
Aprilie a debutat cu o . . . „____  __ _______  __
] ► uteciștilor bucureșteni. Ca și în celelalte zile, apropiata sărbă- 

► torire a semicentenarului Partidului Comunist Român a fost 
(► marcată de numeroase manifestări, desfășurate în uzine, între- 
ik prinderi, școli, institute. Iată, consemnate pe peliculă, cîteva 
K aspecte semnificative.

zi plină în programul de activitate al de subiecte, o confruntare creatoare deților, o bogată gamă __ , _ _________  _______ . _
opinii au caracterizat prima zi a lucrărilor simpozionului. 
Obiectivul a surprins-o pe studenta Maria Alecu, anul I — 
română, susținînd comunicarea „Eminescu în conștiința națiunii 
noastre44 (foto 1).

și Elena Mihail 
de spectatori (foto

au fost aplaudați cu căldură de cei peste 300 
' 2).

Mustață, în postura sa preferată, a condus

Ștefan (23 August) și Gheorghe Manea (Timpuri noi) (foto 3). < ►

Ieri dimineață, Ia Institutul pedagogic a început un Simpo
zion de psihologie literară și a educației, menit să răspundă ne
cesității de inițiere a studenților din anul I în munca de 
investigație științifică. O participare largă a unor oameni de 
știință, academicieni, cadre didactice universitare și a studen-

După amiază, din inițiativa comitetului său U.T.C., Teatrul de 
operetă din București a oferit un atractiv program de selecțiuni 
elevilor grupului școlar profesional Vulcan și tinerilor din uzină. 
Prezenți Ja acest microspectacol. soliștii Ștefan Glodariu, Lucia 
Roic (în imagine, interprctînd o arie din „Lăsați-mă să cînt“), 
Dorin Teodorescu. Daniela Voicu și dansatorii Florin Scarlat

Examinatorul Ion___ ______ .______ __ ,________ , _______
„ostilitățile*4 fazei municipiu a tradiționalului concurs profesional 
Olimpiada tinerilor turnători. Beneficiari direcți pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale, îndeplinirea sarcinilor de plan, 
îmbunătățirea calității reperelor — toți cei aproape 400 de 
participant la faza de masă. La finală în proba teoretică au 
rămas în concurs 6 dintre cei mai buni. După un finiș strîns 
și după calcularea punctajului, iată și deținătorii primelor 

3 Jocuri : Constantin Doru Ioncscu (UREMOAS), Constantin

La Uzina „Autobuzul44, 450 de tineri uteciști s-au întîlnit cu 
membri de partid din ilegalitate, participant la Congresul de 
constituire a Partidului Comunist Român. Invitații au evocat 
cu căldură secvențe memorabile, transcrise astăzi în istorie, 
din activitatea și lupta comuniștilor în condițiile grele ale ile
galității. în cinstea acestei întîlniri, tinerii de Ia „Autobuzul44 au 
organizat și vernisajul a două expoziții — „Locuri și case me
moriale legate de lupta în ilegalitate a P.C.R." și „Uzina noas
tră, creație a regimului de democrație populară (1951—1971)4* 
(foto 4).

Proletari din toate țările, uniti-vă !
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Cuvintureu tovarășului
N1C0LAE CEAUȘESCU

Ia Congresul al XXIV-Iea al P.C.U.S.

Ce determină atragerea tinerilor spre 

sectoarele cheie ale cooperativei agricole ? 

PASIUNEA, POSIBILI
TĂȚILE DE AFIRMARE, 
PERSPECTIVA---------
Ce înseamnă zece la sută 

„forță de muncă tînără44 la nu
mărul țăranilor cooperatori din- 
tr-o unitate ? Aparent, un pro
cent mic. Obișnuiți să privim a- 
portul tinerilor prin latura can
titativă, scăpăm de foarte multe 
ori din vedere latura calitativă 
a prezenței lor. întîlnim deseori 
sate al căror număr de tineri 
coboară cu mult sub acest pro
cent și întîlnim cazuri în care 
tinerii, în rapoartele statistice, 
/ajung să reprezinte o pondere 

Substanțială. Este firesc ca în- 
$tr-o economie modernă numărul 

lor să fie redus, ne explicăm în 
primul caz, avînd în vedere 
perspectivele larg deschise ale 
mecanizării agriculturii și, ne 
felicităm în cel de al doilea caz, 
că reușim, cu toată atracția ora
șului, să-i reținem, să asigurăm 
schimbul de mîine al satului. 
Ceea ce interesează totuși este

OAMENI CARE AU TRĂIT

ISTORIA, POVESTESC

Convorbire cu ing. MIHAIL FLORESCU

COMPEEENJA—DIMENSIUNE OU 
a spiritului revoiijeionar

— Cîn.d s-a produs și ce a 
însemnat pentru dv. întilnirea 
cu Partidul Comunist ?

— în urmă cu vreo patru de
cenii, în toamna anului 1930, 
începîndu-mi studiile la Bucu
rești, am intrat în cercurile stu
denților de stînga, din care fă
ceau parte mulți studenți co
muniști; In Capitală, mișca
rea comunistă. era puter
nic organizată și contactul ra
pid cu această activitate mi-a 
deschis calea pe care, de a- 
tunci, o urmez fără întreru
pere

— înțelegem din evocarea a- 
ccstui moment, că în mișcarea 
de tineret exista o pronunțată 
receptivitate la ideile partidu- 
1-i comunist. Ce anume o favo
riza ? Au existat pentru unii 
tineri și momente de derută. 
Care au fost frămîntările gene
rației dv. ?

— In anul 1933, după ce am 
activat în Ajutorul Roșu și în 
unele organizații studențești 
democratice, am devenit mem
bru al P.C.R.. Făceam parte 
dintr-o celulă comunistă stu
dențească. în condițiile de ile
galitate și prigoană existente, 
ne întruneam destul de rar. Cînd 

un lucru • cei care rămîn în sat 
priveso cooperativa în perspec
tiva dezvoltării ei; locurile de 
muncă la care se prezintă 
sînt cele care îi formează într-o 
îndeletnicire menită să îi per
manentizeze. să-i lege de uni
tate ?

Denumite sectoare cheie, a- 
ceste locuri oe definesc orienta
rea unităților variază de la un 
sat la altul în funcție de o serie 
întreagă de factori : naturali, e- 
conomici, sociali. Cele ale coo
perativei din SONA, județul 
Alba, unde ne-am propus o in
vestigație pe marginea prezenței 
calitative a tinerilor sînt trei : 
zootehnia, legumicultura și pe
piniera viticolă. Prima întrebare 
care ne-am pus-o și căreia i-am 
căutat răspunsul, tocmai aceasta 
a fost i 10 la sută forță tînără 
în forța de muncă a cooperati
vei este suficient ? Procesul 

întîlnirile noastre aveau loc, 
programul discuțiilor era foar
te întins. întrucît se referea^ nu 
numai la activitatea curentă ci 
și la numeroase probleme 
ideologice care preocupau miș
carea comunistă în acea, epo
că. Deși, în fiecare facultate, 
celulele comuniste cuprindeau 
un număr mic de membri, ele 
au reușit să organizeze întrea
ga mișcare protestatară a stu
denților împotriva regimului 
burgiiezo-moșieresc, a condiții
lor foarte grele de viață, a ta
xelor ridicate și a altor obsta
cole ce se ridicau necontenit 
în calea afirmării studenților 
lipsiți de mijloace materiale. 
Acestea au prilejuit în anii 
1934—1936 greve ale studenților, 
care n-au rămas doar demon
strații revendicative, ci au că
pătat un pronunțat caracter 
politic. Atunci l-am cunoscut pe 
Grigore Preoteasa, un student 
curajos, care s-a afirmat ca un 
luptător comunist de mare va
loare : pe profesorul de mate
matică Andrei Popovici, care în 
1935 a fost secretarul organi
zației comuniste studențești din 
București. Tot atunci am cu-

GEORGETA RUȚA 
(Continuare in pag. a ll-a) 

migrării forței de muncă spre 
oraș s-a manifestat și se mani
festă și aici. Și nu s-ar putea 
6pune că cineva s-a ocupat prea 
mult de dirijarea, de reglarea 
lui. Au plecat și de aici cei care 
au vrut și au rămas cei cărora 
le-a plăcut să muncească mai 
departe în sat. Ce reține în 
mod deosebit atenția este, to
tuși, faptul că 90 la sută din 
cei rămași , sînt ocupați în sec
toarele cheie. Și acest fapt le 
definește tocmai acea latură ca
litativă a prezenței despre care 
vorbeam, mai esențială decît 
latura cantitativă.

— Participarea lor în sectoa
rele de profil ale unității, ne 
declara tov. Daniel ROTH, pre
ședintele cooperativei, ne deter-

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a Ill-a)

In laboratorul Facultății de sub ingineri a Institutului de mine 
din Petroșani

Antologia 
de scurt- 

metraje 
de ALEXANDRU 

ANDRIȚOIU

Puținele filme de scurt metraj 
pe care le-am căzut pe micul 
ecran mi-au dat foarte vag im
presia acelei autonomii specifice 
care le-ar deosebi de cele pro
iectate pe ecranul mare. La 
București, la Paris și-n alte ca
pitale telefilmele artistice mi-au 
încolțit mai degrabă părerea că 
ele încep să îmbătrînească prin 
rutină, stereotipie, profesionali
zare, cu toate că televiziunea 
este încă atît de tînără. Și e 
păcat.

Totuși, avem succese frumoa
se și în acest domeniu numai că 
nu ni le știm populariza, nu ni 
le știm reliefa.

Am fost invitat deunăzi la 
noul sediu al televiziunii noastre 
să vizionez, împreună cu alții, o 
seamă din filmele tînărului re
gizor Andrei Brădeanu. Filme 
din diferite perioade ale activi
tății sale, cu tematici și mijloa
ce de filmare dintre cele mai 
diverse.

(Continuare în pag. a ll-a)

Stimați tovarăși,Este pentru noi o deosebită plăcere de a participa la cel de-al XXIV-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și de a vă adresa dumneavoastră, delegaților la Congres, comuniștilor sovietici, popoarelor Uniunii Sovietice un cald mesaj de prietenie și solidaritate internațio- nalistă din partea Comitetului Central, a tuturor membrilor partidului nostru, a întregului popor român.In raportul Comitetului Central al P.C.U.S., prezentat Congresului de tovarășul Brej- nev, au fost înfățișate pe larg marile realizări obținute de oamenii muncii sovietici, care, sub conducerea partidului lor comunist, au transformat Uniunea Sovietică într-un stat socialist cu o economie puternică, în plin proces de perfecționare, cu o industrie de prim rang și un uriaș potențial material și științific.Comuniștii români, poporul nostru, dau o înaltă prețuire succeselor remarcabile ale U- niunii Sovietice în construcția socialismului și comunismului, considerîndu-le o contribuție de mare însemnătate la întărirea forței sistemului mondial socialist, a frontului anti- imperialist.Doresc, și cu prilejul acestui congres, să relev cu satisfacție faptul că între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, între popoarele și țările noastre s-au statornicit și se dezvoltă relații trainice — politice, economice, tehnico-științi- fice, culturale și în alte domenii de activitate. Bazate pe vechi legături tradiționale și cimentate prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în lupta victorioasă împotriva fascismului, prietenia și colaborarea româno-so- vietică sînt animate de realizarea nobilelor idealuri ale socialismului. Semnarea, în cursul anului trecut, a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între cele două țări deschide noi perspective de dezvoltare multilaterală a colaborării româno- sovietice.Partidul și guvernul României vor acționa și în viitor cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea relațiilor dintre partidele și țările noastre, cu convingerea că aceasta corespunde intereselor ambelor p.o- poare, servește cauzei întăririi unității țărilor socialiste, mișcării comuniste internaționale. cauzei progresului și păcii.
Tovarăși,Permiteți-mi să mă refer la cîteva din preocupările actuale ale partidului și statului nostru.La sfîrșitul anului trecut, am încheiat cu succes planul pe anii 1966—1970. Producția industrială a crescut într-un ritm mediu anual de aproape 12 la sută, fiind în 1970 cu 75 la sută mai mare decît în 1965. In cursul acestui cincinal, producția agricolă a crescut cu 24 la sută față de cincinalul anterior.Venitul național a crescut pe cincinal cu 45 la sută, într-un ritm anuaT de aproape 8
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la sută. Pe această bază s-a realizat majorarea generală a salariilor și pensiilor, îndeosebi a celor mici, veniturile din salarii crescînd cu peste 50 la sută; au sporit, de asemenea, veniturile țărănimii, s-a înfăptuit un vast program de construcții de locuințe, s-a generalizat învățămîntul obligatoriu de zece ani. Cheltuielile social-culturale au crescut cu peste 60 la sută în 1970 față de 1965.în prezent, întregul nostru popor a trecut la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, care stabilește drept obiectiv fundamental făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Realizarea prevederilor noului cincinal va apropia simțitor România de țările cu economie avansată și va permite să se ia noi măsuri privind creșterea în continuare a nivelului de trai al tuturor celor ce muncesc — țelul suprem al politicii partidului.Conducerea de partid și de stat, înfăptuind un amplu program de măsuri pentru îmbunătățirea și perfecționarea întregii activități de conducere și planificare a vieții economice și sociale, se preocupă permanent de adîncirea democrației socialiste, se consultă sistematic cu oamenii muncii și supune dezbaterii lor toate problemele fundamentale ale construcției socialiste, ale politicii interne și externe.In întreaga noastră activitate ne călăuzim după cunoscuta teză marxist-leninistă potrivit căreia principala îndatorire a partidului comunist de guver- nămînt este făurirea noii orîn- duiri sociale. Noi considerăm că cu cit fiecare țară socialistă obține rezultate mai bune în opera de construcție a acestei orînduiri, cu atît își îndeplinește mai bine îndatoririle naționale cît și îndatoririle internaționale, cu atît este mai mare contribuția sa la cauza creșterii influenței socialismului în lume.
Stimați tovarăși,In activitatea sa internațională, România pune un accent deosebit pe intensificarea relațiilor multilaterale cu toate țările socialisteColaborarea economică, teh- nico-științifică, cu țările CAER, cu toate țările socialiste, trebuie să ducă la dezvoltarea e- conomiilor naționale, la prosperitatea și înflorirea fiecărei națiuni socialiste, la întărirea independenței statelor noastre ca state libere și suverane, contribuind în acest fel la afirmarea superiorității ideilor socialismului în lume.După cum se știe, făurirea socialismului pe baza legităților sale generale se realizează în situații economice, sociale și istorice diferite de la o țară la alta, partidele comuniste și muncitorești activează în condiții diverse. Ținînd seama de această diversitate. între partide pot apare deosebiri de păreri asupra operei de construire a socialismului, asupra unor evenimente internaționale. Calea rezolvării acestora este discutarea de la partid la partid, de-la conducere la conducere, în spirit de încredere și stimă reciprocă. Partidul nostru se pronunță împotriva oricărui a- mestec în treburile interne ale

AMMAN

Situația din Iordania 
continuă să rămînă 
încordată. Un nou in
cident iordaniano- 
palestinian a avut loc 
în cursul nopții de 

altor partide, care duce la slăbirea unității lor, a capacității de luptă împotriva dușmanului de clasă. în condițiile internaționale actuale, o importanță deosebită au afirmarea relațiilor de tip nou între țările socialiste — cu totul opuse relațiilor din lumea capitalistă —, colaborarea lor liber consimțită, în spiritul principiilor marxist-leniniste și ale internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, ale întrajutorării tovărășești și avantajului reciproc. Aceasta constituie, după părerea noastră, calea sigură pentru depășirea dificultăților și neînțelegerilor actuale, pentru refacerea și întărirea colaborării și unității țărilor socialiste. Orice nesocotire a acestor principii nu poate decît să complice soluționarea cu succes a problemelor complexe ale construcției socialiste, să aducă prejudicii relațiilor între țările socialiste, între partidele comuniste și muncitorești.în ce-1 privește, Partidul Comunist Român va respecta în întreaga sa activitate principiile și normele de relații între țările socialiste, va acționa cu consecvență pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste. Totodată, vom lărgi legăturile de solidaritate internaționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești, în spiritul încrederii și stimei reciproce, al recunoașterii dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică potrivit condițiilor concrete ale țării sale, vom extinde relațiile cu alte forțe socialiste, democratice, progresiste, anti- imperialiste.
Stimați tovarăși,Evenimentele internaționale demonstrează că în lume au loc profunde transformări revoluționare și democratice, că noi forțe sociale se ridică împotriva imperialismului, a politicii sale de forță, dictat și agresiune, a tendințelor de a-și impune dominația asupra altor state. Acțiunile cercurilor imperialiste întimpină rezistența tot mai dîrză a popoarelor, care își apără libertatea și independența națională, dreptul sacru de a-și hotărî singure soarta.Lupta eroică a poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Indochina, înfrînge- rile suferite de imperialiștii a- mericani sînt o expresie a a- cestor realități, o dovadă că nici o forță din lume nu poate infringe un popor care este hotărît să-și apere independența și se bucură de sprijinul forțelor antiimperialiste. Partidul și poporul nostru, sprijinind cauza dreaptă a poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, consideră imperios necesar să se pună capăt războiului, să fie retrase fără întîrziere toate trupele Statelor Unite ale A- mericii, astfel ca popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian să-și poată hotărî singure calea dezvoltării, fără a- mestec din afară.România nutrește o profundă simpatie față de năzuințele de progres ale tinerelor state recent eliberate, dezvoltă cu ele relații de colabora

marți spre miercuri 
în capitala hașemită.

