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PARTIDULUI
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dor extraordinar și plenipo--i 
tențiar al Uniunii Sovietice la 
București.

Convorbirea s-a desfășurat; 
într-o atmosferă tovărășească^

l’Z/VADfî ȘTRUNGCW DZV ARAD. — Verificarea preciziei 
montării, unei Unașmivunelte cere multă atenție, dar fi mai'multă 

pricepere

Președintele Consiliului de 
Stat al’ Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit la 3 mai pe Johann 
•Otto Jahansen, • șeful secției

• AMBASADORUL U. R. S. S.

ÎNTREGUL POPOR OMAGIAZĂ PARTIDUL

Investiții de
inteligență pe

magistrala
performanțelor

Un grafic impunător, expre
siv și concis marca prezența 
și locul în coloana de 1 Mai 
a demonstranților ce se 
scurgeau prin Piața Aviatori
lor — a colectivului de sala- 
riați ai Fabricii de mașini- 
unelte și agregate București. 
Era graficul reprezentativ, 
care sintetiza laconic preocu
pările și succesele, perspecti
vele și certitudinile muncito
rilor și specialiștilor din a- 
ceastă tînără unitate construc
toare de mașini, profilul e- 
forturilor lor, conturul inten
țiilor viitoare. „în perioada 
1965—1970 am asimilat 15 ti- 
podimensiuni de mașini-unel- 
tc. In perioada 1971—1975 — 
vom asimila 20 tipodimen- 
siuni".

— De ce ați considerat că 
tocmai acest grafic, cu acest 
conținut, trebuia să vă repre
zinte cu prilejul demonstrați
ei — l-am întrebat pe unul 
dintre tinerii coloanei, lăcă
tușul Linca Stan ?

— Pentru că el exprimă în
săși rațiunea existenței noas
tre ca unitate cu acest profil, 
însăși rațiunea pentru care fa
brica noastră a fost concepută 
și construită : înzestrarea in
dustriei naționale cu utilaje și 
agregate îndestulătoare, din 
ce în ce mai perfecționate, 
mai eficiente, mai complexe. 
Lucrez aici din prima zi de 
activitate a colectivului nos
tru — ne mărturisește în con
tinuare interlocutorul nostru 
și am participat la întreaga și 
permanenta străduință a co
lectivului de a-și înscrie efor
turile și capacitatea sa crea
toare, pe linia indicației con
ducerii partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul deselor sale vizite în în
treprinderea noastră, de a asi
mila în producția curentă cele 
mai noi, cele mai avantajoase 
economic și cele mai moderne 
produse.

Descifrat în toate detaliile 
sale, în amplele sale semnifi
cații, graficul de la care por
nisem, cifrele pe care ni le 
prezenta, oferă registrul dens 
și cuprinzător al cercetărilor 
și materializării ideilor izvodi
te din inteligența și munca 
diurnă a muncitorilor, tehni
cienilor și specialiștilor pe 
parcursul cincinalului recent 
încheiat. „Au fost asimilate 15 
tipodimensiuni de mașini- 
unelte"...

— V-am ruga să nomina
lizați cîteva dintre ele.

— Principalele și cele mai 
recente, ne spune tovarășul 
ing. Ion Niculescu din cadrul 
serviciului Constructor-șef, ar 
putea fi frezele longitudinale 
cu portal, mașinile de alezat 
și frezat, strungurile Carusel 
de Ia 1000 mm, la 3 200 mm, 
mașina de rectificat fără cen
tre. mașinile de rectificat u- 
niversal și exterior — 350 și 
100, în totalitatea lor utilaje 
la nivelul tehnicii mondiale, 

înainte de 1962, data in
trării în funcțiune a moder
nei fabrici bucureștene, in
dustria noastră producea doar
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în vibrante telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii muncii de la sate se angajează să-și 
sporească eforturile pentru ca, prin producții mai mari, să contribuie la 
creșterea nivelului de trai al întregului popor.

raportează
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Creativitatea
pentru tinerii careDe ce a fost

e doresc să îmbrățișeze

studentul de aziMESERII
CU PROFIL

MINIER Prof. univ. dr. ing

remaniat
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Consiliul

ale dezvoltării se
care își găsesc 

necesitățile obiective 
ale 

con-

științifică și

PAMFIL NICHIȚELEA,
cercetător

Institutul de studii istorice 
■și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

studențească

HARPA INDUSTRIEI"
Fotografie primită în . cadrul concursului ziarului nostru „PATRIA — IN ANII SOCIALIS

MULUI"

Recenta hotărîre - a . Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen- 

jtral al Partidului Comunist Ro
mân., cu privire Ta unele măsuri 

'de imbunatățire a condițiilor de 
1,viață ale membrilor cooperati
velor agricole de producție, a 
fost primită cu vie și îndreptă
țită satisfacție. In cadrul adună
rilor generale, care au loc în 
aceste zile, țăranii cooperatori 
adresează telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, exprimind cele mai 
călduroase mulțumiri pentru gri
ja permanentă pe care. partidul 
și statul o acordă neîncetat 
dezvoltării agriculturii noastre 
socialiste, îmbunătățirii conti
nue a vieții oamenilor muncii de 
la sate..

Cu profundă recunoștință, de
votament și deosebit interes, 
membrii cooperatori din C.A.P. 
Caianu. juțjetul Cluj. întruniți în 
adunarea trimestrială, ne- expri
măm atașamentul față de poli
tica înțeleaptă a partidului și 
hotărîrea de a munci cu mai 
mult elan pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ni le-am planificat 
în acest an;

Dind grai sentimentelor de 
profundă dragoste față de partid, 
de mulțumirea pentru grija pă
rintească ce ne-o poartă, vă asi
gurăm, iubite tovarășe secretar

Foto: BARTHA' ĂRPAD

10 întrebări, 10 răspunsuri

A

In dezbatere

sportive

U.T.C.. 
Brăila, 
a cu- 

scontat

La ședința comitetului. U.T.C. 
de la Liceul nr. 5. din Brăila 
am nimerit, atunci în februa
rie, absolut intimplător. Auzind 
insa dc subiectul care urma să 
fio dezbătut — analiza activi
tății Consiliului asociației spor
tive a elevilor — m-a tentat 
să, particip. Și n-am regretat.

Ceea ce determinase a- 
ceasta ședință neprevăzută, fu
sese concluzia unanimă a 
membrilor comitetului 
că la Liceul nr. 5, din 
activitatea sportivă nu 
noscut revirimentul 
după înființarea asociațiilor 
sportive ale elevilor — eve
niment ce a coincis cu sfârși
tul anului școlar trecut —..ele
vii nu practică în proporții de 
masă sportul, exercițiul fizic, 
inițiativa consiliului asociației, 
deși jiu de mult ales, nu se 
prea vedea. 

general, că nu . vom precupeți 
nici un efort pentru a ne4 înde
plini fiecare cu cinste sarcinile 
la. locul de muncă, în scopul în
tăririi și dezvoltării continue a 
cooperativei noastre, a creșterii 
bunăstării fiecăruia dintre noi 
pentru a vedea România înăl- 
țindu-se .zi de zi pe culmi tot 
mai înalțe de progres și civili
zație.
.Hotărîrea , Comitetului Execu

tiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la măsurile de îmbunătățire a 
condițiilor de viață a membrilor 
cooperatori, se spune în tele
grama țăranilor cooperatori din 
comuna Tanacu, județul Vaslui, 
dovedește încă o dată grija per- . 
manentă a partidului și statului 
nostru pentru a făuri o viață tot 
mai bună pentru. noi și copiii 
noștri. Sintem cpnștienți că noile 
măsuri adoptate vor duce și mai , 
mult la ridicarea nivelului de 
trai al tuturor țăranilor coopera
tori și ele trebuie susținute prin 
rezultatele tot mai bune ale 
muncii noastre.

Răspunzînd acestei griji asigu
răm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite 
to-varășe Nicolae. Ceaușescu. că 
vom munci cu și mai multă 
rî,vnă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor prevăzute în 
pianul de producție. Ne anga
jăm să livrăm la fondul de stat,

„înființarea asociației s-a fă
cut in pripă și poate că de a- 
ceea și elevii propuși atunci 
n-au fost cei mai buni pentru 
o treabă ca aceasta" — argu
menta, pentru explicarea stă
rii de fapt, profesorul de edu
cație fizică. Nicolae Vî-lsea. 
Despre președintele asociației, 
elevul Lucian Boală, membrii 
comitetului U.T.C., recunoscin- 
du-i calitățile — un elev sir- 
guincios și studios, cu preocu- 

. pari intelectuale — s-a spus că 
nu și-a făcut o pasiune din în
datorirea 
tit.

Această 
și firesc, 
urmă, cu 
lui asociației : la _____
secretarului comitetului U.T.C., 
eleva Georgeta Andrei, 5 
din cei 6 membri au fost schim
bați. Doar eleva Oprea Doina — 

cu care a fost inves-

dezbatere, cum era 
s-a soldat, pină la 
remanierea Consiliu- 

propunerea

peste sarcinile de plan, 50 tone 
cereale, 50 tone struguri și 5 tone 
carne.

Cu aceeași bucurie -au primit 
hotărîrea Comitetului Executiv 
al Comitetului Central a! P.C.R. 
membrii Cooperativei agricole 
de producție din' comuna Cio- 
răști, județul Vrancea.

în telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, C.C. ©1 P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se 
spune e Prevederile acestei hotă- 
rijri dovedesc încă o dată; grija

Aceste zile, dominate de frea
mătul muncii creatoare cu, care 

| întregul popor se pregătește să 
întîmpîne gloriosul jubileu al 
Partidului Comunist Român, 
ilustrează plinătatea de viață a 
unei națiuni libere, străbătu
tă de entuziasm constructiv. 

; A unei națiuni pentru care so- 
ciâlismul a d.evenit nu numai un 

x ideal de înfăptuit, un steag de 
luptă, ci însuși aerul pe care-1 
respiră, garanția realizării și a- 
firmariț sale în fața lumii. îm
plinirii celor mai înalte aspi
rații.

Deslușim în toate acestea ex
presia atașamentului definitiv 
al poporului român față de pre
zentul și viitorul său socialist, 
a înseși voinței unanime a țării 
de,a avea în fruntea sa Partidul 
Comunist. Rolul conducător al 

,1 P.C.R. este un rezultat istorie, 
•'consfințit azi de Constituția Re- 
| publici! noastre socialiste. în- 
| făptuit în tot ce reprezintă via- 
|ta, munca, năzuințele cele mai 
> înalte ale poporului. Partidul 

bună organizatoare -și propagan
distă pentru sport — a rămas,, 
în continuare, în consiliu, ba 
chiar i s-a încredințat funcția de 
președinte al asociației. Ea are 
acum ajutoare de nădejde în 
elevii Marian Iacovenco, Vio
rel Dumitrache, Florea Ghida, 
Teodor Dobrițoiu și Ștefan 
Gheorghe, elevi buni la învă
țătură și buni pe terenurile de 
sport.

După mai bine de două luni 
de zile întimplarea face ca tre
buri gazetărești să mă aducă 
din nou în orașul de pe Du
năre. De data aceasta am fost 
curios să aflu cum au evoluat 
lucrurile pe linie de. sport la 
Liceul nr. 5. și m-am interesat, , 
în amănunt, de activitatea ,

V. CABULEA

(Continuare in pag. a V-a)

Partidul Comunist
Român si

mișcarea democratică

VITAL AL ÎNTREGII
NOASTRE SOCIETĂȚI

a reușit să cucerească încrede
rea maselor, să dobindeaseă ro
lul de forță politică conducă
toare a societății noastre socia
liste datorită. înainte -de toate, 
devotamentului său față de po
por.' faptului că și-a identificat 
pe deplin ființa ’ cu interesele 
clasei ’muncitoare, cu năzuințele 
poporului spre dreptate _și li
bertate socială și națională. Țe
lul politicii partidului nostru, 
obiectul întregii lui activități a 
fost și este fericirea oameni
lor muncii, satisfacerea cerințe- . 
lor de civilizație și progres, fă
urirea societății socialiste.

Singur devotamentul n-ar fi 
fost însă de ajuns. Și n-ar fi 
fost suficientă nici înscrierea o- 
biectivelor sale în statute ori 
declarații programatice. Partidul 
s-a putut afirma ca forță con
ducătoare a națiunii noastre 
numai printr-o activitate crea
toare, realistă, desfășurată în ’ 
asa fel îneît masele să se convin
gă din practică de justețea li
niei și orientării sale politice. -

EDMOND NICOLAU
Marginalii la o sesiune a cercurilor științifice i 

din Institutul Politehnic-Bucuresti 1

Recenta sesiune a cercurilor 
științifice studențești din Insti
tutul politehnic București se în
scrie pe o linie normală — fără 
semne de exclamare — prin
tre faptele care au devenit 
tradiție in viața universitară. 
Dar, cu toate acestea, cei care 
au participat la ultima sesiune 
științifică a studenților Poli
tehnicii bucureștene — dedi
cată sărbătoririi semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân — au avut sentimentul net 
al unui real progres, cl tre
cerii unui prag important in 
activitatea acestor cercuri. Un 
coleg, cadru didactic cu func
ție de conducere în Institutul 
politehnic, îmi spunea intr-o

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit luni. 3 mai a.c., 
pe V. I. Drozdenko, ambasa-

»î

El si-a dovedit din plin capaci
tatea de a realiza o fuziune or
ganică între principiile generaț
ie ale mârxișm-leninismului și 
realitățile specitice naționale, 
între interesele clasei muncitoa
re, ale poporului nostru și cele 
generale ale socialismului.

în elaborarea politicii sale, 
partidul nostru s-a întemeiat și 
se întemeiază pe știința, pe cu
noașterea legilor obiective ale 
realității sociale. Luarea în 
considerare a cerințelor legilor 

-obiective 
ciale în 
expresie' _____  .
majore general valabile, 
progresului social, este o — 

... diție sine qua non a eficienței 
oricărei activități sociale și. cu 
atit mai mult, a activității poli
tice de conducere și organizare 
a societății în. ansamblu ; ig
norarea sau. nesocotirea lor 

<nu poate duce, decît la orientări 
greșite, la pierderea perspecti
vei revoluționare, la încetini
rea ritmului dezvoltării sociale.

pauză : „Numeroase lucrări ar 
putea figura, cu drept egal. în 
sesiunile științifice ale cadre
lor didactice". Vrînd să sub
linieze, prin aceasta, maturi
tatea la care s-a ajuns în ac
tivitatea cercurilor studențești, 
al* cercetării. Și avea dreptate.

N-ar fi posibil și nici nu ne 
propunem să trecem în revistă 
toate cele 24 de secții ale ac
tualei sesiuni studențești. Sint 
24 de domenii care l-au soli
citat pe viitorul tînăr inginer 
să parcurgă o arie extrem de 
largă, cuprinzind atit filozofia, 
estetica, organizarea întreprin
derilor. ca și diferitele disci
pline de profil.

Pentru că vorbim de aspecte 

externe a Televiziunii norve
giene.

în timpul primirii; pre
ședintele Consiliului de* Sfcat a 
acordat ziaristului norvegian, 
un interviu filmat.

Experiența României confir
mă că desfășurarea revoluției 
și edificarea victorioasă a noii 
orî-nduiri sociale ar fi fost de. 
neeonceput. fără cucerirea pu
terii politice, de către clasa mun
citoare și aliații săi, înlocuirea 
proprietății capitaliste cu pro
prietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție și desfi
ințarea, pe această bază, a ex
ploatării ■ omului de către om, 
crearea noii suprastructuri po
litice și ideologice, a culturii 
socialiste, întărirea statului so
cialist și dezvoltarea democrați- 

noi, ca și de varietatea preo
cupărilor. vom aminti de o 
temă care nu se înscrie printre 
preocupările inginerești clasice. 
Este vorba de cercetările care 
vizează : Estetica informațio
nală (Liviu Gaftea), Accepția 
contemporană a umanismului 
(Irina Atanasiu, St. Gheorghe), 
Acțiune, libertate, responsabi
litate (M. Lucian).

Rezervăm locul cuvenit și al
tor linii de preocupare, cum ar 
fi ceîe legate de aspectele so
ciale, studentul aspirant la 
inginerie spulberînd astăzi le
genda (neadevărată) a ingine- 

(Continuare in pag. a V-a)
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ROMÂNESC

Așteptarea

După „Căldura'*, același tînăr 
cuplu regizor-scenarist, Șerban 
Creangă — Horia Pătrașcu rea
lizează filmul AȘTEPTAREA.

Ce semnifică și confirmă a* 
cesta pentru doi din reprezen
tanții celei mai tinere generații 
de cineaști ? In primul rînd, pen
tru Horia Pătrașcu, autorul sce
nariului, abordarea în continuare- 
a unor subiecte contemporane. Și 
„Căldura? și „Reconstituirea11 și 
„Așteptarea" sint toate inspirate 
dintr-o actualitate imediată.: dru
mul unor personaje care trec din 
adolescență direct în confrunta
rea matură cu viața, „învingînd" 
ca în „Căldura" ori eșuînd trist 
ca în „Reconstituirea"". In AȘ
TEPTAREA, deși eroul filmului 
este un mecanic de locomotivă 
ieșit la pensie, cel care preia ne
văzuta ștafetă a meseriei de la el 
este un tînăr. Și nu este vorba 
numai de asta, de înlocuirea ti< 
nui om la locul de muncă ci — 
și este meritul incontestabil al 
scenariului — de o întreagă fi
lozofie asupra demnității pe card 
și*o însușește ținând ceferist de 
la muncitorul comunist care vrea 
sa)și lase nu numai mașina pe 
mîini bune dar și să știe că. ur
mașul lui este un om adevărat. 
Este aici o temă foarte frumoa
să, originală și în același timp 
de o importanță deosebită.

Trebuie spus că, pentru prima 
'dată în cinematografia româneas
că, scenariul a fost scris special 
pentru un actor, pentru cel care 
a fost neuitatul Ștefan Ciubotă* 
rașu. Rolul său, „nea Fane" ne 
oferă astfel, datorită faptului că 
actorul s-a stins din viață „brusc, 
absurd și incredibil" în plină pe
rioadă de filmare, o emoție a- 
parte, de un tragism autentic. 
Mai ales că in acest fUm, Ștefan 
Ciubotărașu ne-a dat întreaga 
măsură a talentului său, împli
nind tot ceea ce ne arătase în 
celelalte 22 de roluri cite a inter
pretat în filmele noastre.

Pretimpuria dispariție a acto
rului a făcut necesară restructu
rarea filmului pe baza materia
lului avut la dispoziție, reușin- 
du-se totuși, și in aceste condiții 
speciale, realizarea unei opere 
cinematografice. Ținînd cont în 
aprecierea lui de acest lucru nit 
putem omite observarea unei 
dejramatizări vizibile a subiec
tului. E vOrba de felul în care 
scenariul încearcă o prezentare 
a cotidianului într-un orășel ce 
let ine un obiectiv industrial în 
perspectivă prin deschiderea unui 
șantier important. In film apare 
numai această perioadă liniștită 
în care abia se presimte schim
barea. Nu ar fi fost lipsit de in
teres nici acest lucru dacă se 
păstra în întregime o viziune 
ponderată și nu se făcea — chiar 
puțin, așa cum s-a întîmplat — 
apel la un umor cu un conținut 
cam precar, insistîndu-se obosi
tor, inutil, pe un comic de si
tuație.

