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întîlnire între tovarășul
Nicolae Ceaușescu

și tovarășul Edward Gierek

FERMA ȘCOLARA I

I
I

MOSCOVA 8 (Agerpres) — 
La 8 aprilie, a avut loc o întîl
nire între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La întîlnire au participat, 
din partea română, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizii; membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Janos Fa- 
zekas. membru al Comitetului. 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

Din partea polonă, au parti
cipat tovarășii Piotr Jarosze- 
wicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Po
lone, Jozef Tejchma, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P.

în cadrul întîlnirii, au fost 
abordate unele probleme pri
vind dezvoltarea colaborării 
pe linie de partid, de stat și 
economică între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

La Arad, Comitetul jude
țean al U.T.C. a organizat o 
consfătuire cu directorii de școli, 
îndrumătorii și secretarii U.T.C. 
— comandanții de pionieri și 
președinții unor cooperative agri
cole ; împreună cu Inspectoratul 
școlar județean s-a discutat aici, 
în amănunt, concretizîndu-se un 
regulament privind înființarea și 
funcționarea fermelor școlare.

Printre altele, regulamentul pre
cizează ca suprafața terenurilor 
acordate de C.A.P. școlilor să fie 
între 2—5 ha.

Consultînd o listă cuprin
zând 55 unități școlare din 
județul Arad, observăm că nu
mai 10 — adică 5 la sută din 
școli — au obținut terenuri Ia li
mita de sus, 7 depășesc cu foar
te puțin 1 ha, iar restul de 43 de 
școli oscilează între 0,10 ha și 
0.90 ha. Discuția despre supra
fața de pămînt acordată școlii 
este interesantă din două puncte 
de vedere, așa cum, de altfel, și 
concepția organizării muncii pe 
aceste loturi are două aspecte — 
în funcție de mărimea și am
plasarea lotului. Bunăoară, școala 
de la Sicula (lot: 4,50 ha) a con
stituit un colectiv de conducere 
al fermei și a reușit să scoată 
chiar o cantitate de produse la 
ha mai mare decît C.A.P. — prin 
modul în care a organizat mun
ca. Totuși, continuă să nu fie o 
fermă școlară de sine stătătoare, 
ci lucrează pe baza unui con
tract. Asemenea aspecte se întîl- 
nesc și în alte părți ; la Socodor, 
tie pildă, unde școala „s-a anga
jat" să execute în regie sau cu 
plata la norma efectuată unele 
din lucrările C.A.P., pe lîngă 
îngrijirea lotului școlar de 
23 de ari. La liceul de cultură 
generală de la Pîncota a inter
venit o convenție între școală și 
C.A.P. — privind 5 ha de 
pămînt. Aici, însă, pe lîn
gă aceasta, școala a avut gri
ja să asigure și un lot-experimen-

tal de 20 de ari, lot organizat 
științific cu sole, cu pepinieră, 
legume, flori, plante medicinale, 
industriale și furajere, lot unde 
vor lucra îndeosebi elevii clase
lor a Vl-a, a căror programă ana
litică este în strînsă legătură cu 
unele cunoștințe de agrobiologie, 
care se pot studia practic pe lo
tul școlar.

Iată, deci, două aspecte dife
rite : a efectua prin contract cu 
C.A.P. unele lucrări nemecaniza
te sau a organiza loturi școlare 
productive, baze de experiment 
și producție. Tovarășul Pășcoiu 
Ivan, directorul Școlii generale 
de 10 ani din Sicula, ne relatează 
cu mîndrie că, în urma muncii 
depuse în anul școlar trecut, 
C.A.P. a remis școlii, după reți
nerea cheltuielilor cooperativei, 
suma de 3 745 lei — beneficiu 
obținut în urma prelucrării a 3 
ha porumb.

Contractul însă nu este, cre
dem, cea mai bună soluție. Prin 
acest sistem, elevul nu este, decît 
parțial implicat într-o activitate 
atît de complexă. Pur și simplu 
el este solicitat să muncească și, 
în general, să execute aceleași 
operații. într-o farmă școlară a 
lor, elevii ar putea fi solicitați în 
toate problemele care țin de 
munca în agricultură. Ei și-ar fi 
conceput planurile de lucru, s-ar 
organiza și s-ar gospodări, ei și-ar 
putea evalua beneficiile. Adică, 
ar învăța știința muncii, dar și 
știința organizării, a conducerii, 
mînuirea operațiunilor econo
mice.

De altminteri, dezideratul a- 
cesta poate fi susținut cu o ex
periență. Dacă la Sicula și Soco
dor primează aspectul con
tractului referitor strict la 
muncă și retribuție în organi
zarea activității elevilor în agri
cultură, la Macea, ferma — sau 
„mini-C.A,P.-ul", cum le place 
localnicilor să-i spună — se bucu
ră de experiența unei munci au-

tonome pe un an încheiat. 
Consiliul de conducere al fermei 
școlare discută acum cu maturi
tate unele probleme vitale ale 
organizării fermei.

Istoria fermei școlare din Ma- 
cea e scurtă. Au pornit anul tre
cut cu aproape 6 ha. Au semănat 
3 ha cu porumb, un ha și jumă
tate cu cartofi și, experimental, 
1 ha/ cu cultură de in. „Am vrut 
să vedem cum am putea aclima-

VERONICA BIRLADEANU
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UZINEI CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI REȘIȚA I S-A 
DECERNAT STEAGUL ROȘU 
DE UNITATE 
PE ȚARA ÎN 
SOCIALISTĂ 
1970.

FRUNTAȘA 
ÎNTRECEREA 
PE ANUL

O modalitate deosebit de eficientă
pentru permanenta perfecționare 

profesională a tinerilor
Studiu individual.
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OLIMPIADA
PE MESERII

Cei care cu cîteva zile In ur
mă au trecut pe lîngă blocul P7 
aflat în construcție în cartie
rul Gojdu din Deva, au ră
mas uimiți de repeziciunea cu 
care unul dintre tronsoanele 
sale, compus din 20 de aparta
mente a săltat pe verticală. Dacă 
dimineața nu exista decît fun
dația. pe la orele prînzului, 
după numai 6 ore de muncă, el 
se înălțase cu un nivel. Pentru 
cej care cunosc randamentul o- 
bișnuit al constructorilor, fe
nomenul a rămas inexplicabil. 
Mulți se opreau și admirau pe 
tinerii cu mîini maestre și age
re care așezau cărămidă peste 
cărămidă, mai ales că toți pă
reau a fi de aceeași vîrstă și 
la fel de pricepuți. Nici prin 
gînd nu le trecea că asistă la 
un examen și încă la unul de
osebit de pretențios: proba prac
tică a fazei județene a olimpia
dei zidarilor.

Olimpiada zidarilor, acțiune 
organizată de către Comitetul 
județean Hunedoara al U.T.C., 
se află la a doua ediție. într-un 
răstimp scurt ea s-a impus ca 
una dintre cele mai atractive și 
eficiente activități menită să 
contribuie la perfecționarea 
profesională a tinerilor din 
construcții, o adevărată piatră 
de încercare pentru cei care 

confrunte cu 
exigențele me- 

zidar. Și aceștia 
Fazele

tigători ai fazei anterioare 
avut prilejul să vadă pe 
ce înseamnă organizare știin
țifică, rațională a muncii. în 
timpul celor 6 ore de întrece
re, ei n-au părăsit nici o clipă 
locul de muncă, asigurîndu-se 
toate condițiile pentru a lucra 
cu randament maxim. Cărămi
da era adusă pentru fiecare în 
containere cu ajutorul macara
lei. muncitorii din echipa de 
deservire îi aprovizionau prompt 
cu mortar. Sarcina lor. a zida
rilor. era doar să... zidească.

— Dacă s-ar proceda la fel și 
pe șantierul nostru, ne-a măr
turisit Octavian Mand, din

se

din județ. Pe buna

doresc să 
pretențiile și 
seriei de 
nu sînt deloc puțini,
anterioare desfășurate la nive
lul Ioturilor și șantierelor au 
cuprins 350 de participanți, adi
că marea majoritate a tineri
lor zidari
dreptate se pune întrebarea : ce 
puncte de atracție, ce satisfacții 
oferă ea incit se bucură de o 
aderență atît de puternică ? Ex
plicațiile sînt multiple Olim
piada oferă o imagine aproape 
ideală de cum trebuie să fie 
organizat lucrul pe un șantier. 
La Deva cei 21 de reprezentanți 
ai constructorilor din județ, cîș-

Vizite ale delegației
Partidului Comunist Român
cinescoape 
Hromatron
MOSCOVA 8. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite :

Joi dimineața, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, care participă 
Ia lucrările Congresului al XXIV- 
lea al P.C.U.S., a vizitat Uzina 
„Hromatron" din Moscova, spe
cializată în producția de ci
nescoape pentru aparatele de te
leviziune în culori.

Delegația a fost însoțită de 
V. M. Bușuiev. șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., și V. I. Droz
denko, ambasadorul U.R.S.S. în 
România. La intrarea în uzină, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației au 
fost întâmpinați de A. I. Șciokin, • 
ministrul industriei electronice al 
U.R.S.S., V. I. Vinogradov, direc
torul general al Centralei „Mels“ 
din care face parte uzina „Hro
matron", precum și de specialiști 
în domeniul electronicii,

în sala de consiliu, ministrul 
A. I. Șciokin a prezentat oaspeți
lor realizările sovietice în dome
niul producției de cinescoape 
pentru televiziunea în culori, 
însoțind explicațiile cu de
monstrații practice — emisiuni 
realizate atît pe circuitul intern, 
cît și pe programul național. El 
s-a referit, totodată, la preocupă
rile pentru ridicarea calității cine- 
scoapelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de procesul de pro
ducție, de activitatea specialiști
lor de aici privind soluționarea 
unor probleme legate de ridicarea 
eficienței economice, a calității 
produselor. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român a 
subliniat însemnătatea unei mai 
strînse colaborări între electroniș-

La Uzina de

In vizită la Uzina de cinescoape

tii români și sovietici, în cadrul 
relațiilor de prietenie și colabo
rare româno-sovieticei

Se vizitează apoi cîteva din 
secțiile de bază ale modernei uzi
ne, printre care cele de opera
țiuni chimice și termice, de mon
taj, centrul de calcul al sistemu
lui de conducere automată a pro
ducției.

V. I. Vinogradov, în numele 
colectivului de electroniști din 
Moscova, a exprimat mulțumiri 
delegației Partidului Comunist 
Român pentru vizita făcută la 
uzină și pentru aprecierile la 
adresa activității acesteia. Sem- 
nînd în cartea de onoare a uzi
nei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat colectivul întreprinde
rii pentru rezultatele obținute și 
i-a urat noi succese în activitatea 
viitoare.

La Institutul pentru

OAMENI CARE AU TRĂIT ISTORIA POVESTESC

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a 111-a)

cu-— In ce împrejurări ați 
noscut starea de spirit existen
tă în rindurile muncitorimii 
bucureștene în anii ce au prece
dat crearea Partidului Comu
nist Român ?

TEATRUL DE
CRISTALIZATA

începînd din martie, pînă la 
sfîrșitul acestei luni în 12 loca
lități din țară: Giurgiu, Vatra 
Domei, Galați, Tulcea, Sinaia, 
Predeal, Turnu-Severin, Zalău, 
Mediaș, Oradea, Caransebeș și 
Gh. Gheorghiu Dej au loc fa
zele finale ale întrecerilor repu
blicane din cadrul celui de al

SOLIDARITATEA
MUNCITOREASCĂ 
0 FORȚĂ DE NEÎNVINS

Convorbire cu GHEORGHE VELCESCU,

membru al P.C.R. din 1921

— Cu prilejul participării la 
cîteva demonstrații de mare am
ploare. Astfel, în decembrie

1919, în Piața Teatrului Națio
nal, s-a comemorat un an de la 
masacrul muncitorilor tipografi.

AMATORI, 0
A CULTURII
teatrului de 

Caragiale".
VI-lea Festival al 
amatori „Ion Luca
Teatrul amatorilor, departe de a 
fi pasiunea, oarecare, a unui grup 
restrîns, a căpătat în ultimii ani, 
amploarea unei „mișcări** care a 
adus pe scenă, un uriaș potențial 
artistic. I se acordă acestei miș
cări artistice, prezentă 7de peste 
un deceniu, în viața culturală a

patriei, atenția cuvenită ? O an
chetă întreprinsă printre partici
pant și membri ai juriului, ne-a 

prilejuit o serie de observații a- 
supra mișcării artistice din teatrul 
amatorilor, a pus în evidență 

concluziile mișcării artistice de 
masă.

• Întreprindeți turnee ? Aveți 
un teatru permanent sau de o-

FORMĂ
DE MASĂ

cazie, legat de anumite eveni
mente ?
• Cum apreciați piesele „în- 

tr-un act“, în privința calității lor 
artistice și conținutului lor te-artistice și conținutului lor 
matic ?

Anchetă realizată de
ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a Ill-a)

Cu acel prilej, printre alțl frun
tași socialiști, a vorbit și Gheor- 
ghe Cristescu, care pe atunci era 
un tribun virtuoz, înflăcărat. El 
a afirmat că va veni o zi cînd 
clasa muncitoare se va elibera, 
iar această stradă stropită de 
sîngele luptătorilor se va numi 
„13 Decembrie“. Azi, după cum 
știți, există această stradă. De
sigur, o astfel de previziune ți
nea de un anumit romantism al 
luptei. Grandoarea acestei ma
nifestații m-a impresionat în 
mod deosebit. Apoi, sărbătorirea 
zilelor de 1 Mai, în 1919 și 1920, 
organizată de Partidul Socialist 
a reunit într-o demonstrație u- 
riașă muncitorimea din Bucu
rești. în 1919 o coloană de zeci 
de mii de muncitori purtînd pan
carte revendicative, acei munci
tori care cu salariul pe o zi nu 
puteau cumpăra un kilogram de 
mălai, începea la Brătianu și se 
încheia la Piața Victoriei, aco
perind cu tumultul lor revolu
ționar întregul traseu. în anul 
următor, această demonstrație 
de forță și unitate a fost cu mult 
mai puternică Ea anunța poate 
greva generală care a început 
toamna.

în 1920, frecventînd ca $1 alți 
muncitori tineri și vîrstnici clu
bul socialist din Sf. Ionică am 
fost informați că se pregătește 
un congres al Partidului Socia
list unde se va discuta

problemele
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și membrii delegației 
Partidului Comunist Român au 
vizitat Institutul pentru proble
mele conducerii (automatică și 
telemecanică).

La intrare, Eroul muncii so
cialiste, acad. V. A. Trapeznikov, 
directorul institutului, I. I. Ba- 
zilevski, adjunct al ministru
lui industriei constructoare de 
aparate și mijloace de automati
zare, precum și numeroși cerce
tători științifici i-au salutat cu 
deosebită căldură pe oaspeții ro
mâni.

