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ȘEDINȚA COMUNĂ A CONSILIULUI DE STAT 
SI A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
La 10 aprilie 1969, Consiliul de Stat și Consiliul de 

Miniștri ale Republicii Socialiste România s-au întrunit 
în ședință comună, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.

Președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, a prezentat informarea cu privire la 
lucrările Consfătuirii de la Budapesta a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Au fost ascultate în continuare raportul Co
misiei Marii Adunări Naționale pentru problemele de 
apărare, prezentat de președintele comisiei, tovarășul 
Vasile Patilineț, și raportul Comisiei Marii Adunări Na
ționale pentru politica externă, prezentat de președin
tele comisiei, tovarășul Mihai Dalea. Examining din în
sărcinarea Consiliului de Stat documentele adoptate la 
Consfătuire, cele două Comisii le-au avizat favorabil.

Au luat cuvintul tovarășii : Cheorghe Gaston Marin, 
Manea Man eseu, Ion Stănescu, Ion Hiescu, Gheorghe 
Apostol și Janus Fazecas.

După disrâțiile care au avut loc. Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri au aprobat în unanimitate ac
tivitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretar General al C.C. al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat, de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, Președintele Consiliului de Miniștri, 
și de ce l al ți membri ai delegației Republicii Socialiste 
România la Consfătuire, apreciind că ea răspunde în
tru totul politicii externe a partidului și statului nos
tru, pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporu
lui român, a prieteniei, alianței și colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste, a cauzei păcii, destinderii 
și colaborării internaționale în Europa și in lume.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au dat o 
înaltă apreciere modului în care delegația Republicii 
Socialiste România, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și-au îndeplinit mandatul încredințat de conducerea 
Partidului și Sta tul ut

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au adoptat 
în unanimitate Ho țări rea cu privire la aprobarea do
cumentelor referitoare la perfecționarea structurii și or
ganelor de conducere ale Tratatului de la Varșovia 
și Hotărî rea cu privire la aprobarea Apelului statelor 
particiDante la Tratatul de la Varșovia către toate statele 
europene.

In încheiere a luat cu vin tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

HOTARIRE
CU PRIVIRE LA APROBAREA DOCUMENTELOR REFERITOARE 

LA PERFECTIONAREA STRUCTURII Șl A ORGANELOR DE CONDUCERE 
ALE TRATATULUI DE LA VARȘOVIA

Stimați tovarăși,

Consider că ședința comună 
a Consiliului de Stat si a Con
siliului de Miniștri care a 
dezbătut documentele adop
tate la Budapesta, are o im
portanță deosebită.

Această importanță rezidă, 
în primul rînd, în faptul că 
subliniază atenția pe care par
tidul, guvernul, poporul nos
tru o dau documentelor adop
tate, atât celor care se referă 
la perfecționarea și îmbună
tățirea conlucrării armatelor 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, cît și a 
Apelului pentru o consfătuire 
a popoarelor din Europa; în 
același timp, Importanța aces
tei ședințe constă în faptul că 
ea exprimă consecvența cu 
care aplicam hotărîrîle stabi
lite de Conferința Națională a 
partidului nostru, de Marea 
Adunare Națională. Ea do
vedește că problemele de in
teres deosebit pentru activita
tea partidului, guvernului, sta
tului, poporului nostru sînt 
emanația organelor constitu
ționale în drept să hotărască 
și să adopte asemenea acte.

Aceasta demonstrează odată 
mal mult că am pus capăt 
practicilor cind asemenea do
cumente de importanță națio
nală majoră nu erau adoptate 
de organele constituționale ; și 
în viitor vom acționa în acest 
sens, vom respecta cu sfințe
nie hotăririle stabilite de 
partid, de Marea Adunare Na
țională — forul suprem al 
puterii de stat — astfel ca a- 
supra problemelor privind 
securitatea țării, activitatea de 
politică internațională, si nu 
poată decide decit organele 
constituționale. Acesta este 
un lucru deosebit de impor
tant pentru viața națiunii 
noastre <i tin să subliniez că 
ea nu reprezintă o poziție de 
coulunctură ci o orientare per- 
maneptă în activitatea statu
lui nostru Noi apreciem că do
cumentele militare semnate la 
Budapesta corespund princi
piilor politicii noastre si de a- 
ceea noi am considerat nece
sar să le adoptăm. Aceste do
cumente au făcut obiectul a- 
nalizei Comitetului Executiv

Stat și de către Guvernul țării 
subliniază, odată în plus, ho- 
tărîrea întregii noastre na
țiuni de a veghea la respecta
rea cu sfințenie a acestor 
principii.

Desigur, tovarăși, prin a- 
ceasta noi nc luim obligația 
de a respecta semnăturile pe 
care le-am pus pe aceste do
cumente, ca pe toate tratatele 
încheiate de țara noastră, și 
de a acționa pentru perfec
ționarea continuă a forțelor 
noastre armate și a colaboră
rii militare eu statele partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, pentru a ridica capaci
tatea de luptă a țării noastre, 
fiind gata de a ne îndeplini 
obligațiile în cazul unui iatac 
imperialist împotriva vreunui 
stat participant la Tratatul 
de Ia Varșovia.

In ce privește Apelul adre
sat Ia Budapesta pentru secu
ritate în Europa, el are o im- 

; portantă deosebită pentru că 
intervine într-un moment în 
care, după aprecierea noastră, 
există condiții favorabile pen
tru a se putea realiza pași 
înainte în această direcție. 
Felul cum a fost primit acest 
apel de către opinia publică și 
multe cercuri conducătoare 
din Europa, demonstrează jus
tețea acestei aprecieri a noas
tre, demonstrează că apelul 
este bine venit și că avem da
toria să acționăm ferm pentru 
a contribui la înfăptuirea de
zideratelor pe care le cu
prinde.

Hotărîrea pe care a luat-o 
și în această privință Consi
liul de Stat și Guvernul Re
publicii noastre, apelul so
lemn către toate guvernele 
europene pe care îl adresăm, 
vor exercita, fără îndoială, o 
influență pozitivă în direcția 
dezvoltării colaborării între 
popoarele europene, pe calea 
înfăptuirii securității. Aceasta 
pune în fața Ministerului de 
Externe, a celorlalte organe 
de stat sar***nl noi șl credem 
că ele se vor achita cum tre
buie de aceste importante în
datoriri.

Aș dori să subliniez, tova 
varăși, că consfătuirea care a 
avut loc in martie la Buda-

că atunci cind se acționează 
în spiritul principiilor mar- 
xist-leniniste, principii care 
stau la baza relațiilor dintre 
țările socialiste, se pot găsi 
soluții tuturor problemelor, 
chiar celor mai complicate, se 
poate asigura realizarea co
laborării și unității țărilor so
cialiste. în acest spirit parti
dul, guvernul, statul nostru 
sînt hotărîte să acționeze și 
în viitor, dezvoltând relațiile 
cu țările socialiste, membre 
ale Tratatului de la Varșovia, 
cit și cu celelalte țări socia
liste, considerînd că în situația 
cînd există 14 țări socialiste 
sistemul socialist îșl poate 
afirma din plin forța și com
bativitatea numai prin colabo
rarea și prin unitatea tuturor 
acestor ț&ri. In același timp, 
conform politicii noastre, con
form însăși hotărîrii adoptate 
cu privire Ia securitatea în 
Europa, vom acționa și în vii
tor pentru a dezvolta colabo
rarea cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială.

Vreau să informez Consiliul 
de Stat și guvernai că în 
cursul vizitei recente în Tur
cia am putut constata la con
ducătorii acestei țări — țară 
avînd altă orîpduire socială și 
aparținînd altui bloc militar 
— dorința de a găsi căi de 
dezvoltare a colaborării atît 
în domeniul relațiilor bilate
rale, cît și în rezolvarea pro
blemelor internaționale, a 
problemei păcii în Europa și 
lume. Am putut constata a- 
ceeași dorință, tovarăși, și la 
alte guverne cu care am avut 
contacte în ultima vreme, am 
ajuns la concluzii similare și 
cu atțî reprezentanți ai diferi
telor state europene și de pe 
alte continente. Remarc a- 
ceasta pentru a sublinia încă 
odată că adoptarea Apelului 
pentru securitate europeană, 
chemarea pe care noi o adre
săm statelor pentru colabo
rare pașnică are un ecou po
zitiv iu întreaga lume și că 
există șanse să obținem suc
cese în această direcție. Gu
vernul român își propune să 
acționeze consecvent și ener
gic în această direcție si ho- 
tărîrea unanimă de astăzi este 
încă o confirmare a voinței 
organelor noastre de stat, a

Consiliul de Stat și Consiliul da Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, ascultând informarea președin
telui Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, și raportul Comisiei Marii Adunări Naționale 
pentru problemele de apărare, prezentat de președin
tele Comisiei, tovarășul Vasile Patilineț, hotărăsc să 
aprobe activitatea și poziția reprezentanților Republi
ci Socialiste România la Consfătuirea Comitetului Po- 
<ic Consultativ al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, ținută la Budapesta, precum și statutul Co
mitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la

Tratatul dc la Varșovia, noul statut al forțelor armate 
unittf și al comandamentului unificat și celelalte docu
mente avînd ca scop perfecționarea în continuare a 
structurii și a organelor de conducere ale organizației 
defensive a Tratatului de la Varșovia.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri însărcinează 
pe Ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste 
România sa ia măsurile necesare pentru ca forțele ar
mate să poată să-și îndeplinească obligațiile ce le re
vin, în temeiul Tratatului de la Varșovia, în cazul unui

atac armat In Europa. împotriva unei țări membre a 
Tratatului.

Pornind de la premisa că atîta timp cît există 
N.A.T.O. este necesară menținerea Tratatului de la Var
șovia, Consiliul de Stat și guvernul român își exprimă 
convingerea că documentele adoptate la consfătuirea 
din martie vor contribui la dezvoltarea colaborării mi
litare a statelor participante la Tratat, la întărirea ca
pacității lor de apărare împotriva unui eventual atac 
militar imperialist, în interesul cauzei păcii și socialis
mului în lume.

al C.C. al P.C.R. care lo-a 
aprobat în unanimitate. Adop
tarea lor, de asemenea, în una
nimitate. de către Consiliul de

pesta constituie o manifes
tare a unității țărilor socia
liste participante la Tratatul 
de la Varșovia, demonstrează

poporului nostru de a nu pre
cupeți nimic in lupta pentru 
pace și prietenie între popoa
re.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Miniștri, 
ION GHEORGHE MAURER

H O T Â R I R E
CU PRIVIRE LA APROBAREA APELULUI STATELOR PARTICIPANTE •

LA TRATATUL DE LA
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 

Socialiste România, ascultând informarea președintelui 
Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
și raportul Comisiei Marii Adunări Naționale pentru 
politică externă, prezentat de președintele Comisiei, to- 
vaiășul Mihai Dalea, hotărăsc să aprobe activitatea și 
poziția reprezentanților Republicii Socialiste România 
Ia Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la Varșovia, ținută la 
Budapesta, precum și Apelul statelor participante la 
Tratat către toate statele europene pentru intensificarea 
eforturilor îndreptate spre întărirea păcii, securității și 
colaborării în Europa.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republi
cii Socialiste România își exprima acordul cu privire la 
pregătirea și ținerea unei Conferințe europene în pro
blemele securității și colaborării în Europa. Largul ecou 
pozitiv al Apelului în opinia publică din Europa și din 
lume, primirea favorabilă din partea cercurilor guverna
mentale, precum și din partea a numeroase partide po
litice, organizații obștești, personalități de cele mai di
ferite concepții politice, filozofice șî religioase subliniază 
însemnătatea acestei inițiative, arata ca ea vine în în
tâmpinarea aspirațiilor de pace ale popoarelor, răspunde 
□nor cerințe și preocupări actuale ale vieții internațio
nale. Situația din Europa îndreptățește sa se aprecieze 
că există posibilități reale ca, prin eforturi comune, să 
se înainteze cu succes pe calea destinderii, spre înfăp
tuirea securității europene.

VARȘOVIA CĂTRE TOATE STATELE EUROPENE*
Republica Socialistă România apreciază că principala 

modalitate pentru consolidarea păcii și înfăptuirea secu
rității europene constă în dezvoltarea relațiilor multila
terale, economice, politice, tehnico-științifice și cultu
rale între toate statele continentului, indiferent de orîn- 
duirea lor social-politică. Temelia sigură a dezvoltării 
cooperării rodnice între state, a eliminării germenilor 
de neînțelegere și disensiuni, a întăririi încrederii re
ciproce rezidă în respectarea neabătută a dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur soarta, a principiilor 
suveranității și independenței naționale, egalității în 
drepturi, -neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc. România nutrește convingerea că dezvoltarea 
colaborării europene a fost și rămîne unica alternativă 
reală la politica cercurilor agresive, militariste și revan
șarde de încordare în relațiile internaționale, de menți
nere a divizării Europei în blocuri militare, de conti
nuare a cursei înarmărilor.

In abordarea problemelor europene trebuie să se 
pornească de la realitățile postbelice, de la inviolabili
tatea granițelor, de la existența celor două state ger
mane șî necesitatea normalizării relațiilor cu acestea. 
Avînd în vedere că existența grupărilor militare opuse 
constituie o sursă principală de neîncredere și încor
dare, un obstacol în calea unei largi cooperări europene, 
România, împreună cu alte state socialiste, se pronunță, 
așa cum s-a arătat în Declarația de la București din 
iulie 1966, și cum s-a reafirmat în recentul Apel, împo
triva divizării lumii în blocuri militare, a cursei înarmă

rilor, pentru desființarea bazelor militare strain^, pentru 
înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară.

