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A RÎNDURILOR PARTIDULUI

de forță conducătoare a societății
7

Partidul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului nostru 
de-a lungul a cinci decenii de luptă 

I eroică pentru interesele vitale ale ce- 
’ lor ce muncesc, întimpină gloriosul 

său jubileu urmat cu neabătută în
credere de milioanele de cetă
țeni'ai României socialiste, care își 
consacră toate forțele traducerii in 
viață a politicii mărxișt-leniniste a 
partidului, făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Una dintre trăsăturile, definitorii 
ale activității partidului nostru con
stă în atenția neslăbită acordată în- 
tăririi continue a rîndurilor sale, ca o 
condiție esențială a aplicării liniei 

. generale a partidului, a îndeplinirii 
cu succes a misiunii sale istorice de 
forță conducătoare a întregii națiuni 
în lupta pentru construirea, noii 
orinduiri sociale. După cum se știe, 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
dezbătînd și aprobînd informarea Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică p partidului, 
a relevat că partidul nostru se dez
voltă continuu, pe o linie sănătoasă.

O importanță deosebită are faptul 
că din cei aproape 2 100 0Q0 de mem
bri de partid, peste 44 la sută sini 
muncitori. Imprimînd partidului spi
rit combativ, intransigență principia
lă și fermitate în aplicarea liniei po
litice. preponderența elerițentului 
muncitoresc în efectivul său consti
tuie un.jzvor al forței partidului nos
tru marxist-leninist - și, totodată, o 
expresie a rolului conducător pe cave 
îl deține clasa muncitoare în. socie
tatea noastră, precum și a faptului că 
Partidul Comunist Român, conducă
torul întregii națiuni. în opera.de 
construcție socialistă, este, și rămîne, 
în primul rind, avangarda clasei 
muncitoare.

Merită relevat, totodată, că peste 
25 Ia sută dintre membrii partidu
lui sînt țărani, constituind o mare 
forță dinamică, un puternic- factor 
mobilizator în înfăptuirea politicii 
partidului la sate, â programului de 
dezvoltare intensivă .și multilaterală a 
agriculturii, de perfecționare a con
ducerii, organizării și planificării a- 
cestei ramuri deosebit de importante 
a economiei naționale..

Prețuirea acordată de partid inte
lectualității, rolului ei în făurirea noii 
orinduiri sociale se reflectă in pre
zența, în rîndurile partidului, a celor 
mai valoroși intelectuali ai.țăriiâ- 
proape jumătate din numărul mem
brilor Academiei Republicii Socia
liste România, al doctorilor docenți, 
al doctorilor în știință, Ca și al ingi
nerilor, precum și peste 60 la sută 
din totalul cadrelor didactice din în- 
văț.ămîntul superior și mediu sînt 
membri ai partidului.

Compoziția națională a partidului 
corespunde structurii, naționale a 
populației țării din totalul membri
lor de partid, circa 89 la sută sînt ro
mâni, iar 11 la sută maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Deși 
încă departe de a corespunde cerin
țelor, a crescut ponderea femeilor in 
partid, ajungînd la 23 la sută din 
efectivul său.

Concluzia plenarei, împărtășită pe 
deplin de toți comuniștii, de întregul 
nostru popor, a fost clar formulată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea de închidere a lucrărilor 
plenarei : „Putem spune cu satisfac
ție deplină că avem un partid pu
ternic, unit, strins legat de masele 
largi populare, care-și îndeplinește eu 
cinste rolul de forță politică condu
cătoare a națiunii noastre socialiste".

Dragostea și încrederea poporului

față de partid, față de politica sa, 
marea autoritate și strînsele sale le
gături eu masele iși găsesc expresie 
și în faptul că cei mai buni și mai 
înaintați oameni ai muncii, devotați 
cu trup și suflet cauzei socialismului, 
cer să fie 'primiți în rîndurile parti
dului. în prezent, membrii de partid 
reprezintă circa 15 Ia sută din totalul 
populației majore, ceea ce înseamnă 
că din șase cetățeni majori ai 
unul este membru al Partidului 
munist Român.

■Partidul nostru se călăuzește 
bătut după principiile leniniste 
privire Ia atenția primordială care 
se cere acordată calității de membru 
al partidului comunist, veghează la 
ridicarea Ia un nivel tot mai inalt 
a titlului de membru de partid. Din 
rîndurile partidului fac parte cei mai 
înaintați, cei mai conștienți oameni 
ai muncii, bucurîndu-se prin în
treaga activitate, prin pregătirea 
profesională și calitățile lor mo- 
ral-politice, de neștirbită autori
tate șis prestigiu, luptători fermi și 
curajoși, oameni capabili și activi, in 
stare să mobilizeze masele la înfăp
tuirea sarcinilor trasate de ■ partid. 
Merită relevat câ marea majoritate, 
a comuniștilor își desfășoară acti ■ 
vita'tea în întreprinderi, pe șantiere 
și in unități socialiste din agricul
tură, în sectoarele hotărî.toare ale 
producției Imnurilor materiale.

Rezultatcie obținute in creșterea 
numerică și calitativă a rîndurilor 
partidului, in întărirea organizațiilor' 
de partid, ca și in îmbunătățirea 
structurii sale organizatorice au dus 
la ridicarea rolului conducător și a 
competenței organizațiilor de partid 
ir. soluționarea problemelor tot mai 
complexe ale vieții economico și so
ciale, ceea ce a contribuit, in măsură 
hotărî toare, la realizarea cu succes 
a prevederilor cincinalului 1966—1970, 
la noi progrese in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

Consemnind rezultatele pozitive 
obținute in întărirea rîndurilor par
tidului, plenara a relevat, totodată, 
existența unor neajunsuri privind 
calitățile celor care cer să intre in 
partid, precum și modul cum re o- 
rientată munca de primire in partid 
și. de educare a comuniștilor. în lu
mina necesității creșterii rolului și 
forței de mobilizare a tuturor orga
nizațiilor de partid, plenara a subli
mat că principala preocupare în 
munca de primire in partid trebuie 
să o constituie sporirea exigenței față 
de calitățile moral-politice și profe
sionale ale celor care solicită pri
mirea in rîndurile partidului. Acor- 
dindu-se, în continuare, o deosebită 
atenție primirii în partid a celor mai 
valoroși muncitori, țărani, intelec
tuali, țâre se remarcă printr-o te
meinică pregătire politică și profe
sională, un nivel corespunzător de 
cultură generală, o atitudine înain
tată față de muncă și avutul obștesc, 
oameni care prin întreaga lor acti
vitate aduc o contribuție importantă 
la înfăptuirea politicii partidului, 
este necesar ca la baza primirii în 
partid să se afle cunoașterea din 
activitatea practică a comportării în 
familie și societate, a atașamentului 
față de partid și politica sa, a celui 
care dorește să devină membru al 
partidului nostru.

Plenara a cerut ca preocupările 
organelor și organizațiilor de partid 
în domeniul primirii de noi membri 
să fie orientate cu precădere 
spre întreprinderile industriale de 
curînd intrate în- funcțiune, șan
tierele de construcții, unitățile co-

tării 
Co-

nea- 
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merciale, întreprinderile agricole de 
stat, cooperativele agricole de pro
ducție, satele de deal și de munte 
necooperativizate, instituțiile de în- 
vățămint superior. De asemenea, 
este necesar să fie îmbunătățită 
munca politică în rîndul femeilor, 
în vederea primirii celor mai bune 
dintre ele în. rîndurile partidului.

■ Pe linia orientării trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R., in activi
tatea de educare politico-ideologică 
a comuniștilor au fost realizate un 
șir de progrese ca urmare a crește
rii eficienței invățămîntului de 
partid, a îmbunătățirii conținutului 
adunărilor generale, a extinderii ac
țiunilor de informare asupra aspec
telor fundamentale ale politicii in
terne și externe a partidului. Cu 
toate acestea, dăinuie deficiențe pri
vind legarea muncii politice de sar
cinile concrete ale organizațiilor de 
partid ; este încă insuficientă com
bativitatea invățămîntului de partid 
și a muncii politice de masă față de 
fenomenele negative' din viața eco
nomică și socială, față de practicile 
înapoiate, de abaterile de la discipli
na de partid și de. stat, față de com
portarea unor ’membri de partid în 
producție, .în societate.

Stadiul de maturizare, a' societății 
noastre impune ca o cerință obiec
tivă continua îmbunătățire a educă
rii comuniste'a membrilor de partid, 
ea o condiție esențială a creșterii 
autorității și prestigiului lor, a capa-
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citații lot de mobilizare a maselor, 
în acest sens, plenara a subliniat că 
obiectivul esențial al întregii activi- 

■ tați, consacrate ridicării pregătirii 
politice și ideologice a membrilor de 
partid, trebuie să-l constituie însuși
rea temeinică a liniei politice a 
partidului, a concepției sale materia- 
list-dialectice despre lume și socie
tate, cultivarea dragostei și' atașa
mentului față de patrie și partid, 
dezvoltarea sentimentului de solida
ritate internationalists ' cu popoarele 
din celelalte țări' socialiste, cu parti
dele comuniste și forțele revoluțio
nare din întreaga lume.

îndeplinirea de către organizațiile 
de partid a rolului de factor dina
mizator al colectivului în care ac
ționează. inițiativa și spiritul lor de 
răspundere, capacitatea de a analiza 
multilateral și aprofundat problemele 

' de mare complexitate pe care le ri
dică viața depind, în măsură hotă- 
ritoăre, de sprijinul pe care-l pri
mesc din partea organelor de partid. 
Experiența multor comitete județene 
și orășenești de partid arată că re
zultate bune se obțin atunci cînd 
secretarii și ceilalți membri ai bi
rourilor acestora desfășoară cea mai 
mare parte a activității lor pe 
ren. ajutînd efectiv comit“telo 
partid și birourile organizațiilor 
bază, mențin un contact strins

în cadrul Congresului al IX-lea 
al U.T.C., duminică au avut loc 
lucrările celei de-a VIII-a Confe
rințe a Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România, în care au 
fost. dezbătute cil exigență și res
ponsabilitate activitatea asociații
lor studențești din ultimii doi ani, 
contribuția lor la formarea multila
terală a specialiștilor, corespunză
tor cerințelor dezvoltării econo
miei, științei și culturii noaștre 
socialiste.

în sală- se aflau aproape 300 de 
împuterniciți ai celor peste 150 000 
de studenți din întreaga țară, nu
meroși invitați — activiști de 
partid și de:stat, conducători ai u- 
nor organizații obștești și instituții 
centrale, rectori ai instituțiilor de 
învățămînt superior, academicieni, 
cadre didactice, studenți străini 
aflați la studii în țara noastră, stu
denți fruntași ,1a învățătură și în 
activitatea obștească.

Priptre cei care au luat loc în 
prezidiu se aflau tovarășii Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Mircea Malița, minis
trul invățămîntului, precum și Du
șan Ulcak, președintele Uniunii 
Internaționale a Studenților.

Raportul Consiliului U.A.S.R. cu 
privire la activitatea uniunii în pe
rioada dintre Conferința’a VH-a 
și Conferința a VIII-a a fost pre
zentat de tovarășul Traian Ștefă- 
nescu, secretar al C.C. al U.T.C., 

. președintele Consiliului U.A.S.R., 
iar Raportul comisiei de cenzori a 
U.A.S.R., de către Gheorghe Milea, 
președintele comisiei.

Pe marginea documentelor pre
zentate au luat parte la dezbateri 
Alexandru Soare, președintele Con
siliului U.A.S. din centrul univer
sitar București, Ionel Reghini, stu
dent Ia Facultatea de drept, pre
ședintele. Consiliului U.A.S. de la 
Universitatea din Cluj, loan Petru, 
șeful Comisiei politico-ideologice a 
Consiliului U.A.S. din centrul 
universitar Iași, Adriana Teu- 
bert, studentă în anul I la 
Institutul politehnic din Timi
șoara, Constantin Nicolaescu, stu
dent la Institutul de subingineri 
din Pitești, Dorel Chereches, stu
dent la Institutul politehnic din 
Brașov, președintele Asociației 
studențești de la Facultatea de sil
vicultură, Daniela Duțescu, stu
dentă la Universitatea din Craio
va, Ion Drăgan, student-la Institu-

tul pedagogic din Tîrgu Mureș, 
președintele Consiliului U.A.S. pe 
institut, Silvia Alecu, studentă la 
Institutul politehnic din Galați, 
șefa Comisiei sociale pe centrul 
universitar Galați, Laura Bocan, 
studentă la Institutul pedagogic 
din Oradea, președinta Consiliului 
U.A.S. pe institut, Grigore Calotă, 
student la Institutul de mine din 
Petroșani, președintele asociației 
studențești din cadrul Facultății 
de electromecanică, Bereczki Bal- 
dazar, student la Institutul agrono
mic din Cluj, Emil Popescu, asis
tent universitar, președintele Con
siliului U.A.S. din Institutul de 
arhitectură, Florin Miclea, student 
la Institutul de medicină din Timi
șoara, președintele Consiliului 
U.A.S. pe institut. Dan Moisescu, 
student, președintele Consiliului' 
U.A.S. din Institutul de artă tea
trală și cinematografică, Radu Lin
te, student la Institutul politehnic 
din Iași, Gheorghe Manea, pre
ședintele Consiliului U.A.S. de la 
Institutul de construcții.

In numele Uniunii Internaționa
le a Studenților, Dușan Ulcak, pre
ședintele U.I.S., a transmis un me
saj de salut Conferinței Uniunii 
Asociațiilor Studențești din Româ
nia. De asemenea, conferința a fost 
salutată și a primit mesaje din 
partea unor colective de studenți 
străini care învață în România..

în încheierea dezbaterilor con
ferinței a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului. Vorbitorul a sub
liniat spiritul constructiv al dez
baterilor și al propunerilor făcute 
de delegați, a relevat faptul că 
Uniunea Asociațiilor Studențești 
din România a devenit o puternică 
organizație, cu o fructuoasă ex
periență dobindită de-a lun
gul anilor, în mobilizarea ti
neretului universitar pentru pre
gătirea la nivelul exigențelor 
actuale și de perspectivă ale 
producției materiale și spirituale.

Primul-secretar al C.C. al U.T.C. 
a subliniat, totodată, importantele 
îndatoriri ce revin studențimii din 
țara noastră de a se pregăti cît mai 
temeinic, astfel-ca după absolvire 
.să se poată încadra cît mai rapid 
și eficient în muncă vastă de rea
lizare a sarcinilor mobilizatoare 
ale noului plan cincinal, în vede
rea înfăptuirii obiectivelor stabi
lite de cel de-al X-lea Congres al

P.C.R. pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

Participanții la conferință au 
aprobat în unanimitate activitatea 
Consiliului U.A.S.R. și rapoartele 
prezentate. De asemenea, au fost) 
aprobate, modificările la statutul 
U.A.S.R. și adoptată rezoluția 
conferinței.

în Consiliul U.A.S.R. au fost 
aleși 97 membri și 28 membri su- 
pleanți, iar în Comisia de cenzori 
a U.A.S.R. 15 membri.

în Comitetul Executiv al 
U.A.S.R. au fost aleși : Ștefănescu 
Ion Traian — președinte, Bereczki 
Balclazar, student la Institutul a- 
gronomic Cluj, Miclea Florin, stu
dent la 
Timișoara, 
dent la 
București, 
dentă la 
— vicepreședinți, 
Boștină Constantin, 
ghe, Ionescu Sorin, 
Maria, Pusztai Kalman — secre
tari, Alecu Silvia, studentă la In
stitutul politehnic Galați, Calotă 
Grigore, student la Institutul de 
mine Petroșani, Cherecheș Dorel, 
student la Institutul politehnic 
Brașov, Crețu Gheorghe, președin
tele Consiliului U.A.S. Timișoara, 
Bocan Laura, studentă la Institu
tul pedagogic Oradea, Deleanu Ion, 
președintele Consiliului U.A.S. Cluj, 
Dumitrâșcu Constantin, student la 
Universitatea Craiova, Kovacs De- 
zideriu, student la I.M.F. Tg. Mureș, 
Kronenberger Mariane, studentă la 
Universitatea Timișoara, Mateescu 
Ioana, studentă la Institutul politeh
nic Cluj, Modîlcă Mariana Euge
nia, studentă la. Academia de studii 
economice București, Ncgrescu 
Radu, student la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
București, Niculescu Nicolae 
președintele Consiliului U.A.S. Iași, 
Ștefan Angela, studentă la Institu
tul agronomic Iași, Soare Alexan
dru, președintele Consiliului U.A.S. 
București, Stoian Nicolae, redac- 
tor-șef al revistei „Viața studen
țească" — membri.

Ca președinte al Comisiei de 
cenzori a fost ales tovarășul Paul 
Bran, președintele Consiliului 
U.A.S. de la Academia de studii 
economice București.

(Agerpres)

Institutul de medicină 
Soima Gheorghe, stu- 
Institutul politehnic 

Tomozei Mihaela, stu- 
Universitatea din Iași 

Bîrliba Dan, 
Doca Gheor- 
Mănăilă Ana
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In urmă cu două zile își internase tatăl intr-un spital 
din provincie. Acum aștepta vești. Știa că nu va primi 
decît vești proaste. După treisprezece ani de luptă cu 
o boală cumplită, bătrinul se afla la capătul puterilor. 
Și, iată că . zbirnîie telefonul: provincia ! Citeva. se
cunde mai tîrziu, o voce de bărbat între două virste 
informează : „Aici inginerul P. Cu părere de rău, tre
buie să vă transmit că tatăl dv. se află intr-o situație 
critică"...

Convorbirea durează vreo zece minute, timp în care 
inginerul P. înșiră ultimele observații ale medi
cilor. C. V. ascultă, iar la sfîrșit abia reușește să spună : 
„Da, „bănuiam. Vă mulțu
mesc..." Și abia cu o clipă 
înainte de-a lăsa receptorul 
in furcă își dă seama că 
a discutat cu un străin’: 
„Cine sînteți dumneavoas
tră ?“ Și află că inginerul P.
se-ntorcea de la uzină, cind a zărit în fața unui oficiu 
poștal o bătrină plîngind. Intrebind-o ce i s-a intim- 
plat, bătrînica îi spuse că trebuie să anunțe o nenorocire 
fiului ei.de la București, dar nu, nu poate, cum s-apro- ■ 
pie de cabina telefonică o podidește plinsul. „E aici,, 
lingă mine, in cabină, dar..." și C.V. aude in receptor 
plinsul mamei. Inginerul continuă : „Plnă miine, cind 
ajungeți dv. aici, o găzduiesc, la noi, să n-aveți nici o 
griji. După-amiază o să trec pe la spital și-o să discut 
cu medicii. Am un frate medic, aici, Și vă asigur că vom 
face tot ce se mai poate face ! Mîine dimineață o să vă 
aștept la gară".