Creat în'anul 1939, institutul 
— un adevărat „generator de 
idei și principii", o școală pentru 
pregătirea de cadre cu o înaltă 
calificare — a cunoscut o amplă 
dezvoltare în ultimii ani, trecînd 
de la elaborarea unor soluții și 
principii de conducere a secțiilor 
de întreprinderi la cele ale con
ducerii unor întregi ramuri indus
triale, cu perspectiva abordării și 
rezolvării unor probleme privind 
conducerea întregii economii na
ționale. Directorul institutului, 
V. A. Trapeznikov, a prezentat 
unele din preocupările actuale ale

conducerii
cercetătorilor și oamenilor do 
știință de aici: dezvoltarea teo
riei generale a conducerii auto
mate — raportul dintre conduce
rea generală și om; mijloacele 
tehnice ale conducerii automate 
— sistemele electronice și pneu
matice ; aplicarea teoriei și teh
nicii pentru Crearea sistemelor de 
conducere automată pe ramuri. 
Printre rezultatele practice ale 
activității institutului, omul de 
știință citează concretizarea stu
diilor privind repartizarea meta
lelor feroase pe teritoriul U.R.S.S., 
sistemul automat de distribuire a 
biletelor de avion și altele. El a 
subliniat, totodată, larga aplicabi
litate, în diferite domenii de ac
tivitate, a principiilor și metode
lor elaborate de institut, colabo
rarea dintre institut și diferite 
unități economice și industriale 
din Uniunea Sovietică.

Se vizitează apoi unele labo
ratoare și secții. Șeful laborato
rului pentru studierea metalelor 
feroase pe teritoriul Uniunii So
vietice, V. Mamikonov, arată că, 
datorită mașinilor de calcul de

(Continuare în pag. a IV-a)

secretar 
Partidului 

„Ra-

GEORGETA

(Continuare în pag.

transfor-
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UN GHID DE NELIPSIT
PENTRU ACTIVITATEA 

FIECĂREI ORGANIZAȚII:

DOCUMENTELE
AL IX-LEA

CONGRESULUI 
U. T. C.

Zilele acestea, a apă
rut în 
volumul
IX-lea al Uniunii Tine
retului Comunist", editat 
în tiraj de masă de Edi
tura Politică. în paginile 
sale sînt reunite princi
palele documente ale fo
rumului organizației re
voluționare a tineretului 
din țara no.-stră, ale că

rui lucrări s-au desfășu
rat la 18—22 februarie 

1971 — „Cuvîntarea to-

Editura Politică 
,,Congresul al

varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, 
general al 
Comunist Român", 
portul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tinere
tului Comunist la cel de 
al IX-Ica Congres", „Ra
portul Comisiei Centrale 
de Revizie a Uniunii 
Tineretului Comunist", 
„Raportul privind îm
bunătățirile ce se pro
pun a fi aduse Statutu
lui Uniunii Tineretului 
Comunist". Culegerea 

cuprinde, totodată, „Sta
tutul Uniunii Tineretu
lui Comunist", Moțiuni
le și Rezoluția adoptate 
de cel de al IX-lea Con
gres al U.T.C., precum 
și Scrisoarea adresată 
de către Congres Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Volumul poate fi pro
curat de fiecare tînăr de 
la toate librăriile din 
țară.
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marea lui în Partid Comunist. 
Nu prea mult după aceasta, fi
ind prezent la ședințele sindi
catelor care îșl aveau se
diul în strada Academiei am 
aflat de hotărîrea Congresului 
I și vă mărturisesc că cele cî- 
teva sute de oameni prezenți au 
primit cu mare entuziasm aceas
tă știre. Crearea Partidului Co
munist era o aspirație nutrită 
de mase largi, o necesitate im
pusă de stadiul în care ajunsese 
teoria și practica revoluționară 
a mișcării noastre muncitorești.

— De cînd datează de fapt a- 
deziunea dv. la Partidul Comu
nist Român?

— La sfîrșitul anului 1921 și 
începutul anului 1922, Partidul 
Comunist a hotărît să se consti
tuie grupe (celule) formate 
din trei-cinci membri. împreu
nă cu Nicolae Gălățeanu și 
Gheorghe Niculescu am format 
o asemenea grupă, iar la întîl- 
nirile noastre am început să dis
cutăm diferite probleme ale lup
tei de clasă, ale propagandei de 
partid, despre difuzarea mate
rialelor comuniste și despre te
roarea din fabrici și ateliere. 
Am plecat să-mi satisfac stagiul 
militar și acolo mi-am continuat 
activitatea în favoarea partidu
lui comunist, care fiind conside
rată ca o indisciplină mi-a atras 
arestarea și încarcerarea la Jila
va. Intram acolo pentru prima 
oară dar nu și pentru ultima. 
La Jilava am întîlnit cîțiva 
comuniști din batalionul re
voluționar românesc de la Ode- 
sa, care la întoarcerea în țară au 
fost arestați și după condamna
re — întemnițați la Tg Ocna. 
Trecerea lor pe la Jilava a lă
sat o undă luminoasă printre cei 
care i-au cunoscut.

în anii ce au urmat m-am în
cadrat în mișcarea sindicală, în 
Blocul muncitoresc țărănesc și 
am activat în Comitetul de a- 
jutorare organizat de Sindicate
le unitare. In 1929. după Con
gresul de la Timișoara, la care 
am participat, Siguranța a di
zolvat Sindicatele unitare. Ob
servați, pe măsură ce mișcarea 
comunistă căpăta proporții, te
roarea, măsurile represive se 
intensificau. Vii proteste a pro
dus atunci în rîndurile muncito
rilor această samavolnicie înso
țită de acte de violență, întruoît 
sindicatele erau cea mai mare 
organizație legală din țară. Du
pă dizolvarea sindicatelor nu 
mai putea avea loc nici o adu
nare, sediile noastre au fost si
gilate, iar publicațiile noastre
— interzise. în această situație 
am organizat un sindicat care a 
fost denumit .^iocanul", ca 
breaslă profesionala a muncito
rilor din sectorul textile și în
călțăminte și care a. reușit să 
desfășoare o bogată activjtate 
grevistă, revendicativă și cultu
rală.

— Cartea lui Costache Z. Ale
xandru — „Teatrul între baio
nete" — apărută recent, cuprin
de pagini emoționante despre 
activitatea culturală din anii 
1923—1931 a unui grup numeros 
de muncitori tipografi, tîmplari, 
cismari, croitori printre care 
v-ați aflat. Vă rugăm să evocați 
pentru cititorii noștri momente
le cele mai pregnante la care ați 
fost prezent.

— Continuînd o tradiție cul
turală care se formase în anii 
anteriori în sindicatele unitare, 
în primăvara anului 1926 am în
ceput într-o casă din strada Mi
hai Vodă o activitate culturală 
care a reunit un număr mare 
de muncitori. Animatorul aces
teia era prietenul meu de atunci 
și de azi, Costache Alexandru, 
jar din acest colectiv cultural 
făceau parte printre alții : 
Ștefan Dumitrescu și Ște
fan Panaitescu, Elena A- 
Iexandru, Elena Popescu-Dorea- 
nu, fon Ghelner, Gheorghe 
Niculescu, soții Magdalena și 
fon Pîrvulescu, frații Eazaro- 
vici. Alături de el m-am aflat și 
eu împreună cu soția mea Pe o 
scenă mică, improvizată, am 
reușit, desigur, cu multă trudă, 
să prezentăm auditoriului nostru
— muncitori ca și noi, veniți cu 
familiile lor — un repertoriu 
destul de bogat. Pe lîngă reci
tări din Eminescu, Coșbuc, Bel- 
diceanu, Cerna, Neculuță, Vla- 
huță, Petdfi, Gorki, Topîrceanu 
ș.a. noi am pregătit coruri vor
bite, tablouri vivante, comedii

FERMA ȘCOLARĂ
(Urmare din pag. 1)

tiza inul pe solul nostru — ne 
spune Wald ' Brener, elev în 
clasa a VUI-a B, membru în 
consiliul de conducere al fermei 
— dar inul nu s-a aclimatizat 
și, în plus, au fost și calami
tățile care au atins grav co
muna noastră". Șierban Daniela 
din clasa a VH-a B — președin
ta unității de pionieri, membra 
în consiliul de conducere — ne 
explică modul de organizare a 
lucrului și a consiliului de con
ducere : „Am alcătuit 9 brigăzi, 
formate din echipe, cu șefi de 
echipă; fiecare a avut locul său 
precis de muncă, așa că elevii au 
putut să-și urmărească rezultate
le. Și nu numai atît; sub îndru
marea profesorului nostru, am 
urmărit trei loturi tratate cu în
grășăminte de diferite feluri. Am 
constatat că cele mai bune re
zultate le-am obținut pe lotul tra
tat cu îngrășăminte anorganice. 
Anul acesta sperăm să ieșim bine 
și cu sfecla de zahăr". Am citat 
cuvintele lor, întrucît am des
prins din ele seriozitatea cu care 
Se preocupă elevii de probleme
le fermei. Aici, la Macea, s-a 
realizat într-adevăr — datorită 
spiritului pedagogic al colectivu
lui didactic — autoconducerea 
fermei de către elevi.
, președintele C.A.P.-Macea, to

printre care „Ariciul și sobo
lul" de Victor Eftimiu. De ase
menea, am interpretat cîte un 
act din „Țesătorii" de Haupt
mann și din piesa lui Octav Mi
rabeau „Răii păstori", tradusă 
în „Revista ideii" ce fusese edi
tată cînd va de publicistul demo
crat Panait Mușoiu. Părții inter
pretate de acest colectiv artistic 
muncitoresc i s-au făcut unele 
modificări, pentru a sublinia în
semnătatea luptei de clasă. De
sigur, necesitatea unor aseme
nea intervenții decurgea din 
sensurile adinei ale activității 
noastre culturale, care trebuia 
să fie nu numai un divertis
ment, dar și o posibilitate de e- 
ducație pentru spectatorii noș
tri. Mai presus de orice noi am 
încercat — și în atîtea și atîtea 
rînduri am și reușit — să reali
zăm manifestări artistice revo
luționare. Uneori aceste modifi
cări reușeau. De pildă, Costache 
Alexandru recita „Doina" de 
George Coșbuc cu un final mo
dificat de el și. ani în șir, acest 
lucru a trecut neobservat. Ast
fel, în loc de „Ai tăi sîntem, 
străinii te-ar pierde de-ar pu
tea", el declama • „Ai tăi sîn
tem, stăpînii te-ar pierde de-ar 
putea ; iar față de versul — ca
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re nu se potrivea unui luptător 
ai cărui"... plumbi noi s-au dus 
în pieptul spurcatului ciocoi" — 
și anume, invocația către Doină 
„învață-ne să plîngem c-atît 
ne-a mai rămas", Alexandru stri
ga din răsputeri : „învață-ne la 
luptă c-atît ne-a mai rămas".

— Aceste intervenții intr-un 
text consacrat puteau fi consi
derate de unii un adevărat sa
crilegiu !

— „Autorul" acestor schim
bări era convins că cel ce scri
sese i „Să nu dea dumnezeu cel 
sfînt, să vrem noi sînge nu pă- 
mînt", și „Cristoși să fiți nu 
veți scăpa nici în mormînt", nu 
s-ar fi supărat pentru modifică
rile aduse versurilor sale, mai 
ales dacă ar fi putut să preva
dă scopul generos pentru care 
aveau să fie făcute.

Șezătorile noastre se bucurau 
de tot mai mare succes și pre
zența unui număr tot mai mare 
de spectatori a început să dis
placă Siguranței, care oprea și 
legitima pe unii, șicana și ares
ta pe alții. Agenții poliției erau 
mereu în sală și ne suprave
gheau fiecare gest, fiecare re
plică. într-o seară, către 
sfîrșitul spectacolului a nă
vălit în sală un procuror 
urmat de jandarmi cu baio
neta la armă. A fost un mo
ment de emoție. In clipa aceea, 
cu o prezență de spirit rar în- 
tîlnitâ Costache Alexandru a a- 
părut pe scenă, calm și dîrz și 
a anunțat că va recita versurile 
„Un plîns amar și dureros îmi 
vine" de Petdfi Sandor, traduse 
— anunța el — de Octavian Go- 
ga, pe atunci ministru de inter
ne. Acest episod ca și multe, 
multe altele din activitatea noas
tră culturală, care era într-o 
anumită măsură intrinsecă acti
vității noastre politice, a fost e- 
vocat cu emoție de C. Alexan
dru în cartea sa ; „La sfîrșit, 
cînd cuvîntul «libertate» cu care 
se termină poezia a fost izbit 
de pereții sălii cu un strigăt nă- 
praznic, toată sala a izbucnit în 
aplauze. Uitase de spaimă. A 
fost un moment minunat, greu 
de redat, pe care nu-1 voi uita 
niciodată. N-am mai ținut sea
ma că acolo se găsea un procu
ror, toată lumea clocotea de en
tuziasm, procurorul se cam fîstî- 
cise, iar jandarmii se uitau și 
ei nedumeriți la el, neștiind ce 
să mai creadă cînd au văzut că 
in cele din urmă a aplaudat și 

varășul Andea Traian, bun prie
ten al fermierilor-elevi a îmbră
țișat total ideea existenței unei 
ferme școlare. „La 3 300 ha cît 
are C.A.P., nu contează cele 5 ha 
date școlii; acum, după ce am 
văzut cu cîtă seriozitate și entu
ziasm lucrează copiii, sîntem 
dispuși să le dăm și 10 ha. Ceea 
ce cred, că e foarte important — 
și C.A.P. îi va sprijini — este ca 
ei să nu fie preocupați numai de 
aspectele producției, ci și de ren
tabilitatea fermei, să-și pună pro
bleme de conducere și organiza
re, să analizeze în laborator de ce 
un îngrășămînt corespunde mai 
bine, să învețe cum se adminis
trează ierbicidele, să gîndească 
la rotirea culturilor, pentru că te
renul acesta va rămîne de aici 
înainte în grija școlii și elevii 
trebuie să învețe să-l gospodă
rească".