Ca și în „Căldura", Șerban 
Creangă abandonează narațiunea 
vrînd să ne ofere metafore, o- 
prindu-se însă la detalii adesea 
nesemnificative. In AȘTEPTA
REA două secvențe sînt pe de
plin edificatoare. Prima, a unei 
nunți în prezentarea căreia se 
renunță la o observație de bună 
tradiție cinematografică realistă 
pentru o singură „poantă"* fără 
3țect: o femeie corpolentă aduce 
purcei pe tavă în sunetele cu
noscutului marș triumfal din 
„Aida". A doua, idila de la pes
cuit terminată cu o îmbrățișare 
pare aduce aminte de țipătoarele 
soperți colorate ale vechilor ma
gazine săptămînale.

Ceea ce e buri în acest film» 
ztît. în scenariu cit și în regie, 
iparține unui fel de a vedea 
realitatea ca un „banal" continuu 
.^enzaționalizat", nu de a găsi 
neobișnuitul ci de a regăsi poe
zia firească a vieții de zi cu zi. 
Si sînt destule secvențe de acest 
fel: festivitatea de la depoul de 
locibmotive, cînd „nea Fane" 
pensionat își ia rămas bun de* la 
tovarășii de muncă, întîlnirea cu 
elevii cărora le vorbește despre 
activitatea lui de ilegalist etc. 
Acesta este de fapt „subiectul" 
filmului; viața întotdeauna plină

a unui bătrîn muncitor, a unui 
om simplu dintre cei mulți, de 
lingă noi.

AȘTEPTAREA este o reușită 
M acest sens și, mai ales, o: cale 
de urmat.

HUNEDOARA,
OAMENI Șl OTEL

Filmul documentar .realizat d.e 
'Alexandru Boiangiu, dintr-un 
ciclu închinat cetăților siderur
giei românești (^Triunghiul de 
Joc'1), este un excelent interviu 
cinematografic. Pinii nu de mult 
se credea bă un asemenea gen 
de discuții' filmate -ar fi un mo
nopol al televiziunii. Cum tot
deauna interesul spectatorului ră- 
mine. pentru conținut, pentru 
ceea „ce comunică un film, inter
viul cinematografic cunoaște în 
ultimul timp și o largă audiență 
de public. Unul din argumen
tele care justifică o- asemertett- 
popularitate o poate constitui și 
filmul HUNEDOARA, OAMENI 
ȘI OȚEL, interviu cu doj acti
viști de partid de la marele com
binat, doi comuniști care lucrea
ză la Hunedoara din anul 1948. 
Confesiunea lor este de fapt is
toria acestui oraș, o istorie vie, 
clocotitoare, povestită omenește, 
neocolindu-se nici luminile, 
umbrele.

TUDOR STANESCU

PARTIDULUI
(Urmare din pag. I)

permanentă a partidului și sta
tului nostru pentru imbunȘtăți- 

’’rea continui a nivelului de. viață 
a țăranilor cooperatori. în coope
rativa noastră, de exemplu, be
neficiază de pensie lunară pesta 
400 de țărani cooperatori.

Răspunzind grijii deosebite pe 
care partidul și statul nostru* , 
dumneavoastră personal, tovară- * 
șe Nicolae Ceaușescu, o purtați 
țărănimii cooperatiste, ne anga
jăm ca în anul 1971 să realizăm 
la cultura porumbului pe cele 
1100 ha 5 000 kg boabe 
la griu 3 000 kg boabe la 
sfecla de zahăr 35 000 kg 
la floarea-soarelui 2 300 
ha. In zootehnie vom

la ha, 
ha. la 
la ha, 
kg la 
obține, 

peste plan 200 litri lapte de ia 
fiecare vacă furajată, precum și 
300 porci grași. Prin realizarea 
acestor producții și valorificarea 
lor la fondul de stat vom realiza 
venituri peste plan.

Exprimîndu-și bucuria pentru 
atenția pe care conducerea 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, o manifes
tă față de dezvoltarea agricul
turii noastre socialiste, și față 
de viața celor ce muncesc pe. 
ogoare, țăranii cooperatori din 
comuna Domnești, județul Ilfov, 
se angajează ca in cinstea ani
versării semicentenarului Parti
dului Comunist Român și în în
tregul an 1971, să muncească cu 
toată abnegația pentru îndepli; 
nirea planului de producție 
depășirea acestuia la griu cu 
tone, la porumb boabe cu 
tone’ la floarea-soarelui cu 
tone, la legume cu 100 tone, 
lapte de vacă cu 350 hectolitri, 
la carne de bovine cu 10 tone.

Vă uiăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să trăiți 
mulți ani, pentru binele și fe
ricirea poporului nostru, se spu
ne în încheierea telegramei.

Membrii cooperativei agrico
le de producție din orașul Jibou, 
județul Sălaj, exprimă o adîncă 
recunoștință față de recenta 
hotărîre cu privire la unele mă
suri de îmbunătățire a condiții- ■ 
lor ’ .1
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Ne angajăm ca pe lingă în
deplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor din planul de produc
ție pe 1971 să depășim cu 200 000 

.lei veniturile din activitățile in
dustriale și din prestările de 
servîeK*- *■. - •/ .

Asigurăm conducerea superi
oară de partid, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în tele
grama adresată de către mem
brii cooperativei agricole .de 
producție, din comuna Codăiești, 
județul Vaslui, că vom depune 
toate eforturile. întreaga noas
tră capacitate de muncă pentru 
a îndeplini și depăși prevederi
le planului de producție, adu- 
cindu-ne în felul acesta prinosul 
recunoștinței noastre față de 
grija părintească cu care parti-
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la

de viață ale membrilor

Succese de prestigiu

dul ne călăuzește spre fericire ■■ țăranilor cooperatori din Huși, 
și prosperitate. județul Vaslui.

într-o altă telegramă se spu- Membrii cooperativei agricole 
ne î în numele tuturor membri- ■ de prqdușție „Scinteia‘*‘ din • co
lor de partid și al membrilor ’ mună L<uha, județtil Cluj, ‘ au 

primit cu deosebită satisfacție 
recenta hotărîre care exprimă 
grija permanentă pe care parti
dul nostru o acordă harnicei 
țărănimi cooperatiste. în dez
baterile care au avut loc în ca
drul formațiunilor de lucrm 
membrii cooperatori s-au an
gajat să munceasdă cu și mai 
multă abnegație pentru înde
plinirea- și depășirea planului 
de producție, pentru dezvolta
rea economico-organizatorică a 
cooperativei lor, pentru înfăp
tuirea mărețului program sta
bilit de cel de-al X-lea Congres

cooperatori, comitetul de partid 
din cooperativa agricolă de 
producție Puiești și consiliul de 
conducere al cooperativei agri
cole de producție Puiești, comu
na Valea Mare, județul Vilcea, 

• aducem vii mulțumiri Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru recentele mă
suri adoptate în scopul îmbu
nătățirii condițiilor de viață ale 
țăranilor cooperatori din patria 
noastră. •

Nutrim, tovarășe secretar gâ- 
neral, un sentiment de profun
dă mîndrie patriotică, venerație < 
și adine respect pentru activita
tea laborioasă desfășurată de 
Partidul Comunist Român, pen
tru eforturile și consecvența 
pilduitoare cu care dumneavoas
tră înșivă acționați în slujba 
progresului și civilizației^ a pro
pășirii României socialiste, jse 
spune în telegrama țăranilor 
cooperatori din comuna Tutova, 
județul Vaslui.

Ne angajăm să nu precupe
țim nici un efort pentru a apli
ca și promova neabătut norme
le și principiile partidului nos
tru, să acționăm fără preget 
pentru a obține recolte tot mai 
mari pe ogoarele noastre. ,dind 
peste plan la hectar, cite 200 kg 
floarea-soarelui, 300 kg porumb, 
100 tone struguri, 1 000 kg legu
me. De asemenea, vom realiza 

• în plus 500 kg lină, 50 hl lapte 
oaie și 4 tone carne de porc.

Țăranii cooperatori din cele 
trei cooperative agricole de pro
ducție din comuna Murgeni, 
județul Vaslui, au primit cu o 
deosebită satisfacție măsurile 
stabilite de conducerea partidu
lui cu privire la unele măsuri 
de .îmbunătățire a condițiilor 
de viață a membrilor coopera
tivelor agricole de producție. 
Hotărîrea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ne dă un nou 
imbold în activitatea pe care o 
desfășurăm pe ogoare. Asigu
răm Comitetul Central, pe dum
neavoastră personal, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea și depășirea 
producției agricole vegetale și 
animale planificate.

Asistenta socială și tratament 
gratuit, ajutoarele pentru inca
pacitate tempOtară de muncă, 
acordarea de concedii de ma
ternitate plătite femeilor care 
muncesc în cooperativele agri
cole și ajutorul lunar acordat 
pentru fiecare copil al membri
lor cooperatori atestă grija 
deosebită a conducerii partidu
lui nostru, a dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea ne
contenită a nivelului nostru de 
trai T- se spune în telegrama

ț
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al P.C.R., de ridicare continuă 
a României pe treptele tot mai 
înalte ale progresului si civili
zației.

Adoptarea noilor măsuri, se 
spune în telegrama țăranilor 
cooperatori și a celor cu gos
podării individuale din comuna 
Tulnici. județul Vrancea. vine 
să confirme încă o dată grija 
deosebită pe care o acordă par
tidul și statul nostru, personal 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, țărănimii din 
patria noastră, ridicării nivelu
lui de viață material și cultu
ral al întregului nostru popor. 
Ne angajăm să muncim neobo
sit pentru dezvoltarea șeptelu- 
lui, creșterea producției anima
liere. Astfel, numărul taurine
lor va crește cu 30 la sută față 
de 1970, iar al ovinelor cu 40 
la sută, fapt care va contribui’ 
la o mai bună aprovizionare a 
populației.

Țăranii cooperatori din co
muna Viile Dejului, județul 
Cluj, exprimă recunoștința lor 
profundă Comitetului Central 
al partidului. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija 
deosebită acordată membrilor 

. cooperativelor agricole de pro
ducție prin . recentele măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viață.

Ne angajăm tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. se spune în tele
gramă, să muncim cu elan 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan și să ne achităm cu cinste 
de sarcinile care ne stau în

în îndeplinirea planului
și a angajamentelor

Numeroase colective de 
muncă au trimis, în aceste 
zile, Comitetului Central al 
Partidului Cbmunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
telegrame în care anunță în
deplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate 
în cinstea semicentenarului 
partidului, hotar îrea de a

7//A

munci, în continuare, cu, efor
turi sporite pentru înfăptuirea 
obiectivelor pe care le au de 
realizat.

Muncitorii, țăranii coopera
tori și intelectualii din jude
țul nostru, se spune în tele
grama Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R. și a Con

siliului popular județean, ală
turi de întregul nostru popor, 
au dobîndit succese de seamă 
în toate sectoarele de activi
tate. Oamenii muncii din in
dustria județului au îndeplinit 
planul pe primele patru luni 
la toți indicatorii cu două 
zile înainte de termen. La 
export, s-au realizat peste 
plan aproape 6 milioane lei 

. valută, obținîndu-se beneficii 
suplimentare în valoare de 
peste 5 milioane lei. La rîn- 

. dul lor, lucrătorii din agricul
tura județului au reușit să 
încheie însămînțările la toate 
culturile în perioada optimă 
și la un bun nivel calitativ. în 
sectorul producției animaliere 
planul livrărilor la fondul de 
stat a fost depășit.

în aceste zile de eferves
cență creatoare a întregii 
noastre națiuni, se spune în 
telegramă, oamenii muncii de 
pe meleagurile sătmărene, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, se anga
jează să muncească cu și mai 
mult elan, consacrîndu-și în
treaga lor capacitate realiză
rii obiectivelor stabilite de cel

de-al X-lea Congres al parti
dului.

Raportăm cu satisfacție că 
muncitorii, tehnicienii și. ingi
nerii din întreprinderile in
dustriale ale județului, mobi
lizați și îndrumați de organe
le și organizațiile de partid, 
au realizat înainte de termen 
principalii indicatori de plan, 
și angajamentele luate în cin
stea aniversării partidului. 
Industria județului și-a înde
plinit sarcinile de plan pe 
primele 4 luni ale anului în 
proporție de 105,1 la sută, dînd 
peste prevederi produse in 
valoare de 75 milioane lei. 
ceea ce reprezintă o depășire 
cu 25 milioane lei a angaja
mentelor luate în cinstea 
de 8 Mai.

Oamenii muncii din 
ramureș, fără deosebire 
naționalitate, în frunte cu co
muniștii. își vor consacra toa
te forțele pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce le 
revin din mărețul program 
adoptat de Congresul al X-lea 
al partidului nostru pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

zilei
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CENTRUL VITAL
AL INTRKII NOASTRE SOCIETĂȚI

(Urmare din pag. I)

Expoziția deF. CALAFATEANU — „Lectură

semicentenarului
artă plastică dedicată

RADU STOICA — ,,Oameni“

Demonstrație muncitoreasca — 1936'

Expoziția de artă plastică 
închinată semicentenarului, 
care va reuni peste , 300 de 
lucrări și participarea a peste 
500 de artiști se conturează 
ea unul dintre evenimentele 
remarcabile ale manifestări^ 
lor noastre culturale din ul
tima perioadă. Această expo- 
ziție-fluviu a făcut neîn
căpător tradițional spațiu al 
sălii Dalles. Ea va fi cuprin
să, deci, în sala Dalles (pic
tură și sculptură), în sălile 
Ateneului Român (artă de
corativă și afiș), ca și în să
lile Muzeului de artă al 
R.S. România (artă decorati
vă și grafică). Participarea 
unor nume consacrate. din 
întreaga țară — maeștri și 
artiști din generația mijlo
cie — ca și a unor tineri cu 
personalitate artistică cert 
conturată dau acestei expo-

ziții caracterul unui eveni
ment cultural, de o excep- 

. țională însemnătate. Prin lu
crările expuse, creatorii aduc 
în veșmîntul artei un oma- 

■ giu luptei și sacrificiilor fă-. 
., cute pentru emancipare so-, 

cialâ și națională, a efortu
rilor pentru dezvoltarea mul
tilaterală a societății socia
liste, în fruntea cărora s-au 
aflat întotdeauna comuniștii 
și pe care recenta aniversare 
le însumează și rememorea
ză simbolic. Deși extrem de 
diferențiate stilistic și ca vi
ziune,. lucrările expuse se 
reunesc unitar în structura 
tematică a întregii manifes
tări. E vădit că tema a ferti
lizat un anumit spirit, un a- 
numit mod de cuprindere și 
oglindire a realității. Ea dă 
rigoare și coeziune atît ima
ginilor simbolice generaliza-

Avanpremieră la

toare. .Cit și. faptului viu, co
tidian surprins uneori, in ima-r 
ginea artistică cu pasiunea 
documentară a reporterului. 
Astfel, expoziția constituie, 
dincolo de aspectul său fes
tiv, omagial, și o experiență 
deosebită, capabilă să ofere 
opere autentice, de o elevată 
ținută artistică. Se vădește 
astfel, încă o dată, și într-un 
chip concret că programul u- 
nei expoziții, atunci cînd e 
înțeles generos și pus în 
slujba unui ideal social și 
estetic bine definit, a unei 
aspirații umaniste, stimulea
ză fantezia creatoare. în aș
teptarea vernisajului repro
ducem pentru cititorii ziaru
lui trei din lucrările pe 
dare le vom întîlni în' curind 
in Expoziția de artă, plastică 
dedicată semicentenarului 
Partidului.

ei, creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. întărirea 
rolului conducător al partidu
lui ș.a.

Rolul Partidului Comunist 
Român nu s-a redus însă și 
nu se reduce la simpla transpu
nere a legilor generale ale re
voluției și construcției socialiste 
în practica socială, iar expe
riența procesului de transfor
mare revoluționară a societății 
noastre nu constă doar în fap
tul că ea confirmă, verifică 
adevărul acestor legi. Trebuie 
ținut seama că cerințele gene
rale ale revoluției socialiste se 
realizează în mod concret, prin 
și în cadrul fiecărui popor. îm- 
brăcînd o diversitate de forme 
în funcție de particularitățile 
fiecărei țări. Legile generale 
determină deci numai esența 
hotărîrilor și deciziilor poli- 

partidului, dar nu și forma 
numărul și modul concret 
acțiune. Acesta trebuie să 
rolul politicii creatoare, 
analizei științifice a condi- 

social-economice și isto- 
concrete, al aprecierii 

lor cu gîndirea proprie — a fie
cărui partid comunist De aici, 
însemnătatea unității dialectice 
dintre general și particular, a 
luării în considerație a condiții
lor specifice sociale, politice, na
ționale, istorice din fiecare țară, 
a căror ignorare duce la soluții 
și decizii rupte de viață cu con
secințe negative pentru cauza 
construcției socialiste. „Succesul 
activității oricărui partid și mai 
ales a unui partid de guvernă
mânt — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceâușescu — este deter
minat de existența unei linii po
litice generale care să aplice 
principiile marxism-Ieninismului 
în conformitate, cu condițiile is
torice ale țării respective, cores
punzător fiecărei etape de dez
voltare a societății**.

O asemenea politică este de
finitorie pentru Partidul Comu
nist Român. Iar aceasta este 
ilustrată nu numai prin uriașa 
activitate teoretică și practică 
desfășurată în anii revoluției și 
construcției socialiste, care a fost 
strălucit confirmată prin victo
ria definitivă a socialismului. în 
țara noastră, ci și prin continua 
activitate intensă, multilaterală 
depusă zi de zi de către partid 
pentru a-și îndeplini cu succes, 
mai departe, misiunea istorică 
de a făuri socialismul și comu
nismul.

Socialismul nu poate fi privit 
ca o stare fixă, imuabilă. Ca 
orice organism viu, societatea so
cialistă se află în continuă miș
care. devenire, fiecare etapă 
nouă a construcției socialiste, 
și cu atît mai mult etapele su
perioare, aducînd cu sine o di
versificare și o complexitate 
progresivă a vieții economice, 
politice, științifice, culturale. Or. 
acest fapt presupune, atît teore
tic, pe planul conceptelor, cit 
mai ales pe planul practicii, 
căutarea și determinarea științi
fică a soluțiilor și măsurilor 
care răspund cel mai bine noilor 
cerințe ale dezvoltării societății. 
Sarcina conducerii societății 
noastre socialiste spre piscurile 
sale cele mai înalte potrivit le
gilor ei obiective de dezvoltare 
revine P.C.R., fapt care sporește 
tot mai mult responsabilitățile 
sale, rolul său social.

O expresie vie a adîncirii ro
lului partidului în toate dome
niile esențiale ale construcției 
socialiste o constituie elaborarea 
și aplicarea, îndeosebi după cel 
de-al IX-lea Congres al său. a 
unei game largi de măsuri pri
vind perfecționarea conducerii 
și planificării economiei națio
nale, metodele de organizare și 
conducere a vieții sociale. îmbu
nătățirea organizării administra- 
tiv-teritoriale a țării, dezvoltarea

bazei tehnice-materiale a socie
tății, înflorirea învățămîntului, â 
culturii și științei, adincirea de
mocrației socialiste, întărirea le* 
galității socialiste, ridicarea ni
velului de bunăstare a poporului.