Consiliul de Stat și guvernul României își exprimă 
convingerea ca pentru pregătirea și reușita Conferinței 
statelor europene, care ar putea deveni un eveniment 
remarcabil în viața continentului, este necesară crearea 
unui climat de încredere, colaborare și înțelegere re
ciprocă, ceea ce presupune ca toate statele să se abțină 
de la demonstrații și acte de forță, inclusiv efectuarea 
de manevre militare pe teritorii străine sau la granițele 
unor state, de la orice acțiuni de natură să determine 
un regres în viața internațională europeană. Mai mult 
decît oricînd se impune din partea factorilor de răspun
dere ai țărilor europene concentrarea eforturilor în di
recția unei politici constructive, înfăptuirea de pași con- 
creți și măsuri efective pentru continuarea și dezvolta
rea procesului de destindere, pentru intensificarea con
tactelor și colaborării în cele mai variate domenii, pen
tru îmbunătățirea continuă a atmosferei politice în 
Europa.

înfăptuirea securității europene și organizarea Con
ferinței statelor continentului corespund intereselor tu
turor popoarelor; orice progres pe calea pregătirii și 
organizării Conferinței este de natură să favorizeze atît 
colaborarea între țările europene, cît și îmbunătățirea 
relațiilor cu țările de pe toate continentele, în interesul 
destinderii și consolidării păcii în întreaga lume.

(Continuare în pag. a lU-d)

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 10 aprilie a.c., a 

avut loc Ia Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Consi
liului de Stat.

La ședință au participat mi
niștri și președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat 
sarcinile carc-i revin ca urmare 
a hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11 martie a.c. și a 
prevederilor Constituției, astfel 
cum acestea au fost adoptate la 
ultima sesiune a Marii Adunări

Consiliul a aprobatNaționale.
principiile pe baza cărora va fi 
elaborată reglementarea cu pri
vire Ia modul de exercitare a 
atribuțiilor de control ce-i revin 
potrivit Constituției, 
cu privire la modul 
misiile permanente 
Adunări Naționale 
fășura activitatea.

Consiliul de Stat a analizat 
activitatea de rezolvare a cere
rilor, reclamațiilor și sesizărilor 
ce i-au fost adresate în anul 
1968 și a subliniat necesitatea 
ca toate organele de stat să 
acorde atenția cuvenită solu-

precum și 
în care co

aie Marii 
își vor des-

ționării operative și temeinice 
a petițiilor oamenilor mun
cii și să se ocupe de valorifica
rea cît mai eficientă a propune
rilor și sesizărilor acestora cu 
privire la rezolvarea problemelor 
vieții de stat și obștești, Ia îm
bunătățirea muncii în toate sec
toarele de activitate.

Consiliul de Stat a adoptat, 
de asemenea, proiectul de decret 
privind apărarea secretului de 
stat. în urma dezbaterilor, Con
siliul a dispus îmbunătățirea unor 
articole, astfel îneît decretul să 
contribuie la întărirea răspunde-

rii conducătorilor organizațiilor 
socialiste în ceea ce privește lua
rea măsurilor de apărare a se
cretului de stat, precum și a răs
punderii directe a salariaților, 
cărora, prin natura serviciului, 
le sînt încredințate astfel de se
crete.

în continuarea lucrărilor sale, 
Consiliul de Stat a ratificat ur
mătoarele acorduri internațio
nale :

— Acordul cultural dintre gu
vernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Regatului 
Maroc;

— Acordul de colaborare cui- 
turală și științifică dintre guver- w 
nul Republicii Socjaliste Româ
nia și guvernul Republicii Africa 
Centrală ;

— Acordul de cooperare eco
nomică și tehnică, Acordul de 
cooperare în domeniul petrolier W 
și Acordul comercial, dintre 
vernul Republicii Socialiste 
mânia și guvernul Regatului 
șemit al Iordaniei.

în încheiere, Consiliul de A 
Stat a examinat și aprobat unele 
cereri de grațiere care î-au fost 
adresate. W

gu-
Ro-
Ha- “
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• Nu justificări, 
ci organizare 
superioară soli

cită actuala cam
panie agricolă
ÎNPAG.A3-A:
• Orizontul gindirii politice

a studenților

Informarea în con
textul sistemului 

educativ

Angajament

realizat
Fabrica de confecții din Cra

iova, una din cele mai mari și 
mai modeme din țară, a atins, 
la începutul acestei luni, prin
cipalii parametri tehnico-eco- 
nomici proiectați. Evenimentul 
a avut loc cu un trimestru 
mai devreme decît se prevă
zuse. In acest fel, muncitorii, 
inginerii. și tehnicienii între
prinderii și-au Îndeplinit an
gajamentul luat în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară in 
cinstea împlinirii unul sfert 
de veac de Ia eliberarea 
României de sub jugul fas
cist.

In prezent se realizează zil
nic o producție valorică de 
1780 000 lei.

Preocuparea deosebită ma
nifestată de conducerea între
prinderii pentru calificarea 
muncitorilor, măsurile între
prinse în direcția utilizării 
mai bune a capacităților de 
producție și timpului de lu
cru, au fost principalii factori 
care au determinat obținerea 
acestui succes.

(Agerpres)

Astăzi sosește primul ministru 
al Suediei, TAGE [RLAMJEIl

La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, astăzi sosește în 
București, într-o vizită oficială, primul ministru al Suediei. 
Tage Erlander, însoțit de ministrul afacerilor externe. Torsten 
Nilsson.

Născut în anul 
1901, în localita
tea R an s t a r. 
dintr-o familie 
de învățători, 
Tage Erlander 
si-a făcut stu
diile la Karl
stad. apoi la U- 
niversitatea din 
Lund, speciali- 
zîndu-se în ști
ințe social-eco- 
nomice. Din a- 
nul 1929. tâmp 
de un deceniu, 
a participat la 
lucrările de ela
borare a Enci
clopediei suede
ze. A devenit 
membru al Par
tidului social
democrat suedez 
Încă din anii 
studenției șl a 
luat parte acti
vă la acțiunile 
studențești. In 
anul 1932 a fost
ales deputat în Riksdag (parla
mentul suedez) din partea 
Partidului social-democrat, iar 
în perioada 1945—1948 a făcut 
parte din Camera superioară a 
corpului legislativ.

Tage Erlander a îndeplinit di
ferite funcții în aparatul admi
nistrativ, prima funcție guver
namentală fiindu-i încredințată 
în 1938 : subsecretar la Ministe
rul Afacerilor Sociale. A mal 
făcut parte din comisiile parla
mentare care s-au ocupat de 
problemele demografice, de edu
cație, asigurări sociale, sistemul 
de pensii și democratizarea 
învătămîntului. In timpul celui 
de al doilea război mondial. în 
atribuțiile sale au intrat condu
cerea problemelor legate de a- 
părarea antiaeriană a populației 
civile si de ajutorare a refugia- 
ților din țările ocupate de fas
ciști.

In octombrie 1940 Tage Erlan
der devine prim-ministru, func
ție pe care o deține de atunci 
fără întrerupere. Din același an, 
se află la conducerea Partidului 
social-democrat, care în ultime
le alegeri generale, din anul tre
cut. a obținut o victorie evi
dentă.

Ca prim-ministru al Suediei, 
Tage Erlander a făcut vizite o- 
ficiale în numeroase țări ale lu
mii. El a declarat în repetate 
ocazii că linia principală a po
liticii externe suedeze se bazea
ză pe principiul coexistenței 
pașnice și colaborării interna

ționale. manifestînd convingerea 
că toate statele au obligația de 
a acționa pentru menținerea și 
consolidarea păcii. într-o decla
rație recentă, premierul suedez 
își exprima aprecierea pozitivă 
față de inițiativa convocării u- 
nei conferințe consacrate securi
tății europene.

In ultimii ani. relațiile de prie
tenie și colaborare dintre Ro
mânia și Suedia au cunoscut o 
dezvoltare continuă, multilate
rală. în interesul ambelor po
poare. în acest context se în
scrie și vizita pe care președin
tele Consiliului de Mințștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut-o 
In Suedia în anul trecut, vizită 
ce a prilejuit noi contacte re
ciproc utile, o nouă și prețioasă 
contribuție la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre cele două 
tari și popoare.

Actuala vizită în țara noastră 
a primului ministru al Suediei 
constituie o contribuție impor
tantă la promovarea spiritului 
înțelegerii și colaborării interna
ționale. în interesul cauzei pă
cii în Europa și în lumea întrea
gă.

Poporul român, care privește 
cu simpatie realizările po
porului suedez pe calea pro
gresului, social, economic, cultu
ral și tehnico-științific, urează , 
primului ministru al Suediei, 
Tage Erlander, un călduros 
„bun venit" în România.
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Agenția artistică
LA

ACTUALA CAMPANIE AGRICOLA
Devenit prielnic încă din săp- 

tămîna trecuta în întregul județ 
Buzău, timpul a permis începe
rea lucrărilor agricole în toate 
unitățile agricole de producție. 
Pînă la această dată însimir- 
țările din prima jirgență au și 
fost încheiate.

Așa de pildă în zona Mihii- 
leș țiului în cooperativele agri
cole ca cele din Movila Bana
lul, Glodeanu, Limpezi. supra
fețele destinate a fi cultivate m 
ovăz, mazăre, lucerna ți sfeclă 
au fost în întregime seninar*. 
La Cîmpeni, unde de asemenea, 
lucrările din prima urgenți au 
fost efectuate în cursul zilei de 
ieri, s-a început și semănatol ce
lor 190 hectare cu floarea soa
relui prevăzute în planul de 
producție pentru acest an. în 
alte unități au fost încheiate și 
lucrările de amemiări pentru iri
garea terenurilor : la Rncețu pen
tru 122 hectare, la Bridear.tr 22 
hectare, la Vîîcele, 5-5 hectare. 
Sînt rezultate bune pe care m 
ținut să le consemâm pentru ■ 
dovedi că acolo unde exiști preo
cupări, unde teren ■.’r..e ninta'e 
au fost la timp identificate, cade 
mașinile și forța de Iscro «tnf 
folosite intens lucrările actualei 
campanii pot fi totuși eaecbt*te 
în timpul optim și la 
nivel agrotehnic.

Alături de aceste trmtăți fașă 
în județul Buzău rfnt tari enahe 
altele unde nu se acțieaăhrf r* 
operativitate, node încă se mai 
flutură ideea teren nenTstat. 
teren neprielnic. a^«pttads-ee 
zile mai bane in hac
vorba numai yî mm± de defec
țiuni de ordin tehnic otțjzb- 
za toile.

A^a de pildă, h Zihătem. m» 
minatul culturilor da* 7—-jb*
epoci e încă ■ minat pe wsotv- 
vul că nu s-a rvtntat ter«*- 1 
Aici s-a putut încă trece la pre
gătirea terenului peatr* 
mînțatul porurabulut A tuci care 
este adevărul ? L* cooperativa 
agneolă din Amaro, chăar la tăea- 
pul prinzului, în bac ce trei 
tractoare stau, două tj că 
erau defecte, 111 aitid peostrtj ei

te
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Un nou teatru

studențesc

L. DVNAJECZ

cooperative agricole casta tractoare, unele sec 
ții I.M.A. n-ao unde lacra.

• In județul Bozia soldi s-a zvintat pe în 
treaga suprafață dar nuntii o parte din mijloa 
cele de munci sint folosite • In timp ce unde

CUMPĂNĂ
Vn sever exercițiu critic l-d 

apropiat pe Marin Mmcu de 
definiția exactă a poetiei- 
Atît de muli, tncîf — plasat 
in imediata ei tedaăiaia — 
criticul avea si rezerve poe
tului. cutezanța debutului e- 
ditorial. Confrvntind propozi
țiile 'critice cu certurile vcbs- 
inului „Cumpănă", m mamJm 
că autorul n-a ezitai aia un 
moment intre exegeză ți liri
că, ci le-a abordat pe rind, 
la fel de decis. Migrație spre 
zarea lirică indică tentativa 
anulării posturii critice, prin 
vers. Nu definitiv, ci nunaai 
pe durata lecturii. Cunoscin- 
du-i luciditatea artistică, ti 
suspectez că ți-a prevăzut 
atlt triumfurile cit ți eșecu
rile. Căci, ele coexistă pe tra
iectul volumului da debut, 
deși din fericire nu se echili
brează.

Esențială, în gestul bric al 
poetului, este o anume nos
talgie a clipelor dinții ale e- 
xistenței. Aș detecta aici, pe 
lingă evidente reminiscența 
blogiene, un autentic film 
personal. Proiecția in mii se 
operează, de această dală, 
prțp regresiune in timp. Re
facerea traseului existential 
în sens invers, implică o ne
liniște intensă, sporită ți de 
acuitatea memoriei, care fri- 
registrase, altădată, altfel de 
semnale. „Cumpăna' dintre 
ființă și neant nu o mai con
stituie moartea, ci nașterea : 
„Adeseori mă trag cu sirg 
chemări magice I Spre vatra 
părăsită a nașterii prime, / 
Lespezile trosnesc altfel pe 
unae calc / Prin horn bin- 
tuie duhuri ocrotitoare ; / Și 
eu mă sperii de ochii bîinzi 
ai lucrurilor care mă spionea
ză. / / Cineva nevăzut nădu
șește în preajma mea, / Îmi 
numără pașii șovăiți ! Și*mi-i 
măsoară, ! Mi-ascultă cuvin
tele / .Și mi le eîntârește / 
O patimă grea / Îmi toarnă 
strigoi In singe, I Arcane se-n- 
tind cu milă vicleană / Să-mi 
tftuie frica ascunsă / Kcnrs<5 
cu nerăbdare milenară / In 
pieptu-mi moștenit; I Gura 
mută mi se strîmbă / De a- 
creala blestemelor căzute rod
nic I Din strămoși ingropați 
in peșteri / Sau poate încă în 
arbori și pești. ! De cite ori 
mă-ntorc în părinți, ! Trec 
prin mare cumpănă'1. Năru
irea în sine a „stîlpilor" fiin- 
fei diminuate pînă la naștere

MARIN MINCU

«ȚL P£r/ a£ ra»i, M 

n d;-i QeMPdftd fii
IriM d 

Mit — flf RM fi ic» -W* 
«rfm GhforțAr FWM- 
Xots dt/mțacow g hi M«- 
nn Miaaa er=xto i

PoetiU se —itAcJ

hzat-lint*.
tă in infrepmr. in err— «fr*- 
wMtiee aomldțe m aha 
rrnyTfi /aprzM de 
rderism ■■ m ytriy c* Ma< 
dar ea asta riae.-gsc covhdtn- 
tă da suhdante ooeexi da b- 
rism autentic.