Revenim acum la problema 
prețurilor de investiție fixate de 
C.A.P. pentru fermele școlare. 
Același președinte de la Macea, 
Andea Traian, sublinia un lucra 
demn . de luat în seamă. Elevii 
cărora li se încredințează o fer
mă școlară sînt viitorii membri ai 
cooperativelor agricole. Nu tre
buie deci dezamăgiți. Socotelile 
C.A.P. cu ferma școlară trebuie 
să fie limpezi și oricînd posibile 

dl. procuror. Aceasta cred ca a 
fost portița prin care a ieșit el 
din încurcătură". Acum, după a- 
tîția ani, întîmplarea aceasta stă
ruie in amintirea noastră, a ace
lora care cu multă dăruire ne-arn 
consacrat șezătorilor noastre 
culturale și este semnifica
tivă pentru a înțelege condițiile 
în care căpăta contur acest as
pect al activității muncitorești în 
ilegalitate. în 1929, munca noas
tră culturală a fost reluată la 
sindicatul „Ciocanul" și avea să 
fie de mare însemnătate în acel 
timp cînd, după cum am mai a- 
rătat, sindicatele unitare fuse
seră interzise. Era la sfîrșit de 
an și s-a hotărît că nu trebuie 
să treacă zilele de sărbători fă
ră ca muncitorii să fie invitați 
la o șezătoare care era în ace
lași timp prilej de agitație poli
tică. Tntr-o singură noapte am 
construit o scenă și am procu
rat cele necesare spectacolului 
de a doua zi. Sigur că improvi
zațiile noastre ne-au atras și u- 
nele mici încurcături, care spre 
norocul nostru, au distrat sala. 
In toamna anului ’31, cînd 
„Ciocanul" a fost interzis și el, 
nu ne-am putut continua mun
ca artistică, care în acest sin
dicat era oarecum legală și a 
trebuit să luăm toate măsurile 
pentru a ne reorganiza. In acest 
context au început pregătirile 
pentru a prezenta un spectacol 
cu piesa „Azilul de noapte", 
care în martie 1929 fusese un 
mare succes al nostru semnalat 
elogios de revistele „Viata mun
citoare" și ..Rampa". Dar 
mulți dintre interpreții de a- 
tunci nu ne mai puteau ajuta ! 
tîmplarul Ștefan Dumitrescu, 

minunatul Actor era bolnav 
grav de tuberculoză ; Ion Po- 
pescu-Puțuri interpretul Baro
nului — era închis ; Maria An- 
dreescu era plecată cu o sar
cină de partid, Nicolae Gălă
țeanu, adică Medvedev, muri
se. Cu eforturi am găsit actorii 
ce ne lipseau. După primele 
repetiții pe scena de la „Roxi", 
unde era anunțat spectacolul, au 
început persecuțiile. Urma sa 
joc rolul lui Moș Luca, care îmi 
era cunoscut, iar alți doi to
varăși de-ai noștri Lebli Ber
nard și Elena Popescu-Doreanu 
— rolurile Vasca Pepel și Vasi
lisa. Cunoscînd că sîntem co
muniști. Siguranța ne-a inter
zis să apărem în „Azilul de 
noapte", considerînd că această 
piesă — deși aflată atunci în 
repertoriul Naționalului — poa
te căpătă accente, subversive în 
interpretarea unor comuniști. 
Pînă la data spectacolului mai 
erau numai cîteva zile și, cînd 
pierdusem orice speranță, am 
aflat că trei actori de la Tea
trul Național — Cristache Du- 
țulescu, Nicolae Brancomir și 
Silvia Colberti vor juca în lo
cul nostru. Noi, cei excluși de 
Siguranță, n-am fost prezenți 
în seara spectacolului, dar am 
aflat apoi că împrejurimile tea
trului, sala, scena și culisele 
au fost literalmente asediate și 
invadate de jandarmi și agenți 
de poliție, ca într-o spaimă de 
puterea artiștilor și a specta
torilor. Publicul a făcut echipei 
noastre și nouă, celor ce fuse
sem interziși, o demonstrație 
de solidaritate și de fierbinte 
simpatie de care, cred, puțini 
alți actori s-au bucurat vreo
dată. La sfîrșit a ovaționat, a 
scandat lozinci muncitorești, 
printre care se intercalau nu
mele noastre. în seara aceea 
artiștii proletari s-au despărțit 
de cei care i-au aclamat mai 
triști decît fuseseră vreodată. 
Era într-un fel spectacolul de 
adio, pentru că de atunci nu 
am mai primit niciodată auto
rizație pentru vreo manifestare 
culturală legală, fie și între 
baionete.

— Cum a decurs activitatea 
dvs. în anii următori ?

— între 1931 și 1933 am fost 
în mai multe rînduri arestat, 
mai ales cu prilejul zilelor de 
1 Mai. în acest răstimp am fă
cut vreo trei ani de închisoare 
fără să fiu condamnat, adică 

de controlat de către oonsiliul de 
conducere al fermei, de către 
elevii înșiși. în continuarea discu
ției, tovarășul Andea Traian ne 
destăinuie că s-a gîndit mai de 
mult să-i ajute pe elevii fermieri 
să-și țină singuri socotelile, să facă 
aprecieri asupra rentabilității in
vestițiilor, să-și bată capul cum 
să micșoreze valoarea investițiilor. 
A și găsit soluția : să numească 
un economist capabil să-i iniție
ze în aspectele economice ale u- 
nei ferme, să-i învețe pe șefii de 
echipe și pe brigadieri sa țină 
exact evidența muncii și a recol
telor. Desigur, cînd există o ase
menea colaborare și, cu deosebi
re, dragoste și răspundere pen
tru formarea copiilor, nimic nu 
pare greu.

în clipa de față, toate școlile 
din mediul rural din județul 
Arad dispun de loturi școlare sau 
ferme agricole. Elevii au îmbră
țișat cu entuziasm inițiativa, au 
luat în serios sarcina ce le revi
ne. Important este ca organele 
U.T.C., colectivele pedagogice 
din școli să știe șă dea conținutul 
educativ real și adecvat acestei 
forme de educație prin muncă 
— să preia indicațiile date în 
acest sens la Congresul al IX-lea 
al U.T.C.

am fost reținut ilegal chiar și 
din punctul de vedere al legi
lor burgheze. în anul 1933, cînd 
au avut loc luptele muncito
rești din ianuarie—februarie 
eram arestat cu scopul de a fi 
implicat într-un proces de spio
naj la care principalul acuzat 
era conducătorul Ajutorului 
muncitoresc român — Victor A- 
radi.

în 1934, Partidul Comunist a 
adoptat tactica organizării sin
dicatelor împreună cu P.S.D 
în aceste sindicate care au fiin
țat — începînd din 1937 sub 
formă de bresle — pînă în 
1940, împreună cu alți comu
niști am organizat opoziția ro
șie. Avînd în fruntea lor con
ducători comuniști, aceste sin
dicate au reușit să organizeze 
o amplă activitate grevistă în 
toate fabricile din Capitală. 
Sindicatul pielarilor și cismari- 
lor a condus zeci de greve la 
fabricile de încălțăminte și pie
lărie. La „Confecția armatei", 
în 1940, muncitorii au formulat 
un memoriu revendicativ. Fiind 
secretar al acestor bresle, m-am 
prezentat cu memoriul la unul 
dintre forurile de conducere ale 
armatei. în loc de răspuns am 
fost arestat, „instruit", trimis 
la Jilava, dar eliberat apoi, în
trucît n-a putut fi găsit un te
mei pentru reținerea mea în 
continuare. Ajunsesem Ia Jila
va în dimineața ce a urmat 
masacrului de către legionari a 
celor 64 de deținuți politici și 
m-am putut convinge cu pro
priii mei OGhi de ororile comise 
în noaptea precedentă.

în 1940, împreună cu alți co
muniști, am fost din nou a- 
restat pentru strîngerea de a- 
jutoare destinate deținuților 
politici. Partidul Comunist a 
avut grijă să asigure apăra
rea noastră : tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-a ocupat 
de organizarea acestei apărări, 
la proces au fost aduși martori 
din fabrici. în consecință, am 
fost achitați.

In 1941 începuseră arestările 
și internările în lagăre ale unui 
mare număr de comuniști și 
luptători antifasciști. Atunci am 
fost internat și eu în lagărul 
de la Tîrgur-Jiu, de unde am 
fost eliberat după doi ani, fi- 
ixîndu-mi-se domiciliu obligato
riu. Deși permanent suprave
gheat, am reușit să strîng în 
continuare fonduri pentru Aju
torul Roșu.

— Dintre toate momentele 
grave, periculoase, dar impor
tante, mărețe chiar pentru lupta 
clasei muncitoare la care ați 
participat, care v-a lăsat cea 
mai vie impresie?

— Momentele trăite în zilele 
insurecției, cînd după ani și ani 
de teroare., de opresiune, de 
neliniște și suferință am văziut 
steaguri roșii fîlfîind liber în 
Aleea Alexandru, la sediul găr
zilor patriotice, unde era nu
cleul activ al insurecției.

Deși după eliberare au mai 
existat greutăți, ele erau de 
altă natură ; la capătul tuturor 
eforturilor am găsit satisfacția 
muncii — acolo unde am fost 
trimis de partid, în activitatea 
sindicală și apoi diplomatică, 
pretutindeni. Și această satis
facție este cu atît mai mare 
cu cît azi, după 50 de ani de 
activitate, putem afirma că 
Partidul Comunist Român, 
călăuză noastră de-o viață, este 
mai puternic ca oricînd.
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iaritate desăvîrșită : GEORGE 
MACOVESCU Retrăiesc cu e- 
moție amintirile acelor ani : 
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ANTHONY EDEN
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mema
HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru

lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,30): Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
. MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Central (orele 8; 12; 16; 20), Gri- 
vița (orele 10; 15,30; 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 15; 19), Tomis (orele 
10,30; 15; 19), Gloria (orele 8,15; 
12; 16; 20).

TREC ZILELE : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21)v

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8: 10,45; 13,15; 16), Feroviar (orele 
9,15; 12; 15; 18; 20,45).

CĂPITANUL KORDA : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30)

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la București 
(orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 
21), Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Modern (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30

ADIO GRANADA : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

ACTUALITATEA PENTRU TINERET

CONCURSUL 
ELEVILOR DIN 
ȘCOLILE 
PROFESIONALE 
COMERCIALE

Reunind 168 de elevi din 14 
școli profesionale comerciale 
din întreaga tară, finala celei 
de-a patra ediții a concursului 
pe meserii — desfășurată pen
tru a doua oară consecutiv la 
Craiova — a însemnat un bun 
prilej de cunoaștere și verifi
care a deprinderilor practice și 
măiestriei profesionale' a celor 
care, peste cîteva luni, vor lu
cra în unitățile comerciale de

ION MOHANESCU 
elev bucătar, 

Grupul școlar de alimentație 
publică București

MARIANA BURCEA 
elevă cofetar-patiser, 

Grupul școlar de alimentație 
publică București

ELISABETA MUȘAT 
elevă cofetar-patiser, 

Grupul școlar de alimentație 
publică București

deservire a populației. Concu- 
renții care timp de două zile 
s-au întrecut în cele 6 specia
lități ce se școlarizează prin re
țeaua învățămîntului comercial 
— bucătari, ospătari, oofetari- 
patiseri, vînzători de produse 
textile-încălțăminte, metalo- 
chimice și de produse alimen
tare — au avut, mai întîi, de 
parcurs exigențele probelor 
practice. Am fost martorul a- 
cestor străduințe ale elevilor 
și mărturisesc că m-a impresio
nat modul în care aceștia au 
știut să aplice în practică 
îndrumările profesorilor și 
maiștrilor instructori. De altfel, 
expoziția cu vînzare deschisă 
în holul restaurantului „Miner
va" după terminarea probelor 
practice de către elevii-bucă tari 
și cofetari a fost mult aprecia
tă de vizitatori. La rîndul lor. 
elevii-vînzători au avut de în
fruntat pretențiile „exagerate" 
ale membrilor comisiei, trans
formați ad-hoc în cumpărători.

Nici probele teoretice n-au 
fost ușoare, pentru că juriul

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează la Buzeștl (ora 20,30).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18).

RENEGATA : rulează la Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

CINCI PENTRU INFERN: rulea
ză la Unirea (orele 10,30; 15,30; 
18; 20,15), Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA £ rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Volga 
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 18,15: 
20,30), Rahova (orele 15,30; 18;
20,15)

LOS TARANTOS i rulează Ia 
Ciulești (orele 15.30; 18; 20,30),
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI ; 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20).

CINTECELE MARII: rulează la 

trebuia să selecteze pe cei mai 
buni dintre cei buni. Și tot a 
fost nevoie ca numărul premii
lor să fie sporit la peste 30.

Și acum, premiile.
PREMIUL I : Ion Mohănescu

— București ; Mariana Burcea
— București; Elisabeta Mușat — 
București ; Florea Matei — 
București ; Marinela Barbu
— Craiova ; Georgeta Roman —- 
Constanța ; Mihaela Delcea — 
București ; Maria Albescu — 
București.

PREMIUL II : Ruxandra Hîr- 
șoveanu — Iași ; Ion Stratulat
— Iași ; Clara Stîrcu — Craio
va ; Viorel Vătăman — Brașov; 
Maria Gheorghe — Ploiești ; 
Mihai Barbu — București ; 
Elena Dima — București ; Pe
tru Țuică — București ; Ecate- 
rina Mînzală — Petroșani-, Ana 
Kovacs — Cluj.

PREMIUL III: Zoe Epuran
— București ; Florina Popa — 
București ; Valeriu Cule — 
București ; Maria Negoiescu — 
Craiova ; Oprea Mitran — Cra
iova ; Maria Cosman — Boto
șani : Elena Popa — București ; 
Constantin Ferăstrăoaiu — Bo
toșani ; Dumitru Rumpel — 
Cluj ; Gheorghe Tomoioagă — 
Cluj.

MENȚIUNI : Liviu Ionescu — 
București; Olga Apetrei — Iași; 
Laurențiu Ovesca — Brașov ; 
Elena Migoi — Craiova ; Euge
nia Bușcă — Craiova ; Paras- 
chiva Slabu — Petroșani ; Stela 
Mihăiescu — Arad : Ștefania 
Petroșanu — Craiova ; Oltița 
Ungureanu — Iași ; Victoria 
Sas — Tîrgu-Mureș.

MARIA ALBESCU 
elevă vînzătoare 

produse alimentare, 
Grupul școlar comercial 

„N. Kretzulescu" București

MARINELA BARBU 
elevă vînzătoare, 

textile-încălțăminte 
Grupul școlar comercial 

Craiova

MIHAELA DELCEA 
elevă vînzătoare 

metalo-chimice și 
electro-mecanice, 

Grupul școlar comercial 
„N. Kretzulescu" București

Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Viitorul (orele 9; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT 1 
rulează la Moșilor (orele 15; 16,45; 
18,45; 20,45).

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Fla-

puri Noi (orele 9—17 în continua
re) : Program de filme documen
tare (orele 19—21).

căra (orele 15,30; 19).
ROMEO ȘI JULIETA : rulează

la Arta (orele 10,15; 13; 15,45;
19,15)

BĂNUIT E MORTUL : rulează
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15)

ÎNCEPUTUL : rulează la Vitan
(ora 20,15).