Este important de sublimat că 
aceste măsuri nu sint luate sub 
presiunea unor insuccese, ci în 
condițiile dezvoltării ascendente, 
în ritm rapid a economiei și cul
turii. Ele sint un exemplu al mo
dului în care partidul nostru 
sintetizează necontenit experi
ența socială, studiază continuu 
și aprofundat noile fenomene 
ale vieții, confruntă în chip crea
tor principiile sale strategice și 
tactice cu dialectica dezvoltării 
sociale, stabilind în fiecare etapă 
calea de acțiune pentru lichida
rea vechiului, pentru triumful 
noului. Aceste trăsături definito
rii ale politicii P.C.R., vitalita
tea și eficiența lor sint puternic 
ilustrate și de hotăririle Con
gresului al X-lea, care, prin am
ploarea. diversitatea și însem
nătatea măsurilor de perfecțio
nare inițiate în toate domeniile 
au imprimat tuturor sectoarelor 
de activitate un suflu dinamic, 
au creat un larg teren de ma
nifestare neîngrădită a forțelor 
creatoare ale națiunii.

Dar misiunea partidului nu se 
reduce, firește, numai la elabo
rarea liniei sale politice, la 
cristalizarea soluției politice ; 
un partid revoluționar militează 
ca programele și lozincile sale 
să-si găsească corespondență în 
realitate, să fie transpuse în fapt 
Altfel, conducerea politică poate 
căpăta un caracter declarativ, 
intențiile rămînînd doar pro
clamate.

în viziunea partidului nostru, 
rolul său în societate are un ca
racter militant, activ. Documen
tele de partid subliniază cu con
secvență ideea că rolul conducă
tor al partidului în societate se 
realizează nu în mod declarativ, 
nu prin metode administrative, 
ci pe calea unei largi și susți
nute munci politice, organizato
rice și educative, pentru a an
trena și mobiliza masele la o 
participare susținută și conștien
tă în vedere înfăptuirii întocmai 
a programului și obiectivelor 
stabilite. Acest fapt are nu nu
mai o importanță principială, 
teoretică, ci și una practică deo
sebită. O hotărîre, o directivă a 
partidului transpusă în viață 
deschide cîmp de afirmare unor 
noi factori obiectivi, relevă noi 
și noi posibilități în dezvolta
rea vieții sale, ridică noi pro
bleme de rezolvat.

Așa de pildă, măsurile de 
•perfecționare a metodelor de or
ganizare și conducere a vieții 
sociale, de îmbunătățire a orga
nizării administrativ-teritoriale 
au dus la o mai mare mobili
tate funcțională a verigilor de 
bază în conducerea economică, 
administrativă, social-culturală. 
la creșterea sarcinilor și rolului 
organelor locale de partid și 
de stat.

Creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului este 
pusă în lumină de necesitatea 
perfecționării continue e vieții 
sociale, a asigurării convergenței 
formelor de organizare și meto
delor de conducere cu viața, cu 
mersul înainte al noii orinduiri. 
Concordanta măsurilor adoptate 
cu cerințele reale, consecvența 
cu care partidul activează pentru 
transpunerea lor în fapte, am
plele perspective pe care le des
chid vădesc forța conducerii de 
către partid a întregii societăți, 
evidențiază sensurile concrete 
ale creșterii rolului său social.

Conducerea de către partid a 
întregului proces al construcției 
socialiste se află într-o legătură 
organică de intercondiționare cu 
procesul legic al adîncirii necon
tenite a democrației socialiste. 
Partidul împletește armonios ro

lul său conducător cu ridicarea 
poporului la conducerea întregii 
activități sociale, asigurind ca 
toți cei ce muncesc să devină 
constructori conștienți ai socie
tății, coautori aj politicii parti
dului.

Partidul nostru s-a preocupat 
și se preocupă necontenit de a- 
sigurarea celor mai largi drep
turi și libertăți democratice 
pentru oamenii muncii, de par
ticiparea lor activă la guverna
rea țării, la elaborarea și apli
carea tuturor măsurilor care 
privesc mersul înainte al socie
tății. A fost dezvoltată activita
tea legislativă a Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de 
Stat în direcția aplicării neabă
tute în viață a legislației țării, 
a principiilor democratice. O a- 
tenție deosebită a fost acordată 
creșterii rolului în viața socială 
al organizațiilor de masă și ob
ștești, sindicale, de tineret, de 
femei, al organizațiilor coope
ratiste, uniunilor de creație și 
asociațiilor oamenilor de știință, 
însemnătatea activității acestor 
organizații rezidă în aceea că, 
prin caracterul lor larg, de masă, 
permit reflectarea nemijlocită 
a cerințelor diverselor categorii 
de oameni ai muncii în măsurile 
ce se adoptă, asigură o mai bună 
folosire a capacităților mobili
zatoare ale maselor largi popu
lare ale întregului organism so
cial. Acestor scopuri le cores
pund măsurile recente privind 
creșterea rolylui sindicatelor în 
viața socială. Pe această linie se 
înscriu și hotăririle Congresului 
al IX-lea al U.T.C. în legătură 
cu intensificarea și lărgirea acti
vității organizațiilor de tineret, 
cu creșterea rolului acestora în 
activitatea de edificare a noii 
societăți.

Creșterea rolului partidului 
presupune întărirea lui însuși. 
Dialectica dezvoltării partidului 
este de așa natură incit mani- 
festindu-se ca inițiator al înnoi
rilor în societate, o dată cu a- 

' ceste înnoiri, el însuși este supus 
unui proces de perfecționare, 
sporindu-și omogenitatea, coezi
unea. forța de acțiune, capacita
tea de mobilizare a maselor. Ți- 
nind cont de acest fapt, parti
dul nostru desfășoară o intensă 
si permanentă activitate în ve
derea ridicării muncii de partid 
la un nivel corespunzător cerin
țelor etapei actuale. întăririi rin
gurilor sale, dezvoltării calități
lor membrilor săi. în etapa ac
tuală capătă o importanță tot 
mai ,rrJare temeinica pregătire 
politică, ideologică, culturală și 
de specialitate a membrilor de 
partid. dezvoltarea spiritului 
partinic și a simțului lor de răs
pundere, adincirea continuă a 
democrației interne de partid.

Dar măsura în care partidul 
își îndeplinește misiunea sa 
socială este dată, în ultimă in
stanță, de progresul realizat și 
de dezvoltarea vieții materiale și 
spirituale a societății. Or, noua 
înfățișare a țării noastre aflată 
în nestăvilit urcuș oe scara ci
vilizației socialiste. înnoirea din 
teqnelii a întregii sale vieți re
prezintă cea mai convingătoare 
dovadă a ceea ce înseamnă forța 
transformatoare a politicii mar- 
xist-leniniste a Partidului Co
munist Român. Prestigiul și au
toritatea partidului in rindurile 
maselor sint astăzi mai puter
nice ca oricind, de-a lungul celor 
cinci decenii de existență a sa, 
poporul român convin gin du-se 
ca P.C.R. este purtătorul cel mai 
fidel al intereselor și năzuințe
lor sale fundamentale, călăuza 
sa încercată. Sub conducerea 
partidului, poporul nostru iși a- 
firmă tot mai puternic potente
le creatoare, demnitatea sa na
țională, își ridică patria pe noi 
trepte de progres și civilizație 
spre înfăptuirea pe pămîntul 
României a visului de aur al 
omenirii — comunismul.
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TINERII iNTiMPINĂ SEMICENTENARUL

PARTIDUL COMUNIST
ROMAN

DIN DEZBATERILE COLOCVIULUI NATIONAL

democratică

si mișcarea

studențească

Colocviul national studențesc organizat de Consiliul U.A.S.R. în cadrul 
manifestărilor politico-ideologice închinate sărbătoririi semicentenarului a 
prilejuit o amplă dezbatere de idei. Reprezentanți ai tuturor centrelor univer
sitare din țară au relevat, pe baza unei minuțioase documentări, a investigării 
unui vast material istoric, aspecte semnificative privind participarea studenților 
comuniști și democrați la lupta partidului pentru libertate, independență na
țională și progres social, rolul P.C.R. de factor conducător al societății noastre, 
de dinamizator al dezvoltării învățămintului românesc. Prin marea diversitate

PREZENTĂ VIE, SUB STEAGUL
PARTIDULUI, IN MARILE

BĂTĂLII DE CLASĂ PENTRU
LIBERTATE Șl DEMOCRAȚIE,
PENTRU 0 VIATĂ DEMNĂ
• ANDREI MARGA, student 

la Universitatea din Cluj ;
. „Prin politica de înlăturare a 

sistemului burghezo-moșieresc 
și trecerea la edificarea’ socia
lismului, partidul comunist a- 
vansa in practica istoriei-pers
pectiva reală a unei acțiuni so
ciale în care interesele vitale 
ale oamenilor muncii să se rea
lizeze plenar. Spiritului com
prehensiv cu care a abordat 
problemele specifice ale cate
goriilor sociale non-muncito- 
rești, dar situate obiectiv 
pe magistrala progresului so
cial, P.C.R. i-â asociat o vastă 
activitate de răspîndire a idei
lor politicii sale pentru... atra
gerea acestor categorii . sub 
stindardul luptei comune dusă 
sub conducerea clasei mun
citoare. Faptul că politica sa 
militantă 
identificat 
interesele 
cii explică 
a cuvîntului partidului, 
mentul unor mase largi mun
citori. țărani, intelectuali, la 
țelurile politicii partidului, în 
care vedeau propriile lor țe
luri. Partidul comunist inaugu
ra în viața societății românești, 
ppin forța clasei' pe care o 
mobiliza și conducea și a idea
lurilor sociale pe care le pro
mova, conștiința și convingerea 
unor posibilități noi de orga
nizare socială, progres multila
teral și realizare a deziderate
lor naționale și trecerea la or
ganizarea, sub conducerea cla
sei muncitoare, a unei largi 
coaliții de forțe sociale pentru 
restructurarea fundamentală a 
societății, edificarea unei orîn- 
duiri în care idealurile demo
crației, umanismului, indepen
denței naționale să fie nu nu
mai un țel de atins ci o auten
tică, directă, realitate. Așa 
se explică de ce încă din 
primii ani de existență ai 
P.C.R. studențimea progresistă, 
situîndu-se în miezul evenimen
telor, și-a manifestat adeziunea 
la platforma politică a partidu
lui comuniștilor, iar astăzi par
ticipă nemijlocit la activizarea 
unor cercuri largi de tineri."

Faptul că politica
și revoluționară s-a 

cu năzuințele și 
oamenilor mun- 

audiența largă 
atașa-

• VASILE NĂZĂRI E, 
GHEORGHE ZAHARIA, EI
GEN CORBAN, de la Faculta
tea de istorle-filozofie și 
ADRIAN TULBURE, de la Fa
cultatea de drept — FTniversi- 
tatea din Iași :

După ce evocă memoria unor 
patricți înflăcărați ca Timotei 
Marin, înscris la Facultatea de 
litere a Universității ieșene, 
care se numără printre primii 
inițiatori ai organizațiilor co
muniste studențești, fiind ares
tat și implicat în procesul din 
Dealul Spirei, Lucrețiu Pătrăș- 
canu, cunoscător și promotor al 
formelor de luptă preconizate 
de partid în rîndurile tineretu
lui. Elena Filipovici, A. Mihăi- 
leanu, F. Filipescu. referatul 
precizează că îndrumarea tine
retului de către Partidul Co
munist Român â contribuit la 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a mișcării democratice stu
dențești :

„Speriate de avîntul revolu
ționar al studențimii, a mani
festărilor și grevelor studen
țești democrate, devenite — sub 
impulsul bătăliilor de clasă 
conduse de Partidul Comunist 
Român, îndeosebi în anii cri
zei economice — forme curente 
de luptă ale tineretului studios, 
autoritățile au trecut Ia dizol
varea organizațiilor U.T.C. și a 
altor organizații ale tineretului 
și studenților. Dar, în ciuda re-

presaliilor, mișcările greviste 
din anii 1929—1933 se bucură 
de sprijinul larg al studenți
mii. în condițiile intensificării 
acțiunilor Gărzii de fier, unealtă 
a celor mai reacționare și a- 
gresive cercuri imperialiste, par
tidul a pus un accent deosebit 
pe, atragerea tineretului la lup
ta împotriva tendințelor de fas
cizare a țării, a politicii de în- 
feudare a României intereselor 
Germaniei hitleriste. în acest 
sens, încă de la constituirea sa, 
Comitetul Național Antifascist, 
care număra printre fondatori 
pe studenții Alexandru Sahia 
și Constanța Crăciun, s-a pre
ocupat. sub influența partidu
lui, de organizarea tineretului 
în grupe, asociații și ligi anti
fasciste, care aveau să ducă 
mai tîrziu la închegarea Comi
tetului Antifascist al Tineretului 
din România. Celulele uteciste 
de la Facultatea de litere și 
filozofie, Academia comercia
lă din București, de la Facul
tatea de litere și filozofie și 
de la Facultatea de medicină 
din lași au organizat seminarii, 
cercuri de studii, dezbateri a- 
supra modalităților de luptă 
împotriva cercurilor profasciste 
din universitate. împotriva ino
culării' ideologiei tenebroase a 
legionarilor în rîndul tineretu
lui studios. Un număr mare de 
studenți s-a încadrat în „Miș
carea antirăzboinică", organiza
ție locală condusă de Partidul 
Comunist Român. Către sfîrșitul 
anului 1935 se constituie Fron
tul Studențesc Democrat, orga
nizație care reunește, .pe plat
forma luptei antifasciste . stu
denți comuniști, socialiști, na- 
țional-țărăniști. țărăniști radi
cali și independenți. Scopul 
frontului era înscris cu majus
cule pe frontispiciul organului 
său de presă „Studentul ro
mân" : „Voim unitatea de luptă 
studențească". Deviza sa era : 
„Cultură, libertate și pace". 
Printre fruntașii secțiilor loca
le ale Frontului Studențesc 
Democrat se numărau la Bucu
rești : Miron Constantinescu, 
Constanța Crăciun, Gellu Naum, 
Alexandru Bălăci, de la Facul
tatea de litere și filozofie; 
Gheorghe Rădulescu, Mihai Ha- 
șeganu, Vasile Malinschi de la 
Academia comercială ; George 
Macovescu, Corneliu Mănescu, 
Petre Vulpescu, de la Drept; la 
Iași : Alexandru Bîrlădeanu, 
Constantin Zosin, Alexandru 
Voitinovici, Paul Radu ; la Cluj; 
Zoe Bugnariu. Ștefan Cleja, E- 
duard Mezincescu, Ton Vințe șl 
alții. în fața pericolului fascist 
si a pregătirilor de război, 
Frontul Studențesc Democrat, 
îndrumat de partid, a chemat 
studențimea să se integreze în 
lupta pentru apărarea indepen
denței și suveranității țării.. A- 
nalizînd situația internațională 
din vara anului 1936, Miron 
Constantinescu. secretar în, 
cursul anilor 1935—1938 al Bi
roului din București al Frontu
lui Studențesc Democrat, releva 
că pericolul unui nou război 
mondial obligă la organizarea 
și activizarea forțelor pacifiste, 
al căror motor trebuie să fie 
tineretul. în cuvîntul adresat la 
o întrunire revendicativă din 23 
ianuarie 1936 a Frontului Stu
dențesc din Capitală, transfor
mată într-o impresionantă ma
nifestare antifascistă, Gheorghe 
Rădulescu,' președintele Fron
tului Studențesc Democrat, sub
linia necesitatea unirii studen
ților democrați în lupta reven
dicativă, evidențiind, totodată, 
rolul important al acțiunilor 
studențești antifasciste în. apă-

tematică a comunicărilor prezentate de studenți, prin participarea la dezbateri 
a unor personalități de prestigiu ale vieții noastre publice, colocviul a reușit 
să redea o imagine complexă și veridică a realităților care privesc condu
cerea mișcării democratice studențești de către Partidul Comunist Român, 
prezența activă a studențimii în viața social-politică a țării, participarea la 
efortul constructiv al întregului popor. în pagina de față prezentăm cîteva 
extrase din comunicările susținute de studenți.

lui revoluționar al poporului, al 
comuniștilor, cit și promovarea 
acțiunii practice, concrete, în 
conformitate cu perspectiva dez
voltării viitoare a națiunii noas
tre socialiste. Ea își găsește ast
fel temeiul obiectiv în însăși 
dezvoltarea societății, cinstirea 
și promovarea tradiției constitu
ind un elemente esențial al afir
mării conștiinței continuității 
istorice.

Inovația culturală, economică 
sau de orice altă natură nu este 
de fapt altceva debit afirmarea 
in alt plan a spiritului valoric 
al tradiției, ea dind roade nu-

mai atunci rind își formulează 
ca premise cunoașterea caracte
risticilor esențiale ale omului 
societății contemporane, cu mul
titudinea și varietatea sa de ma
nifestări. Dialectica inovație-tra- 
diți© implică în sine înțelegerea 
faptului că tradiția de astăzi.este 
noul de odinioară, iar noul va
loric al prezentului poate, de vOni 
tradiție pentru omul de xniine. 
Contemporaneitatea, .semnificată 
predominant de inovație, nu are 
doar un sens temporal ci. poate 
mai mult, o continuitate valori
că și totodată valorizantă a tra
dițiilor înaintașilor".

necesar la concluzia că orîndui- 
rea noa'stră. sistemul în conti
nuă perfecționare al democrației 
socialiste creează cadrul firesc 
peiițru înscrierea statutului so
cial-politic activ al tinerei ge
nerații universitare în sfera ac
țiunii . practice, a intervenției 
directe., împreună cu toate for
țele națiunii.- în -procesul com
plex de făurire a societății so
cialiste multilateral ’■dezvoltate".