RjrfugKÂ bl ridrfi* pr 
t&de, de dmainfea aucrrtn 
mmerabdsă ba «aet 
L® Marin Muuu, ți diu fcrar 
arrea de a ae abttdci de pe
rora macsdirii. a Jpdr șfn m*. 
Acestei nofitmi. autori ii 
r®fthl o accept^
Vwm, Jflesterr^:!' pe cere t 
moțtenețU indicidad n*i Mia. 
în rcri.--5c mttfkW
„păcet oriprtsr", a ^perrer- 
tirta“ pttnidță âufâak a «4- 
ceruuut pri* umm. .V» prin 
uman ca etan, ci prin degra
darea acestuia na uurerte p b* 
urit. Rrgenererea ca fi pota
bilă, Lnni, ta manriul cacbtiw- 
lui. Al cttcînfnhii figuriml 
coțutarde oantru a ta ehbera 
in ace* mod, de pOrin iar: 
„Cu fiecare caretul dobarit f 
Mă-ndepărtei da udne ea 
scrișnet tec / — Z / Trec pria 
tărimuri necerceiote de Soa
re i . I Și cu greu mă urc / 
La suprafața iui a fi / Ne
gru ți minja de etitea urma 
uitate ! / Curg în mine ier
buri grase / Broaște mu-rfa-e 
fi păsări cu solzi / _ / Ml 
scutur cît ține istoria i De 
toți acești martori grețoți / 
Și pînă mă fac om 1 Doam
ne, cît trebuie să mai cer- 
besc I* („Regenerare*").

Din perspectiva eternității 
timpul individual se insinu
ează ca un ritual cernit. Jo
cul schimbător al „cumpenei' 
poate viza oricînd efirțitul. 
Pentru cel care se simte soli
dar cu universul, sfîrșitul 
semnifică doar o reintegrare : 
„Afd surpă copacii in liniștea

ne comunica:

I
 Recent a luat ființă o nouă 
instituție : Agenția artistică a 
litoralului. Obiectivul activi
tății noii instituții — ne-a de
clarat tov. Jean Ionescu, di
rectorul Agenției — îl formea
ză coordonarea planului esti
val de spectacole și concerte 
de pe «cenele stațiunilor lito
ralului, precum și îndrumarea 
programelor distractive și de 
agrement din restaurante, ba-

I ruri de noapte și grădini de 
vară.

In ceea ce privește progra
mul spectacolelor scenice al 
stagiunii estivale de pe lito
ral, remarcăm, de pe acum, 
cîteva puncte de mare atrac
ție. Astfel, Intre 8 și 15 iunie 
a.c-, se va desfășura pe sce
na Teatrului de păpuși din 
Constanța, la Teatrul „Fanta- 
aio**, la Mangalia, precum șl 
pe scenele special instalate în 
taberele de școlari și pionieri 
din Năvodari șl Cos tin ești, un 
festival al păpușarilor din țară. 
Organizat direct de către Tea
trul de păpuși din Constanța, 
îestlvRlul. la care vor parti-* 
dpa 10 teatre din țară, va pri
lejul un schimb de experien
ță al creatorilor din acest do
meniu.

Zilele filmului românesc, în 
cadrul cărora vor fl prezenta
re. In premieră pe țară, ulti
mele realizări ale cinemato
grafiei noaatre, constituie, ală- 

• turi de Coneursul și Festiva- 
1 Iul național de muzică ușoară 

1919- (21—28 iulie),
olt* puncte din programul *♦• 
SKal care vor determina, fi- 
re*c. adevărate asalturi ale ca
selor de bilete.

Inctozînd concursurile de 
creau* și interpretare. Festi
valul de muzică ușoară va fi 

I urmat de concerte ale laurea- 
yiar Festivalului „Cerbul de 
anr 1WJ", Jn cadrul cărora ne 
von reîntîlni cu deținătorii 
principalelor trofee.

In cinstea aniversării unui 
sfert de veac de la Eliberare, 
pe litoral — ca și la Bucu
rești și In principalele centre 
din țară — va fi organizat pri
mul Festival șl Concurs inter
national de folclor „România". 
In cadrul acestei manifestări, 
la care vor participa. In afara 
formațiilor din țara noastră si 
grupuri folclorice de peste 
hotare (și care se va desfă
șura. pe litoral. Intre 27 august 
și 3 septembrie), va* avea loc * o Paradi a cootamalui popu
lar, precum șl o Expoziție ln- 
temaționalâ de artă populară.

In planurile de perspectivă 
ale Agenției Artistice a Lito
ralului se află înscrisă «1 pu
blicarea lunară a unui ghid — 
Ln mai multe limbi — al pro
gramelor artistice șl distracti
ve de pe litoral.

P. SEVERIN

La Ttrgoviște s-a deschis 
EXPOZIȚIA JUDEȚEANĂ 

DE ARTE PLASTICE 
A ELEVILOR

A
SCORNICEȘTÎ 
SOSIT VARA

COMED1ANȚII rulează Ia Patria 
(orele 17 ; 20). PIPELE rulează la 
Republica (orele 8,30 ; 11,45 ; 14 . 
16,30 ; 18,45 ; 21). "
STIL PERSONAL
Festival (orele 8 ;

CRIMA IN 
rulează la 

11,15 ; 13.30 ;
lfl ; 18,33 ; 20,45 ; in completare
Jupiter trebuie salvat). RĂUTĂ-

aprilieSîntem în 
și o roșie bine rume
nită la soare ar ade
meni, cred, pe orici
ne, mai mult decît o 
portocală. Senzația 
e cu atît mai preg
nantă, cu cît avem 
sub priviri lăzi în
tregi încărcate cu 
asemenea trufandale, 
așteptînd să li se a- 
țașeze etichetele de 
destinație : nu numai 
piața interna', dar și 
Franța, R. F. a Ger
maniei. Anglia, Aus
tria, Suedia, Norve
gia.
R.D.G., 
Punct

Cehoslovacia, 
Iugoslavia, 

de plecare : 
•

Scorniceștî, județul 
Olt.

— ...Povestea nn e 
prea veche — ne 
spune tov. Ion M. 
Oprea, -vicepreșe
dinte al cooperativei 
agricole de produc
ție, în timp ce stră
batem imensele cori
doare verzi de aici. 
Ea începe în toam
na Iui ’67, cînd am a- 
menajat primele 4 
hectare. Roadele ob
ținute ne-an hotărît 
ca în primăvara lui 
’68 să ne extindem 
pe alte 4 hectare.

Aflăm, apoi, cum 
„realitatea a depășit 
calendarul" : fusese

o produc- 
tone cas- 
hectar și

C. S.

cwtnal stnrtionlni -Tha
lia" de pe Casa de
-Ltnri a stadentfor timiso- 
■vo- a hiat S-atĂ o secție 

tri teatru- Inaugu- 
rxrea *-a flctr: c-j premiera 
to tori _Cooaeii domnului 

xrr~* âe Istvan Kocsis. In 
ui complex al maiorului 
ni Raxke a apărut 

tontul Istria Papp.

întreținerea culturilor de roșii în serele de la 
Scorniceștî

Foto : M. LAVRIC

planificată 
tie de 150 
traveți le 
70 tone roșii, și se 
realizase 71 tone la 
hectar și 163 tone 
castraveți, ceea ce a 
adus cooperatorilor, 
la sfîrșitul anului 
trecut, un venit de 
zece milioane șl ju
mătate lei.

în prezemt, 16 hec
tare de adevărată 
„vară fierbinte", di
rijată subtil și înțe
lept, întîrzie de fie- 
car? dată la Scorni- 
:ești după echinoc- 
;iul de toamnă. Opt 
fin aceste hectare au 
‘ost recent construi
te în colaborare cu 
o firmă olandeză. 
Construcția și insta- 
atiile sînt ultramo
derne. întregul com
plex de factori cli
matici necesari cul
turilor realizîndu-se 
automatizat 2 încăl
zit, stropire, regla
rea temperaturii etc. 
Datorită calității re
marcabile, cea mal 
mare parte din re
colta acestei imense 
uzine vegetale ia ta
lpa exportului. Iar 
întreaga „uzină" este 
deservită de 4 Ingi
neri, 7 brigadieri și 
peste 200 de coope
ratori. specializați de 
acum în această me
serie...

I. ANDREIȚA

CÎOSUL ’ÂOOLESCENT rulează 
la Victoria (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
18 ; 18,30 ; 20,45 ; în Completare
Cîntecele Renașterii) ; Excelsior 
(orele 8 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45 ; în completare Cîntecele 
Renașterii) CĂLUGĂRIȚA ȘI CO
MISARUL rulează la Central 
(orele 0,45 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45;
17.30 ; 19,15 ; 21). PRELUDIU rulea
ză la Lumina (orele 9,15—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45 ; în comple
tare Eternul feminin). RIO BRA
VO rulează Ia Doina (orele 11.30 ; 
16 ; 19,30 ; Program pentru copii 
orele 8 ; 10) ; Arta (orele 8,45—12 
în continuare ; 20 ; în completare 
Domnia sa, pietonul). OAMENI 
ÎMPIETRIȚI rulează la Union (q- 
rele 15,30 ; 13 ; 20,30 ; slmbâtâ,
completare Soarele negru). PE 
PLAJELE LUMII rulează la Fe
roviar (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30 ; 18,45 : 21 r în comple
tare Cîntecele Renașterii) ; Mo
dern (orele 8,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,15 ; 
18 30 ; 20,45 ; în completare Eter
nul feminin). RISCURILE MESE
RIEI rulează la Grivița (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 14 ; 18,15 ; 20,30 ; In 
completare Drama străzii) ; Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;
18.15 ; 20,30) ; Flamura (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 18 ; 1B.15 ; 20,30). CO
LUMNA rulează la înfrățirea (o- 
rele 15,30 : 19 ; în completare Ori
zont științific nr. 2/1969). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN rulează la 
Buzeștl (orele 15,30 ; 18) ROMAN
ȚA PENTRU TROMPETA (orele
20.30) , UN OM PENTRU ETER
NITATE rulează la Dacia (orele 
8.45—15.45 In continuare ; 18,13 ;
20,45). PAȘA rulează la Bucegi (o- 
rele 9; 11,15 ; 13,36; 16; 18,15;
20.30 ; în completare Cu toții H 
vot) ; Gluleștl (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) ; Aurora (orele fl ; UJ5 ;
13.30 ; 18 } 18,18 J 20,30). AVENTU
RILE LUI TOM SAWYER J 
MOARTEA LUI JOE INDIANUL 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 19). 
PRINȚESA rulează la Lira (orele ----- ----- jn COmpietare

nr. 1/1969). PE 
rulează la Dru- 
1G ; 17,30 ; 20).
rulează ia Fe- 

18 ; 20,15).

O întrebare pe zi
CĂTRE

MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

<<
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«
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DE CE NE REDUCEȚI 
PORTIA DE ÎNGHEȚATĂ?* »

Industria laptelui din Simeria produce zil
nic, prin fabrica sa din Livezeni, circa ,3,5 tone 
de înghețată. Oameni gospodari, cei din Si
meria s-au gindit să-și creeze stocuri pentru 
vară Încă din timpul iernii. Pentru a-și men
ține intacte calitățile, înghețata trebuie păstra
tă la o temperatură de minus 20 de grade 
Celsius. De aceea, întreprinderea a solicitat 
forului tutelar din Ministerul Industriei Ali
mentare (Direcția generală a industriei laptelui) 
repartizarea unui spațiu frigorific pentru îoo 
tone de Înghețată, la unul din antrepozitele 

'frigorifica aia țari : Craiova, Arad can Sibiu, 
mai ales pentru să • parte dl* înghețata pro
dusă e desfăcută și In aceste orașe. Cererea 
■u viza nici o investiție, iar direcția generali 
nu s-a cpm proiectului. Telefonic, a anunțat 
rupartizarea spațiului cerut — un spațiu pentru 
33i de lene — la antrepozitul uin Craiova- Cei 
de la Suoena au așteptat. Inii, să li se trimită 
confirmarea In scris, pentru că firi documente 
scrise cei de la Craiova nu primeau marfa. Au 
anunțat și acest lucru forului tutelar. Confir
marea n-a sosit, Insă, nici pini astăzi, deși au 
trecut de atunci C luni. Ca urmare, în timpul 
iernii, fabrica nu a putut lucra la capacitatea 
sa, deși dispunea de materia primă necesară.

Se zvonește că direcția amintită este hotlrită, 
totuși, să-și repare greșeala. Va da întreprinde
rii din Simeria repartiție de spațiu frigorific 
pentru la vară ’

Adică atunci cind nu va mal avea nevoie 
de spațiu frigorific.

Primul 
festival 

republican 
al cineama

tarilor

I
<•

ALEXANDRU BALGRADEAN

INIȚIATIVA ARE CUVÎNTUL

15.30 ; 18 ; 20,15 ț
Orizont științific 
TEREN PROPRIU 
mul Sării (orele 
PROFESIONIȘTII 
rentarl (orele 16,30 ; 18 ; 20,15). 
GUSTUL MIERII rulează la Co- 
trocenl (orele 15,30 ; 18 ; 20,30 ; în completare Anotimp și " - 
brăcămlnte). LA EST DE 
DEN rulează la Floreasca 
rele 9; 11,30 ; 14,30;
20 ; I ‘
mlntcă) *
14.30 ; *"

O l^IUaTIvi a Corni- 
totului județean Te
leorman al U.T.C.. din 
inul trecut, devenită 
datorită «jcces’ulul ei. 
traaipe 2 festivalul de 
mujică ușoară rocnă- 
neaseă „Ghiocelul de 
auri", deschis, pe, bază 
de concurs, tinerilor 
dzn orașele si satele 
jjdetulut

Ieri i~a ridicat cor
tina 
ediții

vel de comune șl 
Întreprinderi, centre 
inter com una le și oră
șenești. iar apoi pe 
zone : la Roșiorii de

„Ghiocelul
de aur“ la a

celei de a doua 
a

Datorită 
măr de 
faza de masă a con
cursului s-a desfășu
rat anul acesta. la ni-

festiv ahihii. 
marelui nu- 

concurentt

doua ediție
Vede și Tr. Măgurele. 
In acest an. festivalul 
a avut o participare 
de aproape

mai maje decît anul 
trecut. între concu- 
renți aflîndu-se mun
citori. membri coope
ratori. cadre didacti
ce. funcționari, elevi. 
De asemenea, reper
toriul concurenților a 
fost mult mai larg.