MISTERIOSUL X DIN Coș
MOS : rulează la Vltan arele
15,30; 18).

ANACONDA: rulează la Tim-

GEORGETA ROMAN 
elevă vînzătoare 

textile-încălțăminte, 
Grupul școlar comercial 

Constanța

FLOREA MATEI 
elev ospătar, 

Grupul școlar de alimentație 
publică București

SPECIALIZARE ÎN 
PERSPECTIVA 
ÎNDELUNGATĂ A 
CERCETĂRII

în toamnă anului trecut la 
Institutul de cercetări pentru 
tehnologia construcției de ma
șini a luat ființă cercul tehnic 
al tineretului. Membrii care își 
desfășoară activitatea țn afara 
îndatoririlor de serviciu, nu pot 
depăși vîrsta de 30 de ani

— Oricîte cunoștințe de spe
cialitate s-ar preda în facultate, 
nimeni nu ne învață cum să a- 
bordăm o temă de cercetare, cum 
să folosim ceea ce cunoaștem 
pentru a crea, pentru a elabora 
o idee tehnică nouă. Tocmai a- 
ceastă lipsă încearcă să o supli
nească cercul nostru, ne spunea 
ing. Virgil Cornel Florea, șeful 
comisiei de pregătire profesio
nală a Comitetului U.T.C. pe 
institut și responsabil al cercu
lui tehnic.

în cadrul unor ședințe perio
dice tinerii cercetători prezintă 
stadiul de lucru atins, modul în 
care au de gînd să rezolve pro
blema abordată, ce și-au propus 
să realizeze în viitorul imediat, 
în ședința respectivă aceste rea
lizări și planuri sînt confruntate 
cu părerile celorlalți colegi, cu 
cele ale „consiliilor" cercului, 
specialiști cu experiență înde
lungată din institut. Conform 
statutului ei sînt exceptați de la 
severa regulă a vîrstei, fiind 
membri „de onoare" ai cercu
lui.

Pînă în prezent cercul numără 
circa 30 de membri activi, cer
cetători și proiectanți, cărora 
le-au fost repartizate, de cele 
mai multe ori pornind de la su
gestiile și propunerile lor, 15 
teme axate pe problematica spe
cifică a institutului Iată cîteva 
dintre problemele care formează 
obiectul „studiilor — hobby" ale 
vinerilor specialiști : Depunerile 
metal-metaloid efectuate țn 
scopul măririi rezistentei Ia u- 
zură și coroziune — o direcție 
modernă de cercetare, neeluci
dată încă complet, pînă în pre
zent, nici pe plan mondial. Alte 
probleme de mare importanță 
pentru producție sînt realizarea 
călini cu ajutorul curenților de 
înaltă frecvență numai în anu
mite zone, strict delimitate, ale 
pieselor sau elaborarea unei me
tode rapide și simplificate de 
calcul a roților dințate conice 
cu dantură curbă care, conform 
metodelor clasice, cer un timp 
de lucru extrem de lung.

Despre interesanta inițiativă 
a tinerilor săi colaboratori mi-a 
vorbit și inginerul șef Mihai 
Iosupescu, unul dintre consilie
rii cercului.

— Crearea cercului tehnic al 
tinerilor din institutul nostru 
dovedește dorința lor de a-și de- 
săvîrși pregătirea profesională,
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Opera Română : LUCIA DE 
LAMMERMOOR — ora 19,30; Tea
trul de Operetă : VOIEVODUL 
ȚIGANILOR — ora 19,30; Teatrul 
Național „I L. Caragiale'* (Sala 
Comedia) : ENIGMA OTILIEI
— ora 20; (Sala Studio) : MOARTEA ULTIMULUI GOLAN — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20; TAN
DREȚE Șl ABJECȚIE — ora 11; 
(La Sala Dalles) : PLAY STRIND
BERG — ora 20; Teatrul Mic : 
DEZERTORUL — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICĂ — ora 19,30; (Calea Vic
toriei) : LOGODNICELE ATE
RIZEAZĂ LA PARIS — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Notta- 
ra« (B-dul Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : CERCUL MORȚII — ora 20; 
Teatrul Giulești : GEAMANDURA 

acest aspect al instruirii tineri
lor specialiști pentru a le forma 
o gindire analitică, specifica 
muncii de cercetare, reprezintă 
o preocupare continuă pentru 
conducerea institutului. De a- 
ceea, inițiativa lor a fost și va 
fi sprijinită continuu. Aș vrea, 
de asemenea, să subliniez fap
tul că tematica abordată este 
practic problematica de perspec
tivă îndelungată a insitutului 
nostru. în acest fel, în momentul 
în care se va ivj necesitatea a- 
bordării acestor teme, noi vom 
avea deja pregătiți oameni cu 
o competență și o informare 
foarte bună în domeniul respec
tiv.

P. J.

VERNISAJ

EXPOZIȚIE OMAGIALA
Cei 24 de expozanți ai „Expc^ 

ziției omagiale" dedicate semi
centenarului P.C.R., la Casa de 
cultură „N. Bălcescu", sînt mem
bri ai cercului de artă plastică 
condus, de 15 ani consecutiv, de 
prof. Doina Teodorescu Arghezi. 
Ideea de bază: cincinalul sur
prins într-o expresie artistică cu 
mesaj. Surse de inspirație : dez
voltarea impetuoasă a industriei 
fi agriculturii, dezvoltarea învă
țământului și culturii. Lucrări 
pline de poezie și sensibilitate 
ilustrează, de asemenea, motivele 
baladelor și legendelor populare. 
Cele 5 cicluri „Miorița într-o vi
ziune nouă" sînt semnate de Mi
haela Teodorescu. Marin Nico
lae este prezent cu pictură pe 
faianță și cu grafică. Vizitatorul 
întîrzie, ji este firesc, în fața ex
ponatelor aparținînd lui Sarkady 
Ludovic a căror tematici este ex
trem de variată : „Răscoala din 
1907", „Eliberarea", „Victoria 
socialismului", diverse compoziții, 
impunătoarea „Sală a Palatului", 
„Oșenii" și transpunerea nemu
ritoarei balade a „Meșterului Ma- 
nole".

LIDIA POPESCU

MUNCA PATRIOTICA

IN PRIMELE RÎNDURI — 
BRIGĂZILE ELEVILOR

Peste 1 000 de tineri din muni
cipiul Deva au participat, acum 
cîtva timp la acțiuni de înfru
musețare a cartierelor, străzilor 
și locurilor de agrement ale ora
șului. Perla Devei, Cetatea, a fost 
dată spre îngrijire elevilor de la 
Liceul „Decebal". Repartizarea 
le-a corvenit de minune căci, 
spre înălțimea aceasta de formă 
conică, declarată monument al 
naturii, ei se îndreaptă mereu 
știind că aici vor putea petrece 
totdeauna momente plăcute de 
destindere și recreere. Mulți 
și-au amînat plecarea pe la bu
nici sau rude numai pentru a 
răspunde personal la inaugura
rea acestui șantier, care va func
ționa tot timpul vacanței. După 
o zi de activitate, bilanțul a fost 
rodnic. Aleile spre Cetate au 
fost curățate pe o lungime de 
mai mulți kilometri, de pe o 
mare suprafață au. fost tăiați 
mărăcinii, iar de pe zidurile 
vechi au fost strînse frunzele a- 
duse de viscole. în următoarele 
zile, șantierul se va muta tot 
mai mult și în interiorul Cetă
ții, pentru a se amenaja aleile, 
reface tăblițele indicatoare și la 
restaurarea unora din construc
țiile deteriorate.

în cealaltă parte a orașului, 
pe platoul unde se află elegantul 
complex școlar, elevii de la Li
ceul industrial de construcții, Li
ceul minier și Grupul școlar e- 
nergetic au dat dovadă de ace
eași hărnicie inaugurînd cu suc
ces toate proiectele prevăzute 
pentru această primăvară. Tere
nul destul de accidentat a fost 
sistematizat pe verticală, căpă- 
tînd o înfățișare pitorească și o- 
riginală, au apărut acolo 3 ha de 
zone verzi, cu plantații de tran
dafiri și iarbă, iar 200 de arbori 
ornamentali aduși tocmai din 
pădurile Bradului, Căprioarei 
sau Muncelului Mic, stau acum 
de strajă lîngă construcțiile 
zvelte și noi, ca într-o stațiune 
montană. în curțile școlilor au 
fost amenajate terenuri de vo
lei, baschet, handbal, piste de 
atletism.

Tinerii au început lucrul cu 
spor și în cartierul Dacia, aflat 
în construcție, amenajînd zone 
verzi în jurul noului liceu, pe 
străzile 23 August, Matei Corvin 
și Horia, unde se execută im
portante lucrări de modernizare, 
iar în cartierul Gojdtj s-au cu
rățat aleile și s-au plantat ar
buști ornamentali.

AL. BALGRĂDEAN

— ora 19,30; Teatrul „Ion Crean
gă" : ROATA MORII — ora 9.30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : MIU COBIUL — ora 10; 
(Str Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA? — ora 
10 ; Teatrul „Ion Vasilescu": 
MINI-JAZZ CU... MAXI-HAZ — 
ora 19,30.
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• 17 Teleșcoală • 18,00 Căminul 
• 18,50 Lumea copiilor • 19.10 
Rezultatele tragerii Loto, publici
tate • 19,20 1001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00 50 de 
ani în ș0 de evocări • 20,10 SEA
RA TELEVIZIUNII BULGARE. 
Film artistic : „Al 8-lea“ • 21,50 
Cîntece și jocuri populare bulgă
rești • 22,10 „Rodope" — film do
cumentar • 22,25 Un interpret 
celebru : Nicolae Ghiaurov, ț 
22,50 Telejurnalul de noapte.
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Primire la 

Consiliului
'Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi dupâ-amiază pe mi
nistrul de interne al Republicii 
Federale a Germaniei, H. D. 
Genscher, care ne vizitează țara 
în aceste zile.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Cornel Onescu, ministrul

TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
lui NIHAT ERIM, prim-mînistru al Republicii Turcia, urmă
toarea telegramă :

Aflînd că Excelența Voastră a fost chemată să-și asume 
înalta funcție de prim-ministru al Republicii Turcia, vă rog 
să primiți felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai 
bune urări de fericire personală și de succes în activitatea 
dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și coope
rare existente între România și Turcia se vor întări continuu.

Decernarea Steagului roșu și a Diplomei de u- 
nitate fruntașă pe țară în întrecerea socialistă 

Uzinei Constructoare de Mașini din Reșița.
Joi după-amiază, în sala spor

turilor din Reșița, a avut loc a- 
dunarea festi-vă prilejuită de de
cernarea Steagului roșu și a Di
plomei de unitate fruntașă pe ța
ră în întrecerea socialistă pe a- 
nul 1970 cunoscutei Uzine con

OLIMPIADA PE MESERII
(Urmare din pag. I)

Petroșani, fiecare muncitor ar 
obține o productivitate dublă. 
La ședințe discutăm multe 
despre organizare științifică, dar 
așa cum trebuie să arate ea, 
n-am văzut decît aici. întor- 
cîndu-ne la locurile noastre de 
muncă, vom fi mai pretențioși, 
nu vom mai accepta deficiențe
le și lipsurile manifestate pină 
acum.Aceasta ni se pye a fi un alt 
mare ciștig al olimpiadei de- 
monstrîndu-se elocvent tineri
lor, că pe șantiere se poate 
lucra mai mult și mai bine. 
Cînd facem această afirmație, 
ne gîndim la productivitatea 
realizată. Volumul de lucrări 
amintit e executat de că
tre o echipă complexă a 
trustului în cel puțin 3 zile. 
La olimpiadă tinerii au exe
cutat între 3,1 și 4,1 mc de 
zidărie fiecare, adică de două 
«ori mai mult decît randamentul 
obișnuit obținut pe șantier. De
sigur din acest fapt a tras și 
Trustul județean de construc
ții, coautor al olimpiadei, une
le învățăminte prețioase, avind 
argumente suficiente pentru a 
trece Ia organizarea mai bună 
a producției și mecanizarea u- 
nor lucrări pe toate șantierele 
din subordine. Recordurile de 
productivitate realizate la O- 
limpiadă, nu trebuie să rămînă 
doar în dosare, ele se cer ree
ditate în activitatea de zi cu 
zi.

— Ceea ce trebuie de aseme
nea remarcat, ne-a declarat 
Romulus Groza, șeful serviciului 
C.T.C. din cadrul Trustului, e 
calitatea excepțională a lucrări
lor. Chiar și un ochi neavi
zat observă diferențe între zi
dăria executată de către par
ticipanții la olimpiadă șl cea 
realizată anterior de către 
muncitorii noștri.

Văzînd că cei din jur lucrează 
bine nu te noți lăsa mai pre
jos. Dacă nu cunoști atît de 
bine meseria cum o cunosc ei, 
furi cite puțin din meșteșugul 
lor. Nu e însă nevoie să ajungi 
aicî. Deși sînt presați de 
timp, își găsesc momente să-ti 
arate ceea ce nu știi, să te 
învețe. Pe șantiere mai rar se 
întîmplă acest lucru, dar olim
piada pe lingă multe ale obiec
tive, îl are și pe acela de a 
populariza și generaliza experi
ența pozitivă. La sfîrșitul probei 
practice au avut loc discuții 
cu fiecare concurent privind ca
litatea lucrărilor executate, 
demonstrîndu-se . de către sue- 
cialiștii trustului, ce a făcut 
bine și ce a făcut mai puțin 
bine.

în discuția aceasta promptă la 
obiect — aprecia unul dintre 
participanți — s-a spus mai 
mult decît în 10 ședințe în 
care s-a dezbătut problema ca
lității. Primii nouă clasați la 
proba practică au participat a 
doua zi la întrecerea teoretică, 
la care au asistat numeroși ti
neri de pe șantierele din Deva. 
Așadar, un nou prilej de îmbo

președintele 

de Miniștri
afacerilor interne, general loco
tenent Alexandru Dănescu, ad
junct al ministrului, precum și 
Erich Strâtling, ambasadorul 
Republicii Federale a Germaniei 
la București și Erich Wilhelm 
Schaible, consilier ministerial în 
Ministerul de Interne al Repu
blicii Federale a Germaniei.

(Agerpres)

Cocîrlă, prim-secretar al Comi
tetului județean Caraș-Severin 
al P.C.R., ing. loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, Francisc Kroriaweter, 
maistru principal la Uzina con
structoare de mașini din Reșița, 
vicepreședinte al Consiliului 
Centra] al U.G.S.R.

