar 
cred că, de fapt, ciștigul e al 
nostru, al tuturor, artiști și spec
tatori, care am participat la o 
veritabilă sărbătoare a artei ți 
simțirii înalte, patriotice, socia
liste. Firește, cu gindul de a 
persevera.

— Silvia Pelea, am fost acum 
cițiva ani la Urziceni. Am avut 
atunci o foarte plăcută surpriză 
intilnind aici un grup de pasio
nați artiști amatori, in frunte cu 
profesorul Anatol Pavlovski. 
Nu-l văd printre suporterii for
mației voastre de teatru pe to
varășul profesor.

Fata frumoasă din fața mea, 
pe care o admirasem într-un 
rol greu, ca orice rol in care 
trebuie să recreezi un erou na
țional, in cazul dat, Ecaterina 
Teodoroiu din piesa „Eroina de 
pe Jii" de Nicolae Tăutu, imi 
zimbește, se bucură că îl cu
nosc pe profesorul Anatol Pav
lovski și echipa luf de atunci.

— Tovarășul profesor Pavlov
ski, pe vremea cind eram elevă, 
ne-a „văzut" pe cițiva și ne-a 
indemnat să facem teatru de a- 
matori. A inceput cu orice 
inceput normal in construirea 
unei pasiuni, ne-a pus in mină 
cărți, ne-a alcătuit o bibliogra
fie fundamentală, o bibliogra
fie care se îmbogățește mereu. 
Silvia Pelea consideră că tradi
ția, atunci cind există, trebuie 
continuată, „trebuie justificată", 
cum se exprimă ea.

— Dar Festivalul „Cîntarea 
României" a demonstrat că po
tențialul de creație, de forțe ar
tistice de pe întreg cuprinsul ță
rii este imens. Cred că o să se 
poată vorbi despre o tradiție 
care începe eu această primă *" 

diție, în foarte multe locuri și 
impetuozitatea acestui inceput 
este demonstrată și de faptul că 
„vechimea" unor formații n-a 
fost un criteriu in ceea ce pri
vește nivelul la care s-au pre
zentat. La noi, la Urziceni, există 
un cineclub tinăr care este pre
zent acum in finală și care deja 
reprezintă o prezență vie, acti
vă, în viața culturală a orașului 
nostru.

Silvia Pelea, „vedeta" forma
ției folosește foarte des, contrar 
a ceea ce se spune de obicei des
pre vedete, cuvintul „noi". In 
acest pronume personal care 
desemnează o colectivitate, ea in
troduce in discuție multe nume, 
nume de artiști amatori entu
ziaști, care fac din pasiunea lor 
pentru un gen sau altul de artă 
un act de conștiință activă, 
profund implicată în procesul 
educațional al celor care ii 
aplaudă, a tineretului în speci
al : învățătoarea Bratu Maria, 
inginerul Virgil Băncilă, învă
țătoarea Stela Constantinescu și 
atîția alții.

— De fapt, in formațiile noas
tre care activează in moderna 
și incăpătoarea casă de cultură
— de teatru, balet, dans tema
tic, cineclub sau cenaclu literar
— vin artiști amatori de toate 
profesiile, de la I.C.F.T., de la 
Ferite, de la Fabrica de cerami
că, de la Fabrica de zahăr, de 
ta P.T.T., profesori, învățători, 

elevi. Pasiunea pentru arta a- 
motoare ne adună pe toți și 
dacă ne întrebi, in parte, ce 
profesie avem, poți căpăta un 
tablou complet al compoziției 
sociale a orașului nostru !

— Dumneavoastră sinteți ope
ratoare P.T.T., telefonistă, e o 
muncă deloc ușoară. Cum o im- 
păcați cu activitatea de artistă 
amatoare ?

— „Cintarea României" este 
un festival al muncii ți al crea
ției. In formațiile noastre de 
amatori activează numai oa
meni care sint stimați la locul 
de muncă din toate punctele de 
vedere. In felul acesta mi se 
pare că v-am răspuns la între
bare. Ar trebui doar să adaug 
că noi nu avem o activitate spo
radică, de concurs, ci veritabile 
stagiuni permanente.

Silvia Pelea vorbește frumos, 
pentru că vorbește din inimă, 
așa cum a făcut și pe scenă. Ea 
este unul din cei 14 mii de ti
neri de toate virstele, care în 
aceste zile sărbătorești au făcut 
să răsune pe scena finalei Fes
tivalului „Cîntarea României" 
dragostea de viață, puterea iu
birii de țară, cîntecul viguros 
al victoriei noastre socialiste, 
căreia ti adăugăm cu fiecare 
succes noi dimensiuni.

SMARANDA JELESCU

Vernisaje ale expozițiilor
republicane de

In sala de marmură a Casei 
Scinteii a avut loc. miercuri la 
amiază, deschiderea expozițiilor 
republicane de artă populară, 
artă plastică și artă fotografică 
de amatori, organizate în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". După cum arăta la 
festivitatea de deschidere criti
cul Vasile Drăguț, rectorul In
stitutului de arte plastice ..Ni
colae Grigorescu", cele trei ex
poziții reunesc valoroase lucrări 
ale' creatorilor populari și ama
tori supuse aprecierii publice și 
selecționate de jurii în etapele 
succesive ale Festivalului. Ele 
reprezintă o cuprinzătoare sin
teză a creației celor 2 358 de 
cercuri și cenacluri — care în
sumează 29 588 artiști populari. 
Si artiști amatori — și a celor 
aproape 8 500 creatori individuali 
înscriși la concursul de creație 
din cadrul Festivalului ..Cinta- 
rea României". Cele peste 3 000 
de lucrări expuse oglindesc, 
prin limbajul lor specific si prin 
marea varietate tematică și ti
pologică, trăsăturile unitare, o- 
riginale. ale creației noastre na
ționale. Bogăției tematice oferi» 
*• artiștilor d» fcvmrtnl st mw.

artă plastică
zentul patriei noastre, de lupta 
și munca avîntată a maselor 
populare în construirea unei 
vieți tot mai înfloritoare i se 
adaugă. în mod relevant in ex
poziție. marea diversitate a rea
lizărilor plastice, care conturea
ză numeroase personalități re
marcate in cadrul emulației pri
lejuite de această primă ediție 
a Festivaluîui național „Cînta
rea României", strălucitoare ma
nifestare a virtuților artistice 
ale poporului și elocventă expre
sie a democratismului politicii 
culturale a partidului nostru.

♦
Foaierul Teatrului Național 

„I. L. Caragiale" găzduiește, ta 
cadrul Festivalului „Cîntarea 
României", Expoziția republica
nă de pictură șl sculptură alcă
tuită din lucrările selecționate 
în etapele anterioare în care au 
fost antrenați artiștii plastici 
profesioniști din tara noastră, 
în același timp, alte expoziții 
de amploare al» artiștilor profe
sioniști au fost organizate ta 
două mari orașe : cea de grafică 
ta Cluj-Napoca și cea de artă 
deocratirt ta onte
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AGEXIIA
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Italiene, GIOVANNI 
LEONE, următoarea telegramă :

La Ziua națională a Republicii Italiene, vă transmit, In numele 
meu și al poporului român, calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări pentru prosperitatea și bunăstarea poporului italian 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de tradițională prietenie ș! 
colaborare româno-italiene vor continua să se dezvolte în toate do
meniile, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii 
și cooperării în Europa și în lume.

Primul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MĂNESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, GIULIO ANDREOTTI, următoarea telegramă:

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, vă adresez, in 
'numele meu și al guvernului român, cele mai sincere felicitări. 
Dorim ca relațiile de prietenie dintre cele două țări și popoare să 
cunoască noi dezvoltări, în toate domeniile.

★ ★ ★

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Regelui HUSSEIN I, următoarea 
telegramă :

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre, In numele po
porului iordanian, aț guvernului și al meu personal, cordiale mul
țumiri pentru felicitările și bunele urări transmise cu ocazia Zilei 
Independenței a Iordaniei și a Zilei armatei.

Primiți cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre 
și de prosperitate continuă pentru poporul și tara dumneavoastră.

Primiri la primul ministru al guvernului

Cu prilejul Zi'lei naționale a 
Italiei. Institutul român pentru 
relațiile culturale eu străinăta
tea a organizat, miercuri, in Ca
pitală. oj manifestare culturală.

Prof. dr. doc. Alexandru Bă
lăci, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, a prezentat. în cuvin-

In ziîele de 30 mal — 1 îunle 
a.c. s-a desfășurat la Drobeta- 
Tr. Severin și Kladovo întîlnirea 
de lucru a Comisiei de politică 
externă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări 
Naționale și Comisiei de politică 
externă a Adunării Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Delegația română a fost con
dusă de Vasile Pungan. pre- 

Ședințele Comisiei de politică 
externă și cooperare economică 
internațională a Marii Adunări 
Naționale, iar cea iugoslavă de 
Mihailo Iavorski, președintele 
Comisiei de politică externă a 
Adunării Republicii Socialist» 
Federative Iugoslavia.

Cele două delegații au efectuat 
un larg schimb de păreri privind 
activitatea internațională a celor 
două țări și îndeosebi în legă
tură cu apropiata reuniune de 
la Belgrad consacrată securității 
și cooperării în Europa, instau
rarea noii ordini economice si 
politice internaționale. proble
mele dezarmării șl sesiunea spe
cială a O.N.U. dedicată dezarmă
rii. mișcarea de nealiniere.

In cursu'l convorbirilor s-au 
analizat stadiul actual și căile 
de dezvoltare a relațiilor româ- 
no-iugoslave. modul în care se 
realizează traducerea în viață a 
hotărîrilor și măsurilor stabilite 
cu ocazia convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se
cretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, șl 
Ioslp Broz Tito, președintele Re
publicii Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, In timpul vi
zitei din septembrie 1976.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă priete
nie și colaborare tovărășească.

Cele două delegații au fost pri

tul rostit cu această ocazie, im
presii de călătorie din. Italia, 
relevînd. totodată, o serie de 
aspecte ale colaborării româno- 
italiene în plan politic, econo
mic. cultural.