PARIS

Delegația guvernu
lui R.D. Vietnam la 
conferința cvadripar- 
tită de la Paris în 
oroblema vietname

re politică și economică; susține eforturile lor pentru consolidarea independenței, emancipare economică și socială, acordă întregul sprijin mișcărilor de eliberare națională, luptei împotriva colonialismului și neocolonialis- mului.Ne pronunțăm pentru soluționarea conflictului din O- rientul Mijlociu pe baza Rezoluției Consiliului de Securitate, pentru retragerea trupelor israeliene din teritorii-\ le ocupate, pentru respectarea integrității teritoriale și independenței tuturor statelor din această regiune, precum și pentru reglementarea problemei populației palestiniene în conformitate cu năzuințele sale naționale.România își extinde relațiile cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, con- siderînd drept o îndatorire a sa, ca țară socialistă, de a-și lărgi raporturile internaționale și participarea la diviziunea internațională a muncii,' de a contribui pe această cale, la promovarea înțelegerii și apropierii între popoare, la cauza păcii. La baza relațiilor sale cu toate statele, țara noastră situează în mod consecvent principiile suveranității și independenței naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc —• principii recunoscute din ce în ce mai mult ca singurele în măsură să asigure dezvoltarea încrederii și cooperării între popoare, destinderea și securitatea internațională.Republica Socialistă România desfășoară o activitate susținută pentru normalizarea relațiilor și dezvoltarea colaborării între statele Europei. pentru înfăptuirea securității pe continent; considerăm necesar să se treacă la organizarea de întîlniri multilaterale în vederea pregătirii conferinței general-europene.Realizarea unei păci trainice este o cerință arzătoare a întregii omeniri, care impune intensificarea luptei pentru reducerea cheltuielilor militare — grea povară asupra nivelului de trai al popoarelor — renunțarea la politica de forță și amenințare cu forța, luarea de măsuri practice în domeniul dezarmării generale, în primul rînd al celei nucleare, asigurarea unui climat de destindere, pace și colaborare internațională.
Stimați tovarăși,In încheiere, doresc să urez partidului dumneavoastră, oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice, succes deplin în înfăptuirea programului ce va fi adoptat de congres pentru dezvoltarea economiei, vieții sociale și ridicarea bunăstării poporului, in interesul înaintării societății sovietice pe calea spre comunism, al- cauzei generale a socialismului și păcii.Trăiască prietenia dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre țările și popoarele noastre.Trăiască unitatea țărilor socialiste. a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste 1

ză a dat publicității o 
declarație în care își 
exprimă protestul îm
potriva refuzului de
legațiilor S.U.A. și 
regimului de la Sai
gon de a participa la 
ședința de ieri, 1 a- 

prilie.
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POSIBILITĂȚI DE CON
TINUARE Â STUDII
LOR : DE LA ÎNVĂTĂ- 
MÎNTUL PROFESIONAL 
LA UN TIP SUPERIOR 
DE STUDII

Accesul spre învățătură al ti
nerei generații, practic nelimi
tat in țara noastră, se îmbogă
țește mereu cu noi și noi înles
niri generate de procesul de per
fecționare pe care îl străbate 
școala de toate gradele. O mă
sură recentă luată de Ministe
rul Invățămîntului și în jurul 
căreia nu s-a făcut prea multă 
publicitate, merită a fi comen
tată pentru avantajele ce le 
creează unei largi categorii de 
tineri. Ca act oficial, măsura în 
cauză se referă la examenele de 
diferență de care pot beneficia 
absolvenții unor grupuri de școli 
dacă doresc să-și continue stu
diile în forme de învățămînt su
perioare celor absolvite. Ca sem
nificații însă, aceste examene de 
diferență deschid calea spre stu
dii liceale și universitare tineri
lor muncitori pe temeiul cunoș
tințelor dobînaite în anii de în
sușire a profesiei. Cu alte cu
vinte, învățămîntul de tip profe
sional nu se mai interpune, ca 
pînă acum, între șooala genera
lă și liceu, ci se încadrează ca o 
verigă organică.

In spiritul acestei măsuri ab
solvenții școlilor profesionale și 
ai școlilor de maiștri pot deveni 
elevi în anul III ai liceelor de 
specialitate sau de cultură ge
nerală, în condițiile în care pro
movează examenele de diferen
ță la obiectele pe care nu le-au 
studiat în aceste tipuri de școli, 
dar figurînd în programele de 
învățămînt liceal. în aceste con
diții tinerii sînt absolviți de con
cursul de admitere și, ceea ce 
este deosebit de avantajos, cîș- 
tigă anii petrecuți în școala ca
re le-a dat o profesie. Desigur, 
instrucțiuni complete — și ca
re pot fi consultate la secreta
riatele școlilor și la inspectora
tele județene — reglementează 
categoriile de absolvenți ce se 
pot prevala de acest dreot, dis
ciplinele la care se susțin exa
menele de diferență, școlile la 
care pot candida, tipul de învă- 
tămînt, (cursuri de zi, serale sau 
fără frecvență) și alte amănun
te. nu lipsite de însemnătate 
pentru toți cei interesați.

Această înlesnire în Echivala

rea și continuarea studiilor se 
extinde și asupra altor categorii 
de tineri. Astfel, absolvenții ci
clului II ai cursurilor de califi
care se pot prezenta la exame
nul de absolvire a școlii profe
sionale în meseria sau specia
litatea prevăzută de nomencla
torul valabil în anul în care se 
susține examenul. Și, în sfîrșit, 
absolvenții școlilor de speciali
zare poșt-liceală, cu durata de 
minimum 2 ani și care posedă 
diploma de bacalaureat, xe pot 
înscrie în anul II la institutele 
și secțiile de subingineri, învăță
mînt de zi sau seral, în specia
litățile absolvite, sau înrudite cu 
acestea. Natura examenelor, 
programa acestora și data sesiu
nilor se stabilesc ele decanatele 
institutelor respective, de unde 
își vor ’ mâțule

Toate 
ferență 
sesiuni, . ___ _______

Sesiunea I — în perioada 3—15 
ianuarie.

Sesiunea a Il-a !n perioada 
6—19 aprilie.

lua cei interesați infor- 
necesare.
celelalte examene de di- 
se vor susține în două 
după cum urmează :

M. V.

FESTIVAL^

„PRIMĂVARA STU
DENȚEASCA" LA CLUJ 
— 3-14 APRILIE A.C.—

Studențimea clujeană ne-a 
obișnuit să ne înțîlnim la începu
tul lunii aprilie cu o dublă ipos
tază a primăverii, „una oficială" 
— cum o numea cineva și o alta 
metamorfozată în explozia ma
nifestărilor din cadrul Festiva
lului „Primăvara studențească", 
un festival al artei, un bilanț 
competițional al căutărilor și 
realizărilor pe tărîmul frumosu
lui avînd ca frontispiciu anul a- 
cesta gloriosul jubileu al parti
dului.Pină Ia această oră a fost fi
xată comisia de organizare a 
festivalului. Ca și la edițiile pre
cedente, vom face cunoștință în 
sălile de expoziții cu cele mai frumoase creații ale plasticieni- 
lor și artiștilor fotografi.

La capitolul spectacole o mare 
varietate : teatru, cor, formații 
instrumentale, de muzică ușoară, 
folclor (muzical și coregrafic), 
acordîndu-se un spațiu larg 
creației originale a studenților, 
atît în domeniul muzicii corale, 
instrumentale, ușoare cît și al 
teatrului.O întrecere strînsă se așteaptă 
îq cadrul Concursului de creație

nemo
HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru

lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20.30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 12; 16; 20), 
Feroviar (orele 10.30; 15; 19), Me
lodia (orele 8.15; 12; 16; 19.45), Glo
ria (orele 8,15; 12; 16; 20), Flamura 
(orele 8,15; 12: 16: 20). Central (o- 
rele 10; 14.30; 18,45).

RENEGATA : rulează la Victo
ria (orele 9: 11,45; 14,30; 17f15;
20,30).

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), " ""
11: 13.30: 16;

CEI TREI 
VESTUL: 
(orele 8: 10;
21)

O DUMINICA ÎN FAMILIE 
lează la Lumina (orele 9,15; 
13,45; 16: 18.15; 20.30).

SECRETUL DIN SANTA 
TTORIA- rulează la Favorit 
le 9.30: 12.15; 15: 17.45; 20.30).

ADIO. GRANADA : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

VAL DE CĂLDURĂ : rulează la

Modern (orele 8,30; 
18.30; 20,45).
CARE AU SPERIAT 
rulează la București 
12,15; 14,30; 16,45; 19;

: ru-
11,30;

vi
fore-

(Urmare din vag. I) 
noscut și am lucrat cu Constan
ța Crăciun ; în 1936—37, Miron 
Constantinescu era secretar al 
organizației studenților comu
niști la facultățile umaniste și 
economice, iar eu — la facul
tățile Științifice și tehnice. Or
ganizarea celulelor comuniste 
pe facultăți, în căminele și la 
cantinele studențești era o mi
siune grea. Nu o dată am fost 
arestați și interogați. Perche
zițiile în cămine deveniseră 
foarte frecvente si persecuțiile 
abstrucționau pînă și partici
parea la cursuri. în luptele gre
viste și marile manifestații de 
front popular și-au adus o deo
sebită contribuție Gogu Rădu- 
escu, președintele Frontului 
studențesc democrat, Mișu Dra- 
șjomirescu, secretarul aceleiași 
organizații.

Este cunoscut faptul că în 
iCei ani, printre studenți, a 
îxistat o influență legionară 
•are a îndepărtat pe unii din- 
re ei de pe făgașul normal. în 
nai multe rînduri, studenții co- 
nunisti și democrați au trebuit 
,ă facă față atacurilor bandelor 
egionare de-a dreptul agresive 
- pe culoarele facultăților, în 
ălile de curs și uneori chiar 

bulevardele orașului. Aș pli
ca să spun că. trebuind să ne 
tpărăm, noi n-am. stat cu bra- 
ele încrucișate și nici n-am 
ost aceia care am primit bă- 
aie. Cu toate că erau mai nu- 
neroși decît noi. atunci cînd 
ie aflam în situația de a orga- 
iiza o asemenea împotrivire, 
iu noi am părăsit în fugă 
impui de luptă al străzilor 
lucureștene. Aceasta a fost sin- 
ura formă de înfruntare cu 
tudenții legionari, întrucît o 
onfruntare pe tărîmul ideolo- 
ic. nu era posibilă, ei neaccep- 
înd nici un fel de discuții. 
)ezbateri ideologice au existat 
ntr-adevăr în sinul mișcării 
tudențești de stînga cu stu- 
erții care făceau parte din 
rganizații democratice, din or- 
anizații de stînga ale P.N.Ț. 
i ale Partidului Liberal, din 
’.S.D. Cu toată interdicția de 

ține conferințe, simpozioane, 
iscuții publice în probleme 
teologice, studenții au găsit cu 
ngeniozitate nenumărate posi- 
iîități de a le organiza și de 
discuta problemele ideologice 

tît de importante în deceniul 
atru, deoarece trebuiau să cla- 
ifice drumul pe mai departe 
1 luptei noastre.
Dacă ținem seama de faptul 

a împotriva tineretului, a stu- 
enților comuniști sd- aruncau

beletristică și publicistică. Re
vistele studențești care participă 
la concurs : „Echinox" a Univer
sității, „Dialog" a I.M.F.-ului, 
„Traiectorii" a Institutului Poli
tehnic, și „Intermezzo" a Con
servatorului vor apărea în ediții 
speciale dedicate semicentenaru
lui partidului.

Fiecare institut de învățămînt 
superior din Cluj va acorda un 
premiu special.

Se vor mai acorda premii de 
către : Comitetul județean și 
municipal Cluj al U.T.C., Comi
tetele județean și municipal 
pentru cultură și artă, de filia
lele clujene ale Uniunii Scriito
rilor, artiștilor plastici și a com
pozitorilor, de revistele : „Stea
ua", „Tribuna", „Utunk", „Nap- 
sugar", și „Dolgozo No". Vor mai 
acorda premii Consiliul U.A.S. 
din Centrul universitar Cluj, 
Casa județeană a Creației Popu
lare, redacțiile ziarelor „Făclia" 
și „Igoszog".

Festivalul se va bucura de 
participarea unor formații stu
dențești din centrale universita
re Cluj, București, Timișoara, 
[ași și Tg. Mureș. Din străinătate 
și-a anunțat participarea o for
mație studențească din Italia și 
îrchestra de comeră a Conserva
torului din capitala R.F.G.

BENONE NEAGOE

UN NOU SUCCES PE 
LOTRU

La 31 martie a.c., constructorii 
marilor obiective hidroenergetice 
de pe Lotru au înscris un nou 
succes : străpungerea tronsonului 
subtraversare, lung de 454 m.l. de 
pe aducțiunea principală, cu 5 zile 
mal devreme față de angajament. 
Cele două echipe conduse de Teo
dor Paloșan și Ștefan Costea s-au 
întîlnit în adîncuri, sub cursul 
rîului Rudăreasa, pe la orele 13,00. 
Printre cei care s-au îmbrățișat 
în inima muntelui, am deslușit 
chipurile minerilor comuniști V. 
Careja, Petru Carp, Constantin 
Chiper, Vasile Oiceanu, Nicolae 
Truță, fruntași în întrecerea so
cialistă. Excavațiile sub rîul Ru
dăreasa au reclamat lucrări pre
tențioase și foarte dificile pentru 
care, conducerea de la Lotru a 
adus îmbunătățiri în execuția be 
tonărilor, eliminînd pericolul 
desprinderilor din boltă. Tot ca un 
merit al conducerii de la Lotru, 
a fost preocuparea permanentă 
pentru dotarea fronturilor de lu
cru cu utilaje de mare producti
vitate. Ortacii de aici au închinat 
succesele lor aniversării gloriosu
lui semicentenar al partidului.

G. HORIA

Capitol (orele 8,30;
18,30; 21)

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,30—17 în continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,30;
20.30)

ROMEO $1 JULIETA : 
la Volga (orele - -- -■
19.30) , Miorița ( 
16,30; 19,30)

ÎNCEPUTUL:
(ora 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Lira (orele 
15.30; 18).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Viitorul (orele 15,45; 18,15; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 19,15).

ClNTECELE MARII : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20), Cosmos 
(orele 15,301 18; 20,15).