în încheierea adunării, într-o 
atmosferă de puternică însufle
țire, participanții la adunarea 
festivă au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune : Colectivul uzinei 
constructoare de mașini Reșița 
își exprimă profunda recunoștin
ță față de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, fa
ță de dumneavoastră, stimate to
varășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
care ne-ați acordat un ajutor 
deosebit în orientarea, îmbună
tățirea și perfecționarea muncii 
noastre. în întâmpinarea măre
ței sărbători a semicentenarului 
partidului și a celei de-a 200-a 
aniversări de la crearea uzinei 
reșițene, colectivul nostru și-a 
majorat angajamentul inițial, 
hotărînd să realizeze peste plan 
o producție valorînd 32,5 mili
oane Iei.

structoare de mașini reșițene. 
ha adunare au luat parte tova

rășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Trandafir 

gățire a cunoștințelor profesio
nale. întrebările au fost di
ficile și pretențioase. E și fi
resc. Erau adresate celor mai 
buni dintre cei mai buni. Anul 
trecut prestanța olimpiadei a 
scăzut puțin tocmai din cauza 
întrebărilor prea simple. Răs
punsurile au fost date cu prom
ptitudine și competență. în 
urma punctajului obținut la 
cele două probe, cîștigător a 
fost declarat Gavrilă Vasian 
din Brad, urmat în ordine de 
Octavian Mand, din Petroșani 
și Gavrilă Tătar din Deva.

Cîștigătoriî au demonstrat în
că o dată că pregătirea practică 
și cea teoretică reprezintă două 
laturi inseparabile ale acelu
iași proces. Au triumfat cei 
care pe lingă o stăpînire depli
nă a deprinderilor practice, 
posedă și un vast bagaj de cu
noștințe teoretice. Cîștigătoriî 
sînt cu'toții absolvenți ai școlii 
profesionale de construcții avînd stagii în producție de 
pînă la 9 ani. In același timp, 
unii din ei frecventează cur
surile liceului seral pentru a 
asimila noi cunoștințe pe care 
să le utilizeze apoi în produc
ție. Anul trecut s-a întîmplat 
la fel. Dumitru Alexandrescu 
cîștigătorul locului I, pe lingă 
școala profesională, a absolvit 
și liceul seral impunindu-se ca 
unul din cei mai buni zidari ai 
Văii Jiului. De altfel el și-a 
confirmat înalta clasă cu puțin 
timp în urmă la faza zonală a 
olimpiadei de la Broșav, unde, 
întreeîndu-se cu reprezentanții 
altor 4 județe, a cîștigat din 
nou locul I califieîndu-se la 
faza finală. Nu e exclus ca de
ținătorul locului I din acest an 
să urmeze aceeași cale deoarece 
s-a prezentat la fel de bine pre
gătit ca și predecesorul său. 
Oricum, obiectivele pe care 
și le-a propus olimpiada, au 
fost atinse în totalitate. Intere
sul pe care l-a stîrnit în rin- 
dul tinerilor zidari este atît 
de mare. îneît mulți au propus 
ca în viitor să se organizeze 
de două ori pe an.

★
Cu participanții la Olimpiadă 

a fost organizată și o consfătui
re în cadrul căreia a fost ana
lizată preocuparea organizați
ilor U.T.C. și a sindicatelor, și 
Conducerilor de întreprinderi 
pentru organizarea cursurilor 
de calificare și ridicarea califi
cării tinerilor, pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de 
muncă și viață celor care lu
crează pe șantier. Cu acest pri
lej s-au făcut unele aprecieri 
critice îndreptățite la adresa 
conducerilor șantierelor trustu
lui, a ministrului de resort și 
propuneri care merită să fie 
studiate.

1. — La Brad nu e încă re
zolvată problema cazării (Gavril 
Vasian).

2. — Conducerile unor șantie
re se ocupă insuficient de ex
tinderea metodelor mecanizate 
de producție. Mașinile automa

CRONICA 
U. T. C.

Ieri 8 aprilie a sosit in 
țară o delegație a Consiliu
lui Tineretului din S.U.A. 
(U.S.Y.C.) formată din Ste
phen Garrison Biddle, Mar
garet Rose Smith ți Jackie 
Alphonzo Robinson, care la 
invitația C.C. al U.T.C. 
tace o vizită în țara noas
tră.

La sosire pe aeroportul 
București-Otopeni au fost 
de față tovarășul Gheorghe 
Miron șef de secție la C.C. 
ai U.T.C., activiști ai C.C. 
ai U.T.C.

te de tencuit, driștile meca
nice și alte utilaje de mare 
productivitate, cu care au fost 
înzestrate șantierele 6tau de 
multe ori nefolosite.

3. — Să se amenajeze la fie
care punct de lucru o baracă 
în care zidarii să-și poată 
schimba hainele. „Meseria 
noastră e puțin disprețuită și 
pentru câ sîntem nevoiti să 
umblăm prin oraș cu salopeta 
de lucru". (Vasile Mariș — Vul
can).

4. — Editura Tehnică să tipă
rească mai multe cărți pentru 
meseriile deficitare: zidari,
dulgheri, mozaicari. (Octavi
an Mand).

5. — Să se organizeze separat 
o olimpiadă a zidarilor pentru 
cei care urmează ucenicia la 
locul de muncă (Gavrilă Tătar 
— Deva).

AL. B.

(Urmare din pag. I)

• In relația: „teatrul de ama
tori — teatrul profesionist", este 
necesară o subordonare ?

ROMAN BREZOIANU, 
îndrumător

al colectivului artistic 
din comuna Movila Miresii, 

jud. Brăila

La aceste întrebări voi formu
la un răspuns comun. Teatrul de 
amatori din Movila Miresii are o 
stagiune permanentă, neîntrerup
tă de la cea de a IV-a bienală. 
La început, activitatea noastră 

« teatrală era legată de vacanțele 
elevilor veniți în sat de la oraș. 
Mai tîrziu am hotărît să dis
tribuim rolurile celor din sat. 
în piesa de față, „Cînd chi
tara-! de prisos “ — de T. Bocșa, 
tractoriști sînt tractoriștii noș
tri de la C.A.P., Inimă rea 
Costel și Anghel Florică, con
tabila din piesă este socoti

toare la C.A.P., mai joacă în 
piesă directorul căminului cultu
ral și cel mai vîrstnic învățător, 
pensionarul Ion Voiculeț, de fapt, 

„fondatorul" activității culturale 
din sat.

Repertoriul teatrelor de amatori 
este și astăzi la cea de a Vl-a 
bienală, deci după 12 ani, încă 
foarte sărac. Cele mai multe for
mații s-au prezentat cu „Come
die cu olteni" de Gh. Vlad, și 
„Camera de alături" de P. Eve- 
rac. Noi ne-am procurat textul 
piesei printr-o scrisoare particu
lară, către un cămin cultural din 
Banat. Nu există un repertoriu 
artistic, o carte, care să înmă- 
nuncheze toate piesele din care 
să ne alegem. Ni se recomandă 
unele de la județ dar, poate că 
nu le vrem pe acelea, cum s-a 
și întîmplat de fapt în festivalul 
de față. Cît privește îndrumarea

„Mondialele" studențești 
de handbal ȘCOLARII ȘI-AU DESEMNAT

GREU DE TOT
Corespondență telefonică de la G. MITROI

De joi pînă duminică Praga 
găzduiește faza finală din aceas
tă competiție supremă a hand
balului studențesc. 8 echipe — 
U.R.S.S., Polonia, România, Iugo
slavia, Suedia, Franța, Ceho
slovacia și Spania. (în ordinea 
grupelor despre care am mai 
vorbit în corespondențele trecu
te) — luptă în fiecare zi de la 
4 după amiază pînă la 12 noap
tea, cu mici pauze, pentru un 
loc mai bun în ierarhia finală.

Debutul în sferturile de fina
lă l-au făcut cehii și francezii. 
Au condus excelent acest meci 
arbitrii noștri Pândele Cîrligea- 
nu și buzoianul Constantin Că- 
pățînă. A fost o întîlnire de ni
vel sub-mediocru ; mă uitam în 
teren și nu-mi venea să cred că 
văd două pseudonaționale ci mai 
degrabă pe Rafinăria Teleajen 
cu Minaur Baia Mare. Au cîști
gat, bineînțeles, gazdele cu 
17-15, dar arbitrii noștri — care 
i-au mai condus pe cehi în gru
pe — spun că valoarea acesto
ra este alta și că pot fi mult 
mai periculoși chiar dacă au ju
cat mai slab asta seară.

Să nu mîniem însă pe dumne
zeu fiindcă și reprezentanții no
ștri au evoluat mult mai slab 
decît pînă acum. Nu vă spe- 
riați că nu s-a întîmplat nimic 
rău : am condus din primul mi
nut și pînă la fluierul final al 
arbitrilor maghiari Martha și 
Marki. Scorul 15—12 pentru noi.

Și totuși, băieții noștri nu 
ne-au mulțumit nici pe noi cei 
din tribune și nu s-au mulțumit

Motelul de la Cozia Foto : PAVEL TÎNJALĂ

TEATRUL DE AMATORI
profesioniștilor, nu am solicitat 
sprijinul loi fiindcă aceștia tea
tralizează textul, apoi vin și plea
că cînd ți-e lumea mai dragă. 
Cineva de la Teatrul din Brăila, 
pentru că ne-a boit obrazul cu 
trei pete, a' cerut 100 lei ! Nu în 
machiaj constă îndrumarea artis
tică.

ELENA IONESCU, 
de la clubul sindicatului 

salariaților din învâjâmînt, 
Buzău

în municipiul Buzău, unde nu 
avem încă un teatru profesionist, 
a luat amploare teatrul amatori
lor. Fiecare mare întreprindere, 
sau liceu are un colectiv de tea
tru. Organizăm spectacole atît în 
Buzău cît și în satele județului. 
Instructorii noștri de teatru pre
gătesc colectivele artistice sătești. 
Pentru ieșirile din județ trebuie 
însă să obținem aprobarea Con
siliului Central al Sindicatelor ; 
o primim, e drept, cu oarecare 

zăbavă, dar era mai bine dacă 
aveam autonomia deplasărilor, 
fără avizul forurilor.

GHEORGHE VLAD, 
scriitor

Se spune că în acest festival 
al teatrului de amatori predomi
nă „vladismele". Chiar am fost 
și criticat de confrați. Nu sînt cu 
nimic vinovat dacă cele două 
piese, scrise de mine, („Comedie 
cu olteni" și „O glumă de doi 
bani") sînt jucate de atâtea co
lective artistice de amatori. Poa

nici pe ei înșiși. Au intrat pe 
teren dornici să înspăimînte tri
bunele cu un scor astronomic, 
s-au precipitat și știți cum se în
tâmplă cînd te precipiți. Decep
ția meciului a fost Birtolom._ A 
tras de vreo două ori la în
ceput, n-a nimerit poarta și s-a 
Inhibat. A înscris din 7 metri 
dar apoi iar a ratat și a fost a- 
dus pe bancă. A reintrat peste 
cîteva minute și, rămas singur 
cu poarta goală, a vrut să ru
pă plasa și a spart peretele de 
deasupra barei.

Omul nostru ce] mai bun a 
fost Penu — care a prins tot ce 
se putea prinde și ceva în plus ; 
majoritatea golurilor i-au fost 
înscrise prin lovituri de la 7 
metri. în teren cel mai efica
ce : Liviu Bota — care a mar
cat și de pe semicerc și din ac
țiuni pe contraatac. El a des
chis scorul și apoi a făcut 2—0, 
iar după 3—1 s-a „supărat" și 
nu s-a mai oprit pînă la 6—1. 
Iată, de altfel, cine a înscris : 
Bota 6, Chioidt, Voinea și Guneș 
— cîte 2, Eicu, Birtolom și Cîr- 
lan cîte unul. Antrenorul Eugen 
Trofin este supărat pe băieți, 
dar o să-i treacă fiindcă și el 
e băiat bun. îmi pare rău că 
nu vă pot comunica celelalte re
zultate fiindcă la ora cînd tran
smit meciurile încă se joacă. E 
însă limpede că mîine — adică 
azî, vineri, la orele 22,30 — vom 
juca în semifinală cu gazdele. Și 
e la fel de limpede că va fi și 
mai greu’ greu de tot.

te că vor fi plictisit juriul și pe 
critici dar în aceasta trebuie vă
zut un simptom : piesele, „intr-un 
act", scrise pentru sat — adică 
mai puțină pretenție artistică, cu 

personaje fictiye, fără corespon
dent în viata reală, angrenate în- 
tr-un conflict dulceag, unde totul 

se sfîrșește cu bine în urma unei 
adunări generale din care eroii, 
și cei buni și cei răi merg acasă 
mulțumiți — astfel de piese, cum 

spuneam, nu mai merg. La sate, 
acum aproape pe fiecare casă, 
observăm o antenă de' televizor. 
Aceasta nu ne spune ceva? Ei 
nu văd și nu ascultă programul 
TV ? De ce trebuie atunci, să-1 
întoarcem, de la Caragiale, și 
alte piese clasice la piesulețele 
noastre, avizate cu prea multă 
îngăduința ? De ce piese, „pen
tru sat", într-un act r ! Sînt pie
se lungi sau scurte iar acestea 
sînt bune sau rele, dar nu „pen
tru saț". încă nu s-a scris marea 
piesă a satului, este foarte greu, 
fiindcă psihologia țărănească este 
foarte dinamică și greu de prins; 
acest mediu este un mediu crea
tor ; am observat* chiar în piesele 
mele anumite replici improviza
te pe scenă ce mi-au produs o 
mare surpriză ; erau exact ceea 
ce trebuia, completau, îmbunătă
țeau piesa.