In continuare a fost vizionat 
un film documentar, producție a 
studiourilor italiene.

mite de Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar ai Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular al 
județului Mehedinți.

*
Acad. Șerban Țițeica. vicepre

ședinte al Academiei R.S. Româ
nia. Ion Ceterchi. vicepreședin
te al Academiei de științe socia
le și politice, și acad. Dusan Ka- 
nazir. vicepreședinte al Acade
miei slrbe de științe și arte, au 
semnat, miercuri, la București, 
Planul de colaborare științifică 
pe anii 1977—1978 intre aceste 
instituții.

Planul va permite dezvoltarea 
In continuare a colaborării în 
diferite domenii ale științelor 
tehnice și ale naturii, precum și 
In științele sociale.

*
La București a fost semnat 

miercuri un memorandum pri
vind dezvoltarea relațiilor co
merciale si de cooperare eco
nomică. industrială si tehnică 
româno-spaniole. si pe terte 
piețe.

Din partea română, documen
tul a fost semnat de Constantin 
Stanciu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, 
iar din partea spaniolă de E- 
duardo Pefia, subsecretar de stat 
la Ministerul Comerțului al Spa
niei.

A participat Ion Pătan. vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si co
operării economice internatîo- 
nale..

A fost prezent Jose Carlos 
Gonzales-Campo Dal-Re. amba
sadorul Spaniei la București.

In cursul aceleiași zile delega
ția economică spaniolă, care a 
făcut o vizită In tara noastră, a 
părăsit Capitala.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii' Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, miercuri după-amiază, 
în vizită protocolară de prezen
tare pe Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

Miercuri a sosit în Capitală 
Giancarlo Ghironzi. secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
Republicii San Marino, care, la 
invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu. 
face o vizită oficială in țara 
noastră. La aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost intimpinat de 
George Macovescu. de alte per
soane oficiale

In cursul aceleiași zile, la 
M.A.E. au început convorbirile 
Intre cei doi miniștri, in cadrul 
cărora s-a făcut un schimb de 
opinii cu privire la unele pro
bleme internaționale și îndeo
sebi la aspecte ale cooperării și 
securității De continentul eu
ropean. fiind exprimată hotă- 
rirea cotnună de a acționa pen
tru ca apropiata reuniune de la 
Belgrad să dea un puternic 
Impuls aplicării Actului final al 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare in Europa de la 
Helsinki.

*
Miercuri au început la Bucu

rești lucrările celei de-a VTII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică. științifi
că și tehnică. La deschiderea 
lucrărilor. Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române 
în comisie, și Andrâ Rossi, mi
nistrul comerțului exterior al 
Franței. președintele părții 
franceze în comisie, au expri
mat satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor româno- 
franceze pe multiple planuri, 
dorința comună a pârtilor de a 
acționa in continuare pentru 
amplificarea acestora, prin tra
ducerea în viață a înțelegerilor 
și acordurilor convenite între 
cele două țări.

Comisia analizează stadiul 
îndeplinirii Protocolului cu pri
vire la acțiunile și măsurile 
convenite pentru dezvoltarea 
relațiilor economice de coopera
re industrială, tehnico-științifi- 
că și pe terțe piețe, precum și 
pentru extinderea schimburilor 
comerciale dintre România și 
Franța, semnat la Paris în de
cembrie 1976, ale prevederilor 
precedentei sesiuni, examinează 
posibilitățile existente pentru 
extinderea relațiilor dintre cele 
două țări.

în aceeași zi. tovarășul Manea 
Mănescu. primul ministru al gu
vernului, a primit in vizită de 
rămas bun pe A H. Croin, am
basadorul Olandei la București, 
cu ocazia încheierii misiunii în 
țara noastră.

La lucrări participă Raoul De- 
laye, ambasadorul Franței la 
București.

In cursul aceleiași Zile. Ion 
Pățan. viceprim-mmis'ru al gu
vernului. ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit pe 
Andre Rossi, ministrul comer
țului exterior al Franței. De 
asemenea, oaspetele a avut o 
Intilnire cu Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice.

*
Miercuri. 1 iunie a.c., la înche

ierea vizitei făcute în România, 
delegația C.C. al P.C.U.S.. con
dusă de tovarășul M. V. Zimia- 
nin. secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a avut o nouă intilnire la C.C. 
al P.C.R. cu tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul întllniril. desfășu
rată intr-o atmosferă caldă, de 
cordialitate tovărășească, a fost 
semnat „Planul de colaborare 
ideologică între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist 'a! Uniunii Sovietice pe anii 
1977—1980-.

Au participat activiști ai C.C. 
al P.C.R., precum și ambasado
rul U.R.S.S. la București, V. L 
Drozdenko.

Miercuri la amiază, delegația 
C.C. al P.C.U.S. a părăsit Capi
tala, plecind spre patrie.

*
Miercuri a părăsit Capitala 

delegația kuweitiană condusă de 
ing. Mahmud Khalil Al-Adassa- 
ni, adjunct al ministrului petro
lului. președintele părții kuwei- 
tiene în Comisia mixtă pentru 
Complexul petrochimic Marea 
Neagră.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala Reiulf Steen, președin 
tele Partidului Muncitoresc Nor
vegian, care, la invitația Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, a făcut o vizită 
In tara noastră. Oaspetele a fost 
Însoțit de Bjorn Tore Godal. se
cretar pentru probleme interna
ționale ale partidului.

Campania agricolă
Pentru ca nimic din rodu! pămîntului să nu se 
piardă, pe toate terenurile cultivate cu plante 

prăsitoare

AMPLĂ DESFĂȘURARE
DE FORTE IA LUCRĂRILE de Întreținere

în primele ore ale zilei de 
ieri am putut urmări pe ogoa
rele mai multor cooperative 
agricole din județul Galați o 
amplă desfășurare de forțe la 
întreținerea culturilor. Dînd curs 
măsurilor stabilite de comanda
mentul județean. în comuna In
dependenta, de pildă, peste 580 
cooperatori munceau încă din 
zori, cu ambiție, cu dăruire, la 
prășitul porumbului. „Pină in 
prezent, ne spunea tovarășul 
Neagu Frangulea. președintele 
C.A.P., porumbul a fost prășit 
mecanic pe 1 385 ha. și manual 
pe 1 200 ha. Vrem să terminăm 
în două zile. Cele 8 echipe de 
prășitori, susținute nu numai cu 
sfatul ci și cu brațele, de mine 
și de inginerul șef. sint intr-o 
permanentă întrecere. Deocam
dată. în frunte este echipa lui 
Iordan Stanciu". Și la celelalte 
culturi prășitoare se lucrează în 
aceleași condiții de bună orga
nizare și mobilizare a forțelor 
și utilajelor. Ca urmare, a doua 
prășilă mecanică și manuală la 
sfecla de zahăr s-a încheia*, ieri 
pe întreaga suprafață cultivată 
de 120 ha. Un ritm superior 
prevederilor zilnice se înregis
trează șl pe solele de floarea- 
soarelui: a doua prașilă meca-, 
nlcă s-a încheiat pe cele 500 
ha, rămlnlnd, spre seară, mal 
puțin de 100 ha pentru prășit 
manual. O contribuție im
portantă la buna întreținere a 
culturilor și-o aduc și tinerii 
mecanizatori Intre care, reținem 
numele lui Ion Mogoș și Du
mitru Tudorache.

La Corod, cîmpul mal frumos 
• Deși vremea continuă să fie ploioasă, în unitățile agricole din 

județul Buzău se întreprind largi acțiuni pentru intreținerea cul
turilor. Zeci de mii de țărani cooperatori și mecanizatori participă, 
zilnic, la această lucrare. Ca urmare, pînă în prezent, prașila a 
doua — mecanică și manuală — la sfecla de zahăr și floarea-soa- 
relui a fost încheiată, iar a treia — lucrare aflată la început — s-a 
efectuat manual pe mal bine de 6 000 ha. La porumb — cultură 
care în acest an deține o însemnată pondere în județ — prima 
prașilă mecanică a fost efectuată pe 80 la sută, iar cea manuală 
pe mai mult de trei sferturi din cele peste 75 000 ha ocupate cu 
această cultură.

parcă decît oricînd altă dată, 
era impinzit cu peste 1000 oa
meni. Cooperatorii. între care 
foarte multe tinere fete, duceau 
o adevărată bătălie pentru în
depărtarea buruienilor pe ulti
mele 400 ha din cele 1 945 ha 
cultivate cu porumb. Cu multă 
dăruire se muncea și pe ogoa
rele comunei Braniștea La pră
șitul porumbului, principala lu
crare de mare urgență in acesta 
zile ce preced o vreme ploioa
să. erau prezenți 450 coopera
tori și 6 mecanizatori. Președin
tele C-AP.-ulul a ținut să evi
dențiem. pentru contribuția pa 
care și-o aduc in aceste zile la 
întreținerea culturilor, mai ales 
pe tinerii Ior.ica Pricop. Tița 
Angheluță. Toader Lepăcatu și 
pe tlnărul mecanizator Ghecr- 
ghel Marin.

Acum, orice zi de întîrziere la 
întreținerea culturilor, la înlă
turarea buruienilor dintre fi
rele de porumb duce, după 
aprecierea specialiștilor, la o 
diminuare a producției cu 30—50 
kg la hectar. Cu toate acestea 
nu peste tot m acționează cu 
operativitatea necesară. La 
CAP. Scinteiești și C.AP. Cuca, 
de exemplu, Încă sint sole în 
care n-a intrat nici cultivatorul. 
Aici se consideră că terenul 
este prea moale, ee invocă lip
sa unor condiții optime și de 
aceea nu se acționează cu toa
te forțele, nu se folosește la ma
ximum timpul de lucru și uti
lajele. Fără îndoială, o aseme
nea situație trebuie curmată.