Cîteva ore mai tîrziu, inginerul sună din nou : A 
fost la spital, s.-a interesat poate că s-o ivi o rază de 
speranță, medicii încă mai încearcă... Dar — se scuză 
inginerul P. — mîine dimineață el personal n-o să poată 
veni la gară, întrucit trebuie să se deplaseze urgent pe

lehnica moderna a devenit azi 
an însoțitor obișnuit al produc
ției industriale. La uzina „1 Mai" 
lin Ploiești — unde se fabrică 
printre altele și • renumitele in
stalații de foraj românești, ex
portate in numeroase țări — gra
dul inalt de tehnicitate al mași
nilor și utilajelor asigură un 
inalt randament muncii. în fo
tografie : atelierul de tratament 

termic
Foto : Gh. Vințilă

un șantier. „O șă vă întîmpine taică-meu — mai spune 
inginerul P. — și-o să ' mergeți împreună la spital". 
C.V. ascultă, mulțumește, dar nu poate să-și explice o 
atît de măre bunăvoință din partea unor oameni iiecu- 
noscuți. Și-n cele din urmă îi trece prin minte că oa
menii aceia or fi așteptînd o răsplată. Un cadou, ceva. 
Dar nu mai are timp să cumpere cadouri. O să le dea 
bani...

In gară, la șase dimineața, îl intîmpină un bătrînel 
cumsecade, care se grăbește să-l anunțe că încă, încă 
mai sînt. speranțe. în drum spre gară a trecut pe la 

spital, două minute, și 
dicul de gardă i-a spus 
situația bătrinului nu s-a în
răutățit. Asta înseamnă mult, 
chiar foarte mult. „Și 

. mama ?" întreabă C.V. „Nici 
dînsa nu se simte prea bine 

cu inima, lămurește bătrinul. O îngrijește fiul meu, 
care-i medic". \

C.V. duce mina la buzunar ; plicul cu bani, cîteva 
sute, e la locul lui. Se Uita la bătrin, îl ascultă — și nu 
are curajul să-i intindă plicul. E limpede, oamenii 
ăștia nu-și manifestă bunăvoința contra cost. C.V. își 
cam pierde răbdarea, și, înainte de-a intra in spital, 
întreabă : ,,N-aș vrea să vă jignesc, totuși, ce v-a făciit 
să . vă purtați așa ?" Iar bătrinul P., aproape convins că 
ceva l-o fi nemulțumit pe C.V., întreabă ; „Cum, așa ? 
Dacă n-aveți încredere..." Cind lucrurile se lămuresc, 
înseninat, bătrinul spune : „Noi așa ne-am obișnuit și 
ne-am obișnuit așa fiindcă mulțt ne-au ajutat și pe noi".

Medicul de gardă (fiul bătrinului P.) era de părere 
că încă, mai sînt încă, speranțe.

a Il-a
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LA SLATINA UZHia 08 prelucrare
dezvoltare

HOCHEI PE GHEATA 
Dubla intîlnire dintre
reprezentativele Româ
niei și Elveției

HANDBAL Steaua
a pierdut primul meci 
cu Partizan-Bjelovar

SCHI — Pe pirtiile din
Postăvar

ÎNOT — Performanțe 
valoroase în bazinul
de la Reșița

CE E NOU ÎN FOTBAL ?
ALTE ȘTIRI 

DIN ȚARA ȘI 
DE PESTE HOTARE

»

La Uzina de prelu
crare a aluminiului 
din Slatina au început 
noi lucrări de dezvol
tare. Se construiesc o 
turnătorie de 
niu și o hală 
nare care, 
din anul 1972. 
ri capacitatea 

' la 21 000 tone

alumi- 
de lami- 
începînd 
vor spo- 

uzinei 
piese

laminate, contribuind 
totodată la diversifica
rea producției, ca ur
mare a creării I 
tehnice necesare 
bricării benzilor, 
blelor și foliilor 
aluminiu.

Puternica unitate in
dustrială din Slatina, 
a cărei dezvoltare este

prevăzută a se realiza 
în trei etape, va atin
ge în final o capacita- 
te anuală de 35 000 
tone țevi, bare, profi
le, benzi, folii și alte 
produse din aluminiu 
necesare industriei 
noastre constructoare 
de mașini.

PENTRU TREIZECI

— Pe această scenă am 
fost aplaudat douăzeci de 
ani. Douăzeci de ani. co
legii mei, colegi din toată 

.țara, m-au aplaudat. înțe
legeți. deci, emoția mea...

Așa spunea săptămîna 
trecută. în auzul cîtorva 
sute de oameni, un bărbat 
inalt. cu o privire inteli
gentă. cu ruîini fine, ingi
nerul Mircea Codreanu de 
la uzinele „Steagul Roșu" 
din Brașov. Vorbea pate
tic. convingător : dar de 
data aceasta nimeni nu l-a . 
mai aplaudat : Mircea Co
dreanu era nu conferen
țiar. ci inculpat. învinuit 
de spionaj.

I. M. este inginer la U- 
zina de autoturisme din Pi
tești. Are 25 de ani., In- 
tr-una din zilele anului tre
cut. în vreme ce lucra in. 
biroul său, s-a deschis ușa 
și a intrat... Tînărul ingi
ner s-a ridicat emoționat 
în picioare. Venise, nici 
mai mult. . nici mai puțin 
decît unul dintre specia
liștii în materie de forjă 
din tara noastră, omul cu
noscut și stimat de ■ bună 
parte din constructorii noș
tri de mașini, inginerul 
Mircea Codreanu. „Marele . 
specialist" — o. ce om cald, 
apropiat, nu îngîmfat ca 

Ii-a întins mina : 
Bonjour, dragă ! Ce 
faci ? Unde-s șefii ? 
singur ?

— Da...
— Cum merge ? Bine 7 

O țigară?
— Mulțumesc !
— Apropo, știi ceva des

pre studiul comparativ al 
ofertelor de forje ?

— E lâ mine.
— Dă-mi-1. te rog. 

țin !
Fără nici o ezitare. I.M. 

se duce la dulap și scoțînd

de care au dat dovadă, 
prin gravă miopie politică 
și profesională au permis 
unui înrăit dușman al pa
triei să-și facă nestinghe
rit treaba murdară pentru 
care era stipendiat, să 
scoată la mezat avutul po
porului. Ei au confirmat 
încă, o dată adevărul bine- 
știut că un tîlhar acționea
ză cu atît mai ușor și cu

de sub cheie documentele 
strict secrete, pe care nu 
avea dreptul să le încre
dințeze nimănui, le dă pri
mului venit. Pentru că Mir
cea Codreanu nu avea nici 
o calitate oficială ca să 
consulte aceste documente.

— Mă duc alături să fu
mez o țigară — spune el 
dezinvolt. „Țigara" durea
ză cam o oră. I.M. nu se 
arată neliniștit pentru atît 
de puțin. Va afla, peste 
citeva luni, de la un ofițer 
de securitate, că i-a făcut 
jocul unui abil spion.

Acum este martor în 
proces. Roșește și se bîl- 
bîie : încercările de a se 
justifica sînt puerile. Și nu 
numai ale sale, ci și ale al
tor martori, oameni care 
prin ușurința inadmisibilă

atît mai „eficace" (pentru 
sine și pentru ^patronii săi) 
cu cît întîlnește în jur mai 
multi gură cască, nepăsă
tori sau de-a dreptul proști. 
Astăzi, în fața completului 
de judecată, își dau seama 
ce au făcut și își exprimă 
regretul. Tîrziu ; spionul 
s-a folosit de ei ca de șim- 
ple unelte, ca de obiecte 
neînsuflețite...

★
Procesul la care am asis

tat săptămîna trecută la 
Brașov a constituit, în fe
lul său. unul dintre cele 
mai întristătoare spectaco
le ; era întristător și revol
tător pentru sutele și su
tele de oameni, în fața că
rora s-a derulat filmul tră
dării inginerului Codreanu/ 
să măsoare adîncimea

mlaștinii morale In 
puțin cite puțin, pas 
pas. fostul lor concetățean 
s-a scufundat.

Mircea Codreanu are 
de ani. Cum spuneam, 
unul dintre specialiștii 
problemele de forjă 

. tară. Este căsătorit și
trei copii. Avea satisfacții 
materiale. Nu i-a pus ni
meni. niciodată nici un fel 
de piedici ; dimpotrivă, s-a 
bucurat întotdeauna de de
plină prețuire și deplină 
încredere. Ce îi lipsea ?

Cei vechi spuneau că a- 
tunci cînd Jupiter vrea să 
piardă un om îi ia mințile. 
Un autor contemporan a 
modificat puțin, spunînd 
că îi trimite plictiseala. în 
cazul lui Codreanu, ambe
le aserțiuni sînt valabile. Și 
mai cu seamă o a treia, 
care spune că atunci cind 
zeii vor să piardă un om 
îl fac vanitos. Din incon
știență, din blazare, din va
nitate, Mircea Codreanu 
și-a aplecat urechea la 
sunetele ademenitoare pe 
care le emitea o sirenă 
sosită din Vest. Iar pen
tru că nu avea rădăcini, 
pentru că în mintea și în 
inima sa neamul nostru ro
mânesc. bucata de pămint

opera.de
ei.de
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Ne aflăm Încă sub puternica im
presie produsă asupra întregului ti
neret, asupra ștudențimii, de salutul 
adresat Congresului al IX-lep al 
Uniunii Tineretului Comunist și Con
ferinței noastre de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român. 
Djnd glas sentimentului dș profun
dă recunoștință pentru rolul de mare 
responsabilitate conferit de partid 
tineretului — se spune In raport — 
exprimăm dorința fierbinte a gene
rației amflteatrelor de a se pregăti 
la nivelul exigențelor crescînde ale 
economiei, științei și culturii, de a 
sluji cu devotament și abnegație 
cauza Partidului Comunist Român. 
Mîndria patriotică a ștudențimii pen
tru marile transformări revoluțio
nare înfăptuite de poporul nostru se 
îmbină firesc cu adeziunea deplină 
la politica marxist-leninistă. crea
toare. a partidului și statului, cu ho- 
tărîrea unanimă de a munci neobo
sit pentru înfăptuirea programului 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Relevînd că In ansamblul puterni
cului dinamism al economiei, al vie
ții noastre social-politice, una din 
problemele fundamentale, care se 
înscrie pa o preocupare permanentă 
a partidului și statului, este dezvol
tarea învățământului de toate grade
le, raportul menționează date pri
vind dezvoltarea bazei materiale a 
învătămîntului superior în 192 de 
facultăți din cele 18 centre universi
tare ale tării, in care învață astăzi 
peste 150 000 de studepțj, în contex
tul prefacerilor înnoitoare inițiate 
de partid, al adîncirij democrației 
socialiste, ștudențimii i-a fost con
ferit un rol important în . prezentul 
și viitorul țării. Bucurîndu-se de 
puterea socială de a participa la dez
baterea și adoptarea deciziilor de 
importanță majoră pentru societatea 
noastră, prin prezența in Frontul 
Unității Socialiste și in organele 
puterii de stat, avînd posibili
tatea de a-și spune părerea cu 
privire Ia măsurile de perfecțio
nare a școlii superioare, prin repre
zentanții săi In organele de condu
cere a treburilor universitare, stu
dențimea se afirmă ca parte inte
grantă și detașament activ al tine
retului în lupta pentru traducerea în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Măsurile de . îmbunătățire a acti
vității obștești a ștudențimii, adop
tate pe baza hotărîrllor plenarei C.C. 
al partidului din- noiembrie-decem- 
brie 1967 și ale Consfătuirii -pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist, de
finirea uniunii noastre ca formă spe
cifică de organizare a Uniunii Tine
retului Comunist în învățămîntul su
perior, lărgirea competentelor și sfe- ' 
rei sale de preocupări au determi
nat sporirea contribuției asociațiilor 
la pregătirea studenților, orientarea 
consecventă a eforturilor noastre spre 
problemele procesului instructiv- 
educativ, statornicirea unor rapor
turi de strînsă colaborare cu orga
nele de învățămînt. Uniunea Asocia
țiilor Studențești din România se 
prezintă în cel de-al 15-lea an de 
existență ca organizație revoluționa
ră consolidată politic și organizato
ric, ca factor activ în pregătirea pro
fesională și educarea comunistă a ti
neretului universitar, în perfecțio
narea continuă a școlii noastre su
perioare.

în continuare, raportul s-a referit 
la măsurile de modernizare a școlii 
superioare, concretizate în perfec
ționarea planurilor de învățămînt și 
a programelor analitice, a metodelor 
de predare și seminarizare, in crea
rea unor facultăți și secții noi, or
ganizarea învătămîntului de subin- 
gineri și inițierea sistemului de pre
gătire pe cicluri in. școala de arhi
tectură, în îmbunătățirea sistemului 
de repartizate a absolvenților în 
producție. Marea majoritate a stu
denților își îndeplinește cu res
ponsabilitate îndatorirea fundamen
tală de a se pregăti temeinic, 
obținînd note bune și foarte 
bune. Un interes crescirid mani
festă studenții ' pentru cercetarea 
științifică și orientarea ei spre solu
ționarea unor aspecte concrete ale 
producției.

în centrul activității asociațiilor — 
relevă raportul — a fost situată pre
gătirea profesională a studenților. Ele 
au desfășurat o susținută activitate 
educativă, menită să explice impli
cațiile profunde ale Directivelor C.C. 
al partidului și Legii învătămîntului 
asupra formării profesionale a stu
denților, au contribuit la valorifica
rea noilor posibilități create prin per
fecționarea continuă a școlii. superi
oare. Evidențiind rezultatele pozitive, 
raportul subliniază, totodată, faptul 
că se mențin încă multe neajunsuri 
în pregătirea teoretică și practică a 
studenților, se maî manifestă dezin
teres pentru propria pregătire și ten
dința de limitare a studiului la noti
țele de curs, participare redusă la 
cursurile facultative, preocupare in
suficientă pentru însușirea limbilor 
străine, pentru elaborarea proiecte
lor. Una din cauzele care influențea
ză negativ pregătirea profesională 
este activitatea sporadică, lipsită de 
eficiență, desfășurată In rîndul stu
denților din anul I. pentru integra
rea universitară, a foștilor elevi. Ra
portul menționează necesitatea îmbu
nătățirii sistemului de admitere în 
învățămîntul superior. Se relevă, de 
asemenea, necesitatea unor măsuri de 
perfecționare a învătămîntului de 
subingineri.

în acest an universitar, Ministerul 
învătămîntului, în strînsă colaborare 
cu Consiliul U.A.S.R., a adoptat în 
continuare măsuri de creștere a pon
derii seminariilor, lucrărilor practice 
și de laborator, a cursurilor faculta
tive și a disciplinelor la alegere. în- 
cepînd cu semestrul al II-lea se ex
perimentează un nou sistem de no
tare, care îmbină calificativele de la 
examene cu aprecierea activității pe 
parcursul anului universitar. Hotărî- 
toare pentru realizarea imperativelor 
pe care societatea noastră le purie în 
fața studenților rămîn șl în vi
itor studiul individual, ritmic. în
sușirea temeinică a bibliografiei, in
teresul de a asimila permanent datele 
de actualitate, străduința de a-și for
ma deprinderi practice în domeniul 
profesiunii pentru care se pregătesc. 
Raportul apreciază că această con
ferință va trebui să marcheze un 
pa, hotărîtor pentru eliminarea su

perficialității In studiu, a delăsării 
și chiulului, pentru ca fiecare asocia
ție, profund ancorată în realitățile 
facultății respective, să se preocupe 
cu deplină răspundere, îndeaproape, 
concret și sistematic, de modul in 
care studenții se încadrează in proce
sul de învățămînt. Formarea viito
rului specialist conturează pregnant 
necesitatea sporirii ponderii activită
ții de cercetare și creație științifică 
în perioada studiilor universitare. 
Numărul însemnat al studenților cu 
rezultate profesionale meritorii, acti
vitatea pozitivă a cercurilor științi- 

' fice dovedeșc posibilitatea și necesi
tatea participării efective a studenți
lor, în special a celor din anii mari, 
la munca de cercetare a catedrelor, 
inclusiv la realizarea temelor contrac
tuale pe bază de remunerare.

Relevînd rolul muncii voluntar-pa- 
triotice în ansamblul activității edu
cative de asociații, șe arată printre 
altele că ultima vacanță de vară a 
consemnat participarea a peste 13 000 
de studenți la lucrările agricole, la 
șantierele naționale, participarea la 
campania de recoltare din toamnă a 
14 000 de Studenți ai institutelor agro
nomice șl pedagogice.

în continuare, raportul a abordat 
unele probleme privind modernizarea 
școlii superioare, expuse de către 
studenți în adunările și conferințele 
de alegeri, mențipnînd printre altele 
accentuarea preocupării pentru In
cluderea în planurile de învățămînt 
a matematicilor aplicative, tehnicii 
moderne de calcul, a organizării 
științifice a producției șl a muncii, 
pentru creșterea în continuare a nu
mărului disciplinelor la alegere și 
facultative. Totodată, este necesar să 
se țină seama și de faptul că se men
ține un număr, relativ mare de disci
pline cumulate. în legarea mai strîn
să a învățământului de cerințele pro
ducției, o importanță primordială re
vine practicii profesionale. în spiri
tul indicațiilor conducerii partidu
lui, este necesar să fie adoptate 
măsurile corespunzătoare pentru ea 
fiecare student. în special în insti
tutele tehnice, să-și însușească o 
meserie din domeniul de speciali
tate în care se pregătește, tn acest 
sens, in afara creșterii numărului 
de atehere-școală — concepute ca u- 
pități economice proprii, cu planuri 
de producție și program zilnic de 
muncă pentru studenți — un rol în
semnat revine și in viitor practicii 
desfășurate in unitățile economice, 
In atelierele și laboratoarele între
prinderilor, în institutele de cercetă-. 
re și proiectare. Apreciind, că neaju.n- . 
șurile care se mențin încă. în orga
nizarea practicii profesionale nu jus
tifică- faptul că in perioadele de prac
tică unit studenti nu-și fac datoria, 
absentează de la program, raportul 

' subliniază că asociațiile trebuie șă 
desfășoare o largă activitate educa- 

Ltivă pentru a dezvolta în rîndul stu
denților interesul și răspunderea pen
tru însușirea deprinderilor de muncă.