LOS TARANTOS ; rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

B. D. INTRA ■" ‘ ------ “
rulează la 
20,15)

LOKIS : 
(ora 20)

BĂIEȚI

rulează
9,45; 12,45; 16;

(orele 9,30; 13,30;

rulează la Lira

IN ACȚIUNE :
Rahova (orele 15,30; 18;

rulează la Progresul
BUNI, BĂIEȚI RAI :

nu numai bandele huliganice de 
legionari ci și întreaga forță a 
poliției, că adeziunea Ia ideile 
comuniste putea atrage nenumă
rate pericole, putem considera, 
pe baza realităților, că în anii 
’30 influența Partidului Comu
nist Român în mijlocul studen
ților s-a afirmat deosebit de 
convingător.

— Este deseori evocat „mo
mentul Spania", dar mulți oa
meni nu cunosc suficient de 
bine cum s-a produs la noi în 
țară această receptare spiritua
lă a aspirațiilor poporului spa
niol. Ce resorturi ale conștiin
ței a îndemnat sute și sute de 
tineri să-și pună în pericol 
viața și libertatea în apărarea 
cauzei unui alt popor ? Exista 
atunci o înțelegere atît de pro
fundă a internaționalismului 
incit el echivala cu sacrificiul 
personal ?

- 1936 a fost și pentru po
porul român un an de lupte po
litice importante. P.C.R. a lan
sat lozinca Frontului unic mun
citoresc și a Frontului popular 
care a avut un larg ecou în 
mijlocul populației românești și 
a naționalităților conlocuitoare ■ 
în această atmosferă, în țara 
noastră au avut loc manifesta
ții foarte puternice ale Fron
tului popular. P.C.R. a organi
zat la București nenumărate în
truniri care au dovedit o stare 
dc spirit potrivnică fascismu
lui și războiului. La 18 iulie 
omenirea a luat cunoștință de 
rebeliunea generalului Franco 
din Africa care, cu trupe ger
mane și de mercenari, a inva
dat Spania La apelul guvernu
lui și al Partidului Comunist 
Spaniol, Partidul Comunist Ro
mân a lansat. în spiritul soli
darității 
chemare ____  ___ __ r__
foarte mulți tineri. Noi am fost 
în Spania circa 500, dar numă
rul celor care și-au exprimat 
dorința sa participe la lupta 
poporului spaniol a fost mult 
mai mare.
trecerea 
niei și 
se făcea . , __
tre voluntari au fost arestați la 
graniță fără a reuși să-și con
tinue drumul. Cei care au a- 
juns în Spania au trecut prin 
dificultăți chinuitoare, dar a- 
cestea nu le-a micșorat dorința 
de a veni în ajutorul poporului 
spaniol. Toată această acțiune 
era o manifestare de interna
ționalism proletar dintre cele 
mai eficace din cîte se orga
nizaseră pînă atunci.

— Cum a decurs acest drum 
pentru dv. ?

internaționaliste, o 
căreia i-au răspuns

Plecarea ca și 
frontierelor Româ- 
ale celorlalte țări 
ilegal. Mulți din-

ruleazâ la Progresul (orele 15,30; 
18)

UN ITALIAN IN AMERICA J 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

clanul SICILIENILOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
^ANGELICA : rulează la Bucegi 
; (orele 10;. 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Giulești (orele 
15.30; 18; 20,15).

ȘARADA : rulează la Unirea (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Drumul Sării (orele 14,45; 
16,30: 18,30; 20.30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

VAGABONDUL : rulează la Mo
șilor (orele 9; 12,30; 16; 19,30)

OMUL DIN SIERRA : rulează 
la Vitan (orele 15,30; 18; 20,15)

UCIGAȘUL DE FEMEI : rulează 
la Cinemateca — Union (ora 9) :

— O perioadă am lucrat în 
țară, ocupîndu-mă de plecările 
tinerilor ; după cum era firesc, 
la un moment dat, am cerut 
să plec și eu. Am primit încu
viințare în toamna anului 1937 
si am călătorit singur, pînă la 
granița spaniolă. Pirineii i-am 
trecut în grup, pe jos, în 
condiții foarte grele de iar
nă, pe un viscol puternic, 
dar toți cei care au pășit 
peste granița franceză în Spa-. 
nia erau hotărîți să ajungă 
acolo cît mai repede. La capă
tul călătoriei am găsit cu ușu
rință grupul de artilerie româ- 
no-francez din care făcea parte 
și bateria ,.Tudor Vladimirescu" 
și în această unitate am rămas 
pînă la sfîrșitul luptelor.

— Participarea românilor Ia 
luptele din Spania rămîne ca o 
strălucită ilustrare a politicii 
de solidaritate proletară cu 
lupta popoarelor pentru liber-

actuală
tate socială și națională pe care 
activitatea partidului nostru a 
ilustrat-o în permanență.

— Intr-adevăr. După înfrîn- 
gerea în acest război a forțelor 
democratice, voluntarii din bri
găzile internaționale au fost în
chiși în lagărele din sudul Fran
ței. Tn timpul războiului, s-au 
exercitat asupra noastră pre
siuni uriașe pentru a capitula, 
fientru a renunța la ideile și la 
upta noastră, dar acest lucru 

nu s-a întîmplat decît cu foarte 
rare excepții. Așa se face că, 
după ce am trecut prin patru 
lagăre de concentrare, în 1943, 
la apelul venit din afară de a 
găsi toate căile pentru a ne în
regimenta în lupta de francti
rori și partizani care se desfă
șura în Franța, împreună cu 
alți români și spanioli am evadat 
din lagăr. Toți comuniștii români 
și foarte mulți democrați și 
oameni de stingă care se gă
seau in acea perioadă în Fran
ța s-au încadrat în mișcarea

pentru Stela

ȚARA. FETELOR

de 
cînd 
cînd

regă- 
între- 
mul-

Au început să 
corespondeze, nu 
știu cum, necu- 
noscîndu-se, ea 
Stela, elevă Ia 
un liceu dintr-o 
comuna vrâncea
nă, el, Adrian e- 
lev la București... 
Și săptămîni după 
săptămîni, un poș
taș cu simțul da
toriei purta medie
vale poeme 
dragoste, 
spre unul 
spre altul, nopțile, 
calculul diferențial 

integral ador- 
i, și toate căr- 

de 
hîrtia 

emoționată 
peniță, își 
despre visele 
și despre gînduri. 
și fiecare spunea 
despre el însuși o 
sumedenie de lu
cruri, și-1 mai în
treba pe celălalt: 
dar tu cum ești ?

► Sînt o ființă singu- 
k ratică, scria fata,
► mă înțeleg greu cu
► oamenii sau poate
► ei cu 
’ tesc în
► rile 
, meu
► vrea,
► Vrei !
► de
► plac?
* dori , care să mă 

leagă, știi, eu sînt
► o fată obișnuită,
► nici frumoasă, nici 

urîtă și cred sin-
' cer că înfățișarea
► fizică n-are nici o
► importanță,
► legi, oamenii 

buie să comunice
► x altcumva, sufle- 
r tește, este o mare

bucurie pentru mi-► ne că ne scriem...

școală, 
răsufla 

sub 
scriau 

lor

mine, plu- 
nedumeri- 
propriului 

suflet, aș 
aș vrea... 
știi ce fel 

îmi 
mi-aș 

prieten 
înțe-

și 
să ,
oameni 

O, 
un

O ȘTIINȚĂ A FRUMOSULUI Șl UTILULUI

Estetica industrială

Sînt un timid, 
scria băiatul, mă 
gîndesc mult la 
viață, Ia oameni, 
mă tot întreb ce 
voi face, cum voi 
trăi... Știi, cred 
sincer că o priete
nie cu o fată ni-ar 
mai limpezi, m-ar 
ajuta să mă 
sesc în toate 
bările astea 
te...

Și iarăși, poșta
șul indiferent 
pașnic nu știa 
mîinile i-ar fi 
tut fi arse de 
tea și atîtea 
fesiuni...

Și s-au scris cu
vinte 
bastru 
printre 
odată 
drăznit 
vorbe ale 

înțelesese 
are

Și 
că 

pu- 
atî- 

con-

multe, al- 
desenate 

gînduri și 
fata a in
și marile 

iubirii, 
ea înțelesese că 
Adrian are ne
voie de ele, că el, 
adolescentul de 18 
ani așteaptă de la 
ea, adolescenta de 
18 ani, gestul din
ții, sentimentul 
dinții... Și ea și-a 
explicat, episto
lar, așa sînt băie
ții, ea știa că tre
buie să fie mai 
matură, ce frumos 
ii era ei 
pe care-1 
pentru el, cum 
va apleca el peste 
scrisoare, și va în
țelege, va înțelege 
ce suflet nobil 
este ea, ce comori 
de sensibilitate 
ascunde... Și a- 
tunci, și-au cerut, 
reciproc, fotografi
ile căci nu, 
gostea 
oarbă, 
bă de 
vrut,

cuvîntul 
scrisese 

se

nu e 
asta e 
bîrfă... 
cu i

dra- 
deloc
vor- 

. Au 
prima

mărturisire, să se 
vadă, și ochii, și 
gura, și fruntea 
sub care murmu
rau cuvintele scri
se...

Ea era, într-ade- 
văr, o fată obișnu
ită, cu părul ro
tunjit festiv pen
tru fotografiere, 
cu zîmbetul alun
git festiv și cu 
candoarea ochilor 
festiv ascunsă sub 
dermatograf... Fru
moasă, și-a zis bă
iatul cucerit, la 18 
ani este atît de 
simplu să fii cu
cerit de liniile fes
tive 1 
minat i 
grafia, 
cam 
cu 
matură 
bine peste naivita- 

• o
a- 

băr- 
nimic 

bărbie 
?i 

furioasă... 
Dar ea mă iubeș
te, și apoi ce con
tează acest petec 
de hîrtie care nu 
tnă reprezintă, în 
care nu mă recu
nosc, așa nemișcat, 
așa stingherit. Ea 
mă cunoaște și mă 
înțelege din ceea 
ce gîndesc...

Și . a pus fotogra
fia într-un plic. 
Un plic spre Stela.

Și Stela i-a spus, 
pentru prima oară 
poștașului : știi,
nene, nu-mi mai a- 
duce scrisorile as
tea...

Și-a exa- 
și el foto- 

cam slab, 
nefotogenic, 
încruntarea 

i nevenind
tea zîmbetului, 
încurcătură de 
dolescență și 
băție, fără 
precis, cu 
încăpățînată 
privire îul

GALINA
ENIȘTEANXJ

H-8 (orele 10,30- 12,30; 14.30) ; VA
SUL FANTOMA (orele 16,30; 
18,45) ; MOARTEA OBOSITA (ora 
2D.

Teatrul „C. I Nottara" (Bd 
Magheru) : ADIO CHARLIE — orâ 
19,30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCIDENTULUI — ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" : MA- 
TEIAȘ GISCARUL — ora 9,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : PETER PAN — ora 17 ; 
(Str. Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 17 ; 
Circul „Globus" : CIRCUS EX
PRES — ora 19,30.

VINERI, 2 APRILIE 1971

Opera Română : CARMEN — ora 
19,30 ; Teatrul de Operetă : ȘU- 
ZANA — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : REGELE LEAR — ora 20 ; 
(Sala Studio) : O FEMEIE CU 
BANI — ora 20 ; Teatrul de Come
die : OPINIA PUBLICĂ — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Studio) : GLUGA PE OCHI 
— ora 20 ; (La Sala Dalles) : A- 
CEȘTI NEBUNI FĂȚARNICI — 
ora 20 ; Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCA — ora 20 ; 
.Teatrul 
riei) : 
ZEAZA

VINERI, 2 APRILIE 1971

,,C Tănase" (Cal. Victo- 
LOGODNICELE ATERI- 
LA PARIS — ora 19,30 ;

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală • 18,00 Căminul • 18,50 
Lumea copiilor : Glume de aprilie
• 19,10 Tragerea Loto • 19,20 1001 
de seri • 19,30 Telejurnalul de 
seară e 20,00 50 de ani în 50 de 
evocări. Anul 1939. e 20,10 Film 
artistic': „Bună ziua, doctore !° cu 
Noel Noâl. Premieră pe țară
• 21,35 Panoramic științific • 
22,00 Telejurnalul de noapte
• 22,10 Handbal masculin : V.F.L. 
Gummersbach-Steaua București 
(Finala „Cupei campionilor euro
peni") • 23,15 închiderea emisiu
nii.

In concepția noastră estetica industrială reprezintă o disciplină complexă, bazată pe estetica marxistă, pe științele economice, tehnice, umane în dezvoltare. Obiectivele ce-i revin constau în perfecționarea continuă a produselor, a sistemelor de produse, satisfacerea la un nivel mereu mai înalt a cerințelor materiale șl cultural-estetice ale oamenilor și, concomitent, sporirea într-un ritm cît mai accelerat a eficienței producției industriale. Ca metodă de lucru se afirmă realizarea unei colaborări multiple și complexe cu arhitectura, artele plastice, ergonomia, sociologia, psihologia, tehnologiile de fabricație, științele economice etc., asigurînd concomitent o strînsă legătură cu problemele privind îmbunătățirea dinamică a calității produselor. în ansamblul măsurilor de dezvoltare economico-socială, problemele din domeniul esteticii industriale sînt nu numai deosebit de importante, dar ele devin elementele-cheie în ce privește competitivitatea, diversificarea, economia de materii prime și materiale, îmbunătățirea calitativă și dinamică a produselor, ridicarea nivelului de trai și civilizației muncii și vieții omenești în genere.In acest cadru se înscrie și măsura luată de Comitetul municipal P.C.R. București de a constitui COMISIA DE ESTETICA INDUSTRIALĂ a municipiului București, formată din cadre de conducere din centrale industriale, combinate, întreprinderi industriale și comerciale, specialiști, ingineri, economiști, creatori etc. îndatoririle a- cestei comisii derivă din faptul că în societatea românească de astăzi creșterea nivelului de trai și civilizație a oamenilor antrenează corespunzător și exigențe mereu sporite față de calitățile tehnice, economice și estetice ale bunurilor materiale, formă, colorit, funcționalitate, utilitate, economicitate etc. De altminteri, rațiunea realizării oricărui produs este ca acesta să corespundă anticipat unor cerințe de utilitate și frumos concrete ale oamenilor. Nu se poate concepe că s-ar fabrica și vinde oamenilor un produs cu valoare de întrebuințare ipotetică sau aproximativă. Cheltuirea unor fonduri materiale și umane nu poate deriva decît din necesități bine determinate atît din studiu cît și din realizare, cîștigînd anticipat oportunitatea și certitudinea cererii încă din momentul fabricației.Valențele valorificării su- i perioare a inteligenței româ- II
franceză de rezistență. A fost 
o epocă de mari sacrificii ; în 
aceste grele lupte P.C.R. a pier
dut numeroase cadre de valoa
re. Sigur, experiența de luptă 
ilegală din țara noastră a con
tat foarte mult în activitatea pe 
care comuniștii români au 
desfășurat-o în condițiile ocu
pației hitleriste din Franța. 
Numeroși cetățeni români, aș 
spune din nou, numeroși comu
niști români și-au făcut datoria 
pînă la sfîrșitul războiului. 
Foarte mulți dintre ei au luptat 
ca ofițeri superiori, foarte mulți 
au fost citați prin ordine de zi 
și au fost decorați ; de aseme
nea, mulți au făcut parte din 
comandamentele de partizani, 
ceea ce este, desigur, semnifi
cativ pentru a arăta calitatea 
umană și morală a celor care 
au participat la aceste lupte. '

— S-a vorbit și se vorbește 
foarte mult, și pe drept cuvînt,

revoluționar al participării ac
tive la construcția socialismului 
și devine, dintre toate țelurile 
revoluționare, cel mai revolu
ționar. Epoca construcției so
cialismului propune probleme 
de ’natură revoluționară foarte 
complexe. Aș spune că din 
punct de vedere al punerii a- 
cestor probleme ele sînt cu 
mult mai complexe decît cele 
existente în epoca luptei pen
tru răsturnarea burgheziei. Re
voluția a cuprins în epoca noa
stră toate aspectele existenței 
umane de la cele științifice și 
tehnice la cele social-politice 
și spirituale. Dar în această 
epocă participarea revoluționa
ră a devenit și va rămîne o 
participare a competențelor po
litice și economice, științifice și 
culturale.