PARTICIPARE TOT MAI ACTIVĂ

VIATA SOCIAL-POLITICĂ
1

TĂRII, LA ACTIVITATEA
PERFECȚIONARE CONȚI-

NUĂ A SOCIETĂȚII
CRISTOIU. student la

rarea intereselor poporului 
muncitor, a suveranității și in
dependenței țării.. Studențimea 
democrată a continuat să se o- 
pună tot mai energic provocă
rilor fasciste. „Studentul român1* 
din 17 martie 1936 lansa ape
lul : „Studenți, în fața perico
lului fascismului din afara țării 
trebuie demascat și distrus, în 
primul rind fascismul trădător 
dinlăuntrul țării. Jos fascismul, 
promotorul războiului !** In a- 
ceastă perioadă cînd se. întărește 
tot mai mult propaganda reac
ționară în mediul universitar, 
presa studențească progresistă 
se angajează în apărarea cul
turii naționale împotriva defor
mărilor mistice, obscurantiste. 
Relevante pentru spiritul în 
care a înțeles să se manifeste

- studențimea progresistă sînt 
rîndurile lui Grigore Preoteasa, 
publicate sub titlul Să ne apă
răm cultura — „Avem o cultu
ră românească și tinerească, 
atacată zi de zi din toate păr
țile. în locul ei, se caută infil
trarea curentelor barbare ale 
ideologiilor retrograde. Ni se 
răpește cultura proprie sufle
tului nostru și mijloacele prin 
care o putem ’ cîștiga. De ce ne 
vor mintea întunecată ? De ce 
ne vor neștiutori de adevăr? De 
ce ne vor dezorientați ? De ce 
ne vor turmă mare șî proastă, 
masă de manevră pentru inte
rese care nu sînt ale noastre ? 
De ce nu ne lasă să citim, să 
scriem gîndurile noastre, să vor
bim și să cîntăm" ? La Uni
versitățile din București, Iași, 
Cluj, la .................................
cademia 
fășoară _ __ . ___
„subterană" împotriva regimu
lui antonescian, pentru retra
gerea țării din războiul antiso- 
vietic, răspîndindu-se manifeste

Politehnică, 
comercială 
o susținută

la A- 
se des- 

muncă

CU ÎNTREGUL

și foi volante, difuzîndu-se zia
rele ilegale comuniste, ziarele 
legate de orientarea democra
tică. Se întăresc celulele U.T.C. 
din facultăți, apar primele co
mitete patriotice. Din inițiativa 
partidului iau ființă, în 1943, U- 
niunea Patrioților și Frontul 
Patriotic antihitlerist, organiza
ții la care aderă și un număr 
mare de studenți. Un manifest 
editat de un grup de studenți 
în 1944 se adresa tineretului u- 
niversitar cu următoarele cu
vinte : „Sînt momente în care 
a te ocupa senin de carte și a-ți 
\edea liniștit de treburile perso
nale, în vreme ce lumea cloco
tește sub imperiul marilor de
riziuni istorice, devine nu doar 
o impietate ci o crimă împotri
va țării. Noi, studenții, am fost 
întotdeauna în primul rînd pen
tru cauza neamului. Nici o ini
țiativă generoasă nu s-a luat 
în mica noastră țară fără ca ea 
să nu se lege de o luptă studen
țească. N-avem dreptul să ne 
sustragem de la linia acestei 
glorioase tradiții. Să luăm, ar
mele împotriva dușmanului hit- 
lerist. Nu vrem să fim aserviți 
politicii de trădare a antoneș- 
cienilor. Trăiască România Li
beră."

Finalizînd procesul îndelungat 
și perseverent al mobilizării de 
către Partidul Comunist Român 
a tuturor forțelor democratice 
și antifasciste, al colaborării .cu 
toate grupările patriotice, insu
recția armată din august 1944, 
istorică ridicare la luptă a po
porului român; a demonstrat cu 
vibrantă forță de convingere că, 
alături de muncitori, țărani a șî 
alte forțe progresiste ale socie
tății. tineretul studios a fost 
însuflețit de hotărîrea fermă de 
a lupta pentru zdrobirea fascis
mului și salvarea patriei."

organizațiile de bază. Desfășu
rată,sub conducerea P.C.R., ac
tivitatea. Uniunii Asociațiilor 
Studențești din - România. — de
venită după Conferința a VIII-a 
a U.A.S.R. organizație unică re
prezentativă, politică și profesio
nală a tineretului universitar, 
parte integrantă a Uniunii Ti
neretului Comunist — primește 
noi dimensiuni izvorîte din com
petența și responsabilitatea pro
prie a activității partidului, în. 
exercitarea importantelor sale 
atribuții. Școala partidului, de 
formare a gîndirii politice a ti
neretului este o școală completă, 
multilaterală, capabilă să dez
volte maturitatea și responsabi
litatea. în perspectiva rolului 
social pe care-l deține studen
țimea, o .modalitate, importantă 
de atragere a unor mase din ce 
în ce mai largi .a tineretului 
universitar Ia viața de organi
zație o constituie permanenti
zarea educației politice. Studen
tul de azi se proiectează ca 
viitor specialist nu numai din 
punct de vedere profesional, ci 
și al conștiinței politice,.care a- 
sigură înțelegerea deplină a 
semnificației integrării Jui so
ciale. în acest cadru cultivarea 
tradițiilor, cinstirea înaintașilor 
reprezintă un important factor 
de, educație patriotică.

TINERET AL

• STELIAN MOȚIU — stu
dent Ia Facultatea de drept din 
București :

„Una din dimensiunile funda
mentale ale națiunii socialiste 
este tradiția ca imagine con
centrată și activă a- spirituali
tății valorice a trecutului în 
construcția societății prezentu
lui. Legătura firească între1 tre
cut și prezent, tradiția 
în propria semnificație. 
ziile unei istorii trăite 
menii propriului popor, 
realizat al înaintașilor

TĂRII, PE BARICADELE
RECONSTRUCȚIEI Șl PE

ȘANTIERELE CONSTRUCȚIEI 
SOCIALISMULUI

într-o serie de referate și 
luări de cuvînt a fost evidențiat 
faptul că după răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste tineretul 
studios s-a angajat activ în lupta 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății, acțiunile sale 
încorporîndu-se organic în lovi
turile succesive pe care partidul 
le-a dat forțelor reacționare ce 
mai încercau să frîneze mersul 
obiectiv al istoriei.

• ADRIAN NOVAC, student 
la Institutul politehnic din Ti* 
mișoara :

„Studențimea română, forma
tă și călită în lupta comună a 
forțelor progresiste și demo
cratice. sub . conducerea parti
dului comuniștilor, s-a afirmat, 
în baza pregătirii sale specifice, 
ca exponent și promotor al nou
lui. Aceasta a făcut ca ea să 
participe la frămîntările poli
tice ale timpului de pe poziții 
în general progresiste. Ea a fost 
alături de forțele al căror pro
gram viza ridicarea economică 
a României, apropierea ei de 
situația țărilor civilizate. Ase
menea convingeri au fost con
centrate și orientate într-un 
șuvoi ferm de către Partidul 
Comunist Român, care și-a în
scris în programul său revolu
ționar atragerea intelectualității 
progresiste pe calea luptei pen
tru socialism. Uniunea Tineretu
lui Comunist a găsit adepți în
flăcărați printre studenții acelor 
vremuri, care sub flamura de 
luptă a partidului au militat 
pentru răspîndirea ideilor mar- 
xism-leninismului, a cuvîntului 
lucid și mobilizator al P.C.R. 
Răspunsul studenților la chema
rea secretarului general de a- 
tunci al Comitetului Central 
al U.T.C., tovarășul 
Ceaușescu — „Uniunea^ Tinere
tului Comunist e sigura că stu
dențimea română va înțelege 
marea ei misiune. Studențimea 
română va trebui să facă din

Nicolae

universități și facultăți adevă
rate focare de cultură și știință'* 
— a fost entuziast și unanim. 
Studenți au lucrat pe șantierele 
patriotice pentru reconstruct;a 
și construcția de noi .localuri de 
învățămint, au adus o importantă 
contribuție în acțiunea de alfa
betizare a populației, premisă 
necesară a revoluției culturale 
din lume. Insă în perioada refa
cerii economice totul a fost 
gîndit în ampla perspectivă a 
viitorului. în preocupările parti
dului problema pregătirii ca
drelor cu calificare superioară 
care să conducă procesul com
plex al industrializării, al trans
formării socialiste a agricul
turii, ■ să înfăptuiască sarcinile 
revoluției culturale, s-a înscris 
ca un obiectiv de seamă, izvorît> 
din însăși evoluția țării către 
socialism. Școala superioară a 
onorat tradiția marilor înaintași 
în știință, a confirmat pe de
plin, prin realizările sale. în- 
crederea partidului. Porțile ei 
au fost și sînt larg deschise fii
lor întregului popor.-Au fost șî 
sînt ani în. care s-a format și 
se formează intelectualitatea so
cialistă — factor militant activ' 
și consecvent pentru progresul 
multilateral al patriei. încrede
rea cu care partidul învestește 
tînăra intelectualitate — studen
țimea țării, a făcut ca în anul 
1956 să fie înființată Uniunea 
'Asociațiilor Studențești ’ -din 
România, organizație cu carac
ter profesional care, împreună 
cu Uniunea ' Tineretului Comu
nist. a mobilizat'’ tineretul stu
dios la îndeplinirea sarcinilor' 
majore ce-i reveneau prin spe
cificul său în societatea .socia
listă.

în soluționarea problemelor 
complexe cu care sînt con
fruntate, asociațiile studențești 
primesc un sprijin prețios din 
partea organizațiilor de partid, 
de Ia nivel central și pînă la

poartă 
conclu
de oa- 
efortul 

____ __ „________înălțat 
la nivelul valorii' autentice și 
angajante pentru constructorii 
de astăzi ai socialismului. „E- 
vocînd faptele înaintașilor noș
tri — remarca tovarășii! Nicolae 
Ceaușescu — cunoscînd erois
mul și curajul cu care ei au 
înfruntat vicisitudinile timpului, 
pentru a-și apăra pămîntul. li
bertatea și independența, noi 
facem operă de educație națio
nală și mobilizam cunoștințele 
noastre la lupta pentru ridica
rea în condițiile actuale pe o 
treaptă tot mai înaltă a glo
rioaselor tradiții ale trecutului". 
Patriotismul, în esența sa. se. 
manifestă prin cuhoăștere, con
vingere, - sinceră adeziune și ac
țiune. ' Cunoașterea tradițiilor 
revoluționare înseamnă tocmai 
înțelegerea lucidă a faptelor, 
înseamnă o permanentă rapor
tare a activității studentului la 
sensul dezvoltării istorice a so
cietății. Convingerea se- reali
zează pe baza unei cunoașteri 
profunde, temeinice și, deci, 
prin adeziunea fiecăruia la rea
lizarea sarcinilor care stau -în. 
fața dezvoltării multilaterale a 
societății.

Asociațiile studențești, alături 
de școala și celelalte mijloace 
de educare a tineretului, au o- 
bligația ca, pregătind omul de 
mîine al societății noastre, să 
cultive la tineret nu numai’res
pectul, admirația față de măre
țele înfăptuiri ale generațiilor 
anterioare .în toate domeniile ac
tivității sociale, ci mai ales, res
ponsabilitatea față de viitorul 
patriei, față de toate contribu
țiile sau schimbările de direcții 
sociale sau culturale - din epoca 
noastră, față de promovarea mai 
departe a culturii și civilizației 
noastre ; să educe tineretul nu 
spre o angajare formală, decla
rativă față de anumite idealuri 
sau valori, ci spre hotărîrea de 
a le servi cu totală dăruire de 
sine, stare de spirit tradusă în
tr-o atitudine activă și fermă; 
Parte componentă a educației 
comuniste a studenților, educa
ția patriotică, prin, cultivarea 
tradițiilor de luptă revoluționa
ră' a înaintașilor, a eroismului 
omului nou constituit într-o 
nouă- și trainică tradiție,1 ce urcă 
Ia suprafață în toate colectivele 
de oameni ai muncii, • încadrați 
în fronlul . devenirii României; 
este o educație a personalității 
angajate în procesul de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Educația patrio
tică îmbină'prin conținutul său 
specific, -atit respectul trecutu-

• ION ___
Universitatea din Cluj :

„S-ar putea obiecta în ter
menii filosof iei — și nu fără 
temeică noul partid de gu
vernământ. .avangarda clasei 
proletariatului, are de partea sa 
istoria, acțiunile sale fiind deci 
în concordanță cu sensul obiectiv 
al dezvoltării sociale. Numai .că 
în rezolvarea problemelor poli
tice concrete, istoria este- un 
partener mult prea pătimaș, ex- 
primîndu-și voința de cele mai 
multe ori pe perioade întinse de 
timp, risipind-o în nenumărate 
fapte sau evenimente care tre
buie să poarte, în condițiile fău
ririi noii orînduiri, pecetea ne
cesară și justă a factorului su- 

' biectiv. în orice -caz. politicește 
vorbind, nici un partid jcomunist 
nu a așteptat și nici nu poate 
aștepta ca istoria să construias
că pentru țara în care el guver
nează uzinele și’ fabricile de 
care are nevoie. La toate aces
tea trebuie să adăugăm situația 
în care partidul comunist cu
cerește puterea într-o țară ale 
cărei structuri social-economîce 
sînt rămase mult în urmă,1 pro- 
punîndu-și s-o ridice Ia nivelul 
țărilor avansate, din punct de ve
dere economic. Se pune cu acui
tate în acest caz o problemă 
fundamentală și anume aceea 
de a preîntimpina eventuala ne
înțelegere din partea poporului pe 
care-l conduce, și, mai mult, de 
a-1 angaja cu toate forțele In 
realizarea obiectivelor dezvoltă
rii economice și social-politice.-

Creșterea rolului conducător 
al Partidului Comunist Român 
— legitate. a etapei actuale de 
dezvoltare a țării noastre — de
curge și din procesul de perfec
ționare și adîncire a democra
ției socialiste în toate domeniile 
vieții sociale, «în plan economic, 
politic, cultural. Anțrenarea și 
activizarea maselor de oameni 
ai muncii Ta elaborarea decizii
lor de importanță majoră peh- 
tru societate constituie un pro
ces complex, legat de găsirea 
unor modalități și căi concrete 
de participare colectivă, in care 
se impune prezența activă a 
factorului politic, a partidului 
comunist. Trebuie relevată aici 
preocuparea constantă a parti
dului în direcția diversificării și 
perfecționării formelor de con
sultare a maselor largi de oa
meni ai muncii, de dezbatere 
publică a tuturor măsurilor me
nite să contribuie la dezvoltarea 
multilaterală a societății socia
liste. Avem în vedere îndeosebi 
măsurile luate în ultimul timp 
pentru dezvoltarea activității 
organizațiilor de masă și ob
ștești. investite cu atribuții' și 
competențe sporite, cu mijloace 
eficiente de antrenare a mase
lor, de valorificare a experienței 
și inițiativei, colective. în acest 
context, . Uniunea Asociațiilor 
Studențești din România cunoaș
te o continuă perfecționare prin 
lărgirea competenței sale în'pro
bleme vizînd întreaga viață uni
versitară, munca și preocupările 
multilaterale ale studențimii.
• ADRIANA ȘIMLOVTCI, 

studentă la Universitate, A- 
DRIAN NOVAC și PETRU AN- 
DEA, studenți la Politehnică — 
Centrul universitar Timișoara :

„Statutul' social-politic activ 
al, studențimii din. patria noas
tră decurge firesc din atașa
mentul profund la politica in
ternă și externă a partidului, di
mensiunea fundamentală a în
tregii .generații a amfiteatrelor. 
Studenții României socialiste — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — se integrează 
organic și dinamic în procesul 
de angajare a tuturor forțelor 
națiunii noastre . la realizarea 
idealului de progres multilateral 
al, țării".

Arătînd că în marile eforturi 
și sacrificii pe care le-a făcut 
poporul se înscrie și cota ne
cesară dezvoltării accelerate a 
unui învățămint superior mo
dern. orientat pe baze științifice, 
căruia i-au fost conferite res
ponsabilități clare în realizarea 
politicii partidului în domeniul 
cadrelor de înaltă calificare, cu 
o importantă contribuție la 
ceea oe lumea a numit ..mira
colul românesc", referenții au 
evidențiat importanța pe care o 
are în acest sens perfecționarea 
organizării politice a studen
țimii, creșterea rolului conferii 
organizațiilor studențești în 
întreaga viață universitară, mai 
ales după elaborarea Directive
lor C.C.al P.C.R. și a Legii învă
țămintului, procesul de . lărgire 
continuă a democrației uni
versitare, condiție a partici- 
cipării eficiente a studenți
lor, împreună eu cadrele di
dactice, la rezolvarea proble
melor legate de modernizarea și 
evoluția școlii noastre supe
rioare.

„Priri statutul său social-politic, 
studențimea este 'vital interesată 
de nivelul ■ calitativ la care se 
situează pregătirea viitorilor 
specialiști pentru noua lor pro
fesiune. pentru’ viață. Realită
țile contemporane ale tării 
noastre, stadiul aciuai al dez
voltării și cunoașterii umane inr 
dieă necesitatea ca învățămîntul 
superior Să se concentreze cu 
precăflere în direcția- dezvoltării 
gîndirii personale a studentului, 
a însușirii metodologiei munci* 
de documentare și cercetare 
științifica, , pentru asigurarea

• unei pregătiri fundamentale, de 
profil larg, care să permită o 
bună specializare '^țerioară. în 
activitatea productivă. Conside
răm că determinantele studen
țimii sînt profesîonalitatea, in
teresul profund pentru cunoaș
terea, și dezbaterea problematicii, 
politice, modul de organizare șî, 
în consecință, responsabilitățile 
sale și ale organizațiilor politice 
în care se integrează. Eforturile 
pe care trebuie să le. întreprindă 
asociațiile pentru creșterea, res
ponsabilității studenților față de 
însușirea cunoștințelor, în vede
rea pregătirii șî formării lor ca 
specialiști capabili să răspundă 
cerințelor din ce in ce mai com
plexe ale activității de după 
absolvire sînt înscrise în docu
mentele Conferinței a VIII-a ca 
rezultat al dezbaterii largi a re
prezentanților întregului tine
ret studios.

Elementele desprinse din ana
liza statutului social-politic ac
tiv al tinerei intelectualități din 
patria noastră reliefează preg
nant îdeea că studențimea, de
parte de a se limita la cadrul 
universitar propriu-zis, participă 
efectiv, la organizarea si condu
cerea vieții Sociale a țării, bene
ficiind, alături de întregul tine
ret, de toți oamenii muncii, de 
largi forme și modalități insti- 
tuționalizate, prin care își aduce 
contribuția la perfecționarea ne
întreruptă a societății. Astfel, 
Uniunea Asociațiilor Studen
țești din România' organizație 
unică și reprezentativă a tine
retului universitar. ca membră 
alături 'de toate celelalte orga
nizații politice și obștești, a 
Frontului Uniunii- Socialiste, 
contribuie nemijlocit la dezba
terea și rezolvarea colectivă a 
problemelor majore ale evoluției' 
și perfecționării vieții noastre 
economice și sociale. De aseme
nea. trebuie remarcată prezența 
reprezentanților studențimii în 
forurile de partid, ceea ce. 
pentru diverse nivele, îmbogă
țește substanțial .experiența, po
litică a organizației noastre, 
prin cunoașterea și aplicarea ce
lor mai noi și mai eficiente me
tode de acțiune. Organele puterii 
de stat — Marea Adunare Na
țională și consiliile populare — 
cuprind,; în rîndurile lor, repre
zentanți ai tineretului studen
țesc, care participă activ Ia ela
borarea deciziilor în probleme 
fundamentale ale mersului as
cendent al societății. în mod 
concret, studențimea ia parte, 
prin însăși poziția sa socială 
specifică, la procesul de perfec
ționare multilaterală a școlii su
perioare corespunzător exi
gențelor contemporane. în acest 
sens, prezența Uniunii noastre 
în colegiul. Ministerului învăța- 
mîntului oferă condiții optime 
pentru exercitarea mandatului 
cu care organizația studențească 
a fost investită, de a contribui 
lai traducerea în viață a politirii 
partidului nostru în domeniul 
învățămintului. Instituirea orga
nismelor colective de decizie si 
conducere din institute și facul
tăți, recenta mărire a număru
lui de reprezentanți ai studen
țimii din consilii șî senate oferă 
modalitatea practică de partici
pare a tineretului studios, ală
turi de ceilalți factori de răs
pundere, Ia viața universității, 
Ia realizarea optimă a sarcinilor . 
cu care este investită școala 
superioară.