în condițiile lărgirii reprezentării 
asociațiilor, in organele de învăță
mînt, cei aleși prin voința studenți
lor au datoria să se manifeste în 
spirit dinamic în cadrul consiliilor 
și senatelor, să ihlesnească cunoaște
rea și soluționarea problemelor de 
pregătire, de muncă și viață ridicate 
în coleclivele din ani, facultăți și 
institute.

în perioada care a trecut de la ul
tima conferință — se arată în ra
port — activitatea politico-ideologi- 
că, desfășurată in climatul eferves
cent caracteristic societății noastre, 
a fost îndreptată in principal spre 
dezbaterea cu întreaga masă a stu
denților a documenielor Congresului 
al X-lea al P.C.R. Activitatea aso
ciațiilor în acest domeniu relevă pre
ocuparea pentru lărgirea sferei de 

- cuprindere a studenților pentru ini
țierea linor forme noi, interesante, 
cu o eficiență sporită Trebuie să a- 
rătăm insă și faptul că unii studenți 
vădesc anumite, lipsuri In înarmarea 
lor teoretică, in selectarea cu diș- 
eernămînt a diverselor idei și con
cepții, nu se informează suficient, a- 
șupra problemelor dezvoltării noastre 
economice ș| social-politice. asupra 
proceselor și fenomenelor care au loc 
în viața internațională. Totodată, in 
unele grupe și ani de studiu se mani
festă o insuficientă combativitate 
Ideologică față de influentele unor 
mentalități și idei retrograde. în acti
vitatea noastră de pînă acum 1 s-au 
menținut unele aspecte de formalism 
și .superficialitate care diminuează 
menirea educativă a acțiunilor politi- 
co-ldeologice în fine, este cazul să 
recunoaștem deschis că munca noas
tră politlco-ideologică are uneori un 
caracter abstract, de prezentare a 
unor teze și principii generale.' fără 
o raportare directă la preocupările 
actuale ale politicii partidului șl sta
tului. la fenomenele concrete, la sta
rea de spirit din colectivele studen
țești.

O datorie esențială a asociațiilor 
este consolidarea în rîndul studenți
lor a trăsăturilor politice șl morale, 
caracteristice militantului activ pen
tru cauza partidului, a spiritului de 
angajare totală in munca de edifica
re socialistă a țării Ca student al 
României socialiste, a fl tînăr revo
luționar înseamnă să te pregătești la 
nivelul exigențelor actuale ale știin
ței și culturii, să asimilezi organic 
adevărurile filozofiei materialist-dia- 
lectice, politica partidului nostru, 
să te identifici cu năzuințele și 
aspirațiile nobile ale poporului, 
să-ți faci datoria eu devoțiune, să 
lupți cu toate forțele pentru înfăptui
rea obiectivelor stabilite de partid, 
pentru progresul și înălțarea patriei, 
să-ți clădești fnf'-eaga activitate pe 
idealul construirii socialismului și co
munismului

Aniversarea semicentenarului parti
dului constituie un nou prilej pen
tru a adinei în rîndurile ștudențimii 
sentimentele de dragoste față de 
partidul comuniștilor, față de patria 
socialistă. în toate centrele universi
tare vor avea toc manifestări consa
crate evocării luptei eroice a comu
niștilor, evidențierii modului științi
fic în care a .acționat și acționează 
partidul, relevării succeselor noastre 
istorice, a prestigiului internațional 
al României.

Asociațiile trebuie să asigure o in
formare mult mai largă și operativă 
asupra problemelor lumii contempo
rane, a tot ceea ce este Înaintat în 
creația materială și spirituală a al
tor popoare, pentru educarea studen

ților In spiritul internaționalismului, a 
politicii externe a partidului și statu
lui, pătrunsă de grija pentru intere
sele fundamentale ale națiunii noas
tre socialiste, ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, ale so
cialismului șl păcii în lume,

Relevînd faptul că angajarea so
cială a ștudențimii, pregătirea în ve
derea îndeplinirii obligațiilor profe
sionale și obștești șe îmbină nemij
locit cu afirmarea virtuților sale ci
vice, CU asimilarea valorilor eticii co
muniste, semnalind totodată unele 
aspecte de slăbire a combativității 
față de încălcarea normelor de con
duită, raportul subliniază îndatori
rea asociațiilor de a organiza dezba
teri, discuții operative în cadrul gru
pelor și anilor de studiu. în cămine, 
pentru promovarea mai consecventă 
în rîndul studenților a principiilor și 
normelor morale ale orînduirii noas
tre, a conștiinței îndatoririi tinerilor 
absolvenți de a se încadra în crea
ția întregului popor, acolo unde sînt 
chemați de interesele generale ale 
societății.

Prezentind in continuare rezultate
le obținute în antrenarea studenților 
în mișcarea sportivă, vorbitorul a a- 
rătat' că principalul neajuns In acest 
domeniu este acela că mulți studenii 
rămîn in afara acțiunilor organizate. 
Măsurile adoptate recent privind in
troducerea diferențiată a educației 
fizice și pentru anii II. participarea 
șefilor de comisii sportive în condu
cerea cluburilor universitare, sporirea 
aportului cadrelor didactice la des
fășurarea activității sportive de masă, 
revederea programului campionatelor 
universitare și a unor reglementări 
ale C.N.E.F.S. sînt menite să creeze 
un cadru mai favorabil pentru îm
bunătățirea .substanțială a activității 
sportive dș masă și de performanță.

O parte importantă a raportului 
s-a ocupat pe larg de activitatea so- 
cial-gospodărească a asociațiilor, do
meniu in care s-a acumulat o bogată 
experiență, ele contribuind pe aceas
tă cale la îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și viață ale stu
denților. în perioada următoare este 
necesar să stimulăm participarea mai 
activă a studenților la întreaga acti
vitate de gospodărire și autogospo- 
dărlre a căminelor și cantinelor, la 
exercitarea controlului obștesc. De 
asemenea, pe baza gxperiențej dobîn- 
dite în aplicarea hotăpirii cu privire 
la angajarea studenților, este necesar 
ca., în. colaborare cu organismele lo- 
păîeale Ministerului Muncil,; _ aso
ciațiile ȘȚ se preocupe’1 de' prbbKme- 

’Ț^'b'fîf’îiȚtî’jiîncadrăreâ'țtfl‘'mancă pe 
perioada? vacanțelor de vară și pe 
parcursul anului universitar,

Măsurile de perfecționare a struc
turii și activității Uniunii Asociații
lor Studențești din România, adop
tate la ultima conferință — sublinia
ză raportul — au fost primite cu sa
tisfacție de întreaga studențime, do- 
vedindu-se a fi deplin corespunză
toare specificului muncii educative 
din institute și facultăți. în această 
perioadă de perfecționare a activității 
asociațiilor, am beneficiat nemijlocit 
și susținut de sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid. Conducerea 
și Îndrumarea de către partid consti
tuie garanția că viitorul va aduce noi 
împliniri muncii obștești a șțuden-, 
țintii.

Problema fundamentală asupra că
reia trebuie să ne concentrăm aten
ția în viitor este consolidarea poli- 
tico-organizatorică a grupelor și Si
nilor de studiu. Pe baza dezvoltării 
autonomiei, fiecare organizație tre
buie să se manifeste realmente ca un 
factor de mobilizare a studenților în 
realizarea sarcinilor ce îi revin, să 
devină un cadru deplin favorabil de 
afirmare a inițiativei și atitudinii 
combative a colectivelor studențești, 
în fiecare organizație de an și fa
cultate este necesar să se asigure 
largi posibilități pentru . exprimarea 
opiniei tuturor studenților, pentru 
participarea lor efectivă la adop
tarea hotărîrilor care privesc via
ța și activitatea . colectivelor res
pective, în continuare au fost 
evidențiate o serie de măsuri 
de perfecționare a cadrului de dez
batere și decizie asupra probleme
lor activității asociațiilor studențești.

Pentru a sintetiza procesele înnoi
toare și experiența acumulată, în 
funcție de proiectul de statut al 
U.T.C.. raportul propune să se aducă 
unele modificări și completări actua
lelor prevederi ale statutului 
U.A.S.R., menite să contribuie la îm
bunătățirea activității desfășurate de 
asociații, la creșterea rolului lor în 
viața universitară.

în încheiere, raportul a mențio
nat că în activitatea internațională. 
U.A.S.R. a militat pentru întărirea 
continuă, a unității, și lărgirea rîndu- 
rilor U.I.S.. dezvoltarea multilate
rală a colaborării studențești, pen
tru stabilirea între organizațiile 
membre a unor relații bazate pe de
plina egalitate în drepturi, pe încre
dere, stimă și respect reciproc. 
U.A.S.R. va dezvolta șl în viitor re
lații de strînsă solidaritate interna
țională cu studențimea din toate ță
rile socialiste, cu tineretul univer
sitar de pe toate continentele lumii. 
Ea își va intensifica, totodată, co
laborarea cu organizațiile de elibe
rare națională, cu organizațiile de
mocratice de studenți de pretutin
deni. în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 

, lișmului, acționînd cu fermitate, în 
. spiritul politicii externe a partidu

lui și guvernului nostru, pentru rea
lizarea dezideratelor de libertate, 
progres social și pace ale tuturor 
popoarelor.

Pentru studențimea patriei — se 
spune în încheierea raportului — 
aniversarea semicentenarului parti
dului. perspectiva luminoasă contu
rată de obiectivele noului cincinal, 
indicațiile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
cadrul Congresului U.T.C. constituie 
rațiunile majore ale afirmării sale, 
In slujba propășirii materiale și spi
rituale a națiunii socialiste. Con
știent) de înalta misiune de a duce 
mal departe realizările întregului 
nostru popor. încredințăm partidul 
pe tovarășii! Nicolae Ceaușescu. că 
vom face din pregătirea, multilate
rală. din aportul creator la edifica
rea socialistă a țării crezul nostru 
politic, însăși condiția noastră de a fi.

REZOLUȚIA

a U. A. S. R.
Cea de-a VIII-a Conferință a U- 

niunii Asociațiilor Studențești din 
România, desfășurîndu-și lucrările în 
spiritul aprecierilor și îndemnurilor 
exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, în sa
lutul adresat Congresului al IX-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
conferinței noastre, a dezbătut cu e- 
xigență și responsabilitate activitatea 
asociațiilor studențești din ultimii doi 
ani, contribuția lor la formarea mul
tilaterală a specialiștilor, corespun
zător cerințelor dezvoltării economiei, 
științei și culturii noastre socialiste.

Conferința a evidențiat necesitatea 
ca asociațiile să acționeze hotărît 
pentru creșterea responsabilității so
ciale a studenților față de însușirea 
cunoștințelor, jn vederea pregătirii și 
formării lor ca specialiști temeinic 
pregătiți, capabili să răspundă ce» 
rințelor complexe ale activității de 
după absolvire, să contribuie la pro
gresul neîntrerupt al societății 
noastre.

Adaptarea procesului lnștructiv-e- 
ducativ la nevoile concrete ale pro
ducției, ale vieții noastre social-eco- 
npmice, corelarea permanentă a pla
nurilor și programelor de învățămînt 
cu măsurile adoptate de partid Și de 
stat în domeniile pentru care se pre
gătesc noile contingente de specia
liști. impun ca în perioada următoa
re asociațiile șă desfășoare o largă 
activitate educativă menită să dez
volte în rîndul studenților interesul 
pentru pregătirea practică, pentru 
însușirea deprinderilor de muncă în 
.meserii legațe de profilul specialită
ții. In acest scop, asociațiile au dato
ria să contribuie la îmbunătățirea 
practicii profesionale și, totodată, să 
conlucreze nemijlocit cu organizațiile 
U.T.C. din unitățile productive și de 
cercetare.

Conferința consideră necesară 
sporirea preocupării- pentru intensi
ficarea Și diversificarea acțiunilor 
de interes obștesc menite să contri
buie la educarea prin muncă și pen
tru muncă a viitorilor intelectuali, 
în acest sens, asociațiile sint che
mate să aeorde o atenție deosebită 
participării studenților la activitățile 
de muncă voluntar-pațriotică.

Apreciind recenta îmbunătățire a 
reprezentării asociațiilor in organele 
colective de conducere din institute 
și facultăți ca o nouă dovadă a în
crederii conferite în societatea noas
tră studejițimii, conferința a subli
niat că asociațiile trebuie să se ma- 

1 nifeste în continuare ca factori activi 
în dezbaterea problemelor privind 
modernizarea procesului instructiv- 
educațiv in înlesnirea cunoașterii 
operative și soluționării problemelor 
judicioase ridicate în colectivele stu
dențești.

Ca organizații revoluționare ale 
tineretului universitar, asociațiile 
sint datoare să contribuie prin în
treaga lor activitate politico-educa- 
tivă la formarea conștiinței socialiste 
a viitorilor specialiști, a unei temei
nice culturi filozofice marxișt-leni» 
niște, la consolidarea convingerilor 
politice și ideologice militante ale 
studenților, la cunoașterea și înțe
legerea aprofundată a politicii știin
țifice a Partidului Comunist Român, 
a direcțiilor fundamentale ale dez
voltării societății noastre socialiste.

Conferința subliniază că asociații
lor le revine nobila misiune de a 
contribui și în continuare la educa
rea patriotică a studenților în spiri
tul devotamentului față de partid — 
forța politică conducătoare a na
țiunii noastre — al dragostei și res
pectului față de clasa muncitoare, 
față de întregul nostru popor, de a 
dezvolta încrederea în perspectivele 
evoluției societății noastre pe drumul 
socialismului, hotărîrea de a duce 
mai departe realizările obținute, de 
a sluji cu dăruire și abnegație inte
resele țării. Prin întreaga lor activi
tate, asociațiile au datoria să aducă 
o contribuție conținuă la dezvolta
rea în rîndul tineretului universitar 
a sentimentului de frăție dintre stu
denții români, maghiari, germani și 
de ălte 
montului 
România 
evidențiat 
bit de intensificare a preocupă, 
rilor asociațiilor 
tradițiilor 
partidului 
întregului popor pentru dreptate, li
bertate Și progres social, pentru re
levarea succeselor repurtate în dez
voltarea economică și socială în anii 
socialismului este aniversarea semi
centenarului Partidului Comunist Ro»
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naționalități, a devota- 
față de patria comună -» 
socialistă. Conferința a 

că un prilej deose-

pentru evocarea 
revoluționare ale luptei 

și clasei muncitoare, ale

r

aumân. Participanții la conferință 
subliniat că viitorul colocviu național 
„Partidul Ccmunist Român și miș
carea democratică studențească" va 
trebui să constituie o adevărată de
monstrație a sentimentelor de dra
goste și recunoștință ale ștudențimii 
față de partid, să evidențieze sem
nificația profundă a jubileului parti
dului, prilej de bilanț al realizări
lor -dobîndite, de amplă perspectivă 
în munca de creație a poporului, de 
îmbunătățire a întregii activități po- 
liticc-ideologice a asociațiilor, pen
tru educarea comunistă a studenților.

Conferința subliniază că asociațiile, 
pe baza experienței pozitive dobîn
dite în ultima perioadă în activitatea 
politlco-ideologică, trebuie să pro
moveze formele active de dezbatere, 
menite să contribuie la clarificarea 
studenților, prin propriul efort de 
gindire, asupra problemelor social- 
politice, filozofice și ideologice.

Evidențiind procesul de maturizare 
a presei studențești, conferința apre
ciază că cele 38 de reviste din insti
tute trebuie șă-și lărgească aria te
matică în vederea reflectării' aspec
telor actuale din domeniul politicii, 
ideologiei și culturii, să promoveze 
spiritul activ în dezbaterea proble
melor vieții și activității colective
lor din facultăți și institute, schim
bul de opinii, experiența înaintată, 
să ofere largi posibilități de afirma
re colaboratorilor studenți.

Una din sarcinile importante ale 
asociațiilor o constituie educarea stu
denților în spiritul echității și drep
tății sociale, al comportării demne în 
viața universitară, societate și fa
milie.

Asociațiile studențești sînt chemate 
să-și sporească eforturile pentru di
versificarea manifestărilor menite să 
asigure lărgirea orizontului spiritual 
al tineretului universitar, pentru ini
țierea unor acțiuni artistice și dis
tractive deșținate petrecerii timpului 
liber într-un mod plăcut și instructiv.

Conferința recomandă crearea, în 
principalele centre universitare, a u- 
nor ansambluri studențești cu stagi
uni permanente, precum Și înființa
rea, pe lingă Consiliul U.A.S.R., a u- 
nui organism specializat de coordona
re, pe baze obștești, a întregii activi
tăți cultural-artistice din centrele u- 
niversitare. Conferința hotărăște ca, 
alternativ cu Festivalul național al 
artei studențești, să șe '
Festivalul institutelor de artă.

în activitatea sportivă, asociațiilor 
le revine sarcina să-și sporească'prș- 
ocuparea în vederea inițierii unei 
game largi de acțiuni care să atragă 
mașa studenților Ia practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice, a jocu
rilor sportive, a turismului.

Conferința consideră necesară in
tensificarea activității asociațiilor și 
a organismelor studențești de control 
obștesc, urmărirea permanentă a as
pectelor curente ale activității din 
cămine, cantine și unități medico-sa- 
nitare,

Conferința subliniază că asociațiile, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să devină, pentru toii 
studenții, o adevărată școală a cul
tivării virtuților sociale, a atitudinii 
active față de problemele concrete 
ale muncii și vieții, a aptitudinilor 
de organizatori și conducători com- 
petenți ai activității la viitoarele 
locuri de muncă.

Conferința exprimă adeziunea de
plină a tineretului universitar din 
țara noastră la politica externă a 
partidului și statului. Conferința a- 
probă activitatea internațională des
fășurată de Consiliul U.A.S.R. de la 
conferința precedentă, stabilind, tot
odată, că șl în viitor Uniunea Asocia
țiilor Studențești din România, pe 
baza principiilor politicii externe a 
partidului și statului, va acționa pen
tru dezvoltarea relațiilor de prietenie 
frățească cu organizațiile studențești 
din toate țările socialiste, a colaboră
rii eu uniunile studențești progresiste 
și democratice de pe toate continen
tele, pe platforma luptei comune 
împotriva imperialismului, pentru 
realizarea aspirațiilor legitime ale 
ștudențimii, de pace, democrație și 
progres social.

