
Proletari din toate țările, uniți-vă I T-f

ANUL XXXIII,

SERIA II,

Nr. 8719

4 PAGINI
30 BANI

VINERI

3 IUNIE

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
1977

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Republicii San Marino

ACORDUL GLOBAL 0 delegație de partid
formă stimulativă de creștere 

a productivității muncii
si de stat, condusă de» 1

Indicațiile Plenarei C.C. al P.CJt. din noiem
brie 1972, privind introducerea și extinderea 
acordului global în toate ramurile de activitate, 
au drept principal obiectiv creșterea necontenită 
a productivității muncii sociale și pe această 
bază înfăptuirea in condiții exemplare a sarci
nilor de plan. Introducerea acestei forme su
perioare de organizare a muncii in cadrul căreia 
un accent deosebit se pune pe sporirea răspun
derii fiecărui muncitor in procesul productiv, 
asigură în același timp valorificarea mai depiină 
a capacităților de producție, sporirea ciștigurilor. 

' croind o strinsă legătură intre aportul fiecărui 
angajat la îndeplinirea sarcinilor de plan și

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
9

I

va face o vizită oficială
de prietenie in Republica

Una din secțiile de bază ale 
întreprinderii constructoare de 
utilaj petrolier .,1 Mai- din Plo
iești. in care s-a introdus, incă 
din anul 1970 acordul global, 
este „sculeri* centrală", secție 
in care se produc toate sculele, 
verificatoarele și dispozitivele 
necesare executării instalațiilor 
de foraj, utilajului metalurgic 
și tehnologic. Un succint grafic 
al dinamicii producției din pri
mii trei ani după introducerea 
acordului global ilustrează eloc
vent avantajele și eficiența ge
neralizării unei asemenea forme 
superioare de organizare. în 
anul 1970, de pildă, secția și-a 
depășit sarcinile de plan cu 3.5 
la sută, realizindu-se 2 540 ore 
— S.D.V. pe un muncitor pro
ductiv. în anul imediat următor, 
în condițiile creșterii substan
țiale a planului s-a înregistrat 
o depășire de 1,5 procente, nu
mărul de ore S.D.V. pe angajat 
ajungînd la 2 740, deci cu 200 de 
ore S.D.V. mai mult, iar în 
1973, cind, de asemenea sarcini
le de plan au crescut, ș-a obți-

oe 2.S procentenut o depășire
realizindu-se 2 800 ore S-D.V. pe 
angajat productiv. De menționat 
și faptul că in această perioadă, 
tocmai datorită sporurilor de 
producție dobir.dzte. retnbupa

Din experiența 
unei echipe de tineri 

muncitori 
de la întreprinderea 

„1 Mai“ Ploiești

medie pe secție a crescut de la 
1660 la 2 285 *

Demn de 
faptul că an 
mare parte 
producție s-au realizat pe sea
ma productivității muncii care 
a înregistrat ritmuri de creștere 
considerabile.

Tînărul maistru Vasile Bărbu-

lei.
menționat este și 
de an cea mai 

din sporurile de

DAN VASILESCT

României

lcscu conduce o echipă formată 
din 46 munaton : frezori, recti
ficatori s: lăcătuși. Sarcina prin
cipală a acestei ech-pe este exe
cuția coptelor de strung ne
cesare in secțiile prelucrătoare 
ale întreprinderii.

— Firesc, ne spune maistrul 
Bărbulescu. in urmă este mare 
nevoee de scuje. De aceea pla
nul de producție este mare, ma: 
ales că noi asigurăm cuțite de 
strung ri pentru diversa coiabce- 
ratori. în aceste condiții. apli
carea acordului global se dove- 
dește stmralatâvâ ă deosebit de 
eficientă. oamenii raob ~:zm- 
du-se mai bene pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor. 
Cind direct cointeresați in spo
rirea productivității mur. mi. Un 
alt avantaj al aplicării acor
dului global constă in sti
mularea preocupării tinerilor 
muncitori pentru policalificare 
și polideservirea mașinilor și 
utilajelor, intr-un cuvint deci, 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale a membrilor echi
pei. care execută cele mai 
diverse operații. în general, 
în cadrul echipei noastre pro
ductivitatea muncii este lună 
de lună cu 8.5—10 procente su
perioară prevederilor, retribuția 
fiind și ea. cu 200—300 de lei 
mai mare decit cea orară.

Un exemplu elocvent al efi
cienței acordului global il re
prezintă rezultatele Înregistrate 
de echipa maistrului Vasile 
Bărbulescu în primele 5 Iun: ale 
acestui an. Numărul de bucăți 
cuțite normale executate a cres
cut de la lună la lună. în ia
nuarie 10000 buc., aprilie 11250. 
mai 11700. Majoritatea munci
torilor isi depășesc sarcinile 
productive eu 8—10 
lunar. Printre ei.

procente 
____ ________ . frezorii 
Gheorghe Mușat și Stelian Io- 
nescu. S.D.V.-iștii Ion Avram și 
Ion Gheorghe. ca de altfel și 
tinerii uteciști Mircea Petrescu, 
Constantin Barbălată. Ion Ciz- 
maru, Gheorghe Hie și Nicolae 
Uie. Climatul de disciplină 
muncitorească. cointeresarea 
materială, continua perfecționa
re profesională, au condus și 
conduc la obținerea unor re
zultate superioare. și implicit la 
o creștere considerabilă a veni
turilor.

„Dacă la inceput — ne mărtu
risește in final maistrul Bărbu- 
lescu — oamenii au primit cu 
oarecare reținere aplicarea noii 
forme de lucru, acordul global 
s-a dovedit pe parcurs o for
mulă superioară de creștere a 
producției. a productivității 
muncii și a veniturilor, avanta
jele conferite de munca in a- 
cord global fiind net superioare, 
din toata punctele de vedere, 
muncii in acord simplu sau re
gie. Rezultatele și experiența 
dobîndite de noi atestă din plin 
această afirmație".

Noua și

Democrată Germană
in Republica Democrată Ger
mană, la invitația tovarășului 
Erich Hcnecker, a Comitetu
lui Centrai al Partidului So
cialist Unit din Germania, a 
Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri ale Repu
blicii Democrate Germane.

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvintare la Conferința

Președintele Republicii Socia
liste Romania, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit joi pe 
Giancarlo Ghironzi. secretar de 
stat pentru afacerile externe al 
Republicii San Marino, care face 
o vizită oficială in țara noastră.

Oaspetele a înminat președin
telui Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie din partea că
pitanilor regenți ai Republicii 
San Marino. Alberto Lonfernini 
și Antonio Volpinari. prin care 
aceștia urează șefului statului 
român multă fericire, iar po
porului român noi realizări pe 
calea bunăstării și progresului.

Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rindul său. un salut 
călduros căpitanilor regenți. îm
preună cu urări de prosperitate 
și bunăstare poporului sanma- 
rinez.

în cadrul întrevederii s-a e- 
vidențiat cu satisfacție cursul

ascendent al raporturilor de 
strinsă prietenie și colaborare 
româno-sanmarineze, subliniin- 
du-se rolul important pe care 
l-au avut în promovarea aces
tor raporturi hotărîrile con
venite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt de la San Marino și 
București. în acest cadru, a fost 
exprimată dorința comună de a 
dezvolta in continuare conlucra
rea dintre cele două țări în do
meniile economic, tehnico-știin- ■ 
țific și în alte sectoare. în fo
losul și spre binele ambelor 
popoare.

Au fost abordate, de aseme
nea, probleme ale vieții interna
ționale. reafirmindu-se hotări- 
rea celor două țări de a-și aduce 
contribuția, alături de toate sta
tele, la promovarea în lume a

' unor relații noi, bazate pe e- 
galitate și echitate, pentru in
staurarea unei noi ordini eco-

nomice și politice mondiale care 
să permită tuturor popoarelor 
să se dezvolte liber și inde
pendent. în context, a fost sub
liniată necesitatea participării 
active la viața politică interna
țională a tuturor statelor, in
diferent de mărime, forță sau 
sistem economic și social, pentru 
rezolvarea în interesul popoare
lor a "marilor probleme ale con
temporaneității.

Schimbul de păreri a scos 
în relief atenția deosebită pe care 
România și San Marino o acor
dă îndeplinirii integrale a pre
vederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, și în această 
ordine de idei, importantei re
uniunii de la Belgrad, desfășu
rării ei într-un spirit de înțe
legere și conlucrare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Ambasadorul Olandei
Joi, 2

Republicii 
tovarășul 
primit pe

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

iunie, președintele 
Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a 
A. H. Croin, ambasa-

dorul Olandei la București, in 
vizită de rămas bun, in legătură 
cu încheierea misiunii sale in 
țara noastră.

națională a scriitorilor
26 mai 1977

de promovare a valorilor literare

CLUl

O tradiție a culturii noastre 
o eficientă formă

Atit de mult s-au implicat 
cenaclurile literare în istoria 
literaturii române, incit im
portanța lor nu mai trebuie 
dovedită. Cu toții am învă
țat incă din scoală nu numai 
despre operele clasicilor noș
tri, dar și despre acele fai
moase cenacluri literare care 
au dominat epoci întregi 
mișcarea culturală, constitu
ind adevărate direcții pentru 
evoluția ideilor și pentru 
propășirea frumosului. Tină- 
rul de astăzi care începe să 
serie se atașează in mod a- 
proape firesc de un cenaclu, 
fie că el este al școlii, al 
centrului universitar sau al 
unei reviste literare. Și, în 
mod tot atit de firesc, au a- 
părut peste tot cenacluri, fie 
cenacluri literare de tip tra
dițional, fie cenacluri com
plexe in genul mai nou al 
„spectacolului". Formele de 
odinioară s-au diversificat, 
«•a dezvoltat sincretismul 
artelor, au apărut cenacluri 
H care muzica, poezia, arte-

le plastice iși dau mina, în
trunite in acele formule de 
spectacol care sînt acum atit 
de populare. Poate a fost de 
la bun inceput impropriu să 
li se spună „cenacluri", căci 
ele și-au pierdut caracterul 
de „atelier de creație" de o- 
dinioară, dar această nuanță 
nu mai este acum importan
tă. Cenaclul ca formă de 
spectacol complex este acum 
o realitate, iar mulțimea ti
nerilor care asediază marile 
săli, unde se desfășoară șe
dințele acestor cenacluri, 
constituie cea mai bună do
vadă care le autentifică 
existența. Este însă impor
tant să revenim și să revita- 
lizăm cenaclurile de tip tra
dițional, iar cuvintarea se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia in mod 
expres acest lucru la recen-

DINU FLAMIND

(Continuare in pag. a Il-a)

semnificativa dimensiune a democrației și umanismului nostru socialist

ROLUL DECISIV AL SOCIETĂȚII, AL COLECTIVULUI DE MUNCĂ 
IN PERFECȚIONAREA MORALĂ A OMULUI TÎNĂR

D

OAMENI Al MUNCII DIN ÎNTREPRINDERI, SPECIALIST! Șl EDUCATORI RELEVĂ ESENȚA PROFUND REVOLUȚIONARĂ A RECENTEI HOTÂRÎRI A COMI 
TETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., CARE DEZVOLTĂ Șl ÎNNOIEȘTE PRINCIPIILE JURIDICE Șl EDUCATIVE SPECIFICE SOCIETĂȚII NOASTRE -

Intr-o țară a omeniei, legi care oferă
un înalt exemplu de umanitate

Societatea noastră sociabstă. 
asigurând ridicarea ființei o- 
menești la cel mai înalt 
grad al demnității, la nivelul 
supremei valori, se călăuzește 
după principii morale, etice, 
fundamental deosebite de cele 
ale societăților anterioare. Era 
firesc și acest lucru s-a intim- 
plat îndeosebi in ultimii ani. 
ca acest proces revoluțio
nar să-și găsească reflectare in 
sistemul juridic, de norme și legi 
bazate pe principiile celui mai 
larg și profund democratism și 
umanism. Ca jurist și educator, 
aș vrea să subliniez că principi
ile democratismului si umanis
mului socialist sînt consacrate în 
legislația penală a tării noastre, 
iar conținutul și opera lor de in
cidență «e amplifică continuu, pe

Conf. dr. Costică Bulai, 
șeful Catedre: de drept penal 

Universitatea București

măsura dezvoităn: conștiinței 
socialiste a maselor de oameni ai 
muncii. Dacă ne referim Ia uma
nismul socialist al politicii noas
tre penale, de exemplu, nu pu
tem să nu amintim de modifica
rea adusă Codului penai, in 1973. 
la inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. modificare prin care 
a fost introdusă instituția mun
cii corecționale ca modalitate de 
executare a pedepsei cu închi
soarea fără privațiune de liber
tate. De asemenea. în ce priveș
te principiul democratismului to-

eialist. este suficient să ne refe
rim la modificarea adusă în no
iembrie anul trecut Legii nr. 
-91968 in sensul lărgirii compe
tenței comisiilor de judecată, or
cane obștești de jurisdicție și 
influențare de a judeca abateri 
de la lege. 1

în cadrul procesului de adînci- 
re a democratismului și umanis
mului socialist al politicii penale 
in tara noastră, recenta Hotărî- 
re a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., cu privire la 
sancționarea și reeducarea prin 
muncă a persoanelor care comit 
abateri și încălcări de la norme
le de conviețuire socială si legile 
tării reprezintă un moment de 
excepțională însemnătate. Hotă-

(Continuare tn pag. a Ill-a)

în viața tânărului Alexan
dru E.. forjor la întreprinderea 
..23 August" din Capitală, au 
existat trei zile grele, neplăcu
te. pe care nu le va uita cu cer
titudine niciodată. ..Făceam na
veta — ne spune Alexandru E. 
— și s-a întâmplat să fiu depis
tat, de către un controlor, că
lătorind pe tren fără bilet. Nu 
era poate o abatere foarte gra
vă, mă luasem și eu după în
demnul altora, dar era o Încăl
care a legalității. Și pe măsura 
infracțiunii am primit și pe
deapsa. Nici nu pot să vă ex
prim in cuvinte regretele pe 
care le-am avut. îmi era greu 
să mă rup atita timp de colegii 
mei de muncă, alături de care 
am avut nenumărate satisfacții 
și împliniri. După numai 3 zile 
de detenție am fost grațiat și 
m-am inters la locul de mun
că...". Mulți dintre colegii tină
rului de abia trecut de 20 de 
ani, Alexandru E., poate că nici 
nu au sesizat absența colegului 
lor. Dar când au aflat ce se în
tâmplase nici unul nu a rămas 
indiferent. „Să nu credeți că la 
„întoarcere" l-am menajat — ne

mărturisește Petrică Bădăluță, 
secretarul organizației U.T.C. pe 
schimbul A — ,,Forja-Tineret“. 
Nici nu am exagerat insă in cri
tica pe care i-am făcut-o cind

modelatoare
a colectivului
muncitoresc

cazul său a fost pus în discuția 
colectivului. Am încercat să-ia- 
rătăm că adevăratul său drum 
este alături de noi, un drum al 
cinstei și demnității și sîntem 
hotăriți_ să facem totul pentru 
ca el să pășească alături de noi. 
Pentru ca asemenea „mici aba-

teri“, cum Ie socotesc unii, să 
nu se mai repete, i-am repar
tizat un loc în cadrul căminului 
de nefamiliști ; deci nu mai este 
cazul să facă naveta. Imediat, 
în comportamentul său s-a pro
dus o schimbare radicală. Dacă 
înainte de comiterea abaterii 
mai lipsea uneori de la program, 
acum pot să spun că este unul 
dintre cei mai conștiincioși mun
citori din secție, prezentîndu-se 
la locul de muncă, uneori și cu 
o oră mai devreme, pentru a-și 
pregăti materia primă, mașina și 
sculele necesare activității pro
ductive. Convingerea noastră, a 
tinerilor, care ne-am angajat 
să-l sprijinim cu toate forțele și 
mijloacele de care dispunem, 
este că, în scurt timp, Alexan
dru E. se va număra printre cei 
mai buni forjori ai întreprinde
rii". Am insistat asupra acestui 
caz tocmai pentru a releva ca
pacitatea noastră, a colectivului, 
a organizației U.T.C., de a răs-

I. D. CUCU

(Continuare In pag. a lll-a)
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MARELE FESTIVAL NAȚIONAL ÎN FAZA REPUBLICANĂ

IN PRACTICĂ, ALĂTURI DE STUDENȚII AGRONOMI

Pregătiți potrivit 
noilor exigențe

UN AMPLU $1 INSPIRAT TABLOU AL CHIPULUI 
PATRIEI ȘI AL OAMENILOR EI, UN OMAGIU 
ISTORIEI POPORULUI, PREZENTULUI SOCIALIST

ale agriculturii

în holul Teatrului Național 
este găzduită una din cele mai 
ample manifestări de artă din 
ultimii ani, — expoziția mar- 
cind etapa finală a Festivalului 
„Cîntarea României". Vizitato
rul nu se simte poate îndemnat 
si numere pinzele, plăsmuirile 
in piatră și bronz pe care le 
admiră, in fața cărora reflectea
ză. Cifra , este de 280 de lucrări, 
semnate de maeștri ai artei ro
mânești contemporane, de per
sonalități marcante din toate 
generațiile. Firește, aceasta este 
o cifră rezumativă, o cifră-sin- 
teză. pentru că la ea s-a ajuns 
după succesive selecții în eta
pele anterioare ale festivalului, 
care au reunit pe simeze, in 
toată țara, peste 5 000 de lucrări. 
Putem afirma că, practic, în
treaga noastră mișcare artistică 
profesionistă, asemeni celei a- 
matoare, a fost antrenată în a- 
cest concurs. Din acest unghi 
se cuvine a citi cifra de astăzi, 
semnificațiile sale artistice și 
sociale, care depășesc simpla 
operație contabilă.