ION CHIRIC

Se efectuează profila mecanici la floarea-soarelui
Fotografia j O. PLEC AN

Caratele perfecționării
(Urmare din pag. I)

In același timp al perfecționării 
este utilul. Trebuie să învă
țăm gospodărește, permanent in 
față cu marile obiective pe care 
la avem de îndeplinit, pentru 
noi și pentru generațiile viitoa
re, pentru noi și pentru vatra 
noastră strămofească. Știm cu 
exactitate ce avem de înfăptuit 
ți mai ftim și ce ni se cere 
pentru împlinirea deplină. Pen
tru a înfăptui mai repede și mai 
bine — iată pentru ce învățăm, 
pentru ce ne perfecționăm. De 
acest lucru sint conștienți ți 
procedează in consecință nu 
numai cursanții centrelor de 
perfecționare. Nu. In tot locul, 
fără să faci eforturi aparte, vei 
descoperi acest crez. Iată ce-mi 
spunea, la dogoarea fontei clo- 
cotinde, oțelarul Nicolae Măr- 
culescu, prim maistru la secția 
2 furnale a Combinatului side
rurgic hunedorean :

„Eu tot prin școli am stat, 
deși am aproape 50 de ani, ca 
să învăț toate tainele cuptorului 
și metalului din el. Ca să scoa
tem fontă mai multă și mai 
bună. Ziua eram la cuptoare iar 
seara pe băncile școlii. Că omul 
trebuie să învețe mereu și să se 
perfecționeze in meserie nu 
de dragul de a se ști el deștept 
ci pentru a fi mai util oameni
lor și societății. Eu așa le 
spun la băieții tineri pe care îi 
am in subordine. Și le mai spun 

că învățătura nu trebuie să 
rămînă doar în cap, ci să fie 
pusă in practică, pentru că aco
lo este nevoie de ea".

Oamenii, și îndeosebi tinerii, 
învață, trebuie să învețe mereu. 
„Permanenta învățătură este 
secretul vieții mele și poate al 
oricărui om care se respectă și 
Iși respectă semenii, societatea 
in care trăiește — îmi mărtu
risea, cu deplină convingere, 
maistrul sondor de la Schela 
Moreni, Ion Dinescu. Asigur pe 
oricine și-l conving că de mun
că și învățătură nu te plictisești 
niciodată. Viața e frumoasă nu
mai dacă e plină toată de mun
că și învățătură. Eu, după fie
care ciclu de cursuri absolvi
te, m-am simțit alt om, mai 
tinăr, mai curajos, mai plin de 
putere. A fost ca o primăvară 
frumoasă-, cu soare și cireși în
floriți. Cind citesc o nouă carte, 
cind învăț un lucru nou, am a- 
ceeași senzație de împrimăvă- 
rare*.

Ne asociem, în încheierea a- 
cestor însemnări, la frumoasa 
imagine a petrolistului dimbo- 
vițean conchizînd : da, perpe
tua perfecționare este perpetua 
primăvară a spiritului, a price
perii, a mulțumirii de a te ști 
util oamenilor țării, existenței 
încărcate de năzuințele și bă
tăliile acelui mereti „mai bine* 
spre care înaintăm muncind, 
învățind.

ZIUA BOXERILOR ROMÂNI
' Corespondență din Halle, de la trimisul nostru special, Teodor Pogoceanu

• PATRU REPREZENTANȚI Al 
ASIGURAT, DEJA, O MEDALIE.

încep să se limpezească apele 
aici, la Halle. Meciurile sint 
din ce în ce mai aspre, lupta 
devine din ce în ce mai tndir- 
jită. gîndurile combatanților si 
nu numai ale lor ee îndreaptă 
tot mai des către medaliile de 
aur adică spre ziua finalelor. 
Pînă atunci însă s-au obținut 
primele medalii de bronz. Asea
ră tîrziu (n.r. ieri seară) boxe
rul român Ion Gybrfi a cucerit 
Prima medalie la aceste cam
pionate. El a boxat excelent în 
compania nugilistului Peters 
(R. F. Germania), reușind să-și 
pună în valoare calitățile sale 
de veritabil „vulpoi al ringu
lui". în meciul următor. Gybrfi 
va încerca să schimbe bronzul 
în argint. Adversarul său va fi 
boxerul tării gazdă Ottmar 
Sachse care se bucură in rîn- 
dul spectatorilor de o mare 
popularitate. In perspectivă, se 
anunță un meci extrem de difi
cil. Gybrfi crede în sansele sale. 
El va aborda partida cu maxi
mum de ambiție. Tot ieri, în 
primul meci al galei de seară, 
a boxat si Vasile Dldea. Evo
luția lui a nemulțumit. Didea 
nu a încercat să-si valorifice 
forța loviturilor. Astfel sovie
ticul Savcenko a avut In aceste 
condiții o misiune ușoară. Didea 
a fost numărat de 3 ori și în 
repriza a doua arbitrul a pus 
capăt luptei, dictînd abandon. 
Micuțul Al. Turei în schimb a 
dat astăzi după-amiază (n.r. 
ieri) o replică viguroasă cam
pionului sovietic Anatoli Kluev.' 
El a boxat indîrjit. cu curaj, 
punindu-1 uneori în dificultate

O IN TURNEUL internațional 
feminin de șah de la Piotrkow 
Tribunalski, după 7 runde con
duc Saunina (U.R.S.S.) și 
Erenska (Polonia), cu cîte 5,5 
puncte, urmate de Karakas 
(Ungaria) 5 puncte, Lia Bog
dan (România) — 4,5 puncte etc.

• INTR-O CONFERINȚA de 
presă ținută recent la Roma, 
cu prilejui finalei „Cupei cam
pionilor europeni", la fotbal, 
președintele U.E.F.Â., Artemio 
Franchi, a subliniat succesul ce
lor trei cupe continentale, care 
contribuie la dezvoltarea fotba
lului în Europa, la întărirea 
colaborării sportive. La ultima 
ediție, meciurile celor trei cupe 
europene au atras pe stadioane 
peste 5 milioane de spectatori, 
în legătu/ă cu campionatul mon
dial de fotbal și formula sa de 
disputare, s-a arătat câ U.E.F.A. 
se pronunță pentru menținerea 
unui turneu final cu 16 echipe 
chiar și la campionatul din 1982 
din Spania. Referihdu-se la pro
blemele dopingului în fotbal, 
reactualizate de recentele de
clarații ale fostului internațio
nal vest-german, Franz Becken
bauer, președintele U.E.F.A. a 
declarat că există preocuparea 
de a combate dopingul.

TRICOLORILOR NOȘTRI ȘI-AU

pe boxerul sovietic. Meciul, 
dună primele două reprize, era 
aoroane egal, cu un ușor avan
taj pentru sovietic, dar in re
priza a treia arbitrul din ring — 
austriacul Truschar (la fel cum 
a procedat si arbitrul turc 
Tunger în meciul dintre Simion 
Cutov si englezul Gilbody) l-a 
avertizat pe Turei pentru ima
ginare intenții de a lovi cu 
capul Avertismentul, bineînțe
les. a fost dictat tot în repriza 
a treia. Astfel că sarcina iude-

Campionatele 
europene de box

cătorilor din jurul ringului a 
fost mult ușurată în hotărîrea 
victoriei pentru că meciul, pină 
In momentul avertismentului, 
fusese destul de strîns si vic
toria unuia sau altuia dintre 
boxeri încă nu se conturase. 
Turei a coborît treptele ringu
lui cu lacrimi în ochi dar cu 
fruntea sus. El a luptat cu 
curai, a atacat continuu si. spre 
deosebire de Didea. a dovedit 
multă, multă ambiție.

Alt out-sider. Dinu Teodor, a 
făcut să strălucească pe chipu
rile românilor prezenți la Halle 
zîmbetul victoriei. ..Cocoșul" 
nostru a făcut unul dintre cele 
mai frumoase meciuri ale vieții 
sale. Adversarul său. boxerul 
polonez Wawrznylak. a fost 
foarte puternic si 8-a dovedit 
un bun tehnician. încercînd să

TENIS : Campionatele
de la „Roland Garros

Tînăra jucătoare româncă Flo
rența Mihai a reușit o frumoasă 
performantă calificîndu-se în 
semifinalele probei de simplu 
femei din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Fran
ței. care se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile de la Roland 
Garros din Paris.

în sferturile de finală. Floren
ța Mihai a învins-o cu 6—3. 4—6, 
7—5 pe Linky Boshof. In semi
finale. Florența Mihâi o va în* 
tîlni pe tenismana americană Ja
net Newberry, care a cîștigat cu

Tntr-o partidă a selecționatelor divizionare B
ROMÂNIA -

Peste 10 000 de spectatori au fost 
prezenți ieri în tribunele stadio
nului Petrolul din Ploiești pentru 
a urmări meciul dintre selecțio
natele divizionare B ale Româ
niei și Bulgariei. La sfîrșitul cec 
lor 90 de minute de joc s-a înre
gistrat un rezultat de egalitate : 
0—0. Constituită în majoritate din 
jucători de la Petrolul Ploiești, 
lidera seriei I a diviziei B, la care 
s-au alăturat cîțiva jucători de la 
C.S. Tîrgoviște (Furnică, Ene) și 
Olimpia Satu Mare (Matei și Mu- 
reșan), selecționata noastră nu a 
reușit să depășească puternica a- 
părare a echipei bulgare cu toa- 

impună mai ales boxul de la 
distantă prin care să-și valori
fice directele. Dinu a atacat 
insă decis, a executat numeroa
se serii la plex si figură, dști- 
gînd partida. Decizia. De muchie 
de cutit. 3—2. este meritată și 
conformă situației din ring. 
„Ziua boxerilor români" cum a 
fost numită această zi în care 
au evoluat nu mal Dutin de 4 
boxeri dintre renrezentantii Cu
lorilor noastre a continuat cu 
meciul dintre Vasile Cicu si iu
goslavul Zdravko Bășici. Meciul 
s-a terminat în minutul I orin- 
tr-un croșeu de stingă fulgeră
tor al boxerului nostru cate l-a 
pus k.o. ne boxerul iugoslav. 
Victorie orin care Cicu îsi pune 
candidatura la medalia de ar
gint. Mircea Dan Simon, cel 
de-al patrulea pugilist român 
din această zi. a boxat cu cehul 
Resl. Greul nostru ne-a adus o 
nouă satisfacție. El a terminat 
în avantaj prima repriză, iar 
în cea de-a doua a lichidat» 
conturile expediindu-si de două 
ori adversarul la podea si obli- 
gindu-1 pe antrenorul boxerului 
cehoslovac să arunce prosopul.