Poporul realizează azi în mod 
conștient ceea ce va fi mîine 
istoria acestei țări mergînd pe

prin aceasta activitatea noastră 
se desfășoară în cadrul național, 
dar tot prin aceasta ea este con
cordantă cu a celorlalte popoa
re care au cucerit puterea și 
construiesc socialismul, în spi
ritul intereselor întregii miș
cări muncitorești și comuniste 
internaționale ; aceasta repre
zintă participarea noastră la 
mișcarea revoluționară mon
dială. Legăturile dintre na
țional și internațional sînt 
indisolubile și o încercare 
de a le despărți, în cazul Par
tidului Comunist, al ideologiei 
marxist-leniniste, este o încer
care de denaturare a realități
lor, cum din păcate, se mai în- 
tîmplă uneori.

— Nu numai momentele de 
triumf fac viața unui partid și 
a unui luptător. Tăria fiecăruia 
dintre aceștia își are izvorul în 
puterea de a învinge dificultăți
le, îndoielile, marile frămîntări.

Competența
dimensiune

a spiritului revoluționar
despre deosebirile calitative 
dintre cele două epoci pe care 
le cunoaște istoria contempo
rană a patriei. Există însă și 
trăsături care să le asemene ?

— Fără îndoială că în perioa
da ilegalității, a războaielor la 
care am participat, în perioada 
cuceririi puterii, Partidul Co
munist și poporul nostru au dus 
o luptă grea, în care au existat 
numeroase momente de sacrifi
ciu pentru triumful unei cauze 
generoase. Aceasta caracteriza 
aspectul revoluționar al acelei 
perioade. Dar, epoca construc
ției socialismului a păstrat 
foarte pregnant caracterul re
voluționar pentru că țelul revo
luționar al comuniștilor nu a 
încetat o dată cu cucerirea pu
terii ; poate abia atunci a în
ceput să se formuleze mai con
cret, ei luîndu-și marea răspun
dere de a organiza pe alte baze 
o societate cum nu existase 
vreodată pînă atunci. Această 
răspundere indică caracterul

linia construcției socialiste așa 
cum o indică directivele parti
dului nostru. Sîntem revoluțio
nari în contextul general mon
dial, dar trebuie să fim revolu
ționari în primul rînd în con
textul național, oferind soluții 
potrivite cu cerințele, cu ne
voile, cu specificul nostru, cu 
anumite probleme ale revolu
ției noastre.

De aici decurge, de alt
fel necesitatea ca ideologia 
marxist-leninistă să fie apli
cată creator atît la timpul 
pe care-1 trăim cît și la 
spațiul la care ne referim. Ur- 
mînd o asemenea linie, mai ales 
după Congresele al IX-lea și 
al X-lea, Partidul Comunist Ro
mân a indicat tocmai acea o- 
rientare pe care clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea 
progresistă a dorit-o atunci cînd 
a adus la putere Partidul Co
munist și pe aliații săi. Trăim 
și luptăm în mijlocul poporului 
și națiunii noastre socialiste și

Ce a dovedit, din acest punct de 
vedfere, viața ?

— Lupta revoluționară a dat 
naștere, pentru oamenii care 
s-au aflat în rîndurile partidu
lui nostru, la numeroase mo
mente de frămîntări în esență, 
sociale și politice. Aaeseori, cînd 
orientarea acțiunii într-o situa
ție sau alta se făcea în condiții 
anormale, de ilegalitate, răspun
derile și frămîntările erau foar
te mari. S-a mai adăugat aces
tora și existența unor lupte 
fracționiste și amestecul din a- 
fară a unor organizații care nu 
cunoșteau ce se întîmplă în via
ța și lupta clasei muncitoare și 
a poporului nostru. Au fost în
vinse totuși multe momente pe
riculoase, cînd viața comuniști
lor era periclitată, deși au exis
tat și cazuri cînd cei ce trebuiau 
să fie în primele rînduri se re
trăgeau sau prezența lor nu se 
făcea simțită. Toate acestea sînt 
cunoscute, dar trebuie să sub-

nești, cerințele competitivității impune ca în toate relațiile să se aibă în vedere problemele derivînd din estetica industrială. Personalitatea unui produs, cererea sa pe piață, identificarea lui, șansele sale de reușită în competitivitatea internă sau externă sînt elemente mai mult decît importante astăzi. Direcțiile principale în care partidul nostru orientează a- firmarea acestei științe sînt, în genere, creația de produse noi și modernizarea celor existente ; cercetarea și creația de mărci de producție și comerț ; cercetări și creații de ambalaje, de prezentare și desfacere, precum și propuneri de preambalarea unor noi produse; amenajarea unor locuri speciale, sedii de uzine, birouri, magazine de desfacere, utilaje comerciale, puncte speciale de comerț, standuri în hoteluri ; cercetări privind forme șl metode specifice de reclamă și publicitate pentru industrie și comerț, campanii publicitare, lansarea de produse ; con-

strucții de locuințe ; sistemt urbane etc. Specialiștii a- cestei științe, denumiți în terminologia modernă creatori industriali, contribuie efectiv la rezolvarea majorității problemelor economice, tehnice și estetice din industrie, comerț etc. și au o mare influență în producerea de bunuri materiale. Procedeele concrete de muncă ale acestor specialiști, formele și metodele lor pot varia — și e foarte bine așa — ceea ce conduce nemijlocit la emulație, diversificare, evitarea uniformității etc.Sînt necesare, desigur, eforturi nu dintre cele mai ușoare, dar avem credința că specialiștii noștri, potentele materiale și umane de care dispunem vor permite realizări pe măsura sarcinilor și a posibilităților de care dispunem.
IULIAN CREȚE

Președintele comisiei 
de estetică industrială 

a Municipiului București

Antologia de
scurt-metraje

(Urmare din pag. 1)

Cu o durată medie de circa 20 
de minute, fiecare din filmele 
prezentate îmi lumina acea auto
nomie specifică pomenită mai 
sus, prin cîteva coordonate lim
pezi. Micul ecran, prin parcimo
nia spațiului, schimbă ipostazele 
esenței și detaliilor filmului. E- 
sența, ca durată, devine aproape 
aforistică, axată pe o idee care 
să se desfășoare repede și clar. 
Detaliile devin lapidare, altfel 
s-ar pierde într-o mozaicare im
posibil de deslușit. Mijloacele 
materiale (cum și economia fi
nanciară) obligă la soluții ieftine 
și ingenioase. Filmele repetîndu- 
se la scurte intervale, fantezia 
trebuie și ea să devină mereu 
mai bogată, mai iscoditoare. In 
acest chenar nu prea generos tre
buie să se afirme personalitatea 
creatorilor (regizor, scenograf, 
operator, compozitor etc.).

Să dăm exemple. într-un film, 
eroii operei Carmen apar... de
senați pe suprafața cauciucului 
din care sînt confecționate ba
loanele. Din spate, degetele artis
tului mișcă buzele eroilor, în rit
mul cîntecului animînd întreaga 
fizionomie a portretelor. Costul 
filmului devine derizoriu, fără 
să-i deranjeze valoarea și efici
ența, drept care procedeul a pre
zentat interes și peste hotare.

într-un alt film, puii de rându
nică ce-și deschid gurile spre 
hrană își au mișcările sincronizate 
cu accentele unei melodii antre-

liniem că unitatea partidului a 
învins de fiecare dată și s-au 
consolidat premisele pentru ca 
partidul să fie * *“
care moment 
poporului 
orînduire 
Frămîntări 
dar sînt __ ___ _____
Care revoluționar — constructor 
conștient al socialismului — nu 
are frămîntări ? Dacă ele ar lip
si, ar înceta să fie revoluționar. 
Răspunderea de a fi participant 
activ la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de partidul nostru pen
tru construcția societății socia
liste este ea însăși un motiv se
rios de frămîntare adîncă, crea
toare.

— Considerați că în momentul 
de față lucrul esențial este ca 
omul să reușească o unitate a 
crezului său social-politic și 
profesional ?

— Unitatea aceasta este nece
sară pentru a avea o prezență 
revoluționară. Activitatea pro
fesională poate căpăta un atri
but revoluționar numai în con
dițiile în care ea pornește de la 
o concepție politică revoluțio
nară.

—ș Ce sentiment v-a dat 
ceastă „trăire" a istoriei ?

— Sentimentul acesta aș pu
tea să-1 exprim poate mai bine, 
prin ceea ce Gabriel Peri a scris 
înainte de execuție : „Dacă ar 
fi să încep, aș porni pe aceeași 
cale“.

Este o fericire pentru tinere
tul din țara noastră să trăiască 
vremea cînd se poate afirma 
cu toate calitățile sale. Se rea
lizează azi o năzuință de 
veacuri a oamenilor — a- 
sigurarea pentru întreaga so
cietate a unor condiții de 
viață materială și spirituală 
normale, mereu mai bune. 
Și cu atît este mai valoroa
să activitatea partidului cu cît 
el reușește — treptat și din ce 
în ce mai bine, i..................
efort constant în_____ ___  __
de ani ai săi — să realizeze a- 
ceastă veche dorință a oameni- a 
lor. Dar, deși este veche trebuie ■ 
să ținem seama că va fi mereu " 
prezentă. întotdeauna omenirea, - 
la orice nivel va ajunge, va dori S 
să trăiască mai bine. De-a Iun- ■ 
gul mileniilor omenirea a făcut 
suficiente sacrificii pentru a a- 
junge în epoca cînd dezvolta
rea ei se face în mod conștient,

prezent în fie- 
istoric la lupta 

român pentru o 
socială dreaptă, 
există și acum, 
de altă natură.

nante: puii cîntă. Hazul crește 
copios cînd ciocuri de gîște și 
de curcani se deschid, tot pe sin
cronizări muzicale, în cazul acesta 
pe cintecul lui Henri Salvador, 
în dialogul familial dintre El și 
Ea. Surpriza cea mare vine însă, 
cînd, într-un acvariu, gurile unor 
crapi dolofani se deschid și se 
închid pe o arie de operă, lată 
niște capricii de mare efect.

Procedeul, pe cît de ingenios, 
pe atît de simplu. Au fost fil
mate, în natură, animalele respec
tive, restul fiind, printr-o idee 
fericită, o simplă muncă de sin
cronizare, în laborator. f,Cine 
caută, 'găsește* spune proverbul. 
A venit la rînd un film de-o fan
tezie de zile mari. O comedie 
a glumelor și mișcărilor devenite, 
de-a lungtd secolelor, cîntece și 
dansuri policrome și lux de car
naval, dar în tipare armonioase. 
Totul începe de la naivele și 
simplele jocuri de copii, cu nu
mărătoare poliglotă și crește spre 
pastorală, cadril, tango, vals, pî
nă la vertigiul modern. Este un 
film cu care putem ieși la ma
rile concursuri.

Varietatea de stiluri și mijloa
ce artistice, marcată însă de per
sonalitatea regizorului, schimbă 
deseori... placa. Iată filmul Scau
nul, o satiră acidă a carierismu
lui, de asemenea, cu ingeniozi
tate deosebită. Se joacă rugbi, 
mingea fiind însă un scaun. Cred 
că morala fabulei e limpede. Dar 
acest joc disperat pentru menți
nerea scaunului și pentru cuceri
rea lui, cu stop cadre de-un co- 

Îmic gras, tonifiant, are ceva cara- 
gialesc în textură, care te face să 
rîzi pînă la lacrimi. în final, te
renul de joc apare plin de sca-

I une : la ce deci atîta ceartă cînd 
sînt scaune destule pe lume ?

I Filmul nu e încă finit, l-am vă
zut fără coloana sonoră, dar m-a 
cucerit numaidecît.

Despre filmul închinat Măriei 
Tănase, nu mai vorbesc. El este 
bine cunoscut din repetarea lui 
pe micul ecran, la cererea tele
spectatorilor. Este un film a cărui 
valoaie îl va impune mereu. Un 
film trist și măreț.

Am observat că regizorul An
drei Brădeanu, care, de obicei, 
își scrie singur scenariile, lucrea
ză cu aceeași echipă toate filme
le: operatorul Mircea Gherghines- 
cu, scenograful Dumitru Georges
cu, monteuza Rada Călin, toți 
artiști de valoare care contribuie 
complimentar la virtuțile filmu
lui. Ideea e bună: armonia unei 
echipe contează foarte mult, ho- 
tărîtor de mult. ‘

Vreau însă să ajung, cu cele 
spuse mai sus, la propunerea ca 
asemenea antologii din filmele 
realizate de un regizor, să fie 
prezentate nu numai amical, în 
sălile de filmare ale studioului, 
ci și pe micul ecran. întîi, ne-am 
da seama că avem unele succese 
de seamă în acest domeniu. A- 
poi, că avem regizori, operatori, 
scenografi cu o personalitate bine 
alcătuită.

Cred că Andrei Brădeanu a in
tuit excelent specificul meseriei 
sale la televiziune, decantîndu-l 
rațional și fantezist. Talentul său 
recomandă totodată o hărnicie și 

Io pasiune fără care nu s-ar ii 
putut dezvolta. El se impune ca 
o forță artistică de primă mări
me. Nu ne îndoim că sînt și alții 
pe care așteptăm ca televiziunea 
română să ni-i prezinte antolo
gic. Dar și critica să remarce 
aceste succese, renunțînd, cînd 
e necesar, la mizantropie.

I
I
I
I
I
I

a- i
I
I

materializând un ■ 
n istoria celor 50 |

P. S. Felicitări televiziunii pea- 
tru noul obicei de-a prezenta pie-_ . ------ -- r1'-'

Isele romanești montate în pro- 
priul studio. Or fi ’dramaturgii 

cînd această dezvoltare s-a do- ■ 
vedtt posibilă, pe bazele dreptă- I 
ții sociale depline, ale celor mai " 
depline libertăți pe care le poate .asigura numai socialismul și I ^mt ele, ne aparțin și comunismul. ■ încă o dată, felicitări I

străini mari de tot și moderni 
pînă la acul de la cravată, dar 
avem și noi tradiția și contempo
raneitatea noastră care, așa cum 
sînt ele, ne aparțin și le iubim.
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PRACTICA ÎN LICEELE DE SPECIALITATE
în luna iunie a acestui an 

școlar, vom putea vorbi despre 
primii bacalâureați ai liceelor 
de specialitate. Prima promoție 
ne va demonstra, de la această 
dată, valoarea unei școli care 
îmbină. cultura generală cu în
sușirea unei meserii. De bună 
seamă că, abia după intrarea 
promoției în „arena" muncii 
ori a facultăților de profil — în 
cazul în care unii absolvenți vor 
opta pentru facultate — se va 
putea da un verdict fundamen
tal privind eficiența pregătirii 
în cei cinci ani de liceu. Pînă 
atunci, însă, nu e lipsit de in
teres să cercetăm opinia școlară 
asupra anumitor laturi ale pro
cesului de învățămînt din " 
de specialitate. Și vom 
practica, un aspect mai 
și mai particular liceului 
cest tip.

Din punct de vedere al de
prinderilor practice, liceul de 
specialitate dă muncitorul cu o 
calificare înaltă și în meserii de

liceul 
alege 

dificil 
de a-

Sigur, elevii care se află a- 
cum în perioada pregătirii pro
iectului pentru bacalaureat nu 
declară nulă pregătirea practică 
ce li s-a dat, dar o socotesc ne
satisfăcătoare, improvizată.

Ing. ILIE SAVU, directorul 
Liceului industrial de transpor
turi vorbea despre o progra
mă de practică care să dea ele
vilor posibilitatea integrării în 
profesie. încît să nu mai fie ne
cesară acea perioadă de acomo
dare cu producția a absolventu
lui după cinci ani de liceu. Ar 
fi, recunoaștem, ideal ! „Dar 
pentru aceasta, este necesară 
existența atelierului școală în 
care să asigurăm elevilor trece
rea prin fiuxul lucrărilor de 
specialitate. Deocamdată, între
prinderile au oferit de lucru 
elevilor de la acest liceu, mai 
ales că ei au fost repartizați la 
practică pe grupe mici. în anul 
IV — la inițiativa școlii, — ele
vii, printr-o practică de profil, 
obțin o dublă specializare, în

Un capitol care
trebuie revăzut

mai mare dificultate. Deci, nu 
se putea pune problema preluă
rii unui sistem de practică ai
doma școlii profesionale. Și a- 
tunci, ce a însemnat, de fapt, 
practica pentru elevul liceului 
de specialitate ?