Actuala expoziție, care obligă 
la rememorări și referințe, scoa
te în evidență citeva trăsături 
fundamentale ale Festivalului 
„Cîntarea României". în primul 
rind. spiritul competitiv, care a 
stimulat creatorii în realizarea 
unor lucrări valoroase, între- 
cîndu-se pe sine înainte de a 
întrece pe alții, și care astăzi ne 
oferă drept rod o expoziție de 
înaltă ținută artistică. Atare spi
rit ne întărește convingerea că 
astfel conceput gestul artistic 
are prin sine capacitatea de a 
se perfecționa continuu. de a 
aduce la lumină prin succesive 
decantări- chintesența rîvnită. 
Tot el ne amintește că la ivzo- 
direa artei prezidează, ca mobil 
estetic, unul din mobilurile es
tetice posibile, se-nțelege, emu
lația, ideea de concurs. Dintot- 
deauna. Fiindcă, așa cum s-a 
remarcat cîndva, încă „artiștii 
greci, poeții tragici de pildă, 
compuneau pentru a învinge, 
întreaga lor artă nu poate fi 
închipuită fără întrecere. Buna 
Eris a lui Hesiod, ambiția- dă
deau aripi geniului lor".

O altă constatare privește, 
fără îndoială, marea diversitate 
a genurilor abordate, varietatea 
modalităților artistice cultivate, 
ce au condus la impunerea unor 
viziuni originale. Observăm nu 
numai în cadrul unor genuri 
constituite ori deocamdată son
date. ci și al unor maniere tra
diționale care-și confirmă încă 
fertilitatea, o aspirație de înnoi
re, de articulare a unor imagini 
pline de forță, iscoditoare, mi- 
zind pe sugestivitate și putere 
de asociere, capabile să incite 
inteligenta spectatorului de as
tăzi. să satisfacă sensibilitatea 
artistică a omului modern. Am 
releva aici, alături de o serie 
de creatori bucureșteni, artiști 
din provincie activînd în filiale, 
pentru soluțiile lor inedite, pen
tru căutările Jor în domeniul 
ilustrării temelor generoase. Ei 
sint Eugen Tăutu. Dan Hatma- 
nu, V. Streletz, Teodor Rusu, 
Ion Șulea-Gorj. Francisc Bar- 
tok ș.a. Vrem să mai spunem, 
de fapt, că astăzi ideea unor di

Cenaclul
(Urmare din pag. I)

ta Conferință națională a 
scriitorilor.

Un adevărat cenaclu literar 
Iți fixează numele în conști
ința publicului ți a cititori
lor prin scriitorii ialentați 
pe care-i are, și prin tinerii 
scriitori pe care reușește să-i 
formeze. Dacă insă intr-un 
cenaclu acționează doar spi
ritul de grup, spiritul de tă- 
miiere reciprocă, el este sor
tit nu numai monotoniei, dar 
ți dispariției treptate. Un 
cenaclu literar oferă șansele 
optime pentru critica since
ră, mai mult chiar decit pre
sa literară, iar această criti
că duce treptat la instaurarea 
unui real spirit de emulație. 
Am avut in studenție șansa 
să contribui la înființarea 
unui bun cenaclu literar, ce
naclul „Echinox", care, iată, 
are acum zece ani de activi
tate neîntreruptă. Nu este 
aici locul unor confesiuni 
premature, dar cind particip 
la ședințele unui cenaclu li
terar, oricare ar fi el, imi a- 
mintesc de acele furtunoase 
ședințe de la Facultatea de 
filologie clujeană și de acea 
epocă in care lipeam săp- 
tăminal afișele cu antetul 
cenaclului prin tot Clujul. 
Pentru toți care citeam aco
lo, săptămina începea cu 
seara de vineri, fiecare ardea 
de nerăbdare să audă ce a 
scris intre timp colegul sau 
prietenul său. ți fiecare 
succes al altuia era pentru 
noi toți o bucurie sinceră, 
deși opiniile noastre expri
mate in ședințele de cenaclu 
erau, in general, mult mai 
severe și mai radicale, fără 
ca ele să supere pe cineva. 
Cind am început să ne pu
blicăm cărțile, critica lite
rară ni s-a părut mult mai 
blinda in opinii, față de cele 
cu care ne intlmpina cena
clul la fiecare ședință de 
lectură. Iată de ce cred că 
un cenaclu literar poate con
tribui cu adevărat la îndru
marea unui tinăr scriitor a- 
tunci cind forța de opinie a 
cenaclului este autentică ți 
este cîștigată printr-o tradi

ferențieri calitative între miș
carea artistică a Capitalei și cea 
din provincie este pur și sim
plu o prejudecată. Impulsul cu
noscut in ultimii ani de către 
arta noastră, întrecerile festi
valului au înlesnit, cu rezultate 
dintre cele mai fericite pentru 
creatori și pentru publicul larg, 
deopotrivă, circulația valorilor, 

în această expoziție, ca și în 
cele anterioare, ne-au atras a- 
tenția mai multe debuturi dem
ne de a fi luate in seamă, de 
a fi urmărite cu interes în evo
luția lor viitoare. Ne simțim în
demnați să cităm tineri ce acti-
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vează in București și în filiale 
ca : Gheorghe Iovian, Dan Con- 
stantinescu, Maria și Ștefan 
Pelmuș, Viorel Parțiu ș.a. Pen
tru fiorul nou pe care-1 aduc 
în peisajul artelor noastre, pen
tru timbrul original cu care își 
afirmă personalitatea și cu care 
evocă bogăția de semnificații 
a realității contemporane. Re- 
marcînd, totodată, că și pe a- 
cest plan, și încă unul de pri
mă importanță, spiritul festiva
lului s-a dovedit fecund, stimu
lator pentru talentele aflate 
încă în formare.

Poate că printre învățămintele 
cele mai de preț ale întreceri
lor festivalului, printre cele mai 
înalte cîștiguri se numără și cel 
privind orientarea tematică a 
creației. Actuala expoziție, și 
nu numai ea, vădește suplețe, o 
nelimitată libertate spirituală în 
alegerea și tratarea temelor și. 
implicit, adeziunea intimă și 
profundă a creatorilor față de 
aspectele de viață transfigurate 
artistic.

Arta in „Cintarea României" a 
stat sub generosul semn tutelar 
al ideii de laudă patriei. Laudă 
peisajului ei unic, laudă oame
nilor de astăzi care, printr-un 
efort perseverent și eroic, au 
construit o nouă Românie, înăl
țată în stima propriilor fii și a 
lumii, laudă bărbaților de ieri, 
care s-au jertfit pentru nobilul 
ideal al libertății, laudă eroilor 
de la 1877, crucial an în istoria 
noastră, prin care s-a pecetluit 
pentru totdeauna independența, 
al cărei centenar este celebrat 
în expoziție cu sentimentul jus
tificatei mîndrii. Putem spune 
că pe simezele ei găsim în in
finite fațete și în ipostaze sim
bolice totul. Mai puțin decit în 
alte manifestări tematice înre
gistrăm pozitiv, acum, lipsa ilus- 
trativismului rece, renunțarea la 
soluții facile. Creatorii vădesc 
prin lucrările lor o implicare 
organică in realitate și în pro
blemele majore ale timpului lor, 
o adincă adeziune sufletească 
față de destinele societății, 
tendința de a medita cu Res
ponsabilitate asupra misiunii lor 
de formare și modelare a per- 

ție severă, prin opinii inte
ligente ți convingătoare. O- 
dinioară un cenaclu renumit 
era dominat îndeobște de 
personalitatea puternici a 
unui mentor, în general a 
unui critic literar de presti
giu. Cred că in locul acelui 
mentor, atunci cind nu exis
tă, forța colectivului poate 
echilibra și dirija direcția 
opiniilor, dar cu necesara 
condiție ca informația este
tică a cenacliștilor să se îm
prospăteze mereu, din inte
rior și din exterior, tocmai 
pentru a putea sancționa 
tendința de rătăcire in vag, 
deocamdată atit de des in- 
tilnită prin ședințele unor 
cenacluri literare.

Așa cum s-a relevut și din 
lucrările Conferinței scriito
rilor. reimpulsionarea acti
vității cenaclurilor literare 
este o necesitate. Tradiția 
trebuie reluată exact de 'a 
cota maximă unde a fost lă
sată, de la acea epocă in 
care a fi membru activ al 
unui cenaclu insemna o min- 
drie și un angajament pen
tru fiecare tinăr scriitor in 
parte. Cred că, periodic, ar 
putea avea loc întruniri ale 
reprezentanților tuturor ce
naclurilor literare din țară, 
în genul întrunirii care s-a 
desfășurat cu ani în urmă 
la Sinaia și care atunci a 
lansat un grup foarte impor
tant de tineri scriitori. Ase
menea întruniri ar putea 
deveni și adevărate colocvii 
naționale in care tinerii scri
itori să discute despre lite
ratura tinără, să se cunoas
că, să aprecieze direcțiile și 
tendințele fenomenului lite
rar actual, să se informeze 
reciproc despre preocupările 
lor. Tinerii scriitori nu tre
buie să trăiască in izolare, 
ei trebuie să comunice și prin 
posibilitățile oferite de ase
menea formule organizato
rice, care sint simple, dar 
extrem de eficiente. Sint 
convins că literatura tinără 
se va putea cunoaște mai 
bine și va putea promova 
astfel cu mai multă prompti
tudine ceea ce are ea va
loros. 

tonalității umane. Construim 
solid și temeinic. Cîntăm con
strucțiile omului și propria con
strucție în același chip —, spun 
operele artiștilor. Planșele pro- 
iectanților vorbesc despre visele 
noastre îndrăznețe. Lucrările de 
artă, despre sentimentul care le 
face cu putință. De aceea, pu
tem conchide că o astfel de ma
nifestare reușește să întreprin
dă o vastă secțiune in existența 
epocii pe care o trăim, o grăi
toare radiografie a nivelului ar
tistic atins, a capacității crea
toare pe care o putem suscita. 
Publicul se poate întilni cu 
opere semnate de prestigioase 
personalități ale artei noastre, 
între care am aminti, fără a pu
tea epuiza dreapta enumerare, 
pe Alexandru Ciucurencu, Ion 
Pacea. Viorel Mărginean. Tra
ian Brădean. Brăduț Covaliu, 
Ion Gheorghiu, Constantin Pi- 
liuță. Sabin Bălașa, Elena 
Greculesi. Mihai Bandar, Ște
fan Câlția, Gheorghe I. An- 
ghel. Ion Grigore, Sorin Iifo- 
veanu, Petru Popovici, Benone 
Șuvăilă, Ion Jalea. Ion Irimes- 
cu, Paul Vasilescu, George 
Apostu, Iulia Oniță, Cristian 
Brea'zu ș.a.

Artiști care prin talentul lor, 
prin seriozitate și probitate pro
fesională s-au văzut astăzi răs
plătiți. Deoarece, finala Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei" este privită drept eta
pă reprezentativă pentru în
treaga noastră artă contempo
rană. Muncă și creație. Muncă 
pe care au omagiat-o, muncă pe 
care au depus-o în zămislirea 
unor opere valoroase, apreciate 
așa cum se cuvine de către ma
sele de oameni ai muncii. Bucu
ria lor, căci lucrările vorbesc 
limpede despre bucurie și entu
ziasm, ne străbate, trece în noi, 
cum străbate lumina un cer 
imaculat.

C. R. CONSTANTINESCU

IOAN PANUȘ — „Sergentul"
........ iiihwmmwh..... ...

...

— Alo... 6 12 16 ?
— Da. Complexul ..Flora".
— Aș dori un specialist pen

tru repararea televizorului.
La celălalt capăt al firului se 

notează adresa și termenul. De 
zeci de ori pe zi. in diferite 
puncte ale municipiului Cluj- 
Napoca. sună telefoanele. Soli
citările sînt dintre cele mai di
verse : ..mobilă de comandă", 
„reparat articole sportive", 
„compactorie" etc. Gama pres
tațiilor către populație a ajuns 
în județul Cluj la 94. Dezvol
tarea si diversificarea rețelei 
înregistrează un ritm tot mai 
înalt : există 569 activități și u- 
nități; planul producției marfă 
Si al prestațiilor a fost depășit 
anul trecut cu 34 milioane lei 
(anul acesta creste cu 24 la 
sută, fată de realizări), volumul 
încasărilor pe locuitor a depă
șit 655 lei. Rezultate care con
firmă faptul că forurile de re
sort depun eforturi pentru sa
tisfacerea cerințelor populației, 
sub raport cantitativ si calita
tiv. în ultima perioadă s-au în
ființat 33 unități noi : ..întreți
nerea si repararea aparatelor e- 
lectrotehnice și electrice de uz 
personal si casnic", „confecții 
pentru noi născuți". ..reparații 
frigidere" etc. Specialiștii clu
jeni acordă asistentă tehnică, in 
întreaga tară, pentru repararea 
si încărcarea agregatelor frigo
rifice. lucru care reprezintă o 
prestigioasă carte de vizită. La 
Cluj-Napoca se experimentează, 
cu bune rezultate, serviciul de 
supraveghere a copiilor, bolna
vilor si bătrînilor la domiciliu. 
Ar mai trebui relevat faptul că 
serviciul proiectări al Coopera
tivei „Mobilă și tapițerie", ca
drele U.J.C.M. acordă asistență 
în mobilarea apartamentelor, 
că rețeaua serviciilor se diver
sifică continuu în raport cu 
rintele publicului.

Pentru a răspunde prompt 
licitărilor. în Cluj-Napoca 
lărgit activitatea Casei de 
menzi ; ea practică 53 de servi
cii (7 unități de reparații radio- 
televizoare-casetofoane-magneto-

ce-

so
s-a
co-

în Sala de marmură a „Casei 
Scinteii" s-a deschis miercuri o 
amplă și complexă expoziție 
reunind lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, artă decora
tivă. artă populară și fotografii. 
Expoziția prezintă munca artis
tică tenace, substanțială și pa
sionată a plasticienilor amatori 
din toată țara. Sint reunite aici 
3 000 de lucrări care prilejuiesc 
publicului amator de artă o pri
vire de ansamblu asupra celor 
mai valoroase creații realizate 
de cei 29 588 de artiști amatori, 
membri ai celor 2 358 de cena
cluri și cercuri artistice, precum 
și de alți 8 500 de creatori indi
viduali înscriși la concurs.

Prezidată de riguroase crite
rii de calitate, expoziția repre
zintă o reală modalitate de a- 
firmare și confruntare a valo
rilor artistice naționale, contri
buind o dată mai mult la defi
nirea unei arte care să aparțină 
acestei țări, acestui popor, o 
artă care să răspundă, astfel, 
mărețului moment istoric pe ca- 
re-1 trăiește România. Preocu
parea pentru expresivitate, stră
dania continuă in a descoperi 
soluții și procedee tehnice me
nite să contribuie la concretiza
rea unor idei generoase au avut, 
în cele mai multe cazuri, la 
bază căutări fundamentate pe 
o profundă conștiință artistică.