Toate acestea conduc în mod

• ILIE BADESCU și IO AN 
DAN — ștudenți la Universita
tea din București.

. „în ‘aceșt ăens, abordarea unor 
coordonate ale democrației și 
învățămintului semnifică do
rința noastră de angajare res
ponsabilă din ‘ perspectiva înțe
legerii profunde 
$i sarcinilor 
complexitate, în 
modernizare 
superior, de deschidere a -școlii 
superioare 
majore ale societății noastre. în 
direcția înfăptuirii unei reale 
dertiocrății-trebuie să-subliniem : 
că în concepția partidului nostru : 
deriioCrafia privește nu numai 
rhodul, metoda, mecanismul in
stituțional de participare a ma
selor largi ,1a decizie, ci'și con
ținutul acestei forme , institutio
nal^’. programul social-politic și 
economic, scopul acestui pro
gram.’ Sub acest aspect demo
crația socialistă, care. în esență.’ 
exprimă participarea poporului” 
la conducere, realizează condi- -p 
ția principală a imei democrații. . 
reale. în. această ,perspectivă 
credem ca profilul instrucției și . 
formării specialistului trebuie 
să corespunda unei finalități ca- 
litativiste a învățămintului.’Prin ' 
aceasta. înțelegem- realizarea _ • 
funcției de inițiere a tiparului 
în statutul social-profesional care. 
este pîrghia de legătură cu exi
gențele institutionale ale sferei ; 
productive.
< Se despr;a.d din Documentele _ 
partidului două direcții princir 
pale ale procesului de perfecție- ... 
nare a învățămintului ; pe de o 
parte., deschiderea acestuia că
tre practică, către viața socială 
globală și pe de altă parte, de
mocratizarea instituțiilor de în- 
vățamînt. îmbunătățirea conți
nutului învățămintului implică 
în mod necesar evaluarea și in
terpretarea modului de? viață si * 
de gîndire șl. societății. întrucît- 
scopul educației este pregătirea 
pentru, viața - înseamnă .că pro
gramul educativ nu se poate 
realiza dorit ■ printr-o împletire 
a sa cu analiza realității socia
le existente. Instruirea ruptă de 
viață, de problemele concrete 
ale acțivitătu e^nornice și so
ciale este insu^'-cientă ; studen
tul trebuie să aibă posibilitatea 
de a-și hotărî singur atitudinile 
și de a adopta el însuși- decizii 
în diferitele situații. această . 
perspectivă, sporește responsa- .. 
bilitatea masei de studenți. al 
cărei, grad de participare la 
problemele structurii Universi
tății exprimă personalizarea sa 
și eficiența climatului democra- . 
tic. înțelegind prin aceasta ac- > 
tivizareâ gîndirii tineretului u- i 
niversitar și, cu precădere, a I 
gîndirii sale social-politice ră- 
mîne- mereu actuală pentru stu
denți sarcina de mare responsa- . 
bilitate morală și civică de a se 
ridica ' Ia conștiința, clară a 
vremii noastre și a sarcinilor 
societății noastre.

Realizarea unei efective de
mocrații nu este posibilă în . 
afaia unei responsabilități din 
partea individului. Concepînd 
democrația în accepțiunea sa 
clasică deliberată ca securitate 
a individului și libertatea ca 
liber, exercițiu al unei fornie .de' ; 
autoritate, responsabilitatea po
litică devine., piatra unghiulară 
îți considerarea responsabilității 
sociale. în afara responsabilității 
nu este posibilă- o poziție con
structivă nici în direcția proble
melor ridicate,-nici în direcția 
perfecționării mecanismului în
suși. Responsabilitatea studen
țească privește latura pregătirii 
profesionale, sinteză a obliga
țiilor față de societate. Respon
sabilitatea este legată de înseși 
perspectivele societății noastre • 
de conștientizarea raportului 
biunivoc conform căruia nu nu
mai societatea are obligații față 
de cetățeni ci, aceștia datorează 
societății împlinirile lor. Incon
testabil că datoria primă pe li
nia unei depline responsabilități 
a studentului este cea legată de 
lătura profesională, de procesul 
formației individuale.

. Condițiile de autonomie de
plină a asociațiilor studențești, 
alături de orientarea' Universi
tății către problemele societății 
noastre constituie cadrul optim 
de fortificare a responsabilității 
studentului. Odată creat acest 
cadru de eficientă manifestare a 
studentului, prin inițiativă și 
opțiune, apare stringent actuali
zată sarcina unei profunde cu
noașteri a realităților societății j 
noastre, a intereselor ei funda
mentale, a concepției marxiste ’ 
despre lume în funcție de care 
se vor structura criteriile axio
logice și etice, prin care indivi
dul se raportează responsabil la 
problemele politico-sociale și ale 
activității concrete.

a necesităților 
actuale, de mare 

procesul de 
a învățămintului

către problemele
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La ieșirea din, șut

io Întrebări

io RĂSPUNSURI

PENȚRUȚINERITCARE DORESC 
SĂ ÎMBRĂȚIȘEZE

J PROFESORI, DIRI-j 

GINȚI, EDUCATORI ! | 
I din școlile generale 
| de la orașe și sate. | 
I Ministerul Minelor, 

Petrolului și Geolo-1 
1 giei VA INVITĂ să 

I sprijiniți acțiunea de | 
| popularizare a școli- 
I lor profesionale mi-1 

niere în rîndul viitori- 
I lor absolvenți, pe ca- 
| re în decursul anilor 
I i-ați pregătit pentru 

studiu, muncă în via- 
"ță.
r_ __ __ __ __

I 

I 

I
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• ȘCOALA PROFESIONALA 
BAIA-MARE — JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Str. Victoriei nr. 154, telefon 
2868

pregătește urmâtoorele me
serii :
— electrician de mină |
— lâcâtuș de minâ ;
— mecanizator miner;
— electrician <5e întreținere 

și reparații ;
— lăcătuș mecanic industria 

construcțiilor de mașini;
— strungar ;
— electromecanic aparate 

de măsură și automati
zare ;

— operator la producerea 
metalelor neferoase ;

— operator la fabricarea 
compușilor sulfului și 
îngrășămintelor cu fos
for ;

pentru :
— Centrala minereurilor ne

feroase Baia Mare ;
— întreprinderea de foraje 

și lucrări geologice spe
ciale București.

— Centrala minereurilor 
neferoase Deva j

—* Centrala minelor de fier 
și nemetalifere Cluj ;

— întreprinderea minieră 
Rm. Vîlcea.

MESERII CU PROFIL MINIER

• ȘCOALA PROFESIONALA 
LUPENI — JUDEȚUL HU- 
NEDOARA.

Str. Viitorului nr. 27, telefon 
210

pregătește j
— mecanizator mines'! 
pentru»
•— Centrala Cărbunelui Pe

troșani.

• ȘCOALA PROFESIONALA 
ORAȘUL Dr. PETRU 
GROZA — JUDEȚUL BI
HOR.

Str. Fruntașilor «a 19, tel. 
642

pregătește următoarele me
serii :
— electrician de mină-ș 
“• lăcătuș de mină ;
— mecanizator minerș
•— preparator de minereuri; 

sondor de mină.
pentru t
—• întreprinderea minieră

Bihor;
Combinatul cărbunelui 
Oradea ;
Centrala minelor de fier 
și nemetalifere Cluj ;

-* întreprinderea minieră 
Dobreșfi t

— Centrala minereurilor ne
feroase Deva j

— întreprinderea minieră 
Moldova Nouă j

-e Trustul metale rare 
București)

—< întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări 
geologice Cluj.

țjW 1. Care este profilul meseriei de rfieca- 
nizator miner ?

Meserie de un profil nou, apărută ca 
urmare a introducerii progresului tehnic 
în industria minieră din țara noastră, 
oferă posibilitatea pregătirii unor munci
tori calificați care să deservească ma< 
șini și utilaje de extracție de înaltă teh
nicitate — haveze, combine, complexe me
canizate. Spre deosebire de minerul tra
dițional, mecanizatorul minier execută 
lucrări de extracție a substanțelor mi
nerale utile în condiții de mecanizare a- 
vansată, condiții care favorizează redu
cerea la minimum a efortului fizic.

2. Ce trebuie știut despre meseriile 
„electrician de mină" și „lăcătuș de 
mină" ?

4. Ce cunoștințe profesionale și de cul
tură generală primesc elevii școlarizați 
în meseriile cu profil minier ?

Cadrele didactice care predau în școlile 
profesionale miniere au o vastă expe
riență, ceea ce permite asimilarea de că
tre elevi a unor temeinice cunoștințe de 
cultură generală (matematică, fizică, chi
mie). Aceasta favorizează, în mod firesc, 
însușirea, la un nivel corespunzător, de 
către elevi a cunoștințelor de speciali
tate (mecanică, electrotehnică, exploatări 
miniere, studiul materialelor, organe de 
mașini, mașini miniere, protecția muncii, 
organizare și planificare). Se asigură ast
fel formarea unui muncitor de pregătire 
complexă, cu un bagaj larg de cunoștințe 
tehnice și de cultură generală.

i în procesul de mecanizare și automati- 
I zare a activității miniere, un rol de sea- 
! mă îl dețin electricienii și lăcătușii de 

mină. Meseriile au un conținut distinct, 
dar cei ce le vor îmbrățișa au un scop 
comun : să contribuie la exploatarea ju 
dicjoasă a utilajelor și agregatelor mi
niere. în timp ce electricianul de mină 
se ocupă de întreținerea și repararea în
tregului echipament electric din subteran, 
lăcătușul de mină răspunde de partea 
mecanică a tuturor tipurilor de utilaje și 
a instalațiilor de la frontul de lucru pînă 
la gura minei.

Prin activitatea lor specifică, atît unul 
cît și celălalt sprijină efectiv munca me
canizatorului minier, pentru a-1 scuti de 
eforturi fizice prea mari și a-i da posi- 

” o productivitate 
cărbuni și mine-

bilitatea să realizeze 
înaltă în abatajele de 
reuri.

3, Cine prelucrează

5. Ce loc ocupă instruirea practică în 
procesul de învățămînt ?

în procesul de învăjămînt se realizează 
un echilibru bine definit între pregătirea 
teoretică și cea practică, aceasta din urmă 
avînd un rol deosebit în formarea profe
sională a viitorilor muncitori calificați. 
Practica se înfăptuiește atît în ateliere- 
școală și. laboratoare modem utilate cît 
și în unități miniere de producție, la 
locuri de , munca special amenajate pen
tru elevii școlilor profesionale, sub grija 
și îndrumarea maiștrilor instructori sau a 
unor specialiști de prestigiu din produc
ție. Elevilor li se oferă posibilitatea să 
lucreze direct cu utilaje și aparatură cu 
grad mare de tehnicitate, familiarizîn- 
du-se treptat cu procesul de extracție și 
de preparare, ceea ce le asigură, în final, 
o integrare profesională rapidă.

• ȘCOALA PROFESIONALA 
BARZA-CRIȘCIOR

Județul Hunedoara, telefon 
592

pregătește următoarele me
serii :
— electrician de. mină j
— lăcătuș de mină ;
— preparator de minereuriț
— mecanizator miner;
—■ electrician de întreținere 

și reparații;
— frezor, rabotor, mortezor;
— lăcătuș mecanic industria 

construcțiilor de mașini;
— lăcătuș construcții meta

lice.
pentru :
— Centrala minereurilor ne

feroase Deva ;
— Centrala minelor de fier 

și nemetolifere Cluj ;
— întreprinderea minieră 

Hunedoara, comuna Te- 
liuc ;

— întreprinderea minieră 
Rm. Vîlcea ;

— întreprinderea de pros-- 
pecțiunj și explorări geo
logice — Cluj,-

— întreprinderea de foraje 
și lucrări geologice spe
ciale București ;

— Trustul metale rare Bucu
rești ;

— Salina Praid, comuna 
Praid.

Primii pași se fac totuși privi ud

3. Cine prelucrează substanțele mine
rale utile extrase din subteran ?

Preparatorul de cărbune și preparatorul 
de minereuri. Profilul acestor două me
serii este condiționat de procesul de pre
parare a substanțelor minerale utile, 
muncă deosebit de complexă și care ne
cesită cunoștințe variate de chimie, me
canică, electrotehnică, tehnologia mate
rialelor etc. Cu alte cuvinte, preparatorii 
de cărbune și de minereuri sînt acei 
muncitori care realizează legătura dintre 
procesul de producție început în subteran 
și continuat la suprafață, asigurînd prin 
munca lor materii prime pentru ramurile 
hotărîtoare ale economiei naționale.

6. Duratele de școlaritate sînt aceleași 
pentru toate meseriile?

Perioada de școlaritate variază în 
funcție de complexitatea meseriei și de 
școafa generală absolvită. Astfel, tinerii 
care au promovat clasa a VIII-a a școlii 
generale vor mai învăța 3 ani în școala 
profesională dacă vor să se califice în 
meseriile de „mecanizator minier", „e- 
lectrician de mină“ și lăcătuș de mină". 
Dacă îmbrățișează meseriile de „prepa
rator de cărbune" și „preparator de mi
nereuri", vor face numai 2 ani de școală 
profesională. Tinerii care au absolvit 
școala generală de 10 ani, sînt școlarizați 
în toate meseriile enunțate mai sus pe o 
durată de numai 2 ani, cu excepția pre
paratorilor la care durata este de 1 an 
și 2 trimestre.

7. Ce condiții de viață au elevii din 
școlile industriei miniere ?

Elevii învață în săli de clasă spațioase 
și dotate cu mobilier adecvat. Internatele 
și cantinele școlilor asigură confort și 
condiții de viață civilizate. în timpul 
liber viitorii muncitori au la dispoziție 
biblioteci și săli de lectură, săli și tere
nuri de sport. An de an sporește gradul 
de dotare al școlilor, profesionale din 
această ramură, contribuind nemijlocit 
la îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
elevilor pe timpul școlarității, fiind un 
stimulent însemnat în pregătirea lor pro
fesională și cetățenească.

8. Ce li se asigură tinerilor absolvenți 
după școală ?

Absolvenții școlilor profesionale sînt 
repartizați în producție pe baza contrac
tului de școlarizare încheiat cu întreprin
derile miniere. Acestea le asigură locu
ințe confortabile, locuri de muncă, co
respunzătoare meseriei învățate, salarizare 
avantajoasă, program de lucru optim.

9. Ce avantaje conferă absolvenților 
salarizarea din ramura minieră ?

Salarizarea muncitorilor din acest do
meniu de activitate este superioară altor 
ramuri ale economiei naționale. Cîteva 
exemple : mecanizatorul minier este sala
rizat la angajare, cu un salariu de pînă la 
67 lei/post, iar după numai 3 luni de stagiu 
primește pînă la 76 lei/post, în funcție de 
categoria întreprinderii la care este re
partizat ; electricianul de mină și lăcătușul 
de mină primesc pînă la 61 lei/post la 
angajare și pînă la 67 lei/post după 3 luni 
de stagiu, în aceleași condiții. Este, după 
cum se observă, o salarizare care permite 
tinerilor absolvenți să-și realizeze o bună 
situație materială încă de la începutul 
activității profesionale.

10. Ce se poate spune despre progra
mul zilnic de lucru în industria minieră ?

Tncepînd cu sfîrșitul anului trecut în 
industria minieră, la unele întreprinderi 
se experimentează ziua de lucru de 6 
ore. Se prevede ' ca pînă în anul 
1973 acest sistem să fie generalizat 
pe întreaga industrie minieră. Reducerea 
zilei de lucru constituie un avantaj de
osebit în raport cu alte ramuri indus
triale, oferind tinerilor absolvenți posi
bilitatea să frecventeze, după programul 
de lucru, diverse forme de perfecționare 
specifice învățămîntului tehnic și de cul
tură generală.

pînă în anul 
fie generalizat

I
I

I
I

I

I

U
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E BINE SĂ REȚINEȚI

• ȘCOALA PROFESIONALA 
MOTRU-STREHAIA

Județul Gorj — telefon 88 
pregătește următoarele me
serii :
— mecanizator miner;
— electrician de mină ;
— lăcătuș de mină ;
— lăcătuș mecanic industria 

construcțiilor de mașini;
— sudor;
— strungar.

pentru :
— Combinatul cărbunelui 

Tg. Jiu ;
— întreprinderea miniera 

Dobrogea-Constanța ;
— întreprinderea minierâ 

Rovina rî.

I
I

La concursul de admitere se pot prezenta promovații clasei a VIII-a și absolvenții 
școlii generale de 10 ani — ciclul complet, care nu au depășit vîrsta de 18 ani împliniți 
pînă la 31 decembrie 1971,

înscrierile la concursul de admitere se fac la sediul fiecărei scoli sau întreprinderi 
miniere în perioada 1 iunie-5 iulie 1971, pe baza următoarelor acte : ’
— certificat de naștere în original și copie ;
— certificat de absolvire în original sau adeverință de promovare a clasei a VIII-a sau a X-a;
— fișa medicală eliberată de școala generală absolvită sau certificat medical eliberat de 

circumscripția sanitără la care candidatul se află în evidență ;
buletin de analiză a singelui și rezultatul examenului radiologie pulmonar (radioscopie. 
radiografie sau microradiografie) efectuate cu cel mult trei luni înainte de concurs.

Concursul de admitere va fi precedat de examinarea medicală, care se va efectua cu 
1—3 zile înainte de începerea probelor scrise.

Probele scrise vor avea loc în 7—8 iulie, iar cele orale între 9—14 iulie;
Se dau probe scrise și orale la matematică și fizică din programele școlare ale clase

lor V—VIII și respectiv din programele școlii generale de 10 ani, în funcție de ciclul 
absolvit.

Probele scrise și orale se dau de toți tinerii care se înscriu la școlile profesionale 
miniere, cu excepția celor care candidează la meseria „mecanizator miner".

I
I
I
I
I
I

I

1

LA MESERIA MECANIZA
TOR MINER — CANDI- 
DATII NU SUSȚIN EXAMEN 
DE ADMITERt.

Tinerii, absolvenți ai școlii 
generale de 10 ani, sau 
promovații clasei a VIII-a 
sînt admiși direct, pe bază 
de teste în zilele de 7—8 
iulie 1971.

Testele constă din între
bări elementare sau exer
ciții simple pentru verifi
carea cunoștințelor de cul
tură generală și pentru 
orientare profesională.

Rezultatul testării se no
tează cu puncte.

ADMITEREA ÎN SCOALĂ 
SE FACE ÎN ORDINEA NU
MĂRULUI DE PUNCTE OB
ȚINUT DE CANDIDAȚI, în 
limita locurilor prevăzute 
prin planul de școlarizare.

8

• ȘCOALA PROFESIONALA 
MOLDOVA NOUA — 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVE- 
RIN.