Aducînd un fierbinte omagiu Parti
dului Comunist Român, conducerii 
sale, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Conferința a VIII-a a 
U.A.S.R. exprimă, In consens deplin 
cu tînăra generație a patriei, hofe- 
rîrea fermă a ștudențimii de a parti
cipa cu întreaga sa energie la efor
tul de înfăptuire a obiectivelor stabi
lite de partid pentru dezvoltarea 
multilaterală a țării.

organizeze

{Text prescurtat).

Cu prilejul celui de-al IX-lea
Congres al U.T.C

Duminică dimineața delegați la 
cel de-al IX-lea Congres al U.T.C. 
s-au intilnit cu conducerile ministe
relor Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Industriei Metalurgice, Energiei 
Electrice, Industriei' Lemnului, In
dustriei Chimice, Petrolului, Indus
triei Materialelor de Construcții. In
dustriei Ușoare, Transporturilor. In
dustriei Miniere și Geologiei. Con
strucțiilor Industriale, Agriculturii. 
Industriei Alimentare. Silviculturii și 
Apelor, Comerțului Interior. Ministe
rului Sănătății. Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală și Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești. Miniștri, 
miniștri adjuncți și alte cadre de 
conducere au dezbătut. împreună cu 
tinerii, contribuția acestora la rezol
varea problemelor specifice departa
mentelor lor, au răspuns la nume
roase întrebări ce le-au fost adre
sate. La loc de frunte oe agenda a- 
eestor întilniri au stat- diferite as
pecte privitoare Ia ridicarea pregă
tirii profesionale a tineretului, la 
crearea celor mai bune condiții pen
tru integrarea lor în producție la ni»

velul sarcinilor sporite ale noului 
cincinal.

De asemenea, tineri ofițeri, elevi 
ai școlilor militare, ostași in termen, 
maiștri, activiști, angajați civili în 
armată, participant la congres, s-au 
intilnit cu conducerea Ministerului 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

☆
în cursul dimineții zilei de dumi

nică. delegațiile de tineret de peste 
hotare, care participă la lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al U.T.C.. 
au vizitat Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revolu
ționare Și democratice din Romania.

De asemenea, oaspeții de peste ho
tare au vizitat Palatul Pionierilor și 
au avut întilniri cu conducerea Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor din România.

★
Seara, delegații si invitații la Con

gresul U T.C.. oaspeții de peste ho
tare au asistat la un spectacol festiv, 
organizat în cinstea lor, în sala Pala
tului Republicii. .

(Agerpres)

culturală

Manifestări dedicate aniversării

semicentenarului partidului
Sub auspiciile Comitetului 

pentru Cultură și Artă al mu
nicipiului București, in colabo
rare cu consiliul municipal al 
sindicatelor, a avut loc, Joi, 
simpozionul ; „Succese ale ști
inței românești contemporane", 
Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de prof. dr. docent Petre Van- 
cea, membru corespondent al 
Academiei. Au prezentat refe
rate prof. dr. docent Radu Voi- 
nea, secretar general al Acade
miei, Ion Goliat, secretar gene
ral adjunct al Academiei de 
științe sociale și politice, acad. 
Aurei Avramescu și prof, dr. 
docent Pavel Apostol.

Un alt interesant simpozion

organizat de Universitatea popu
lară București și intitulat „Par
tidul Comunist Român — sinte
ză a aspirațiilor poporului, ro
mân" se va desfășura mîine, ora 
18,30, Ia Sala mică a Palatului. 
Cu acest prilej vor lua cuvîntul 
acad. Andrei Oțetea despre „Li
bertate socială și unitate națio
nală", prof. univ. dr. Constantin 
Vlad, vicepreședinte al Acade
mici de științe sociale și politice, 
despre „Rezolvarea marxist-le
ninistă a problemei naționale in 
România socialistă", și dr. Gali 
Erno, redactor șef al revistei 
„Korunk", despre „Dezvoltarea 
personalității ; relația individ- 
societate".
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întors recent din pri
mul său turneu peste 
hotare, din Danemar
ca, unde a prezen
tat „Meșterul Manolo", 
de Lucian Blaga, și 
„Nunta lui Figaro", de 
Beaumarchais — co
lectivul Teatrului Giu
lești ne-a adus și ecb- 
urile presei daneze.

Sub titlul „Omagiu 
adus românilor", coti
dianul „Berlingske Ți- 
dende" scrie despre 
spectacolul „Meșterul 
Manole" următoarele :

„Montarea lui Dinu 
Cemescu a fost conce
pută ca un ritual, cu 
elemente pitorești de 
mare efect. Scenografia 
Sandei Mușatescu a do
minat scena cu schelă
ria masivă care tindea 
spre cer... iar muzica 
lui Ștefan Zorzor com
pletează atmosfera cu 
acorduri cutremurătoa
re și de solemnitate, cu 
rezonanțe de oratoriu". 
Relevînd pe inter
pret, ziarul îl apre
ciază îndeosebi pe 
Silviu ■ Stăncuțescu : 
„actor cu o plastică 
scenică impunătoare, 
ce l-a interpretat pe 
meșterul posedat cu 
mare sobrietate și si
guranță".

„Lang og Folk" pre
cizează: „Regia indrăz-

neață a fost susținută 
in chip strălucitor de 
scenografie", iar „Ak- 
tuelt", în cronica inti
tulată „Ingenioșii ro
mâni pe scena Teatru
lui ftegal", apreciind 
opțiunea repertorială, 
capabilă să îmbine ac
tul de cultură și edu
cație cu cel de învese- 
lire a spectatorului, a- 
firmă, printre altele : 
„sțilul de joc al ansam
blului Giulești e atît de 
expresiv incit a ridicat 
barierele dificultăților 
lingvistice".

Despre spectacolul 
cu piesa lui Blaga 
„Berlingske Aftenavîs" 
spune : „stilul expre
siv al spectacolului, re
gia migălos elaborată <i 
lui Dinu Cernescu, 
care utilizează delibe
rat efectele de lumină 
și sunet, alternanța 
dramatică a grupurilor 
plastice ale celor 9 
meșteri, ca ți. vocile 
interpreților, amintesc 
de instrumentele unei lenta și amuzanta ^mon- 
orchestre conduse de 1 ~ J'*‘
un dirijor inspirat, 
ceea ce a conferit mul
tor momente din spec
tacol o sugestivă am
prentă de operă simfo
nică".

Despre cel de-al doi
lea spectacol prezentat 
în turneu, ziarul „Po-

sărbătoresc", scrie: „O 
reprezentație d,e nivel 
internațional excelent 
regizată și 
Referindu-se ___
preți, ziarul amintește 
pe Ștefan Bănică (Fi
garo) „un minunat co
median de caracter", 
cu o „facilitate suve
rană", pe Mariana Mi- 
huț „o Suzană ferme
cătoare, ațițătoare, șă
galnică", pe Dan Tu- 
faru „un Cherubino 
irezistibil în ipostaza 
de flibustier erotic" și 
pe Corado Negreanu, 
care l-a jucat pe „con
tele încornorat cu abi
litate glumeață". Elo
giind fantezia regizo
rului, ziarul conchide : 
„Acesta este teatrul in 
forma cea mai festivă 
și veselă".

Aprecieri călduroase 
consemnează și „Ber- 
linslce Tidende", în cro
nica intitulată „Exce-

jucată". 
la inter-

tare a comediei lui 
Beaumarchais", cronică 
în care se conchide : 
„Reprezentația români
lor a dansat pe scenă 
într-un ritm și cu o ve
selie zdrobitoare ; și 
nu-i nici o mirare că ■ 
publicul a mulțumit, 
trupei de la 'Giulești 
prin ovații puternice".

SCENA Filme in premiera
« TEATRUL T.V. prezintă pre

miera piesei lui Paul Everac, „Șta
feta nevăzută". Scenografia : Virgil 
Miloia. Adaptare și regie : Nicolae 
Motric. în distribuție : G. Oancea. 
Tatiana Iekel, Emil Liptac, Matei 
Alexandru, Melania Cîrje. Dorin Var
ga și alții, (miine, marți 23 februa
rie. ora 20,30).

Vom putea urmări, de asemenea, 
pe micul ecran : Microrecitalul Ni- 
neta Guști (simbătă 27 februarie, 
ora 20,45).

o TEATRUL NAȚIONAL DIN 
CLUJ își va invita spectatorii, în 
cursul acestei săptămîni, la premie
ra comediei lui Victor Eftimiu, 
„Fetele Didinei". Regia : Victor Tu
dor Popa, asistat de George Ghera- 
sim. Scenografia : T. Th. Ciupe. în 
distribuție : Olimpia Arghir, Gheor- 
ghe Radu, Liliana Welther. Viorel 
Comânici șl alții.

• TEATRUL MIC prezintă In 
cursul acestei săptămîni premiera 
„Zadarnice jocuri de iubire" de 
William Shakespeare, (traducere de 
Ion Frunzetti și Dan Grigorescu) în 
regia Soranei Coroamă. Din distribu
ție : Mlhai Dogaru, Dan Nuțu, Nico
lae Pomoje, Jean Lorin, Dinu Iancu- 
lescu. Dorin Varga Constantin Di- 
nescu Tudorel Popa, Vasile Gheor
ghiu, Arcadje Donos, Dumitru Furdui.

e TEATRUL DE DRAMA ȘI CO
MEDIE DIN CONSTANȚA a pre
zentat recent premiera piesei „Ca
mera de alături" de Paul Everac. Re
gia : Geo Berechet. Scenografia : 
Eugenia Tărășescu-Jianu. în distri
buție : Emil Sasu, Dan Herdan, Vir
gil Andriescu, Eugenia Lipan-Petre. 
Agatha Nicolau, Sandu Simionică. 
Ana Mirena. Ileana Ploscaru.

• îngerii negri — producție bul
gară, în regia lui Vîlo Radev. Inspi
rat de memoriile lui Mitka Grabat- 
ceva apărute sub titlul „în numele 
poporului", filmul aduce în prim plan 
activitatea unui grup de tineri revo
luționari care — în timpul luptei an
tifasciste — au avut misiunea execu
tării unor dușmani ai poporului bul
gar, îndeplinind astfel deciziile Sta
tului major al armatei de eliberare 
națională. în distribuția acestei evo
cări, distinsă cu premiul II la Festi
valul de la Karlovy-Vary, 1970 : Ste
fan Danailov, Doroteea Tonceva, Vio
leta Ghindeva ș.a.

« Strada lăturalnică — producție 
maghiară, în regia lui Renyi Tamăs. 
O dramă care se desfășoară în Buda
pesta anilor ’50, reținînd atenția prin 
prezența în distribuție a unor actori 
apreciați ; Torocsik Mari, Koncz Gă- 
bor, Degi Istvân.

EXPOZIȚII
• Ieri, la Casa artelor din Sibiu, 

s-a -deschis expoziția retrospectivă 
de grafică și pictură Ferdinand Ma- 
zanek. . / ' _
sub egida comitetului județean pen
tru cultură și artă și a filialei Si
biu a Uniunii artiștilor plastici, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani a cunoscutului artist sibian.

Expoziția a fost organizată

• în holul teatrului Giulești: 
Sanda Slătineanu — acuarele și ta
piserie.
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0 Mihal Viteazul : PATRIA — 10; 
15; 19,30.
0 Ora scorpionului : LUMINA — 
9,30; 12,30; 16; 19,15.
0 îngerii negri : FESTIVAL — 
8,30, 11,30, 14,30; 17.30; 20,30.
0 Incineratorul : CENTRAL — 
9,15.
0 Strada lăturalnică
- 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Romeo șl Julleta “ “_____
- 8.45, 11.45, 14,45; 18, 21,
0 Bătălia pentru Alger : FLO- 
REASCA - 15,30; 18. 20,30.
O Z : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE - 15,30. 18.
o Ambasador al Uniunii Sovie
tice : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE - 20,15.
0 clanul sicilienilor : LUCEAFĂ
RUL - 8,45; 11,15; 13,45, 16,15;
18,45; 21,15, BUCUREȘTI - 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
- 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 MO
DERN - 8,30; 11; 13.30; 16. 18,30; 
21.
0 Circ fără frontiere . TIMPURI 
NOI - 9,15—17,15 în continuare. 
0 Program de filme documenta
re : ȚIMPURI NOI - 19: 20.45.

CENTRAL
CAPITOL

® Dragoste la Las Vegas
10,30; 12,30; 14,30, Traviata - 
CINEMATECA (sala Union).
o Tripla verificare : UNIREA 
15,30; 18; 20,15.
A Băieți buni, băieți răi : GRIVI- 
ȚA - 9,30, 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15, 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Un italian în America : FE
ROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, EXCELSIOR - 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30, VIC
TORIA - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
o Ultimul samurai î AURORA — 
9.30: 12: 15.15; 17.45; 20,15,
o Pe luciul gheții : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, MOȘILOR
- 15; 17; 19: 21.
A B. D. intră în acțiune : FE
RENTAR] - 15,30: 18; 20,15.
0 Cinci pentru Infern : VOLGA
- 9.15, 11,30; 13,45; 16; 18,15- 20,30, 
TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30. FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Semnale pe drum : PROGRE
SUL - 1Ș.30, 18; 20.
0 Ctntecele mării : BUCEG1 — 
16; 18.15 20.30.
0 stăpîn pe situație BUZEȘTI
- 15,30. 18. 20,30.
« Vagabondul : PACEA — 9;
12,30 16: 19,30 RAHOVA — 9;
12.30: 16, 19.30.
A Șarada : VIITORUL - 15: 17; 
19.
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Vizita delegației economica
guvernamentale

Ultimele verificărila Ministerul PetroluluiP. Chinezea R

vremea

'hineze la București, , Cian 
vizitat Mu- 

central și Muzeul 
partidului comunist.

algeriană in vizită

ale hocheiștilor noștri

înaintea „mondialelor" o

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
GIANCARLO PAJETTA

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Giancarlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic și al Di
recțiunii Partidului Comunist Italian, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salutat

de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizeia Vass. șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., de activiști 
.de partid.

0 delegație a Consiliului popular 
al municipiului București a plecat la Praga

Duminică dimineața a plecat în 
R.S. Cehoslovacă, o delegație a Con
siliului popular al municipiului 
București, condusă de Vasile Lixan- 
dru, vicepreședinte al Comitetului 
Executiv, care, la invitația Comite
tului Național al orașului Praga, va 
participa Ia festivitățile organizate cu 
prilejul celei de-a 23-a aniversări a

victoriei din februarie 1948 a oame
nilor muncii din Cehoslovacia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de membri 
ai Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular municipal, precum și de 
reprezentanți ai ambasadei R.S. Ceho
slovace la București.

Membrii delegației guvernamentale 
a R. P. Chineze, condusă de Pai 
Sian-ko, ministrul comerțului exte
rior, și-au continuat duminică vizita 
prin Capitală.

însoțiți de reprezentanți ai Minis-, 
ferului Comerțului Exterior și Minis-' 
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, precum și de ambasadorul 
R. P. ~ " . _ .
Hai-fun, oaspeții au 
zeul militar 
de Istorie a , 
a mișcării revoluționare șl democra
tice din România.

Membrii delegației economice a 
Republicii Algeriene Democratice și. 
Populare, condusă de Layachi Yaker, 
ministrul comerțului, au avut dumi
nică dimineață întrevederi la Minis
terul Petrolului cu ministrul Alexan
dru Boabă. Cu acest prilej, au fost 
discutate posibilitățile de dezvoltare 
și lărgire continuă a relațiilor eco
nomice româno-algeriene.

Ministrul român a oferit în cinstea 
oaspeților un dejun.

(Agerpres)(Agerpres)

(Agerpres)

Bulan- 
Măgu-

20.
Cara- 

Regele 
O fe-

■ /■

Cronica zilei

PRONOEXPRES (Agerpres)

20,05

a rînduribr partîdohî20,30

NUMERELE EXTRASE
LA CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

DIN 21 FEBRUARIE 1971:

s Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Seară de cvartete de com
pozitori români. Interpretează 
Cvartetul „Pro Arte”
O Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) : 
Lear — 20; (sala Studio) : 
mele cu bani — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu) : Moartea iul Danton — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
o Teatrul Mic : Fata care a tăcut 
o minune — 20.
o Teatrul satirlc-muzlcal „C.. Tă- 
nase'- (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Logodnicele aterizează la 
Paris

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24, 25 februarie. In țară : Vremea con
tinuă să se răcească, mai ales. în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale, îndeosebi sub formă 
de lapoviță șl ninsoare în jumătatea de 
est a țării. In rest, precipitații izolate, 
iar cerul va deveni variabil. Vînt po
trivit, cu intensificări pînă la tare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 9 și plus 1 grad, iar ma
ximele între minus 6 și plus 4 grade.

In Bucureștii Vremea continuă să 
se răcească, mal ales în prima parte a 
intervalului. Cerul , va fi mai mult aco
perit, vor cădea ninsori temporare, 
vînt potrivit.

• SPORT • SPORT • SPORT • ȘPORT • SPORT

SEMIFINALELE C.C.E.

Handbaliștii 
de la Steaua

18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 
și ecranul.

18,45 „Eu doinesc, codrul răsună" 
— program de muzică popu
lară

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cel mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 La încheierea Congresului al 

IX-lea al Uniunii Tineretu
lui Comunist. Reportaj-an- 
chetă de Vartan Arachellan. 
ROMANIA ’71. AZI — JU
DEȚUL PRAHOVA. Emisiu
ne de Emanuel Valerlu. . 
Roman-foileton : „Thâiăse
Desqueyroux" — ecranizare . 
după romanul lui Francois 
Mauriac — cu ’ Emannuele 
Riva în rolul principal. 
Steaua fără nume — emisiu- 
ne-concurs de muzică ușoară. 
Telejurnalul de noapte. 
Atletism : R.D.G. — Anglia, 
înregistrare de la Berlin.

Membrii biroului județean 
partid și ai Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Mara
mureș s-au întîlnit duminică Ia Baia 
Mare cu oameni de știință, cultură și 
artă — personalități marcante ale 
vieții cultural-șliințifice . din țara 
noastră — originari din județul Ma
ramureș.

Au fost prezenți la această întîl- 
nire profesor universitar dr. docent 
Ion Ceterchi, vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociaLpolitice, prof, 
univ. dr. docent Dumitru Pop, deca
nul Facultății de filologie a Univer
sității din Cluj, pictorul Traian 
Biltziu-Dancus, Tiberiu Utan — di
rectorul editurii „Ion Creangă”, Mi
hai Pop. directorul Institutului de 
etnografie și folclor București, și 
alții.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor-

ghe Blaj, prim-secretar al Comitetu
lui județean Maramureș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, a vorbit despre realizările 
obținute de. oamenii muncii din Ma
ramureș în anii ultimului cincinal și 
despre perspectivele de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii din ju
deț in anii următori.