Variatele modalități de expri
mare prezente in actuala expo
ziție contribuie intr-un mod de
finitoriu la conturarea unui a- 
devărat stil al epocii, la relie
farea unor preocupări de cea 
mai stringentă actualitate. Ele 
recompun, prin intermediul a- 
cestor rezultate ale activității 
creatoare desfășurate pe întreg 
cuprinsul țării, atmosfera miș
cării artistice de amatori care 
se dezvoltă, sub un orizont pri
elnic. intr-un climat fecund.

înregistrând cu sensibilitate.

foane. circa 40 pentru confecții 
— femei, bărbați, copii — 4 de 
tricotaje etc.). O astfel de formă 
se va organiza în localitățile 
Turda. Cîmpia Turzii. Dej și 
Gherla. Tot experimental s-a 
introdus sistemul de depanare 
pe bază de abonamente perio
dice în întreținerea și repararea 
televizoarelor, care se va extin
de la autoturisme si 
ticole de uz casnic.

Discutăm cu dr.
Iuliu. vicepreședinte 
îl întrebăm ce preocupări exis

diferite ar-

ing. Jakab 
al U.J.C.M.

Cum sînt serviți tinerii- și nu numai ei
în unitățile prestatoare de servicii?

în viitor, cum pot fi rezolva
și mai bine solicitările popu-

tă 
te 
latiei.,

— Acum citeva zile s-a în
chis expoziția cu testare a pu
blicului ..Expotest", organizată 
in pavilionul ..Atelier 11“ al ar
tiștilor plastici. S-au colectat 
3 000 de teste. Prelucrarea lor 
ne va permite să cunoaștem mai 
bine cerințele, să stabilim ora
re mai eficiente si lucrările pe 
care să le executăm și cu pla
ta in rate. Pornind de la nece
sitatea economisirii timpului — 
un motiv pentru care apelează 
publicul la noi — vom organiza 
destul de repede un dispecerat 
independent care va primi so
licitările. va repartiza comenzi
le pentru execuție si va infor
ma în permanentă publicul cu 
serviciile pe care le oferă coo
perativele. Centrul de informa
re si reclamă, in cadrul căruia 
va funcționa, va fi amplasat în- 
tr-un important vad comercial, 
va avea program în două schim
buri. Ne gindim să executăm, 
cu taxele cuvenite, și lucrări ur
gente.

valorificînd calitățile plastice 
ale concretului, lucrările unor 
cunoscuți artiști naivi precum : 
Alexandru Savu. Gh. Mitrăchi- 
ță, Emil Pavelescu, Ion N. Ni- 
codin, Gh. Cotleț. Gh. Babeț, 
Marin Crăciun. Gh. Dumitrescu, 
Șt. Predoiaș, Maria Constanti- 
nescn, Petru Mihuț etc. s-au 
prezentat și de această dată la 
un înalt nivel calitativ. Ele au 
reușit să demonstreze, emoțio
nant și convingător, vitalitatea 
unei viziuni care, slujită cu sin
ceritate și îmbogățită cu apor
tul original al propriei sensibi
lități, poate cuprinde și exprima
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amatori
convingător realități contem
porane.

Pluralitatea modalităților de 
expresie adecvate structurii su
fletești și gindirii plastice a fie
cărui pictor expozant, numeroa
sele reușite de ordin artistic fac 
dificilă atit o enumerare strictă, 
cit și încercarea unei precise ca
talogări. Și totuși, nu putem să 
nu amintim peisajul cu un tim
bru grav, de densă substanță pic
turală, semnat de Vasile Pari- 
zescu sau compozițiile realizate 
de Paul Surdulescu, loan Chiri
lor. Floarea Bistriceanu, Oprea 
Avram, Radu Alexandru, Ana 
Bădăioaș ș.a. Interesul statornic 
pentru faptul devenit istorie, 
participarea lucidă, responsabilă, 
la evenimentul contemporan, a- 
deziunea intimă la temele tra
tate marchează desigur, cu mij
loace specifice fiecăruia din 
•cești creatori, o conștiință civi
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UNELE COMUNE 
GILĂU, AGHIREȘ, 

MOCIU - VOR DEVENI 
ORAȘE. CE LOC 

OCUPĂ ELE ÎN SFERA 
PRESTAȚIILOR ?

— Este o problemă care ne 
preocupă. Am și luat măsuri. 
Prin Centrul de cercetare, pro
iectare. documentare al UCECOM 
am comandat un studiu de 

pres- 
anul 
uni- 
Dacă

perspectivă cu privire la 
tarile de servicii pînă in 
1990. Vom fi prezenți cu 
tăti de strictă necesitate, 
m-ati întrebat de viitor aș vrea 
să mai spun că în noile cartie
re vom amplasa unitățile la 
parterul blocurilor. In piața Mă
răști și cartierul Grigorescu 
vom deschide unități pe aproa
pe 3 500 mp.

„Clientul să fie mulțumit". 
Nicăieri nu am găsit o astfel de 
lozincă, dar din atitudinea lu
crătorilor înțelegi că buna ser
vire. solicitudinea le sînt Pro
prii. Asta tine de bunul 
simt, dar și de modul în 
care sînt îndrumați, ajutați să 
înțeleagă ce răspunderi au. Buna 
conlucrare intre conducerea U- 
niunii. organizația U.T.C. si cei
lalți factori este un element e- 
sential in acest sens. Au fost gă
site forme interesante pentru 
creșterea competenței celor pes
te 15 000 cooperatori din rețea. 
S-au deschis cursuri de perfec
ționare. se organizează Deriodic 
simpozioane la care, pe lingă ca
drele de conducere, participă un 
număr mare de lucrători de înal
tă calificare. Arh. conf. Virgil 
Salvanu. de la Institutul de arte 

că. preocuparea de edificare a 
unei arte cu adinei înțelesuri 
sociale.

Situate la un înalt nivel cali
tativ. afișele semnate de Aurel 
Paraschiv, sau nenumăratele lu
crări de grafică de șevalet ex
puse acum «pun în evidență, de 
cele mai multe ori. tot atâtea 
promisiuni de viitor, o gindire 
matură, formată.

Un amplu sector al expoziției 
este rezervat creației populare. 
Iar cifrele ni se par. și in acest 
domeniu, extrem de elocvente. 
Sint expuse 630 de lucrări se
lectate din creația celor 5 666 de 
artiști populari și a celor 13 288 
de membri ai cercurilor de artă 
populară de pe întreg cuprin
sul țării. Țesăturile și ceramica, 
ciopliturile în lemn sau împle
titurile realizate cu fantezie, cu 
respect pentru tradiția noastră 
folclorică, demonstrează bogate
le resurse de ordin artistic ale 
creației populare.

Marele număr de fotografii 
realizate de artiștii amatori se 
situează la același înalt nivel ca
litativ.

Dincolo de unul sau altul din 
aspectele concrete pe care ex
poziția le prezintă, fondul uman 
al temei, dimensiunea adevăru
lui rostit în cele mai multe lu
crări sint tot atîtea condiții ale 
pătrunderii in conștiința publicu
lui. Vizitind această manifestare 
republicană, remareînd eforturi 
și numeroasele împliniri, apro
pierea de viată, preocuparea 
pentru artă inspirată din actua
litatea noastră socia’listă. din 
trecutul glorios al țării, o con
cluzie. se impune de la sine : 
aceea că orientarea spre aspec
tele cele mai caracteristice dez
voltării României de azi are da
rul de a conferi limbajului plas
tic autenticitate, forță de co
municare.

MARINA PREUTU

plastice si decorative „Ion An- 
dreescu" din Cluj-Napoca, a vor
bit. cu un astfel de prilej, des
pre „Contribuția design-ului la 
îmbunătățirea activității de pro
iectare. a calității produselor si 
serviciilor în cooperația meșteșu
gărească". iar prof, "docent Ion 
Baciu. rectorul I.M.F. — despre 
ergonomia muncii. Acum se pre
gătește o retroproiectare si un. 
film privind creșterea producti
vității muncii si calitatea servi
ciilor. ..La ședința consiliului 
vor participa toți președinții coo
perativelor. Se va întocmi un 

plan suplimentar de măsuri, pe 
baza căruia va creste producti
vitatea muncii cu 2 la sută".

Șl CARTIERELE 
AU NEVOIE 

DE „CENTRE"

Avem în fată statistica unită
ților, harta repartizării lor 
în teritoriu. La acest capitol se 
pot face, si o fac beneficiarii nu 
o dată. încă destule observații. 
Cele mai multe unități se găsesc 
in municipiul Cluj-Napoca. parte 
fiind „unicate", ca de exemplu 
unitățile pentru reparat „căru
cioare de copii". „încălzitoare cu 
combustibil lichid", „stilouri și 
creioane mecanice", „autosifoa- 
ne“ etc. în Cimpia Turzii. Turda. 
Dej. Huedin si Gherla nu există 
unități pentru întreținerea locu
ințelor. pentru repararea apara
telor foto, a materialelor sporti
ve ș.a. Neconcordantă există și 
în structura rețelei. Funcționea
ză 4 unități pentru încadrări ra
me si tablouri. 7 pentru confec
ționarea bijuteriilor. 12 pentru 
reparat ceasuri și doar cite o u- 

în ultimii trei ani. Institutul 
agronomic ..Nicolae Bălcescu" 
din București a fost vizitat de 
două ori de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Indicațiile deosebit 
de prețioase pe care si cu a- 
ceste prilejuri le-a dat secreta
rul general al partidului nostru, 
vizînd cu precădere perfecțio
narea continuă a procesului de 
integrare a învățămintului cu 
producția, cu cercetarea si pro
iectarea în cele mai diverse sec
toare ale agriculturii, au condus 
în mod firesc la o creștere sim
țitoare a contribuției studenți
lor și cadrelor didactice la so
luționarea unor importante pro
bleme ale agriculturii, la o 
participare directă și eficientă a 
lor la îmbunătățirea conținutu
lui muncii practice în anii fa
cultății. ca o garanție a bunei 
pregătiri profesionale a viitori
lor specialiști.

„în spiritul acestor Indicații — 
ne spune tovarășul profesor dr. 
inginer Milu Oșlobeanu. prorec
tor al acestui prestigios institut 
de învățămînt superior — baza 
tehnico-materială a Stațiunii di
dactice experimentale de la Bel- 
ciugatele s-a îmbogățit numai în 
cursul anului trecut cu mașini 
și utilaje agricole în valoare de 
aproape 20 de milioane de lei, 
o mare parte din acestea fiind 
destinate exclusiv instruirii stu
denților. Acțiunile pentru lăr
girea și perfecționarea bazei 
noastre tehnice continuă și în 
acest an. Avem alocate în a- 
cest scop alte 6 milioane de lei, 
cu care vom achiziționa în spe
cial mașini și utilaje de tipuri 
noi. ce urmează să^ intre în pro
ducția de serie a marilor între
prinderi de mașini agricole, 
răspunzînd în felul acesta 
indicației tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca. la absolvirea 
facultății. tinerii specialiști 
să cunoască toate utilajele din 
dotarea unităților, să fie capabili 
să lucreze pe ele cu randamen
tul unui muncitor cu experien
ță. dispunînd de cea mai înaltă 
calificare. Totodată, am înființat 
noi sectoare de activitate practi
că, pe care în 1976 am realizat 
producții superioare la hectar, 
la multe culturi : 6 000 kg grîu, 
12 000 kg porumb, 4 000 kg 
soia, 2 000 kg in pentru ulei, 60 
tone porumb siloz, 150 tone de 
dovleci furajeri ș.a.“.

Ne aflăm la Stațiunea didac
tică experimentală Belciugatele. 
Aici, pe 4 500 de hectare, viilorii 
specialiști se instruiesc în con
diții de producție, efectuind ei 
înșiși toate lucrările specifice 
campaniei agricole de primăvară. 
Numai în primul trimestru al 
anului, au fost efectuate lucrări 
de manoperă în valoare de peste 
200 000 lei, valoarea producției 
ridieîndu-se la aproape 2 mi
lioane lei, față de 1,6 milioane 
realizate în aceeași perioadă a 
anului precedent. A crescut pon
derea lucrărilor de tehnicitate 

SESIUNE DE COMUNICĂRI Șl REFERATE ȘTIINȚIFICE
Societatea științifică școlară de chimie șl fizică a Liceului real-uma- 

nlst din Găestl organizează, duminică 5 iunie, o sesiune de comunicări 
șl referate. In cadrul lucrărilor sesiunii vor fi prezentate următoarele 
comunicări : Criterii privitoare Ia investigarea fizică a polimerilor ea 
materiale moderne — expune prof. univ. loan Petrea : Aspecte din chi
mia vitaminelor D — expune conf. univ. dr. Ovidiu Maior ; Contribuții 
originale la chimia sărurilor de arlltiazotlolin — expune lector univ. dr. 
Nicolae Arsenescu : Prezent și viitor In siderurgia dimbovițeană — ex
pune ing. Emil lonescu.

Referate științifice pe următoarele teme : elemente de siderurgie nu
cleară, metalurgia pulberilor — ramură a tehnicii moderne, metalele rare 
șl rolul lor In tehnica modernă, aspecte moderne in caracterizarea stării 
metalice, metode experimentale in studierea aliajelor, coroziunea elec- 
trochimică, tehnologia plasmei in metalurgie ș.a. vor fi prezentate ds 
elevi ai liceului, membri ai societății, sub coordonarea profesorului ing. 
Petre Bocu. (DAN DUMITRESCU).

uitate pentru repararea materia
lelor sportive, frigidere, stilouri, 
mașini de scris *, biciclete opti
că... Credem că forurile respec
tive trebuie să soluționeze mai 
echitabil această problemă, ți
nând seama de cerințele reale 
ale populației.

Observații de aceeași natură 
se pot face chiar răminînd în. pe
rimetrul municipiului. Urmărim 
dispunerea unităților : pe str. 
Dr. P. Groza — în centru — se 
află Casa de comenzi cu nume
roase unități; pe str. Lenin, 
în. aceeași zonă. 13, pe Gh. Doja

11, pe Napoca 8. în timp ce pe 
str. Horea, lungă de peste 1 km 
și care pornește de la gară, sînt 
doar trei unități, pe străzile A- 
murg și Uleiului cite una. Chiar 
si cele mai favorizate cartiere — 
Gheorghieni si Mănăstur — sînt 
dezavantajate in raport cu cen
trul. Care este situația în car
tierul Someșeni, unde sînt nume
roase cămine de nefamiliști în 
care locuiesc 1 500 de tineri.

— Ca să mă tund, ne spunea 
Emil Pașca, de la „Armătura", 
trebuie să merg 2 km. N-avem 
unitate în zonă. Să repar panto
fii merg în piața Mărăști, iar ca 
să dau lenjeria de corp la spălat 
merg cu autobuzul si pe jos în 
centru cu toate că „spălătoria 
municipiului" e la doi pași de 
noi.

— Cum vine asta ? ne arătăm 
nedumeriți.

— Simplu. Aici este spălătoria, 
dar recepția se află in centru. 
Merg deci în centru, dau lucru
rile. iar bonul (drumul acesta îl 
fac si la luatul rufelor) si rufele 
pleacă în... cartierul Someșeni.

Zimbim, gindindu-ne că poate 
doar Păcală ar fi putut gîndi 
ceva mai năstrușnic. (în parante
ză fie zis, complexul acesta mun- 

ridicată, studenții pregătindu-se 
și producînd în condiții de me
canizare. Se folosesc intens er- 
bicidele, îngrășămintele chimice. 
Tractoarele, celelalte utilaje 
sint deservite de studenți. Au 
fost asigurate astfel toate condi
țiile pentru ca pCanul anual de 
producție de la Stațiunea Belciu
gatele, in valoare de 14 milioane 
lei, să fie realizat și depășit. Dar 
în aceste zile viitorii specialiști 
pot fi intilniți și in alte sectoare 
de activitate : în cercetare, 
unde valoarea proiectelor con
tractate cu diverse întreprinderi 
agricole de stat sau cu coopera
tive de producție depășește 3 
milioane de lei, în fermele mai 
multor unități din jurul Ca
pitalei, pe șantierele de iri
gații și de combatere a ex
cesului de umiditate. Com
pararea a două cifre este eloc
ventă : dacă în 1976 valoarea 
totală a activităților de integra
re a învățămintului cu produc
ția. cercetarea și proiectarea a 
fost, la nivelul institutului, de 
19,3 milioane lei. planul pe 1977 
prevede realizarea a 36 mili
oane lei.