Str. N. Bălcescu nr. 119, te
lefon 36 prin Orșova

pregătește următoarele me
serii :
— sondor forai extracție ;
— mecanizator miner
pentru :
— întreprinderea minierâ 

Moldova Noua ;
— întreprinderea de foraje 

și lucrări geologice spe
ciale București.

Puțuri de extracție la Livezeni

• ȘCOALA PROFESIONALA 
IACOBENL — JUDEȚUL 
SUCEAVA.

Str. Minelor nr. 2, telefon 6.

pregătește următoorele me
serii :

— electrician de minăj 
•— mecanizator miner;
— preparator de minereuri;
— lăcătuș de mină ;

pentru >

— Combinatul minier Su
ceava — Gura Humoru
lui ;

— Exploatarea minieră Le
șul Ursului;

— Exploatarea minieră Fun
dul Moldovei;

— Exploatarea minieră Va
tra Dornei •,

— Salina Cacica — județul 
Suceava.

• ȘCOALA PROFESIONALA 
PETROȘANI — JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Bd. Republicii nr. 7, telefon 
1575

pregătește următoarele me
serii :
— electrician de mină t
— lăcătuș de mină ; 
pentru :
— Centrala cărbunelui Pe

troșani.

• ȘCOALA PROFESIONALA 
CÎMPULUNG —JUDEȚUL 
ARGEȘ.

Șoseaua Națională nr. 108, 
telefon 2003

pregătește următoarele me
serii :
— electrician de mină j
— lăcătuș de mină ;
— mecanizator miner; 

electrician de întreținere 
și reparații;

— mecanic motoare com
bustie internă ;
— lăcătuș auto-moto. 
pentru :
— întreprinderea minieră 

CîmpuJung ;
— întreprinderea minieră 
Dobrogea — Constanța ;
— Centrala minelor de fier 

nemetalifere Cluj;
—i întreprinderea minieră

Hunedoara — Teliuc ;
— Trustul Metale Rare 

București;
— întreprinderea de foraje 

lucrări geologice speciale 
București;

— întreprinderea de pros
pecțiuni și. explorări geo
logice Cluj;

•— Combinatul minier Su
ceava — Gura Humoru
lui ;

— Salina Praid, comuna 
Praid ;

— Solina Ocna Dej;
— Centrala minereurilor ne

feroase Deva.

— școlarizare gratuita ;
— hrană substanțială în limita alocației legale;
— cazare gratuită și confortabila în internate (pentru elevii cî căror susținători iegali au

I domiciliul în altă localitate);
— articole de igienă corporală ; 
— manuale școlare, în folosință ;

I — costul integral al transportului dus-întors, în vacanță ;
— echipament (pufoaică, pantaloni vătuiți, bluză și pantaloni de doc, salopetă, căciulă, 

bocanci, sandale, cămăși etc.).
— 20—30 la sută din plata cuvenită pentru munca efectiv prestată pe timpul practicii în 

întreprindere (în numerar și carnet .C.E.C.) ;
profesionale ?

__________... r______ ,.j, la locuri de muncă corespunzătoare cu meseria absolvită ;
— realizarea unor salarii avantajoase în rețeaua tarifară a ramurii miniere, superioară altor 

î din economia națională ;
‘ionarea pregătirii profesionale pe măsura introducerii progresului tehnic în industria 

minieră ;
— ridicarea nivelului profesional prin școli de maiștri, putînd deveni conducători și organi

zatori direcți ai procesului de producție;
— înlesniri pentru a urma liceul seral sau fără frecvență, deschizîndu-li-se astfel calea spre 

institutele de învățămînt superior.

■ întreprindere țin numerar
...Și după absolvirea școlii pi
— încadrarea în producție, la 1“ IUUIIAUI 

ramuri

— perfecțiiI
9

Sume importan
te sînt alocate 
pentru con
strucția locuin
țelor destinate 

minerilor

• ȘCOALA PROFESIONALA ANINA 
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Str. 1 Mai nr, 5, telefon 1 diesel și electrice ;

pregătește următoarele me- pentru s
serii :

—- întreprinderea minieră
— mecanizator miner ; Anina ;
— lăcătuș de mină ; — întreprinderea minieră
—• electrician locomotive Moldova Nouă.

• ȘCOALA PROFESIONALĂ FILIPEȘTI 
— JUDEȚUL PRAHOVA
Str. 1 Mai nr, 3, telefon 14 
pregătește următoarele me
serii :
— electrician de mină ;
— lăcătuș de mină ;
— mecanizator miner;
*— frezor, rabotor, morte

zor ;
— strungar;
— sondor de mină.
pentru :
— Centrala cărbunelui Plo

iești ;

*— întreprinderea minieră 
Dobrogea — Constanța.

*— întreprinderea minieră 
Cîmpulung ;

*— Combinatul minier Su
ceava — Gura Humoru
lui;

— întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geo
logice — Cluj.

■— Salina Cacica.

• ȘCOALA PROFESIONALĂ 
JUDEȚUL HARGHITA.

B-dul Republicii nr. 82, tele
fon 8

pregătește următoarele me
serii :

— electrician de mină ;
— lăcătuș de mină ;
— mecanizator miner;
— preparator de minereuri.

BĂLAN

pentru :
— Combinatul minier Bă

lan ;
— întreprinderea minieră 

Căpeni;
— întreprinderea minieră 

Harghita — Miercurea 
Ciuc ;

■— întreprinderea minieră 
Dobrogea — Constanța.

• ȘCOALA PROFESIONALĂ 
ZLATNA — JUDEȚUL 
ALBA.

Str. T. Vladimirescu nr. 14, 
telefon 121

pregătește următoarele me- 
serji :

— electrician de mină ;
— lăcătuș de mină ;
— mecanizator miner ;
— preparator de minereuri;
— sudor;
— strungar;
— operator la fabricarea 

compușilor sulfului și în
grășămintelor cu fosfor.

pentru :

— Centrala minereurilor ne
feroase Deva ;

— întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări 
geologice Cluj ;

— întreprinderea de foraje 
și lucrări geologice spe
ciale București ;

— Trustul metale rare Bucu
rești.

PAGINA REALIZATĂ de 
I. BODEA, Au colaborat în 
calitate de consultanți : 
ing. A. BUDEANU și 
dr. I. TEICH
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Sosirea in Capitală a tovarășilor
Gyorgy Aczel și

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a primit din partea regentului 
Greciei, general Gheorghios Zoilakis, vii mulțumiri pentru 
felicitările transmise cu prilejul celei de-a 150-a aniversări 
a Zilei naționale a Greciei.

¥
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialists 

România, Ion Gheorghe Maurer, a primit mulțumiri din 
partea primului ministru al Greciei, Gheorghios Papadopou
los, pentru felicitările transmise eu prilejul Zilei naționalei

finalele au debutat
auspicii

La invitația C.C. al P.C.R., 
luni seara au sosit în Capitală 
tovarășii Gyorgy Aczel și Zol- 
tan Komocsin, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.S.U., împreună cu 
Laszlo Perjesi, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U^ 
care vor face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost îri- 
tînipinați de tovarășii Manea

Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Per
manent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ni- 
colae Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față Fereno 
Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și mem
bri ai ambasadei.

Intîlnire la C. C. al P. C. R
Luni după-amiază, tovarăș 

șui Paul Niculescu-Mizil^f. 
membru al Comitetului Exe«*t!: 
cutiv, al Prezidiului Perma-j 
nent. secretar al C.C. al P.C.R.,' 
s-a întîlnit cu tovarășul Al
fredo Abarca, membru al Co
misiei Politice, al Secretaria
tului C.C. al Partidului Co
munist Peruan, care a parti
cipat la lucrările sesiunii ști-

înțifice organizate în cinstea 
semicentenarului Partidului 
Comunist Român și a făcut o 
vizită în țara noastră.

A participat tovarășul Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Intîlnirea a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

în cursul acestei săptămîni 
vor desfășura mai multe întîl— 
niri internaționale de fotbal. 
Miercuri, 5 mai, au loc nu mai 
puțin de 4 meciuri contînd pen
tru preliminariile turneului o- 
limpic : Spania—Turcia ; Dane
marca—Elveția ; Austria—Lu
xemburg și Bulgaria—Anglia, 
în meci amical se întîlnesc pri
mele reprezentative ale Elve
ției și Poloniei.

Duminică, 9 mai, în campio
natul european au loc trei par
tide ! Cipru—Spania ; Irlanda— 
Italia și R.D. Germană—Iugo
slavia.

L

Luni seara au plecat în 
R. S. F. Iugoslavia, pentru a 
participa la cel de-al II-lea 
Congres al autoconducerii, 
calitate de observatori :

Din partea C.C. al P.C.R., Va
sile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. secretar al Consiliului 
Rational al Frontului 
Socialiste ;

Din partea Uniunii 
a Sindicatelor din 
Gheorghe Petrescu,

în

Unității
Generale 
România, 
membru

?n Editura politică 
a apărut:

JEAN GERBIER, C, Al- 
MARD: r,OrganiMbre. Con
ducere. Memorator". Vol. I 
(trad, din limba Franceză). 
Colecția. „Biblioteca orga
nizării și conducerii $ti-in-

supleant al C.C. al P.C.R.* vice
președinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. ;

Din partea Uniunii Tineretu
lui Comunist, Voinea Coriolan, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C. Pra
hova.

La invitația Ministerului _ în- 
vățămintului, a sosit în Capitală 
o delegație din R.D. Germană, 
condusă de Hans Joachim Boh- 
me, ministrul pentru învățămîn- 
tul superior și de specialitate 
din această țară.

A «părut!
„PRESA NOASTRĂ'

Revista Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă 

România
Anul XVI nr. 4 (180) 1971

Rezultatele finale din întîl- 
nirile contînd pentru primul 
tur al zonei europene (grupele 
A și B) a „Cupei Davis“ la 
tenis. Budapesta: Ungaria- 
Polonia 5—0 (Baranyi-Nowic- 

6—4. 6—0 ; Gulyas- 
7—5, 6—3, 6—0) ;

Belgia-Grecia 3—1 
(Drossart-Gavrilidis 6—4. 6—4, 
6—1 ; Hombergen-Kaloghe- 
ropoulos 3—6, 6—4, 6—2, 3—6, 
6—6 — întrerupt din cauza în
tunericului, nu se mai joacă) ? 
Mondorf : Luxemburg-Monaco
5— 0 (Baden-Viviani 6—4, 
3—6, 9—7. 6—3 ; Brasseur- 
Trucchi 4—6, 9—7, 6—3. 6—2) « 
Perugia : Italia-Bulgaria 5—0 
(Zugarelli-Ghenov 6—4, 6—
6— 3 . - -
6—3, 
Portugalia-Turcia 
din-Silva
6—3,
6—0, . .
Cehoslovacia-Republica Arabă 
Unită 4—1 (Pala-Ibrahim 
Mahmoud 6—4, 6—2, 6—3 g
Moataz Sonbol-Kodes 7—5, 
6—3, 6—4).

ki 6—4, 
Gasiorek 
Atena :

Di Matteo-B. Pampulov
6—3, 6—1) ; Lisabona : 

" “ 4—1 (Ay-
5—7, 4—6, 6—2,

6—2 ; Vilela-Gursoy
6—3, 6—4) ; Cairo i

I l

! CURÎND PE ECRANE

George Motoi,

producție a studioului 
cinematografic București 

scenariul si regia : 
MALVINA URSIANU.

CU : ___
Gyorgy Kovâcs, Cornel 
Coman. Alexandru Dra
gan, Mihai Pălâdescu, 
Ion Roxin, Silvia Ghelan 
Silvia Popovici, Mihaela 
Juvara, Gilda Marinescu, 
Lucia Mureșan, Tanti Co
cea, Virginica Romanow
ski, Ion Finteșteanu.

imaginea : Nicolae Gi
rardi ; muzica : Richard 
Oschanitzky; decoruri : 
arh. Nicolae Drâgan.

(Urrnare din pag. I)

cîteva tipuri de mașini-unelte. 
în 1965 se ajunsese la o pro
ducție de 7 163 bucăți, pentru 
ca la finele cincinalului să se 
atingă o producție anuală de 
14138 bucăți. O dinami
că ascendentă și grăitoare. 
F.M.U.A.B. și-a adus în acest 
context o contribuție de pri
mă importanță.

— Ce reprezintă, concret, 
pentru economia, națională, a- 
similările dv. în perioada cin
cinalului parcurs ?

— In primul rînd, ne spune 
tehnicianul Gh. Popescu, 
membru în Comitetul U.T.C. 
— reducerea substanțială a 
importului de mașini-unelte. 
De pildă, nici un utilaj din 
familia celor asimilate de noi 
și despre care vorbea ingine
rul Niculescu nu se mai im
portă. Pentru economia națio
nală aceasta însemnează o e- 
conomie de cca. 100 milioane 
lei-valută. Dar semnificațiile 
nu se reduc la atît. Asimila
rea unor produse la nivelul 
celor mai bune produse simi
lare realizate de firmele străi
ne, însemnează concomitent 
Ridicarea nivelului tehnic al

producției noastre, 
zarea și creșterea 
sale economice, îmbunătățirea 
nivelului de pregătire profe
sională a muncitorilor și spe
cialiștilor, calificarea lor la 
un nivel superior și, in același

moderni- 
eficienței

timp, lărgirea gamei de pro
duse ale industriei noastre* 
vandabile la export.

Intr-adevăr — pentru a re
ține chiar și numai acest ul
tim fapt relatat — asimilînd 
într-un timp record diversită
țile de tipodimensiuni, atri- 
buindu-le performanțe și cali
tăți intrinseci superioare, co
lectivul F.M.U.A.B. a reușit în 
același timp să le impună pe 
piața externă ca produse pres
tigioase. competitive. în pre
zent, 45 la sută din producția 
sa se exportă în peste 40 de

țări, printre care unele cu ve
che tradiție în construcția de 
mașini-unelte.

— Cred că pentru a vă face 
o imagine globală despre par
ticiparea masiv creatoare a 
specialiștilor noștri la asimi-

Reîntîlnîre cu boxul sub cupo
la Patinoarului „23 August". 88 
pugiliști, calificați la zone,- vor 
lupta să cucerească centura de 
campion național — ediția 1971. 
între ei, alături de consacrați, o 
pleiadă de boxeri tineri, dornici 
și ambițioși să se afirme, care, 
după ceea ce au arătat în con
fruntările zonale, emit pretenții 
justificate la titlu.

încă de la prima gală, cea de 
ieri după-amiază r- cpre, ne-a 
oferit și prilejul constatării unei 
organizări excelente — lupta 
pentru supremație, pentru cuce
rirea titlului și, inclusiv, a pașa
portului pentru Madrid, s-a do
vedit a fi deosebit de tenace.

Meciul zilei l-au furnizat Po- 
metcu și Gîju. Partida a fost 
electrizantă. Un mjnuț se tato
nează, apoi se dezlănțuie furtu
nos. Surprinzător, Gîju, deși își 
știa bine adversarul^ îi cunoștea 
stilul — agresiv, dinamic — s-a 
angajat într«-o Luptă directă și. 
iată că ploaia de lovituri — ri
postele lui Gîju au fost fără a- 
tributul forței — îl pun K. D. în 
minutul 3. Repriza secundă mar
chează un anume echilibru ! 
Gîju păstrează distanța, recurge 
la eschive și fuge mai mult în 
ring. Pometcu recepționează și 
el cîteva lovituri, alergînd după 
adversar’ și căutînd mereu lo
vitura de grație. -- - 
treia, Pometcu pornește decis 
să-și îngenunche adversarul. 
Stingă lui, neiertătoare, nime
rește mereu ținta și decimează 
precis și sigur forța adversaru
lui, convingîndu-ne că șansele 
fostului campion european sînt 
tot mai puține de a se impune 
din nou. Totuși, în final, găsește 
resurse pentru o ripostă care 
dacă n-ar fi avut loc, Pometcu 
ar fi avut un final triumfal. 
Meciul a fost fantastic, electri
zant, o veritabilă finală. Pomet
cu se pare că nu va mai scăpa 
titlul anul acesta.

Dintre partidele în care pro
tagoniștii au întîlnit. adversari 
redutabili, care le-au făcut clipe 
grele, le consemnăm pe cele 
dintre Gruescu și Cardos, Ciucă- 
Pop și Nedelcea-Kiss. Elevul 
lui Iosif Mihalik, boxerul Va
sile Kiss de la A.S.A. Cluj, a 
lăsat o impresie deosebită. Pu
ține au fost momentele în care 
Nedelcea, campionul de anul 
trecut, Și-a depășit adversarul, 
în final juriul i-a dat victoria 
cu 3—2 lui Nedelcea și a fost 
prima dată la această gală cînd 
publicul a scandat refrenul a- 
cela cunoscut...

O partidă interesantă pentru 
situațiile ei neprevăzute, a fost 
cea dintre candidatul la titlul 
național, Paul Dobrescu și clu
jeanul L. Mathe. Ambii boxeri 
au pornit însă de la primul su
net de gong la un schimb de 
(lovituri puternice. Urmarea ? 
Mai întîi Dobrescu apoi Mathe

în repriza a
îngenunche^ adversarul.

deau fost numărați. înfuriat 
replica viguroasă a lui Mathe, 
Paul Dobrescu se năpustește 
asupra adversarului cu o ploaie 
de lovituri sufocante — stilul 
său caracteristic cînd nu în- 
tîlnește un adversar pe măsură 
— și în repriza secundă, după 
ce-1 pune K.D. de două ori. îl 
execută, obligîndu-1 pe arbitrul 
de ring să-l abandoneze. In 
orice caz riposta lui Mathe e 
extrem de curajoasă. După vi
talitatea și dinamismul demon
strat la această gală, Dobrescu 
se arată cel mai serios căndidat 
la titlul național, deținut de 
campionul european C. Cuțov.

Antrenorul echipei Steaua, 
Ion Chiriac, ne-a împărtășit 
după prima gală... prima im
presie » „în general la gala 
inaugurală, chiar și cei care nu 
intră în ring manifestă un oa
recare trac care dispare după 
prima zi de competiție, ceea ce 
mă face să afirm cu siguranță 
că nivelul tehnic și spectacular 
al galelor, al partidelor va 
crește".

c. v.
Aseară, în gălă a doua a cam

pionatelor naționale de box au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate tehnice : cat. ușoară : 
C. Cuțov b. abandon II pe Ef- 
timie Samson ; Iacob Augustin 
b.p. Gh. Bădoi » cat. mijlocie- 
m'ică : I. Covaci b.p. V. Tîrb ! 
Tudor Nicolaie b.p. D. Mihal- 
cea; M. Deheleanu b.p. Kerin 
Regep ; I. Gyorffi b.p. N. Moț ; 
cat. semigrea : Ion Monea cîști- 
gă prin neprezentarea lui D. 
Bucur ; I. Siliște b.p. M. Con- 
stantinescu ; P. Pîrvu b. ab. II 
P. Cojocaru; P. Cîmpeanu b. 
ab. III pe Florea Marcel.

Astăzi au din nou loc două 
reuniuni programate cu înce
pere de la ora 15 și respec
tiv 19.

La faza județeană a „Crosului tineretului" de la Cluj — de unde 
am înregistrat imaginea de față — printre spectatori se afla 
și vicecampioana olimpică, Ileana Silai, care a declarat: „Privind 
la alergătorii de astăzi, mi-am adus aminte că tot drumul meu 
în sjSoit a început la o obișnuită spartachiadă de vară.