Spuneam la încenut că gindu- 
rile boxerilor cît si. de fapt, ale 
tuturor celor nrezenti la Halle 
ee îndreaptă spre aurul ringu
lui. Și pe bună dreptate 1 Fără 
a minimaliza valoarea medalii
lor de bronz si argint. încoro
narea. recunoașterea unanimă 
a valorii le obțin întotdeauna 
boxerii care primesc medalii de 
aur. Tată, de Ce. atit boxerii ro
mâni rămași în competiție, cît 
Si adversarii lor întrezăresc încă 
de pe acum strălucirea aurului, 
care doar pentru unii va deveni 
o sublimă realitate.

internaționale ale Franței
//

6—4. 5—-7. 6—2 partida susținută 
cu coechipiera sa Kathy May.

*
în sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de 
la Paris, Brian Gottfried, l-a în
trecut cu 4—6. 3—6, 6—2, 6—2, 
6—3 pe Ilie Năstase, după o 
partidă-maraton, care a durat 
aproape trei ore și jumătate, 
într-o altă partidă Phil Dent l-a 
învins cu 6—1, 3—6, 6—7, 6—3 
pe Jose Higueras.

BULGARIA 0-0
te insistențele depuse de Pantea, 
Florian Dumitrescu. Angelescu și 
Simaclu. Din păcate, pe alocuri, 
jocul a degenerat, arbitrul ploieș
tean Mihal Moraru fiind nevoit să 
apeleze adesea la cartonașele gal
bene și chiar la cel roșu în fina
lul meciului cînd Pantea a fost 
lovit intenționat de un jucător 
bulgar. A fost un meci anost, cu 
puține faze de fotbal autentic, de
ficiențele principale ale echipei 
noastre fiind nesincronlzarea com
partimentelor, indecizia în atac șl 
lipsă de forță în fazele de fina
lizare.

D. VASILESCU

SPOff f • SPOfl'f
FOTBAL: „Cupa României"

PARTIDE DEOSEBIT 
DE DISPUTATE

Ieri s-an desfășurat meciurile contînd pentru sferturile din ca
drul „Cupei României". In această etapă a competiției. rezervate 
Întotdeauna marilor surprize, meciurile au fost deosebiț de dis
putate. chiar dacă scorurile arată o disproporție valorică. Dar să 
informăm cititorii despre fiecare partidă în parte.

STEAUA — S. C. BACAU 
3—2 (1-6, 2—2)

Tot meciul s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului. Brâilenii 
au asistat la o partidă foarte 
disputată. Replica băcăuanilor a 
fost dîrzâ. contraatacurile lor — 
extrem de periculoase. Steaua 
n-a reușit să se desprindă în 
ciștigător decît după prelungiri. 
Scorurile la pauze : 1—0. 2—2. _ 
Golul victoriei a fost realizat 
în minutul 119. Autor: Puiu 
Iordănescu. Ofensiva stelistâ 
dacă n-a putut fi oprită adesea 
de linia fundașilor, cel care s-a 
opus cu o dîrzenie rară a fost 
portarul Constantinescu. Din 
păcate, el nu si-a putut stăpînl 
nervii In finalul partidei și, 
pentru proteste vehemente la 
golul lui Iordănescu. arbitrul 
Rain ea i-a arătat cartonașul ro
șu. Celelalte goluri au fost în
scrise. in ordine, de Ion Ion 
(min. 40). Florin Marin (min. 
51), Cărpuci (min. 60) și Catar- 
giu (min. 81).

RAPID — AUTOMECANICA 
fr-1 (4-0)

Meciul, desfășurat pe stadio
nul Republicii, după cum indi
că și scorul, a avut, in perma
nență. o singură direcție — spre 
poarta divizionarei C. Autome- 
canica. ieri incapabilă să reedi
teze o altă mare surDriză. ca 
aceea cînd a eliminat De echi
pa Politehnica Iași. RaDidiștii 
au luat o nouă opțiune pentru 
al doilea trofeu al țării : „Cupa 
României". Sorții sâ-i rezerve, 
oare, plăcerea de a întîlni. în 
semifinale. Univ. Craiova ? Ar 
fi interesantă o reeditare a fi
nalei de acum doi ani. Iată ju
cătorii care au punctat eficace 
și care, probabil, atunci cind

Ș
Dinamo 

UN
Miza meciului a atras în tri

bune un număr record de spec
tatori — circa 25 000. Partida nu 
S-a situat — mai ales in prima 
repriză — la înălțimea aștep
tărilor. în primele 45 de minute 
s-a văzut un fotbal mediocru. 
Fără aportui lui Dinu — absent, 
o etapă, pentru 3 cartonașe gal
bene — echipa gazdă nu a mai 
acționat cu precizia și claritatea 
obișnuite. Driblingurile prelun
gite. au ușurat misiunea adver
sarilor care se regrupau în apă
rare fără să fie surprinși cu 
pase lungi, decisive. Răcoarea 
adusă de primele rafale ale nloii 
— după primele minute din re
priza a doua — animă și limpe
zește, parcă, jocul. Atacurile di- 

i o restanță a campionatului,
- Politehnica Timișoara 2-0 (0-0) 
LIDER DECIS DE GOLAVERAJ

înscriau un gol se gîndeau dacă 
n-ar putea fi transferate in con
tul... campionatului : Rontea — 
2 (min. 3 și 28), Cojocaru — 2 
(min. 27 și 84), Petcu (min. 28) 
și Neagu (min. 43). Pentru în
vinși golul de onoare a fost 
marcat de Noghit.

METALUL BUCUREȘTI — 
F.C.M. REȘIȚA 1—0 (0—0)

Meciul s-a disputat la Sibiu. 
Experimentata echipă reșițeană 
nu s-a descurcat în fața divi
zionarei B — Metalul București, 
care ne-a obișnuit cu jocul ei 
bun si ambițios, și de aici cu 
surprizele în „Cupa României". 
Foarte activi și hotărîți, meta- 
lurgiștii bucuresteni au pus în 
dese rînduri în dificultate apă
rarea reșițeană, reușind să în
scrie golul victoriei prin Pro
dan (min. 58).

UNIV. CRAIOVA — U.T.A. 
5-6 (4—6)

La Drobeta Turnu Severin, 
craiovenil s-au simțit ca acasă. 
Din modul cum au abordat jo
cul si după scorul realizat, ne 
dăm seama că Teașcă și băieții 
săi țintesc finala. Speranțe în
dreptățite. dacă ne gîndim că 
pentru campionat ajunge duelul 
Steaua — Dinamo. Dar de ca 
au evoluat atit de slab arăda- 
nii ? Țot ce-i posibil să-și fi 
cruțat forțele — primul șut 
spre poarta craioveană în min. 
43 !? — pentru meciul de dumi
nică. din campionat, cînd îi vor 
întîlni din nou pe craioveni, 
dar pe teren propriu. Golurile 
au fost marcate de Donose 
(min. 13). Purima (min. 22), 
Cîrțu (min. 30), Giurgiu (min. 
41 — autogol) și Cămătaru (min. 
85).

namoviștilor se succed cu repe
ziciune. apărarea timișoreană 
face față tot mai greu presiunii. 
Superioritatea dinamoviștilor se 
concretizează prin golurile rea
lizate de Dobrău (min. 68) și 
Sătmăreanu (min. 75). O victorie 
meritată care face și mai pasio
nant duelul pentru titlul de 
campioană.

V. CABULEA
• LA ZAGREB s-a disputat 

pruna manșă a finalei competiției 
internaționale de fotbal lnterclu- 
buri „Cupa Balcanică" — ediția 
1976. in care s-au întîlnlt forma- 
pa locală Dynamo șl echipa Spor
tul studențesc. Gazdele au termi
nat învingătoare cu scorul de 3—1 
(1—0). Au marcat Cerin (2), 
Kranjkar, respectiv Cazaa.

Probleme de fizică 
pentru gimnaziu

Recent, a apărut în Edi
tura didactică și pedago
gică volumul cu titlul de 
mai sus semnat de profe
sorul Sandu Mihail.

Așa cum arată în prefa
ța lucrării prof. dr. doc. 
Vasile P. Mihu de la Fa
cultatea de fizică din Bucu
rești, „Se pune la dispozi
ția școlii o carte pe baza 
căreia se poate exersa de
prinderea elevilor de a ex
perimenta, se stimulează 
interesul lor pentru feno
menul fizic, se dezvoltă pu
terea de judecată și capa
citatea lor de a face legă
tura cunoștințelor cu prac
tica".

BRIGĂZI UTECISTE PE ȘANTIERELE 
DE CONSTRUCȚII

Tinerii constructori din organizațiile U.T.C. nr. 3 și 4 
T.C.M, Vest au obținut, printr-o muncă energică, un nou 
succes : darea în folosință înainte de termen a blocului 57 B 
din „Malul Roșu". în acest cartier, ca și în „Mihai Bravu", 
contribuția tinerilor la accelerarea ritmului de ridicare a noi
lor edificii crește de la o zi la alta, datorită sprijinului acor
dat de echipe de uieciști de Ia „Cablul românesc", „Feroemail", 
Complex C.F.R., I.U.C, și „Dero". (AL. ȘT.).

Sextetul „Vox musicae"
încă de la debut, sextetul „Vox musicae“, alcătuit din tinerele 

profesoare Elișabeta Cocheci, Lucia Crăciun, Gabriela Vlădoianu, 
Mariana Mititica, Ecaterina Socaci, Adriana Ștefănescu, de la cele 
două școli de artă din municipul Tg. Jiu, s-a remarcat printr-o 
înaltă ținută interpretativă, cucerind sufragiile spectatorilor. Din 
luna decembrie, anul trecut, prezența frecventă pe scenele Casei 
de cultură a sindicatelor din Tg. Jiu, Casei orășenești de cultură 
Novaci, Căminului cultural Peștișani, la diferite evenimente ale 
județului Gorj. a consacrat-o ca pe o formație camerală de ta
lent, in interpretarea cintecetor patriotice, madrigalelor, pre
lucrărilor folclorice.