După cum ne-am dat seama 
din discuțiile cu profesori și cu 
elevi, la întrebarea aceasta se 
adună mai multe observații și 
sugestii decît experiență.

Directorul Liceului economic 
nr. 3 din Capitală, prof, con
stantin COATU aprecia că 
activitatea practică a elevilor a 
cunoscut abia în acest an o 
seamă de îmbunătățiri. Anul 1, 
spre exemplu, beneficiază de o 
nouă programă de practică, in- 
cluzînd dactilografia și mașina 
de calcul. Dar nu s-a rezolvat 
problema esențială : crearea 
spațiului efectiv de lucru pen
tru elevi în decursul practicii 
de întreprindere, fără să mai 
vorbim că accesul la comparti
mentele de bază pentYu însuși
rea profesiei de economist nurea profesiei de economist 
este în nici un fel asigurat. So
licitudinea întreprinderilor 
trebui să meargă pînă acolo în
cît să desemneze chiar și un 
responsabil cu practica elevilor, 
competent să-i îndrume la rea
lizarea programei. Practica la 
liceul de specialitate trebuie 
să-și propună sh-i atragă pe ti
neri să profeseze la absolvire, 
nu Șă-i îndepărteze.

Elevii adaugă la aceste obser
vații semnale privind defecțiuni 
organizatorice ori de concepție 
care anihilează în bună măsură 
atributele formative ale practi
cii. Dar să detaliem. VERO
NICA NICUȚ - anul IV E - 
regretă că în 11 săptămîni de 
practică, pe parcursul anilor I, 
II și III, n-a reușit nici măcar 
să-și fixeze cunoștințele teore
tice acumulate la cursuri. „Am 
vizitat diverse secții ale între
prinderii la care am fost repar
tizați, am luat cunoștință de 
procesul de producție, dar for
mulele contabile necesare vii
toarei noastre profesii nu se în
vață vizitînd fabrica". Aceleași 
observații le-au făcut MIRO- 
TTCA PAVEL, anul IV C și 
MARIOARA DANILA, anul IV 
A. Adevărul — după părerea 
lor — este că timpul de practică 
se irosește, Doar cu mare în
găduință se poate vorbi despre 
o practică de specialitate ; de 
cele mai multe ori, practica 
seamănă aidoma cu vizitele or
ganizate de școli în întreprin
deri Or, după opinia lor, ar tre
bui să beneficieze de o perioadă 
de practică mai îndelungată, 
care să comprime într-un anu
mit an de studiu perioadele fă- 

• rimițate acum — timp bine a- 
les, încît atunci cînd ei fac prac
tică întreprinderile să aibă dis
ponibilități, să le ofere posibi
litatea de a lucra efectiv.

ar

sensul că pot aspira la carnetul 
de șofer profesionist, iar între
prinderile au sprijinit moral și 
material inițiativa". Se obține 
mai greu însă, tocmai esențialul 
în sporirea eficacității practicii : 
ajutorul întreprinderilor pentru 
dotarea atelierelor liceului. S-ar 
putea pune întrebarea : de ce 
mai este nevoie de ateliere din 
moment ce se poate desfășura 
o practică cit de cit eficientă în 
unitățile de profil ? Iată și ar
gumentarea, venită dip partea 
elevului EUGEN MITRACHE : 
„Practica în întreprindere, mai 
cu seamă în ultimii doi ani de 
școlarizare, determină pierde
rea contactului cu școala, afec
tând ritmicitatea învățăturii. Or, 
am putea fi sprijiniți să orga^- 
nizăm laboratoare-ciclop în care 
practica, sub îndrumarea maiș
trilor și a profesorilor, ar pu
tea deveni nu numai loc ideal 
de instruire practică concomi
tent cu învățătura, dar și un 
element activ care ar facilita 
autoutilarea și autodotarea șco
lii.

Directorul Liceului industrial 
de construcții de mașini, tova
rășul ing. ILIE DABU aduce în 
discuție alte aspecte ale 
blemei. După părerea sa, 
rioada practicii pentru cei 
vor forma în curînd prima 
moție de absolvenți a fost i 
ficientă. Deși elevii 
multe mașini șl unelte, ei nu 
știu să lucreze bine la o mașină 
anume. Ar trebui, deci, ca prac
tica să nu fie pulverizată,

pro* 
, pe- 

care 
pro- 

insu- 
cunosc

efectuată în perioade concen
trate și numai pe anumite ti
puri de mașini.

Afirmațiile ne-au fost confir
mate și de părerea elevilor MA
RIAN DUMITRESCU, DUMI
TRU DOANDEȘ și OCTAVIAN 
TOMA din anul V A, care sus
țin că practica ar trebui să 
aibă un caracter aplicativ mai 
accentuat ; elementul practic al 
muncii la mașinile complexe cu 
care sînt dotate întreprinderile 
sau la diversele aparate, care 
solicită studii medii de specia
litate să fie deci preponderent 
pentru pregătirea absolventului 
unui liceu de acest profil.

Cu tovarășul I. PUȘCAȘU, 
director general adjunct în Mi
nisterul învățămîntului am dis
cutat cîteva din aspectele pe 
care le-am întîlnit în cursul an
chetei noastre. „Legarea și mai 
mare de practică a învățămîn- 
tului liceal de specialitate, defi
citară la unele capitole pînă a- 
cum, se va face în viitor fie 
prin preluarea executării unor 
produse, sorturi, repere din pla
nul uzinelor în cadrul atcliere- 
lor-școală, fie prin executarea 
unor produse strict necesare 
autoutilării. Pe măsura dotării 
corespunzătoare a tuturor atelie
relor liceelor de specialitate, a- 
cestea se vor putea transforma 
în ateliere de producție care 
vor putea executa lucrări pen
tru nevoi interne sau vor putea 
prelua comenzi de la alte unități 
economice. în scopul îmbunătă
țirii conținutului învățămîntului 
liceal de specialitate va crește 
și caracterul aplicativ al cursu
rilor, fapt care va fi legiferat în 
programe corespunzătoare. Pen
tru îndeplinirea tuturor acestor 
deziderate este necesar, însă, și 
un mai mare interes din partea 
întreprinderilor, cît și a Minis
terului de Finanțe, care ar tre
bui să dea dovadă de mai multa 
elasticitate în rezolvarea unor 
probleme de care depinde în 
mare măsură eficacitatea învă
țămîntului liceal de specialitate 
pe plan economic și pe plan 
educativ-formativ".

Pentru ca practica în liceele 
de specialitate să capete pon
derea cuvenită în formarea ca
drelor cu specializare medie 
este necesară continuarea sus
ținută a acțiunii de dotare a a- 
telierelor și laboratoarelor cu 
utilaje și aparate specifice pro
filului liceelor, ca și specializa
rea unor ateliere pentru valori
ficarea deplină a potențialului 
de concepție și execuție din 
școli, știut fiind că parcurgerea 
acestui capitol din programă se 
poate realiza integral numai în 
unitățile productive.

Am adăuga la sugestiile an
chetei noastre, care vizează 
practica în liceele de speciali
tate, la măsurile preconizate cje 
Ministerul învățămîntului pro
punerea de a se realiza o prere- 
partizare a elevilor cu un an 
înainte de absolvire, conform 
necesităților producției și spe
cialității lor, aceasta neafectînd 
cu nimic dreptul de a urma stu
dii superioare la zi, seral sau 
fără frecvență.

(Urmare din pag. I)

mină sâ spunem că tineri, la 
noi sînt —A- 
atîția de 
brațe de 
lipsă.

Cooperativa agricolă numără 
în total 550 de brațe de muncă 
active. Suprafața agricolă ce o , 
deține cooperativa este de 1 540 
hectare, în care profilul i-1 dă 
ferma 1_„__ r/.’I ..i
tare, sectorul zootehnic 
aduce anual un venit de, 
milioane lei și o pepinieră viti
colă pe 26 hectare. Comparîn- 
du-ie cu situația din foarte 
multe unități, aceste date lasă 
impresia unei corelări, să nu 
zicem nepotrivită dar, aparte. A- 
parent, puțină forță de muncă. 
Și totuși, suficientă I Suficientă 
pentru că e intens și rațional 
folosită. în acest cadru îi regă
sim și pe cei 50 de tineri cîți 
numără organizația, din care 
zece sînt în zootehnie, 13 la pe
pinieră și 20 la legumicultură.

Ce și cine i-a determinat să 
lucreze în legumicultură, în zoo
tehnie și în pepiniera viticolă ? 
Ce, a fost mai ușor de aflat. 
„Muncind în aceste sectoare, 
câștigăm bine și permanent. De 
la 35 de lei în sus la zi“ a fost 
nota comună a răspunsului lor. 
Cîștigul, oauza determinantă ? 
Nu putem spune că nu I Cîștigul 
de moment nu este însă singurul 
motiv. De la o mie de lei în 
sus un tînăr poate cîștiga, lu
nar, și în altă parte decît în 
cooperativa agricolă. Blajul, 
i-ar putea atrage și pe ei. Pa
siunea pentru munca în sectoa-

suficienți. Au rămas 
cîți avem nevoie. De 
muncă noi nu ducem

legumicolă de 100 hec- 
care 
șase

fo județul Maramureș

• Plenara Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate maghiară

La Baia Mare a avut loc ple
nara lărgită a Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară din județul IMfaramu- 
reș. în informarea prezentată 
de tovarășul Szasz Zoltan, pre
ședintele consiliului județean, a 
fost relevată contribuția popu
lației maghiare la realizarea 
sarcinilor economice și social- 
culturale înscrise în planul de 
dezvoltare a județului Maramu
reș în anii 1966—1970. S-a sub
liniat, cu acest prilej, faptul că, 
în contextul unei armonioase

• Plenara Consiliului 
oamenilor muncii 
de naționalitate 
ucraineană

Joi a avut loc în orașul Vișeul 
de Sus, plenara Consiliului jude
țean Maramureș al oamenilor 
muncii de naționalitate ucrainea
nă. în informarea prezentată de 
președintele Consiliului, Gheor- 
ghe Caniuca, a fost subliniată 
contribuția oamenilor muncii de 
naționalitate ucraineană la înfăp
tuirea realizărilor cincinalului în
cheiat, succesele obținute de oa
menii muncii români, ucraineni 
și de alte naționalități în reali
zarea sarcinilor economice și so- 
cial-culturale prevăzute în planul 
de dezvoltare a județului. Au 
fost relevate, de asemenea, spri
jinul acordat de Consiliu în rea
lizarea unor sarcini obștești, în
tre oare gospodărirea și înfru
musețarea comunelor și satelor 
din județ, activitatea cultural- 
educativă etc.

La plenară au luat cuvîntul 
numeroși participant care s-au 
referit la unele inițiative ale 
Consiliului, cum au fost întâlni
rile cu populația ucraineană. în 
care au fost dezbătute principiile 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru și au 
dezbătut sarcinile ce-i revin în 
viitor. în planul de măsuri sînt 
înscrise numeroase acțiuni de 
masă pentru o mai bună gos
podărire a întreprinderilor, insti
tuțiilor și localităților din județ, 
pentru realizarea cu succes a sar
cinilor economice și social-cultu- 
rale din noul cincinal și îndepli
nirea tuturor angajamentelor, 
precum și un larg program de 
activități dedicate semicentena
rului partidului.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care participant!! la plenară, în 
numele tuturor oamenilor mun
cii de naționalitate ucraineană 
din județul Maramureș, își expri
mă adeziunea unanimă față de 
politica marxist-leninistă a Parti
dului Comunist Român, pătrunsă 
de adîpca- responsabilitate pen
tru destinele României socia-

(Agerpres)
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Inuigim evocatoare ale luptei minerilor pentru o viață mai demnă, surprinse de peliculă în 
„Muzeul mineritului" din Petroșani.

rele cheie ale producției agri
cole din cooperativă vine însă 
și se alătură factorului cîștig. 
Acest lucru nu-1 poți înțelege 
însă suficient de bine decât stînd 
de vorbă cu ei, pentru 
fiecare are argumentul 
cîteva cuvinte spune 
simplu : îmi și place, 
exemplu merită totuși ____
Viorel Iancu după ce lucrează 
trei ani în zootehnie, cere coo
perativei să îl trimită la cursu
rile de opt luni pentru tracto
riști. Consiliul de conducere îl

că deși 
lui, în 
foarte 

Un e- 
redat.

— Ea început gîndeam și eu 
că oamenii satului vor zice că 
sînt un fraier, revenind printre 
îngrijitorii de animale. Nimeni 
însă nu m-a privit așa.

— Te-a atras și cîștigul mai 
mare ?

— Și cîștigul, dar nu doar 
cîștigul...

Cîștigului, pasiunii pentru 
o astfel de muncă i se adaugă și 
un alt element ce explică atrac
ția tinerilor spre aceste sec
toare. Este vorba de înțelege
rea rostului acestor sectoare, a

duce metoda de creștere pe 
grătare, deocamdată există 
într-unul singur, urmînd ca în 
doi-trei ani toate procesele să 
fie modernizate. Ce este acum 
legumicultura ? De pe o sută de 
hectare cultivate în cîmp și de 
pe cîteva hectare protejate, ve
niturile ei anuale sînt de 1,3 
milioane lei. Puțin față de zoo
tehnie, mult totuși față de ceea 
ce însemna acest sector în anii 
trecuți cînd cuprindea doar 
30 de hectare. Și ce va însemna ? 
în cîțiva ani cel puțin o dubla-

Pasiunea, posibilitățile
de afirmare, perspectiva

recomandă, el termină aceste 
aursuri cu aprecieri foarte bune 
și, totuși, la cîteva luni, revine 
în sectorul zootehnic al coope
rativei.

— Pentru ce ? l-am întrebat. 
Sector mecanic și auto are și 
cooperativa. Ai fi putut lucra 
în această meserie chiar la tine 
acasă.

— Da, a răspuns el, dar mî-am 
dat seama că-mi place mai 
mult aici, în zootehnie.

— Cu ce sentiment ai coborît 
de pe tractor ?

în dezvoltarea 
__ t_____ __ __ este acum zoo
tehnia ? Este sectorul care dă 
cam un sfert din veniturile coo
perativei Și ce va fi ? Va fi 
sectorul oare va cunoaște o și 
mai accentuată dezvoltare în ur
mătorii ani ; veniturile pe care 
le va aduce unității urmînd să 
crească în fiecare an cu cel 
puțin zece la sută. Acum în- 
grășătoria de două mii de tau
rine este în continuă mecani
zare. ISa sfîrșitul anului în 
încă două grajduri se va intro-

perspectivei lor 
cooperativei. Ce

re a veniturilor, construirea 
prin asociere a unei sere de 13 
hectare. Ce e pepiniera ? Deo
camdată 26 hectare de pe care 
intră în veniturile cooperativei 
3,4 milioane lei. Dar ce va fi ? 
Chiar din acest an a intrat în 
funcțiune o hală pentru forțat 
altoi cu încălzire termică. îm
preună cu 43 de hectare de vie 
din care acum sînt pe rod 32 
hectare, pepiniera va constitui 
cel de al treilea sector princi
pal în dezvoltare.Ințelegînd ce sînt și mai ales

Decernarea titlului de „doctor honoris
causa" savantului sovietic S.D. Ponomariov

dezvoltări economice a Româ
niei socialiste, oamenii muncii 
din această parte a țării — ro
mâni, maghiari, germani, ucrai- 
nieni și de alte naționalități — 
au realizat, cu trei luni înainte 
de termen, sarcinile economice 
ale planului cincinal, înscriind, 
totodată, în bilanțul acestei im
portante etape a construcției so
cialiste noi înfăptuiri în dome
niile vieții culturale și sociale, 

în cuvîntul lor, numeroși par
ticipant la dezbateri și-au ex
primat satisfacția în legătură cu 
recomandările cuprinse în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la plenara Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din România 
și au făcut o serie de propuneri 
privind îmbunătățirea activității 
consiliului județean între care : 
intensificarea muncii politico-e
ducative în rîndul tineretului și 
dezvoltarea în continuare a spa
țiilor școlare de toate gradele, e- 
ditarea unor noi manuale, stu
dii și lucrări în limba maghiară, 
organizarea unor simpozioane și 
expoziții dedicate semicentena
rului partidului și altele.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
a fost adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Joi la amiază, la Institutul 
politehnic din București, a avut 
loc festivitatea decernării titlu
lui de „doctor honoris causa" 
savantului sovietic Serghei 
Dmitrevici Ponomariov, profe
sor la Institutul „Bauman" din 
Moscova, laureat al Premiului 
Lenin.

Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntului 
și ai Academiei Republicii So
cialiste România, membrii Se
natului Institutului politehnic, 
academicieni, prorectori, de
cani, oameni de știință, profe
sori și studenți.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei U.R.S.S- la Bucu
rești.

Rectorul Politehnicii bucu- 
reștene, prof. dr. docent George 
Bărănescu, membru corespon
dent al Academiei, după ce a 
salutat prezența distinsului oas
pete, a subliniat prodigioasa 
activitate științifică desfășura
tă de S. D. Ponomariov, crea
tor de școală în domeniile di
namicii și rezistenței materia
lelor, specialist de prestigiu in
ternațional.

Referatul de 
tru acordarea 
fost expus de
Gheorghe Buzdugan, 
corespondent al Academiei, șe
ful catedrei de rezistența mate
rialelor din cadrul Institutului 
politehnic din Capitală, care a 
relevat meritele științifice ale 
lui S. D. Ponomariov, munca

sa de cercetare, concretizată în 
valoroase lucrări privind îmbu
nătățirea metodelor de calcul 
ale diferitelor elemente din 
construcția de mașini, lucrări 
traduse și prețuite în numeroa
se țări.

După ce i-a fost înmînată di
ploma de „doctor honoris

causa", prof. Serghei Dmitre
vici Ponomariov a exprimat 
călduroase mulțumiri pentru 
distincția acordată, arătând că 
ea ilustrează, încă o dată, bu
nele relații de colaborare 
existente între oamenii de 
știință români și sovietici, în
tre institutele politehnice din -= 
București, Timișoara și Brașov 
și Institutul „Bauman" din- 
Moscova. Cunoscutul savant so
vietic a adresat cuvinte de înal
tă apreciere la adresa activită
ții științifice depuse de corpul 
profesoral din învățămîntul po
litehnic românesc.

VIZITELE MINISTRULUI AGRICULTURII 
SI REFORMEI AGRARE AL MAROCULUI

propunere peji- 
înaltului titlu a 
prof. dr. docent 

membru

Joi dimineața au început convorbirile între Angelo Mi- culescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, și Ahmed Lasky, ministrul agriculturii și reformei agrare al Marocului.La convorbiri participă Nicolae Giosan, președintele A- cademiei de științe agricole și silvice, Ion Teșu, șeful Departamentului agriculturii de stat, consilieri. Iau parte experții care însoțesc pe ministrul marocan în vizita pe care o face în țara noastră, precum și Hassan Kaghad, ambasadorul Marocului în Republica Socialistă România.In cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de cordialitate, părțile au exami-

nat posibilitățile de dezvoltare a cooperării între cele două țări în diferite domenii ale a- griculturil.
★Tot în cursul dimineții, ministrul agriculturii și reformei agrare al Marocului, împreună cu Nicolae Giosan, președintele Academiei de științe agricole și silvice, a făcut o vizită la Institutul de cercetări pentru cereale șl plante tehnice de la Fundulea, unde i-au fost prezentate rezultate și preocupări în cercetarea științifică la diferite plante agricole.
★în aceeași zi, ministru*! marocan a făcut o vizită la Ministerul Comerțului Exterior, unde a avut o întrevedere cu adjunctul ministrului, Vasile Răuță.

Chemarea înălțimilor

înaintea unei noi lansări para șutiștii prahoveni ascultă ultime le sfaturi ale instructorului.

ÎNSEMNĂRI despre pregătirea 
TINERILOR PENTRU APĂRAREA PATRIEI

I Zilele trecute, aerodromul spor
tiv de la Strejnic, din apro
pierea Ploieștiului, a cu
noscut o animație neobișnuită 
cu ocazia deschiderii oficiale a 
sezonului de zbor pentru mem
brii Cercului tehnico-aplicativ de 
parașutism. Funcționînd, pe lîngă 
Centrul de pregătire militară a 
tineretului pentru apărarea pa
triei, cercul a fost constituit de 
către Comitetul județean U.T.C. 
Prahova, în colaborare cu Aero
clubul „Gh. Bănciulescu", bene
ficiind totodată și de substanția
lul sprijin al organelor de condu
cere militare din garnizoana Plo
iești. După numai două luni de 
la înființare cercul numără în 
prezent peste 200 de membri din 
tot județul, „recordurile" numeri
ce de sportivi-parașutiști avîn- 
du-le orașele Ploiești (65) și Cîm- 

' t acest lu
cru pentru că în cele două ora
șe această nouă activitate este 

,i încurajată cu multă 
și interes, iar dacă amin

tim că în Cîmpina însăși prim-

Ipina (34). Am subliniat 
cru pentru că în cele c

privită și 
căldură și

I secretarul Comitetului municipal 
de partid, tov. Gheorghe Busan, 

_ se ocupă îndeaproape de tinerii
| parașutiști — pe care i-a însoțit

și cu această ocazie la Strejnic

ce vor fi fi aceste sectoare, în- 
țelegînd că muncind aici în
seamnă în cele din urmă să 
practici o meserie, tinerii pri
vesc situația ca atare, cu mare 
încredere. Cine v-a determinat 
să lucrați în aceste sectoare? 
Era cea de a doua parte a între
bării pe care o adresasem tine
rilor de la Sona. Al cui este deci 
acest merit, pentru că oricum 
lucrurile nu au -ajuns aici din 
întîmplare. Răspunsurile, di
rect sau indirect, au numit pe 
cei care în cooperativă se stră
duiesc să creeze în perma
nență un bun cadru tehnic, or
ganizatoric și de cointeresare, 
pe cei cărei în unitate asigură 
suportul politic al întregii ac
tivități de producție. Creînd 
posibilitatea realizării unor cîș- 
tiguri substanțiale, asigurînd 
o organizare bună a muncii 
în așa fel încît fiecare știe exact 
ce are de făcut, acordîndu-le ti
nerilor încrederea cuvenită și 
sprijinindu-i să știe * 
nență toate laturile 
direcțiile spre care 
îndreaptă, toți acești 
reușit o atragere a 
prin cunoaștere. In l r _ ,.
contribuția organizației U.T C. 
este suficient de relevat faptul 
că secretara acesteia, ca mem
bră a consiliului de conducere, 
bucurîndu-se în cooperativă de 
o deosebită atenție și respect, 
este prezentă în permanență la 
luarea tuturor hotărîrilor fă- 
cîndu-se cu aceste prilejuri 
ecoul preocupărilor zilnice ale 
celor 50 de tineri. Ceea ce mi se 
pare a constitui în esență, prin
cipala atribuție a organizației 
U.T.C.

în perma- 
producției, 
aceasta se 
factori au 
tineretului 

ce privește

—, credem că amploarea luată 
de sportul parașutismului este 
evidentă.

In urma
susținut în zilele de 20 Și 21 mar
tie, toți candidații la „zborul sub 
cupolele de mătase" au primit 
permisiunea să efectueze prime
le salturi, lucru pe care l-au și 
făcut în săptămîna trecută, mulți 
dintre ei avînd deja la activ cite 
8—9 și chiar 10 lansări.

După această scurtă și con
siderăm, necesară introducere, 
să trecem la prezentarea progra
mului propriu-zis.

★
La ora 10, membrii Cercului 

tehnico-aplicativ de parașutism 
— peste o sută — echipați în 
costume albe și albastre, se ali
ntaseră pentru începerea festivi
tății de deschidere. După ce co
mandantul garnizoanei Ploiești, 
(care este și președintele de 
onoare al L.
primit raportul instructorului șef 
de sector, Ioan Mihai, a adresat 
un cuvînt de salut tuturor spor
tivilor, activiștilor U.T.C., și i-a 
felicitat pentru curajul și exce
lentele rezultate obținute în 
scurta perioadă care a trequt de 
la înființarea Cercului de para
șutism.

înainte ca prima grupă de pa
rașutiști — alcătuită din: Ion 
Neacșu, Dumitru Iancu, Victor 
Ștefan, Toma Sebastian, Alexan
dru Costache și Ion Mititelu — 
să-și ia zborul, i-am întrebat, pe 
rind, cite salturi efectuaseră pînă 
atunci. Cu toții aveau cite 7 sau 
8, în afară de Ion Mititelu 
(strungar la U.M.M.R. Ploiești, în 
vîrstă de 20 de ani) care urma 
să primească „botezul aerului" 
peste cîteva clipe. El ne-a spus 
că de mult dorea să practice pa
rașutismul dar că... nu-l lăsa so
ția, că ei îi era frică / „Dar ție, 
l-am întrebat, îți este frică ?" 
„Nu, ca dovadă că sînt acum 
aici și, vă mai fac o confidență : 
de dimineață mi-am păcălit soția 
că mă duc la mama, ca să pot 
veni la aerodrom I"

Ne-am urcat în avion împreu
nă cu grupa și instructorul Mihai 
Vițelaru. Toată lumea s-a așezat- 
pe bănci în vreme ce „AN-2"-ul 
s-a urnit din loc cu o ușoară 
smucitură, a rulat cîteva sute de 
metri, apoi a decolat.

...Altitudine 800 de metri; în 
dreapta noastră, jos, hangarul se 
distinge clar pe aerodromul nefi
resc de verde. Se aprinde un 
bec, instructorul deschide ușa în 
vreme ce avionul se apleacă, cu
minte, pe o aripă: „gata, înce
pem I" Unul câte unul tinerii pa
rașutiști dispar din ușă urmați de 
comenzile ferme: „Așteaptă I" 
„Simulează r ...îl privisem mult 
pe Ion Mititelu, era la fel de 
calm ca și colegii săi, doar puțin 
mai îmbujorat. Cînd s-a ridicai

examenului teoretic

garnizoanei Ploiești,

Aeroclubului), a

în picioare și s-a apropiat de 
ușă l-am întrebat din ochi: „ți-e 
teamă ?" A zîmbit ducînd ștren
gărește două degete la cască și... 
s-a avîntat în gol urmat de in
variabilele comenzi! I-am văzut 
apoi parașuta albă ce părea mică 
de sus; primise botezul aerului 1 

Ultimul care a sărit a fost in
structorul Mihai Vițelaru. Chipul 
lui, încordat pînă atunci, era 
destins: băieții trecuseră cu brio 
peste o nouă încercare iar el pu~ 
tea pluti liniștit spre punctul 
fix — pată albă pe fundalul ver
de dl aerodromului. După cîteva 
minute am aterizai și noi, rămî- 
nînd să contemplăm apoi, de jos, 
salturile celorlalte grupe de tineri 
parașutiști. Băieții pe care-i înso
țisem sus își pliau cu atenție pa
rașutele și, cu ei, era și Ion Mi
titelu. Era mîndru, se pregătea 
pentru a doua lansare I

+
Am zăbovit îndelung pe aero

drom privind zborurile line ale 
tinerilor parașutiști, aterizările lor 
frumoase. Lîngă noi, cu ochii pe 
cer, comandantul garnizoanei și 
tovarășul Gh. Busan, își povesteau 
amintiri din vremea cînd brăz
dau văzduhul la fel ca „flăcăii 
aceștia admirabili". Toată lumea 
vorbea despre frumusețea para
șutismului, despre satisfacțiile fie
cărui salt în parte. Cineva a 
întrebat: „de ce oare s-au oprit 
ei la parașutism și nu la alt 
sport?". Un pilot de lîngă noi 
a răspuns cu voce domoală, fi
rească : „Asta se numește chema
rea văzduhului, a înălțimilor

HORIA ALEXANDRESCU

• AU LUAT SFIRȘIT între
cerile pe echipe pentru tradi
ționalele cupe „Swaythling“ — 
masculin și „Corbillon" — fe
minin 0n cadrul campionate
lor mondiale tie tenis de masă 
de Iă Năgoya. Un remarcabil 
succes a feptiftât selecționata 
masculină a R. P. Chineze, 
care în finală a întrecut cu 
scorul de 5—2 formația Japo
niei, deținătoarea de pînă a- 
cum a titlului mondial.

Clasamentul final al compe
tiției masculine : 1. R. P. Chi
neză, campioană mondială; 2. 
Japonia; 3. Iugoslavia; 4. Sue
dia; 5. Ungaria; 6. R. F. a 
Germaniei; 7. Franța etc. De 
remarcat că pentru locul 3, e- 
chipa Iugoslaviei a învins cu 
5—3 selecționata Suediei. Un
garia a dispus cu 5—2 de echi
pa R. F. a Germaniei.

Finala probei feminine a a- 
dus în fața mesei de joc echi
pele R, P. Chineze și Japoniei. 
Echipa japoneză a reușit să 
cîștige cu 3—1 și să readucă 
la Tokio trofeul pierdut în 
1969 la Munchen.

Echipa U.R.S.S.' a învins cu 
3—o echipa Român-iei într-un 
joc contînd pentru locurile 
5—6.

Clasamentul final al compe
tiției feminine : 1. Japonia,
campioană mondială; 2 R P. 
Chineză; 3. Coreea de ‘sud; 4. 
Cehoslovacia; 5. U.R.S.S.; 
România; 7. R. F a Germa
niei; 8. Anglia; 9. Ungaria; 10. 
Suedia; 11. Franța etc. La 
competiție au participat 24 de 
echipe. Astăzi este zi de odih
nă. întrecerile individuale în
cep sîmbătă.
• « ASTA-SEARĂ, la Dort
mund se desfășoară FINALA 
„CUPEI CAMPIONILOR EU
ROPENE* LA HANDBAL mas
culin, în care deținătoarea tro
feului, echipa vest-germană 
V.F.L. Gummersbach, primeș
te replica formației Steaua 
București, care în anul 1968 a 
cucerit acest trofeu. După cum 
se remarcă într-un comentariu 
al agenției France Presse, e- 
chipa Steaua beneficiază de 
serviciile a trei excelenți ju
cători : Gruia, Goran și Gațu, 
care. datorită jocului lor 
eficace, pot permite formației 
române să obțină un rezultat 
bun.

6.

CURIER FOTBALISTIC
• ASEARĂ, la sediul federa

ției au fost stabilite, prin tra
gere la sorți, meciurile din 
SFERTURILE DE FINALĂ ALE 
CUPEI ROMÂNIEI. Iată pro
gramul jocurilor care se vor 
disputa tur-retur : Dinamo— 
Progresul Brăila, Steaua—Cri- 
șul Oradea, Metalul București— 
C.F.R. Timișoara, Politehnica 
Timișoara—Universitatea Cluj. 
Tragerea la sorți a fost dirija
tă, divizionarele „A“ fiind inclu
se într-o urnă, iar divizionarele 
„B“ în alta.

Primele echipe sînt gazde la 
28 aprilie. Returul întîlnirilor 
este fixat pentru 2 mai.
ECHIPELE OLIMPICE ALE 
ROMÂNIEI ȘI ALBANIEI SE 
VOR ÎNTÎLNI LA BUCUREȘTI 

Intrucît terenul de fotbal din 
Galați se prezintă într-o stare 
deplorabilă (cu denivelări și 
smocuri de iarbă), antrenorii 
formației olimpice, Valentin Stă- 
nescu și Cornel Drăgușin, au so
licitat, ieri, federației ca meciul 
cu Albania din preliminariile 
J.O. să se dispute la București, 
pe stadionul Dinamo. Federa-

ția și-a dat consimțămintul. 
Miercuri. 7 aprilie, „olimpicii" •- 
vor susține un ultim meci de ve
rificare și omogenizare. Parte
ner : formația ve$t-germană 
Eintracht Braunschweig.