Vorbindu-ne despre efectele 
acestui deosebit salt valoric. în. 
calitate și cantitate, studenții în- 
tîlniți în ferme sau în incinta 
institutului au ținut să reliefeze 
importantul rol formativ și edu
cativ al practicii în pregătirea 
lor pentru profesie, pentru via
tă. „în expunerea la Congresul 
întregii țărănimi. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a apreciat re
zultatele bune obținute în inte
grarea organică a învățămîntului 
cu cercetarea și producția — ne 
spune studentul Ovidiu Târțău. 
din anul III al Facultății de a- 
gronomie — dar, în același timp, 
ne-a recomandat să facem mai 
mult, să perfecționăm această 
activitate, să cunoaștem în mai 
mare măsură mijloacele moder
ne din agricultură, să le folosim 
pe o scară cit mai largă. Consi
der aceasta ca un îndemn, dar 
și ca o obligație care ne revine 
și nouă, celor mai tineri dintre 
viitorii specialiști ai agricultu
rii. în ce mă privește, sint ho- 
tărit să-mi sporesc eforturile 
atit în sălile de studiu, cit și pe 
cimp. să fiu astfel capabil ca 
la absolvire să pot organiza în 
bune condițiuni orice sector de 
activitate ce mi se va Încredin
ța". La rindul său. studenta Tița 
Moraru. venită la facultate din 
comuna Mărăcineni. județul Bu
zău. adaugă : „Sint căsătorită de 
curind. cu un coleg de facultate, 
din județul Mehedinți. Firește, 
după absolvire ne-am putea sta
bili și în județul său. dar sintem 
hotărîți să mergem acolo unde 
va fi nevoie de noi. Considerăm 
că locul nostru, chiar de la în
ceputul meseriei, nu trebuie să 
fie acolo unde este mai ușor".

DRAGOMIR HOROMNEA

citoresc n-are punct alimentar, 
nici măcar telefon...) Continuăm 
dialogul. Vrem să aflăm unde se 
coafează fetele.

— în oraș, pierdem 2—4 ore, 
vine răspunsul Emiliei Lucaci, 
operatoare.

Laboranta Estera Ungvari a- 
daugă că nu există croitorie «i 
nici curățătorie chimică. Să fie 
acesta un caz izolat 7 Nu. în 
complexul Observator, unde lo
cuiesc 3 000 de studenți, nu exis
tă unități de croitorie, si încăl
țăminte. în alt complex, Hașdeu, 
cu peste 4 000 studenți, fetele 
n-au unde să-și repare ciorapii...

CINE PUNE CAPĂT 
ACESTEI „ODISEI" ?

Gilău, comună la 20 km de 
Cluj-Napoca. Viitor oraș. Sem
nele se văd de pe acum. Numai 
în domeniul serviciilor nu. Coo
perativa are un depanator radio 
și TV.. Viorel Coman. care este 
si secretarul comitetului comu
nal U.T.C. Un singur om... A- 
leargă zeci de km. și tot nu-i 
mulțumește pe cetățeni. De lu
crat se lucrează numai în anu
mite ore ale zilei, pentru că lip
sesc din dotare aparatura strict 
necesară (TV texter. generator 
de semnal TV etc). Apoi, spațiul 
este foarte mic. în comună sînt 
peste 1 000 de frigidere. Dacă s-a 
stricat trebuie să mergi cu el la 
Cluj-Napoca. Tot plimbat de 
colo-colo, ne spunea Samoil 
Rostas, e gata stricat Cooperati
va are și o 
numai că la 
croitori. Așa 
tul, așteaptă 
vină rindul...

secție de croitorie 
o mașină sint... 3 
că, așteaptă clien- 
și lucrătorul să-i

★
Acestea sînt, pe scurt, consta

tările noastre. U.J.C.M. are cadre 
bine pregătite, experiență și, așa 
cum am văzut, spirit de iniția
tivă. Gîndim că trebuie folosite 
mult mai bine pentru a înlătura 
neajunsurile, pentru a face din 
sectorul prestațiilor către copu
lație un factor de prim ordin în 
satisfacerea cerințelor si exigen
telor în continuă creștere.

LIDIA POPESCU 
AL. BALGRADEANU 

VICTOR ATANASIU
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So- 

Maiiste România, a primit din partea generalului-locoienent JORGE 
RAFAEL VIDELA, președintele Națiunii Argeniiniene, următoarea 
telegramă :

In numele guvernului și poporului argentinian, precum și al 
meu personal, vă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe car» a-țî 
binevoit să mi-1 transmiteți cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale 
a Republicii Argentina.

La rindul meu, vă adresez cele mai bune urări de prietenie și 
colaborare, pentru strîngerea legăturilor care unesc cele două țări 
ale noastre.

Joi au continuat în Capitală 
convorbirile dintre ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Re
publicii San Marino, Giancarlo 
Ghironzi, aflat intr-o vizită ofi
cială în tara noastră.

Au fost abordate probleme re
feritoare la dezvoltarea in con
tinuare a colaborării bilaterale 
în domenii ca știința, cultura, 
asistența medicală și turismul, 
exprimîndu-se voința comună a 
celor două guverne de a acțio
na pentru întărirea relațiilor de 
prietenie tradițională dintre po
poarele român și sanmarinez.

La convorbiri au participat 
Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
din partea română, și Giuseppe 
Della Baida, deputat, din partea 
sanmarineză.

în cursul aceleiași zile, George 
Macovescu a oferit un dejun in 
onoarea oaspetelui.

*
/ Secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Republicii San 
Marino a vizitat, in cursul după-

-CAMPANIA AGRICOLĂ

Priorități pe agenda 
de lucru a unităților agricole

Ploile căzute în ultima vreme, 
ploi ce s-au transformat în une
le zone ale țării in grindină, au 
calamitat, parțial sau total, su
prafețe însemnate cu griu, orz, 
orzoaică, porumb, floarea-soa- 
relui, fasole, in pentru ulei, le
gume. în majoritatea județelor 
afectate, județe cum sînt Bo
toșani, Brăila, Buzău, Dolj, Iași, 
Constanța, Neamț organele a- 
gricole județene, Ia indicația 
Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare au trecut la 
măsuri operative în vederea re- 
insămînțării suprafețelor cala
mitate. Astfel, in scurt timp, u- 
nitățile agricole trebuie să-și 
procure sămința de porumb hi
brid din soiurile timpurii, soia, 
fasole, legume și' de culturi fu
rajere, pusă la dispoziția lor 
prin centrele specializate exis
tente in fiecare județ. Din reco
mandările specialiștilor mi
nisterului de resort am reținut 
faptul că semănatul trebuie fă
cut de urgență, sub directa în
drumare a șefilor de sectoare, a 
tehnicienilor, urmărindu-se e- 
fectuarea întregului complex de 
lucrări specifice perioadei in 
care ne aflăm. Avîndu-se în 
vedere că terenul este afinat 
se vor evita arăturile, semăna
tul făcîndu-se după lucrările de 
discuit și grăpat. Acolo unde apa 
băltește, comandamentele agri
cole locale au datoria să antre
neze la evacuarea excesului de 
umiditate pe toți locuitorii sa
telor, astfel ca in scurt timp și 
aceste suprafețe să devină culti- 
vabile. Membrii cooperatori, 
mecanizatorii, tineri și vîrstnici, 
din județele afectate de grin
dină trebuie să dea dovadă de 
ordine și disciplină în respec
tarea integrală a planului de re- 
însămînțări, astfel ca pe total

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Șase pugiliști români 
continuă întrecerea 

Corespondentă din Halle, de la trimisul nostru special, Teodor Pogoceanu
Marea întrecere de la Halle se 

găsește înaintea semifinalelor. 
Cine cîștigă obține nu numai 
dreptul de a intra în finală, dar 
și medalia de argint. Pînă acum, 
reprezentanții tricolorului au 
evoluat bine. La ora cind trans
mit aceste rînduri 4 dintre ei au 
cucerit medalii de bronz si. deci, 
vor participa la semifinale, iar 
alți 3 boxeri români vor lupta 
în gala de astă seară (n.r„ ieri 
seara) tot pentru un Ioc in se
mifinale. E. pînă în prezent, un 
bilanț cu perspective certe de 
a fi îmbunătățit, astfel că aștep
tăm cu emoție, dar si cu în
credere evoluția boxerilor 
români în penultima treaptă a 
competiției. în altă ordine de 
idei, trebuie să amintim că joi a 
avut loc ședința Comitetului 
A.E.B.A. La această întrunire 
8-a aprobat in unanimitate ca 
în România să aibă loc în 1978, 
luna august, la Mamaia. Con
gresul A.E.B.A. De asemenea, au 
fost aprobate normele elaborate 
Si nropuse de România privind 
reglementarea activității tineri
lor boxeri. în legătură cu aces
tea. tovarășul Gheorghe Guriev, 
vicepreședinte al A.E.B.A., ne-a 
declarat : „Contribuția Româ
niei a fost primită cu interes si 
satisfacție. De mai multă vre
me se resimțea linsa unor ofi
țerii precise referitoare la acti
vitatea tinerilor boxeri. Noi am 
propus noi norme care , contri
buie pe de o parte la protejarea 
boxerilor juniori si. pe de altă 
parte, la atragerea tinerilor în 
practicarea acestui frumos sport. 
Astfel, în loc de vechea normă 
prin care un boxer ce Împlinise 
17 ani avea dreptul să participe 
la concursuri cu seniorii. Româ
nia a propus o împărțire pe 
grupe de virstăț grupa școlari 

amiezii. magazinul „Unirea* din 
București.

Joi dimineață, tovarășul 
Gheorghe Pană. președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, s-a întilnit cu Saad 
Mohamed Ahmed, președintele 
Federației Egiptene a Muncii, 
care participă la Conferința in
ternațională a sindicatelor din 
industria alimentară, organiza
tă la București in zilele de 1 și 
2 iunie 1977.

în cadrul intilnirii. s-a făcut 
un schimb de informații cu 
privire la activitatea desfășu
rată de cele două centrale sin
dicale pe plan intern și interna
țional și s-a exprimat dorința 
reciprocă de a dezvolta in con
tinuare relațiile bilaterale in in
teresul celor ce muncesc din 
Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt, al co
laborării și înțelegerii intre po
poare.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială priete
nească.

județ producția agricolă a aces
tui an să nu scadă, ci, dimpo
trivă, să se realizeze recolte 
sporite.

Tot in această perioadă pe 
agenda lucrătorilor de pe ogoa
re trebuie să stea la loc de 
frunte întreținerea culturilor. 
Avind în vedere că ploile că
zute în ultimele zile favorizează 
îmburuienarea culturilor, se 
recomandă intensificarea lucră-

Ce recomanda 
specialiștii

rilor de întreținere. în acest 
scop este necesar să se lucreze 
neîntrerupt atit la prașila me
canică, cit și la cea manuală, 
urmărindu-se zilnic folosirea in
tegrală a cultivatoarelor. Toto
dată, cu ocazia lucrărilor de 
Întreținere, specialiștii din uni
tățile agricole au datoria să 
urmărească menținerea densi
tăților optime de plante la hec
tar, conform normelor și teh
nologiilor existente pentru fie
care cultură in parte. De ase
menea, trebuie să continue a- 
plicarea corectă a tratamentelor 
pentru combaterea dăunătorilor 
cerealelor, iar la cartofi comba
terea gîndacului de Colorado. 
O altă lucrare la fel de impor
tantă este erbicidatul porum
bului în vegetație, avind prio
ritate solele în care predomină 
buruienile ca rapița, muștarul, 
volbura etc.

La această dată unele unități 
agricole din sudul țării au 
început recoltarea orzului pen

(10—14 ani), grupa juniori (15— 
16 ani) si grupa tineret (17—18 
ani). Prima grupă va susține 
meciuri de trei reprize a cite un 
minut fiecare, cea de-a doua — 
trei reprize a cite două minute 
și ultima — trei reprize a cite 
3 minute. Propunerile României 
au fost adoptate în unanimitate 
fiind apreciate ca o contribuție 
constructivă menită să pună 
in consens cu realitatea unele 
prevederi regulamentare înve
chite si depășite de evoluția 
boxului european".

Campionatele 
europene de box

Ziarele din R.D. Germană care 
afectează largi spatii comenta
riilor pe marginea competiției 
apreciază evoluția pugilistilor 
români si subliniază faptul că ei 
se numără si de această dată 
printre protagoniștii competiției, 
în cotidianul „Freiheit", după 
ce este relevată excepționala 
evoluție a boxerilor tării gazdă, 
se specifică : „U.R.S.S.. Româ
nia si Bulgaria au adus pină 
acum cite 4 boxeri în semifinale. 
R.D.G. — 2, Iugoslavia, Polonia, 
Franța. Finlanda si Irlanda — 
cite unul", apreciindu-se că 
aceste țări sint principalele fa
vorite în lupta pentru medaliile 
de argint si aur. O impresie 
deosebită în rindul gazdelor și al 
publicului a lăsat V. Cicu prin 
fulgerătoarea sa victorie prin 
k.o. în fata iugoslavului Zdrasco 
Bazici. în ziarul amintit mai 
sus. referindu-se la semifinala 
dintre Karl-Heinz Kriiger si

Joi s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale a sin
dicatelor din industria alimen
tară. desfășurată la București. 
Timp de două zile participanții 
au dezbătut probleme privind 
contractele colective de muncă 
în industria alimentară.

în legătură cu apropiata săr
bătorire a Zilei naționale a Re
publicii Filipine, Leticia Ramos 
Shahan_ ambasadorul acestei 
țâri la București, a organizat joi 
o conferință de presă.

Subliniind importanta procla
mării la 12 iunie 1893 a inde
pendenței Filipicelor —, d-na a 
Înfățișat ziariștilor preocupările 
guvernului filipinez pentru con
solidarea independenței politice, 
pentru canalizarea energiilor 
poporului in direcția folosirii 
resurselor naționale in scopul 
dezvoltării de sine stătătoare a 
țării.

Vorbind apoi despre actualele 
orientări ale politicii interne și 
externe filipineze. Letxna Ra
mos a subliniat că ele iși găsesc 
întruchiparea intr-un șir de 
obiective in industrie și agricul
tură, in înfăptuirea unor impor
tante reforme cu caracter so
cial și de ridicare a nivelului de 
trai al maselor, in extinderea 
relațiilor de cooperare pe plan 
international

în continuare au fost evocate 
aspecte ale raporturilor romăr.o- 
filipineze. contribuția bocâritoe- 
re pe care a reprezentat-o is
torica vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Man- 
la și convorbirile avute ea 
președintele Fe-rtinaT-d Marcos. 
S-a subliniat, de asemenea, că 
conlucrarea prietenească rocoă- 
no-filipineză și-a găsit o eloc
ventă expresie in cadrul ..con
ferinței celor 77* de la Manila. 
Filipicele numărindu-se printre 
țările care au sprijinit primirea 
țăni noastre in acest grup.

tru fulguit, iar numărul lor va 
crește in perioada imediat ur
mătoare. Lucrarea impune să se 
acorde atenție sporită eliberă
rii terenului și pregătirii pa
tului germinativ pentru cul
tura a doua — porumbul pen
tru boabe, din hibrizii timpurii. 
Unitățile agricole de stat și co
operatiste au datoria să ridice 
la timp din bazele de recepție 
semințele repartizate pentru rea
lizarea integrală a prevederilor 
la culturile duble. Avîndu-se 
in vedere că ne mai despart cî- 
teva zile pînă la declanșarea 
campaniei de recoltare a păioa- 
selor, trebuie definitivate ulti
mele pregătiri în vederea sus
ținerii acestei acțiuni. Astfel, 
recepția utilajelor reparate se 
va face cu boabe la combine și 
cu paie la presele de balotat 
Fiecare unitate producătoare de 
cereale păioase să fie aprovizio
nată pînă la data de 9 iunie cu 
saci, sfoară, sirmă de balotat și 
alte materiale specifice campa
niei de vară. în același timp, o 
atenție deosebită trebuie acor
dată revizuirii spațiilor de de
pozitare, iar in bazele de recep
ție să se afle în perfectă stare 
de funcționare toate utilajele și 
agregatele de preluare a produ
selor.

Evident, însă, răspunderea e- 
sențială in această mare bătălie 
pentru strîngerea roadelor o au 
oamenii, calitatea, hărnicia și 
priceperea muncii lor, într-o 
exemplară organizare. Astfel, 
în planurile operative întocmite 
în unitățile agricole să se pre
vadă responsabilități precise 
pentru fiecare participant la 
campanie.