CROSUL TINERETULUI

ÎNAINTE DE ■ ■■

SPRINTUL FINAL
Sîmbătă și duminică, pe traseele crosului; Ia etapa pe județ — 

ultimele întreceri înainte de marea finală de la Craiova, care 
va avea loc duminica viitoare — s-au înregistrat, din nou, 
recorduri notabile — avalanșă de participanți și de... spectatori 
și, bineînțeles, rezultate tehnice remarcabile. Toate acestea sînt 
dovezi concludente că organizatorii acestor întreceri pasionante 
— comitetele județene ale U.T.C. — au acordat atenția cuvenită 
reușitei acestei competiții de masă. Listele campionilor județeni 
ne aduc pe firmament nume noi de tineri care, probabil, așa 
cum s-a mai întîmplat, vor întări numeric și ca forță detașa
mentul — cam subțire Ia această oră — al atletismului nostru.

Redăm, în cele ce urmează, cîteva aspecte, precum și lista’ 
campionilor unor județe, a celorlalți tineri concurenți care și-au 
cîștigat dreptul de participare la marea finală.

IAȘI. întrecerile au avut loc 
în parcul Expoziției din Iași, cu 
participarea a 380 de concurenți 
din județul și municipiul Iași. 
Vor face deplasarea la Craiova ! 
categoria 15—16 ani, fete : locul
1 — David Doina — Liceul nr.
2 Iași, locul II — Miron Olga — 
Liceul nr. 7 Iași; băieți : locul
1 — Cristea Vasile — Liceul nr.
2 Iași; locul II — Gîlcă Florin — 
Liceul nr. 3 Iași;categoria 17—19 
ani. fete : locul I - 
culina 
H - 
nr. 2 Iași; 
Vlad 
Iași.
ceul nr. 3 Iași • seniori : locul 
I — Chiribuț Pavel — Univer-

Clapon Ni- 
— Liceul nr. 2 Iași, locul 

Tăbolcea Elena — Liceul 
băieți : locul I — 

Tudor — Liceul nr. 3 
Musetoiu Dan — Ei-

(Agerpres)

sitate, locul II — Siminiceanu 
Nicolae — Universitate ; senioa
re : locul I — Lăcătuș Marta — 
Institutul Politehnic, locul II — 
Baefu Ana — Țesătura Iași (N. 
Costică)

COVASNA. întrecerile s-au. 
desfășurat în orașul Sf. Gheor- 
ghe. Participanți — 260. Au cîș- 
tigat dreptul de participare la fi
nala de la Craiova, în ordinea 
categoriilor, următorii 12 tineri: 
lanoș Olah, Boton Szăke, Aran- 
ca Dombora, Viorica Lupșa, Ar
pad Csel, Petru Stoica, Ecateri- 
na Molnar. Ilona Maksai. Sabin. 
Stoian, Iuliu Szocs, Ibolya Ve- 
reș și Maria Szo.csi (A. B.)

NEAMȚ. La etapa pe județ au 
participat 350 de crosiști califi
cați din rîndul celor 15.000 ca
re au participat la prima etapă A 
întrecerile au fost dominate de 
tinerii din Roman. La cate
goria 15—16 ani. fete : 1. Ta
tiana Balan — Roman, 2. Ei- 
vioara Cosma — Roman; băieți: 
1. Ilie Rusu — Roman, 2. Con
stantin Manole — corn. .Grumă- 
zești. Categoria 17—19 ani, fete :
1. Dorina Cosma — Roman, 2. 
Minodora Docița — P. Neamț * 
băieți: 1. Ion Terinte — Rom^p,
2. Virgil Saltan — Roman,. Peste 
19 ani, fete : 1. Ruxandra ;Ioni-| 
ță — Roman, 2. Maria Sofron — 
corn. Boarea; băieți: 1. Ioan Pîcu 
— Roman. 2. Agapie Sava, —-corn. 
Trifești. (I. Balcîză)

Se pare că anul acesta 
vom asista la cel mai dispu
tat final de campionat. Cu 
cit mai trece o etapă, cu 
atît lucrurile se complică mai 
mult. Cu cît se mai dispută 
uri joc, cu atît mai apare o 
candidată la șefie, ori la 
surghiun.

Nici nu mal știi pe cine 
să mizezi. în cine să mai ai 
iricredere. Aritmetica, cam 
neglijată în clasele elemen
tare, începe să fie repusă în 
drepturile ei. Socoteli se fac 
acum peste tot. Dacă ciupim 
un punct la București și 
unul la Craiova sîntem 
domni — își spun cei din 
Bacău. La care bancarii le 
dau și ei replica in același 
ton : dacă ciupim și noi 
două puncte în deplasare, și 
noi sîntem domni. Așteptăm. 
Ca să nu mai vorbesc de 
locurile din lață, de fotoliile 
de orchestră.

Teoretic, 13 echipe din 16 
sînt prinse în sarabanda re
zultatelor, mai ales pentru 
primul și pentru penultimul 
Ioc. Cel din coadă este ire
mediabil pierdut in favoarea 
ceferiștilor timișoreni. Poți 
să morgi la aceștia astăzi cu 
un sac de promisiuni, nimic 
nu-i mai poate clinti de pe 
poziția ce cu atita trudă au 
dobindii-o. Gurile rele spun 
că de-abia de săptămina vii
toare își vor etala ei măies
tria. Nu-i exclus. Prin Giu- 
lești, de la regie pînă din
colo de Pasteur, cuvintul 
Slatina nu va mai fi rostit 
în plen, cel puțin pînă la 
sfirșitul ostilităților. De ieri, 
această pașnică și plăcută 
localitate, cu o pădurice ră
coroasă și un ștrand foarte 
frumos amenajat, • creează 
atîția nervi dincolo de Po
dul Grand, incit se spune 

, (informația e însă neoficia
lă) că pe liniile Videle-Ro- 
șiori și Slalina-Craiova, nu
mărul controlorilor de bi-

Se-ngroașă

gluma

CONSILIUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE
(Urmare din pag. f)

noului consiliu. Analiza, schim
bările produse au dat o nouă 
turnură lucrurilor, activitatea 
sportivă a cunoscut, de-atunci, 
un curs pozitiv, o ascensiune 
spre parametrii impuși, de sarci
nile stabilite în acest domeniu, 
de condițiile existente. Fazele 
de masă ale competițiilor pre
văzute în calendarul U.T.C. s-au 
bucurat de o participare. în
tr-adevăr, de masă — concursul 
popular de șah. campionatul de 
tenis, crosul tineretului etc. — 
rezultatele obținute de Liceul 
nr. 5, situîndu-1 în fruntea ce
lorlalte școli brăilene. Dar iată 
și alte date • care marchează 
procesul înnoirii. Se află în curs 
de înjghebare o echipă de gim
nastică, s-a inițiat o compe
tiție internă — Cupa Liceului 
nr. 5. — la atletism, volei, bas
chet, handbal cu scopul de a 
asigura o continuitate a _ acti
vității sportive, a mișcării în 
aer liber pentru toate clasele, 
pentru toți elevii, competiție ca
re desemnează campionii școlii, 
asociația și-a creat un colț al 
ei cu un afișier — o adevărată 
„informație sportivă" ; în ultima 
vreme asociația a fost dotată 
cu 2 mese de tenis, plase și 
mingi și cu 6 șahuri : s-a făcut 
un proiect de extindere a ba
zei sportive a școlii — prin bi- 
luminizare — în pofida spațiu
lui ocupat de o magazie ; la 
ora de față în inventarul și 
magazia asociației se află : 25 
mingi de handbal, 20 de volei, 
7 de baschet, 3 de fotbal, 80 
de tricouri obișnuite, 25 bu
căți tricouri supraelastice iar în 
scriptele " ’ '
lei. ~ "

asociației și plătesc cu regula
ritate cotizația de 50 de bani 
sau 1 leu pe lună. Cel mai 
recent succes ? Liceul Nr. 5 are 
2 campioni județeni la Crosul 
tineretului — Costel Girip și 
Stela Buzea — care își vor în
cerca șansele să devină campi
oni naționali la 8 mai la Cra
iova.

Desigur, în cele de mai sus 
n-am consemnat decît o parte 
din rezultatele, din realizările 
dobîndite. în scurtul timp care 
s-a scurs. Poate că ar fi tre
buit să nu omitem montarea 
stației de amplificare pentru 
dirijarea competițiilor și anun
țarea rezultatelor, sau să ne 
oprim asupra spiritului in
ventiv și a stilului de muncă 
al acestui organism — fiecare 
membru al consiliului răspunde 
de un grup de clase — dar 
considerăm că pentru ceea ce

am vrut să demonstrăm, și 
anume că, dimensiunile, rezul
tatele și diversitatea activită
ților sportive de masă dintr-o 
.școală sînt în raport direct cu 
modul cum înțelege consiliul a- 
sociației, comitetul U.T.C., să se 
achite de o misiune importantă, 
generoasă prin rostul ei — ar
gumentele înfățișate sînt 
ciente și convingătoare.

Am acordat atenție acestei 
situații oferită de Liceul nr. 5. 
din Brăila cu scopul de a oferi 
o experiență pozitivă pentru 
alte școli, pentru alte organi
zații U.T.C. unde 
sportivă de masă nu și-a in
trat în drepturile ei. Știm, a- 
vem destule exemple, cînd con
siliile asociațiilor sportive 
elevilor în fruntea cărora 
află, în multe locuri, cadre 
dactice au primit această 
vestitură, cu un pronunțat

sufi-

activitatea

ale 
se 

di- 
in- 
ca-

racter social, drept o sarcină 
onorifică, derizorie, tratînd-m, 
ca atare. Din această cauză, a 
răspunderii formale, neanga- 
jante, în numeroase școli pro
cesul dezvoltării și diversifică
rii activității sportive de masă, 
cuprinderea tuturor elevilor la 
acțiunile sportive, permanenti
zarea mișcării, a exercițiului 
fizic în viața elevilor — dezi
derate subliniate cu pregnanță 
și Ia Congresul U.T.C. — se 
desfășoară anemie, sporadic, ne
corespunzător. Lucrurile nu pot 
dăinui așa, totul depinde de 
oameni și exemplul de mai 
sus ne întărește convingerea că 
sînt necesare investigații și 
intervenții operative, schimbări 
în componența consiliilor, cri
teriile de bază în selecționarea 
diriguitorilor sportului în școală 
să. fie : înțelegerea semnifica
ției acestei activități, capacita
tea organizatorică, spiritul in
ventiv, cunoașterea sportului, a 
problemelor sale *Și pasiunea 
nestrămutată, arzîndă pentru el.

CREATIVITATEA
(Urmare din pag. I)

Toți
financiare circa 5 000 
elevii sînt membri ai

reproiectat în atelie-am
nostru întreaga instalație

noi 
rul 
de ungere. Am obținut sim
plificarea și mai ușoara sa în
treținere, verificare și repara
ție în caz de avariere, pre
cum și reducerea consistentă

Investiții
inteligența
larea celor 15 tipodimensiuni 
în cincinalul trecut este sufi
cient să arăt, ne spune to
varășul ing. Gabriel Ionescu 
din serviciul constructorului- 
șef, că la o singură mașină, 
respectiv la AF-85 s-au intro
dus 20 de modificări construc
tive esențiale. Marea eficiență 
a acestora constă în îmbună
tățirea caracteristicilor mași
nii și în principal mărirea du
ratei sale de exploatare, pre
cizie și siguranță. La mașina 
de frezat longitudinal — ca să 
mă refer la un alt exemplu —

dea numărului de piese 
schimb din import.

Să revenim însă la graficul 
purtat cu legitimă mîndrie 
de colectivul fabricii la de
monstrația de 1 Mai. „Vom 
asimila în 1971—1975 — spu
nea el în continuare — 20 ti
podimensiuni de mașini-unel- 
te“. Dar dincolo de această se 
intuiește de asemenea investi
ția generoasă de inteligență și 
energii a tuturor salariaților. 
Dacă în cincinalul trecut asi
milările de care vorbeam s-au 
făcut după licențe străine, în-

rului — ființă strict speciali
zată, care nu are acces la gîn- 
direa estetică sau filozofică, in 
genere. „Integrarea absolventu
lui inginer" este tema abordată 
de Gh. Catana, S. Fociuc și 
I. Mânu, preocupare reluată pe 
alte registre în Unele aspecte 
teoretice privind integrarea so- 
cial-umană a tinerilor injgineri 
(V. Negritu).

Problemele moderne ale or
ganizării producției, comple-

cepînd din acest an, urmînd 
indicația conducerii partidului 
se vor asimila exclusiv con
cepții proprii și originale.

Despre caracteristicile noi
lor utilaje de concepție româ
nească aflate în asimilare, 
constructorul șef ține să re
marce :

— In principal ele se situ
ează ca nivel de gândire și e- 
xecuție pe poziția celor mai 
apreciate mașini-unelte de a- 
cest tip de pe piața externă. 
Ca o noutate, s-a trecut la 
antrenarea lor cu curent con
tinuu — caracteristică prefe
rată la export. în elaborarea 
proiectelor acestor mașini, spe
cialiștii urmăresc realizarea 
integrală a acestora cu mate
riale indigene, de altfel am 
făcut progrese continuie pe a- 
ceastă linie — de la 15 la 
sută am ajuns la numai 7—8 
la sută, materiale importate— 
precum și adaptabilitatea lor 
la orice program de coman
dă. Toate mașinile au o înaltă 
precizie de prelucrare, o rigi
ditate corespunzătoare, ceea 
ce dovedește competența și 
capacitatea specialiștilor noș
tri, autoritatea lor în acest 
domehiu.

tează aria preocupărilor, do
vedind, în plus, că tînărul in
giner se 
potrivit < 
rilor la < 
om de 
Se știe 
nu trebuie să 
noștințe de strictă specialitate, 
ci și cunoștințe din domeniul 
organizării producției. Este ab
solut firesc, tema căpâtînd di
mensiuni cu totul noi datorită 
și revoluției științifice și teh
nice contemporane — preocu
pare de altminteri prezentă in 
sesiune prin lucrarea : „Revo
luția tehnico-științifică și nece
sitatea pregătirii profesionale și 
științifice permanente a studen
ților" (M. Cosma).

Și ajungem la domeniul strjct 
profesional. Fără a susține nici 
un moment că în societatea con
temporană inginerul se poate 
rezuma numai la cunoștințe de 
strictă specialitate, nu putem, in 
același timp, afirma contrariul. 
Inginerul are cunoștințe estetice 
sau filozofice, după cum esteti
cianul sau medicul are cunoș
tințe tehnice. Dar, în principal, 
inginerul are cunoștințe teh
nice, esteticianul estetice, medi
cul medicale etc. Iată de ce 
nu trebuie neglijată pregătirea 
de specialitate a viitorilor in
gineri. Iar actuala sesiune, așa 
cum arătam de la început, a 
marcat, depășirea acelui prag de 
amatori sau dovedind atit o mai 
bună pregătire a studenților, cit 
și o mai bună îndrumare a lor 
din partea cadrelor didactice. în 
domeniul specialităților tehnice, 
îmi voi permite să insist asupra 
secțiilor de profil electronice, 
deoarece, fiind membru într-un 
birou, am participat la toate 
lucrările unei secții (Radioco- 
municații). Problemele abordate 
în grupa de radio au fost și 
ele variate, unele fiind de stric
tă specialitate și abordînd teme 
ușor de înțeles chiar și de că
tre nespecialiști. în această ca
tegorie intră, 
rite instalații 
portabile, sau

formează complex, 
complexității solicită- 
care va fi supus ca 
concepție și execuție, 
că, astăzi, un inginer 

aibă numai cu-

de exemplu, dife- 
de radiotelefoane 
de aparate de ra-

dio demonstrative, destinate 
laboratoarelor.

Cum nu e posibil sâ vorbești 
despre 474 de cercetări studen
țești, 
tiune 
tutui 
părut 
bine 
den ții 
acestor școli în postura lor de 
tineri cercetători. Voi menționa, 
în primul rind. școala legată de 
Modulația de frecvență — crea
tă și condusă de prof dr. doc. 
Gh. Cartianu, membru cores
pondent al Academiei R.S.R. 
în cadrul actualei sesiuni nu
meroși studenți au abordat 
teme legate de acest mijloc 
modern de transmitere a in
formației prezentate. Comuni
cările lor au scos în evidență 
atit contribuții teoretice, cit’ și 
realizări experimentale 
roase. Și în C 
nicii medicale 
direcție 
școală — 
ing. V. 
Facultății 
lecomunicații. Este o 
axată in principal pe realiza
rea unor aparate medicale a- 
bordată și de studenți cum ar 
fi „Controlul și anticiparea pe 
cale electronică ale anumitor 
stări biologice la albina meli- 
feră" (D. Borza, S. Sturza) 
„Traductor și amplificator pen
tru puls cardiac" (C. Chirilă) 
etc.

Am avut satisfacții. Satis
facții pentru preocupările se
rioase ale studenților traduse 
în varietatea lucrărilor prezen
tate — corespunzînd, de fapt, 
diversităților de preocupări 
specifice unei politehnici — 
în competența abordării pro
blemelor, în realizările ex
perimentale îngrijite, în modul 
înalt de formulare teoretică 
și rezolvare tehnică a teme
lor. Semn că cercurile științi
fice studențești din Institutul 
politehnic București progre
sează pe un drum propriu al 
lor.

vreau să abordez o ches- 
mai, -concluzivă. In Insti- 

politehnic București au a- 
citeva școli de cercetare 

conturate și, firesc, slu- 
s-au aliat și integrat

valo- 
domeniul electro- 

! se conturează o 
de cercetare — o 
condusă de prof. dr. 
Cătuneanu, decanul 
de electronică și te- 

direcție

lete pentru trenurile de per
soane s-a dublat brusc. Ra- 
pidiștii au irosit duminică o 
șansă unică, așa cum numai 
ei știu să procedeze. Cu 
nonșalanță. Fără Oblemcn- 
co, blestemul lor de 5 ani, 
fără ,,San-Siro“ din Craio
va. se puteau întoarce în 
sfîrșit cu un punct cîștigat 
într-un meci organizat de 
universitarii olteni. Ar fi 
fost însă o lovitură pe la 
spate dată tradiției. Și la 
nimic nu ține Rapidul cu 
mai multă înverșunare decît 
la așa ceva. La tradiție. La 
urma urmei la fel se com
portă si englezii din Marea 
Britanic. Nici Steaua nu a 
beneficiat de șansa ce o avea 
în față. La Iași a fost un 
meci urii, mai urît chiar de
cît cel de la București. Stu
denții au cîștigat la un scor 
clar : 2—0. Mai clar insă au 
cîștigat la capitolul „lovituri 
nepermise". Numai în pri
mul sfert de oră am numă
rat 15 faulturi (precum un 
metronom : minutul și faul
tul) comise de ei, față de 3 
— cite săvârșiseră adversa
rii. Deci victorie incontesta
bilă. E drept că la celelalte 
capitole (șuturi spre poartă, 
pase, cornere) bucureștenii 
au stal ceva mai bine. In
suficient insă. Chiar dacă ar 
ii arbitrat Cursaru, rezulta
tul nu putea fi decit cel în
registrat ieri. în fond, de 
cînd e lumea există in om 
un puternic spirit de auto
conservare.