După partida de la Galați cu 
Spartak Pleven, antrenorii au 
recurs la o modificare în com
ponența lotului : a fost scos 
Cojocarii (de la C.F.R. Cluj) și 
inclus Beldeanu (Progresul).

© Antrenorul echipei naționa
le de tineret, Gh. Ola, a convo
cat pentru luni, la București. 25 
de jucători : Ștefan. Iordache. 
Niculescu. Creiu, Sătmăreanu 
II, Mehedințu, Stoicescu, Ciuga- 
rin, Fanea, Cristache, Hajr.nl, " 
Moldovan, Tănăsescu, Urmeș, 
Broșovsehi, Simionaș, Ghergheli, 
Caniaro, Munteanu I. Ștefănescu, " 
Bojin. Iordănescu, Kun II, Flo- 
rea, Petreanu.

Juventiștii, care se pregătesc 
în vederea partidelor oficiale 
din ..Cupa Europei", vor juca 
miercuri, pe stadionul T.M.B., 
cu divizionarele C Flacăra roșie 
și T.M.B.

D. V.

Hajr.nl


*

Lucrările Congresului 
P. C. U. S. ECONOMICE

Cores- 
Agerpres, Lauren- 
transmite: In cea 

zi a lucrărilor Con- 
al XXIV-lea al 

desfășurate sub

MOSCOVA 1.
pondentul 
țiu Duță, 
de-a treia 
greșului 
P.C.U.S., 
președinția lui A. P. Kirilen
ko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., au continuat dezba
terile pe marginea rapoarte
lor de activitate al C.C. al 
P.C.U.S. și al Comisiei Cen
trale de revizie.

V. I. Dolghih. prim-secretar 
al Comitetului de ținut Kras- 
noiarsk al P.C.U.S., a relatat 
în cuvîntul său despre valori
ficarea bogățiilor Siberiei și 
despre dezvoltarea social-eco- 
nomică a ținutului Krasno
yarsk.

Oțelarul E. P. Proskurin, 
de la Uzina siderurgică „Ord- 
jonikidze“ din Zaporojie, a 
vorbit despre eforturile depu
se de muncitorii uzinei pen
tru creșterea eficienței pro
ducției și productivității 
muncii.

în cuvîntul său, G. A. A- 
liev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan, a înfă
țișat succesele repurtate de 
oamenii muncii din această 
republica în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, aspec
te ale activității organizatori
ce a partidului pentru pro
movarea progresului tehnic, 
perfecționarea conducerii pro
ducției, pentru creșterea ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

Convorbirile 
de la PragaZILELE DE 31 MAR-

1 APRILIE, la Ministe- ’ R. S.• ÎN 
TIE ȘI 
rul Afacerilor Externe al 
Cehoslovace au avut loc convor
biri în problemele relațiilor din
tre R. S. Cehoslovacă și R. F. a 
Germaniei, informează agenția 
C.T.K. Convorbirile au fost pur
tate de Milan Klusak, adjunct al 
ministrului de externe al R. S. 
Cehoslovace, și Paul Frank, se
cretar de stat la Ministerul de 
Externe al R. F. a Germaniei.

Schimbul de păreri s-a desfă
șurat într-o atmosferă sinceră, de 
lucru, menționează agenția ceho
slovacă. Părțile au convenit ca 
aceste convorbiri să fie continua
te în aceeași formă, data lor ur- 
mînd să fie stabilită de comun 
acord.

I. P. Riabov, prim-secretar 
al Comitetului regional Sver
dlovsk al P.C.U.S., a vorbit 
despre marile obiective indus
triale construite în regiune în 
anii recentului cincinal și mai 
buna valorificare a resurselor 

; naturale.
Despre însemnătatea dez

voltării științei și aplicarea 
cuceririlor ei în producție, a 
vorbit acad. M. V. Keldîș, 
președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S. El a insis
tat asupra unor aspecte pri
vind construcția de noi ma
șini electronice de calcul și 
rolul acestora în ridicarea 
productivității muncii.

A. E. Kocinian, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Ar
menia, a relevat transformă
rile economice care au avut 
loc în republică, evidențiind 
apariția unor noi ramuri in
dustriale, printre care electro
nica, siderurgia neferoaselor 
și construcția de instrumente 
de precizie.

în cuvîntarea sa, A. E. 
Voss, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Letonia, s-a refe
rit la dezvoltarea pe care au 
înregistrat-o în anii cincina
lului trecut industria și agri
cultura letonă.

Au mai luat cuvîntul F. S. 
Goriacev, prim-secretar al 
Comitetului regional Novosi
birsk al P.C.U.S., și K. S. 
Smirnova, din colhozul „Za
rea Mira" regiunea Oriol.

Pionierii din capitala soviet 
tică au adus salutul lor Con* 
greșului.

în ședința de joi după- 
amiază a rostit o cuvîntare 
de salut tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român. Cuvîntarea a fost 
subliniată, în repetate rân
duri, cu aplauze.

Au mai rostit cuvîntări de 
salut Enrico Berlinguer, vice- 
secretar general al Partidului 
Comunist Italian, Gustav Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, și Osvaldo Dorti- 
cos Torrado, membru al Bi
roului Politic, membru al se
cretariatului C.C. al Partidu
lui Comunist din Cuba.

Lucrările Congresului con
tinuă.

BERNA 1 (Agerpres). — 
Joi, ministrul comerțului ex
terior al României, Cornel 
Burtică, a avut o serie de 
convorbiri cu șeful Departa
mentului federal al economi
ei publice al Elveției, consi
lierul federal Emest Brugger, 
consilierul federal Nello Ce
llo, vicepreședinte al Consi
liului federal elvețian, șeful 
Departamentului federal de 
finanțe, și cu ambasadorul 
Paul Jolles, șeful Diviziei co
merțului.

Consilierul federal Emest 
Brugger a oferit un dejun în 
onoarea ministrului român.

ROMANO
ELVEȚIENE

CONVORBIRI

In Italia continuă demonstrațiile împotriva acțiunilor teroriste ale organizațiilor de extremă 
dreaptă. în fotografie : aspect de la o manifestație antifascistă desfășurată la Ciampino

Cancelarul federal al Austriei, 
Bruno Kreisky, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, că Europa a devenit „conti
nentul slăbirii încordării", în 
care se învecinează, în condiții 
pașnice, state cu orînduiri socia
le diferite. Austria, a declarat 
Kreisky, se străduiește să ducă 
o politică de normalizare și dez
voltare a relațiilor cu țările so
cialiste din Europa.

• IN ORAȘUL NURNBERG a 
avut loc o conferință asupra 
problemelor securității europe
ne, la care au participat lideri 
sindicali și reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret și studen
țești din Bavaria. Participanții 
s-au pronunțat pentru convoca
rea grabnică a conferinței gene- 
ral-europene asupra securității, 
precum și în favoarea ratificării 
tratatelor încheiate de R.F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică 
și Polonia.

La chemarea Federației Ti
neretului Comunist Italian și 
a organizațiilor studențești, 
cîteva mii de studenți au 
participat miercuri la o de
monstrație pe străzile cen
trale ale Romei. Manifestan
ții au cerut autorităților să 
urgenteze realizarea unei re
forme democratice în dome
niul învățămîntului.

ORIENTUL APROPIAT
• DECLARAȚIILE MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL R.A.U. • ACTIVITATE DIPLOMATICĂ IN

TER ARABĂ ÎN LEGĂTURA CU ÎNCORDAREA 
DIN IORDANIA

h o tar e
SFÎRȘITUL

I
|

Președintele Franței, Georges 
.Pompidou, l-a primit joi, la 
Palatul Elysee, pe Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U.

într-o declarație făcută zia
riștilor la sfîrșitul întrevederii, 
ministrul egiptean a anunțat că 
a remis șefului statului francez 
un mesaj din partea președinte
lui R.A.U., Anwar Sadat. Mah
mud Riad a subliniat, apoi, că 
guvernul său apreciază poziția 
guvernului francez față de si
tuația din Orientul Apropiat. A- 
ceastă poziție, a arătat el, este 
bazată pe justiție și permite o 
reglementare pașnică în această 
regiune.

Referindu-se la problema eva
cuării trupelor israeliene de pe 
teritoriile arabe ocupate, mi
nistrul egiptean a spus : „Ei vor 
trebui să le evacueze". în oon- 
tinuare, Mahmud Riad a decla
rat i „Noi !le propunem pacea. 
Noi afirmăm că sîntem gata să 
semnăm un acord de pace cu 
Israelul. Am acceptat ca cele 
patru mari puteri să garanteze 
irontierele tuturor țărilor din 
regiune, ale Israelului și ale 
noastre. Israelul nu are deci 
nici o scuză pentru a refuza o- * ’ - ><Este 

a- 
Și 

de 
de

La sosirea sa la Tel-Aviv, du
pă călătoria întreprinsă în S.U.A. 
și alte țări, ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban. refe- 
rindu-se la știrea unei agenții 
de presă potrivit căreia s-a în- 
tîlnit la Londra cu Gunnar Jar- 
.ring, reprezentantul O.N.U. în 
Orientul Apropiat, a dealarat ; 
„Nu este adevărat".

Pe de altă parte, Abba Eban 
a afirmat că discuțiile sale cu 
oficialitățile Departamentului de 
Stat al S.U.A,, la Washington, 
au fost foarte utile. El a spus 
că „este important pentru noi 
să subliniem punctele de vedere 
comune, precum și divergențele 
care există între pozițiile noas
tre".

„IDILEI VERZI“
„Asaltul" de la Bruxelles n-a fost decît un avertisment: nu pri

viți cu ușurință soarta a milioane de oameni I „Săptămina 
agricolă comunitară" — eveniment care a ocupat capul de 
afiș al actualității vest-europene — continuă să stîrnească 
ecouri nu numai în cercurile celor afectați direct. „Criza de 
neîncredere a lumii agricole — nota LE FIGARO — riscă să 
se transforme într-o criză politica cu largi implicații".

ferta noastră de 
preferabil pentru 
dopte o atitudine 
să accepte oferta 
pace", a adăugat 
externe al R.A.U.

pace".
Israel să 

rezonabilă 
noastră 

ministrul

Campania electorală în 
vederea alegerilor munici
pale de la 4 aprilie din 
Chile se află în ultima fază 
de desfășurare. O vie acti
vitate politică are loc pre
tutindeni în țară. Observa
torii evidențiază importanța 
acestor alegeri, primele 
după venirea la putere a 
guvernului Unității Populare. 
Se consideră semnificativă 
angajarea în lupta electora
lă a fostului președinte al 
țării, Eduardo Frei, fapt ce 
rupe o tradiție, anume a- 
ceea a rămînerii în afara 
luptei electorale a foștilor 
șefi ai statului. Frei s-a ra
liat, în general, punctelor de 
vedere ale dreptei chiliene.

în fotografie, președintele 
chilian, Allende, în mijlocul 
tinerilor, la Santiago de 
Chile.

Cei mai săraci
din Europa

• Pe aeroportul din Lisabona ceasurile 
arată ora
portughezi

din... colonii • 735 000 soldați 
in Africa • Pluta — principalul
articol de export

Comandantul grupului de otv- 
servatori O.N.U. în Orientul A- 
propiat, generalul Ensio Siilas- 
vuo, a anunțat în cadrul unui 
raport dat publicității miercuri 
la New York că, în zona Cana
lului de Suez, au avut loc la 29 
martie incidente între unități is
raeliene și egiptene. Raportul 
precizează că incidentele au con
stat în schimburi de focuri de 
mitralieră și în depășirea, de 
către două avioane de vînătoa- 
re israeliene, a liniei de înce
tare a focului, în zona nordică

Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, subliniază, într-un mesaj 
adresat autorităților de la Am
man, necesitatea depunerii tu
turor eforturilor posibile pentru 
a se pune capăt incidentelor 
îordaniano-palestiniene — anun
ță ziarul „AL AHRAM". Expu- 
nînd poziția țării sale față de 
evoluția recentă a situației din 
Iordania, șeful statului egiptean 
apreciază că „mijloacele folosi
te de iordanieni pentru a co
recta erorile palestinienilor, da
că acestea există, nu pot fi con
siderate decît ca o violare a a- 
cordurilor de la Cairo și Amman 
dintre cele două părți".

Regele Hussein al Iordaniei a 
transmis miercuri mesaje tutu
ror șefilor de state arabi, cerînd 
convocarea „cit mai curînd po
sibil a unei conferințe la nivel 
înalt în vederea discutării ac
tualei situații din Iordania și a

Protestul
delegației R.D.V.

la conferința
c'/adripartită
de la Paris

Delegația guvernului Republi
cii Democrate Vietnam la con
ferința cvadripartită de la Paris 
in problema vietnameza a dat 
publicității o declarație în care 
își exprimă protestul energic 
împotriva refuzului delegațulor 
S.U.A și regimului de la Sai
gon de a participa la cea de-a 
108-a ședință programată pen
tru 1 aprilie — anunță agenția 
VNA. Declarația denunță acte
le prin care S.U.A. atentează la 
suveranitatea și securitatea Re
publicii Democrate Vietnam, 
precum si acțiunile agresive pe 
care regimul de la Saigon le 
urzește împotriva R-D.V. 
subliniază că nu există nici un 
motiv plauzibil care să justifi
ce poziția delegărilor american 
și saigonez.

Delegația guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam — se 
arată in declarație — protestea
ză viguros împotriva unor ast- 
fe' de acțiuni

un măreț trecut istoric și cea mai săracă din Eu- 
._r_ se recomandă astăzi Portugalia. Imobilitatea po
litică generează în continuare subdezvoltare. La venirea sa la 
putere Caeiano afirma că Portugalia are nevoie de schimbări 
profunde. Dar aceste schimbări sînt blocate de frînele politice 
pe care același Caeiano le ține în mîini.

„O țară cu 
ropa" — așa

ortugalia este îm
piedicată să pă
șească în epoca 
modernă de con
servatorismul cer
curilor politice și

al șefilor militari care s-au aco
modat cu războiul pe care îl 
duc in coloniile africane, în 
concepția lor. Portugalia fiind 
și astăzi un „imperiu mondial". 
Pe aeroporturile din capitală, 
ceasurile arată ora de la Lisa
bona, din... Angola și Mozam- 
bic, vrînd parcă a spune că toa
te drumurile duc la... Lisabo
na. Doar din politețe diploma
tică s-a renunțat și la indicarea 
orei Braziliei. Sub pretențiile 
de „mare metropolă" se ascund 
puternicele interese ale unui 
mic număr de portughezi față de 
uriașele exporturi de cafea din 
regiunea ~ 
de Ia 
Angola, 
neralele 
africane. ---------- w
pentru întreținerea războiului, 
pierderile de vieți în rîndul ti
neretului portughez, cel mai 
scăzut venit anual pe cap de 
locuitor — sînt prețul cu care 
profitorii mizeriei poporului 
portughez își întrețin opulența, 
palatele somptuoase din Lisa
bona. La cei 9 milioane de lo
cuitori ai săi, Portugalia men
ține 135 000 de militari în colo
nii pentru a păstra sub domina
ția sa teritorii în care popu
lația albă se află în minorita
te (Angola : 300 000 ; Mozambic: 
200 000 ; Guineea-Bisau : 2 200 ; 
Insulele Sao Tome și Principe: 
3 000). Populația de culoare re
prezintă în Angola : 5 500 000 ; 
Mozambic : 8 000 000 ; Guineea-

Carmona, petrolul 
Cabinda, toate 

ca 
din

Cheltuielile

în
și față de mi- 

ceJelalte colonii 
uriașe

Bissau : 547 500 Insulele Sao 
Tome și Principe : 68 000. Re
gulat în ultimii ani, pentru for
țele sale armate, Portugalia a 
cheltuit aproximativ 40 la sută 
din venitul său național.