PIONIERII OCROTESC NATURA">>
La Focșani, a avut loc du

minică sesiunea de referate 
și comunicări științifice cu 
tema : „Pionierii ocrotesc 
natura*, pregătită de Consi
liul județean Vrancea al or
ganizațiilor pionierilor și 
Muzeul de științele naturii 
din localitate. Cele 14 refe
rate și comunicări prezentate 
de pionierii din Focșani, O- 
dobești și Balotești au urmă
rit aprofundarea cunoștințe

CUVÎNTUL UTECIȘTILOR
n ”U"Prira bilanț pe carc-I face organizația noastră de la C.P.L. 
Km. Vilcea, în acest an ne-a dovedit că angajamentele asumate 
au avut o bază reală. Am efectuat în această perioadă peste 
1660 ore de muncă voluntară în sprijinul producției între evi- 
dențiați : Gheorghe Stanciu, Georgeta Anghel, Ion Mierlea, Elena 
Vătășescu, Gheorghița Moraru și alții. în atenția noastră se 
află în permanență valorificarea superioară a deșeurilor. An
gajamentul era să confecționăm pe această cale 6 matrițe. Am 
realizat deja trei. în ultimele ședințe ale consiliului oamenilor 
muncii, organizația noastră a făcut propuneri pentru folosirea 
utilajelor la întreaga capacitate, repartizarea ucenicilor în punc
tele de producție cheie pentru pregătirea lor profesională". (Ion 
Nedeluș).

Vremea
Vremea va continua să se 

răcească îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Cerul 
va fi variabil cu înnorări 
mal accentuate în jumătatea 
de sud a țării și zona de 
munte, unde vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de 
aversă însoțite de descărcări 
electrice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
2 și 12 grade, izolat mal 
coborîte în nordul țării și 
estul Transilvaniei, unde con
dițiile atmosferice vor fi fa
vorabile producerii brumei. 
Temperaturile maxime vor 
oscila intre 10 și 20 de grade, 
izolat mai ridicate la sfîrși
tul intervalului.

„Zilele culturii" 
la Țicleni

Săptămîna aceasta este de
dicată de către Consiliul o- 
rășenesc al educației politi
ce și culturii socialiste Țl- 
cleni, organizării de bogate 
activități cultural-educative, 
artistice și sportive. Sub ge
nericul „Zilele culturii" sint 
programate spectacole, ma
nifestări de masă, acțiuni cu 
cartea, procese literar-cine- 
matografice, evocări istorice 
și literare, seri pentru tine
ret. întreceri sportive. Reți
nem dezbaterile : „în atelie
rele si secțiile schelei de ex
tracție". „Modul in care pe
troliștii gorjeni răspund prin 
fapte de muncă măsurilor de 
ridicare a nivelului de trai", 
„Pregătirea cadrelor", re
vista literar-artistică „Arte 
Și actualitate", realizată cu 
participarea membrilor ce
naclurilor literare „Columna", 
„Interferențe lirice", „Miori
ța", a formațiilor amatoare 
din Tîrgul Cărbuneștl, Baia 
de Fier, Negomir, Turburea, 
Bărbătești etc (V. Crăciun).

lor școlare, a deprinderilor de 
cercetare, dezvoltarea dra
gostei pentru natură. Tot 
cu acest prilej au fost desem
nați, in cadrul unui concurs 
„Cine știe cîștigă", pionierii 
cei mai pricepuți in acțiu
nea de ocrotire a mediului 
ambiant ce vor reprezenta 
județul Vrancea în tabăra 
națională „Prietenii naturii". 
(D. Al.).



Sărbătoarea Italiei

România se pronunță pentru 
un sistem echitabil de explorare 
ți exploatare a resurselor submarine 

CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI TARII NOASTRE
LA CONFERINȚA O.N.U. ASUPRA DREPTULUI MARII

temaționale, în sensul ca aceas
ta — acționînd în numele tu
turor statelor — să poată exer
cita un control efectiv, deplin și 
permanent, in scopul ocrotirii 
resurselor existente în zonă, 
precum și garantării exploatării 
acestora în temeiul principiilor 
justiției și echității. „Numai in 
felul acesta — a relevat șeful 
delegației române — sistemul pe 
care urmează să-1 adopte actu- ■ 
ala conferință asupra dreptului 
mării va fi de natură să asigu
re organizarea și desfășurarea 
unitară a activităților din zona 
internațională și să garanteze 
participarea tuturor statelor la 
procesul de prospectare, explo
rare și . exploatare a bogățiilor 
patrimoniului comun al întregii 
umanități. In același timp, con
venția va oferi cadrul necesar 
împărțirii echitabile a benefici
ilor obținute, așa incit să se țină 
seama de interesele tuturor ță
rilor, în primul rînd ale celor 
în curs de dezvoltare".

In. același sens s-au pronun
țat — în cadrul dezbaterilor care 
au avut loc pînă în prezent — 
delegațiile Perului, Guatemalei, 
Iugoslaviei, Mexicului, Jamaicăi, 
Ecuadorului, Boliviei, Pakista
nului.

Miting al tineretului 
muncitor și studios 

din Cracovia

Convorbiri economice româno-sovietice

LA CONFERINȚA O.N.U.

La Conferința O.N.U. 
asupra dreptului mării au 
început discuțiile cu pri
vire Ia sistemul de ex
plorare și exploatare a 
resurselor mineraliere 
zonei internaționale a 
ritoriiior submarine.

ale 
te-

Luind cuvîntul în cadrul 
cestor dezbateri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, șeful delegației româ
ne la conferință, a arătat că 
țara noastră consideră necesară 
elaborarea unor norme juridice 
care să reflecte în mod adecvat 
interesele și cerințele tuturor 
statelor participante la noua 
convenție, în primul rînd ale 
țărilor în curs de dezvoltare. 
România se pronunță — a ară
tat șeful delegației române — 
pentru un asemenea sistem de 
explorare și exploatare care să 
garanteze menținerea caracteru
lui unic și. indivizibil al patri
moniului comun al umanității, 
prin reglementări de natură să 
ocrotească această avuție co
mună a națiunilor, pentru care 
ne-am pronunțat cu toții cu pri
lejul adoptării Declarației de 
principii de către Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite în 
1970. Țara noastră consideră că 
textele noii convenții vor trebui 
să statornicească — cu claritate 
și precizie — modalitățile în 
care noua autoritate organizea
ză, conduce și orientează pro
cesul general de valorificare a 
resurselor minerale ale acestui 
patrimoniu comun, precum și 
termenele de realizare și con
dițiile practice în care urmează 
să se desfășoare activitățile din 
zona internațională a teritoriilor 
submarine, pornindu-se de la 
faptul că noul sistem interna
țional pentru care se pronunță 
reprezentanții statelor la confe
rință trebuie să acționeze în nu
mele Intereselor fundamentale 
ale tuturor statelor, ale tuturor 
popoarelor, care au calitatea de 
coproprietari ai bogățiilor exis
tente în această importantă par
te a oceanului planetar".

România apreciază că noua 
convenție trebuie să acorde largi 
împuterniciri noii autorități in-

a-

La Cracovia, in prezența lui 
Henryk Jablonski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Polone, au 
fost inminate in mod festiv car
netele de partid unui număr de 
300 membri ai Uniunii Socialis
te a Tineretului Polonez și ai 
Uniunii Socialiste a Studenților 
Polonezi. Totodată, după cum 
informează agenția P.A.P.. a 
avut loc un miting al tineretu
lui muncitor și studios din 
Cracovia, la care a luat cuvin- 
tul Henryk Jablonski. %

Vorbitorul s-a referit 'la sarci
nile trasate de congresele al 
VI-lea și al VII-lea ale P.M.U.P. 
și la aplicarea lor consecventă in 
viață. El a subliniat că partidul 
are dreptul legitim de a condu
ce poporul, intrucit acest drept 
rezidă din faptul că el repre
zintă clasa muncitoare poloneză, 
interesele societății și idealurile 
socialiste, interese care coincid 
cu cele ale întregului popor.

Referindu-se la faptul că incă 
nu au fost lichidate toate rămă
șițele dăunătoare ale trecutului 
și că, uneori, se manifestă, izo
lat, acțiuni de demagogie anar
histă, Henryk Jablonski a spus : 
„Poloniei îi este necesară uni
tatea poporului. Tot ceea ce ar 
putea să submineze chiar și in 
cea mai mică măsură această 
unitate îngreunează înaintarea 
noastră spre un viitor mai bun".

In continuarea vizitei de lucru 
pe care o face in Uniunea Sovie
tică. la 
U.R.S.S., 
Oprea.
Guvernului Republicii Socialis
te România, a avut convorbiri

invitația guvernului 
tovarășul Gheorghe 

viceprim-ministru al

cu S.A. Skacikov, președintele 
Comitetului de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. pen
tru relații economice externe, 
precum și la Comitetul de stat 
al planificării al U.R.S.S.

Necesitatea unor eforturi continue

in
In continuarea vizitei pe care 

o intreprinde in Iran la invita
ția parlamentului acestei țări, 
delegația parlamentară română 
condusă de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, a fost oaspe
tele provinciilor Isfahan și Fars.

La Isfahan, președintele Ma
rii Adunări Naționale a avut o 
întrevedere cu primul ministru, 
Amir 
rugat 
telui 
tarile 
se împreună cu sincere urări de 
progres și prosperitate pentru 
poporul român. în cadrul între
vederii au fost apreciate rezul

Abbas Hoveyda, care a 
să se transmită președin- 
Nicolae Ceaușescu salu- 

sale cele mai respectuoa-

linia tradu- 
ințelegerilor

tatele obținute pe 
cerii în viață a 
convenite cu ocazia intilnîrilor 
româno-iraniene la cel 
înalt nivel, subliniindu-se 
există condiții favorabile 
tru realizarea tuturor 
melor de cooperare în diferite 
domenii de activitate, în mod 
deosebit a cooperării economice 
și tehnico-științifice.