★
Tovarășul Michal Hofman, șeful 

Agenției poloneze de presă — P.A.P., 
a făcut o vizită în țara noastră, la 
invitația conducerii Agenției române 
de presă — Agerpres.

Oaspetele a avut convorbiri la sec
ția de presă a C.C. al P.C.R., ziarul 
„Scinteia”., Agerpres și a vizitat o- 

. biective industriale și social-cultura- 
le din Capitală, și ■ provincie.

21,20

22,20
22,30

EXTRAGEREA
10 40 17

I : 25 36 20 1 21

EXTRAGEREA A II-A : 16 28
37 9 2 35 18 22

EXTRAGEREA A III-A : 41 16
29 7 13 14 10 44

EXTRAGEREA A IV-A : 41 21
9 29 17 22 10 15

EXTRAGEREA A V-A : 13 33
15 24 26 25 42 10

Ieri s-a deschis

FOND DE PREMII: 2 587 200 Iei.
(Urmare din pag. I)

Întărirea continoă

Pentru publicul sportiv bucureștean 
— a cărui prezență, simbătă și du
minică, în tribunele încăpătoare ale 
patinoarului acoperit „23 August” â 
fost, din păcate, redusă — dubla în- 
tîlnice dintre reprezentativele de ho
chei pe gheață ale României și Elve
ției a însemnat ocazia de a cunoaște 
nu numai raportul de forțe dintre 
echipe, ci (poate, în primul rind !) 
și care ar putea fi șansele hocheiști
lor noștri la apropiatul turneu al gru
pei C din cadrul Campionatelor mon
diale din Olanda. Testul acesta — 
ultimul și, după unii specialiști, cel 
mai concludent înaintea mult 'dori
tei reveniri a tricolorilor în grupa 
B — avea să dea unele răspunsuri, 
dacă nu definitive, oricum orienta
tive cu privire la ceea ce poate e- 
chipa noastră.

Primul meci s-a tncheiat la egali
tate (4—4). înseși scorurile pe re
prize au fost egale : 2—2, 1—1, 1—1. 
Un rezultat care, ținînd cont și de 
faptul că hocheiul elvețian ace 
Oricum veleități recunoscute, ar pu
tea fi considerat mulțumitor. Totuși, 
superioritatea teritorială a echipei 
noastre s-a manifestat pregnant : mai 
puțin în ce privește eficacitatea. 
Sigur, se va spune, portarul el
vețian Rigolet se numără prin
tre cei mai buni din lume, iar 
în acest meci a prins o zi strălucită, 
în plus, de un real ajutor i-au fost... 
barele porții sale Dar, desigur, pen
tru antrenorii Flamaropol și Czaka 
nu rezultatul prop.riu-zis a contat în 
primul rînd. Echipa a jucat satisfăcă
tor. S-a observat totuși că, în elanul 
lor, în dorința de a se menține în
tr-o ofensivă, neîntreruptă, prin „îm
pingerea” jocului. in terenul advers, 
hocheiștii noștri au neglijat oarecum 
apărarea. în atac, am reținut jocul 
de ansamblu și eficiența liniei Hu
țanu Bașa, Fodorea, care a înscris 
de altfel trei goluri. Contraatacurile 
elvețienilor — singura, lor 
dalitate de a menține un
convenabil — au surprins pe pi
cior greșit întreaga noastră echipă.

Esțe adevărat, oaspeții nu au contra
atacat de prea multe ori ; de fiecare 
dată însă, ei au găsit drumul spre 
poartă și au marcat.

După numai 24 de ore, echipele 
s-au aflat din nou față în față. De 
data aceasta, jocul a plăcut mai 
mult, verva hocheiștilor și reușitele 
lor tehnice și tactice fiind oricum în 
progres în comparație cu cele petre
cute în seara precedentă. S-au mar
cat, e drept, mai puține goluri. Ar 
fi poate singura notă negativă, ca să 
spunem astfel, a meciului. în prima 
repriză, dominarea a aparținut el
vețienilor, insă riposta hocheiștilor 
noștri nu. s-a lăsat îndelung aștep- 

- tată. Scor alb, totuși, întrucît șutu
rile la poartă n-au avut precizia ne
cesară. A urmat o btină repriză a 
echipei române. Cu calm, dar cu 
hotărîre, atacurile ei au creat dese
ori pericol la poarta lui Rigolet. Tu- 
reanu (în min. 32) și, la cinci minute, 
Huțanu au înscris, echipa tricoloră 
luînd conducerea cu 2—0. în cea de-a 
treia repriză, elvețienii încearcă to
tul pentru a reface handicapul. Nu. 
mult după pauză, ei reduc scorul, 
prin golul marcat de Raymond Ma
thieu — practic in poartă goală, după 
un schimb de pase care l-au scos 
pe portarul nostru în afara spațiului 
său. 2—1 deci pentru România. A- 
cesta avea să fie și scorul final al 
partidei, deși 
regulamentar 
tri s-au mai 
situația de a

spre sfîrșitul timpului 
de joc, hocheiștii noș- 
aflat. de cîteva' ori în 
majora diferența.

Ion DUM1TRIU

P. S. — Astăzi, hocheiștii români 
pleacă în Olanda. Ei vor susține la 
„mondiale", următoarele meciuri : cu 
Franța (26 februarie, la Utrecht), cu 
Danemarca (27 februarie, la Rotter
dam), cu 
hoven), 
Utrecht), 
Tilburg), 
Tilburg) 
Geleen).

Ungaria (1 martie, la Eind- 
cu Bulgaria (2 martie, la 
cu Olanda (4 martie, la 

cu Belgia (5 martie, la 
și cu Anglia (7 martie, la

0 NOUĂ PIAȚĂ ÎN CAPITALĂ
în cadrul acțiunilor de îmbunătă

țire contimlă a” aprovizionării''popii-'' 
lației din cartierele noi ale s Bucu- 
reștiului, ieri dimineață s-a inaugurat 
o nouă piață, în cartierul Pajura. Au 
fost de față. Dumitru Popa, pri
marul general al municipiului Bucu
rești, Dumitru Joița, prim-vicepre- 
ședinte, și Nicolae Stanciu, vice
președinte al consiliului popular al 
municipiului. Toma Albuleț. direc
tor general al Direcției generale co
merciale a municipiului. Paul Cojo- 
caru, primarul sectorului 8. repre
zentanți ai comerțului și ai producă
torilor de legume și fructe.

Dat fiind că pînă acum distanța 
pînă la cea mai apropiată piață era 
apreciabilă. Piața Pajura împlinește 
un gol resimțit în rețeaua comercială 
a cartierului. Amenajată pe baze 
moderne, ea dispune de o hală cu 
130 de locuri pentru producători și 
3 magazine — două profilate pe vîn- 
zarea legumelor și fructelor, una atri
buită Gostat și alta Intercoop, pre
cum și un centru de pîine. întreaga 
suprafață însumînd 600 mp. în afară 
de aceste spații închise, pentru se
zonul cald se amenajează un platou 
asfaltat, utilat cu tonete mobile pen
tru expunerea mărfurilor.

Locuitorii cartierului, gospodinele

cu.xiare am stat-, de vorbă^ au apre- 
’ Ciat pozitiv aprovizionarea unităților 

pieței : trei expoziții organizate de 
I.L.F., Gostat și Intercoop, cu prilejul 
inaugurării pieței, ofereau spre vîn- 
zare o bogată gamă de legume și 
fructe, de la cartofi și rădăcinoase, 
ceapă, fasole uscată și alte pro
duse păstrate în silozuri, pînă la 
cele proaspete — spanac. salată 
verde, castraveți, andive, roșii, ceapă 
verde provenite din sere, alături de 
care erau expuse fructele — mere și 
pere de bună calitate, nuci, porto
cale. Noile unități de desfacere mai 
ofereau păsări și ouă proaspete. De 
menționat că. datorită preambalării 
în proporție de 80 la sută a produ
selor, procesul de vînzare a fost 
mult accelerat.

Deschiderea pieței Pajura, după 
cum ne relata tovarășul Iacob Gheor- 
ghe. conducătorul Administrației pie
țelor din sectorul 8, este o verigă 
dintr-un șir de măsuri menite să con
tribuie la modernizarea piețelor din 
sector. Ea reflectă preocuparea pen
tru permanenta ridicare a nivelului 
deservirii populației de către unită
țile comerțului cu produse alimen
tare. a asigurării aprovizionării 
mice si abundente.

invinsi la Karlovaț
J ->

In sala sporturilor din orașul 
Karlovaț, formația masculină de 
handbal Steaua București a in- 
tîlnit duminică dimineața echipa 
iugoslavă Partizan-Bjelovar în 
prima din cele două partide ale 
semifinalei „Cupei campionilor 
europeni". Gazdele, cu un plus 
de decizie, au reușit să termine 
disputa cu scorul de 19—14 in 
favoarea lor. La pauză, Partizan 
conducea cu 11—9.

Urmărită cu interes de apro
ximativ 4 000 de spectatori, a- 
ceastă întilnire internațională 
s-a desfășurat într-un registru 
tipic partidelor de cupă. De-a 
lungul jocului, orice greșeală 
s-a repercutat în mod direct în 
fizionomia tabelei de marcaj. 
Chiar de la început, ambiționați

CORESPONDENȚA 
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de aureola formației Steaua, 
subliniată cu persistență de ru
bricile de sport ale presei iugo
slave, handbaliștii din Bjelovar 
au abordat întrecerea cu remar
cabilă decizie. .Oricum, Partizan 
Bjelovar nu este o echipă oare
care, știut fiind că în palmare
sul ei figurează performanțe de 
valoare continentală.

Steaua a jucat bine in prima 
repriză și în condițiile fundalu
lui sonor indescriptibil, oferit 
de o galerie deosebit de „ani
mată", a reușit să nu se lase 
distanțată cu mai mult de două 
puncte pînă în ultimele 10 mi
nute. Desigur, pentru Steaua un 
asemenea handicap nu putea fi 
greu de recuperat.

Un plus de insistență a gaz
delor și un plus de precipitare 
a handbaliștilor de la Steaua în 
fața semicercului, inexplicabil 
poate pentru o formație care a 
trecut prin atitea, și-au pus am
prenta asupra configurației fi
nale a scorului : 19—14.

Din formația gazdă sînt de re
ținut, in special trei nume : Vit- 
kovici, autor a 7 din cele 19 go
luri marcate de echipa sa, Pri- 
banici, care a înscris 5 puncte, 
și portarul Jandrokovici, care a 
apărat excelent în repriza se
cundă.

Steaua a avut în Gruia, tn 
prima repriză,, din nou un rea- 

rlliMorltpemarcabîl: 7 goluri/ în- 
I stdi-ii&l'AuIWfAinfarcat GațU.^ar 

'pesiti,'''Goră'n;■ ’ Cristian, Birto- 
lom, Coasă.

Returul — 26 februarie, la 
București. Handicapul steliștilor 
este sever, dar nu irecuperabil...

mo- 
scor

Mill

Portarul elvețian Rigolei urmărește calm „plimbarea* pucului

CAMPIONATE - COMPETIȚII

interes și receptivitate față de pă
rerile oamenilor, precum și tenaci
tate în finalizarea propunerilor aces
tora. Dialogul permanent cu masele, 
contactul viu, direct, cu 
muncii, consultarea acestora in pro
cesul elaborării hotărîrilor — mod 
de conducere definitoriu pentru fe
lul cum concepe Comitetul Central 
al partidului nostru guvernarea țâ
rii — trebuie să devină trăsătura 
caracteristică a întregii, activități a 
organelor locale de-^rifd/'^g;.!^ bit 
rourile'..organizațiilor de'baza pînă- .=?>■.’ . ... .... r*.-1 ,— ----- ;

■ Pe linia ansamblului ’de măsuri 
adoptat în ultimii ani' pentru adîn- 
cirea democrației .’interne de partid, 
va trebui acționat cu mai mullă con
secvență pentru îmbunătățirea conți
nutului și eficienței adunărilor gene
rale ale comuniștilor, crearea condi
țiilor prielnice ca toți membrii de 
partid să participe activ la dezbateri, 

. să-și exprime deschis părerile în le
gătură cu problemele care stau în 
fața organizației, să critice neajun
surile, să fie trași cu mai multă fer
mitate la răspundere cei care nu-și 
îndeplinesc intru totul îndatoririle 
statutare.

De-a lungul, anilor, Partidul Co
munist Român și-a întărit continuu 
rîndurile, a dobîndit .o bogată expe
riență politică și organizatorică, și-a 
perfecționat neîncetat metodele și 
stilul de muncă. îndeplinirea sarci
nilor trasate în acest domeniu de 
plenara C.C. al P.C.R. din februarie 
1971 va contribui, fără îndoială, Ia 
creșterea competenței organizațiilor 
de partid în rezolvarea problemelor 
complexe care le 
sporirea forței lor 
maselor în lupta 
patriei socialiste.

comuniștii, cu masele largi ale oa
menilor muncii. Cu atît mai rodnic 
este ajutorul acordat de organele lo
cale de partid cu cit îndrumarea nu 
se limitează la trasarea de sarcini 
generale, ci are un caracter concret, 
diferențiat. Este limpede că în acti
vitatea organizațiilor de partid din 
întreprinderi și de pe șantiere, din 
sectorul forestier sau din unitățile 
agricole, din aparatul de stat, școli 
sau instituții de creație, se manifestă ■ numeroase particularități ,de , care la comitetele județene.dș partid.
trebuie ținut seama permanent în 
îndrumarea acestora, îndrumarea e- 
ficientă,\în cunoștință de cauză, este 
aceea care orientează organizațiile 
de partid diferențiat, in funcție de 
condițiile specifice, ajutîndu-le să-și 
concentreze eforturile spre rezolva
rea competentă a celor mai impor
tante satcini iflate în fața colecti
velor ■ din fiecare unitate, să îmbine 
preocuparea pentru problemele cu
rente cu aceea pentru obiectivele de 
perspectivă.

în acest sens, plenara C.C. a cerut 
organelor locale de partid să acorde 
un sprijin mai concret organizațiilor 
de bază în soluționarea problemelor 
care le stau în față, in îmbunătăți
rea stilului și metodelor de muncă,, 
în exercitarea cu competență a ro
lului pe care il au in fiecare unitate, 
în lumina indicațiilor cuprinse in 
cuvîntarea rostită la plenară de to
varășul Nicolae Ceaușescu are o deo
sebită importanță ca în îndrumarea 
organizațiilor de bază să se acorde 
cea mai mare atenție întăririi legă
turii acestora cu oamenii muncii, în- 
cetățenirii practicii de a consulta ma
sele asupra modului de a soluționa 
sarcinile ce le revin, manifestindu-se

oamenii

stau în față, la 
de mobilizare a 

pentru înflorirea

(Urmare din pag. I) cu- Comportindu-șe 
spion, Mircea Codreanu 
sează și la alte unitățipe care a văzut lumina zilei și mun

ca oamenilor care vor să-I facă mai 
frumos și maț bogat nu însemnau ni
mic, pentru că patrie și cinste și 
onoare nu erau, în mintea și în inima 
lui, decît vorbe, Mircea Codreanu a 
trădat.

Iată-1 în boxa acuzaților. Să as
cultăm odiseea, chiar din gura lui. 
Argumentează, explică, nuanțează ; 
revine, în tot ce spune, un cuvînt : 
greșeală. „Asta a fost prima gre
șeală...", „Am greșit cînd...“, „Gre
șeala mea a fost că...” și așa mai 
departe, de parcă povestește o isto
rie de amor din vremea adolescenței. 
Greșeală 1 Parcă „greșeală” se nu
mește trădarea patriei 1 Dar orice ar 
spune, orice pseudo-argumente ar 
aduce. Codreanu nu poate nega e- 
sențialul ; și înainte chiar de a relua 
întimplările, să relevăm o împreju
rare ieșită din comun : pentru pri
ma dată într-un proces de spionaj, 
probe Ia dosar sînt înseși materialele 
(microfilme, xeroxuri, notițe etc.) 
pe care, de-a lungul întregii sale 
activități, spionul le-a furnizat ce
lor care l-au plătit, tn original. 
Așa că recunoașterile Iui Mircea Co
dreanu, pe care le veți citi mai jos, 
nu au darul să-l pună într-o lumină 
mai favorabilă ; nu putem spune : 
„Bine că a recunoscut măcar în cea
sul al doisprezecelea 1“ ci doar : „în 
fața super-probelor nu mai avea 
să facă 1“

— L-am cunoscut pe domnul 
în 1967. Avea relații de afaceri 
uzina noastră. Am tratat cu el așa 
cum am tratat și cu alți parteneri, 
în cadru normal, oficial. Domnul D. 
a început să mă frecventeze tot mai 
des. Ne-am împrietenit ; a fost pri
ma mea greșeală. îmi spunea : 
„Dragă Mircea, un specialist de va
loarea tâ...“.

(Recrutorul de trădători știa unde 
să atace ; intuise punctul slab al 
specialistului brașovean : vanitatea. 
Și mai intuise ceva, un lucru despre 
care vom vorbi imediat).

— în aprilie 1968. D. m-a rugat să 
fac o traducere pentru firma 
După ce am făcut-o și am aflat 
rariul, am rămas surprins. Era 
mult !

(N-a fost 
probabil de 
momit ; iar 
momit. Abia aștepta să fie cumpă
rat. Nu întîmplător cineva a pomenit

în legătură cu Mircea Codreanu 
vîntul z „prostituție”. Proba 7)

— I-am spus atunci Iui D. că nu 
am nevoie de bani aici și el i-a de
pus pe numele unei rude ale mele 
într-un oraș din țara lui. A fost o 
mare greșeală.

...Să-1 lăsăm pe Codreanu cu „gre
șelile” lui și să povestim noi mai 
departe. în aceeași perioadă, con
știent, îi furnizează lui D. date des
pre ofertele firmelor ce concurau cu 
firma lui la contractarea unor uti
laje cu „Steagul Roșu”. Răsplata 7 
Firma d-lui D. îi asigură lui Mircea 
Codreanu un sejur chemîndu-1 pen-

care, într-o buna zi, să se ducă și el 
acolo unde sînt banii.