Cei 20 de finaliști — 
aleși din peste 600 de 
concurent! — oare au 
inaugurat, ieri, noua 
ediție a festivalului, 
var cînta în compania 
unor invitați profesio
niști : Mihaela Mihai, 
Aura 
Jula. 
formația ..Mondial".

O discuție cu 
regizorii Virgil 
Calotescu și Oc- 
tav Ioniță ne-a 
oferit o serie de 
amănunte intere
sante despre or
ganizarea primu
lui festival re
publican al cine- 
cluburilor. Ini
țiativa aparține 
Comitetului de 
Stat pentru Cul
tură și Artă, u- 
niunli Generale 
a Sindicatelor, 
Unluxdl Tinere
tului Comunist 
«1 Ajsoclațiai Ci
neaștilor.

Festivalul va 
avea o fază inter
județeană, 
se v ■ 
între 
la 
Iași. 
Cluj, 
si București’ ju
riile vor selecțio
na realizările a 
peste IM de d- 
necluburi din ța
ră. Un număr de 
15 cineaști pro
fesioniști vor 
merge, în cumul 
lunii aprilie, la 
diferite cineclu- 
buri (în special 
]a cele care se 
află la primii 
pași), pentru a 
le da Îndrumări
le necesare.

După această 
etapfi va avea 
loc. la București, 
faza finală a

CS- toUe). Cele 
bune creații 
fi premiate, 
juriul cen- 

vor face

__ care 
va desfășura 
' 1—15 Iunie

Constanța, 
Brașov, 
Timițoara

îm- 
E- 

    (O- 
9; 11,30; 14,30; 17,3(hLIn completare Șofer de dt X 

- Gloria (orele fi,30 ; 12 J 
n.ou ; 17 : 19.30 ; în completare cimentul), pentru inca pu
țini DOLARI rulează la Volga 
(orele 0—15,30 în continuare ; 18 :20.30 î In completare «eaenej 9 
Miorița (orele fi ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45 ; In completare Mis
tere în piatră), feldmakeșala 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
13 ; DRUMURI orele 20,30 ; în 
completare Misterul culorilor), 
NEÎNȚELESUL rulează la Moșilor 
(orele 15,30 ; 18 ; CELE TREI
NOPȚI ALE UNEI IUBIRI orele 
20,30)....... APOI S-A NĂSCUT LE
GENDA" rulează la Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30). CADEREA 
IMPERIULUI ROMAN rulează Ia 
Munca (Orele 16 ; MAGAZINUL 
DE PE STRADA MARE orele 20). 
TATA DE FAMILIE rulează la 
Tomla (orele 8—15,45 în conti
nuare : 18 15 : 20,30 ; în comple
tare Legendele Ceahlăului). DUE
LUL LUNG rulează Ia Flacăra 
(orele 15.30 : II : MESTEACĂNUL 
orele X,3i : în completare Ca e- 
țelul). VEȘNICUL TNTIRZ1AT 
rulează la Viton (orele 15,90 ; 18 : 
TANDREȚE orele 2D,38 ; In completare Pentru cel așteptat). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Rahova (orelad
15.30 , 18 ; în completare Răscru-aj_ 
ce) : VALEA (orele 2fl.3O : Tn com
pletare Merele). BECKET ruleazl
la Progresul (orele 15,38 ; 19). ur
letul LUPILOR rulează la Pa

inDe

Urziceanu. Al. 
Sergiu Cioiu',

finală 
concursului 
10 
mal 
vor 
Din 
trai 
parte cineaști 
ca Ion Popescu 
Gopo, Paul Căli- 
nescu, Geo Sai- 
zescu, Virgll Ca- 
lotescu, Mlhal la- 
cob, Ovidiu Go
logan, precum șl 
criticii Călin Cfi- 
liman și Valerian 
Sava.

R. LEVARDA

Șl

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Porțile de Fier. De lo zeci de metri Mlțim», macarale-poduri c or dirija la locul montajului uriașele turbine
Foto: O. PLECAN

BUCUREȘTI • „Definiri 
spectacol de poezie, muzică 
dans realizat de cenaclul „Atlan
tida" (Sala Mare, vineri, ora 20,30) 
• Jazz, cu Aura Urziceanu șl cvar
tetul condus de Johnny Răduca- 
nu ; „Scufița Roșie", de D. R. Po
pescu, povestită de Geraldlna Ba
se rab, studentă a I.A.T.C. (Stu
dent-Club, vineri, ora 20).

CLUJ • Plachete ale tinerilor 
poeți — prezentare șl lecturi (Sala 
clubului, vineri, ora 20) • Concurs 
de tenis de masă cu premii (Să
lile casei, vineri, orele 17—20).

IAȘI • Faza județeană a con
cursului artistic al elevilor (Sala 
de spectacole, sîmbătă, ora 15). • 
Muzică de dans (Sala de dans, 
sîmbătă, ora 20).

TIMIȘOARA • Microserată — 
dans, muzică (Sala 31, sîmbătă, 
ora 20,30).

CRAIOVA • Spectacol studen
țesc cu ,,O casă onorabilă", farsă 
polițistă de Hori a Lovinescu (Sala 
de spectacole, sîmbătă, ora 20).

Ateneul Tineretului (sectorul I)* 
„Clubul de Informare pentru ti
neret" : „Unitatea dintre politica 
internă și cea externă a P.C.R.“ 
(ora 17).

Universal-Club (sectorul III) : 
„Clubul elevilor" : Discuție cu 
Paul Florea, președintele Judecă
toriei sectorului III, despre „Pro
filaxia huliganismului" ; Colocviu 
despre alegerea profesiunii ; Mo
ment poetic ; Microserată dansan
tă cu orchestra „Pacific" (ora 18).

Tehnic-CIub (sectorul V) : „Ci
nemateca tehnico-ștlințifică" (ora 
18,30) ; Cursul „Mari personaje, 
mari interprețl" : George Vraca 
(ora 19,30).

cea (orele 15.30 ; 18 . 20.15 ; 
completare Despre pițlgoi • 
la 10 aprilie PENSIUNE PENTRU 
HOLTEI orele 15.45 ; 18 ; 20.15 ;
In completare Carnavalul anima
lelor). PENSIUNE PENTRU HOL
TEI rulează la Cringașl (orele 
15,38 : 18 ; 20.15 ; In completare 
Apa subterani. De la 10 aprilie 
URLETUL LUPILOR orele 15.30 : 
18 ; 20,15). PRINȚESA rulează
la Cosmos (orele 
20,15). TOTUL 
CULTURA 
SECUNDE 
TAV SE 
ză la Timpuri Noi 
9—21 în continuare).ROSSI FACE SCHI ; UN OS
CAR PENTRU DOMNUL ROS
SI ; GUSTAV SUPERSTIȚIOSUL; GUSTAV ȘI RUDELE BOGATE; 
VRARIIJȚA C1UFULICJ ; ALFA, 
OMEGA ; DRUMUL $1 MAXWELL 
rulează la Union sîmbătă (orele 
18).

15,30 ;
PENTRU 

PIERSICULUI ; 
DE ADEVAR; 
ODIHNEȘTE 

Timpuri

1 18 ;
RIS 

; 680 
GUS- 
rulea- 
(orele 

DOMNUL 
UN

VINERI 11 APRILIE 1989
Teatrul de Operetă : SÎNGE 

VIENEZ, ora 18,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : ENIGMA OTILIEI, Ora
19.30 ; Teatrul de Comedie : UCI
GAȘ FARA SIMBRIE, ora 20,00 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(B-dul Schitu MS’ureanu) : ME
TEORUL, ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
TANDREȚE ȘI ABJECȚIE, ora 
20,00 ; Teatrul Mic : IONA (pre
mieră) ora 20,00 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : VIJE
LIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS, ora 10,30 ; (Sala Studio) : 
ENIGMATICA DOAMNA „M“. 
ora 20,00 . Teatrul Ciulești : O- 
MUL CARE A VĂZUT MOARTEA, 
ora 19,30 ; Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : DOAMNA DE LA MA
XIM. ora 20,08 ; Teatrul evreiesc 
de stat : OROLOGIUL DIN PRA- 
GA, ora 20,00 ; Studioul I.A.T.C. : 
CIOCIRLIA, ora 10,30 ; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei) : A- 
VENTURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17,00 ; (Sala din str. Academi
ei) : A FUGIT UN TREN, ora 
17,00 ; Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase” iSala din Calea Victori
ei) : FEMEI, FEMEI. FEMEI, ora
10.30 ; Circul de Stat : CIRCUL 
„ORION" (R. P. Bulgaria), via

VINERI, 11 APRILIE IMS
• 1®,M — T.V. pentru specia

liști. Medicină. Aberațiile cromo- 
zomale (reluare) • 11,00 — Limba 
rusă. Lecția 62 (reluare) • 11,38
— Limba spaniolă. Lecția 54 • 
12,00 — Consultații pentru elevi 
(clasa a ix-a). Tema : Probleme 
de la Olimpiada de chimie (eta
pa județeană) • 17,30 — Telex 
T.V. • 17,35 — Actualitatea eco
nomica • 18,15 — Limba spaniolă. 
Lecția 54 (reluare) • 18,30 — Ate
neul tineretului. „Viitorul teatru
lui șl teatrul viitorului" • io,oi — 
Telejurnalul de Seară • 20,m — 
Film artistic : „Gioconda fără su
rfs" — producție a Studioului ci
nematografic „București" ■ 21,M
— Reflector ț 21,50 — Mult e 
dulce șl frumoasă — emisiune de 
limbă română < 22,15 — Teleglob
— emisiune de călătorii geografi
ce. Suedia • 22,35 — Telejurnalul 
de noapte.

Bridear.tr
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HOTÂRÎRE
CU PRIVIRE LA APROBAREA APELULUI STATELOR 
PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA 

CĂTRE TOATE STATELE EUROPENE
(Urmare din pag. I)

Republica Socialistă România este hotărîtă 
să-și aducă contribuția la pregătirea Conferinței 
statelor europene, astfel ca aceasta să răspundă 
așteptărilor și speranțelor națiunilor europene, in
tereselor progresului social și cauzei păcii în lume. 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România au însărcinat Ministerul 
Afacerilor Externe, ministerele și departamentele 
corespunzătoare să ia măsuri concrete în vederea 
continuării acțiunilor țării noastre îndreptate spre 
întărirea păcii și securității în Europa, realizării 
propunerilor cuprinse în Apelul către toate statele 
europene.

Statele semnatare ale Apelului, prezentând pro
puneri cu privire la căile de conlucrare în vederea 
pregătirii și convocării conferinței europene, s-au 
declarat dispuse să discute orice alte propuneri în 
acest sens. Guvernul român este gata să examine-

ze eu toată atenția sugestiile altor state din Europa 
cu privire la organizarea conferinței și este recep
tiv față de orice propuneri îndreptate spre înfăp
tuirea securității Și colaborării pe continent.

Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socia
liste România adresează tuturor «țațelor europe
ne, guvernelor, tuturor factorilor interesați în asi
gurarea păcii în Europa și care pot concura la 
succesul Conferinței preconizate, chemarea solem
nă de a acționa cu toată hotărârea pentru instau
rarea unor relații de bună vecinătate, dezvoltarea 
încrederii și înțelegerii reciproce. Prin eforturile 
unite ale statelor europene, ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace, să facem din Europa, leagăn al 
civilizației modeme, un continent al conviețuirii 
pașnice și colaborării rodnice, în interesul afir
mării personalității și propășirii fiecărei națiuni, 
al consolidării păcii și progresului în întreaga 
lume.

MERIDIAN
La fotbal, tineret 

ROMANIA LD.G.: 1—1

Joi la Ploiești s-au fntîlnit în- 
tr-un meci amical de fotbal, se
lecționatele de tineret ale Româ
niei și R. D. Germane. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (1—0). Scorul a 
fost deschis în minutul 25 M 
Oprea. Fotbaliștii oaspeți au e- 
galat în minutul 58 prin Liene- 
mann.

Baschetbalistele noastre, în atac,

SPORTUL DE MASĂ
CU Șl FĂRĂ
VACANTĂ5

UN CAPITOL POZITIV 
PE CARE AM DORI 

SA-L INTÎLNIM CIT MAI DES

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Consiliului de Miniștri, 

ION GHEORGHE MAURER

• DIN CAUZA TIMPULUI 
Defavorabil prima etapă a 
cursei cicliste internaționale 
„Cupa F.R.C.- nu s-a putut dis
puta. urmînd să aibă loc astăzi, 
pe același traseu (șoseaua Bucu
rești—Urzi ce ni).

sub panoul echipei sovietica
Foto : C. CIOBOATĂ

întoarcerea de la Helsinki
a delegației C.C. al P.C.L

• LA MANNHEIM au conti
nuat întrecerile turneului de 
baschet pentru Juniori dotat cu 
trofeul ..Albert Schweitzer-. Se
lecționata României a obținut o 
□ouă victorie, de data aceasta în 
fata echipei Austriei, cu scorul 
de 75—56 (34—17).