OVIDIU MARIAN

Vasile Cicu. comentatorul de 
specialitate atrăgea atenția bo
xerului german asupra calități
lor pugilistului nostru, remar- 
cind croseul de dreapta neiertă
tor al acestuia care „după 50 de 
secunde i-a adus k.o.“. Cu mare 
interes este așteptată semifinala 
dintre semigreii Ion Gyorfi și 
alt reprezentant al tării gazdă. 
Ottomar Sachse. Boxerul nos
tru are, fără îndoială, o misiune 
extrem de grea. Să nu uităm că 
Sachse e unul dintre răsfătatii 
publicului si că beneficiază de 
„teren propriu". Gyorfi. care are 
un moral bun. îmi spunea: 
„Este meciul vieții mele 1*. 
Greul Mircea Simon calificat si 
el în semifinale are. de aseme
nea. de susținut un meci dificil, 
în ziarul ..Freiheit" se aprecia
ză : „Pentru după-amiaza de 
vineri este programată o semi
finală extrem de interesantă ce 
se va desfășura intre Evgheni 
Gorșkov și vicecampionul olim
pic Mircea Simon, doi luptători 
care ar putea fi urmăriți cu plă
cere intr-o finală".

Transmit acest reportaj cu 
cîteva minute înaintea începerii 
galei de seară. Dacă Ibrahim 
Faredin, Titi Tudor și Calistrat 
Cutov obțin victorii, numărul 
boxerilor noștri posesori ai me
daliilor de bronz se va ridica 
la 7, ceea ce ar confirma presti
giul școlii românești de box. 
Orice pronostic este. însă, ha- 
zardant. Nu-mi rămine decit 
să-mi exprim încrederea în ca
pacitatea boxerilor noștri de a 
se mobiliza. în dorința fiecăruia 
dintre ei de a face totul pentru 
obținerea victoriei.

★
Joi seara, în ultima gală 

a sferturilor de finală din cadrul 
campionatelor europene de box 

în zilele de 1 și 2 iunie 1977 
a avut loc la București sesiunea 
a VIII-a a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze 
de cooperare economică, știin
țifică și tehnică. Delegația ro
mână a fost condusă de Gheor
ghe Radulescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele 
pârtii române in comisie, iar 
delegația franceză de Andre 
Rossi, ministrul comerțului ex
terior al Franței, președintele 
părții franceze în comisie.

în cadrul lucrărilor au fost 
evidențiate rezultatele pozitive 
obținute în lărgirea și diversi
ficarea domeniilor si formelor 
de cooperare in producție, bila
terală și pe terțe piețe, s-au 
convenit măsuri pentru intensi
ficarea in continuare a cooperă
rii economice, industriale și teh
nice, și lărgirea schimburilor de 
mărfuri intre cele două țări.

Ambele părți au subliniat, cu 
deosebită satisfacție, faptul că 
volumul schimburilor comercia
le a fost in 1976 de două ori 
mai mare comparativ cu anul 
1970.

Au fost evidențiate, totodată, 
rezultatele deosebite ale colabo
rării în domeniul industriei de 
autovehicule — constituirea So
cietății mixte româno-franceze 
Oltcit. pentru producerea și 
comercializarea autoturismelor 
de mic litraj și încheierea aran
jamentelor financiar-bancare — 
in industria aeronautica, in do
meniul informatici, siderurgiei 
și altele.

în cadrul sesiunii au fost sta
bilite măsuri menite să permită 
finalizarea, in termen scurt a 
noi acțiuni de cooperare in in
dustriile construcțiilor de ma
șini. aeronautică. metalurgică, 
chimică in domeniul electronic- 
informatic. in agricultură si in
dustria alimentară, precum si 
pentru lărgirea în continuare a 
schimburilor de mărfuri, in ve
derea atingerii obiectivului sta
bilit — dublarea, pe baze echi
librate. a vohimuhii acestora in 
1980. comparativ cu anul 1975.

De asemenea, cele două părți 
au convenit asupra unui pro
gram de negocieri pentru reali
zarea in comun a unor obiective 
in terțe țări, in domeniile mi
nier. industriei chimice si altele.

în cadrul convorbirilor au fost 
discutate si alte probleme de 
interes comun privind dezvol
tarea relațiilor economice dintre 
România si Franța.

Protocolul celei de a VTII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică 
si tehnică a fost semnat de pre
ședinții celor două părți în 
comisie.

Au participat Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești. și membrii celor două 
delegații.

♦
Joi az părăsit Capitala minis

trul comerțului exterior al Fran
ței, Andre Rossi, conducătorul 
delegației, care a participat la 
lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele părții române în 
comisie, Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu prilejul Zilei armatei fin
landeze, atașatul militar, aero șl 
naval al acestei țări la Bucu
rești, It col. Keijo Pennanen, a 
oferit joi o recepție. Era prezent 
Matti Hăkkănen, ambasadorul 
Finlandei la București.

La recepție au participat ge
neral colonel Vasile Ionel, ad
junct al ministrului apărării 
naționale, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai 
unor ministere și instituții cen
trale, ziariști.

Au fost de față șefi de mi
siuni diplomatice, atașați mili
tari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

de la Halle, do! puglliștt români. 
Calistrat Cuțov și Titi Tudor, au 
terminat învingători calificindu- 
se astfel, pentru semifinale. în 
limitele categoriei ușoară, Calis
trat Cuțov I-a învins la puncte 
cu o decizie de 4—1 pe campio
nul Ungariei, Laszlo Juhasz. 
Primele două reprize au scos in 
evidență superioritatea tehnică 
a pugilistului român care și-a 
derutat adversarul prin depla
sări rapide, punctind in același 
timp, prin croșeuri cu ambele 
brațe și directe bine plasate. Ul
tima repriză este mai echilibra
tă, dar, Calistrat Cuțov are un 
avantaj suficient pentru a ob
ține o dară victorie la puncte.

In cadrul categoriei pană, Titi 
Tudor, l-a învins, de asemenea, 
la puncte cu o decizie de 5—0 
pe Klaus Ott (R.F. Germania). 
Mai energic și foarte activ in 
toate cele trei reprize Titi Tu
dor a deținut inițiativa luptei, 
plasind lovituri clare in fața că
rora adversarul său nu a găsit 
posibilități de ripostă.

La categoria muscă. Ibrahim 
Faredin a pierdut la puncte (de
cizie 1—4) in fața Iui Aleksandr 
Tkacenko (U.R.S.S.).

Astfel, pentru semifinalele ce 
se vor desfășura astăzi, din e- 
chipa României s-au calificat 
sase pugiliști : Teodor Dinu 
(categoria cocoș) ; Titi Tu
dor (categoria pană); Calixtrat 
Cuțov (categoria ușoară): Vasile 
Cicu (categoria semimijlocie); 
Ion Gyorfi (categoria semigrea) 
și Mircea Simon (categoria 
grea).

Alte rezultate din galele de 
ieri : categoria pană : Ribakov 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
Tripp (Franța); Nowakowski 
(R.D.G.) învinge Ia puncte pe 
Andreikowski (Bulgaria): cate
goria muscă : Eroglo (Tnrcia) 
bate la puncte pe Leira (Spa
nia) ; Blaszynski (Polonia) în
trece la puncte pe Miguel (Por
tugalia).

*
Comitetul executiv al Asocia

ției europene de box amator, 
întrunit la Halle, a confir
mat desfășurarea campionatelor 
mondiale anul viitor la Belgrad, 
între 6 și 20 mai, in timp ce 
europenele pentru juniori vor 
avea loc în luna iunie la Du
blin. Viitorul congres al AEBA 
se va ține între 7 și 12 august 
1978 la Mamaia (România).

Nouă și semnificativă dimensiune a democrației și umanismului nostru socialist

Inedite orizonturi de investigație 
și acțiune pentru știința educației
Sint pedagog si cercetător si 

cred că-mi cunosc domeniul. că 
sint la curent cu problemele 
privind educația și formarea ti
nerei generații, a omului nou. la 
noi si in lume. Poate că. din 
acest motiv, uneori să fi gindit 
— ca si alți oameni — că toate 
noțiunile cu care operez si rea
litățile existente imi sînt cunos
cute si nimic cu totul nou nu 
ș-ar mai putea ivi. Dimineața 
insă am deschis ziarul si am ci
tit Decretul privind amnistierea 
unor infracțiuni ; studiasem la 
timpul cuvenit hotărirea in spi
ritul căreia a apărut acest de
cret. Mai mult, mi-am amintit 
cu cită generozitatea vorbea, 
recent, despre acest lucru. însuși 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Ni colac Ceausescu, 
ara tind că este „o măsură eu 
caracter nmaa care va reduce 
simțitor numărul acelora care 
pină acum erau trimiși ia taribi- 
sori. Dorim ea îndreptarea tor 
să se tară ia fabrica, pe ogoare, 
in instituții. prin influenta 
pozitivă a eaieetirelor. Toc
mai in aceasta roastă si trebuie 
să constea forța societății, a co
lectivității : ea issăti să vegheze 
ea toți cei ce trăiesc ia acest 
colectiv să respecte normele si 
legile tării*. Prin aceasta parti
dul. statul nostru ne arată câ in 
ceea ce privește omul educarea 
lui. posibilitățile ne care Je are 
de a fi trtiL nu s-a sous total 
câ educația poate fi revotutio-

Legi care oferă un înalt exemplu de umanitate
(Urmare din pag. I)

rirea pornește de la constatarea 
că societatea noastră socialistă 
este in măsură, in prezent, să 
exercite o astfel de influentă ob
ștească. incit să-si asume sarcina 
de a reeduca ea însăși, prin for
ța colectivelor de muncă, persoa
nele care săvirșesc abateri sau 
încălcări ce nu prezintă un grad 
de pericol social ridicat, urmir.d 
ca numai faptele grave să fie 
sancționate cu Închisoare care să 
se execute in locuri de detenție.

Pe baza acestei constatări. Co
mitetul Politic Executiv al C.C., 
al P.C.R., a hotărit ca faptele ili
cite săvîrșite de minori, adică de 
persoane care nu au împlinit 
virsta de 18 ani, să fie judecate 
Si sancționate în colectivele in 
care aceștia muncesc sau învață, 
cu participarea reprezentanților 
acestor colective, a organizațiilor 
de tineret si sindicale, a părinți
lor minorului, precum și a unui 
judecător sau procuror. Pe plan 
juridic, minorul va răspunde pe
nal numai dacă săvârșește fapte 
infracționale cu un grad ridicat 
de pericol social ; răspunderea 
penală este însă înlocuită cu 
răspunderea in fata colectivu
lui de muncă sau de învăță
tură, care atrage ca sancțiune 
o măsură educativă specifică, 
constind în supunerea minorului 
unor norme de disciplină obli
gatorii. sub supravegherea colec
tivelor de muncă sau învă
țătură, a organizațiilor obș
tești. Minorul urmează să 
dovedească prin munca și 
conduita sa că s-a îndreptat De 
regulă el continuă să muncească 
sau să învețe în colectivul din 
care făcea parte in momentul să
vârșirii abaterii. Numai in mod 
excepțional, pentru fapte deose
bit de grave, minorii urmeaz^ să 
fie trimiși în școli speciale de 
muncă si reeducare.

Hotărirea Comitetului Politic 
Executiv prevede, de asemenea, 
că tinerii între 18—21 de ani care 
săvirșesc fapte ilicite urmează 
să fie judecați și supuși, de re
gulă, acelorași măsuri educative

TENIS : Florența Mihai — în finala de dublu mixt ta 
Roland Garros

Finala probei de dublu mixt 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, 
care se desfășoară pe terenurile 
de la Roland Garros din Paris, 
se va disputa intre cuplul Flo
rența Mihai (România) — L Mo
lina (Columbia) și perechea ame
ricană Carillo — McEnroe. In 
semifinale. Florența Mihai și 
I. Molina au învins cu 6—I, 6—3 
cuplul BeiUan (Franța) — Lai- 
mina (Maroc), iar Carillo și 
McEnroe au dispus cu 6—1. 6—4 
ce perechea australiană Evers — 
Letcher.

în sferturile de finală ale tur

„Poezie în acțiune
ln ziarul „El Universal" unul 

dintre cele mai mari din Vene
zuela, a apărut recent articolul 
intitulat „Poezie in acțiune : 
Nadia Comaneci", insoțit de o 
sugestivă fotografie a celebrei 
gimnaste românce, triplă cam
pioană olimpică și de două ori 
campioană absolută a Europei.

! O I N ALT E ~S PO RT U Rî
• ECHIPA Olimpia București 

s-a situat pe locul patru, iar spor
tivul român Iuliu Galovici a ocu
pat locul șase in clasamentele 
„Cupei campionilor europeni" la 
pentatlon modern, competiție des
fășurată la Lvov. Cea de-a treia 
ediție a Cupei a fost cîștigată pe 
echipe de ȚSKA Moscova, iar la 
individual de polonezul Janusz 
Peclak.
• PE „GEANT STADIUM" din 

New York, in prezența a 25 000 
de spectatori, s-a disputat întîl- 
r.irea amicală de fotbal dintre 
echipele „Cosmos" New York și 
Lazio Roma, marcind debutul 
nev.yorkez al jucătorului vest- 
german Franz Beckenbauer în for
mația gazdă. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (1—1) în favoa
rea fotbaliștilor italieni. Cores
pondentul agenției France Presse 
remarcă jocul bun al lui Becken
bauer, precum șl faptul că su
prafața de joc, sintetică, i-a in
comodat vădit pe jucătorii lui 
Lazio.
• TURNEUL internațional de 

șah ..Memorialul Capablanca" a 
continuat la Clenfuegos cu runda 
a 12-a, în care Garcia l-a învins 
pe Antoșin, Andersson pe Cobo, 
iar Menvlelle a ciștlgat la Hed- 
man. A fost consemnată remiza

Luminița Ghivirigă,
cercetdtor. Institutul de științe 

pedagogice
nat* in condițiile in care socie
tatea este solid edificată. Orice 
pedagog a simtit in inima sa 
acel optimism care trebuie să ne 
călăuzească activitatea. dar si 
răspunderile-i sporite. în peda
gogia lumii nu există o aseme
nea experiență si trebuie să re
cunoaștem că ni se pun proble
me noi. pe care trebuie să le 
soluționăm cu mijloace noi. Ni 
se cere. cred, să revedem con
i’ - -L- ■ metaN «AmhMI ca 
Si practica educației in funcție 
de această realitate. Si trebuie 
să facem acest lucru, chiar dacă 
fenomenul infracțional nu cu
noaște. sub asoect cantitativ, o 
importantă deosebită, nefiind ti
pic pentru societatea noastră. 
Trebuie să ne revizuim o serie 
de mijloace educative oe care le 
foloseam pină acum. să vedem 
ce înțelesuri noi capătă ideea de 
încredere in torta educației, po
trivit ootimismuM pedagogiei 
comuniste, ce valențe noi îm
bracă ideea de încredere în om. 
cu ce răspundere investim pe 
.ado-lesre-.ti și tineri, ca si pe 
educatorii lor si. mai ales, cum 
valorificam la maximum roiul 
deosebit pe care-1 are munca in 
procesul de formare a omului 
noo.

ca si minorii. Numai pentru 
fapte grave sau repetate tinerii 
delincvent! urmează să execute 
munca in alte unități decit aceea 
in care lucrează. In cazul infrac
țiunilor grave, care atrag pe
deapsa închisorii, aceasta urmea
ză să se aplice in limite mai re
duse decit pentru infractorii 
care au depășit virsta de 21 de 
ani.

înlăturarea răspunderii penale 
a minorilor și in mare parte și a 
tinerilor intre 18—21 ani. reflectă 
pe deplin cele două principii 
fundamentale ale politicii penale 
a partidului și statului nostru, 
umanismul și democratismul, 
ambele au conținut socialist. Mă
surile de politică penală cu
prinse în Hotărirea conducerii 
noastre de partid se întemeiază 
pe de o parte pe o concepție 
științifică cu privire la cauze
le devianței și delincventei mi
norilor și tinerilor, care ține 
seama de trăsăturile psiho-fizice 
și de receptivitatea minorilor și 
tinerilor față de măsurile educa
tive și de asistentă din partea 
societății. Pe de altă parte, aces
te măsuri se întemeiază pe forța 
de influențare deosebită pe care 
o poate exercita colectivul de 
muncă in societatea socialistă, 
în condițiile unității moral-po- 
litice a poporului și ale dezvol
tării democrației socialiste. Ele 
constau, sub acest aspect, în 
punerea in valoare a forței edu
cative a colectivului, a societă
ții însăși asupra individului cu 
conduita deviantă. Este ceea 
ce s-a numit socioterapia de- 
lincvenților.