Delegația a avut întâlniri cu 
Akbar. Ezad, guvernatorul gene
ral al provinciei Isfahan, și cu 
Nasr Isfahani, guvernatorul ge
neral al provinciei

A participat la 
Alexandru Boabă, 
României în Iran.

mai 
că 

pen- 
progra-

Fars. 
întrevederi 

ambasadorul

Fermă condamnare a agresiunii rasiștilor 
rhodesieni împotriva Mozambicului 

PUTERNICE LUPTE INTRE TRUPELE MOZAMBICANE
Șl INVADATORII RHODESIENI

Sărbătorirea zilei naționale a Italiei — ani
versarea referendumului din 2 iunie 1946 care 
a hotărit ca țara să devină republică — consti
tuie un nou prilej pentru sublinierea cursului 
continuu ascendent al relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-italiene. Raporturile dintre 
poporul român și cel italian dispun de vechi și 
valoroase tradiții, care iși 
ginea etnică și lingvistică 
economice și culturale 
veacurilor și facilitate de 
și sentimentele de stimă .
Devenite ceea ce in termeni politici se cheamă 
relații tradiționale, raporturile româno-italiene 
au dobindit în ultimii ani valențe noi datorită 
potențialului economic crescind al celor două 
țări, dorinței lor evidente de a dezvolta o co
operare reciprocă, cit mai largă și mai intensă 
pe multiple planuri, precum și interesului mani
festat al popoarelor noastre față de instaura
rea unui climat de înțelegere și destindere, de 
securitate și colaborare in Europa și în întreaga 
lume.

Un moment de deosebită însemnătate l-a re
prezentat vizita oficială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Italia, in luna mai 1973. Declara
ția solemnă comună și celelalte documente ofi
ciale semnate cu acest prilej deschizînd o pa
gină nouă în cronica bogată a relațiilor româno- 
italiene, care primeau astfel impulsul hotărîtor 
necesar extinderii și adincirii ior in viitor, per
spectiva unor înțelegeri și acorduri ulterioare 
în aceeași direcție.

au rădăcinile in ori- 
comună, in legăturile 
stabilite de-a lungul 
apropierea geografică 
și prețuire reciprocă.

O mărturie elocventă în această privință * 
constituit-o, de asemenea, vizita efectuată re
cent în România de președintele Consiliului de 
Miniștri al Italiei, Giulio Andreotti. Spiritul 
constructiv, de deplină înțelegere și stimă reci
procă, în care s-au desfășurat convorbirile pre
mierului italian cu președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și cu primul ministru al guvernului român, re
zultatele fructuoase ale vizitei concretizate in 
documentele de colaborare și înțelegerile con
venite cu acest prilej demonstrează hotăr’rea 
celor două state de a acționa împreună in di
recția adincirii conlucrării lor prietenești, a ex
tinderii raporturilor economice, politice și cul
turale româno-italiene, a consolidării cursului 
destinderii, securității și colaborării pe conti
nent. O semnificație aparte în acest context re
vine Declarației cu privire la colaborarea româ- 
no-italiană in domeniul tineretului, menită să 
sporească participarea tinerei generații la cul
tivarea și dezvoltarea continuă a prieteniei tra
diționale dintre cele două țări și popoare. Nu
trind convingerea că realizarea acordurilor și în
țelegerilor convenite la București vor ridica re
lațiile prietenești româno-italiene pe o treaptă 
superioară în toate domeniile, în interesul celor 
două țări și popoare, al păcii și securității eu
ropene și mondiale, poporul român, tânăra sa 
generație urează poporului italian împlinirea tu
turor aspirațiilor sale de pace, progres și prospe
ritate.

Pași prin Milano
călător nea- 

nu va putea 
din ve- 

Mediolanum

Dialogul Nord-Sud
ACORD ASUPRA CREĂRII

UNUI FOND COMUN 
DE STABILIZARE A CURSURILOR 

MATERIILOR PRIME

Miniștrii țărilor în curs de 
dezvoltare și ai țărilor occiden
tale industrializate prezenți la 
Conferința de la Paris asupra 
cooperării economice internațio
nale (dialogul Nord-Sud) au 
căzut miercuri seara de acord 
asupra creării .unui fond comun 
de stabilizare a cursurilor ma
teriilor prime, informează agen
ția France Presse.

Un 1 ■■
grupului 
dentale industrializate a 
cunoscut presei textul 
acord care prevede că 
participante la Conferința de la 
Paris sînt de acord cu crearea 
unui fond comun care să ser
vească drept instrument pentru 
atingerea obiectivelor programu
lui integrat asupra produselor de 
bază. prezentat în cadrul 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Na
țiunilor Unite pentru Comerț șl 
Dezvoltare). Țările participante 
la conferință au convenit, de 
asemenea, că „obiectivele fon
dului ca și alte elemente con
stitutive ale sale vor continua 
să fie negociate in cadrul 
U.N.C.T.A.D. Țările participante 
la dialogul Nord-Sud se anga
jează să acționeze pentru 
succesul sesiunii U.N.C.T.A.D. 
consacrată fondului oomun.

purtător de cuvînt al 
celor opt țări occi- 

făcut 
acestui 
„țările

pentru transpunerea integrală în viață 
a prevederilor Actului final de la Helsinki

UN INTERVIU AL SECRETARULUI FEDERAL
PENTRU AFACERILE EXTERNE AL R. S. F. IUGOSLAVIA

Referindu-se la viitoarea reuniune de la Belgrad, a reprezen
tanților țărilor participante la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliu
lui Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe 
al R. S. F. Iugoslavia, a relevat — într-un interviu acordat re
vistei „Mejdunarodna Poiitika" și reluat de agenția Taniug — 
că apropiata reuniune din capitala iugoslavă are menirea să 
asigure continuitatea conferinței, potrivit spiritului Actului final 
de la Helsinki.

Referindu-se la stadiul înfăp
tuirii prevederilor Actului final, 
Miloș Minici a apreciat că în
deplinirea principiilor și reco
mandărilor conținute în docu
ment constituie un proces de 
durată și că sînt necesare efor- 

’ turi continue pentru transpune
rea integrală în viață a acesto
ra. Subliniind, în context, că în 
ultima perioadă au fost in
tensificate eforturile menite să 
promoveze încrederea și coope
rarea în Europa, el a relevat 

. pașii întreprinși de Iugoslavia 
și de alte țări europene spre 
îmbunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate, precum și multipli
carea contactelor dintre repre
zentanții statelor participante la 
conferință pentru dezbaterea 
unor probleme de interes co
mun.

Pe de altă parte însă, a spus 
Miloș Minici, au avut Ioc și ac
țiuni în direcția menținerii sau 
chiar adincirii politicii de 
blocuri, politică ce prin esența 
ei implică menținerea neîncre
derii, intensificarea cursei înar
mărilor, Urinarea procesului des
tinderii și adincirea 
țiilor existente. De 
a arătat el, au avut

cari de interpretare .îngustă, uni
laterală a prevederilor Actului 
final de la Helsinki, prin rupe
rea din context și exagerarea 
anumitor părți și opunerea lor 
documentului considerat ca un 
tot, asemenea acțiuni constitu
ind o cauză pentru care nu au 
fost obținute rezultate mai bune 
în îndeplinirea prevederilor 
Actului final.

Desfășurarea cu succes a vii
toarei reuniuni de la Belgrad 
poate reprezenta o contribuție 
majoră la depășirea dificultăți
lor existente și poate deschide 
calea pentru înfăptuirea cu mai 
mult succes a prevederilor Ac
tului final, a conchis Miloș 
Minici.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
„a condamnat energic", 
marți seara, ultima viola
re a teritoriului Mozam
bicului de către forțele 
armate rhodesiene și a 
cerut „retragerea imediată 
și fără condiții" a acestor 
forțe.

Comunitatea internațională nu 
poate accepta o asemenea vio
lare flagrantă a principiilor Car
tei Națiunilor Unite, a subliniat 
Kurt Waldheim in declarație, fă- 
ctitâ îa puțin timp după reîn
toarcerea sa la New York de la 
lucrările Conferinței 
de la Paris.

„Grava provocare 
armate ale regimului 
Rhodesia în sudul Mozambicu- 
lui are consecințe 
pentru ansamblul 
ceste acte deliberate de violență 
nu pot decit să deterioreze si
tuația. să mărească zona conflic
tului. să ridice obstacole supli
mentare în calea unei reglemen
tări a problemei rhodesiene pe 
baza principiului majorității", a 
precizat secretarul general al 
O.N.U.

Guvernul Republicii Federale 
Germania condamnă cu hotări- 
re pătrunderea trupelor regi
mului minoritar din Rhodesia 
pe teritoriul Mozambicului care 
constituie o încălcare a princi
piilor Cartei O.N.U., a declarat 
un purtător de cuvînt al M.A.E. 
al R.F.G. Guvernul de la Bonn, 
a subliniat purtătorul de cuvînt, 
cere retragerea trupelor regi
mului lui Ian Smith de pe te-

ritoriul mozambican. De ase
menea, se cere regimului mino
ritar de la Salisbury să se ab
țină de la orice acte agresive.

Nord-Sud

a forțelor 
ilegal din

periculoase 
regiunii. A-

Intre trupele mozambicane si 
forțele regimului rasist rhode- 
sian care ocupă orașul Mapai, 
situat la 80 km de frontiera 
Mozambicului cu Rhodesia au 
avut loc puternice lupte, a anun
țat miercuri seara,, potrivit agen
ției France Presse, un purtător 
de cuvint al ministerului apără
rii la Maputo.

Purtătorul de cuvint a precizat 
că trupele regimului rasist rho- 
desian care au invadat terito
riul Mozambicului ocupă locali
tățile Mapai—Stație și Mapai— 
Fluviu, aflate la o distanță de 
17 km una de cea'laltă. El a indi
cat. pe de altă parte, că soldați! 
mozambicani au întreprins 
țiuni de urmărire împotriva 
pelor rhodesiene.