BASCHET
DACĂ AR FI

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, 

a primit din partea lui RICHARD NIXON, următoarea 
telegramă. Stimate Domnule Președinte. Apreciez profund 
atentul dumneavoastră mesaj de condoleanțe transmis la 
moartea generalului Eisenhower. In numele meu și al conce
tățenilor mei, transmit ’mulțumiri și recunoștință, dumnea
voastră și poporului României, pentru cuvintele dumneavoas
tră mîngîietoare.

^SEMNAREA PROGRAMULUI 
F EXECUTIV DE SCHIMBURI 

CULTURAL-STIINTIFICE 
INTRE ROMÂNIA Șl REPUBLICA 

ARABA UNITA«
La 10 aprilie a avut loc la 

Ministerul Afacerilor Externe 
semnarea Programului executiv 
de schimburi cultural-științifice 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Arabă Unită 
pe anii 1969 și 1970.

Programul semnat prevede 
vizite de oameni de știință și 
cadre didactice pentru schimb 
de experiență și specializare, a- 
cordarea reciprocă de burse 
pentru perfecționare și obține
rea de titluri științifice, schim
buri de oameni de cultură, 
scriitori, artiști, formații artis
tice, expoziții de artă, ziariști, 
arhitect! ș.a., precum și schim
buri de materiale și publicații 
în diferite domenii ale științei, 
învățămîntului și culturii.

Pentru partea română Pro
gramul a fost semnat de Vasile 
fcliga, adjunct al ministrului 
Afacerilor externe, iar pentru 
Republica Arabă Unită de Mou- 
stapha Moukhtar, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.A.U, la București.

Au luat cuvîntul, cu acest pri
lej, adjunctul ministrului afa
cerilor externe al țării noastre 
și ambasadorul Republicii Arabe 
Unite.

La semnare au asistat Miron 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al Consiliului 
național al cercetării științifice, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenti membri ai ambasadei Re
publicii Arabe Unite la Bucu
rești.

La 10 aprilie a sosit la Bucu
rești o delegație a Republicii 
Populare Ungare, condusă de 
dr. Rosta Endre, președintele 
Institutului pentru relații cul
turale, în vederea încheierii 
unei Convenții cu privire la 
colaborarea culturală dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară.

Joi seara s-a înapoiat In 
Capitală, venind de la Helsinki, 
delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
formată din tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
și Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.CJL, care a luat parte 
la lucrările celui de-al XV-lea 
Congres al Partidului Comu
nist din Finlanda.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Vasile VBcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.CJL. Ghizela Vass și Andrei 
Cervencovici, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R-, activiști de 
partid.

A fost de față Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlan
dei la București.

• CONTINU1NDU-ȘI TUR
NEUL In Franța, echipa de 
rugbl Steaua a jucat la Beziers, 
in compania unei selecționate a 
Armatei Franceze. RugMftii ro
mâni au obținut victoria cu 
scorul de 11—6 (5—*).

• ECHIPA DE JUNIORI 
(baschet) -a orașului București a 
susținut o nouă tntHnlre în 
compania echipei de juniori a 
Varșoviei. Gazdele au cîstigat 
cu scorul de 66—63 (26—31).

DOAR O REPRIZĂ...

Politehnica 49 Daugava Riga 72

In cadrul relațiilor culturale 
româno-italiene, joi după a- 
miază s-a deschis la Muzeul 
Banatului din Timișoara, sub 
auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cyltură și Artă, expo
ziția „Desene napolitane din 
secolele 17—18“, prezentată de 
către Direcția galeriilor de 
artă din Campania (Italia).

Joi seara, pe scena Operei 
maghiare din Cluj a avut loc 
un spectacol cu drama muzi
cală „Păienjenișul" 
Prosev, prezentat 
Teatrului popular 
nean din Skoplje.

de Toma 
de artiștii 

macedo-

Cu prilejul plecării sale de
finitive din tara noastră, mi
nistrul Israelului la București, 
Elzer Doron, a oferit joi sea
ra o recepție.

Au participat Pompllfu Ma- 
covei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi al unor 
misiuni diplomatice și alt! 
membri ai corpului diplomatic.

• CU DOUA RUNDE înainte 
de terminarea turneului inter
național de șah de la Monte 
Carlo, în fruntea clasamentului 
ae menține marele maestru ma
ghiar Portisch cu 6.5 puncte (lk 
urmat de Smlslov 6 puncte (13. 
Hort (Cehoslovacia), 5.5 puncte 
(1). Lombardi (S.U.A.) 5.5 punc
te, Gheorghiu (România) 5 punc
te. Benko (S U-A.) 4 puncte etc. 
In runda a 9-a. Gheorghiu (cu 
negrele) a remizat în 26 de mu
tări cu francezul Rossolimo.

STADIONUL MAR A CANA 
Rio de Janeiro a găzduit al

• 
din

•doilea meci dintre selecționatele 
de fotbal ale Braziliei și Peru
lui. Victoria a revenit jucători
lor brazilieni cu 3—2 (2—2).

• LA CATANIA ae desfășoa
ră un turneu internațional de 
tenia la care participă și jucăto
rii români Ion Tiriac și Viorel 
Marcu. In turul doi. Ion Tiriac 
l-a învins cu 7—5, 6—4 pe en
glezul Wooldridge, în vreme ce 
Marcu a pierdut cu 1—8, 0—6 la 
polonezul Gasiorek.

Manifestări inițiate de Centrul 
de cercetări pentru problemele 

tineretului

(Agerpres)

-Ku na așteptam nici o clipă 
ca baschetbalisteia da la ^Poli
tehnica" București ad realizeze o 
victoria la fața reputcăei echipe 
Daugava din Riga, multiplă ctș- 
tigătoare a „Cupei campionilor 
europeni*. Tot ca speram de la 
fucStoarele noastre era un maci 
frumos, în con ad confirme că 
prezenta lor la semsfmzda com
petiției m* este o performanță fri- 
fîmpidfodre.

Din acest punct de cedare par
tida disputată ateară in aola Di
namo ne-a sotisiAcui așteptările, 
oferind spectatorilor numeroase 
faze de baschet modem, in d- 
teză, spectaculos, în care cioara 
intim au fost poliiehnistele. In 
prima parte a meciului fetele 
noastre au dominat copios, și-au 
„sufocat" literalmente adversare
le, dar lipsa de precizie în arun
cările de la semidistanță le-a 
costat scump pentru că, sub pa
nou, uriașă Semenova (2,07 m.) 
a „cules* absolut totul.
. La pauză, politehnicele aveau 
un fragil avantaj de numai patru 
puncta (32—28), ceea ce repre
zintă deja o performanță, căci 
puține echipe au cîștigat o re-

priză In fața Daugacei. In repri
za secundă jucătoarele 
epuizate de eforturile 
pentru a anula avantajul 
al sovieticelor. cedează 
greșesc tot mai mult in 
ifi din ce în ce mai des
„oamenu" in apărare. De partea 
cealaltă Semenova „nu iartă" 
nimic sub panou (a înscris 36 de 
puncte*. Reizina punctează efica
ce de la eemidistanță și fetele de 
la Politehnica se resemnează cu 
mfringerea. Diferența de scor 
este totuși exagerată în raport cu 
echilibrul care a existat pe teren 
in majoritatea timpului. Politeh
nica a etalat cileca scheme tac
tice de efect In atac, a folosit 
bine presingul, a contraatacat 
spectaculos dar lipsa unor rezer
ve de valoare a dus la căderea 
fizică a titularelor reflectată de 
tabela de marcaj. In ca privește 
pe jucătoarele oaspete ele nu au 
arătat nimic deosebit In afară de 
gigantism și rutină. Dar, deocam
dată, tn baschet sînt suficiente 
aceste două atribute ca să inge- 
nunchezi un adversar mai sprin
ten și mai tehnic. i

noastre, 
depuse 
de talie 

pasul, 
atac Și

OVIDIU FAUNFINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE

In cadrul unei ample acțiuni 
de valorificare a fondului de o- 
pere aparținînd școlii românești 
de pictură, la Muzeul de artă 
din Constanța a fost deschisă ex
poziția omagială „Nicolae To- 
nitza". Expoziții asemănătoare, 
organizate în acest an, au fost 
consacrate lui Th. Aman, Lu- 
ehian, Grigorescu și C. Ressu.

Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului inițiază 
în acest an o serie de manifes
tări menite să realizeze un larg 
schimb de opinii în legătură cu 
creșterea și educarea tinerei 
generații. în a doua decadă a 
lunii aprilie, în colaborare cu 
Ministerul învățămîntului. Mi
nisterul Sănătății, și Consiliul 
național de educație fizică și 
sport, se va organiza consfătui
rea cu tema „Sănătatea, crește
rea si dezvoltarea somato-func- 
tionala șl psihică a adolescen
ților șl tinerilor". La începutul 
lunii mai, se va organiza. în 
colaborare cu Institutul de filo
zofie al Academiei o sesiune 
științifică avînd ca temă ..Tine
retul si idealul moral-. în 
cursul lunii iunie este progra
mat simpozionul național inti
tulat „Tradițiile revoluționare 
și rolul lor fn dezvoltarea con
științei socialiste, patriotice & 
tineretului-, organizat în cola
borare cu Institutul de studii

social-politice de pe 
al P.C.R. și Academia 

social-politke „Ste- 
Gheorghiu'"

istorice și 
lingă C.C. 
de științe 
fan Gheorghiu- de pe Ungă 
C.C. al P.C.R. El va prilejui a- 
dîncirea studiului unor momen
te importante din istoria mișcă
ri! revoluționare din tara noas
tră. îndeosebi ale istoriei Uniu
nii Tineretului Comunist — sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — precum și prezenta
rea modului în care aceste tra
diții sînt continuate prin parti
ciparea tineretului la construi
rea socialismului.

Către sfîrșltul anului, va avea 
Ioc ultima manifestare publică 
pe anul în curs : un simpozion 
privind mijloacele de informa
re sl Influența lor asupra edu
cației tineretului, care va fi 
pregătit împreună cu Ministe
rul învățămîntului. Comitetul 
de Stat pentru Cultură si Artâ 
și Comitetul pentru Radiodifu
ziune și Televiziune.

(Agerpres).

ORIZONTUL
I

GlNDIRII POLITICE

A STUDENȚILOR J
Studențimea caută și găsește 

în continuu forme utile de a 
ee exprima pe sine. Faptul con
feră un specific deosebit activi
tății organizațiilor de tineret din 
facultăți. O analiză a modului 
în care organizațiile U.T.C. și 
asociațiile din Centrul univer
sitar Cluj prezintă în fața stu
denților problemele politice o- 
ferâ, în această privință, nume
roase argumente. Este semnifi
cativ câ preocuparea perma
nentă a tinerilor din amfiteatre 
de a-și lărgi sfera cunoștințelor, 
de a fi întotdeauna foarte bine 
informați, de a fi la curent cu 
principalele aspecte ale politicii, 
științei, culturii, artei primește 
din ce In ce mai mult un răs
puns concretizat în manifestări 
concepute cu pricepere, cu inte
ligentă, relfefînd ,un dominant 
caracter formativ. Se remarcă 
tendința de a găsi noi forme, 
noi modalități care să trezească 
șl mai mult interesul studenților 
pentru problemele politice- 
ideologice, să-i înarmeze cu cri
terii ferme de apreciere a feno
menelor sociale. „Tribuna idei
lor" — la Ateneul studențesc, 
cluburile de discuții politice, 
care s-au deschis Ia Facultatea 
de drept si la Facultatea de fi
lologie, prilejuiesc dezbateri ar
gumentate, schimburi de păreri,

Iama, acest anotimp care a 
ocupat la Craiova o parte din 
timpul primăverii, oferă condiții 
de practicare a unui număr redus 
de discipline sportive. Primăva
ra, vara, e cu totul altceva. Am 
vrut să vedem deci cu ce ,^zes- 
trea de experiență intrăm în pri
măvara sportivă, ce perspectivă 
există școli și întreprinderi.

Pe timpul iernii elevii au par
ticipat la competiția de masă 
„Săniuța de argint", care, deși la 
prima ediție, s-a bucurat de o 
largă popularitate. Acum se află 
în plină desfășurare „Crosul 
tineretului". La liceele nr. 1 și 
2, Grupul școlar M.I.A., la Liceul 
industrial energetic și cel de con
strucții au avut loc deja întrece
rile etapei pe clase iar la Univer
sitate a început faza pe grupe.

Merită evidențiată străduința 
Comitetului municipal U.T.C. de 
a antrena nu număr mare de 
elevi la Concursul popular de 
șah și la alte competiții in
teresante, <cum ar fi „Cupa 
atletului", pentru elevii școlilor 
profesionale, concursurile de te
nis de masă la care au participat 
peste 500 de elevi de la liceele 
nr. 1, 2 ți 3, Grupul școlar 
„Electroputere". Fiind vorba de 
inițiativa unor organizații U.T.C. 
în a asigura pe tot timpul anu
lui activități sportive pentru ti
neret nu putem să nu scoatem 
în evidență și pe1 aceea a orga
nizației U.T.C. de la Întreprin
derea șantiere construcții centra
le electrice de termoficare. Aici 
nu lucrează dectt vreo 300 de ti
neri, dar organizația U.T.C. a în
treprins In rîndul acestora o an
chetă solicitîndu-i să spună ce 
sport ar dori să practice, ce con
cursuri să fie inițiate. Așa s-a 
născut ideea formării unul cerc 
de judo la care participă 25 de 
tineri, o echipă de handbal băieți, 
una de fete.

La Liceul nr. I organizația 
U.T.C. a primit un sprijin con
cret și consecvent $in partea con
ducerii școlii. Mai întîi a fost 
rezolvată problema bazei spor
tive. Lucrarea a fost executată 
de Trustul 6 construcții al cărui 
director a fost cîndva elev al a- 
cestul liceu ca și proiectantul.

ve de la Liceul nr. 3 și Alexan
dru Handabureac, ajutorul său. 
O mențiune : liceul numără 1 056 
elevi numai la cursul mediu.