Ca urmare a acestor măsuri, 
țara noastră se numără printre 
cele cîteva care au înlăturat, în 
legislația lor, răspunderea pe
nală a minorilor. Este insă spe
cific politicii noastre juridice 
faptul că înlăturarea răspunde
rii penale nu înseamnă și înlă
turarea oricărei răspunderi a 
minorului deviant. Dimpotrivă, 
el este pus să răspundă in fața 
tovarășilor săi de muncă sau 
de învățătură, a reprezentanților 
organizațiilor obștești, a părin- 

neului rezervat junioarelor, Ju- 
cătoarea româncă Lucia Roma
nov a intrecut-o cu 7—6, 6—3 
pe tenismana argentiniană Ma- 
druga.

Alte rezultate : dublu femei 
(finală) : Regina Marsikova 
(Cehoslovacia), Pam Teeguar- 
den (S.U.A.) — Râvni Fox
(S.U.A.). Helen Gourlay (Aus
tralia) 5—7, 6—4, 6—2 ; simplu 
bărbați (sferturi de finală) — 
Guillermo Vilas (Argentina) — 
Wojtek Fibak (Polonia) 6—4, 
6—0, 6—4 ; Raul Ramirez
(Mexic) — Adriano Panatta 
(Italia) 7—6, 6—3, 7—5.

— Nadia Comâneci"
în articol se menționează că 

Nadia Comâneci a devenit un 
adevărat idol pentru mii de ti
neri ți copii din lumea întrea
gă. Este o admirație, se subli
niază, care nu a avut asemăna
re de cind Shirley Temple era 
o copiliță cu zulufi aurii.

în partidele Letcinsky-Farago, 
Rodriguez-Dorfman, Estevez-Fer- 
rera și Ermenkov-Romanlșln. Li
der al clasamentului se menține 
maestrul sovietic Iosif Dorfman, 
cu 9,5 puncte, urmat de Gareia 
(Cuba) — 9 puncte, Andersson 
(Suedia) și Romanișin (U.R.S.S.) 
— cite 8,5 puncte etc.
• ORAȘUL belgian Namur a 

găzduit meciul dintre selecționa
tele Belgiei și Argentinei, contînd 
pentru „Cupa intercontinentală" 
la baschet masculin. Baschetbaliș- 
til argentinieni au obținut victo
ria cu scorul de 96—77 (45—42), 
avîndu-1 ca principal realizator pe 
Aguire (25 puncte).
• DUPĂ 1 700 km parcurși, în 

competiția internațională automo
bilistică „Raliul Acropole" conti
nuă să conducă pilotul suedez 
Bjorn Waldegaard („Ford Escort"). 
Pe locul doi, la trei minute de 
lider, se află englezul Roger 
Clark („Ford Escort").
• IN CADRUL pregătirilor pen

tru campionatul mondial de fot
bal, selecționata de fotbal a R.F. 
Germania a plecat lntr-un turneu 
în America de Sud, urmind să 
joace la 5 iunie, la Buenos Aires, 
cu reprezentativa Argentinei, apoi 
cele ale Uruguayului, Braziliei și 
Mexicului.

Firește, măsurile nu-i vizea
ză numai pe tinerii care au 
săvirșit abateri, nu se refe
ră numai la o situație de 
moment ; ele vizează în ge
neral pe tineri care, in momente 
de rătăcire, sub influente nega
tive. s-ar putea abate de la dru
mul cel bun. acordîndu-se în 
viitor colectivității întreaga răs
pundere nu numai pentru pre
venirea ci si pentru corectarea 
unor asemenea devieri de la 
drumul cel drept, ca si pentru 
judecarea exigentă a fantelor si 
intervenția pe calea cea mai 
bună, cea a educației.

Pentru că trebuie să privim 
realitățile deschis : orice adoles
cent. ori tinăr care a comis o 
greșeală capătă o anumită expe
riență — negativă, din păcate 
— care-1 singularizează de cei
lalți colegi ai lui ; el nu poate 
să treacă deodată peste momen
tul care a însemnat un anumit 
traumatism. Cind spun aceasta, 
mă gi.ndesc că nu este deloc 
ușor să găsești calea cea mai 
bună de acțiune. în fond, mun
ca trebuie desfășurată ca si pină 
acum, dar cu o grijă sporita. Un 
pedagog care are in fata sa 
asemenea tineri isi va nune mai 
intii problema să-i cunoască, 
refuzind a le pune etichete, cu 
atit mai mult cu cit asemenea ti
neri nu trebuie să fie stigmati
zați pentru o vină de care so
cietatea. cu încredere, i-a ab
solvit Erie necesară multă sub

ților. El este supus de către a- 
ceștia la o judecată fermă, in
transigentă, dar, in același timp 
justă, tovărășească, animată de 
dorința de a-1 face să înțelea
gă singur situația sa, să se au
toanalizeze, să găsească el cel 
dinții resursele necesare îndrep
tării. O asemenea Încredere 
pornește de la considerentul că 
conștiința sa este perfectibilă, 
are incă un plafon suficient de 
ridicat

Aplicarea acestor măsuri im
plică o mare răspundere. Toate 
organizațiile de masă și obștești, 
conducerile unităților socialiste 
sînt chemate să ducă la înfăp
tuire această complexă dar no
bilă sarcină de pedagogie so
cială.

Principiul umanismului socia
list al politicii partidului și 
statului nostru se reflec
tă și în diminuarea carac
terului represiv al sancțiunilor 
penale aplicate persoanelor care 
săvirșesc infracțiuni. Hotărirea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. prevede că pen
tru infracțiunile care nu prezin
tă un grad ridicat de pericol 
social urmează să se aplice, pe 
baza legii penale, pedepse co- 
recționale care să se execute 
prin muncă, in unitatea în care 
lucrează făptuitorul sau în alte 
unități, cu anumite restringeri 
de drepturi. Aceasta accentuea
ză și mai mult rolul colectivului 
In educarea membrilor săi, dar 
și datoriile morale, materiale, 
răspunderile pe care cel în cau
ză le are față de colectiv, de 
societate.

Măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
asigură o deplină concordanță

Forța modelatoare 
a colectivului muncitoresc

(Urmare din pag. I)

punde încrederii ce ni se acordă 
de a îndeplini sarcinile de mare 
responsabilitate, ce ne sint în
credințate în perspectiva re
centei Hotărîri a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Noi, uteciștii, împreună cu în
tregul colectiv, vom acționa prin 
toate mijloacele specifice, in- 
tensificind munca „de la om, la 
om", pentru a crește forța de 
influențare asupra tinerilor, în- 
rîurirea educativă a muncii, a 
vieții in uzină, asupra formării 
tinerilor, a evoluției fiecăruia 
dintre ei pe coordonatele de 
plenară afirmare ce ne sînt 
oferite’cu deosebită generozitate 
de partid, de orinduirea noastră 
socialistă".

într-adevăr, aici, la forja ti
neretului, in mijlocul unui co
lectiv închegat, bine sudat su
fletește, există toate condițiile 
pentru ca într-o perioadă scurtă 
tinerii care au avut momente de 
rătăcire, care au încălcat lega
litatea, să înțeleagă adevărata 
lor menire, au posibilitatea să 
se reabiliteze atit în fața pro
priei conștiințe, cit și în fața 
unui colectiv muncitoresc de 
prestigiu. „Cu un an in urmă — 
iși amintește maistrul Nelu Cris- 
tea — a fost repartizat la noi 
un tinăr — Vasile C. Săvîrșise 
o infracțiune pentru care a fost, 
condamnat. De meserie era os
pătar. Am discutat cu el, i-am 
explicat pe larg în ce constă me
seria noastră, una din cele mai 
grele, dar poate și de aceea una 
din cele mai frumoase. Trebuie 
să vă spun, în treacăt, câ noi nu 
admitem nici un rabat începind 
de la prezenta la program și în
cheind cu realizarea sarcinilor 
profesionale. Acum, la un an de 
la venirea sa. pot să-1 nominali
zez în rindul celor mai harnici 
muncitori ai secției. Am amintit 
acest caz tocmai pentru a de
monstra practic justețea și te
meinicia recentei Hotărîri adop
tate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu pri
vire la sancționarea infracțiu
nilor și abaterilor de la legile 
țării, care prevede ca procesul 
complex de reeducare să nu se 
mai facă în anumite cazuri prin 
privarea de libertate, ci prin 
muncă, cu ajutorul și sprijinul 
nemijlocit al unor puternice co
lective muncitorești. Colectivi
tatea trebuie să joace un rol 
preponderent în respectarea le
galității socialiste, sporind in
fluența exercitată de opinia 
publică in combaterea încălcă

tilitate pentru a pătrunde. ffirJ 
a răni. în preocupările, in moti
vația fiecărui tinăr. cîstigîrrdu-i 
tocmai prin încrederea ne care 
i-o acordăm.

Sînt foarte încrezătoare în tot 
ceea ce este bun in om si în
drăznesc să gîndesc câ tinerii 
beneficiari ai măsurilor stabilite 
vor sti să aprecieze gestul 
profund umanist pe care socie
tatea noastră l-a făcut fată .de 
ei. străduindu-se să nu rămină 
datori. Ești obligat cind primești 
să știi să dai. Or, față de această 
dovadă de încredere în forța 
societății si în forța lor. a tine
rilor înșiși — pentru că procesul 
de autoeducatie la acești tineri 
trebuie mult activizat — ei tre
buie să fie convinși că nu poa
te să le vină totul de la alții, că 
ajutorul celorlalți merge mină 
în mină cu propriul efort de a 
învăța dintr-o greșeală făptuită.

Pentru educator este foarte 
important nu numai să reme
dieze o situație negativă, ci să 
o prevină. învătînd cu totii din 
această extraordinară lecție de 
educație într-o societate a mun
cii care exprimă profundul 
umanism al politicii partidului 
nostru, este necesar să ne aple
căm cu si mai multă grijă fată 
de fiecare dintre tinerii cu care 
lucrăm, să căutăm să pătrun
dem în tot ceea ce Înseamnă lu
mea lor de preocupări, de vise, 
de idei, de deprinderi, de inte
rese. să-i ajutăm să-si formeze 
noțiunile etice, incit să știe să 
așeze fiecare valoare morală 
acolo unde Codul eticii si echi
tății socialiste o așază ; să do
bândească experiența vieții so
ciale in spiritul politicii pe care 
partidul nostru o promovează, 
sub semnul grijii imense fată de 
om. dar si al exigentei fată 
de el.

între legislația penală din țara 
noastră și gradul de perfecțio
nare atins de relațiile sociale in 
momentul de față. Este semni
ficativ in acest sens faptul că 
pentru judecarea celor care să- 
vîrșesc infracțiuni, pentru sanc
ționarea și reeducarea lor se 
preconizează folosirea unor mij
loace corespunzătoare actualei 
etape istorice pe care o parcurge 
tara noastră, cind forța de in
fluențare pozitivă a societăți a 
sporit considerabil, cind se in
tensifică puternic rolul muncii 
ca factor de educație. Sfera de 
acțiune a dreptului se împletește 
astfel tot mai strins cu aceea a 
moralei în opera de perfecțio
nare a omului, de ridicare a fie
cărui cetățean la demnitatea 
condiției umane exemplare.

Aplicarea unor atari măsuri 
de politică penală nu înseamnă 
clemență, renunțare la fermi
tate în apărarea valorilor fun
damentale. Dimpotrivă, ele a- 
pără legalitatea socialistă, im- 
plicind toți factorii responsabili 
într-o intensă activitate de pre
venire și apărare a ordinii de 
drept. Iar aceasta trebuie să se 
concretizeze intr-o largă acțiu
ne de popularizare și cunoaștere 
de către tineri a legislației ță
rii, a normelor și principiilor 
vieții noastre sociale, de influ
ențare directă printr-o muncă 
asiduă de la om la om, de la 
organizația U.T.C. către fiecare 
membru al său. Implicarea fa
miliei, a școlii, a organizațiilor 
de masă și obștești, a opiniei 
publice, trebuie să se facă cu 
aceeași înaltă responsabilitate 
civică, cu tact pedagogic, avind 
în față țelul suprem al societă
ții noastre socialiste.

rilor și abaterilor de la regulile 
de conduită socială".

Despre însemnătatea recen
tei hotărîri a Comitetului Poli
tic Executiv, important docu
ment izvorît din profunda dra
goste față de om ce se mani
festă în societatea noastră so
cialistă, precum și despre rolul 
deosebit pe care trebuie să-l 
aibă colectivele muncitorești în 
reeducarea și reabilitarea ce
lor care încalcă legea ne-a vor
bit și Eroul Muncii Socialiste, 
Hristache Antonache, șef de a- 
telier la Forja-Grea : „Recente
le documente adoptate de con
ducerea partidului nostru, din 
inițiativa și pe baza indicațiilor 
secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au ca suport 
profundele mutații survenite în 
societatea noastră socialistă, in 
structura economică și socială, 
importantele schimbări în con
știința oamenilor, în ansamblul 
vieții spirituale a societății, a- 
firmîndu-se tot mai plenar tră
săturile omului nou, construc
tor conștient și liber al pro
priului său destin. Pot să afirm 
că in prezent societatea noas
tră dispune de o asemenea for
ță de influențare colectivă, in
cit importantul proces de reedu
care să se poată desfășura prin 
muncă, sub influența și pe răs
punderea colectivelor din unită
țile economice. Noi, în cadrul 
secției forje, am reușit să creăm 
o ambianță de ordine și res
ponsabilitate in care tinerii să 
se simtă intr-adevăr ca in fa
milie. Pe cei certați cu legile 
sîntem obligați să-i ajutăm și 
facem totul pentru ca ei să de
pășească momentele dificile ale 
vieții. Nu prin acte formale, ci 
acordîndu-le deplină încredere, 
sprijinindu-i în clipele grele, 
ajutîndu-i să pătrundă tainele 
meseriei, care pentru noi a de
venit pasiunea vieții. Această 
muncă educațională trebuie fă
cută însă cu fermitate, fără 
a-i „cocoloși", trecindu-le cu 
vederea „micile abateri" de la 
îndatoririle profesionale și ci
vice. Forța colectivului trebuie 
să se manifeste de acum mult" 
mai puternic și dincolo de por
țile întreprinderii. Pentru că 
acești tineri aparțin colectivu
lui nostru în orice moment — 
la locul de muncă, acasă, pe 
stradă, în sălile de spectacole 
sau pe stadioane. Cu atenție și 
multă, multă căldură putem să 
ne îndeplinim importanta mi
siune pe care partidul ne-a in- 
credințat-o nouă, colectivelor 
muncitorești".



TINERETUL LUMII

Șomaj pînă în 1985
Impas la Conferința asupra

cooperării economice internaționale
Un purtător de cuvint al co- 

președinției reprezentînd cele 
19 țări în curs de dezvoltare la 
Conferința de la Paris pentru 
cooperarea economică internațio
nală, a declarat agenției France 
Prese că „cei 19“ au făcut joi 
dimineață celor șapte țări occi
dentale industrializate și Pieței 
comune o contrapropunere în ce 
privește continuarea negocieri
lor asupra problemelor energe
tice, pe care o consideră dreipt o 
ultimă încercare de compromis.

„Țările (occidentale) industri
alizate au vrut să cumpere ca
pacitatea OPEC de a-și fixa 
singură prețurile la produsele 
petroliere cu un pseudofond 
comun pentru materiile prime 
și o mică sumă — în valoare 
de un miliard dolari — în cali
tate de ajutor**, a declarat purtă
torul de cuvint, „Noi — a spus 
acesta — nu am acceptat modul 
în cane cei opt vor să continue 
dialogul asupra energiei și, din 
spirit de conciliere, am propus 
ca o revizuire a rezultatelor. 
Dialogului Nord-Sud să aibă loc 
periodic în cadrul Națiunilor 
Unite**.

Purtătorul de cuvînt al „celor 
19“ a. relevat că ar constitui o 
dovadă de naivitate dacă s-ar 
crede că țările în curs de dez
voltare ar putea accepta să dis
cute numai problemele energe
tice și nimic altceva. „Am ajuns 
în punctul în care trebuie să se 
știe a cui este vina"—a precizat 
el, apreciind, totodată, că mai 
există „o mică șansă** de a se

ajunge la un acord asupra 
punctului rămas în suspensie, 
ceea ce înseamnă continuarea 
Dialogului Nord-Sud.