• LA PARIS a avut
miercuri o nouă întrevedere in
tre secretarul de stat ai S.U.A., 
Cyrus Vance, și omologul său 
britanic, David Owen, consacra
tă examinării situației create 
in Africa australă ca urmare a 
intervenției trupelor rhodesiene 
în Mozambic. Un purtător de 
cuvînt american, citat de agen
ția U.P.I., a declarat că în 
cursul convorbirii s-a exprhnat 
profunda îngrijorare față de 
situația gravă creată prin acest 
atac și au fost discutate viitoa
rele inițiative care să ducă la 
retragerea trupelor regimului 
rhodesian de pe teritoriul mo
zambican. ,

ac- 
tru-

loc

O
 vizat 
descoperi 
chea “
— actualul Milano, 
odinioară capitală 

a Imperiului roman — decît 
fațada sa de oraș al marii fi
nanțe, de gigant al economiei 
italiene. Străzile și bulevardele 
sale nu se deosebesc cu nimic 
de atitea altele din marile ora
șe ale Europei, unde a cîștigat 
și ciștigă tot mai mult teren ur
banismul modern, care ridică 
zgirie-nori. în „miracolul eco
nomic" pe care l-a cunoscut Ita
lia, trecînd brusc, fără etape in
termediare, spre' opulenta și 
exasperarea societății de con
sum, capitala. Lombardiel aspi
ră să devină orașul cel mai re
prezentativ al nordului indus
trializat ai țării, rival temut din 
punct de vedere economic de 
marile metropole occidentale.

Cu toate acestea, sutele de 
mii de turiști, care îi invadează 
anual cele peste 1000 de hoteluri, 
nu sînt atrași in primul rlnd de 
imensele standuri de la „Fiera 
Campionaria", ci de cel mai im
portant monument al arhitectu
rii gotice din această parte a lu
mii: falnicul, incomparabilul,
extraordinarul Dom. Cristalizare 
in marmură a aproape șase secole 
de eforturi ale omului, doritor 
să ridice, sub cerurile adverse 
ale trecerii universale, semnele 
nepieritoare ale condiției uma
ne, ale artei nepieritoare. Do
mul a întrunit dintotdeauna 
sufragii unanime. Fascinația pe 
care această uriașă și dantelată 
construcție o exercită asupra 
turiștilor este de neînchipuit. 
De fiecare dată cind reveneam 
la Milano mă întorceam să-l

admir, căutând să-i surprind 
noi ipostaze. Timp de mai mulți 
ani, Domul a fost înfășurat în- 
tr-un înveliș care l-a oprit ve
derii călătorilor. Am fost mar
tori ai Încheierii vastei operații 
de îndepărtare a încrustațiilor 
negre ale secolelor trecute, al 
momentului în care vestitul 
Dom și-a recăpătat din nou 
splendoarea sa de „Cosa unica 
nel mondo". Rătăcit pe acoperi
șuri printre cele peste două mii 
două sute de statui și statuete, 
am privit atunci, pentru prima 
dată, de lingă celebra Madonlnă 
din aramă aurită, imaginea noc
turnă, de o rară frumusețe.

Intre Imaginea Domului și 
exteriorul Scalei din Milano, 
sumummul artei, pe scena că
ruia sînt consacrați cîntărețil 
lumii, șl care se află în ime
diata sa vecinătate, contrastul 
este Izbitor. Prin nimic n-al 
bănui că în spatele zidurilor de 
teatru obișnuit se află cea mai 
prestigioasă operă din Europa, 
în fața clădirii operei, în mijlo
cul pieții, monumentul lui Leo
nardo da Vinci, creație a lui 
Lorenzetti, amintește de marea 
întilnire. Au trecut mai bine de 
cinci secole de la nașterea ce
lui mai strălucit titan al Renaș
terii și opera sa a rămas nea
tinsă de vreme. în căutarea 
unor condiții propice de lucru, 
Leonardo a rătăcit în Italia pînă 
la oprirea, mulți ani rodnici, la 
Milano. Aici, Biblioteca Ambro- 
siană îi păstrează textele, iar 
,,Santa Maria delle Grazie", mi
racolul „Cinei cea de taină".

Construită de Bramante, autor 
al planurilor bazilicei „San Pie
tro" din Roma, biserica „Santa 
Maria delle Grazie" marchează, 
practic, tradiția de stil arhitec-

tonic spre Renaștere. Dar minu
nea picturii lumii se află in
tr-un vechi și auster refectoriu 
al unei mănăstiri dominicane. 
Intrarea este din cele mai sim
ple și nimic nu prevestește că 
pe unul din cei patru pereți ai 
vechil săli se află fresca cea 
mai prețioasă și mai divină din 
lume. Nici intemperiile vremii 
și nici măcar sălbaticele bomț 
bardamente din 1943, care au dis
trus mănăstirea, n-au erodat a- 
ceastă minune.

Muzeele de la Castel Sforzesco 
adăpostesc — rezultat, desigur, 
al unei întimplări — opera fi
nală a celuilalt mare titan al 
Renașterii — Michelangelo. Este 
vorba de „Pieta Rondanini", ul
tima și cea mai tragică dintre 
cele patru lucrări cu aceeași 
temă ale marelui artist. Ca șl 
Leonardo da Vinci, Michelange
lo a avut caracteristicile omului 
universal. A fost cea mai pro
fundă voce poetică a vremii 
sale. Dar nimeni nu a fost mal 
frămintat decît el de conștiința 
violentului contrast între idea
lul artistic visat de creator și 
realizarea lui în viață. „Pieta 
Rondanini" este expresia frîn- 
gerii aripilor zborului, a peceții 
strivitoare a morții, a apelor 
fluviului fără întoarcere.

Domul, Cina cea de 
Pieta Rondanini — un
de excepție, care incintă nu nu
mai pe cunoscători dar chiar și 
pe profani. Un itinerar care se 
cere completat cu vestitele 
pinacoteci : „Brera", „Ambrosia- 
na“, „Poldi-Puozolli", unde în
tâlnirea cu celebrele pînze ale 
lui Rafael, Leonardo, Mantegnia 
sau Boticelli va da naștere ace
luiași șoc emoțional pe care 
l-am trăit mai înainte. Un iti
nerar care nu numai că justifi
că, dar face obligatorie, escala 
prin Milano.

talnă. 
itinerar
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contradic- 
asemenea, 
loc încer-

DE PER- 
unui apel

• PESTE 200 000 
SOANE au răspuns 
lansat de Partidul Socialist Uni
ficat din Catalonia, participind 
la un mare miting in orașul 
Barcelona — informează agenția 
France Presse. Se menționează 
că aceasta a fost cea mai im
portantă întrunire publică orga
nizată in Spania in ultima' vre
me. La miting a luat 
in calitate de invitat, 
general al Partidului 
din Spania, Santiago

cuvîntul, 
secretarul 
Comunist 

Carrillo.
R. S. VIETNAM - Aspect de muncă intr-una din secțiile Uzinei mecanice din Yen Vien, suburbie 

din nordul orașului Hanoi

ȘEDINȚA COMISIEI 
PERMANENTE C.A.E.R. 

PENTRU PROBLEME 
VALUTAR-FINANCIARB

La Miskolc (R.P.U.) a avut loc 
ședința a 32-a a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru 
bleme valutar-f inanciare.

La ședința Comisiei au 
cipat delegații ale țărilor
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. șl 
reprezentanți ai B.I.C.E. și B.I.I.

Au fost ascultate informări 
privind activitatea băncilor in-

pro-

parii-
mem-

temaționale ale țărilor membre 
și au fost examinate probleme 
legate de realizarea prevederilor 
Programului complex referitoa
re la activitatea Comisiei, pre
cum și alte probleme de in
teres reciproc.

PROTEST AL R. P. D. LAOS
REMIS GUVERNULUI TAILANDEZ

Postul de radio Vientiane, ci
tat de agenția United Press In
ternational, a anunțat miercuri 
că un avion militar tailandez a 
violat spațiul aerian al Repu-

bilei! Democrate Populare Laos 
șl că trupe terestre tailandeze și 
rebeli laoțieni au atacat o loca
litate din provincia Surabaya, 
situată la 3 kilometri de fron
tiera cu Tailanda. Trupele tai
landeze au deschis focul asupra 
localității respective. Unitățile 
de apărare locală arată Postul 
de radio Vientiane, i-au respins 
pe agresori. R.P.D. Laos a remis 
guvernului tailandez o notă de 
protest in legătură cu aceste 
violări.

Manifestări consacrate centenarului
Independenței de stat a României

La Lisabona s-a deschis o 
săptămînă culturală româneas
că consacrată centenarului Inde
pendenței de stat a României, 
organizată de Mișcarea Demo
cratică Portugheză în colaborare 
cu ambasada română în Portu-

»

*

*
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Absența unor indicii 
privind existența vieții pe Marte

Cercetările privind depistarea unor 
eventuale forme de viată pe planeta 
Marte s-au încheiat, fără rezultate pozi
tive — s-o anunțat la Centrul spațial de 
la Pasadena. Laboratoarele instalate spe
cial în acest scop pe cele două sonde 
spațiale „Viking" care au „aterizat" pe 
..planeta roșie" și-au încheiat activitatea, 
fără a oferi nici un indiciu notabil în le
gătură cu prezența vieții pe Marte.

De acum înainte, cele două sonde spa
țiale care au rămas pe Marte vor conti
nua să facă observații meteorologice și să 
transmită și alte date despre „planeta 
roșie".

Energia eoliană
Energia eoliană va putea să furnizeze 

15—40 la sută din totalul cerințelor ener
getice ale Suediei, către mijlocul deceniu
lui următor, a declarat ministrul dt resort 
din această țară, Olof Johansson.

După opinia specialiștilor. Insula Got
land, din Marea Baltică va putea să

ț&nema
JOI, > IUNIE

POTOPUL: Patria (orele 9; 12,30] 
16; 19,15).

BENJI: Eforie (orele 9; 11,151 
13,30; 16; 18,15; 30,15).

AȘTEPTAREA: Central (orele
I, 15: 11,30; 13,45; 16: 18; 20).

IN LINIȘTEA PĂDURII: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,43; 18; 20).