MIHALACHE TÎLVA, 
primarul comunei Dumbrăveni, 

județul Vrancea

Nu mă pricep la teatru, decît 
să-1 privesc. îi ajut în schimb pe 
băieții aceștia în turnee. Am ve
nit și cu secretarul de partid

Din noianul de competi
ții care se dispută in fiecare zi, 
în toate colțurile țării, ne vom 
opri la trei dintre ele, aflate 
fără discuție în centrul atenției 
elevilor-sportivi. Este vorba de 
finalele campionatelor naționale 
școlare de gimnastică, volei și 
baschet. Urmărite cu interes și 
încordare, ele și-au consumat, 
pe rind, ultimele etape, desem- 
nind la sfirșit noii campioni ai 
țării i

GIMNASTICA SPORTIVA, 
a cărei finală s-a ținut la Plo
iești, a programat, de astă dată, 
întrecerea pe echipe a liceelor 
și școlilor generale. Cele 12 
echipe de băieți și 13 de fete, 
însuniînd 150 de gimnaști, au 
oferit timp de două zile un 
spectacol de înaltă ținută spor
tivă, în care „mini-acrobații" au 
impresionat, nu o dată, prin 
precizia și siguranța execuțiilor, 
primind deseori aplauze la sce
nă deschisă ! Din rîndul lor me
rită a fi remarcată comportarea 
gimnaștilor Dumitru Vîlcu (Lie. 
„B. P. Hașdeu“-Buzău) și Dan 
Năstase (Șc. gen. 3 Pitești), pre
cum și grațioasele... urmașe ale 
Elenei Ceampelea, Rădica Ior
dan și Georgeta Gabor (Lie. de 
gimnastică Gh. Gheorghiu-Dej). 
Referindu-ne la întrecerea pro- 
priu-zisă, a echipelor, subliniem 
dominarea autoritară și maniera 
clară în care formațiile Liceu
lui B. P. Hașdeu-Buzău, la 
băieți, și Liceului de gimnasti
că Gh. Gheorghiu-Dej - — la 
fete, au obținut titlurile de 
campioane ale țării. Iată, de alt
fel, clasamentele finale. BĂ- 

care joacă în piesă; actorii noș
tri sînt: omul de serviciu de la 
școală, educatoarele de la grădi

niță, pădurarul, brigadierul legu
micol și cîteva fete din sat. Baza 
materială a teatrului o asigurăm 
prin consiliul popular, unde am 
prevăzut cheltuieli pentru sco
puri culturale. Mai cîștigăm bani 
și cu turneele. Personal am aran
jat cu primarii orașelor Panciu, 
Odobești, Adjud și Mărășești, să 
întreprindem un turneu acolo, 
să-i ajutăm cu ceva „specialiști 
amatori" de la noi. Cînd e vorbă 
bună și hotărîre din toate păr
țile treaba merge bine.

MIHAIL CARAVIA-MURIGHIOL, 
regizor, 

căminul cultural Mahmudia, 
Tulcea

Noi am luat parte la toate 
bienalele de teatru. Acești oa
meni au smuls din prețiosul lor 
timp, venind direct din ture la 
repetiții, pînă noaptea tîrziu, în
eît mulți adormeau pe scenă. 
Special am ales piesa aceasta — 
„Căsnicia nu-i o glumă" de I- D. 
Șerban, — de altfel nici nu a- 
veam alta ori riscam să reluăm 
repertoriul altor formații, „Co
media cu olteni" — fiindcă dez
bate o problemă reală din viață, 
iar la noi au apărut cîteva ca
zuri... cetățenești. Am distribuit 
rolurile chiar tinerilor care înce
puseră imediat după căsătorie 
certuri în familie, la doi pescari; 
au jucat cu atîta pasiune și con
vingere, îneît s-au împăcat și pe 
scenă și acasă! Interesant, nu ? 
Aici, nu știu în ce măsură am

CAMPIONII
IEȚI : 1. Lie. „B. P. Ilașdcu"
169,30 ; 2. Lie. 4 Timișoara
166,25 ; 3. Șc. gen. 3 Pitești
160,65 ; FETE : 1. Lie. Gh.
GheOrghiu-Dej 216,65 ; 2. Lie.
„B. P. Hașdeu" 212 ; 3. Lie. 1
Ploiești 207,35.

SPERANȚELE VOLEIULUI 
s-au reunit, pentru a-și de
semna campionii,- în sala Școlii 
Sportive din Bacău, unde de-a 
lungul celor cinci zile, partidele 
din cadrul turneului final au 
atras un mare număr de spec
tatori. Fiecare meci, fiecare set 
și fiecare punct, pierdut sau ciș- 
tigat. găsea urmări firești în 
rîndul jucătorilor și al galerii
lor organizate, ad-hoc, pe chi
puri apărind, pe rind. satisfac
ția, uimirea și, cîte o dată, de
cepția! Ieri, în ultima zi a tur
neului s-au disputat jocurile de
cisive pentru stabilirea primelor 
locuri în clasament. Iată și re
zultatele înregistrate : FETE î 
Șc. Sp. Brașov — Lie. ,,N. Băl- 
cescu“-Cluj 6—3, Șc. Sp. Sibiu — 
Șc. Sp. Piatra Neamț 3—0 ; 
Șc. Sp. Timișoara — Șc. Sp. 
Constanța 3—0, pentru locurile 
3—6. iar Șc. Sp. 1 București — 
Șc. Sp. 2 București 3—1 pentru 
locurile 1—2 ; BĂIEȚI : Șc. Sp. 
Caransebeș — Lie. „A. Mure- 
șan“-Dej 3—1. Șc. Sp. Cluj — 
Lie. Militar Cîmpulung 3—2, Șc. 
Sp. Buzău — Șc. Sp. Sibiu 3—0, 
pentru locurile 3—6. Rapid 
București — Viitorul București 
3—1, pentru locurile 1—2. în 
urma acestor rezultate, primele 
trei clasate sînt următoarele : 
FETE : 1. Șc. Sp. 1 București ;
2. Șc. Sp. 2 București ; 3. Șc.
Sp. Sibiu ; BĂIEȚI : 1. Rapid
București ; 2. Viitorul Bucu
rești ; 3. Șc. Sp. Buzău.

DESPRE TURNEUL FINAL 
AL BASCHETBALIȘTILOR 
(care s-a desfășurat la Sibiu 
între 4 și 8 aprilie), antrenorul 
federal, Constantin Dîrjan, i-a 
declarat corespondentului nos
tru, Hie Ionescu, următoarele : 
„Deși nu s-a ridicat la valoarea 
turneului de anul trecut, com
petiția de anul acesta a adus 
în scenă mulți jucători noi, din
tre cate am remarcat cîțiva cu 
talie excelentă — între 1,98— 
2,00 m — (PrUster — Șc. Sp. 
Arad, Scutaru — C.S.M. Iași, 
Ivascenco — Farul Constanța și 
Crăciun — Șc. Sp. Cluj), pre
cum și alții deosebit de tehnici 
ca Niculescu (Lie. 35 Buc.) șl 
Costache (Șc. Sp. Brașov). în 
ceea ce privește fetele — cu ex
cepția jucătoarei Liliana Radu
lescu, care a fost cea mai bună 
din turneu — ele sînt mult sub 
nivelul băieților și va trebui să 
muncim încă mult !"

Iată rezultatele înregistrate în 
ultima zi a turneului : FEMI
NIN : Șc. Sp. Sa tu Mare — Șc. 
Sp. Cluj 46—59 (17—32), Lie. 35 
București — Metalul Salonta 
60—35 (37—22), Șc. Sp. Constan

cucerit inima juriului, dar la 
Mahmudia și prin alte sate din 
Deltă, în care am întreprins tur
neele cu șalupe pe canale, a plă
cut. E drept, noi nu am avut în
drumători de la teatru, ca cei din 
Constanța sau Galați, (cine ar 
veni pînă la noi ?). în acest sens 
mi se pare o inechitate să intrăm 
în concurs cu niște formații așa 
de bine dădăcite.

Prof. univ. 
GEORGE DEM. LOGHIN 

rectorul 
Institutului de teatru 

„Ion Luca Caragiale", 
București

Este regretabil că festivalul de 
teatru, iar acest lucru 1-ain ob
servat atît la Galați, cît și la Va
tra Dornei, Giurgiu și Predeal, 
nu se bucură de o cît mai largă 
asistență publică; special au fost 
alese 12 centre, ca să beneficie
ze cît mai multe localități de a- 
ceastă amplă bienală, să ofere 
experiențe și modalități artistice, 
să se creeze un larg schimb de 
experiență între aceste colective. 
De multe ori, însă, piesele din 
concurs au fost jucate , în fața cî- 
torva spectatori, fiind mai mult 
spectacole, „pentru juriu" — lu
cru înțeles greșit de către orga

nizatori. Avînd o vastă experien
ță, deoarece, cum vă spuneam 
particip de 15 ani la toate ma
nifestările artistice de teatru — 
pot spune, că festivalul de tea
tru din primăvara aceasta, s-a 
situat la un nivel și o calificare 
artistică fără precedent. Se con
stată, în teatrul amatorilor, chiar

ța — Șc. Sp. Craiova 41—43 
(19—25), Șc. Sp. Brașov — Viito
rul Dorohoi 47-46 (26—24) ; 
BĂIEȚI : Șc. Sp. Satu Mare — 
Lie. 35 București 57—85 (35—40), 
Șc. Sp. Cluj — Farul Constanța 
64—62 (32—25), Șc. Sp. Arad — 
Șc. Sp. Brașov 47—55 (26—32), 
Șc. Sp. Pitești — C.S.M. Iași 
37—66 (18—22). Clasamentele fi
nale arată astfel : BĂIEȚI : 1. 
Lie. 35 București ; 2. Șc. Sp.
Cluj ; 3. Șc. Sp. Satu Mare ;
FETE : 1. Lie. 35 București : 2. 
Șc. Sp. Cluj ; 3. Farul Constanța.

Grupaj realizai de 
HORIA ALEXANDRESCU

FOTBAL

Scuze la...

Otopena
Aseară, s-au înapoiat la 

București fotbaliștii din lotul 
național. Iată cîteva scurte ex
plicații ale eșecului, pe care ni 
le-au dat chiar la sosirea pe 
Aeroportul Otopeni.

LUPE8CU : „Sînt intr-adevăr 
vinovat de primirea golului 
trei. Faza s-a petrecut în fe
lul următor : Dinu a faultat la 
vreo 35 metri de poarta lui Ră- 
ducanu, eu am avut impresia 
Că arbitrul a sancționat in
fracțiunea comisă și am pus 
mîna pe minge în marginea 
carelui de 16 metri. De-abia 
atunci conducătorul jocului — 
care lăsase avantaj în prima 
instanță — a fluierat, dictînd 
lovitură liberă în favoarea ad
versarilor. De aici, din această 
fază, avînd Ia bază o neatenție 
a mea, s-a marcat golul trei".

RADUCANU : „Golurile au 
fost imparabile, Am fost lăsat 
singur, față în față cu înainta
șii echipei Hertha. Și ce înain
tași... în virtutea obișnuinței, 
Cornel Dinu a plecat deseori în 
atac, lăsîndu-și descoperită 
zona. Ghergheli — de data a- 
ceasta adversar — a jucat 
foarte bine, marcîndu-1 strict 
pe Dembrovschi".

ANGELO NÎCULESCU : „30 
de minute echipa a jucat slab, 
jucătorii nu s-au înțeles, nu 
și-au sincronizat acțiunile. In 
acest interval, Hertha — Ia ora 
actuală una dintre cele mai în 
formă echipe din Bundesliga — 
a marcat trei goluri, evident 
decisive în stabilirea învingă
torului, Dinu, Dembrovschi șt 
Sătmăreanu au fost cei mai 
huni oameni ai echipei1*.

D. V.

și din cele mai îndepărtate co
mune, influența teatrului prin te
leviziune. A crescut totodată și 
exigența față de repertoriu, față 
de calitatea pieselor. Piesele în
tr-un act, scrise reportericește, 
sînt prin definiție perisabile, nu 
au rezistat ; riscînd să se repete 
colectivele artistice au preferat, 
în marea lor majoritate, din volu
minosul repertoriu, doar cîteva : 
„Comedie cu olteni", „Camera 
de ala teri", „O glumă de doi 
bani", etc. S-a constatat că pie
sele într-un act, bine realizate, 
sînt jucate și pe scena profesio
niștilor. în privința repertoriului 
nu trebuie să se facă vreo dife
rențiere : „Aceasta-i pentru tea
trul de amatori, merge"! Gre
șește autorul acela care își în
chipuie că „amatorii" trebuie sa 
se maimuțărească pe scenă după 
personajele piesei sale, semivia- 
bile, manevrate de conflicte exte

rioare, convenționale. Observăm 
deseori, de la masa juriului, cum 
apar în piese fragmente întregi 
de improvizații foarte inspirate 
care de fapt, corectează carențe
le lucrării. Referitor Ia relați? 
dintre teatru profesionist și ce* 
amator, nu trebuie stabilite ra

porturi de subordonare. Fiecare 
se constituie ca o „instituție" 
este de acum o mișcare artiști 
că de sine stătătoare, cu leg 
proprii; ne va îneînta întotdeau 
na prospețimea amatorilor, acei 
doză de ingenuitate, firească, ne 

contrafăcută, acel trac scenic pi 
care nu-1 găsim în teatrul profe 
sloniștilor.

Teatrul amatorilor este o ma 
nifestare artistică bine cristalizată 
cînd un colectiv de muncă, al u 
nei întreprinderi, sau uzine, ui 
club, sau cămin cultural, au prin 
tre altele și un program de tea 
tru, este semn sigur că acolo ac 
tivitățile artistice ale culturii d 
masă se desfășoară sub girul ca 
lității".• ••••••••••••••••••••••

Rezumat : Graef Horst. un 
pasionat sportiv automobilist 
din Brașov, afirmă că unui as 
al volanului nu îi este necesa
ră o asigurare A.D.A.8,

TOTUȘI,
CE-AR FI
SĂ RĂSFOIESC 
ACEST 
PROSPECT 
DESPRE 
ASIGURĂRILE 
PE AUTOTURISME?

MĂI, SĂ FIEf CE DE ASIGU
RĂRI PENTRU AUTOMOBILIȘTh 
PENTRU AVARII, PENTRU DESPĂ
GUBIRI CIVILE Șl CHIAR PEN
TRU PARTICIPANT» LA COM
PETIȚII SPORTIVE/

t
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VIZITE
• Cairo la Amman • Conferința arabă 

incepe sîmbătă la Cairo

ALE DELEGAȚIEI
PARTIDULUI

COMUNIST ROMÂN

Vizitînd Institutul pentru problemele conducerii

AMMAN 8 (Agerpres). — în 
capitala Iordaniei a fost restabi
lit calmul, după ce mai mult de 
o săptămînă între forțe militare 
guvernamentale și elemente ale 
mișcării palestiniene s-au produs 
schimburi de focuri — relatează 
agențiile de presă. Surse milita
re iordaniene au anunțat că for
țele de comando palestiniene 
continuă să evacueze din Amman 
depozitele de arme grele. Deși 
nu a fost dat publicității un co
municat oficial, scrie agenția 
France Presse, este probabil ca 
aceste operațiuni de evacuare să 
fie controlate de ofițeri din ca
drul Comitetului Superior Arab,

CAIRO 8 (Agerpres). — Con
ferința reprezentanților șefilor de 
state arabe consacrată examinării 
situației din Iordania își va înce
pe lucrările sîmbătă în capitala 
R.A.U., s-a anunțat joi la Cairo. 
Potrivit agenției France Presse, 
Hafez Ismail, ministru de stat la

(Urmare din pag. I)

înaltă productivitate, precum și 
metodelor elaborate de institut, a 
fost substanțial simplificată acti
vitatea de prelucrare a datelor 
cuprinse în sute de mii de do
cumente. D. Aghieikin, șeful 
boratorului pentru probleme 
psihologie și mijloace tehnice 
conducerii producției, explică 
/arășului Nicolae Ceaușescu 
Fluența pozitivă pe care o au asu
pra psihologiei muncii aparatele 
le prognozare a eventualelor 
ivarii ale unor utilaje. Șeful unui 
ilt laborator al institutului, cel 
îentru conducerea în domeniul 
prospectării și exploatării straturi- 
or de petrol, M Meerow, rela- 
ează oaspeților că, prin folosirea 
metodelor elaborate de institut, 
tu fost obținute datele inițiale, 
-a calculat stratul de țiței și s-a 
ăcut experimentarea industrială 
le extracție într-o zonă petroli
eră din Bașkiria, redueîndu-se 
»e această cale, atît durata ope- 
ațiunilor, cît și costul lor. La 
aboratorul pentru standarde, to- 
arășul Nicolae Ceaușescu se in- 
eresează de sistemul de condu- 
ere operativă a rafinăriilor, a 
'roducției de combustibili lichizi 
i uleiuri.