Reîntors de la Paris, unde a 
participat la lucrările Conferin
ței asupra cooperării economice 
internaționale, ministrul peruan 
de externe, Jose de la Puente 
Radbill, a declarat că țările 'in
dustrializate admit numai soluții 
conjuncturale și refuză să mo
difice în mod fundamental ter
menii actuali ai schimburilor co
merciale mondiale.

El a relevat că actuala confe
rință nu degajă, așa după cum 
se impunea, soluții de tip struc
tural, și permanent. „Țările dez
voltate — a arătat el — con
sideră că. acordînd o anumită 
cantitate de bani țărilor în curs 
de dezvoltare, se va ajunge la 
găsirea unei soluții. Fondul de 
un miliard dolari, care se proiec
tează să fie stabilit pentru aju
torarea țărilor celor mai sărace, 
nu ne va Împiedica să ne aflăm, 
în următorii cinci ani, în aceeași 
stare de îndatorare ca și în 
momentul actual. De aceea, a- 
ceastă propunere nu corespunde 
așteptărilor noastre**.

Ministrul britanic al afaceri
lor externe. David Owen, a re
cunoscut joi dimineață, intr-o 
declarație făcută presei, că este 
foarte probabil ca țările occi
dentale industrializate și 
în curs de dezvoltare să 
poată pune de acord în 
Conferinței Nord-Sud,

Pentru încetarea 
cursei înarmărilor 

SIMPOZIONUL 
DE LA BELGRAD

Seeretariatui Federal pentru 
Afacerile Externe al R.S.F. Iugo
slavia a organizat la Belgrad un 
simpozion în problemele dezar
mării. Luind euvintul cu acest 
prilej, Lazar Moisov, adjunct al 
secretarului federal iugoslav 
pentru afacerile externe, a rele
vat că prin continuarea cursei 
înarmărilor sînt generate situa
ții eonflictuale și focare de cri
ză în diferite regiuni ale lumii. 
Evidențiind efectele nefaste pe 
care le au stocările de arma
ment, cheltuielile uriașe pentru 
înarmări și comerțul cu arma
ment, vorbitorul a arătat că acu
mularea de capacități 
ve dăunează relațiilor 
ționale și constituie o

MOSCOVA

Viceprim-ministrul guvernului român
primit de A. N. Kosîghin

țările 
nu se 
cadrul

de-a
a-

u arareori, 
lungul celor 
proape 1 460 km 
parcurși pe șosele
le Republicii De
mocrate Germane

— pe un circuit care, trecînd 
prin Berlin, Dresda, Leipzig, și 
Magdeburg, închidea in el ini
ma țării — însoțitorul nostru ne 
arăta în rănile făcute pămîntu- 
lui de către excavatoarele pre
zente la tot pasul, pe șantierele 
de construcții sau în exploată
rile miniere la zi, același mereu 
prezent sol nisipos „bun doar 
pentru secară, cartofi, plante 
furajere și păduri". O făcea 
pentru a sublinia — un lucru 
știut de noi la acea vreme doar 
din date statistice — că acest 
pămint, deloc roditor prin com-

gazdele noastre ne-au și oferit 
cu multă amabilitate posibilita
tea de a vizita una dintre uni
tățile reprezentative ale agricul
turi intensive, specializate : în
treprinderea agricolă de stat din 
Trossin.

Trossin nu este nici o locali
tate mare, nici așezată „la șo
sea". Are doar 1 200 locuitori și, 
ca să ajungem acolo, a trebuit 
să părăsim autostrada Leipzig- 
Torgau (orașul de pe Elba care 
amintește de joncțiunea trupe
lor aliate în cursul celui de-al 
doilea război mondial), luind-o 
spre nord, pe drumuri secunda
re, nu prea largi, dar asfaltate

TROSSIN—model
ol ugricii li urii intensin

Corespondență din R. D. Germană

poziția lui, a devenit, prin mun
că pricepută și bine organizată, 
căreia i se asociază o dotare 
tehnică de cel mai înalt nivel, 
unul dintre cele mai producti
ve ale lumii. O demonstrează, 
dealtfel, și cifrele relevînd evo
luția producțiilor obținute în a- 
ceastă ramură a economiei des
pre care mulți interlocutori spu
neau că reprezintă mindria ță
rii lor : 3 600 kg cereale la hec
tar în 1975, față de numai 1550 
în 1949 ; dublarea în aceeași pe
rioadă a producției medii pe 
hectar la plante furajere ; și, 
inseparabil legată de aceasta, 
creșterea de 5 ori a producției 
de carne și de 4,5 
ției de lapte, care 
medie anuală de 
vacă. Explicațiile 
substanțial se pot 
menea în indicatori statistici — 
înzestrarea tehnică pe hectar, 
gradul de mecanizare a lucrări
lor, cantitatea de îngrășăminte 
administrate etc — care situează 
R.D. Germană printre țările cu 
agricultură modernă. Dar cele 

. mai bune, mai convingătoare 
explicații le găsești acolo unde 
muncesc oamenii. De aceea,

ori a produc- 
a ajuns Ia o 

3 800 litri pe 
acestui salt 
găsi de ase-

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

BENJI: Eforie (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15).

AȘTEPTAREA: Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20).

IN LINIȘTEA PĂDURII: Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

DICK TURPIN; Palatul Sportu
rilor și Culturii (orele 17,30; 19,30); 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21); Luceafărul (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,30; 21); Favorit 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15); Grădina Dinamo (ora 20); 
Grădina Luceafărul (ora 20,15).

dra ealificînd șomajul tn rindul 
tineretului drept o „sfidare 
ideologică", tn condițiile a peste 
5 milioane șomeri pe Întinsul 
Europei occidentale, dintre care 
circa o treime se află in pragul 
intrării in viața socială șl eco
nomică, tinerii șomeri ridică in 
fața guvernelor vest-europene o 
dilemă economică și politică 
gravă și pe termen lung.

Majoritatea covirșitoare a eco
nomiilor vest-europene par să 
fie incapabile să rezolve Pro
blema numărului de tineri mun
citori care intră pe piața mun
cii. Oficialitățile Pieței comune 
apreciază că economiile combi
nate ale țărilor membre ar tre
bui să crească într-un ritm a- 
nual de 7—8 la sută in următo
rii trei ani — obiectiv aproape 
imposibil de atins —, în scopul 
de a crea suficiente slujbe pen
tru noii muncitori. Unele pro
iecții demografice indică o creș
tere a numărului de tineri care 
intră pe piața muncii concomi
tent cu o scădere a numărului 
de muncitori ce ating vîrsta 
pensionării. Dacă aceste previ
ziuni sînt corecte, majoritatea 
tinerilor care caută, astăzi și in 
anii viitori, de lucru nu pot să 
fie absorbiți în economie pină 
in 1985.

Mulțî tineri vest-europeni par 
să nu mai fie motivați de nimic 
altceva decît de un sentiment 
de resemnare și apatie. „Avem 
din ce în ce mai puține motive 
să ne apucăm de o carieră" — 
spune Georges Reiff, un student 
din Paris, care, recent, a aban
donat studiile economice pentru 
cele de electronică. „Este o 
lipsă de optimism. Nu ne sim
țim bine în această societate. 
Presa și mijloacele de infor
mare ne spun că ziua de miine 
nu este sigură, să luăm lucru
rile ușor și să trăim in pre
zent". Dar — scrie în încheiere. 
„Newsweek" — pentru mulți 
tineri vest-europeni chiar și a- 
cest prezent arată zi de zi mai 
întunecat.

Spicuiri dintr-o anchetă a revistei „Newsweek" 
in rindul tinerilor din Europa occidentală 

înainte*’ — declară ea cu amără
ciune. „Nu există locuri de 
muncă — numai șomaj", spune 
Catherine Jousse.

Asemenea cazuri nu sint noi 
sau neobișnuite — subliniază 
revista „Newsweek" într-un re
portaj despre șomajul în rindul 
tineretului vest-european. Dar 
presiunea șomajului tineretului 
din Europa occidentală este de 
atîția ani în creștere, incit li
derii occidentali, participanți la 
reuniunea economică la nivel 
înalt de la Londra, au plasat-o 
în fruntea agendei lor de pro
bleme care confruntă principa
lele state industriale. Președin
tele francez, Valery Giscard 
d’Estaing, s-a întors de la Lon-

Tînărul care vinde floricele 
in fața unui cinematograf din 
Roma vorbește cu elocvență 
despre Descartes și Spinoza — 
are o licență în filozofie. La 
Messina, în Sicilia, Consiliul 
municipal a angajat doi guno
ieri licențiați în drept. La Paris, 
Catherine Jousse, în virstă de 
21 de ani, nu și-a găsit de lucru 
trei ani, după luarea bacalau
reatului in limba germană, așa 
că a împrumutat bani de la bu
nica sa și a urmat un curs de 
cosmetică. Dar astăzi, chiar și 
cu această calificare — despre 
care se zice că ar fi căutată — 
încă nu-și poate găsi de lucru. 
„Fie că-mi spun că sînt prea 
tinără, fie că n-am mai lucrat

Președintele Consiliului de Miniștri al U.ILS.S., A N. Kosighin, 
a primit joi pe Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernu
lui Republicii Socialiste România, aflat in vizită de lucru in 
Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Oprea a rugat să se 
transmită, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R., un cald salut 
și cele mai bune urări tovarășu
lui Leonid Ilici Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. 
Mulțumind, A. N. Kosîghin a 
rugat să se transmită secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român i —— — 
și urările cele mai bune 
partea secretarului general 
C.C. al P.C.U.S.

viată de lucru in

convorbirii care a 
fost examinate pro-

un salut călduros
din 

al
distructi- 
interna- 

,____ ________ grea po
vară pentru conștiința omenirii-

încheierea sesiunii Comisiei mixte
româno-sudaneze de cooperare

In cadrul 
avut loc au 
bleme actuale ale colaborării e- 
conomice dintre România și U- 
niunea Sovietică, ale dezvoltării 
in perspectivă a schimburilor și 
cooperării economice româno- 
sovietice, in vederea înfăptui
rii înțelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și L. L Brej- 
nev, a declarației comune sem
nate de secretarii generali ai ce
lor două partide in noiembrie 
anul trecut.

La întâlnire. care a decurs in
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească, au participat V. N. 
Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și Gheorghe Badrus. ambasado
rul României in Uniunea So
vietică.

La Khartum s-au încheiat lu
crările sesiunii Comisiei mix:e 
româno-sudaneze de cooperare, 
în spiritul înțelegerilor dintre 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Democratice Sudan, 
Gaafar Mohammed El Nimeiri. 
comisia mixtă a examinat reali
zările obținute pină In prezent

«le drum
rate" : grajduri cu pereți și a- 
coperișuri din tablă de alumi
niu, cu sisteme de ventilație, in 
care întregul proces de produc
ție este mecanizat. Totul e cin- 
tărit, calculat, dirijat în funcție 
de un singur seop : condiții de 
muncă cit mai bune, cheltuieli 
miftime, producție maximă (care 
a ajuns anul trecut la nu mai 
puțin de 4 500 litri lapte pe 
vacă). De pe cele 3 000 ha, unde 
gradul de mecanizare a lucrări
lor a atins un procent de 99 la 
sută, nutrețul ia calea silozuri
lor. Apoi, un singur om dirijea
ză de la un pupitru de coman
dă totul : transportul lor în bun- 
cărele de amestec cu furaje 
concentrate, alegerea celei mai 
potrivite rețete de preparare a 
hranei din 16 posibile (găsite și 
ele in urma unei optimizări pe 
calculator), distribuirea hranei 
la fiecare „locatară", care nu a 
văzut niciodată lumina zilei. 
Cițiva muncitori sint, de ase
menea, suficienți pentru a diri
ja procesul invers : „plimbarea" 
timp de 10 minute în carusel, 
pină cînd laptele ajunge direct 
în cisterne, de unde autovehicu
le speciale îl încarcă pentru a-1 
transporta rapid spre fabricile 
prelucrătoare.

„Această investiție, ne spunea 
tovarășa Herta Brucks, a costat 
20 milioane mărci, ceea ce a fă
cut ca cheltuielile la 100 mărci 
producție să se ridice la 95 
mărci, adică mai mult decît 
înainte. Creșterea substanțială 
a producției ne-a mărit însă, în 
valoare absolută, veniturile. Dar 
cîștigul cel mai mare a fost a- 
cela că am reușit să-i atragem 
pe tineri, pentru că munca de 
aici nu se mai deosebește cu 
nimic de cea din industrie. îna
inte alergam cale de 200 km
căutare de tineri absolvenți ai 
școlii de 10 ani, pentru a 
completa o clasă de ucenici 
care-i specializăm anual în 
treprinderea noastră, atit pentru 
nevoile proprii, cit și pentru 
alte unități agricole. Acum sîn- 
tem in situația de a nu-i putea 
cuprinde pe toți cei care vor să 
învețe la noi".

L-am cunoscut pe unul dintre 
acești tineri, venit din Leipzig, 
să urmeze școala profesională 
de la Trossin și rămas să lucre
ze aici. Se numește Jiirgen Va
ter, are 21 de ani și este secre
tarul Consiliului F.D.J. din în
treprindere. De la el aflăm că 
majoritatea dintre cei aproape 
40 de tineri sub 25 de ani, ciți 
lucrează aici, sînt veniți din di
ferite orașe sau localități și toți 
sînt muncitori calificați. Dealt
fel, 90 la sută din întregul per
sonal al întreprinderii este cali
ficat, iar 10 la sută are studii 
superioare și alte 12 procente au 
terminat școli de maiștri. Ceea 
ce, desigur, constituie încă o ex
plicație pentru înaltul nivel teh- 
nico-științific la care se lucrea
ză aici. Și tot de la Jiirgen Va
ter mai aflăm că — dincolo de 
munca din întreprindere, unde 
organizația de tineret arc nu
meroase inițiative în sprijinul 
producției — viața socială, cul
turală a tinerilor din această 
mică localitate nu se mai deo
sebește aproape deloc de cea de 
la oraș. Este, desigur, consecin
ța firească a unor ani de efor
turi care au dus la crearea unei 
puternice baze materiale a în
treprinderii agricole, a satului.

și a convenit asupra acțiunilor 
viitoare de dezvoltare, adincire 
și diversificare a conlucrării in 
domeniile politic, economic și 
cultural dintre cele două țări. 
De asemenea, s-a căzut de acord 
asupra unor măsuri menite sâ 
ducă Ia sporirea si diversifica
rea schimburilor comerciale bi
laterale. Delegația română ia 
sesiune a fost condusă de tova
rășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. iar delegația sudar.eză — 
de Mansour Khalid, membru al 
Biroului Executiv al C.C. al U- 
niunii Socialiste Sudaneze, mi
nistrul de externe ai R-D. Su
dan.

La încheierea lucrărilor sesiu
nii. au fost semnate un acord 
asupra desfășurării lucrărilor co
misiei mixte, protocolul comer
cial pe perioada 1977—1978. mi
nutele convenite cu privire la 
cooperarea economică și tehnică 
și programul de schimburi in 
domeniul învâțămîntului. știin
ței și culturii pe anii 1977—1978. 
La ceremonia semnării au fost 
prezenți. din partea română. 
Ștefan Nicolae. prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale. iar din partea sudanezi 
— Ahmed Abdul Halim, asis
tent al secretarului general al 
Uniunii Socialiste Sudaneze. Nas- 
seridin Mustafa, ministrul pla
nificării. alte oficialități suda
neze, Au participat, de aseme
nea. Florian Stoica, ambasado
rul țării noastre la Khartum, și 
Sayed Sharief, ambasadorul Su
danului la București.

*
Tn cursul zilei de joi. 

rășul Gheorghe Oprea a
tova-

_ _ ____ _ . avut 
convorbiri cu A I. Sokin, mi
nistrul industriei electronice, 
K. I. Brehov, ministrul con
strucțiilor de mașini pentru 
industria chimică și petrolieră, 
V. F. Jigalin, ministrul con
strucțiilor de mașini grele și de 
transport, V. N. Poliakov, mi
nistrul industriei de automobile, 
V. V. Krotov, ministrul 
dustriei constructoare de 
șini energetice.