— Cîți șahiști aveți ?
Începe numărătoarea, pe dege

te dar nu urmeazh nici un răs
puns.

— Ce sporturi preferă elevii ?
— Sînt 4 la lupte, 3 la gimnas

tică și... unul la altletism.
— Dar comisia ? Ce face co

misia P
— Comisia ?... Nu s-a întîlnit 

niciodată — răspunde Comeanu, 
care este și membru în comitetul 
U.T.C.

Discuția ar fi degenerat și mai 
mult așa că preferăm să amintim 
doar faptul că ajutorul respon
sabilului comisiei s-a plimbat 
două săptămîni la Brașov la o 
instruire. Cuvîntul plimbat nu e 
scris aici cu nici un pic de iro
nie ; dovadă că după ce s-a în
tors de acolo nu a făcut nimic. 
Și pe bună dreptate te întrebi 
de ce se mai cheltuiesc bani si 
se pierde timp, dacă cunoștințele 
dobîndite rămîn un „secret" per
sonal al celui trimis gratuit la 
astfel de tabere de instruire ?

A FOST ODATĂ... 
O BAZĂ SPORTIVA, 

AMENAJATA DE TINERI, 
DAR CARE A DISPĂRUT

o 
A

COMISIE FANTOMA 
CĂREI ACTIVITATE 

O ASTEAPTA 
1 056 DE ELEVI

în față : Cristian Cornea-Stau
nu responsabilul comisiei sporti-BOX

Astăzi comentează DUMITRU CIOBOTARU
Semifinala a doua

REZULTATE TEHNICE
Gruescu Constantin b. ne- 

prez. Ion Găureanu ; Ciucă 
Constantin b. K.O. 1 Ștefan 
Constantin ; Drugi Gheorghe 
b. p. Amăzăroaiei Opt avian ; 
Pușcaș Gheorghe b. p. Iliescu 
Aurel ; Anton iu Vasile b. ab. 
1 Mathe Ladialau ; Dinu Ion 
b. p. Dumitrescu Mihai ; Co- 
vao' Ion b. p. Pițu Ion ; 
GyOrfi Ion b. p. Călin Gheor
ghe ; Marin Constantinescu 
b. p. Manița Nicolae ; Monea 
Ion h. p. Preda Gheorghe.

Sîmb&tă, la ora 18,30, fn 
sala Floreasca se vor desfă
șura finalele.

Dumitru Ciobotsru — „greul" 
de marcă al boxului nostru — nu 
a refuzat ..lupta" pe care i-am 
propuB-o pe parcursul galei de 
aseară. El & „contrat - chiar de 
de la începutul discuției :

— Decizia de victorie acordată 
lui Drugă este meritată. Totuși, 
soarta medului s-a jucat atunci 
cînd arbitrul din ring a dictat un 
avertisment complet nemotivit 
împotriva tinărnlai Amăzăroaiei. 
Avertismentul a fost ca a Jtvî- 
tură de K. O." pentru baaaru] 
din Tg. Mureș.

— După părerea mea. această 
semifinală nu 8-a ridicat h un 
nivel tehnic și spectacular cum 
o anunțau „capetele de afiș"—

— Spectaculoasă nu a fost Dar

în ring au evoluat cîțiva boxeri 
tehnici. Gyorfi a fost, de departe, 
revelația galei. Este un stângaci 
care știe să lovească și cu— 
dreapta ! Asemenea boieri sînt 
rari. Apoi acea aplendldl sin
cronizare dintre lovituri și jocul 
de picioare, li adresez un sincer : 
„bravo !“

— Si-1 vedem |i in Intîlnirea 
cn un boxer mai puternic. Spre 
exemplu cu Covaci, care cite un 
punched? de temut...

— Covaci se prezinți ți el 
mult schimbat în bine. Acțiunile 
lui sînt mai clare, mai legale, gîn- 
deste mai mult șt ceea ce este 
îmbucurător, și-a îmbunătățit pro
cedeele de apărare. In plus, 
„inimă de boxer". Finala

are 
lui

INFORMAREA IN CONTEXTUL
SISTEMULUI EDUCATIV

de opinii, studenții însușlndu-și 
astfel o viziune a elementelor în 
prospectiva istoriei, căpătînd 
dovezi noi care să le consolideze 
convingerea asupra ireversibi
lității procesului revoluționar 
mondial. Asemenea dezbateri — 
dacă sînt conduse de specialiști 
bfne pregătiți, dacă tema este 
de actualitate — întrunesc de 
fiecare dată o înaltă apreciere 
în rîndul studenților. Un exem
plu elocvent îl oferă dezbaterea 
pe marginea temei „Problema 
valorilor vieții și ale filozofiei" 
— în cadrul Tribunei ideilor. 
Deși au participat numai 12 stu
dent!, discuțiile au fost însă a- 
prinse, competente. Dezbaterea 
a durat patru ore. Apoi studen
ții au cerut rediscutarea aceste! 
teme dună o lună, timp în care 
să se documenteze mai bine, 
să-și cristalizeze opiniile. La re
luarea colocviului, erau prezenți 
peste 250 de studenți...

Interesul major al studenți
lor față de dezbaterea politică 
este o pledoarie de prestigiu 
pentru a se deschide cît mal 
multe cluburi de discuții poli
tice, pentru a se organiza cît mai 
multe manifestări care să prile- 
julască dezvoltarea și afirmarea 
personalității politice a tineri
lor din amfiteatre. Mai ales că 
în prezent, măsurile privind

perfecționarea predării științe
lor sociale, organizarea unor 
cursuri facultative și la alegere 
de filozofie, sociologie, estetică, 
o mai judicioasă raționalizare 
a timpului liber oferă activității 
politico-ideologice a studenților 
posibilitatea de a se manifesta 
pe un clmp larg și într-o varie
tate de forme. Realitatea dove
dește însă că informarea politi
ci rămîne și trebuie să rSmini 
principala modalitate prin cara 
se explică evoluția evenimente
lor interne și internaționale, di
namica, sensul progresului în 
lumea contemporană, poziția 
partidului nostru, rolul activ pe 
care partidul și țara noastră 11 
au în viața internațională. De 
fapt, fără o informare politică 
competentă, multilaterală, nu 
poate fi concepută o dezbatere 
politică de Înaltă ținută. Infor
marea politică — ca verigă de 
seamă a întregului sistem edu
cativ din universitate — trebuie 
să capete o pondere importantă 
și un caracter permanent.

Este meritoriu faptul că la 
Ateneul studențesc din Cluj, la 
Casa de cultură a studenților, 
în unele institute slnt invitați 
reprezentanți autorizați ai orga
nizațiilor de partid șl de stat, 
ai ministerelor, ai presei, care 
îl informează pe studenți în le-

gătură cu aspectele principale 
ale politicii noastre interne și 
internaționale, ale relațiilor eco
nomice, diplomatice, culturale 
etc. Două cicluri de expuneri 
se bucură de o largă partici
pare a studenților, de o bună 
apreciere din partea acestora : 
„Patria și oamenii săi" — unde 
este vorba despre trecutul și 
prezentul României, activitatea 
politică a partidului și statului 
nostru, rolul și locul economiei 
țării noastre în contextul econo
miei mondiale și „Să cunoaș
tem viața politică a planetei" 
— în cadrul căreia sînt prezen
tate personalități ale vieții po
litice, aspecte ale activității po- 
litico-sociale din diferite țări 
etc. S-a constatat, de asemenea, 
o mare afluență de studenți la 
„mesele rotunde" despre „Pro
blemele actuale ale umanismu
lui", „Tineretul și problemele 
contemporaneității" ; „Omul In 
filozofia neotomistă"... După cum 
se vede, există multiple preocu
pări pentru organizarea unor 
informări de prestigiu la nive
lul Centrului universitar Cluj. ~ 
Este însă regretabil că sfera în 
care se manifestă asemenea 
preocupări se dovedește a fi 
foarte restrînsă, că într-un mod 
inexplicabil se neglijează in
formarea periodică a studenților

în ani, în facultăți, chiar la ni
velul institutelor. Iată care sînt, 
în această privință, opiniile unor 
studenți :

• Lavlnla Cociu — studentă 
în anul V, Facultatea de fizică : 
„Interesul nostru deosebit pen
tru evenimentele de politici In
ternă nu primește întotdeauna 
răspunsul cel mai potrivit. Con
sider că ar fi necesară organi
zarea unor informări în facul
tăți, unde să fie invitate ai vor
bească personalitățile cele mal 
competente".

• Viorel Micbeu — anul III 
Facultatea de studii economice : 
,,Se constată un interes major 
în rîndul studenților pentru e- 
venlmentele politiee șl diploma
tice care preocupă contempora
neitatea, pentru conferințele In
ternationale ; pe studenți îl in
teresează, de asemenea, amă
nunte in legătură cu relațiile 
bilaterale sau multilaterale din
tre sate. Dar In facultate nu 
avem prilejul si participăm la 
informări politice unde al M 
discute despre aceste probleme".

• Luminița Diaconeacu — stu
dentă în anul IV, Facultatea de 
farmacie : „Aproape ci nu se 
poate vorbi despre o preocupare 
a organizațiilor U.T.C. șl aso
ciațiilor pentru a da prilejul co-

■1Ieetlvelar anilar de aiadll 
participe la ia f armări palitice 
de prestigia, ai aibă cit mai 
des ca putință intilniri cu per
sonalități ale vieții noastre po
litice. si adreseze întrebări, să 
primească 
tente".

Vorbeam 
specific al 
țiilor de tineret din facultăți. EL 
este determinat în primul rînd, 
de necesitatea creșterii rplului 
elementului formativ în pro
cesul de educație. Ceea ee nu 
înseamnă el informarea — ne 
referim Ia infannarea politică, 
științifică, ol tu rail, artistică — 
își pierde importanța. Este însă 
nevoie să fie perfecționat în așa 
fel sistemul de informare încît 
studentul k! găsească întotdea
una cadrul cel mai adecvat în 
care al dobândească „darul" de 
a simți și înțelege sensul adevă
rat al informațiilor pe care le 
primește. Acest deziderat nu 
poate fi realizat organizînd nu
mai acțiuni la nivelul centru
lui universitar. Informarea poli
tică îșl va dovedi pe deplin efi
cienta numai cînd se va organi
za — cu aceeași competentă — șl 
în facultăți, în institute, în ani 
de studii, cînd se va realiza cu
prinderea unei mase largi de 
student!. De aceea organizațiile 
de tineret, slnt chemate să in
tensifice activitatea politico-e- 
ducatlvă, Îndeosebi activitatea 
de Informare politici a studen
ților, s-o generalizeze tot mai 
mult, sub raportul extinderii ți 
s-o diversifice, sub raportul ca
lității. Pentru că nu poate fi 
ignorată diversitatea preocupă
rilor. a orizontului intelectual 
șt Ideologie al studenților din 
diferite facultăți.

rispansuri conpe-

maî rui despre un 
activității organize-

ADRIAN VASILESCU

cu Gyorfi va fi cred, „tare".
— Pe cine ați mai remarcat ?
— Dinu și Nionea. Aceștia 

sînt niște „meseriași". Boxeri so
bri, puternici, dîrji. Adevărați 
„vulpoi*1...

— Ați observat, desigur, că lip
sa „greilor" de valoare se face 
din ce în ce mai simțită. De ce ?

— Antrenorii caută și se ocupă 
de boxerii de categorii mici pe 
care îi pot „afirma" mai repede. 
In afară de faptul că „greii" sînt 
mai... rari, ei sînt și mai greu de 
„modelat". Iată, bunăoară, Alexe. 
Nu este un „greu” de talie inter
națională. Loviturile lui nu sînt 
„dinamitate", sînt lipsite de forță, 
în plus el este surprinzător de 
lent pentru vfrsta sa...

— Ce urați finaliștilor ?
— Si ofere publicului meciuri 

care sl-l entuziasmeze.
T. POGOCEANU

Am început acest subtitlu cu 
a fost odată, tntrucît e o poveste 
foarte veche. A început acum 
mai bine de doi ani și continuă 
și in zilele noastre. Deci, a fost 
odată un teren, care aparținea 
fostului sfat popular orășenesc, 
de pe care teren 'nu s-a obținut 
nici cel puțin o recoltă de ciu
perci. Tot ce a produs acest teren 
erau... bălării... La cererea Între
prinderii de prefabricate, fostul 
sfat l-a cedat pentru o bază spor
tivă. Tinerii l-au amenajat prin 
muncă voluntară, au început an
trenamentele și tocmai atunci a 
apăruț un alt proprietar, Direc
ția agricolă județeană, care a spus 
sus și tare „terenul a aparținut 
agriculturii și deci întreprinderea 
să plătească o amendă de 20 000 
lei". In cele din urmă amenda 
s-a redus la 10 000 lei ca să fie 
toată lumea împăcată. Și de 
atunci au început să „alerge" 
lurtii și adrese in toate direcțiile, 
cîteva și pe la București. Unii 
susțin că este o gravă greșeală, 
alții — pe bază de fapte — do
vedesc că pe această suprafață 
nu s-a plantat niciodată nimic. 
Dar litigiul e litigiu și Direcția 
agricolă județeană declară că nu 
poate face absolut nimic pentru 
că numai forul tutelar poate anu
la amenda. Greu de priceput. Și 
în acest timp tinerii de la Pre
fabricate așteaptă să se soluțio
neze problema sportului, aș
teaptă să aibă un loc unde să 
practice disciplinele îndrăgite. 
Deocamdată însă conflictul con
tinuă. In fond, dacă avem timp 
de ce să nu-l pierdem inutil ?