Este adevărat, Lisabona a 
fost odinioară o mare metropo
lă a comerțului internațional, 
dar prin comparație, lista pro
duselor ei de export o situea
ză astăzi în urma unor țări a- 
fricane în curs de dezvoltare. 
Pluta este principalul articol 
de export, urmează vinul, lîna, 
lemnul de eucalipt și pin, lăzi
le pentru fructe care iau desti
nația țărilor din bazinul Mării 
Mediterane. Necesitatea impor
tării majorității produselor fi
nite și a materiilor prime in
dustriale ca fierul și cărbune
le, impietează asupra balanței 
de plăți a țării, 
rare că războiul 
termină 50 000 
să-și părăsească 
țara pentru a 
drumul Braziliei. _
munca rudimentară într-o agri
cultură care nu mai asigură 
hrana familiilor lor, din orașe
le supraaglomerate din nord, 
unde școlile și spitalele nu sînt 
într-un număr suficient și în 
care șomajul este în creștere. 
Necesităților economice nu li 
se acordă prioritate, războiul 
din Africa acaparînd toate dis
ponibilitățile materiale. Refor
ma agrară, cea a impozitelor, ra
ționalizarea unei industrii care 
suferă acut de lipsa capitalu
rilor se lasă așteptate de dece
nii, așa cum este așteptat sfîr
șitul războiului costisitor care 
uzează economia țării.

Nu e de mi- 
și sărăcia de- 
de 
în

lua
portughezi 
fiecare an 
în special 
Ei fug de

DOINA TOPOR

definirii responsabilităților"?ca particjm 
panții să se reunească în Ior- 
dania „pentru, a putea con- 

’ ‘ rea-
- , suveranul hașe-

mit arată în mesaj că „el va lua 
parte și în oricare altă țară a- 
rabă unde se va organiza con
ferința".

în legătură cu apelul, postul de 
radio Amman a difuzat și tex
tul mesajului adresat de regele 
Hussein, celorlalți șefi de state 
arabi, în decembrie anul trecut, 
prin care cerea convocarea u- 
nei reuniuni la nivel înalt con
sacrată discutării propunerilor 
de creare a unui stat palestinian. 
Postul de radio a precizat că 
textul mesajului din decembrie 
nu a fost dat publicității, avînd 
în vedere dorințele popoarelor 
arabe.

Mesajul regelui Hussein a fost 
difuzat la scurt timp după ape
lul lansat de R.A.U. pentru con
vocarea unei reuniuni a repre
zentanților șefilor de state arabi, 
în vederea examinării situației 
din Iordania, ca răspuns la ce
rerea prezentată în acest sens 
de Organizația pentru Elibera
rea Palestinei.
• SIRIA și Sudanul au răs

puns favorabil la apelul adre
sat de Republica Arabă Unită 
privind convocarea unei re
uniuni a reprezentanților șefilor 
de stat arabi pentru examinarea 
situației din Iordania.

dresînd invitația
dania „pentru a putea 
stata personal situația 
lă din țară",

În timp ce miniștrii agricul
turii din cele șase țări 
membre ale Pieței comune 

încercau — în ședințe maraton 
— să găsească soluții la dosa
rul stabilirii noilor prețuri ale 
produselor agricole și în proble
ma modificărilor structurale în 
economia agrară comunitară, 
drumurile ducînd spre capitala 
belgiană au început să fie blo
cate de coloane de țărani. 60 000 
de belgieni, 10 000 de vest-ger- 
mani, 10 000 francezi, precum și 
contingente puternice din cele
lalte țări ale Comunității Eco
nomice Europene — în total 
100 000 de persoane — se îndrep
tau spre Piața Bursei, la doi 
pași de strada La. Loi, unde în 
imobilul central al Pieței Comu
ne, „cei șase" încercau să cadă 
Ia un acord asupra proble
melor spinoase. Unități ale po
liției și jandarmeriei belgiene 
au . ocupat punctele-cheie din 
incinta clădirilor comunitare, 
subunități înarmate patrulau în 
permanență talonînd manifestan- 
ții care cu trecerea minutelor de
veneau tot mai amenințători. 
Circulau zvonuri potrivit căro
ra un ministru ar fi fost răpit. 
La una din ședințele Consiliului 
ministerial, șefii delegațiilor 
franceză și olandeză au sosit es
cortați de motocicliști ai poliției. 
La Westminster, în parlamentul 
britanic, un deputat conservator 
a cerut guvernului să se asigu
re ca delegația Regatului Unit, 
aflată la Bruxelles pentru nego
cierile de aderare Ia Piața co
mună, se află în afara oricărui 
pericol...

Manifestanții purtau numeroa
se lozinci condamnînd politica a- 
grară preconizată de Sicco 
Mansholt, vicepreședinte al Co
misiei Pieței comune. Pe una din 
banderole — întinsă de-a lungul 
unei străzi — scria : „MAN
SHOLT NE LAȘA DOAR OA
SE..."

Au urmat ciocniri violente, 
soldate cu moartea unui agri
cultor și rănirea altor 100.

Iată cîteva declarații semnifi
cative pentru situația actuală a 
agriculturii comunitare, citate 
dună săptămînalul francez L’EX- 
PRESS.

• „Ne-au lăsat să ridicăm, cu 
prețul a numeroase sacrificii, 
mici ferme, fără a ne acorda a- 
jutorul necesar și acum ni se 
cere să le abandonăm. De ce o 
asemenea pedeapsă ?" (Auguste 
Cochet, agricultor la Pace).

• „Nu ne permitem să luăm 
nici o săptăimînă de vacanță pe 
an, trebuie să muncim pentru a 
ne acoperi împrumuturile" (Jac
ques Mestre, viticultor la Louse 
— Minervois).

Potrivit „planului Mansholt" 
se preconizează trecerea forțată 
a sute de mii de familii țărănești

nă tot mai alanmantfi, deja re- 
simțindu-se lipsa acestui pro
dus, în timp ce țăranii continuă 
să-și îndrepte spre abator vite
le, condamnate de Piața comu
nă...

Mînia țăranilor, declanșată în 
majoritatea țărilor C.E.E., con
stituie fără îndoială o mărturie 
a eșecului tentativei de inte
grare a agriculturii „celor șase" 
fără a se lua în considerare e- 
xistența unor profunde deose
biri. Climatul de incertitudine 
s-a răspîndit cu repeziciune de- 
clanșînd un val de nemulțumiri 
ale cărui dimensiuni cresc. Cei 
mai mulți dintre fermieri au răs
puns anchetelor că nu se vor 
lăsa antrenați, fără a riposta, pe 
un drum necunoscut, pentru a 
deveni „gardieni în parcurile 
natale sau supraviețuitori ai u- 
nei profesii în curs de supri
mare".

Recrudescența demonstrațiilor

DELEGAȚIE GUVERNA
MENTALĂ A R.D.G.
LA GENEVA
• DELEGAȚIA GUVERNA

MENTALĂ A R.D. GERMANE, 
care se află în prezent la Gene
va, a avut o serie de întreve
deri cu reprezentanți ai unor 
organizații internaționale — in
formează agenția A.D.N. In con
vorbirile purtate cu Janez Sta- 
novnik, secretar executiv al 
Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa, Perez Guerrero, se
cretar general al UNCTAD și cu 
Marcel Naville, președintele Co
mitetului Internațional al Cru
cii Roșii, conducătorul delega
ției, Ewald Moldt, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, a 
prezentat poziția R.D.G. față de 
problemele actuale ale situației 
internaționale, subliniind nece
sitatea participării pe baza ega
lității în drepturi a R.D.G. în 
organizațiile internaționale, în 
interesul destinderii și colaboră
rii pașnice a tuturor statelor.

• OCTAV LIVEZEANU, vice
președinte al I.R.R.C.S., care se 
află în Finlanda cu prilejul săr
bătoririi a 20 de ani de la crea
rea Asociației de prietenie Fin
landa—România, a făcut miercuri 
o vizită ministrului culturii, 
doamna Meeri Kalavaînen. A 
fost de față Mircea Bălănescu, 
ambasadorul României la Hel
sinki. în cadrul convorbirii iu 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor culturals 
dintre cele două țări. *

• ANSAMBLUL ROMANESC 
de cîntece și dansuri, care a so
sit la Cairo în cadrul unul tur
neu prin mai multe țări nord- 
africane, a prezentat în sala 
„Izbekiah" un spectacol de ga
lă. Au asistat Badreddine Abou- 
ghazi, ministrul egiptean al cul
turii, personalități ale vieții 
culturale și artistice din R.A.U., 
șefi șl membri ai corpului di
plomatic acreditați la Cairo. Re
citalul oferit de artiștii români 
s-a bucurat de succes.

• „Nu aștept nimic pozitiv de 
la sesiunea Pieței comune de la 
Bruxelles, căci n-am crezut nici
odată în acest organism" (Des- 
sauny, crescător de vite din 
Nievre).

Demonstrație țărănească la Bordeaux.

industrie (circa 10 milioane) 
10 ani și implicit lichidarea a 

nenumărate gospodării țărănești 
mici

Lipsa de la început a unei po
litici agrare de perspectivă i-a 
exasperat pe producători. Pro
blema laptelui este edificatoare 
în acest sens. Cu cîțiva ani în 
urmă, excedentele la produsele 
lactate erau îngrijorătoare. Pri
mele acordate producătorilor 
pentru sporirea producției au 
dus în scurt timp la „crearea u- 
nor munți de unt (130 000 tone 
la 1 aprilie 1969) și a unui flu
viu alb de lapte". Pentru păstra
rea stocurilor de
iau sume imense. Atunci, Man
sholt a invitat țăranii să-și sa
crifice vacile, dîndu-le pentru a- 
ceasta o „primă". în doi ar.i sto
cul de unt a scăzut sub 20 000 
de tone. Situația începe să devi-

în 
în

unt se cheltu-

țărănești — prin care se încear
că să se atragă atenția opiniei 
publice asupra acestei situații — 
a marcat prin asaltul de la 
Bruxelles sfîrșitul „idilei verzi" 
(D.P.A.), adică a înțelegerii pri
vind agricultura pe care adepții 
Pieței comune o considerau rea
lizată.

„Cei șase" au ajuns în cele din 
unmă — după nopți albe — la 
un fragil acord privind proble
mele discutate. La Bruxelles, ca 
și în celelalte capitale, se înre
gistrează cu prudență reacțiile 
agricultorilor din C.E.E. la ho- 
tărîrile care-i privesc direct și 
Ia adoptarea cărora s-a ținut 
seama într-o măsură redusă de 
recentele avertismente...

IOAN TIMOFTE
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In Comitetul pentru
dezarmare

La Geneva a avut loc joi cea 
de-a 506-a ședință de lucru a 
Comitetului pentru dezarmare, 
în cursul ședinței a luat cuvîn- 
tul reprezentantul Bulgariei, 
Krum Kristov. El s-a referit la 
proiectul de convenție cu privi
re la interzicerea perfecționării, 
fabricării și stocării armelor bac
teriologice și a toxinelor și dis-

Eșecul rebeliunii din Ecuador

tragerea lor, prezentat Comitetu
lui în ședința de marți. Acest 
proiect, a menționat reprezentan
tul Bulgariei, nu restrînge prin 
prevederile sale dispozițiile în
scrise în Protocolul de la Gene
va din 1925 privitor Ia interzi
cerea folosirii armelor bacterio
logice. Articolele proiectului re
glementează problema interzice
rii folosirii armelor bacteriologi
ce, prevăzînd 
rilor existente, 
dicția de a 
stocuri, a spus

distrugerea stocu- 
precum și inter- 
se constitui noi 
Krum Kristov.

rese
provinciale ale 

P. C. Chinez

Rebeliunea ofițerilor ecuadorieni de la ,,Colegiul de război" 
din Quito, organizată miercuri cu sprijinul unei unități de pa- 
rasutiști a eșuat.

în urma unei acțiuni energice a forțelor armate rămase fidele 
președintelui Jose Velasco Ibarra, imediat după declanșarea re
beliunii, au fost arestați 20 de militari răzvrătiți, restuî reușind 
să fugă în munți. Generalul Francisco Guzman, adjunct al 
ministrului apărării, a anunțat că șeful rebelilor, generalul . 
Luis Jacome Chavez, s-a predat, fără condiții, trupelor rămase 
fidele președintelui Ibarra. Guzman a declarat, de asemenea, 
că a fost suspendat semnalul de alertă dat garnizoanelor din 
întreaga țară.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT al Ministerului de Exter
ne al R.D. Germane — infor
mează agenția A.D.N. — a pro
testat împotriva ținerii unei se
siuni a Comisiei Bundestagului 
vest-german pentru știință și 
cultură în Berlinul occidental, 
cy participarea unor reprezen
tanți ai guvernului R.F.G.

.Agenția CHINA NOUA infor
mează că au avut loc Congresele 
P.C. Chinez din provinciile Hu- 
peh și Kirin. Rapoartele de ac
tivitate prezentate în cadrul con
greselor au trecut în revistă 
realizările obținute și au rele
vat sarcinile de viitor ale aces
tor provincii. Delegații și-au a- 
firmat hotărîrea de a îndeplini 
și depăși planul economic pe a- 
nul 1971 și cel de-al IV-lea plan 
cincinal de dezvoltare a econo
miei naționale, de a realiza sar
cinile trasate de cel de-al IX- 
lea Congres al P.C. Chinez și de 
a doua Plenară a celui de-al IX- 
lea Comitet Central, pentru ob
ținerea de noi succese în con
struirea socialismului în R.P. 
Chineză.

Congresele au ales comitetele 
provinciale de partid.

• SENATORII WALTER 
MONDALE $1 EDWARD 
BROOKE au prezentat în 
Senatul american un proiect 
de lege prin care cer acorda
rea de către Statele Unite a 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate României. După ce a re
levat că S.U.A. au acordat pînă 
acum clauza națiunii celei mai 
favorizate pentru două țări so
cialiste — Iugoslavia și Polonia 
— senatorul Mondale a subliniat 
că „unele dintre regulamentele, 
restricțiile și legile elaborate 
pentru îngrădirea schimburilor 
comerciale cu țările socialiste 
sînt . contraproductive". El a 
considerat drept dăunător refu
zul de a acorda clauza națiunii 
celei mai favorizate tuturor ță
rilor socialiste. Subliniind că 
„discriminarea pe linie comer
cială față de țările Europei ră
săritene nu are nici o justifi
care economică sau politică", 
senatorul Mondale a adăugat că 
„datorită unei asemenea extra
ordinare discriminări, ex^-a 
prea puține speranțe într-o țfc- 
voltare masivă a schimbul Jbr 
comerciale cu Europa răsări
teană, piața care crește cel 
mai rapid din lume". Senatorul 
american a relevat apoi „marile 
daune politice cauzate de o ast
fel de discriminare".

Proiectul de lege a fost trimis 
spre examinare Comitetului se
natorial pentru problemele fi
nanciare.

CONVORBIRILE 
S.A.L.T.
• LA SEDIUL AMBASADEI 

Uniunii Sovietice din Viena a 
avut loc ieri cea de-a cincea 
ședință de lucru din cadrul ac
tualei runde a convorbirilor so- 
vieto-americane asupra limită
rii înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.).

• PRIMUL MINISTRU ITA
LIAN, Emilio Colombo, a pre
zidat miercuri seara la Palatul 
Chiggi o reuniune a unui comi
tet ministerial restrîhs, la care 
au participat și secretarii celor 
trei mari centrale sindicale din 
Italia. Reuniunea a fost consa
crată examinării unor probleme 
economice și a proiectelor de 
reformă supuse parlamentului. 
La sfîrșitul întrevederii, liderii 
sindicali au declarat că au ră
mas fermi în hotărîrea lor de a 
declanșa o grevă generală în 
ziua de 7 aprilie, în semn de 
protest față de reformele pre
conizate, calificate ca „necores-g 
punzătoare".

La sediu] Camerei de Co
merț din Roma a avut loc 
inaugurarea „Institutului i- 
talo-chinez pentru schimbu
rile economice și culturale". 
Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, deputatul democrat-creș- 
tin Vittorino Colombo a e- 
vocat relațiile de prietenie 
dintre cele două popoare, re- 
levînd posibilitățile de dez
voltare a colaborării econo
mice. comerciale și culturale 
dintre cele două țări. Răs- 
punzînd, însărcinatul cu a- 
faceri al R.P. Chineze la Ro
ma, Fen Shien-pi, a urat suc
ces Institutului în activitatea 
sa de promovare a schimbu
rilor economice și culturale 
dintre Italia și China.
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