'■

în

Opinia publică mondială condamnă 
atacurile rasiștilor rhodesieni 

asupra Mozambicului

întrevederi ale adjunctului 
ministrului de externe

pe scurt

Organizația Unității Africane 
condamnă cu hotărire agresiu
nea armată a regimului rasist al 
lui Ian Smith împotriva Mo- 
zambicului. se spune într-un 
document al O.U.A. publicat la 
Addis Abeba. Guvernul minori
tar de la Salisbury a declanșat 
de fapt acțiuni militare împotri
va unui stat suveran african și 
singurul răspuns la agresiune 
trebuie să-l 
armă pentru 
a rasismului

La ultima 
înalt a O.UA. se spune în do
cument. s-a relevat că orice atac 
armat al regimului rasist de la 
Salisbury împotriva unui stat

suveran va fi calificat drept a- 
gresiune împotriva întregii 
Africi independențe și că toate 
statele membre ale O.U.A. vor 
acorda ajutor multilateral victi
mei agresiunii.

constituie aceeași 
lichidarea deplină 

în Zimbabwe, 
reuniune la nivel

Vizite delegației P.C.R. în luxemburg
PRIMIRE LA PREMIERUL GASTON THORN

Secretarul general al O.N.U.. 
Kurt Waldheim, a avut o între
vedere cu președintele in exer
cițiu al Consiliului de Securita
te. William Barton. Canada, in 
legătură cu situația creată de 
atacurile împotriva Mozambicu
lui ale armatei regimului mino
ritar rhodesian.

Agenția France Presse men
ționează că pînă în prezent nu 
a fost depusă nici o cerere pri
vind reuniunea Consiliului de 
Securitate pentru examinarea a- 
cestei chestiuni, dar că nu se 
exclude posibilitatea convocării 
acestui organism.

Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, s-a 
întilnit cu Warren Christopher, 
secretar de stat adjunct al 
S.U.A., Matthew Nimetz, consi
lier al Departamentului de Stat, 
și Joseph Duffey, asistentul se
cretarului de stat pentru proble
mele culturale.

De asemenea, adjunctul mi
nistrului afacerilor externe a a- 
vut o întrevedere cu Johp 
Reinhardt, directorul Agenției 
de informații a S.U.A. (USIA).

în cadrul întrevederilor, la 
care a participat ambasadorul 
României in S.U.A, Nicolae M. 
Nicolae, au fost discutate aspec
te ale relațiilor bilaterale româ- 
no-americane și unele probleme 
internaționale de interes comun.

• POLIȚIA a intervenit cu 
gaze lacrimogene la o mină de 
cărbuni din Randfontein, Ia 40 
km de Johannesburg (Republica 
Sud-Africană) împotriva mineri
lor africani participant! la o 
acțiune grevistă.

In cursul vizitei pe care o în
treprinde în Luxemburg, tovară
șul Virgil Trofin, membru 
Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean Brașov 
P.C.R., a fost primit joi

RELUAREA CONVORBIRILOR 
VIETNAMEZO-AMERICANE

La Ambasada S.U.A. din Paris 
au fost reluate joi convorbirile 
vietnamezo-americane cu privi
re la normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări. Din partea 
R. S. Vietnam participă Phan 
Hien, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din partea 
americană Richard Holbrooke, 
secretar de stat adjunct pentru 
problemele Asiei orientale și 
Pacificului.

Conducătorul delegației viet
nameze a declarat presei, la 
sfirșitul convorbirilor de joi, că 
„discuțiile au purtat amprenta 
aceleiași atmosfere constructive 
ca și luna trecută".

La rindul său, conducătorul 
delegației S.U.A. a calificat în
trevederile ca fiind foarte utile.

și străjuite continuu de păduri, 
precum aproape toate drumurile 
din țară. Primul contact cu a- 
ceastă modernă unitate l-am fă
cut in camera de tradiție, unde
— alături de vechile unelte da
tând de zeci sau chiar sute de 
ani, care au fost uitate de mult 
de muncitorii virstnici și sint 
complet necunoscute celor tineri
— sînt prezente în grafice, foto
montaje și diplome, recordurile 
actuale ale producției, munca și 
viața de azi ale comunei.

Aici, prin intermediul unor 
moderne mijloace vizuale — că
rora le dădeau viață și consis
tență explicațiile tovarășei Her
ta Brucks, director pentru per
fecționarea cadrelor și instruire
— aveam să „pătrundem" în in
timitatea acestei adevărate uzi
ne răspîndite pe 3 000 ha, în 
munca și viața a 250 de oameni. 
O uzină care transformă cu un 
înalt randament puterea pămîn- 
tului, forța tehnicii și științei, 
munca omului, mai intii in fu
raje și apoi în lapte (aproxima
tiv 36 000 litri zilnic). O uzină 
construită abia în urmă cu 4 
ani, care arată ca orice uzină 
din ramurile industriale

ne 
pe 

în-

al 
al 
al 
al 
de 

Gaston Thorn, președintele gu
vernului luxemburghez.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu un 
cordial mesaj de salut Marelui 
Duce Jean al Luxemburgului și 
Marii Ducese Josephine Char
lotte, precum și urări de pros
peritate și pace poporului 
luxemburghez. A fost transmis, 
d[e asemenea, un cald mesaj de 
prietenie președintelui guvernu
lui luxemburghez.

Gaston 
la rindul 
României 
Ceaușescu. 
Duce, a Marii

Thom a transmis, 
său. președintelui 

și tovarășei Elena 
din partea Marelui 

Ducese și a sa

personal, cele mai calde urări de 
sănătate și succes în activitate, 
precum și urări de prosperitate 
și pace poporului român.

în cadrul întâlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a avut 
loc un schimb util de păreri 
asupra relațiilor prietenești de 
colaborare româno-luxembur- 
gheze, precum și cu privire la 
unele probleme ale situației in
ternaționale.

★

în continuarea vizitei, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, a avut convorbiri cu 
Benny Berg, vicepreședinte al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez și vicepreședinte 
al guvernului luxemburghez. De
legația a vizitat, de asemenea, 
centrala hidroelectrică de la 
Vianden, întreprinderile siderur
gice „Arbed" de la Belval și 
Differdange.

, —~ --  — — — —

Avertisment pentru fumători
( Un grup de oameni de știință englezi 
' au arătat, într-un studiu prezentat la

„cu- VIRGIL SIMION

ț „Royal College of Physicians", că fiecare 
J țigară fumată reprezintă o scurtare a 
‘ vieții fumătorului de circa o jumătate de 
l minut. Raportul, întocmit pe baza unui 
’ studiu efectuat timp de 15 ani. numește 
y fumatul drept o „epidemie letală" și cere 
i interzicerea țigărilor cu un conținut spo- 
’ rit de substanțe dăunătoare. Documentul 
i relevă că in fiecare an mor în Marea Bri- 
i tanie 25 000 de persoane din cauza fuma- 
y tului, multe dintre victime fiind persoane 
V ’ “ ’ .... . .........

ț

t„

sub 40 de ani. De asemenea, fumătorii 
sint de două ort mai expuși bolilor de 
inimă, iar cei care fumează excesiv sint 
de 3—4 ori mai expuși. Raportul relevă 
că industria britanică pierde anual circa 
50 milioane zile de lucru din cauza bo
lilor provocate de fumat.

Casă tencuitâ cu... clei
Fațadele blocurilor unuia din noile mi- 

croraioane din Harkov, U.R.S.S., sînt aco
perite cu... clei solidificat. Acesta înlocu
iește cu succes plăcile de fațadă, tencuia-

Întîlniri cu caracter provocator

ale naziștilor în Austria
Intr-o știre transmisă din Vie- 

na, corespondentul agenției Ta- 
niug relatează că, în pofida pro
testelor opiniei publice interne 
și internaționale, în ultima pe
rioadă, în Austria, au avut Ioc 
o serie de întîlniri cu caracter 
provocator ale unor persoane 
care au făcut parte din fostul 
„Wehrmacht** hitlerist, iar 
cercurile neonaziste intenționea
ză să organizeze în curînd noi 
asemenea manifestări.

Astfel, după ce la 21 și 22 mal 
tn regiunea Austria superioară 
au avut loc reuniuni ale unor 
foști membri ai detașamentelor 
„SS“, acțiuni similare au fost 
organizate și tntr-o altă regiune

a țării, în Styria, la finele lunii 
trecute. în prezent, neonaziștii 
pun la cale organizarea în a 
doua decadă a lunii curente a 
unei întîlniri a unor foști mili
tari din armata hitleristă la 
Braunau, oraș din Austria Su
perioară în care s-a născut 
Hitler. întâlnirea, la care urmea
ză să participe foști militari 
hitleriști aflați în prezent în 
Austria și Bavaria, a fost pro
gramată sub» pretextul aniversă
rii a 30 de ani de la înființarea 
unei organizații locale a foștilor 
militari, cuprinzînd în principal 
foști membri al armatei hitle- 
riste.

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

PROGRAM DE DESENE ANI-
MATE: Doina (orele 9,30;
17).

UN ORĂȘEL IN TEXAS: Fes-
tlval (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: Grivița
(orele 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15); Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 13,15; 20.30); Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); Gră
dina Tomis (ora 20).

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

MUȘCĂ ȘI FUGI!: Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15); Melodia (orele 0; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Arta (orele

la. Este un material decorativ frumos, 
care protejează bine clădirile împotriva 
ploii și a vîntului.

După cum au arătat probele, pereții a- 
coperiți cu acest material nu vor avea 
nevoie de renovare timp de o jumătate 
de secol. Noul material permite să se me- 
canizeze complet lucrările: masa din sti
clă lichidă și zgură de cărbune fărîmițat 
se aplică cu ajutorul unui pulverizator.

Din Alasca în California
Conducta de petrol din Alaska în lun

gime de 800 mile a fost terminată și va 
intra in funcțiune în jurul datei de 20 
iunie, s-a anunțat la Washington. Lucră
rile la instalarea acestei conducte au în
ceput în 1975, iar costul total este evaluat 
de 7,7 miliarde dolari. Miercuri au fost 
făcute primele teste hidrostatice ale con
ductei. Pentru ca petrolul să străbată

distanta dintre Prudhoe Bay din nord și ) 
portul Valdez din sud va fi nevoie de 30 ț

l

I 
I
I

de zile. In portul Valdez a fost amena
jată o stație unde petrolul va fi încărcat 
in tancuri petroliere, tn primele săptămini 
prin conductă va fi transportată zilnic o 
cantitate de 600 000 barili, urmînd ca o 
cantitate de 1,2 milioane barili pe zi să 
fie transportată tnceplnd din august.

Șoareci păgubași

Organizația Mondială a Sănătății 
(O.M.S.) apreciază intr-un recent raport 
că în țările din Asia de sud-est șoarecii 
distrug 33 milioane tone de hrană anual. 
Cele 200 de specii de rozătoare cunoscute 
în această parte a lumii mănîncă o cin
cime din recoltele de pe cimp; un singur 
șoarece lăsat liber intr-un hambar timp 
de un an devorează circa 10 kg. de hrană. 
Pagubele sînt extrem de mari raportate 
la numărul lor, teoretic, o pereche de 
șoareci poate da naștere la 20 milioane de 
pui în trei ani. Din fericire, datorită mă
surilor luate de om, nu toți supravie
țuiesc. Si totuși mai există zeci de mi-, 
lioane care sint purtători ai unor boli' 
ca ciuma și bruceloza.

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:

CUIBUL SALAMANDRELOR: 
17,45; 20); Grădina Bucegi (ora 20). 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,30).

DIAVOLII DIN SPARTIVENTO: 
Giulești (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; 15,43; 
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 9,30; 
13,30: 16,30; 19,30).

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

Teatrul de Operetă: VĂDUVA 
VESELĂ — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): CYRANO DE 
BERGERAC — ora 19,30; (Sala 
Mică): PĂRINȚII TERIBILI — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio): RĂCEALA 
— ora 19; Teatrul Giulești: RE

GELE IO AN — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu**: ADAM ȘI EVA 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
PREȘUL — ora 10.30; Teatrul Mic: 
PROFESIUNEA DOAMNEI WAR
REN — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă**: PĂPUȘA CU PICIO
RUL RUPT și PUFUȘOR ȘI MUS
TĂCIOARĂ — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică": ȘORICELUL ȘI PĂ
PUȘA (la Casa de cultură „Pe- 
tofi Șandor") — ora 10; PISICA DE 
UNA SINGURA (la Ecran-Club) — 
ora 17; RĂI ȘI NĂTĂRĂI (la 
Tehnic-Club) — ora 17; Ansam
blul „Rapsodia Română": BUCU
ROȘI DE OASPEȚI — ora 19,30; 
Circul „București": CU CIRCUL 
NU-I DE GLUMIT — ora 19,30.

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Telecine- 
mateca. Ciclul „Mari regizori" — 
Kenneth Loach. „Șoimul" — pro
ducție a studiourilor engleze. 11,50 
Corespondenții județeni transmit... 
12,05 Telex. 12,10 închiderea pro
gramului. 16,00 Telex. 16,05 Cam
pionatele europene de box. Trans
misiune directă de la Halle. 17,20 
Tragerea loto. 17,30 Emisiune în 
limba germană. 19,05 înfăptuim 
hotărîrile Congresului țărănimii. 
Acțiuni în C.A.P. pentru renta
bilizarea fiecărui sector. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 Con
gresul Înfloririi personalității 
umane. Un an de la Congresul 
educației politice și al culturii 
socialiste. 20,10 Cîntarea Româ
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AZI VOR FI RELUATE 
NEGOCIERILE INTERCIPRIOTE

Negocierile între reprezentan
ții comunităților greacă și turcă 
din Cipru se vor relua începind 
de vineri, s-a anunțat oficial Ia 
Nicosia. întrevederile dintre 
Tassos Papadopoulos și, respec
tiv, Suleiman Onan se vor des
fășura la „Ledra Palace Hotel", 
situat la linia de demarcație 
dintre cele două comunități din . 
capitală.

• LA GENEVA a avut loc, 
joi, o nouă întâlnire a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. parti
cipante la convorbirile sovie- 
to-americane cu privire la li
mitarea armamentelor strategi
ce ofensive — informează agen
ția TASS.
INIȚIATIVA A MIȘCĂRII PENTRU 

PACE DIN ULSTER

Militanți 
pace din 
anunțat că 
în timpul 
să strîngă, 
luni de zile, arme, muniții și 
materiale explozibile aflate în 
posesia grupurilor extremiste. 
Ei s-au oferit să preia armele 
din mîinile grupărilor paramili
tare, întrucît se apreciază că 
acestea se tem de eventuale 
măsuri punitive predîndu-le di
rect autorităților.

• JOSHUA NKOMO, lider al 
Frontului Patriotic din Zimbab
we, aflat la Lusaka, a conferit 
cu trimișii speciali ai guverne
lor american și britanic care 
studiază șansele soluționării si
tuației din Rhodesia.

Reprezentanții celor două gu
verne au făcut vizite în mat 
multe state din regiune, au con
ferit cu lideri ai mișcărilor de 
eliberare ai poporului Zimbabwe,

ai mișcării pentru 
Irlanda de Nord au 
lansează o campanie 
căreia intenționează 
în următoarele trei

REUNIUNEA BIROULUI 
INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE

Joi s-au deschis la Roma lu
crările reuniunii Biroului „In
ternaționalei socialiste**, sub 
conducerea președintelui acestui 
organism, Willy Brandt, La a- 
ceastă a doua reuniune pe anul 
1977 a Internaționalei socialiste 
participă circa 80 de delegați, 
reprezentînd 62 de.partide afi
liate organizației,

pe scurt

niei. Festivalul creației și hărni
ciei — faza Interjudețeană. 20,35 
Anchetă socială: Răzbunarea cra
iului de ghindă. 21,05 Film artis
tic: „Unde primăvara vine târziu". 
Premieră TV. o producție a stu
diourilor japoneze. 22,30 Tele
jurnal. 22,40 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2
17,00 Pe teme economice. 17,15 

Cîntarea României. Festivalul 
creației șl hărniciei. Etapa inter
județeană — municipiul Bucu
rești. 18,00 Ora veselă. 18,55 Publi
citate. 19,00 Radar pionieresc bucu- 
reștean. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 19,50 o viață pentru 
o idee: acad. Constantin Giu- 
rescu (1875—1918). 20,20 Treptele 
afirmării.' 21,00 Telex. 21,05 Repor
taj TV: Lacurile orașului. 21.30 
Bloc-notes — Informații utilitare. 
21,55 Publicitate. 22,00 Desene ani
mate. 22,30 închiderea progra
mului.
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