întors în România, inginerul În
cepe să execute conștiincios sarci
nile primite de la D. Nu mai 
este un specialist român, salariatul 
unei uzine românești ; se comportă 
ca un salariat al firmei Iui D. Cu un 
prilej, de pildă, nu se mulțumește să 
comunice doar ce oferă firmele con
curente și la ce preț ci face un ade
vărat studiu comparativ tehnico- 
econofnic. Domnul D: râmîne cu gura 
căscată ; o slugă atît de zeloasă n-a 
mai avut, probabil, niciodată. Va de
clara chiar, după arestare — sincer

Pentru treizeci
de arginți

ce

D. 
cu

sa. 
ono- 
prea

știa 
doar

deloc surprins ; și 
pe atunci că este 
el atît aștepta : să fie

specializare” pe timp de cinci 
luni în Vest. Cinci luni care au în
semnat o investiție ce s-a dovedit — 
sau, mai corect spus, s-ar fi dovedit 
dacă nu interveneau lucrătorii Secu
rității statului — deosebit de renta
bilă. Reputatului specialist — în 
orele libere craidon și bețivan, de 
altfel — bine studiat în prealabil 
de către domnul D., i se servește în 
cinci luni, perseverent, un cocteil 
compus din forje, striptease, whisky, 
computere și hoteluri de lux. Peste 
toate, în doze egale, flatare și pro
misiuni. In atelierele firmei are 
ocazia să cunoască un proces de 
producție perfect pus la punct, să 
lucreze pe cele mai avansate tipuri 
de mașini și... să fie sistematic do
pat cu laude și cu uimiri regizate ; 
noaptea, pe banii aceleiași firme, 
cultivarea „micilor slăbiciuni".

Rezultatul ? Mircea Codreanu se 
înregimentează în coloanele firmei 
din Vest. Ar dezgropa și oasele tată
lui său. le-ar măsura și i-ar comu
nica rezultatele domnului D. - dacă 
acesta i-ar cere. Are un singur vis : 
prin trădare să cîștige intr-un an. 
doi o sumă de bani care să-i fie de
pusă în cont acolo, în Vest, după

sau nu, nu știm — ca era pur șl 
simplu excedat de mulțimea infor
mațiilor furnizate de Codreanu și că 
i-ar fi cerut să încetinească ritmul. 
Se poate !

După întoarcerea în țară, Co
dreanu se apucă deci de spionaj. 
După fiecare acțiune, 1 se comunică 
plata. Și.nu este o întîmplare dacă 
prima sa acțiune s-a soldat cu ' o 
răsplată de 30 000.' Iuda își primea 
cei treizeci de arginți ! Oare nu l-o 
fi pus pe gînduri coincidența 7...

Materializată, trădarea lui Co
dreanu se realiza, în linii mari, ast
fel;: firma d-lui D. vindea diverse 
utilaje. Bineînțeles, oferta sa nu era 
singura. El voia să știe însă ce au 
oferit concurenții, ce caracteristici 
au produsele lor. ce prețuri cer. Este 
limpede că, o dată datele concuren- 
ților cunoscute, domnul D. poate di
rija tratativele tehnico-comerciale 
cum vrea. Un lucru e sigur : el va 
realiza numai avantaje iar partea 
română numai dezavantaje. . (Este 
deajuns dacă spunem că in urma 
actelor de trădare ale lui Mircea 
Codreanu. statul nostru a fost păgu
bit cu o 
de lei).

sumă de aproape un milion

autentic 
se depla- 

____ T___............ ......economice. 
Profitînd de naivitatea lui- I. M. (ca 
la U.A.P.). de iresponsabilitatea lui 
P. D. (ca la I.P.C.M.), de lipsa de 
vigilență a lui M. C. (de la- Mașin- 
import) culege cu amîndouă brațele 
informații pe care le furnizează 
domnului D. Și după ■ fiecare furni
zare, află la cit se ridică, în occi
dent, contul său.

Un caz aparte îl prezintă — în 
galeria acestor inși cu care Codreanu 
a venit în contact — cei doi tineri 
ingineri care se aflau în boxa acu
zaților alături de el : Victor Vit- 
covski și Dan Zătreanu. In tandem, 
ei au scos,, nici., mai mult, nici mai 
puțin decît documente cu caracter 
strict 'secret în afara întreprinderii și 
le-au dus la domiciliul trădătorului. 
A doua zi, Codreanu a făcut micro-, 
filmele respective și le-a înapoiat 
documentele.

— Am avut încredere în Codreanu 
— spun, din boxă, amîndoi. în ca
zul de față, încrederea se numește 
„neglijență în serviciu" și a fost pe-; 
depsită cu doi ani de închisoare.

...Mircea Codreanu nu și-a dus • 
pînă la-capăt planul propus; orga
nele de securitate au avut grijă să 
curme lâ vreme activitatea sa odioa
să. Cei treizeci de arginți s-au topit, 
el se află în dosul gratiilor și nu
mele său s-a acoperit de rușine pen
tru totdeauna. A lăsat o soție și trei 
copii, a lăsat un loc de specialist 
care putea fi util ; a schimbat liber
tatea cu închisoarea și onoarea cu 
infamia.

Și a tîrit după el și pe alții. Este 
impresionant numărul celor amețiți 
de prestigiul, de faima „celebrului” 
specialist și care' s-au grăbit să-i 
înlesnească procurarea de informa- | 
ții. Și mai impresionează încă ceva 
în acest caz : ușurința cu care oa
meni altfel demni de toată stima se 
lasă amețiți de „personalitatea” cite 
unuia și confundînd profilul profe
sional cu cel politico-moral se re
ped să „garanteze", să pună mina 
in foc pentru nevinovăția lui.

★
Completul de judecată, procurorul 

sutele de oameni.din sală stau în 
picioare. Președintele tribunalului 
pronunță sentința. Mircea Codreanu. 
trădătorul, vînzătorul 
condamnat la 25 de 
soare.

Iuda și-a zornăit 
arginții...

Ce e nou 
în fotbal ?

Fapte mai puțin știute public des
pre turneul din Brazilia, rezultate 
simbătă, la conferința de presă de la 
clubul Dinamo.

• Meciurile echipei bucureștene la 
Sao Paolo (cu Portugheza și Sao 
Paolo) s-au disputat în cadrul festi
valului de fotbal al marelui oraș bra
zilian, festival la care au luat parte, 
pe răstimp de cîteva săptămîni. alte 
13 formații străine. „Cupa Festiva
lului”, pentru cea mai valoroasă par
ticipare străină, a fost înmînată dina- 
moviștilor. Impresarul Zacour a de
clarat că, dintre echipele ce le-a 
adus anul acesta în turnee, singura 
cu care a cîștigat bani a fost Dinamo. 
Dar ea a fost și cea mai prost plă
tită — a adăugat președintele, clubu
lui Dinamo, tov. Valeriu Buzea. 
Domnia sa este de părere că, din
tr-un turneu ca acela’ făcut de Di
namo, se pot cîștiga. in lei-valută 
sume de cinci ori mai mari. Drept 
urmare, clubul bucureștean a 
relații corespunzătoare cu 
mari cluburi braziliene.

• Din Brazilia a fost adus 
meciului Dinamo—Sao Paolo, care ar 
urma să fie programat la televiziune 
duminică 7 martie, adică odată cu 
începerea activității competiționale. 
Nu s-ar putea, totuși, proceda cu mai 
multă operativitate 7

• Ppntru primele etape ale returu
lui, televiziunea și-a precizat inten
țiile, astfel : vor 'fi transmise în di
rect meciurile Steaua — Farul (etapa 
I), Progresul — U.T.A. (etapa a Il-a), 
Politehnica Iași — Dinamo (etapa a 
IlI-a), cuplajul interbucureștean (eta
pa a IV-a).

• în cadrul pregătirilor pentru în- 
.. ceperea activităților competiționale

de" primăvară. în zilele de 1 și 2 mar
tie se reunesc la F.R.F. președinții 
secțiilor de fdtbal ale cluburilor par
ticipante la divizia A și B. Consfă
tuirea, care are loc pentru prima 
oară, va avea la ordinea de zi discu
ții despre atribuțiile și organizarea 
secțiilor, despre metodicele de in
struire (la seniori, tineret și juniori), 
despre recuperarea după efort și alte 
cîteva probleme medicale, despre re
lațiile financiare ale cluburilor în 
țară și peste hotare.

• Continuîndu-și turneul in Alba
nia, echipa de fotbal Universitatea 
Cluj a întîlnit la Tirana echipa Insti
tutului de cultură fizică. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 2—1.

ÎNOT. Performanțe valoroase în bazinul de Ia Reșița
Bazinul acoperit de Ia Reșița a găz

duit campionatele internaționale de 
înot ale României. La startul diferi
telor probe s-au ' prezentat înotători 
și înotătoare de frunte din patru 
țări : Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. 
Germană și România. întrecerile au 
oferit cîteva dispute extrem de spec
taculoase, la capătul unora înregis- 
trîndu-se rezultate de valoare inter
națională — adevărate premiere în 
bazinele de înot românești. Este vor
ba, între altele, de performanța reși- 
țeanului Eugen Aimer (4’11”8/1O la 
400 m liber — rezultat superior cu 
aproape 10 sec. recordului național) 
și de cea a iugoslavei Mirjana Segrt 

a 
de

(61” 2/10 la 100 m liber) care 
ieșit învingătoare și în proba

Proba de200 m liber, cu 2’12”.
200 m liber (masculin) a revenit lui 
Marian Slavic (România) cu timpul 
de l'59”8/10, iar proba, de 400 m 
mixt lui Eugen Aimer — 4’53’’4/10.

Alte rezultate mai importante : 
100 m delfin (mase.) — Flotner 
(R.D.G.) 60” 4/10 ; 100 m delfin (fem.) 
- Christine Marius (R.D.G.) 69” 5/10 ; 
100 m bras (mase.) — Șoptereanu 
(România) 68” 8/10 ;, 100 m spate 
(mase.) — Ilohoiu (România) 63’’ : 
100 m liber (mase.) — Slavic (Ro
mânia) 55” ; 200 m bras (mase,) — 
C. Teodorescu (România) 2’31”9/10 ; 
200 m. bras (feminin) — S. Hohne 
(R.D.G.) 2’45”7/10. în cele două 
de concurs sportivii români au 
minat învingători in 9 probe.

SCHI. Pe pîrîiile din Postăvar

stabilit 
cîteva

filmul

cluburilor în

V. M.

de țară, a fost 
ani de închi-

prea devreme

POIANA BRAȘOV (prin telefon, 
de la B. Radu). — Fără nici o îndo
ială, mult așteptata competiție dota
tă cu „Cupa Armatei”, desfășurată 
simbătă și duminică în Cristianul 
Mare (pentru probele alpine) și în 
Poiana Ruia (pentrir cele de fond), 
a constituit, prin succesul pe care 
l-a înregistrat, o adevărată pledoarie 
pentru acest frumos sport care este 
schiul.

Slalomul uriaș, organizat în două 
manșe, a captivat prin desfășurarea 
sa dinamică și plină de neprevăzut. 
Cei „patru mari” — Cristea, Brenci, 
Vulpe și Munteanu — au fost asal
tați pur și simplu de mai puțin ex- 
perimentații Văideanu și Babiț, am
bii într-o excepțională formă. în pri
ma manșă, cel puțin, s-au „bătut” 
de la egal la egal cu Dorin Muntea-

nu, a cărui victorie a fost pusă 
semnul îndoielii pînă in ultimul 
ment.

Duminică, slalomul special, desfă
șurat pe o zăpadă mai moale, a avut 
și el momente de tensiune. Dan Cris- 
tea a dominat ambele manșe, dar 
lupta pentru celelalte locuri a fost 
strinsă. Virgil Brenci s-a clasat și la 
special pe locul doi, urmat de Vulpe 
și Munteanu.

Revelația probei de slalom special 
pentru senioare a constituit-o, după 
aprecierea unanimă a specialiștilor, 
Georgeta Băncilă. Ea a făcut o primă 
manșă excelentă și se anunță de pe 
acum o concurentă cu pretenții la 
apropiatele naționale. Doar cîteva 
zecimi pierdute în manșa a doua au 
făcut-o să cedeze primul loc Ioanei 
Belu.

sub 
mo-

ATLETISM. Victorii românești în concursurile de sală 
de la Moscova și Sofia

Ieri, In cadrul concursului atletic 
de sală de la Sofia (organizat de Fe
derația internațională a 
universitar), atleta 
Bonei s-a 
săritura în 
1,73 m. Pe 
tia Lazova 
Tereza

sportului 
noastră Virginia 

clasat pe primul loc la 
înălțime cu rezultatul de 
locurile următoare : Ka- 
(Bulgaria) — 1,65 m și 

Veselowska (Polonia) — 
1,60 m. Proba de 60 m garduri femei 
a fost cîștigată de Snejana Iurukova 
(Bulgaria) în 8”6/10, urmată de Ma
ria Vitalios (România) — 8”8/10. Iu- 

■■ goslavul Milan Spasoievici a ieșit 
învingător la săritura în lungime cu 
7,59 m.

în concursul internațional de atle
tism, pe teren .acoperit, care se des-

fășoară la Moscova, recordmana 
României, Ileana Silai a obținut vic
toria în proba de 800 m plat 
timpul de 2’09”3/10.

Duminică, Vasile Dumitrescu 
terminat învingător în proba 
triplusalt. cu performanța' de 
m. Cu un rezultat excelent s-a 
cheiat proba masculină de săritură 
în înălțime : Iuri Tarmak (U.R.S.S)— 
2,21 m. Proba masculină de aruncare 
a greutății a fost cîștigată de sovieti
cul Karasev cu 18,62 m. Atletul ro
mân Adrian Gagea a ocupat locul 
patru, cu 17,32 m. Sprinterul ameri
can Tom White și-a. adjudecat 
toria în cursa de 50 m garduri 
timpul de 6”5/10.

cu

a 
de 

16,14 
în-

vic-
cu

ÎN CÎTEVA RÎNDURIA PRONOSPORT

• TENIS. — Americanii Richey și 
Graebner își' vor disputa finala 
probei de simplu bărbați a cam
pionatelor de tenis pe teren a- 

' co'perit ale S.U.A., care sb des
fășoară la Salisbury (Maryland). 

■ în semifinale Richey l-a învins cu 
6—4. 3—6, 6—7, 6—2. 6—1 pe ceho
slovacul Vladimir Zednik. iar Graeb
ner l-a întrecut, după un joc electri
zant, cu surprinzătoare răsturnări de 
scor (2—6, 1—6, 6—4, 6—2, 6—2), pe 
compatriotul nostru Ilie Năstase.

în semifinalele probei de dublu 
bărbați s-au înregistrat următoarele

rezultate: Gisbert, Orantes (Spania)— 
Năstase, Țiriac (România) 6—4, 4—6, 
6—3 ; Graebner (S.U.A.), Koch (Bra
zilia) — Fillol. Cornejo (Chile) 6—7. 
6—2, 7—6

• BOX. — tn reuniunea de box 
desfășurată sîmbătâ seara in sala 
Dinamo, fostul campion al țării la 
cat. mijlocie mică, Ion Gyorfi, a dis
pus prin abandon de Nicolaie Nico- 
laie (Metalul), Paul Dobrescu (Dina
mo) a cîștigat, de asemenea. înainte 
de limită, în fața lui Gh. Bădilă. 
Gh. Bădof (Rapid) ’ l-a întrecut la 
puncte pe N. Păpălău (Dinamo).

21 FEBRUARIE 1971
Atalanta — Bari 2—2 X
Palermo — Brescia 1—1 X
Pisa — Catanzaro 0-0 X
Arezzo — Mantova 4-0 1
Cesena — Livorno 1—1 X
Como — Monza 0-0 X
Novara — Massese 1—1 X
Perugia—Modena (pauză) 2—0 1
Perugia—Modena (final) 3—1 1

Reggina—Casertana (pauză) 0—0 X
Reggina—Casertana (final) 3—0 1
Taranto—Ternana (pauză) 0-0 X
Taranto—Ternana (final) 1—1 X
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Cincinalul 1966-1970' JUDEȚUL TULCEA
isMBHiiil ™——— -------- — .-------------------- ----- —------------------------------------------------------------ -------—-------iff imagini

VOLUMUL TOTAL AL INVESTIȚIILOR: 2889000000 LEI, adică 
cu circa 38 la sută mai mult decît în perioada 1961-1965

FONDURILE INVESTITE PENTRU DEZVOLTAREA INDUSTRIEI SÎNT CU PESTE 68 LA $UW 
MAI MARI DECÎT CELE REALIZATE ÎN PERIOADA 1961-1965
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în funcfiune în anii cincinalului trecut se numără și antrepozitele frigorifice de la Tulcea. Capacitatea lor de depozitare : 6 000 tonePrintre obiectivele industriale ale județului, intrate

OBIECTIVE NOI
O Antrepozitele frigorifice cu o 

capacitate de depozitare de 
6 000 tone.

o Scoaterea parcelelor stuficole 
de sub regimul hidrologic na
tural a impus executarea de in
cinte hidroameliorative unde 
introducerea apei se realizează 
în mod dirijat. Astfel, au fost 
amenajate incintele stuficoie 
do la Rusca, Carasuhat, Obre- 
tin, Mus III, Pardina care însu
mează o suprafață de aproape 
33 009 de hectare.

o Flota navală necesară transpor
tului stufului și cazării muncito
rilor este compusă, în prezent, 
din 262 ambarcațiuni ca : re
morchere, bacuri-dormitoare, 
ceamuri, dragi, șalupe etc.

o Au fost amenajate pepinierele 
piscicole de la Sarinasuf, Cali

ca, Stipoc cu o suprafață de 
2 471 hectare.

i Moderna exploatare minieră de 
la Mahmudla cu o capacitate 
anuală de 1,7 milioane tone-cal- 
car siderurgic pentru Combina
tul de la Galați.

o Portul industrial Mahmudia.
o Achiziționarea din import a 6 

traulere de pescuit oceanic cu 
o capacitate de 4 500 tone fie
care.

o Stația de 110 kV Măcin și linia 
electrică de înaltă tensiune de 
110 kV Măcin — Galați.

o Fabrica de produse lactate Ba- 
badag.

• Întreprinderea poligrafică Tul- 
cea.

• 10 noi centre de vinificație cu o 
capacitate de producție de 1 956 
vagoane vin.

£a principalele produse 
s-au obținut următoarele 
creșteri:
© De la 21 407 tone PEȘTE OCEANIC în 1965, la 

42 298 TONE în 1970.

® De la 4 657 tone CONSERVE DE PEȘTE în 1965 la 
8 881 TONE în 1970.

© LA STUF PENTRU CELULOZĂ, producția a atins 
140,2 mii tone în 1970.