DICK TURPIN: Palatul Sportu
rilor șl Culturii (orele 17,30; 19,30); 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21); Luceafărul (orele 9,15;
II, 30; 13,45] 16; 18,30; 31)1 Favorit

furnizeze cea mai mare parte a acestei 
energii, datorită așezării ei intr-o zonă cu 
vînturi puternice. Prototipul ce urmează 
să fie construit pe Insula Gotland — care 
va avea o putere de 200—1 000 kW — va 
costa 35—40 milioane coroane (circa 10 
milioane dolari).

Tren superexpres
Un tren superexpres de pasageri expe

rimentat pe ruta feroviară Moscova-Le-

ningrad a reușit să dezvolte o viteză de 
220 km/oră. Acționat de o locomotivă 
electrică de 8 400 kW, superexpresul aco
peră distanta dintre cele două orașe în 
trei ore. Locomotiva electrică este dotată 
cu aparatură pentru .reglarea automată a 
vitezei și cu frîne care asigură oprirea 
trenului pe distanța de 1600 metri chiar 
tn situațiile cind acesta dezvoltă viteza

cea mai mare. Trenul urmează si efec
tueze curînd curse regulate între Moscova 
și Leningrad.

Poluare sonică
Peste 25 la sută din avioanele care uti

lizează aeroporturile din New York depă
șesc normele de 
de Administrația 
S.U.A. La această __ _
după o serie de teste efectuate săptămina 
trecută la New York. Unele aparate de
pășesc chiar intensitatea zgomotului pro
dus de un avion „Concorde" la decolare.
Ascensiune pe Kanchenjunga
Doi alpiniști au cucerit marți vîrful 

Kanchenjunga, de 8 535 m, cel mai înalt 
munte din India și al treilea din lume.

Potrivit informațiilor transmise de ex
pediția armatei indiene, căreia ii aparțin 
cei doi alpiniști, maiorul Premchaud și 
șerpașul N. D. Naik, vîrful a fost cucerit 
pe versantul estic, considerat a fi cel 
mai dificil.

în cursul expediției, care a început la 
sfirșitul lunii martie, o persoană și-a pier
dut viața.

poluare sonică impuse 
generală a aviației a 

constatare s-a ajuns

-I
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Șahinșahul Iranului despre problema 
drepturilor umanitare în lumea contemporană

La Teheran a fost organizată 
o adunare festivă dedicată îm
plinirii a 9 ani de la Conferința 
internațională cu privire la 
drepturile omului, găzduită de 
Iran.

în mesajul adresat participan- 
ților, transmite agenția PARS, 
șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr atrage aten
ția că proclamația conferinței, 
în care s-a afirmat cu claritate 
că menținerea și lărgirea deca
lajului dintre țările dezvoltate 
și țările în curs de dezvoltare 
obstrucționează realizarea drep
turilor omului în întreaga lume, 
nu a fost aplicată. „La nivel 
mondial nu numai că nu au fost 
întreprinse măsuri efective, dar 
prin continuarea sistemului eco
nomic inechitabil decalajul din
tre bogați și săraci se lărgește 
cu fiecare zi, avînd rezultate 
nefaste pentru marea majorlta-

te a populației lumii", se arată 
in mesaj. O altă preocupare care 
exprimă Îngrijorarea popoarelor 
in aplicarea generală a principi
ilor drepturilor omului o consti
tuie, cum este și natural, pro
blema discriminării rasiale. în 
această privință am declarat de 
la Început opoziția noastră fer
mă Împotriva discriminării ra
siale sub orice formă de mani
festare. se subliniază în mesajul 
suveranului Iranului.

Referindu-se la conceptul de 
drepturi umane, șahinșahul 
Iranului a declarat că, „dacă 
pînă acum acest concept cuprin
dea numai egalitatea politică și 
juridică a indivizilor, în lumea 
de astăzi drepturile politice fără 
drepturi sociale, dreptatea le
gală fără dreptatea socială și de
mocrația politică fără democra
ție economiei nu mai au nici un 
înțeles".

galla. în acest cadru a avut loc 
vernisajul expoziției documen
tare „Centenarul Independenței 
de stat a României" și s-a des
chis o expoziție de carte șl 
discuri.

Au luat cuvîntul secretarul ge
neral al Mișcării Democratice 
Portugheze, Jose Tangarinha, 
șl ambasadorul român la Lisa
bona, Marin Iliescu.

La Bratislava a avut loc o 
seară festivă organizată de Uni
unea Scriitorilor din Cehoslova
cia in colaborare cu Consulatul 
general al României.

Au participat L. Pezlar, secre
tar al C.C. al P.C. din Slova
cia, oameni de artă și cultură, 
reprezentanți ai corpului consu
lar.

La Universitatea Jagielonă din 
Cracovia s-a organizat o seară 
culturală românească. Despre 
semnificația evenimentului a 
vorbit lectorul Dumitru Trocin.

La clubul ,,Slowianki“ a fost 
deschisă expoziția „Lupta po
porului român pentru cucerirea 
independenței, oglindită în arte
le plastice".

în cadrul acțiunilor de mar
care a centenarului independen
ței de stat a României, televi
ziunea finlandeză a prezentat 
filmele românești „Amintiri din 
oapilărie" fi „Mănăstirile Mol
dovei".

• Primul ministru canadian, 
Pierre Elliott Trudeau, a decla
rat că țara sa a decis să anu
leze datoriile pe care un număr 
de țări în curs de dezvoltare 
— Botswana, Malawi, Tanzania, 
Uganda, Benin, Mali, Niger, 
Volta Superioară, Afganistan, 
Bangladesh, Laos și Nepal — 
le au față de Canada. Suma da
toriilor anulate de Canada se 
cifrează la 264 000 000 dolari.

CONGRESUL INSTITUTULUI 
INTERNAȚIONAL DE TEATRU

tn capitala Suediei s-a 
deschis, marți, cel de-al 
XVII-lea Congres al Institu
tului international de Teatru 
(I.T.I.), organism al cărui 
președinte este artistul po
porului Radu Beligan. La lu
crări participă aproximativ 
400 de delegați din nu
meroase țări ale lumii.

CONSUMUL DE DROGURI IN 
RINDUL TINERETULUI 

VEST-GERMAN

După cum relevă in ultimul 
său număr revista vest-germa- 
nă „Der Spiegel", doi factori 
au contribuit, In primul rînd, la 
creșterea excesivă a consumului 
de heroină in R.F.G. : recesiu
nea economică și incertitudinea 
socială, care au accentuat pesi
mismul tinerei generații. în 
anul 1976, două treimi din victi
mele stupefiantelor din R.F.G. 
aveau intre 21 șl 30 de ani. „Se 
inmulțeso permanent cazurile 
in oare tinerii devin dependențl 
de droguri Încă de la 13 sau 14 
ani", scrie „Der Spiegel".

(orele »; 11,15; 13,30; 15,45; 151
20,15); Grădina Dlnamo (ora 20); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

REPUBLICA DE LA UZICE: 
Doina (orele 13; 18,30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE; Doina (orele 9,30; 11,15; 
17).

UN ORĂȘEL ÎN TEXAS: Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15); Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30); Grădina Capitol (ora 19,45); 
Grădina Modern (ora 20).

GLORIA NU CINTĂ: Grlvița
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15); Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); Gră
dina Tomis (ora 20).

CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER:

Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.30).

Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30); Grădina Festival (ora 
19,45); Grădina Titan (ora 20).

MUȘCA ȘI FUGI!: Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15); Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30): Arta (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);
Grădina Arta (ora 20).

OASPEȚI DE SEARĂ: Cosmos 
(orele 9; 11; 13,30: 15,30; 18; 20); 
Bucegi (orele 9; 11,15; 13,15; 15,30; 
17,45; 20); Grădina Bucegi (ora 20).

CUIBUL SALAMANDRELOR:

DIAVOLII DIN SPARTIVENTO: 
Gluleștl (orele 9; 11; 13; 15,30; 
17,45: 20); Miorița (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19,30); Grădina Moșilor 
(ora 20).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: Dru
mul Sării (orele 16; 18; 20).

CINCI DETECTIVI LA MIEZUL 
NOPȚII: Lira (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20); Floreasca (orele 9; 
11: 13; 15,30; 18; 20); Grădina 
Unirea (ora 20); Grădina Lira 
(ora 20).

MICA ONDINA: Munca (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,15); 
Pacea (orele 9; 11; 13).

TIMPUL DRAGOSTEI ȘI AL 
SPERANȚEI: Pacea (orele 15,30; 
17,45; 20).

SFIRȘITUL LEGENDEI: Feren
tari (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15).

ȘATRA: Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15).

ORA SPECTACOLULUI: Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); 
Grădina Aurora (ora 20,15).

COLUMNA; Flacăra (orele »,30; 
13,30; 16,30; 19,30).

(la Deva) — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": SICILIANA — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: PLI
CUL — ora 19,30; Teatrul Mic: 
OAMENII CAVERNELOR — ora 
19,30; studioul I.A.T.C. : OMUL 
CU MÎRȚOAGA — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română": 
BUCUROȘI DE OASPEȚI — ora 
19,30; Circul „București": CU CIR
CUL NU-I DE GLUMIT — ora 
19,30.

COPIL DE SUFLET: Buzeștl
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
10,15); Grădina Buzeștl (ora 20).

Teatrul de Operetă: MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio): INTERVIU — ora 19,30; 
Teatrul Gluleștl: ROMANȚIOȘII

PROGRAMUL 1

16,00 Telex. 16,05 Campionatele 
europene de box. 18,15 Lecții TV

pentru lucrătorii din agricultură. 
18,40 Imagini din Italia. 19,00 Con
sultații juridice. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 La or
dinea zilei. 20,00 Ora tineretului. 
21,00 Seară de teatru: „Vlad Țe- 
peș“ de Dan Tărchllă. Premieră 
TV. 22,30 Telejurnal.

PROGRAMUL I

20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a Radiotelevizlunil. 21,00 
Telex. 21,05 Un fapt văzut de 
aproape: „30 de ani de muncă la 
I.T.B.". 21,25 Publicitate. 21,30 Emi
siune de știință: 40 de minute 
despre... somn șl vis.
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