■ir
Am vizitat și alte organizații 

U.T.C. și asociații sportive din 
orașul Craiova. Un lucru a re
ieșit foarte clar : tinerii doresc 
să facă sport, să se inițieze într-o 
disciplină sau alta. Acolo unde 
organizațiile U.T.C., asociațiile 
sportive, au ținut seama de do
rința tinerilor, au răspuns cu ac
țiuni interesante, cu concursuri 
și competiții locale, care au a- 
tras la start mulți amatori, se 
poate vorbi de o activitate spor
tivă de masă. în alte locuri, însă, 
activitatea sportivă de masă e 
confundată cu mobilizare^. tine
rilor la eele cîteva competiții re
publicane, ceea ce^ e cu totul 
altceva. Sportul de masă înseam
nă, in ultima instanță, o activi
tate multilaterală și 
tot timpul anului și 
panii.

continuă pe 
nu în cam-

VIORICA iovițA

r

PUDRA 
CREMĂ

FLORA"
... o combinație de pudră concentrata 
si cremă de zi...
.’..asigură omachiere rapidă 
și unirormă...

I
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STUDENȚII 
ÎMPOTRIVA

APARTHEIDULUI

Michel Debre despre
problemele europene

JAPONIA. In cadrul ofensi
vei de primăvară a oameni
lor muncii pentru majorarea 
salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și apă
rarea drepturilor democra
tice, feroviarii japonezi ou 
intrat în grevă. In imagine, 
un aspect de la una din de
monstrațiile care au avut loc 

cu acest prilej

Orientul Apropiat
• GRUP DE STUDIU AL REPREZENTANȚILOR CELOR PATRU

MARI PUTERI

• STUDENȚII de la uni
versitatea din orașul sad- 
african Grahimsiovvn un or
ganizat un miting de protest 
împotriva politicii de discri
minare rasială a guvernului 
in instituțiile de învățămint 
superior. La rindul lor,, stu
denții universității W'it wa
ter! vând din Johannesburg 
au organizat o demonstrație 
ai cărei participant! purtau 
pancarte cu inscripții : „E- 
dueatia nu are de a face eu 
culoarea pielei". „Nu este su
ficient să fii alb pentru a a- 
vea calităfi*'*

Această luptă a studenților 
este condusă de Uniunea na
țională a studenților africani, 
care numără 25 Mfl de mem
bri.

Mitingul, care a avut loc 
iu orașul Grahamatawu. este 
a doua acțiune atudeuțeasea 
de mare amploare din ulti
mele saac luni. Manifestările 
tineretului studiau împotriva 
segregației ran ia le au luat o 
deooehltă amploare la sfini
tul anului trecut. Ia urma 
intensificări! campaniei de 
proieit. gu ve na ui Vurater a 
avertizat ei va fainul unită
țile de politie «I de armați 
regalată.

Ministrul afacerilor externe al Franței, Michel Debre, a 
subliniat într-un discurs rostit la Clubul național al presei din 
Washington că „nu poate fi edificată o Europă durabilă fără 
o înțelegere cu națiunile europene din răsărit, înțelegere 
care poate fi numai consecința unei îndelungate destinderi. 
Evoluția la care sîntem martori în prezent se îndreaptă în 
această direcție" — a subliniat el.

Cooperarea națiunilor europe
ne. a continuat ministrul francez, 
trebuie organizată „fără a pune 
în cauză personalitatea vreuneia 
din ele“. Subliniind că „Franța 
respinge cu hotărîre integrarea în 
cadrul Alianței Atlantice și inten
ționează sa-și rezolve singura, 
problemele apărării și să exer
cite controlul asupra, politicii 
sale", ministrul de externe fran
cez a declarat că țara sa este de

părere că membrii N.A.T.O. tre
buie să fie independenți în elabo
rarea politicii lor externe și în ce 
privește relațiile lor cu țările so
cialiste. El a arătat că „orice 
organism artificial, adică orice 
autoritate, sau organizație cu 
pretenții politice care ar dori să 
impună orientări fundamentale, 
prezintă riscul unei revolte îm
potriva N.A.T.O.".

Suedia a urcat, treaptă cu 
treapta, pe calea dezvoltării, 
grație perseverenței și hărni
ciei cu care locuitorii acestui 
pămînt scandinav au muncit 
și muncesc. încă din secolul 
trecut suedezii au devenit 
mari producători de oțeluri 
realizate pe baza consumului 
de mangal, pentru ca în ul
timii ani să ocupe locul trei 
pe plan mondial în ce pri
vește exporturile de hîrlie și 
de alte derivate ale lemnului 
obținute din imensele păduri 
care acoperă mai mult de ju
mătate din suprafața totală a 
(arii.

Cu hărnicie și perseveren
ță, eî au transformat „aurul 
alb“ al numeroaselor lacuri 
și nuri care le hrăzdează țara 
în hidrocentrale electrice 
producătoare a milioane de 
cai putere și wați lumină. A- 
cești oameni înalți și blonzi,

țara a realizat primul tanc 
mixt mineralier-petrolier din 
lume și deține cea mai mare 
pondere pe cap de locuitor 
de pe glob la exporturile de 
oțeluri de calitate specială.

Suedia încurajează lărgirea 
relațiilor economice și comer
ciale cu toate statele. „Stabi
lirea unor asemenea legături, 
a declarat nu de mult minis
trul de externe suedez, Tor
sten Nilsson, are o foarte mare 
însemnătate deoarece exer
cită o influență pozitivă asu
pra relațiilor politice". Sue
dia este una din țările care 
s-au alăturat în calitate de 
coautori la rezoluția inițiată 
de România la O.N.U. pri
vind realizarea unor „acțiuni 
pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bu
nă vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite".

• CITIM) SURSE DIPLO
MATICE de la Natramie Unite, 
agenția Associated Press infor-

în Comitetul celor 18 TA LOU

Intr-o analiză a stadiului 
convorbirilor de la Paris 
care — alungind ieri la cea 
de-a 12-a ședință — continuă 
să bată pasul pe loc, ziarul 
NHAN DAN 
„Guvernul 
responsabil 
războiului și stagnarea con
ferinței de la Paris asupra 
Vietnamului, procedînd la 0 
escaladare a operațiunilor 
militare în sud“. Intr-adevăr, 
date oficiale din sursă ame
ricană relevă că de la înce
perea convorbirilor, efecti
vele S.U.A. în Vietnamul de 
sud nu numai câ n-au fost 
reduse, dar au crescut cu 
3000 de oameni.

Sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare, popu
lația sud-vietnameză dă o 
ripostă viguroasă interven
tioniștilor care atentează la 
libertatea si independența 
unul popor încercat. Intrată 
în cea de-a șaptea siptămî- 
nă, ofensiva generală a for
țelor patriotice a repurtat 
mari succese Zilnic sini a- 
tacate zeci de baze militare 
americano-saigoneie. Uu co
municat publicat de camau- 
damentul forțelor armatei 
populare de eliberare dfca 
Vietnamul de sud relevă e*

scria recent : 
american est® 
de prelungirea

întreaga națiune română Iși 
exprimi solidaritatea fră
țească cu Republic^ Demo
crată Vietnam cu Frontul 
N ațional de . Eliberare din 
Vietnamul de sud. isi mani
festă hotărirea de a ajuta 
poporul vietnam» pe plan 
material. Daliile și moral 
oină la cucerirea deplină a 
victoriei"*.

Devine evident că erauaiM- 
narea Washingtonului de 
politica intervenției ia Viet
nam. pe care ciițrMint- 
nul Finley • califica zilele 
trecute drept _eea mai fira
vă eroare comisă de S.ILA. 
in întreaga sa istorie", nu 
poate aduce S.U.A. deeit 
noi eșecuri. La ultimele șe
dințe ale convorbirilor de 
la Paris, reprezentantul 
F.N.E. din Vietnamul de sud 
și ce! a! B D. Vietnam au 
relevat că partea americană 
terriverseaaă tratativele fi 
urmărește, prin lansarea In
sistentă a tezei asanam ițe
lor ..tratative secrete" oi 
oceleaseă greblează cmc ia
tă : retragerea trupelor 
aseritane dta Vletaa 
■nd fi reauerrores < 
mm rulai snd-vieSBi 
a-ii resalva nreblerarie floa 
tari ■■ din afară.

meaxl ci reprezentanta odor 
patrii mari pateri la O-N.U. an 
mMI ti csarataear peatheitta-

de răspunsurile primit» rtm pqr- 
tea Isiaeiuhiî, Egiptului «â Ior
daniei la recentul chmtinakar ni 
privire la mortul cnm si fie ®- 
îuțMnat cccSâcfnl dau Oriental 
Wieti Ei an tafeoMl ■» 
zrnp de stadzn care să faci re
ci aiL.—Uri In acest sens la vii
toarea renume in patru, ce va 
ivea loc la reședința personală 
a renrenentantalm Mani BritanL. 
lordul Caradon. Hotirirea a fost 

in cursul reuniunii ce
lor patru, care a avut loc la re
ședința reprezentantului perma- 
nect al UX&S. h ONU-, Iaimr 
Malik. Qsestionaml fusese fnm»- 
nat luna trecută reprezentanților 
țărilor respective de către Gun
nar Jarring, reprezentantul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Mijlociii.

GENEVA 10. — Corespon
dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Joi a avut loc la Ge
neva ședința Comitetului celor 
18 «taie pehtni dezarmare. " ' 
mul care a luat cuvîntul a

Declarația
guvernului sovietic

Pri- 
fost

Cauza invincibilă a
poporului vietnamez

• ÎNTR-O .nota 
tacxutand

in primele cinci săptăminl 
ale actualei ofensive an foot 
scoși din luptă 184 OM de mi
litari inamici, dintre care 
52 000 americani, au fost dis
truse 2900 vehicule militare 

incendiate 270 de deposit® 
de muniții și carburanți. 
Chiar și oficialități ameri
cane recunosc că F.N.E. con
trolează cea mai mare parte 
1 teritoriului Vietnamul’ 
de sud. că patrioții dețin 
controlul asupra a peste 
jumătate din zona vitală * 
Deltei Mekongului. Dîrzenia, 
eroismul cu care patrioții 
sud-vietnamezi ripostează 
interventioniștilor, exemplul 
Vietnamului evidențiază e- 
iocvent, în contextul realită
ților contemporane, adevărul 
istoric că un popor care-si 
apără cu hotărîre libertatea, 
ființa națională, pămînțnl 
patriei, nu poate fi Ingenun- 
chiat șl înfrînt. Lupta 
porului 
apărarea 
libertate. _ 
todeterminare si unitate na
țională se bucură de simpa
tia, solidaritatea și sprijinul 
larg al poporului nostru ca 
și al tuturor popoarelor iu
bitoare de pace din întreaga 
lume. ,.Poporul român, care 
$i-a cucerit prin jertfe grele 
dc-a lungul zbuciumatei 
sale istorii, dreptul la o via
tă liberă, înțelege și pre
țuiește din adîncul inimii 
lupta bravului popor vi
etnamez — spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

* w

Incidente
grave in Italia

•It X-A.T O tm-

părțirea lumii în blocuri mili
tare, a încetării cursei înarmă
rilor, pe calea lărgirii colabo
rării pașnice reciproc avanta
joase între toate popoarele și 
rezolvării tuturor problemelor 
litigioase prin tratative.

Un program constructiv de 
acțiuni în domeniul întăririi 
păcu și securității in Europa 
r-tte cuprins în Declarația Con- 
tfifcnririi Comitetului Politic 
CcnsEiitativ al statelor partici- 
tBnte la Tratatul de la Var- 
sena, adaptată în 1M8 la Bucu- 
reștL în Declarația Conferinței 
porîidtlor comuniste și munci- 
■.□resti europene care a avut loc 
ia Karlovy Vary în I9C7 și în 
Ape£^i uratelor participante la 
Tratam] de la Varșovia către 
toate țările europene, adoptat 
!a Budapesta la 17 martie 1969* 
Aczs program s-a bucurat de 
sil lara ecou politic in rindu- 
rBe oțuniei publice europene. Se 
Lztejrge de la sine că o activi
ty» aermsă si «ficseată ta «ta- 
raestal asegsărt! păcii M «ecu- 
ntăm — Europa sa eM cu pa- 
tstă «tacit pe bara xtraoij- 
•esri Btaarie reata de pe arest

șeful delegației mexicane, Al
fonso Garcia Robles. Evocînd 
Tratatul de la Tlatelolco, de 
denuclearizare a Americii Latine, 
el a propus crearea și a altor 
zone denuclearizate în alte re
giuni ale lumii. Aceasta, a spus 
vorbitorul, ar facilita destinde
rea internațională, ar limita pro
liferarea armelor nucleare și ar 
reprezenta o contribuție la cau
za păcii. Referindu-se la pro
gramul de lucru al conferinței, 
el a apreciat că o contribuție 
substanțială au adus-o în dezba
teri propunerile delegaților Româ
niei si Italiei.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, și-a exprimat convinge
rea că problema încetării expe
riențelor nucleare subterana 
poate fi soluționată în mod con
structiv, pronunțîndu-se împotri
va principiului de a se efectua 
inspecții la fața locului. De ase
menea, el a afirmat că limitarea 
producției de materiale fisiona
bile — propusă de delegatul a- 
merican — nu poate reduce și 
elimina pericolul unui război nu
clear. Delegatul sovietic a evo
cat, apoi, apelul țărilor socialiste 
cu privire la securitatea europea
nă, apreciind că o conferință eu
ropeană ar contribui la îndepăr
tarea primejdiei unor noi con
flicte în Europa și înlăturarea 
fort« în relațiile dintre stale.

Conducătorul delegației etio
piene, Afework Zelleke, a cerut 
ki se abordeze de îndată dezba
tem prciec+rdm de demilitariza
re a hraduhu mărilor $i oceane
lor, precizind insă câ obiecti'u’ 
principal al comitetului ar trebui 
si fi® măsurile reale de dezar- 
nx.:e zadeară.

SUEDEZ

ln»og'*«»c din

*

1b m ®£ă

PB- 
vletnamez pentru 

dreptului sacru la 
independentă, în

sra trier ocrîAenta> să naediteze 
axupra participării pe
viitor a țârilor !or la N A^T.O.