© CANTITATEA DE PEȘTE PRINS ÎN DELTA DUNĂRII 
a însumat 22 215 tone în 1970.

Baza tehmcă-materială a agriculturii

881 MILIOANE LEI s-au investit pentru dezvol
tarea agriculturii județului
® Pe ogoare lucrează acum 2 767 

TRACTOARE, CU 469 MAI MULTE 
decît în 1965.

® încărcătură pe tractor a scăzut la 
89 ha față de 110 ha în 1965.

® 45 000 tone îngrășăminte chimice 
s-au folosit în 1970 în agricultură, 
cu 16 000 tone mai mult decît în 
1965.

0 Din fondurile statului s-au executat 
AMENAJĂRI PENTRU IRIGAȚII pe o 
suprafață de APROAPE 6 000 DE HA, 

© Valoarea mijloacelor de producție 
ale cooperativelor agricole a cres
cut de ia 481 milioane lei în 1965 
la peste 720 milioane lei în 1970.

® 16 stațiuni pentru mecanizare de
servesc cooperativele agricole de 
producție.

Fabrica de conserve de legume din Tulcea. Produsele realizate aici sint bine cunoscute atît de consumatorii am }arâ, cît și de cei de peste hotare
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PREFACERI ÎNNOITOARE ÎN VIATA OAMENILOR
9

Noul centru civic și administrativ al orașului Tulcea

lUl
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IMAGINI NOI LA BABADAG

Noul 'liceu din localitate

O S-au construit în anii 1966—1970 din fondurile statului și de 

câtre populație 2 056 apartamente
© Modernul complex hotelier turistic „Delta" din municipiul Tulcea.

© Rețeaua de apă potabilă și canalizare în municipiul Tulcea s-a 

extins cu 26 km.

• Un centru stomatologic a luat ființă în municipiul Tulcea.

• Modernizări de străzi în municipiul Tulcea.

© Un modern stadion cu o capacitate de 8 000 locuri s-a construit 

în Tulcea. *

® Un cinematograf în orașul Babadag.

O în anii cincinalului s-au construit peste

4 000 locuințe noi din fondurile populației.

• 95,5 la sută din localitățile rurale sînt electrificate. 

® 39 localuri noi pentru școli.

© 163 noi săli de clasă.

© 3 LICEE în mediul rural cu 55 săli de clasă.

• 12 CASE DE NAȘTERI.

© 11 DISPENSARE - comunale.

® 7 GRĂDINIȚE de copii.

© 37 MAGAZINE SĂTEȘTI diverse.

© 20 NOI CĂMINE CULTURALE și tot atîtea biblioteci.

© Peste 170 KM ȘOSELE și drumuri modernizate.

Salba magazinelor din noile complexe ale orașului

♦v

față de 751 milioane lei în 1965, adică o creștere de peste 36 la sută

© VOLUMUL PRODUSELOR ALIMENTARE VÎNDUTE POPULAȚIEI

Grija pentru sănâtatea mamei și copilului este o constantă a preo» 
cupârilor statului nostru, In fotografie : clădirea maternită|ii

a crescut CU APROAPE 50 LA SUTĂ
© VOLUMUL MĂRFURILOR NEALIMENTARE VÎNDUTE POPULAȚIEI — 

Șl ÎNDEOSEBI AL ARTICOLELOR DE FOLOSINȚĂ ÎNDELUNGATĂ — 

a crescut cu 27 LA SUTĂ
• PRINTRE ALTE PRODUSE, POPULAȚIA ȘI-A CUMPĂRAT : 13 352 

APARATE RADIO, 8 902 TELEVIZOARE, 4 760 MAȘINI PENTRU SPĂ
LAT RUFE, 4 537 MAȘINI DE CUSUT, 4 353 FRIGIDERE, 2 326 ARA- 
GAZE, 1 451 ASPIRATOARE DE PRAF ETC.

Noul cinematograf

• NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE a sporit de la 2 045 în 1965, la 

2 310 în 19M
* 45 000 este numărul total ai elevilor din școlile de cultură 

generală, profesionale, tehnice, licee și licee de specialitate etc., 
adică cu 8 la sută mai mare față de anul școlar 1965-1966.

© în județ funcționează : 88 cinematografe, 5 case orășenești de 

cultură, 114 cămine culturale, 109 biblioteci cu 631 836 volume. 
Numărul spectatorilor la cinematografe a fost în 1970 de 3 178 000,

a cunoscut o dezvoltare impetuoasă în anii cincinalului trecut, nu
mai numărul turiștilor înregistrați în 1970 (afară de cei care au 
vizitat Delta cu mijloace proprii) fiind de aproape 76 000, adică de 

peste 10 ori mai mulți decît în 1965
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ALE FORȚELOR PATRIOTICE
A DELEGAȚIEI G.R.P 

Al REPUBLICII
I. • IUGOSLAVO-EGIPTEAN

99Cartea albă" britanică

© LAOS
SAIGON 21 (Agerpres). — Situația 

trupelor saigoneze aflate pe teritoriul 
laoțian sau in bazele de sprijin si
tuate în imediata apropiere a fron
tierei, preocupă în mod deosebit, in 
aceste zile, comandamentul de la 
Saigon. Potrivit știrilor difuzate în 
capitala sud-vietnameză, înaintarea 
trupelor agresoare a fost practic stă
vilită, pierderile înregistrate de aces
tea fiind extrem de grele. Agenția 
France Presse transmite că o com
panie saigoneză de „rangers" a fost 
decimată, ca urmare a unui atac-sur- 
priză efectuat de forțele patriotice. 
Lupta s-a desfășurat la circa 10 ki
lometri în interiorul teritoriului lao
țian. In aceeași zonă, alte două uni
tăți de „rangers" saigonezi se află r a u *
sub asediul forțelor Pathet Lao, în- ® CAA/IdODQjÎ A
cercările aviației americane de a le 
degaja eșuînd. Mai multe elicoptere 
ale S.U.A. care încercau să aducă a- 
jutoare trupelor asediate și să eva
cueze pe răniți au fost doborite de 
artileria forțelor patriotice.

semenea, că bombardierele B-52 au 
efectuat noi raiduri asupra unei zo
ne situată în partea, septentrională a 
Vietnamului de sud, , unde, în ultimele 
24 de ore, s-au produs o serie de 
ciocniri violente între trupele ame- 
ricano-saigoneze și forțele F.N.E. Pa
trioții au organizat două ambuscade 
în apropierea localităților Quang Tri 
și Khe Sanh, în cursul cărora mai 
mulți militari americani au fost u- 
ciși sau răniți. O a treia ciocnire ca
lificată de comandamentul forțelor 
S.U.A. ca „serioasă" s-a produs la 
opt kilometri nord de Khe Sanh, un
de patrioții au atacat o poziție a di
viziei a cincea americane de infan
terie mecanizată. Luptele s-au soldat 
și de această dată cu pierderi în rîn
dul trupelor americane.

• VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 21 (Agerpres). — Forțele 

patriotice sud-vietnameze au supus 
unui bombardament cu rachete com
plexul aero-naval american de la Da 
Nang. Potrivit agenției Reuter, un a- 
vion de transport de tip C 130 a fost 
lovit în plin, fiind complet distrus. 
Purtătorii de cuvînt militari au refu
zat să aducă alte precizări privind 
pierderile cauzate de bombardament.

Agențiile de presă relatează, de a-

PNOM PENH 21 (Agerpres). — 
Forțele de rezistență populară din 
Cambodgia au atacat în cursul nopții 
de sîmbătă spre duminică un avan
post al trupelor regimului Lon Noi, 
situat la 65 km sud-est de Pnom 
Penh. Tot în cursul nopții trecute, 
patrioții au bombardat două poduri 
situate pe șoseaua națională nr. 1, 
care leagă capitala cambodgiană de 
Saigon și au organizat o ambuscadă 
împotriva unui convoi, ce înainta pe 
șoseaua nr. 4, spre Pnom Penh. Au 
fost semnalate, de asemenea, două 
ciocniri în așa-numitul perimetru de 
apărare a capitalei. Acțiunile forțe
lor de rezistență populară au provo
cat, potrivit agenției Associated 
Press, pierderi în rîndul trupelor re
gimului.

1
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Soldați din rîndul trupelor intervenționiste saigoneze răniți in timpul luptelor 

din Laos

TAILANDA - BAZĂ MILITARĂ A FORȚELOR 
INTERVENȚIONISTE ÎN LAOS

HANOI. — Un purtător de cuvînt 
al Partidului Comunist din Tailanda, 
citat de agenția V.N.A., a denunțat 
agresiunea imperialistă a S.U.A. în 
Laos, precum și cercurile guver
nante din Tailanda pentru sprijinul 
acordat S.U.A. în războiul -împo
triva popoarelor din Indochina. 
Condamnînd guvernanții de Ia Bang
kok pentru că permit ca Tailanda să 
fie folosită drept bază militară în ■ 
intervenția americano-saigone2ă în 
Laos, purtătorul de cuvînt cheamă 
poporul tailandez la sprijinirea fer
mă a luptei popoarelor vietnamez, 
khmer și laoțian.

deliberat și sistematic 
la Geneva și continuă 
forțele intervenționiste.

acordurile de 
să sprijine

Gus Hali condamnă
escaladarea agresiunii

XIENG KUANG. — Secretarul 
general al C.C. al Frontului patriotîo 
din Laos, Fumi Vongvicit, membru 
al Comitetului național pentru apli
carea acordurilor de la Geneva 
anul 1962, a adresat un mesaj 
gent copreședinților conferinței 
la Geneva în problema Laosului, 
formîndu-i că autoritățile de 
Bangkok au trimis recent noi efec
tive de mercenari tailandezi pe teri
toriul laoțian, pentru a participa la 
agresiunea americano-saigoneză în 
această țară, transmite agenția 
V.N.A. Mesajul subliniază că auto
ritățile tailandeze sabotează în mod

din 
ur- 
de 
in
ia

NEW YORK. — Gus Hall, secretar 
general al Partidului Comunist din 
S.U.A., a condamnat cu vigoare a- 
gresiunea americano-saigoneză în In
dochina. într-o declarație de presă, 
Gus Hall a subliniat că escaladarea 
agresiunii din Laos a luat proporții 
îngrijorătoare, iar noile bombarda- 

• mente americane asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam constituie o se
rioasă amenințare la adresa păcii în 
întreaga lume. Secretarul general al 
P.O. din S.U.A. a arătat că în pre
zent este necesar să se întreprindă 
neîntîrziat acțiuni pentru retragerea 
trupelor americane din Indochina. 
Escaladarea agresiunii poate fi opri
tă numai prin protestul energic al 
tuturor americanilor, a subliniat Gus 
Hali în încheierea declarației sale.

ROMA 21. — Corespondentul Ager
pres, Nicolae Puicea, transmite : în 
cadrul vizitei pe care o face in Italia, 
la invitația „Comitetului italian pen
tru Vietnam", delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
Nguyen Thi Binh, ministrul de ex
terne in acest guvern,, s-a întîlnit cu 
o delegație a Partidului Comunist 
Italian, condusă de către Luigi Longo, 
secretarul general al P.C.I. în ca
drul convorbirii ce a avut loc cu a- 
cent prilej, Luigi Longo, reînnoind 
angajamentul comuniștilor italieni de 
a lupta ferm împotriva agresiunii a- 
me'ricane din Indochina, a spus : 
„Tocmai în aceste zile, in aceste mo
mente, după cum o demonstrează ex
tinderea agresiunii in Laos și decla
rațiile foarte grave aie președintelui 
NixOn, este necesar ca toate forțele 
păcii să-și intensifice eforturile și 
acțiunile pentru ă face să înceteze a- 
cest război odios, care provoacă osti
litatea tuturor popoarelor și preocu
pare în cercuri guvernamentale și 
politice tot mai largi. Vizita dv. în 
Italia va permite diferitelor forțe 
politice, conducătorilor organizațiilor 
de masă și tineretului să cunoască 
mai bine situația actuală a conflic
tului vietnamez și acțiunile guvernu
lui revoluționar provizoriu pentru 
libertate, independență națională și 
pace".

Nguyen Thi Binh a informat pe 
larg asupra luptei populare împotri
va agresiunii americane, asupra pro
punerilor guvernului revoluționar 
provizoriu, exprimind recunoștința 
patfioților vietnamezi, față de solida
ritatea comuniștilor italieni și tutu
ror celorlalte forțe din Italia care 
luptă pentru1 pacea și independența 
Vietnamului și a popoarelor Indochi- 
nei.

După întîlnire, secretarul general al 
P.C.I., a inmînat ministrului Nguyen 
Thi Binh medalia de aur .emisă 
în amintirea brigăzilor Garibaldi din 
Spania, simbol al internaționalismu
lui P.C.I. Tuturor membrilor delega
ției Guvernului Revoluționar Provi
zoriu din Vietnamul de Sud li s-a 
inmînat apoi medalia consacrată 
semicentenarului P.C.I.

Delegația sud-vietnameză s-a în
tîlnit, de . asemenea, cu o delegație 
a Direcțiunii Partidului Socialist Ita
lian. Intr-un comunicat dat publici
tății se spune că „intr-o atmosferă 
deosebit de cordială și frățească, re
prezentanții P.S.I. au reconfirmat po
ziția politică a partidului față de 
conflictul vietnamez și recunoașterea 
că lupta poporului vietnamez este o 
luptă „de eliberare națională.. P.S.I. a 
reafirmat, totodată, condamnarea să 
față de lărgirea conflictului la-xîn- 
treaga Peninsulă Indochineză, care 
îndepărtează perspectivele unei solu
ționări politice și pașnice a conflic
tului"

Ambasadorul Tran Van Du, care 
face pacte din delegație, s-a întîlnit 
simbătă, la sediul „Comitetului ita
lian pentru Vietnam", cu Angelo Ser- 
razza, de la secția externă a Partidu
lui democrat-creștin, cu care a avut 
o convorbire.

ALGER 21 (Agerpres). — în
tr-o cuvîntare . rostită in locali
tatea Boufarik, președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, a subliniat că, 
într-o perioadă de numai cîțiva ani, 
Algeria a reușit să treacă în patri
moniul național cea mai mare parte 
a resurselor sale și să le folosească 
în interesul poporului. Președintele a 
relevat că „mai există încă multe sec
toare neeliberate", care preocupă în 
prezent guvernul. „De la o vreme, a 
spus el, ne străduim să găsim o nouă 
formulă de cooperare, de natură să 
garanteze interesele supreme ale Al
geriei și să țină seama, totodată, de 
interesele celor care vor să coopereze 
cu noi. Se pare însă că, pînă în pre
zent, nu 
palpabile 
pildă".

am ajuns încă la rezultate 
în domeniul petrolului, de

JUCĂRII PRIMEJDIOASEr
unui ceas- cu o toleranță de nu
mai 20 secunde pe lună,.

CAIRO 21 (Agerpres) — După cum 
am mai anunțat, în urma vizitei în 
R.A.U. a președintelui R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a fost dat pu
blicității un comunicat, în care se 
arată ră președintele Anwar Sadat 
și președintele Tito au procedat la 
un schimb de păreri în probleme in
ternaționale și probleme ale relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări, în
tr-o atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă.

Cei doi președinți — se arată în 
comunicat — au examinat cea mai 
recentă evoluție a situației din O- ■ 
rientul Apropiat. în special in lumina 
ultimelor inițiative ale R.A.U. și a 
eforturilor depuse de ambasadorul 
Jarring. Ei și-au exprimat sprijinul 
total pentru secretarul general al 
O.N.U. și misiunea ambasadorului 
Jarring, fiind incredințați că in
succesul acestor eforturi ăr duce 
inev'tabil la escaladarea conflictelor 
armate în Orientul Apropiat, ceea 
ce ar putea să aibă, consecințe pe
riculoase pentru pacea și securita
tea lumii. Cei doi președinți . și-au 
exprimat din nou convingerea . că 
poporului pălești neăn ar trebui să i 
se ofere posibilitatea de a beneficia 
de dreptul legitim la autodetermi-

• nare.
Președintele Tito a confirmat do

rința Iugoslaviei de a continua să 
acorde sprijin multilateral eforturi
lor R.A.U în vederea restabilirii su
veranității asupra teritoriilor ce i-au 
fost luate cu forța. în acest con
text. el a menționat că Iugoslavia se 
va strădui să acorde. în limita posi
bilităților sale, o contribuție, maximă 
la eforturile în vederea găsirii unei

soluții pașnice pentru criza din O-, 
rientul Apropiat.

R.A.U. și R.S.F. Iugoslavia con
damnă escaladarea războiului din In
dochina și cer retragerea totală, a 
trupelor americane,-- ca o condiție ne
cesară pentru instaurarea păcii.

Anwar Sadat și Iosip Broz Tito au 
constatat o evoluție pozitivă în po
ziția multor țări față de' R.P. Chi
neză și au subliniat că este nepermis 
și lipsit de logică să nu i se ofere 
posibilitatea unei națiuni atît de mari 
să beneficieze de drepturile Sale le
gitime și să-și ocupe locul ce-i re
vine în 'organizația mondială.

Ei și-au exprimat satisfacția pen
tru dezvoltarea cu succes a colabo
rării reciproce multilaterale și au ho
tărît să depună noi eforturi în ve
derea întăririi relațiilor de prietenie 
și consolidării colaborării in toate 
domeniile. Este în interesul celor 
două țări, se apreciază în comunicat, 
ca ele să promoveze relațiile econo
mice, să extindă colaborarea multi
laterală pe termen lung, colaborarea 
în industrie și în domeniul tehnico- 
științific. Nivelul atins în dezvolta
rea economică a celor două țări 
poate determina, în continuare, noi 
forme de cooperare. în conformitate 
cu sistemele economice ale celor 
două țări, poate duce la o lărgire a 
schimburilor de mărfuri, precum și 

' la instaurarea altor forme de coope
rare bilaterală. S-a căzut de acord, 
de asemenea, să se examineze posi
bilitățile unei participări mai intense 
a întreprinderilor iugoslave la reali
zarea planului de dezvoltare econo
mică a R.A.U.

Președintele Anwar Sadat a accep
tat invitația de a vizita. Iugoslavia.