Apoi, academicianul Trapezni- 
ov relatează amănunțit oaspeți- 
>r români despre importanța și 
vantajele oferite de mijloacele 
e conducere pneumatice, care 
ot fi folosite și în alte domenii, 
um ar fi medicina.
Se vizitează, în continuare, 

îodemul centru de calcul ăl in- 
itutului, înzestrat cu mașini de 
laltă tehnicitate, care permit re- 
jlvarea operativă a numeroase- 
>r probleme ce se ridică în acid
itatea sa zilnică.

la
de 
ale 
to- 
in-

în cadrul convorbirii priete
nești care a avut loc cu cadrele 
de conducere ale institutului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți membri ai delegației, se in
teresează îndeaproape de eficien
ța economică a acestui important 
centru științific, de conlucrarea 
dintre acesta și unitățile produc
tive, de posibilitățile de extindere 
a activității institutului asupra 
economiei naționale. Acad. V. A. 
Trapeznikov relatează că, pînă 

25 de întreprinderi 
de mașini pentru

în prezent 
constructoare 
automatizare din Uniunea Sovie
tică funcționează pe baza siste
melor de conducere automată a 
producției.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român subliniază 
marea însemnătate a dezvoltării 
relațiilor de colaborare priete
nească dintre oamenii de știință 
români și cei sovietici. „în zilele 
noastre, a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colaborarea dintre oa
menii de știință este deosebit de 
însemnată pentru progresul ome
nirii. Acest lucru este și mai evi- 

cînd este vorba de 
socialismului și co-

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
în Sala Congreselor din Krem
lin a avut loc joi seara 
spectacol 
delegaților și oaspeților de 
peste hotare la cel de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S. 
Și-au dat concursul artiști și 
formațiuni artistice dintre 
cele mai renumite din Uniu
nea Sovietică.

La spectacol a participat 
delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

un
de gală în cinstea

„Armata acordă spriji
nul sau președintelui Jose 
Velasco Ibarra", a decla
rat, miercuri, noul minis
tru ecuadorian al apără
rii, Luis Robles Piaza.

institutului, V. A. 
în numele său per- 

al întregului colectiv de

dent atunci 
construirea 
munismului**.

Directorul 
Trapeznikov, 
sonal,
oameni de știință și cercetători 
ai institutului, a mulțumit căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, membrilor delegației 
Partidului Comunist Român, pen
tru vizita făcută la institut, pen
tru interesul deosebit manifestat 
față de activitatea acestuia, pen
tru înaltti apreciere pe care au 
dat-o realizărilor obținute de 
institut.

Declarația ministrului apărării 
survine într-un moment de ma
ximă încordare a relațiilor din
tre șefii militari și președintele 
Ecuadorului, Velasco Ibarra. în
cordarea s-a produs după des
tituirea rectorului Academiei de 
război din capitală. Luis Jacome 
Chavez, în urmă cu o săptămînă, 
cînd un grup de. ofițeri s-a re
tras în localitatea „Los Chi- 
los“, la ferma „La Balbina", și 
au cerut președintelui demiterea 
ministrului apărării, Acosta Ve
lasco. și a comandantului arma
tei, Sacoto Montero, acuzați de 
„practici abuzive". Unitățile 
blindate fidele președintelui au 
arestat atunci 29 de ofițeri re
beli, iar șeful lor. fostul rector 
al academiei, s-a predat coman
dantului armatei. în cercurile 
ofițerilor ecuadorieni tensiunea 
s-a agravat, și o mare parte a 
acestora au solicitat președinte
lui îndeplinirea cererilor formu
late anterior de rebeli.

în aceste condiții, marți, a 
avut loc la Colegiul militar

• GUVERNUL IORDANIAN 
:ceptă propunerea Marocului 
i legătură cu organizarea unei 
mferințe arabe la nivel înalt, 
>nsacrată situației din Orientul 
propiat și, în special, proble
mei palestiniene, anunță postul 
3 radio Amman. In legătură 
1 aceasta, Abdallah Sallah, 
inistrul iordanian al afaceri- 
r externe, a adresat un mesaj 
•cretarului general al Ligii A- 
ibe, Khalek Hassouna, 
indu-1 de acordul 
ță de propunerea
■ivind organizarea conferinței 
spective la Alger, sau în orice 
tă capitală arabă.
După cum s-a mai anunțat, 
ivernul iordanian nu a accep- 
t propunerea R.A.U. privind 
►nvocarea la Cairo a reuniunii.

infor- 
Iordaniei 
marocană

încordarea persistă in 
Ceylon

• POSTUL DE RADIO CO- 
LOMBO a anunțat joi că aviația 
militară ceyloneză a bombardat 
două poziții ale forțelor insur
gente. Totodată, au fost trimise 
noi unități de sprijin în orașele 
Galic, Matara, Ilambantota și 
altele, situate de-a lungul coas
tei meridionale. în localitatea 
Kegalle, situară la aproximativ 
75 de kilometri de Colombo, au 
avut loc iunie soldate cu zeci de 
morți și răniți. De asemenea, 
s-au înregistrat lupte 
Paranagama.

matei terestre Alejandro La- 
nusse. actualul șef al statului, 
în depoziția sa, Roberto Leving- 
ston, a arătat că această mă
sură a fost susținută de coman
danții marinei militare și for
țelor aeriene, respectiv amira
lul Pedro Gnavi și generalul 
Carlos Rey. Comisia militară de 
onoare continuă audierile unor 
colaboratori apropiați ai fostului 
președinte.

în orașul

Ministerul Afacerilor Externe, a 
conferit joi cu ambasadorii țări
lor care și-au anunțat participa
rea la această reuniune. în capi
tala egipteană nu a fost furnizată 
nici o informație oficială în legă
tură cu numărul țărilor partici
pante la conferință. In principiu, 
șapte țări au răspuns pozitiv ini
țiativei R.A.U. și anume Sudan, 
Siria, Libia, Liban, Tunisia, Ku
weit și Yemenul de Sud. După 
cum s-a anunțat la Amman, Ior
dania a comunicat oficial că nu 
va lua parte la dezbaterile reuni
unii propuse de R.A.U.

• COLIN CROWE, reprezen
tantul Marii Britanii la Convor
birile celor patru mari puteri de 
la New York privind situația 
din Orientul Apropiat, a propus 
la 5 aprilie celorlalți trei repre
zentanți — S.U.A., U.R.S.S. și 
Franței — să definească princi
palele puncte de acord, precum 
și pozițiile divergente care s-au 
desprins pînă în prezent

• MINISTRUL ROMAN al 
comerțului exterior, Cornel 
Burtică, și-a încheiat vizita 
oficială în Iran. în cursul zi
lei de joi, el a participat la 
ultima rundă de convorbiri 
cu ministrul economiei, Hou- 
shang Ansari.

In onoarea ministrului ro
mân, ambasadorul Pavel Si- 
lard a oferit un dineu la ca
re au participat Houshang 
Ansari, Djamshid Amouzegar, 
ministrul finanțelor, Hassan 
Zahedi, ministrul de interne, 
și alte persoane oficiale.

în cursul vizitei cele două 
părți au avut convorbiri în 
care au fost trecute în revis
tă relațiile comerciale și e- 
conomice dintre România și 
Iran și au fost examinate mă
suri pentru dezvoltarea pe 
mai departe a acestor relații. 
S-a căzut de acord ca cea 
de-a 7-a sesiune a comisiei 
mixte ministeriale pentru co
operare economică între gu
vernul imperial al Iranului 
și guvernul Republicii Socia
liste România să aibă loc la 
Teheran înainte de sfîrșitul 
anului 1971, iar comitetul de 
pregătire respectiv să se în
trunească la București în 
august 1971.

I

Joi și-a continuat lucrările în Sala Congreselor din Kremlin 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S.. A prezidat S. R. Rașidov, mem
bru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor pe marginea raportului 
„Directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. cu privire 
la planul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1971—1975“, K. N. Rud
nev, ministrul construcției de 
aparate, mijloace de automatizare 
și sisteme de conducere al 
U.R.S.S., a arătat că această ra
mură și-a realizat planul cincinal 
trecut la toți indicii, producția ei 
crescînd de 2,3 ori. Vorbitorul 
s-a oprit asupra introducerii siste
melor automate de conducere în 
întreprinderi din diferite ramuri 
ale economiei, subliniind că ele 
și-au demonstrat cu prisosință 
eficiența. în cursul actualului

din Ecuador
Luis Alfaro o reuniune a ofi
țerilor superiori ecuadorieni cu 
participarea președintelui, sta- 
bilindu-se eliberarea celor 29 de 
ofițeri arestați și reintegrarea 
lor în funcții. Au rămas în conti
nuare în stare de detențiune 
liderii partidului liberal. Igna
cio Hidalgo și Pedro Jose Ar
teta. Totodată, președintele a a- 
nunțat „cu durere" demiterea 
ministrului apărării, Acosta Ve
lasco, care s-a refugiat la am
basada Perului/ în urma decla
rației noului ministru al apără
rii, Luis Robles Piaza, că gene
ralul LuisJacome Chavez vă fi 
reintegrat în funcția de rector 
al Academiei de război, preșe
dintele Velasco Ibarra a rostit o 
cuvîntare la posturile de radio 
și televiziune, afirmînd că își 
va depune demisia Curții Su
preme. în cazul în care această 
hotărîre va fi transpusă în prac
tică

Observatorii politici acreditați 
la Quito apreciază că ultima de
clarație a ministrului apărării, 
prin care acesta îl asigură pe 
președinte de sprijinul armatei, 
semnifică depășirea fazei critice 
a relațiilor dintre șeful statului 
și ofițerii ecuadorieni, mareînd 
sfîrșitul crizei.

cincinal, vor fi introduse în între
prinderi industriale și în alte 
unități economice peste 2 600 de 
astfel de sisteme. Pentru con
strucția de aparate, actualul cin
cinal va însemna trecerea la utili
zarea largă a microelectronicii, 
ceea ce va ridica nivelul, tehnic 
și siguranța de funcționare a a- 
paratelor.

Cuvîntul de închidere a dezba
terilor la acest punct al ordinii 
de zi a fost rostit de A. N. Ko- 
sîghin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. El a anunțat că o parte 
a propunerilor făcute în cadrul 
dezbaterilor au fost incluse în 
proiectul de directive, iar restul 
au fost transmise spre examinare 
Consiliului de Miniștri. Forma 
definitivă a planului cincinal va 
fi elaborată pînă la 1 august, ur- 
mînd ca apoi documentul să fie 
supus spre aprobare plenarei C.C. 
al P.C.U.S. și sesiunii Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Joi, Congresul a fost salutat de 
Luis Carlos Prestes, secretar ge
neral al P.C. Brazilian, și de 
John Marx, președintele P. C. din 
Africa de Sud.

Congresul a adoptat apelul 
„Libertate și pace popoarelor In- 
dochinei** și declarația „Pentru o 
pace dreaptă si trainică în Orien
tul Apropiat**.

Congresul a trecut anoi la 
punctul următor al ordinii de 
zi — alegerea organelor centrale 
ale partidului.

Lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. continuă.

pentru dezarmare

Conferința asupra

problemei vietnameze
PARIS ’8 (Agerpres). — La Pa

ris a avut loc joi cea de-a 108-a 
ședință a Conferinței cvadripar- 
tite în problema vietnameză în 
cele 26 de luni care au trecut de 
la începerea convorbirilor din ca
pitala franceză. în intervențiile 
lor, Nguyen Thi Binh, conducă
torul delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului -de Sud și Nguyen 
Minh Vy, adjunctul șefului dele
gației guvernului Republicii De
mocrate Vietnam, au supus unor 
puternice critici politica Statelor 
Unite în Indochina. Ministrul de 
externe Nguyen Thi Binh a a- 
rătat că Administrația americană 
continuă să se opună unei solu
ționări echitabile a problemei 
vietnameze, subliniind cu această 
ocazie eșecul politicii de „viet- 
namizare" promovată de Statele 
Unite. Pentru realizarea unei a- 
devărate păci în Vietnam, a re-

levat ea, Statele Unite trebuie;să 
pună capăt războiului lor agre
siv, să evacueze definitiv trupele 
din Vietnam, pentru a da posi
bilitatea poporului vietnamez 
să-și rezolve singur problemele, 
fără .amestec^din afară. Repre
zentantul delegației guvernului 
R.D. Vietnam a arătat că Admi
nistrația Nixon refuză, în conti
nuare, să retragă imediat și ne
condiționat trupele americane 
din Vietnam și recurge la diferi
te manevre pentru a masca in
tenția S.U.A. de a continua ac
țiunile agresive în Vietnam și în 
Indochina.

Luările de poziții ale repre
zentanților S.U.A. și ai regimului 
de la Saigon nu au conținut, nici 
de această dată, nici un fel de 
propuneri pozitive care să asigu
re progresul conferinței cvadri- 
partite de la Paris.

Speranțe la „linia verde“
Cu NICOS CHRISTODOULOU, secretar al EDON, 

Ciprudespre situația din.
ialogul între comunitățile greacă și turcă din Ci

pru a fost suspendat sine die — a relatat din 
Nicosia agenția FRANCE PRESSE. Ziarele au reac
ționat imediat : din tonul editorialelor se degajă 
îngrijorarea. Se va ajunge la o nouă criză ? Deo- 
camdată, neliniștea din lumea politică nu s-a

transmis străzii. Calmul se menține, iar factorii de răspundere 
ai insulei reafirmă că doar negocierile intercomunitare pot 
scoate din impas complicatele probleme ale Ciprului. La „linia 
verde" se păstrează speranța...