Cric două deeesri ale actriri- 
tăț » N-A-T.O. — ac Mitaimazi 
ta occtaratic — ccefirml eă nu 
paule fi ariguratâ adevărata 
acL^iitate a unor țin. punln- 
ou-se ta primejdii securitatea 
popoarelor altor târî. Adevă
rata seeuritaxe trainică a po
poarelor nu poate ri măgura:* 
decît pe calea renunțării ia im-

•a •-

EM. RLCAK

Joi a avut Ioc la Paris cea de-a 12-a ședință a Conferinței cvadn- 
partite în problema vietnameza. Ca și în ședințele prețe - *
fost înregistrat vreun progres. Cabot Lodge, șeful delega UH S.U.A. 
și Pham Dang Lam, reprezentantul aud-vietnamez. au apărat din 
nou așa zisa teză „a retragerii reciproce a trupelor străine din Viet
namul de sud“ evitînd să abordeze problemele de fond ale conflic
tului din Vietnam.

în continuare a luat cuvîntul șeful delegației Frontului National 
de Eliberare din Vietnamul de sud, Tran Buu Kiem, care a infirmat 
zvonurile despre unele pretinse convorbiri secrete care s-ar desfășura 
la Paris, paralel cu lucrările oficiale ale Conferinței rvadripartite. 
El a subliniat că aceste zvonuri sînt menite să „înșele opinia pu_ 
blică și să camufleze intensificarea războiului de agresiune din 
Vietnamul de sud și refuzul Statelor Unite de a-și retrage trupele, 
precum și cele ale sateliților lor din Vietnamul de sud fără nici o 
condiție...".

Reprezentantul F.N.E. a subliniat că singura soluție posibilă pen
tru reglementarea onorabilă a conflictului presupune încetarea 
războiului de agresiune a S.U.A., retragerea necondiționată a tru
pelor americane și a sateliților lor din Vietnamul de sud.

Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor ședinței, șeful delegației 
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a respins argumentul american pot^- 
vit căruia „o retragere necondiționata a trupelor americane ar în
semna a impune SALA. o capitulare". Xuan Thuy a precizat că 
„poporul vietnamez nu vrea capitularea nimănui, el vrea numai 
independență, libertate șl o pace adevărată".

mia h fața locului o delegație 
de deputați și a convocat de ur
genți Direcțiunea partidului. 
Confederația Generală a Muncii 
din Italia a invitat pe reprezen
tanții celorlalte centrale sindicale 
si participe Ia o întrunire pentru 
a lua, de comun acord, măsurile 
necesare care să exprime protes
tul hotărit al oamenilor muncii 
față de cele fntimplate la Batti- 
paglia.

Primarul orașului, Domenico 
Vicinanza, a declarat că guvernul 
a luat în considerație cererile 
sindicatelor și ale conducerii mu
nicipale, și a hotărit să adopte o 
serie de măsuri în vederea re
dresării situației economice a 
regiunii. De asemenea, guvernul 
a acceptat cererea ca detașamen
tele suplimentare de poliție tri
mise din localitățile învecinate 
să se retragă din oraș.

Anglia 
a renunțat 

la Airbus
lntr-un comunicai oficial dai 

publicității joi scara la Londra 
te predicași ci Marea Britanie 
a hotărit să nu md participe Ia 
realizarea proiectului Airbus-ului 
european. Cu prilejul intîbiirii de 
la Londra in aceeați zi a repre
zentanților guvernelor francez, 
cest-german |î britanic, angajate 
inițial in realizarea Airbusului, 
Anthony Wedgwood Benn, mi
nistrul britanic al tehnologiei, a 
făcut cunoscut că guvernul său 
nu mai este interesat să continuie 
acest proiect al cărui preț crește 
în mod constant.

Reprezentanții guvernului fran
cez și vest-german au declarat că 
țările lor vor continua construc
ția Airhus-ului, in ciuda faptului 
că Marea Britanie a abandonat 
acest proiect.

Gkrrermd aov tafta, m fuisj- 
mară ta deetaraț;®. etan ferm 
tom im de necesitatea de a se 
merge cu hotârire ai perseve- 
rențâ spre dezarmare, oricite 
eforturi ar costa aceasta, pen
tru că nu există alte mijloace 
mai sigure si mai de nădejde 
pentru asigurarea unei adevă
rate securități și păci trainice. 
Uniunea Sovietică și alte țări 
ale comunității socialiste se 
pronunță cu consecvență pentru 
consolidarea păcii și securității 
popoarelor, pentru o largă cola
borare in:emațională pe bara 
principiilor coexistenței pașnice 
a statei or eu orinduiri sociale 
diferite.

In continuare in declarație se 
arată că consfătuirea de la 
Budapesta a Comitetului Poli-» 
tic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia a propus in apelul său 
către toate țările europene con
vocarea unei conferințe euro
pene pentru dezbaterea proble
melor securității europene și ale 
colaborării pașnice. Popoarele 
Europei au iuțim pin st cu un 
sentiment de satisfacție această 
importantă propunere construc
tivă a țărilor socialiste.

U THANT SE PRONUNȚĂ

PENTRU UNIVERSALITATEA

0. N. U.
• ÎN MESAJUL adresat Co

misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, care șl-a început lucră
rile miercuri la Geneva, secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, U Thant, s-a 
pronunțat pentru respectarea 
strictă a principinlui universa
lității O.N.U.. subliniind că din 
această organizație ar trebui să 
facă parte Republica Populară 
Chineză și toate celelalte țări 
care nu sînt in prezent membre 
ale acestei organizații, „Sînt 
ferm convins, a subliniat 
U Thant în mesajul său, că 
participarea tuturor țărilor lu
mii în Organizația Națiunilor 
Unite si in organismele sale 
specializate este foarte nece
sară".

(numai șapte milioane și ju
mătate la număr) au scormo
nit o bună parte a subsolului 
celor 450 000 kmp., cîți cu
prinde suprafața Suediei, și 
au scos Ia lumină bogate ză
căminte de minereuri de fier 
și. prelucrindu-le (prunele to
pitorii datind în această țara 
încă din anul 1668) le-au 
transformat cu măiestrie și 
pricepere într-o industrie mo
dernă. Ramura industrială a 
economiei suedeze furnizînd 
aproape 50 la suta din veni
tul național acoperă aproxi-. 
mativ 45 Ia sută din expor
turi fi asigură aervicîi peatru 
41 la suta din întreaga forță 
de ranneă ■ tării.

Suedia s-a dezvoltat însă, 
m condițiile existenței unei 
piețe interne restrinse și a 
vecinătății unor țări cu indus
trie puternic dezvoltata. De 
aceea, pentru a deveni com
petitivi pe piața internațională 
suedezii s-au străduit sa pro
ducă întotdeauna ieftin și de 
calitate superioară. înființa
rea în anul 1952 a Consiliu
lui Științific Consultativ Sue
dez și a altor 12 consilii de 
cercetări științifice, coordo
narea activității lor cu nume
roasele laboratoare din uni
versități și din uzine au vizat 
asigurarea în continuare a 
succesului renumelui „calită
ții suedeze" în producția in
dustrială și științifică.

Diversificarea industriei 
constructoare de mașini și 
calitatea superioară a produc
ției âuedeze a permis acestei 
țări să- ocupe locul trei pe 
plan mondial în construcția 
de nave, după Japonia și An
glia, din care peste 90 la sută 
sînt pentru export. Această

Schimburile economice și 
culturale dintre România și 
Suedia au cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare ascendentă. 
Interesul reciproc pentru dez
voltarea acestor relații și-a gă
sit expresia în acorduri în
cheiate între cele două țări, 
menite să le reglementeze și 
să le ofere un cadru favorabil. 
Astfel, pe lîngă acordurile 
comerciale obișnuite, Româ
nia și Suedia au semnat anul 
trecut un acord de cooperare 
economică, industrială și teh
nică. la a cărui realizare prac
tica veghează o comisie mixtă. 
Expoziția industrială suedeză, 
deschisă în toamna trecută la 
București, a fost o reflectare 
a interesului existent în Suedia 
pentru piața românească, pen
tru lărgirea schimburilor co
merciale cu România.

Colaborarea romuno-suede- 
ză cunoaște o evoluție pozi-, 
tivă și în domeniul științific. 
Schimburile de cercetători, 
documentație, publicații și 
burse, practicate între dife
rite institute științifice române 
și suedeze, au primit recent 
un cadru prielnic prin sem
narea unui plan de colabo
rare științifică ale academiilor 
celor două țări.

Vizita pe care primul mi
nistru suedez, Tage Erlander, 
o face în România, la invita
ția președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, constituie un nou 
prilej pentru diversificarea și 
multiplicarea acestor relații în 
avantajul reciproc ui popoa
relor suedez și român.

PETRE POPESCU

jp e seu r*
• JOI. ÎN CADRUL Comisiei pentru educație, știință și cul

tură. a Uniunii interparlamentare, reprezentantul român Ion 
lUrgineanu, secretar al Comitetului de conducere al Grupului 
teterpariaiaeatar român, a prezentat o expunere pe tema „Cola
borarea culturală internaționali și contribuția acesteia la o mal 
buni Înțelegere Intre popoare". în aceeași zi în cadrul lucrărilor 
Cambiei >entru studiul problemelor parlamentare și juridice, 
prefeaar Mihai Levente, președintele Comitetului de conducere 
al Grupului, a luat cuvtatul în cadrul discuțiilor pe tema „Parla
mentai *1 legătura sa «cu organele puterii locale de stat".

Convorbiri 
sovieto-americane
• GUVERNELE U.R.S S. șl 

S.U.A.. au căzut de acord să 
înceapă tratative la 14 aprilie 
la Viena referitoare la folosirea 
exploziilor nucleare în scopuri 
pașnic®, anunți agenția TASS. 
Delegația lovietică va fi condu
să de academicianul E. Feodo- 
rov. iar cea americană de G. F. 
Tape, membru al Comisiei pen
tru energia atomică a S.U.A.

• PREZENTÎND miercuri re
chizitoriul în procesul asasinu
lui fostului senator Robert Ken
nedy. procurorul a cerut juriu
lui să-1 declare vinovat pe Sir- 
han Bishara Sirhan de omor de 
gradul întîi. El a exprimat con
vingerea că Sirhan a decis „la 
rece și în mod calculat" să-1 u- 
cidă pe senator si a pregătit a- 
cest act criminal în mod con
știent. Procurorul nu a cerut în
să pedeapsa capitală.

în timpul prezentării rechizi
toriului, acuzatul l-a întrerupt

pe procuror cu strigăte ireveren
țioase. El a fost scos din sala de 
ședințe la ordinul judecătorului.

• LA INVITAȚIA C.C. AL 
F.S.U.G., a sosit la Berlin într-o 
vizită de prietenie, delegația 
C.C. al P.M.U.P., condusă de 
Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. at P.M.U.P. Din 
delegație fac parte Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Boleslaw Jasiczuk, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., șl 
Jozef Kulesza, președintele Co
misiei de Stat a Planificării.

• REPREZENTANTUL părții 
coreene în Comisia militară de 
armistițiu în Coreea, general- 
maior Li Choon Sun, a trimis o 
scrisoare Comisiei țărilor neutre 
de supraveghere a armistițiului 
în Coreea, în care condamnă 
partea americană care continuă 
să introducă în Coreea de sud 
noi tipuri de armament și echi
pament militar, anunță Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană.

• IN URMA unui examen 
medical, s-a constatat că pa
tru cetățeni egipteni, Abdel 
Monelm Abou Shamich și cei 
trei fii ai săi — Mustafa, 
Khaled și Yasser — prezintă 
malformații de ordin anato
mic ieșite din comun. Ei au 
inima în dreapta, tubul diges
tiv plasat în diagonală șl fie
care au cite trei rinichi. Deși 
au organe „suplimentare", 
toți patru se simt bine. Sha- 
mirh și fiii săi vor pleca in 
S. U. A., pe cheltuiala 
U.N.E.S.C.O., pentru a fl exa
minați de un grup de specia
liști americani.

SCRISOAREA
LUI OTTO WINZER

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al R. D. Germane, 
Otto Winzer, a adresat preșe
dintelui Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa o scrisoa
re în care se arată că, în inte
resul extinderii colaborării paș
nice pe continentul european, 
este necesar ca toate statele eu
ropene să fie membre ale Mes* 
tei comisii și să participe, pt 
bază de egalitate în drepturi, la 
activitatea ei. în scrisoare se 
arată că Republica Democrată 
Germană și-a exprimat în re
petate rînduri cererea de a fi 
admisă în O.N.U. și de a parti
cipa Ia lucrările Comisiei eco
nomice pentru Europa.

GREVĂ GENERALĂ 

ÎN BENGALUL 

DE VEST
a RĂSPUNZ1ND apelului lan

sat de guvernul statului Ben
galul de vest, cel 38 milioane 
de cetățeni din acest stat indian 
au declarat o grevă generală de 
24 dc ore, anunță Agenția Asso
ciated Press. Această acțiune 
este organizată în semn de pro
test față de evenimentele din 
localitatea Kossiptire, unde la 
8 aprilie poliția a deschis foo 
împotriva unui grup dc greviști, 
omorînd 5 muncitori.

Liderii celor 12 partide poli
tice, care faci parte din Fron
tul unit din Bengalul de vest, 
au dat publicității o declarație, 
în care au cerut să se deschidă 
o anchetă în legătură cu eveni
mentele din Kosșipurc.

Din Calcutta se anunță că au
toritățile locale au arestat con
ducerea uzinei din Kossipure, 
care a cerut poliției $a deschidă 
focul împotriva muncitorilor.

• LA CENTRUL SPAȚIAL de 
la Cape Kennedy se află în faza 
de experimentare o cameră de 
televiziune specială, care va a- 
sigura transmiterea de imagini 
în culori ce vor fi luate in 
timpul zborului circumlunar al 
navei spațiale ..Apollo-IO*1. Spe
cialiștii afirmă că. datorită aces
tei camere de televiziune, se va 
putea urmări pe micile ecrane 
întreaga evoluție a ..modulului 
lunar", ce se va desprinde de 
nava spațială și se va apropia 
de Lună.
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