ORIENTUL Ă P ROPIA T
NOI INCIDENTE IN IORDANIA

în problemele militare
I

sub focul criticii

AMMAN 21 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Oficiului de infor- . 
mâții al organizației Al Fatah de la 
Beirut, citat de agenția U.P.I., a a- 
nunțat că forțele guvernamentale 
iordaniene au atacat sîmbătă mai 
multe baze ale organizațiilor palesti- 
ncne de rezistență din Valea Ior
danului și că luptele continuau Încă 
in primele ore ale zilei de duminică. 
Incidentele au inceput, a precizat el, 
în apropierea localității Khurayyat, 
prin atacarea, de. către forțele iorda
niene, a unei patrule de fedaini. 
Apoi unitățile armate iordaniene au 
Supus ținui ■ puternic foc de-mitralie
re și artilerie mai multe baze ale 
rezistenței palestinene, situate în a- 
ceeași zonă.

Agenția France Presse arată, pe de 
altă parte, că un purtător de cuvint 
al Ministerului de Interne iordanian I 
a dezmințit duminică zvonurile, po- 8 
trivit cărora autoritățile ar intențio
na să organizeze percheziții în unele 
cartiere ale Ammanului, în căutarea 
depozitelor de armament greu ale 
organizațiilor palestinene de rezis
tență. El a subliniat că o acțiune în 
acest sens a fost încheiată cu puțin 
timp în urmă. Purtătorul de cuvînt 
nu ș-a referit în declarația sa la afir
mațiile surselor palestinene referi
toare la incidentele de simbătă și du
minică dintre unități ale armatei și 
grupurile de fedaini.

★
CAIRO 21 (Agerpres). — Referin- 

du-se la recenta reuniune a ambasa
dorilor Franței, Marii Britanii, 
S.U.A. și U.R.S.S. la O.N.U., ziarul 
„Al Ahram" arată că ea a fost con
sacrată examinării problemei garan
țiilor ce ar urma să fie oferite, 
eventual, părților aflate în conflict 
în Orientul Apropiat, în cazul înche
ierii unui tratat de pace. Ambasa
dorii, relevă „Al Ahram", au discu
tat, totodată, despre misiunea unei 
eventuale forțe internaționale de* 
pace la frontierele dintre țările arabe 
și Israel.

★
AMMAN. — Consiliul de Miniștri 

al Iordaniei s-a reunit sîmbătă seara 
pentru a lua cunoștință de acordul 
de principiu realizat între reprezen
tanții cabinetului iordanian și dele
gația administrației conductei „Ta- 
pline"/ în legătură cu sporirea re- 
devențelor pe care compania petro-.

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

TV CONTRA 
CINEMATOGRAF

236 milioane, acesta era nu
mărul televizoarelor existente 
pe glob în anul 1968, potrivit 
datelor furnizate de anuarul 
statistic al UNESCO. Cifra este 
de opt ori superioară celei din 
1953 și pune în evidență rapidi
tatea cu care se propagă televi
ziunea în lume.

Acest „boom" spectaculos este 
In directă legătură cu descrește
rea interesului marelui public 
față de sălile de cinematograf, 
în același an, 1968, amatorii de 
cinema din Anglia au frecven
tat, în medie de 4 ori, sălile de 
cinematograf, față de cinci ori 
în 1967. în S.U.A., unde publi
cul dispune de 9 800 săli de pro
iecție, la care se adaugă 3 600 de 
„drive-ins" (cinematograf în aer 
liber pentru ’ automobiliști) — 
frecvența medie a fost de 7 per
soane ; în Franța de 4 persoane, 
în Italia de 11 persoane.

CEAS DE MASĂ 
ELECTRONIC

Potrivit presei americane, în 
fiecare an 15 000 de copii ameri
cani își găsesc moartea din pri
cina unor jucăjii primejdioase, 
cum ar fi, de pildă, revolvere și 
pistoâle-mitralieră „realiste" 
lansate pe piață de către diver
se firme. Alți 700 000 de copii, 
mai „norocoși", se aleg din a- 
ceeași cauză cu diverse răni. A- 
larmate de aceste dramatice e- 
fecte, autoritățile au dispus re
tragerea de pe piață a patru ti
puri de jucării, care s-au dove
dit extrem de primejdioase. Dar 
această decizie este contestată 
de firmele producătoare care 
s-au adresat instanțelor de ju
decată. Singura concesie pe care 
ele sint dispuse să o facă ar 
consta în „semnalarea" pe am
balajul jucăriilor a gradului de 
periclitate la care se vor ex
pune micii lor clienți...

malurile Rinului. Suprafața sa 
totală de expunere va fi de 
175 000 mp. Primele hale vor 
fi inaugurate in toamna acestui 
an. cu prilejul deschiderii Tîr- 
gului . materialelor sintetice 
„K-71“.

în total, vor fi amenajate 15 
hale, in clădirea centrală â tîr- 
gului, înaltă de 48 metri, se a- 
menajează săli de birou, un 
club, filiale bancare, studiouri . 
de radio și televiziune, săli cu 
capacități de 500—1 200 locuri, 
instalații de traducere simulta
nă în șase limbi.

CE MAI POATE FACE 
UN URANGUTAN

»

lieră americană le plătește statului 
iordanian.

★
— Comitetul Central al 

____pentru eliberarea Pa
lestinei s-a întrunit simbătă ■ seara la' 
Damasc pentru a examina proble- 
mele"ce vor figura pe ordinea de zi 
a viitorului Consiliu național pa- 
lestinean. ale cărui lucrări se vor 
desfășura la Cairo, începînd de la 27 
februarie a.c. Nu au fost date publi
cității amănunte în legătură cu re
zoluțiile sau recomandările adoptate- 
la această reuniune. Agenția Reuter 
apreciază însă că una din proble
mele discutate a fost posibilitatea 
unificării acțiunilor unităților de co
mando palestinene.

DAMASC.
Organizației

„Anglia nu mai este o putere 
mondială, dar ea rămine anga
jată pe tot globul". Astfel sin
tetizează revista „ECONOMIST" 
politica guvernului englez în 
problemele apărării, așa cum a 
fost ea oglindită in „Cartea 
albă" publicată zilele trecute la 
Londra. Intr-adevăr-, documentul 
respectiv caută să teoretizeze 
ideea că „interesele politice și 
comerciale ale Angliei sînt 
mondiale". De aici reiese că pre
zența militară engleză in Extre
mul Orient, Oceanul Indian, 
Marea Mediterană, în Atlantic 
etc. nu va fi restrînsă ci, 
dimpotrivă, vor fi depuse e- 
forturi pentru a o conso
lida. Acest lucru reiese și din 
cifrele date publicității, care, 
prevăd o creștere cu 265 milioa
ne lire sterline a cheltuielilor 
militare, față de estimările de 
anul trecut. „Anglia este datoa
re să asigure protecția pozițiilor 
sale deteste mări ca și ale a- 

. celora față de care are obligații 
speciale asumate prin tratate și 
prin alte aranjamente" — se a- 
rată în „Cartea albă". Prin urma
re, după cum subliniază ziarul 
■„GUARDIAN", politica actualu
lui guvern în acest domeniu 
face un viraj radical față de a- 
ceea a guvernului precedent (la
burist) care stabilise „retragerea 
forțelor de la Est de Suez și 
concentrarea lor în Europa". 
„Pentru a justifica bugetul mî- 
litar-reeord în timp <le pace, 
scrie ziarul „MORNING STAR", 
„Cartea albă" în problemele apă
rării reînvie vechi sloganuri ale 
războiului rece".

Desigur, pentru unele cercuri 
ipteresate în producția de ar
mament paginile „Cărții albe" 
reprezintă o lectură plăcută. Dar, 
pentru englezii de rînd ele re
prezintă o pilulă amară. „An- 

• glia își va mări contribuția pen
tru N.A.T.O. cu 32,5 milioane 
lire ca să ușureze cheltuielile 
militare ale guvernului american 
în Europa", scrie „DAILY EX
PRESS". La rîndul său, „DAILY 
MAIL" subliniază că bugetul 
militar „reprezintă 5,5 la sută din 
venitul național și este cu 308 
milioane lire mai mare decit cel 
destinat educației". „Unde se duc 
banii noștri ?“ — întreabă ziarul

„SUN", dînd glas nemulțumirii 
stîrnite in rîndul opiniei publi
ce britanice de felul în care a 
fost concepută distribuirea fon
durilor în noul buget financiar 
care începe la 1 aprilie.

în numeroasele analize critice 
care au urmat publicării acestui 
document se subliniază faptul, că 
în timp ce cheltuielile militare 
vor crește, sumele alocate pentru 
locuințe, sănătate, școli, specta
cole etc., se reduc cu 217 mi
lioane lire. „Astfel, scrie „MOR
NING STAR", cheltuielile mili
tare subminează securitatea po
porului în loc să o apere".

Este deosebit de semnificativ 
că în ziarele în care a fost pu
blicată „Cartea albă", s-a anun
țat că numărul șomerilor din 

- Anglia a depășit 750 000, ni
velul atins fiind printre cele 
mai ridicate din 
decenii. Aceasta 
nat declanșarea 
aspre la adresa 
nomice a guvernului 
dința Camerei Comunelor. „Ca
mera nu are încredere în politica 
economică și industrială a gu
vernului" — se arată în moțiu
nea de cenzură prezentată de la
buriști.

„Cartea albă" încearcă să „jus
tifice rolul Angliei Ia Est de 
Suez" — după cum scrie 
ziarul „GUARDIAN",, și men
ționează că forțele engleze 
„vor rămine permanent în r 
Extremul Orient". în ciuda 
unei asemenea previziuni, a- 
ceastă prezență se află sub 
semnul întrebării. După cum se 
ștîe, pactul celor cinci țări (An
glia, Australia, Noua Zeelandă, 
Singapore și Malayezia) încă nu 
a luat ființă ; o întîlnire la ni
vel ministerial abia urmează să 
aibă.loc în luna aprilie. în ceea 
ce privește zona Golfului Persic, 
reprezentantul britanic, William 
Luce, s-a întors din al dpilea 

I turneu fără să reușească să 
creeze plănuita federație a ce
lor nouă șeicate. De aceea, este 

, greu de precizat dacă în viitor 
evenimentele vor evolua așa 
cum au prevăzut autorii „Cărții 
glbe".

ultimele trei 
a determi- 

unor critici 
politicii eco- 

în șe-

i

Londra.
N. PLOPEANU

agențîîh de presă transmit:

în cadrul Institutului de cer
cetări științifice de pe lingă In
dustria de ceasuri a U.R.S.S. a 
fost realizat un ceas de masă 
fără cadran. Obișnuitul cadran a 
fost înlocuit cu un tablou cifric

(după cum se vede din imagine). 
Ceasul este acționat de o bate
rie obișnuită și are un mare 
grad do precizie, toleranța ad
misă nedepășind 20 secunde în 
24 de ore.

Cercetătorii institutului lu
crează în prezent la- realizarea

DUSSELDORF-ORAȘ 
TÎRG

>

Unul dintre cele mai mari și 
mai moderne tîrguri internațio
nale din lume se află in curs 
de construcție in orașul vest- 
german Diisseldorf, situat pe

Juriul întrunit pentru acor
darea premiilor expoziției tine
rilor pictori moderniști din 
Kansas a adoptat o decizie care 
mai tirziu avea să fie serios 
controversată. Cîștigătorul ma
relui premiu — Jim Djakarta, 
s-a dovedit a fi un... urangutan, 
pensionar al grădinii zoologice 
din orașul Topik, statul Kansas. 
In această situație, juriului i-a 
rămas o singură scuză, și anume 
aceea că premiul a fost acordat 
unui concurent cu adevărat ti- 
năr. Pensionarul grădinii zoolo
gice din Topik nu are decit 
cinci ani...

150 000 de oameni ai 
muncii din Marea Briianie 
au participat duminică la demons
trația desfășurată la Londra, în semn 
de protest împotriva proiectului gu
vernamental de reformă a legislației 
sihdicale. Potrivit aprecierii observa
torilor, demonstrația de duminică de 
la Londra, a fost una dintre cele mai 
mari manifestații muncitorești vă
zute vreodată în capitala britanică.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Federale 
a Germaniei, Walter Scheel- 3 
sosit duminică la Bonn, după o vizită 
oficială de cinci zile în Statele Unite. 
La . Washington, șeful diplomației 
vest-germane a fost primit de pre
ședintele S.U.A.. Richard Nixon, și a 
avut convorbiri cu secretarul de stat 
american pentru afacerile externe, 
William Rogers, cu reprezentanți ai 
Comisiei pentru afacerile externe 
a Senatului și cu ministrul comer
țului, Maurice Stans. La sediul Na
țiunilor Unite din New York, Scheel 
a avut o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant.

Conflictul de muncă din 
transporturile aeriene fran
ceze. £>en*;ru prima oară în istoria 
transporturilor aeriene, toate avioa
nele comerciale ale unei țări — în 
cazul de față este vorba despre 
Franța — se află la sol pentru o pe
rioadă nedeterminată, informează a- 
genția France Presse. Pe aeroportu
rile Orly și Bourget sînt paralizate 
158 de aparate, în urma deciziei 
companiilor „Air France", „Uta“ și 
„Air-Inter“ de a suspenda zborurile 
pînă la soluționarea conflictului în
tre conducere și personalul navi
gant. După cum s-a mai informat, 
personalul a declarat grevă săptă- 
mîna trecută, în sprijinul unor re
vendicări economice. Greva urma să 
se încheie duminică noaptea, la 
orele 24,00 dar conducerile celor trei 
companii au hotărît suspendarea tu
turor zborurilor.

Țăranii chilieni sprijină 
politica guvernului în do
meniul agricol iși exprimă 
speranța că reforma agrară va fi dusă 
la bun sfirșit, se arată intr-o decla
rație a Confederației naționale a ță
ranilor din Chile. Declarația sublinia
ză, de asemenea, că, în ultimul timp, 
în țară s-au intensificat acțiunile la
tifundiarilor și politicienilor de 
dreapta împotriva transpunerii în 
viață a reformei agrare.

Tribunalul din Madrid • 
pronunțat sîmbătă sentința în proce
sul intentat împotriva a trei persoane 
acuzate de apartenență și propagandă 
in sprijinul organizației basce „ETA". 
Acuzații au fost condamnați la 13 luni 
închisoare și la plata unor amenzi 
importante. De asemenea, o altă per
soană, acuzată de „propagandă ile
gală" în favoarea Partidului .Comu
nist din Spania, a fost condamnată 
la un ăn de detențiune.

Petrolierul norvegian 
„Fernkastl", ** u” deplasament 
de aproximativ 100 de mii. de tone, 
a eșuat la 350 mile de portul spaniol 
Cadix. Șapte membri ai echipajului 
și-au pierdut viața.

Curtea Supremă a Indiei 
a respins apelul prezentat 
de forțele de dreapta din 
țară, prin care cereau ea desemnarea 
Indirei Gandhi în funcția de prim- 
ministru să fie declarată ilega
lă. Recent, forțele de dreapta 
au cerut să fie decretate ilegale ale
gerea lui Venkata Giri în postul de 
președinte al Indiei și naționalizarea 
a 14 mari bănci de comerț. Observa
torii politici apreciază că tentativele 
reacțiunii sînt strîns legate de apro
piatele alegeri parlamentare și urmă
resc discreditarea liniei politice pro
movată de Partidul Congresul Națio
nal Indian, linie orientată spre reali
zarea unor transformări economice 
radicale.

La Roma ' au îneePut lucrările

VARȘOVIA — 21. Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: La Varșovia și-a în
chis porțile expoziția de ■ ele
mente electronice de automati
zare, organizată de întreprin
derea română de comerț exterior 
„Electr onum". Timp de 5 zile, 
expoziția, care a stirnit un deo
sebit interes, a fost vizitată de 
peste 2 000 de specialiști, repre
zentanți ai unor mari întreprin
deri și instituții din Varșovia și 
din alte orașe poloneze. Specia
liștii români, preZenți cu acest 
prilej în capitala poloneză', au 
purtat discuții cu reprezentanți 
ai unor întreprinderi poloneze 
profilate pe producția de ele
mente electronice. întreprinde
rea română ^Electronum" a sem
nat cu parteneri polonezi un 
contract privind exportarea in 
Polonia a unor aparate și ele
mente de tipul celor prezentate 
la expoziție.

★
BERLIN 21 — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite : 
în încheierea turneului in R.D. 
Germană, corul Madrigal a sus
ținut. la 20 februarie, un concert 
în cadrul celei de-a 3-a bienale 
a muzicii de la Berlin. Formația 
română a prezentat, sub condu
cerea prof. Marin Constantin, un 
program cuprinzînd lucrări ale 
unor compozitori români con
temporani.

*
LONDRA. — In zilele de 19 și 

20 februarie, la „Royal Albert 
Hall" din Londra a avut ,loc un 
festival de folclor organizat cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea Societății en
gleze de muzică populară. La 
spectacolele prezentate in ca
drul festivalului a participat., 
alături de cunoscute formații 
artistice din Anglia, și ansam
blul folcloric „Făgărașul" din 
Brașov. Artiștii români au fost 
îndelung aplaudați de public.

unui simpozion italo-sovietic în pro
blemele securității europene

Karl Winand și Werner 
MerteSf secretari ai fracțiunilor 
partidelor social-democrat și liber- 
democrat din Bundestagul vest-ger- 
man, au părăsit Moscova, informează 
agenția TASS. Ei au vizitat Uniunea 
Sovietică la invitația Grupului par
lamentar al U.R.S.S. Karl Winand și 
Werner Mertes au examinat cu con
ducătorii Grupului parlamentar so
vietic problema dezvoltării contacte
lor între parlamentarii celor două 
țări.

Generalul Ne Win, șeful 
Consiliului Revoluționar din 
Birmania, a plecat sPre Londra, 
unde urmează să fie supus unui tra
tament medical, s-a anunțat oficial 
în capitala Birmaniei. Totodată, s-a 
făcut cunoscut că Ne Win și-a anu
lat vizita pe care trebuia să o efec
tueze zilele următoare în Nepal, pre
cum și vizita programată pentru lu
na viitoare în Australia.

0 creștere substanțiala 
a numărului șomerilor din 
Danemarca 8 'fost. înregistrată 
la începutul anului 1971. Potrivit da
telor oficiale, în prezent, șomerii re
prezintă aproximativ 6 la sută din 
totalul populației ocupate în econo
mie. în unele ramuri, cum ar fi, de 
pildă, construcțiile, acest. procent 
se ridică pînă la 20 la sută.

Robert Smith, subsecre
tar de stat al S.U.fi. pentru 
probleme africane, a sosit sîmbătă 
seara la Tunis pentru o vizită de 
patru zile.

Populația Indiei era de 
553 964 000 locuitori la începutul anu
lui i97l Anual, numărul locuitorilor 
Indiei-crește cu 2,5 la sută.
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