D
Despre destinul „insu

lei Afroditei" ne-a vorbit 
NICOS CHRISTODOU- 
LOU, secretar al Consi
liului Central al organi
zației de tineret E.D.O.N. 
A fost, într-un fel, o con
tinuare a convorbirii pe 
care am purtat-o la Ni
cosia. Atunci, abia se 
stinseseră împușcăturile

conferinței în cinci de la Lon
dra. Fără îndoială, negocierile 
din insulă întîmpină anumite di
ficultăți. Partea turcă insistă a- 

supra autonomiei locale, ceea 
ce constituie unul din principa; 
lele obstacole în calea unei 
soluții. Cu toate greutățile exis
tente, dialogul a permis o re
venire a insulei la calm. Nu-i 
întîmplător că în ultimii trei ani

• Suprafața : 9 251 kmp,
• Populație : 600 000 locuitori
• C-ipru a devenit indepen

dent în I960. Pe baza acordu
rilor de la Zurich și Londra, 
impuse Ciprului, Anglia și-a 
conservat baze militare pe 99 
mile pătrate la Dhekelia (sud- 
esțul insulei) și la Akrotiri (în 
sud-vest). De asemenea, pe 
baza acelorași acorduri, s-a 
prevăzut prezența unui contin
gent grecesc de 950 militari și 
a altuia turcesc de 650 militari 
(nivel depășit în cursul eve
nimentelor...),

e La 4 martie 1964, după in
cidentele din insulă, Consiliul 
de Securitate a hotărît trimite
rea unei forțe O.N.U. în Ci
pru. In 1964, unitățile O.N.U. 
au atins un efectiv de 6 500 
militari.
• Primele întîlniri între re

prezentanții celor —" -------
nități din insulă 
în iunie 1968.

două comu- 
au avut loc

din mîinile lui Rudolf Olm a 
explodat la bordul avionului a- 
flat în zbor, fapt care a provo
cat rănirea gravă a cîtorva pa
sageri și a teroristului însuși

• COMITETUL CENTRAL 
al Frontului Patriotic din 
Laos a dat publicității o de
clarație în legătură cu intro
ducerea de noi trupe tailan- 
deze în această țară. Decla
rația arată că, în decurs de 
numai o lună și jumătate, de 
la 14 februarie la 30 martie, 
autoritățile de la Bangkok 
au trimis .șase batalioane în 
regiunea laoțiană Sam 
Thong-Long Chang, din sud- 
vestul Cîmpiei Ulcioarelor, 
ceea ce ridică la 12 batalioa
ne efectivul trupelor tailan- 
ieze din această zonă. A- 
eeste batalioane, împreună 
3U alte forțe, printre care 
trupele speciale ale genera
lului Van Pao, și cu sprijinii] 
aviației americane, participă 
la operațiuni împotriva zo
nelor deținute de forțele 
Pathet Lao. In prezent, ara
tă declarația, alte importan
te forțe tailandeze sînt ma
sate în apropierea frontierei 
i se pregătesc să pătrundă 

în Laos.

Amînare a viitoarei 
întîlniri Bahr-Kohl

NOUA ÎNTÎLNIRE dintre se- 
cretarul de stat al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, Mic
hael Kohl, și secretarul de Stat 
Ia cancelaria federală a R. F. a 
Germaniei, Egon Bahr, a fost a- 
mînată, la dorința lui Egon 
Bahr, pentru vineri, 30 aprilie.

sediulla ____
din Viena

• JOI a avut loc 
Ambasadei americane 
cea de-a șasea ședință din ca
drul actualei runde a convorbi
rilor sovieto-americane privind 
limitarea cursei înarmărilor 
strategice.

Următoarea ședință va avea 
loc marți, la sediul ambasadei 
Uniunii Sovietice, cu participa
rea lui Vladimir Semionov, șe
ful delegației sovietice, care va 
reveni la Viena după încheierea 
lucrărilor Congresului P.C.U.S.

• UN purtător DE CU- 
VÎNT al Ministerului irakian al 
Afacerilor Externe a declarat că 
Irakul se pronunță împotriva 
oricărei reuniuni a șefilor de 
state arabe, sau la alt nivel, 
pentru a fi discutată situația 
din Iordania. Purtătorul de cu- 
vînt, relevă agenția France Pres
se, a menționat că guvernul de 
la Bagdad a făcut cunoscut, în 
repetate rînduri, că nu sînt în
trunite în prezent condițiile o- 
biective pentru asigurarea suc
cesului unei asemenea confe
rințe.

© UNITĂȚILE Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
a! Vietnamului de Sud au 
declanșat in cursul zilei de 
miercuri numeroase atacuri 
asupra pozițiilor și bazelor 
artileriei saigoneze din regi
unea Platourilor înalte. Cele 
mai puternice lupte, soldate 
cu grele pierderi în rîndul 
trupelor saigoneze, au fost 
lansate în apropiere de loca
litatea Dakto. Totodată, au 
fost atacate obiective impor
tante ale trupelor americane 
din provincia Quang Tri, în 
apropiere de baza de la Khe 
Sanh (în prezent evacuată) 
și de baza Cam Lo, situată 
pe șoseaua nr. 9. Acțiuni ale 
Frontului Național de Elibe
rare au fost semnalate și în 
provinciile Quang Ngai și 
Binh Linh.

„Lunohod-l" și-a 
reluat activitatea

o FOSTUL PREȘEDINTE AL 
ARGENTINEI, Roberto Leving- 
ston, a compărut în fata unui 
juriu militar de onoare sub a- 
cuzatia de a fi destituit abuziv 
din funcție pe comandantul ar-

Sentința la Varșovia 
împotriva pirateriei 

aeriene
• TRIBUNALUL DIN KA

TOWICE a condamnat la 25 de 
ani închisoare pe Rudolf Olm, 
care, la 26 august 1970, a încer
cat să deturneze peste frontieră 
un avion de pasageri al compa
niei aeriene poloneze ,,Lot“, a- 
nunță agenția P.A.P. Această 
încercare, adaugă agenția, s-a 
încheiat în mod tragic : trotilul

© DE LA CENTRUL DE LE
GATURI COSMICE la mari 
distante se anunță că „Lu- 
nohod-1" și-a reluat activitatea. 
După cum se știe, laboratorul 
sovietic automat autopropulsat 
a fost debarcat pe satelitul na
tural al Pămîntului la 17 no
iembrie 1970 de statia „Luna-17“.

Miercuri, la comenzile trans
mise de pe Pămînt, s-au redes
chis bateriile solare și a fost 
conectață aparatura științifică, 
în timpul ședinței de legături 
radio, lunamobilul a parcurs 
301 metri traversînd un crater.

GENEVA 8 (Agerpres). — La 
Geneva?» avut loc o nouă ședință 
a Comitetului pentru dezarma
re. Luînd cuvîntul, reprezentan
tul U.R.S.S., A. Roscin, s-a re
ferit la căile de înfăptuire a de
zarmării generale, care constituie 
obiectivul final al actualelor tra
tative. Vorbitorul a relevat că, 
pentru a se obține progrese pe 
calea dezarmării generale, este 
necesară adoptarea unor aseme
nea măsuri, cum sînt interzicerea 
armelor chimice și biologice, 
prohibirea folosirii armelor nu
cleare, interzicerea experiențelor 
nucleare subterane, examinarea, 
în paralel, a problemei încheie
rii unui acord de dezarmare ge
nerală și totală. Arătînd că mul
te state se declară pentru an
gajarea unor negocieri asupra 
dezarmării generale și totale, de
legatul U.R.S.S. a subliniat că 
„soluționarea unei probleme atît 
de complexe reclamă eforturile 
tuturor statelor membre în comi
tet și, neîndoielnic, ale tuturor 
puterilor nucleare”. Referindu-se 
la negocierile SALT, Roscin a 
menționat că „rezultatul lor fa
vorabil ar face posibile evitarea 
unei noi runde în cursa racheto- 
nucleara și eliberarea unor fon
duri însemnate pentru scopuri 
constructive**.

Șefa delegației Suediei, Alva 
Myrdal, a evocat îngrijorarea 
opiniei publice internaționale în 
legătură cu situația existentă pe 
planul negocierilor de dezarma
re. Trebuie să recunoaștem, a 
spus reprezentanta Suediei,
statele membre ale O.N.U. nu 
vor fi satisfăcute dacă vom ra
porta doar măsuri periferice de 
dezarmare. în legătură cu pro
blema armelor chimice și biolo
gice, Alva Myrdal s-a pronunțat 
pentru un acord global, care să 
interzică totalitatea acestor arme.

în încheierea ședinței, repre
zentantul sovietic a 
unei declarații a 
R. D. Germane în 
dezarmării, arătînd că delegația 
U.R.S.S. a cerut ca aceasta să 
fie difuzată ca document al Co
mitetului de dezarmare.

că

dat citire 
guvernului 
problemele

Aparent, este vorba de pitoresc folcloric. Dar acești militari 
tanici fotografiați pe un stadion din Limassol amintesc de 

zența trupelor străine pe teritoriul insulei

la „linia verde" și ciprio- 
tii se gîndeau cu pruden
tă la șansele reconci
lierii.

— Au trecut peste 30 
de luni de la începerea 
negocierilor între cele 
două comunități. Deseori, 
optimismul a cedat locul 
pesimismului. Evident, 
drumul spre o înțelegere 
esto anevoios. Și totuși, 
negocierile acestea ră- 
mîn unica posibilitate de 
a soluționa problemele...

— Aceasta-i realitatea : ne
gocierile interne din Cipru con
stituie singura cale corectă și 
realistă pentru găsirea unei so
luții democratice, juste, proble
melor ce preocupă cele două 
comunități. în lunile care 
scurs de la începerea acestui 
complicat dialog au existat, de
seori, presiuni din exterior me
nite să torpileze convorbirile și 
să determine trecerea la o con
ferință cu... patru și, chiar cu 
cinci participanți. Deci, proble
mele celor două comunități să 
nu fie discutate doar de aces
tea, ci și de o serie de alte sta
te. Ideea aceasta am respins-o 
categoric, deoarece n-am uitat 
experiențele trecutului de genul

s-au

• DUPĂ INFRÎNGEREA 
IN CONGRES a superspni- 
cului american de transport 
„S.S.T.“. cîțiva oameni de a- 
faceri americani au luat ini
țiativa creării unei societăți 
particulare pe acțiuni care 
să continue finanțarea pro
iectului amintit. Agenția 
A. P. relevă. în acest sens, 
că președintele firmei „Fair
child Hiller Corp" din Ger
mantown (statul Maryland), 
Edward Uhl, una din sub- 
contractantele principale ale 
proiectului S.S.T., ar fi pre
luat inițiativa reanimării 
proiectului cu ajutorul spri
jinului capitalului particu
lar.
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politici și cu 
foarte utile,

bri-
pre-

întrenu s-au produs ciocniri .... 
cele două comunități, cu excep
ția unui episod care n-a rezul
tat din divergențele intercomu- 
nitare. Locuitorii turci au înce
put să treacă masiv „linia ver
de" pentru a lucra în zonele cu 
populație grecească. Guvernul 
a arătat interes pentru reveni
rea refugiaților în casele pe 
care aceștia le-au abandonat, 
oferind fonduri pentru recon
strucție și, firește, garanții de 
securitate. Considerăm posibil 
și necesar ca problema cipriotă 
să se rezolve pe baza unei 
înțelegeri între cele două co
munități din insulă și ambele 
părți trebuie să recurgă la con
cesii, fără ca acestea să afec
teze unitatea, independența și 
suveranitatea statului nostru. Să 
nu omitem interesele Washing
tonului și, în general, ale 
N.A.T.O., de a transforma Ci
prul într-un „port avion nescu- 
fundabil". Insula noastră este 
apropiată de zona conflictului 
din Orientul Apropiat, de re
giunile petroliere, puncte stra
tegice în care se ciocnesc mul
tiple interese. Autoritățile ci
priote au, însă, o poziție fer
mă de nealiniere. Convorbirile 
pe care președintele Makarios

le-a avut cu liderii 
deputății au fost 
îngăduind un schimb de păreri 
pe marginea problemelor ac
tualității...

— „Linia verde", a- 
ceastâ frontieră artificia
lă deseori însingerată, 
mai există î

— „Linia verde" există. Dar 
situația a încetat de a mai fi 
încordată. . Nu sînt semnalate 
incidente, iar circulația este mai 
liberă. De altfel și trupele 

O.N.U. care fuseseră însărcina
te să păzească această grani
ță absurdă s-au rărit... Multe 

părăsit„căști albastre" au 
insula...

— Violențele 
cotiseră Ciprul 
cetat ?

— Da. Activități teroriste _ 
s-au mai înregistrat. „Frontul 
Național" a fost lichidat. Peri
colul violențelor, al atentatelor, 
rămîne, deoarece extremiștii de 
dreapta, instigați de C.I.Ă., pot 
recurge oricînd la asemenea 
metode spre a învenina atmos
fera...

care
au

răs- 
în-

nu

— Cum se explică 
amnistierea unor membri 
ai „Frontului Național ?"

—’ Autoritățile doresc să rea
lizeze unitatea frontului intern, 
să unească toate forțele comu
nității grecești, subliniind prin- 
tr-un asemenea gest că nimeni 
nu este exclus și câ față de 
nici 
fii

o grupare nu 
rele...

câ fața de 
exista in ten-

— Desele î„:___r_?
ale negocierilor interco- 
munitare micșorează șan
sele unui acord ?

— Sînt multe greutăți, dar — 
așa cum am mai spus — aceas
ta-i singura cale. A renunța la 
ea înseamnă a deschide drum 
imixtiunilor străine, 
negocierile trebuie 
atîta timp cît va 
Timpul lucrează 
restabilirii încrederii între grecii 
și turcii din insulă...

întreruperi

De aceea 
sâ continue 
fi necesar, 

în favoarea

EUGENIU OBREA

Relații economice Est-Vest
• RECENT, s-a 

liști din industria 
rowski, adjunct al ___  ___ ________ ______ , ____ T_ _
ția PAP. Scopul acestei vizite a fost cunoașterea industriei ja
poneze de fibre sintetice și petrochimice, ramuri care cunosc 
o intensă dezvoltare în Polonia. După cum a declarat la îna
poiere Maciej Wirowski, Polonia intenționează să cumpere cele 
mai noi licențe, să folosească experiența cea mai avansată și 
utilajele necesare unei producții de calitate. Unul din princi
palii parteneri — a spus ministrul polonez — îl constituie in
dustria chimică japoneză. Colaborarea industrială polono-japo- 
neză se extinde tot mai mult. Polonia a achiziționat recent o 
licență japoneză pentru producerea polipropilenei la Plock. Un 
al doilea contract în curs de realizare privește omogenizarea 
polietilenei. In sfîrșit, o a treia tranzacție comercială vizează 
construcția unor obiective la Fabrica de fibre sintetice de la 
Tomaszev.

înapoiat din Japonia o delegație de specia- 
chimică poloneză, condusă de Maciej Wi- 
ministrului industriei chimice, anunță agen-
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