Pentru Dinamo etapa 21 
a început cu 3 zile mai de
vreme, in ziua în care co
misia de disciplină și-a scos 
capul in lume și a strigat 
cit a putut : 3 etape pentru 
Dinu și încă 3 pentru Dumi- 
trache. Dacă-i bal, bal să 
îif* După ședință Dinu i-a 
lacul cadou corsarului un 
fluier cu 5 găuri, și i-a 
zis : Mopsule, trei pentru 
tine, să fluieri a pagubă in 
fiecare duminică liberă alt
fel, una pentru cine știu eu, 
iar alta pentru mine. Mă 
descurc și cu atita. Ca Pa
ganini ? l-a întrebat centru! 
nostru înaintaș. Ca. Sărind 
peste exagerata măsură ce a 
surprins pe toată lumea, ne 
întrebăm doar cine are mai 
mult de cîștigat din treaba 
asta : Rapidul, Farul, Steaua 
sau Cehii ? Oarecum, iri 
sJrșit, s-a făcut un lucru cu 
cap. Duminică, cam toate 
meciurile vor deveni der- 
biuri. Lupta începe să fie 
pe viață și pe moarte. Con
ducătorii echipelor îsi dăscă
lesc elevii de pe acum ca Ia 
ieșirea de pe teren să nu 
n?ai comenteze fazele du
bioase in nici un fel. Mult 
mai indicat este ca drumul 
spre vestiare să fie parcurs 
în pași de dans sau să fie 
însoțit de un marș vesel, 
pionieresc.

în rest, toul c bine și nor
mal. Tiriac și Năstase ne-au 
arătat pe parcursul a 3 zile 
cea mai bună echipă nepro- 
fesionistă de tenis clin lume, 
iar atletismul nostru are 
acum cel mai formidabil 
tandem ia disc. Două arun
cătoare de peste 60 m iar 
cea de-a treia. inegalabila 
Lia Manoliu, sînt sigur, în 
curînd va da o replică sen
zațională.

Dar astăzi e marți, deci 
primul antrenament în 
fan cel Mare, Giulești, Ur. 
Staicovici, iar duminică, ei 
bine duminică : Dinamo- 
Stcaua, S.C. Ba-cău-FaruI, 
Rapîd-Progresul etc, etc. i

RADU DUMITRU



ORIENTUL APROPIAT
Turneul lui Rogers

Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, și-a încheiat vi
zita la Amman. El a avut con
vorbiri cu regele Hussein și cu 
alte oficialități iordaniene. Au 
fost abordate probleme referi
toare la posibilitățile de soluțio
nare a crizei din Orientul Apro
piat și la asistența economică și 
militară pe care Statele Unite o

acordă Iordaniei.
în cursul dimineții de luni, 

secretarul de stat, însoțit de 
Joseph Sisco, secretar de stat 
adjunct pentru problemele Ori
entului Apropiat, și de oficiali
tăți militare iordaniene, a sur
volat timp de două ore și jumă
tate Valea Iordanului, de la extre
mitatea nordică a Mării Moarte, 
pînă la Lacul Tiberiada. Au fost 
survolate. de asemenea nordul 
Ammanului, localitatea Jerash și 
tabăra de refugiați palestinieni 
de la Zarka.

In aceeași zi. William Rogers 
ft plecat spre Beirut.

„COMPANIA PETROLIERA 
FRANCEZĂ» (C.F.P.) a hotărît 
tsă retragă din Algeria 166 de 
Specialiști și tehnicieni fran
cezi care deservesc instalațiile 
de ța Hassi Mesșaoud și Haoud 
Merkaoui, două din principalele 
zăcăminte petrolifere din Saha
ra — anunță un comunicat al 
Ministerului Industriei și Ener
giei al Algeriei difuzat de Agen
ția Algeriană de Presă. Comuni
catul menționează că „autorită
țile algeriene vor adopta toate 
măsurile necesare pentru a asi
gura activitatea normală a in
stalațiilor petroliere respective".

• O DELEGAȚIE A PARTI
DULUI CELOR CE MUNCESC 
DIN VIETNAM, condusă de 
Nguyen Duy Trinh, membru a! 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepremier și mini
stru al afacerilor externe al 
R.D.V., a făcut o vizită la 
Pekin •— informează agenția 
CHINA NOUĂ.

O delegație a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, con
dusă de Abu Ammar Saad, â 
sosit la Pekin pentru o vizită 
de prietenie și pentru a partici
pa la activitățile „Săptămînii in
ternaționale palestiniene", 
același scop — j 
CHINA NOUĂ ___
R. P. Chineze au sosit și 
puri de ziariști 
arabe.

în
anunță agenția 

l — în capitala 
------21 ,i gru- 
din unele țări

în baza unui 
de către Anwar 
tele Republicii Arabe Unite, a- 
nunță agenția Aii Sabri
a fost eliberat din funcția de 
cepreședinte al R.A.U.

decret semnat
Sadat, președin-

vi-
SOLDAȚI BRITANICI $1 POLIȚIȘTI DIN ULSTER LA LOCUL 
UNEI EXPLOZII, ÎN TIMPUL NOULUI VAL DE INCIDENTE 

DE LA BELFAST '

In întîmpinarea
semicentenarului P.C.R

La muzeul ,.Marx-Engels“ 
din Moscova s-a deschis marți 
expoziția documentară „Parti
dul Comunist Român la cea 
de-a 50-a aniversare", organi
zată de Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România. Expoziția reflec
tă momente esențiale ale miș
cării muncitorești din Româ
nia. drumul glorios de luptă 
al partidului, de la înființarea 
sa pftiă în prezent.
' La vernisajul expoziției au 
participat V. I. Konotbp, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii centrale 
a asociației de prietenie so- 
vieto-române, G. A. Kiseliov, 
adjunct de sef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., N. N. Ivanov, 
directorul muzeului ..Marx- 
Engels", activiști ai C.C. al 
P.C.U.S. și funcționari supe
riori din M.A.E. al U.R.S.S., 
oameni de știință.

' în sala
Nanterre a 
expozițiilor
Român la ă 50-a aniversare" și 
j,România nouă". Cu același pri-

municipalității din 
avut loc vernisajul 
„Partidul Comunist

l.ej, a fost organizat un stand cu 
cărți despre România, printre 
care se remarcă volumul biogra
fic „Nicolae Ceaușescu", apărut 
în colecția „Destine politice" a 
editurii Seghers din Paris, lucra
re a publicistului francez Michel 
Pierre Hamelet.

La vernisaj au luat parte Ray
mond Barbet, primarul orașului, 
deputat în Adunarea Națională, 
membru al C.C. al P.C.F., și 
alte oficialități locale. A fost de 
față Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris.

★
în cadrul manifestărilor con-» 

sacrate semicentenarului Partidu
lui Comunist Român, ambasado
rul României în R. D. Germa
nă, Nicolae Ghenea, a făcut o 
expunere la Școala superioară 
de partid de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G. „Karl Marx" din Ber
lin. Expunerea ambasadorului 
român privind lupta și succesele 
dobîndite de P.C.R. în cei 50 de 
ani de existență a fost urmărită 
eu mult interes de ceiB prezenți; 
printre care se aflau reprezen-» 
fanți ai Secției de relații inter
naționale a C.C. al P.S.U.G., ai,. 
Institutului de istorie a partidu
lui și ai Ministerului de Externe 
al R.D.G.

Plenara C.C. al P.S.U.G.
• alegerea tovarășului Walter Ulbricht

ca președinte al P.S.U.G.
• alegerea tovarășului Erich Honecker 

ca prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

pestelh
• SALVADORUL A ACUZAT 

tin grup de militari și civili din 
Honduras de a fi atacat dumini
ca un transport naval salvado- 
rian în regiunea Insulei Cone- 
jjo, ucjgînd o persoană. Insula 
Conejo este situată în Golful 
Fonseca,, ale cărui ape scaldă 
țărmurile honduriene, nicara- 
guaiene șî salvadoriene. Acest 
(incident reprezintă cea de-a pa
tra cio'cnire semnalată începînd 
de la 23 aprilie .a.c. între Salva
dor și Honduras.

• LA BARCELONA s-a des
fășurat o puternică demonstra
ție antifranchistă la care au par
ticipat peste 1500 de persoane. 
•Demonstranții purtau pancarte 
și scandau lozinci împotriva ac
tualului regim din Spania. Alte 
greve s-au înregistrat, zilele a- 
țestea, în numeroase întreprin
deri din Catalonia, afecăînd în- 
jdeosebi sectorul construcțiilor 
tși al textilelor.

• ROBERT FINCH ȘI DO- 
RALD RUMSFELD, consilieri ai 
președin,tejui S.U.Ă., și-au în
cheiat vizita 5n Iugoslavia. Ei 
au fost primiți de președintele 
Vecei Executive Federale, Mitia 
(Ribipici, prilej cu care au fost 
abordate; probleme referitoare la 
(colaborarea bilaterală. S-a con
statat că raporturile iugoslavo- 
americane se dezvoltă favorabil 
in toate domeniile, îndeosebi pe 
plan economic. Au fost discuta
te. de asemenea, relevă agenția 
TANIUG, probleme legate de vi
zita pe care urmează să o facă 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
losip Bțoz Tito, în S.U.A. „Se 
așteaptă, a declarat ziariștilor 
Robert Finch, ca, mai tîrziu. în 
cursul anului, președintele Tito 
să viziteze America», menționea
ză agenția iugoslavă.

Lupte la 
Da Nang

Forțele patriotice sud-vîet- 
nămeze și-au intensificat ac
țiunile de luptă în zona Da 
Nang, unde se află după cum 
se știe o mare bază aeriană 
a S.U.A., precum și instalații 
militare saigoneze. Agențiile 
de presa semnalează, de ase
menea, lupte în districtul Dai 
Loc. Aici, patrioții au atacat 
punctul de comandă al tru
pelor saigoneze, precum și o 
bază militară din apropiere. 
După cum relevă un comuni
cat al comandamentului mili
tar al S.U.A., după cîteva ore 
de lupta, situația trupelor sai
goneze devenise atît de cri
tică, încît au fost nevoite să 
cheme în sprijinul lor avioa
ne americane.

Agenția GPA anunță că, 
recent, avioane americane au 
împrăștiat doze mari de sub
stanțe chimice toxice asupra 
unor suprafețe întinse din 
provinciile Quan Tri și Thua 
Thien, distrugînd livezi și 
culturi agricole.

Demonstrațiile de protest

de la Washington
Autoritățile 'capitalei americane 

au dispus evacuarea parcului Po
tomac, principalul loc de aduna
re a celor cîteva zeci de mii de 
persoane aflate încă la Washing
ton pentru a participa la de
monstrațiile de protest împotri
va războiului din Indochina. Au 
fost invocate, spre a se motiva a- 
ceastă hotărîre, „violarea unora 
din condițiile prestabilite pri
vind desfășurarea manifestațiilor" 
și intenția demonstranților de a 
bloca traficul în capitală, prin o- 
cuparea cîtorva poduri și inter
secții cheie (această acțiune a- 
vînd ca scop perturbarea activi
tății guvernului).

După depășirea termenului fi
xat pentru părăsirea parcului, 
poliția a arestat aproximativ 150 
de tineri care refuzaseră să se 
conformeze ordinului. In plus, 
au mai fost reținute 100 de per
soane, în cursul unor demonstra
ții organizate în. alte puncte ale 
capitalei, ceea ce face ca totalul 
arestărilor operate în ultimele 
șapte zile să se apropie de 1 500.

Agențiile de presă menționea
ză, pe de altă parte, că poliția 
a luat măsuri pentru a contra
cara blocarea traficului, preconi
zată de demonstranți.

Un purtător de cuvînt al Pen
tagonului a anuntat că un gene
ral de brigadă din cadrul forțe
lor armate ale S.U.A. este sub 
anchetă în legătură cu compor
tarea pe care a avut-o în Viet
nam. El a refuzat însă să-l nu
mească pe cel' în cauză șl să

facă precizări suplimentare „pînă 
la definitivarea cercetărilor". Dez
văluirea reprezentantului Penta
gonului a sUrvenit aproape ime
diat după ce revista americană 
„Time" a relatat, în numărul 
său de duminică, faptul că un 
general american — pe care, de 
asemenea, nu l-a numit — a fost 
acuzat de cîțiva piloți de elicop
ter de uciderea unor țărani sud- 
yietnamezi cu trei ani'în urmă.

Al patrulea
eșec

CRIZĂ POLITICĂ
LA PNOM PENH

Generalul In Tam a anunțat în 
cadrul unei conferințe de presă 

renunță la misiunea de a for
ma „noua echipă“ a administra
ției de la Pnom Penh. După Lon 
Noi, Sirik Matak și Choup Hell, 
In Tam este al patrulea adept al 
regimului care refuză să forme
ze, la cererea șefului administra
ției, o „echipă1* pentru a se pune 
capăt crizei politice declanșată 
după demisia Iui Eon Noi, inter
venită în urmă cu 18 zile.

GUINEEA-BISSAU

Un dezastru numit 
S0M0

• Relatările unui ziarist italian
• Războiul fără speranță al 

Lisabonei • Cruzimea trupelor 
colonialiste

Prin sita deasa a cenzurii șî în pofida indicativelor „strict 
secret" adevărul a devenit de notorietate publică la Lisabona : 
„Operațiunea Como" a luat turnura unui dezastru. Timp de 
zece zile unități de șoc ale armatei coloniale portugheze spri
jinite de aviație au încercat (pentru a doua oară în ultimii ani), 
fără succes, să ocupe insula Como din largul coastei sudice 
a Guineei-Bissau, aflată sub controlul forțelor de eliberare 
africane. Unitățile de parașutiști au fost decimate. Soldații 
debarcați cu ajutorul ambarcațiunilor amfibii nu s-au putut 
menține pe coastă decît cîteva ore. Bilanțul acestei aventuri nu 
a fost anunțat, și mai mult ca sigur, nu va fi oficializat nici
odată la Lisabona..în capitala lusitană dirculă însă versiunea 
că portughezii au pierdut cel puțin 2 000 de oameni, 10 avioane, 
peste 20 de ambarcațiuni și o mare cantitate de armament.

BERLIN' 3 (Agerpres). — 
Agenția ADN transmite Comu
nicatul celei de-a XVI-a .plenare 
a C.C. al ’P.S.U.G., oare a avut 
loc Ia Berlin.

La. .prițnnl . .punct . dp . ,pe 
ordinea, de zi, se spune în co
municat, tovarășul Wâfter 
Ulbricht a făput o declarație. El 
â rugat Comitetul' Central1 safl 
elibereze, din motive de vîrstă, 
din funcția de p.rim-segretar al 
C.C. al P.S.U.G.

După o gîndire temeinică, a 
spus vorbitorul, m-am Jiotărît -să 
rog Comitetul Central; în plena
ra sa de astăzi să mă elibereze 
din funcția de prim-secretar ’ al 
C.C. al P.S.U.G. Anii își cer 
dreptul și nu-mi măi permit să 
exercit o activitate atît de’inten
să cum este cea de prim-secretar 
al C.C.. Consider, de aceea, că 
a- sosit timpul.', să las această 
funcție pe mîini mai tinere și 
propun 'să- alegem pe tovarășul 
Erich Honecker ea .prim-secretar 
al C.C.'

. Activez rde 60 de ani în,-cadrul 
naișoăriipiuncitorești germane, 
a spus în continuare Walțer 
Ulbricht, sînt, activist de partial 
de la - întemeierea P.C.G.. în 
1918, am făcut parte din * Liga 
Spartacus și am participat lâ 
întemeierea P.C.G. La pregătirea' 
și înfăptuirea unificării' clasei 
rfruncitoare germane ’ în 1945 și 
la unificarea din 1946 — anul 
întemeierii P.SiU’.G. — m-arri 
numărat printre activiștii condu
cători.

. In continuare Walter Ulbricht 
a spus sînt ferm convins că 
Comitetul nostru Central și Bi
roul nostru Politic vor conduce 
la fel de ferm și de unit parti-» 
dul și după acceptarea .propui 
nerii mele.

în încheierea • declarației sale, 
Walter -Ulbricht a transmis tu
turor membrilor $i membrilor su-- 
pleanți ai Comitetului Central 
sincere mulțumiri pentru spriji
nul acordat timp de mulți 
ani, cît a activat ca prim-secre
tar al Comitetului Central. După 
ce ’și-a exprimat fericirea și 
mîndria de a fi activat ca prim- 
secretar în acest colectiv*, vorbi
torul a arătat că pentru, el va fi 
în continuare o mare, cinste și 
un motiv, de satisfacție să lucre
ze, după puterile sale, în. Comi
tetul Central și Biroul Politic, 
să-și îndeplinească ou conștiin
ciozitate funcția de președinte al 
Consiliului de Stat. >

Comitetul Central a aprobat 
în unanimitate declarația tova
rășului Walter Ulbricht și a 
hotărît, la propunerea . Biroului 
Politic, să dea • oure cererii sale. 
Pentru meritele sale — se arată 
în comunicat — tovarășul Walter 
Ulbricht a fost ales președinte al 
P.S.U.G. și va funcționa în con
tinuare ca președinte al Consi
liului de Stat al R.D.G.

Comitetul Central a ales înl 
unanimitate pe tovarășul Erich 
Honecker în funcția de prim- 
secretar al Comitetului Central 
al P.S.U.G.

Țoyaiășul Willi Stopli a citit, 
în numele Biroului Politic, o 
scrisoare . adresată tovarășului 
Walter Ulbricht, în care Comi
tetul- Central îi mulțumește din 
inimă pentru activitatea sa de 
decenii în «fruntea partidului și 
îi urează mulți ani de să- 
arătate și forța creatoare* Comi
tetul Central a aprobat această 
scrisoare în .unanimitate.

Tovarășul Erich Honecker a 
mulțumit pentru alegerea sa în 
funcția de prim-secretar al C.C. 
și pentru încrederea manifestată 
f ață de el.

După ce a urat Iui Waited 
Ulbricht multă sănătate și putere 
Ide muncă în funcția de pre
ședinte al partidului și de pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
R.D.G., ’Erich Honecker a 
spus : Sînt pe deplin conștient 
de povara răspunderii pe care o 
preiau o dată ou funcția de 
jjrim-secretar al C.C. al P.STTri

Dacă dau glas aici certitu
fcă vom. continua orientarea 
noastră fermă și sigură, a spus 
în continuare vorbitorul, o fâo, 
îp primul rînd, pentru că noi, 
ou toții, sîntem ’ conștienți de 
maturitatea marxist-leninisță și 
eje forța' de luptă a partidului 
nostru, pentru că rîndurile noas
tre au unitate și coeziune. Ne 
putem bizui ferm pe permanenta 
capacitate de acțiune a tuturor 
membrilor partidului, p.e colabo
rarea lor tovărășească și plină’ 
de încredere, precum și pe 
strînsa, lor legătură cu .clasa 
muncitoare, cu oamenii muncii 
din R.D.G. Ne putem bizui pe 
încercata colectivitate a tuturor 
forurilor. conducătoare ale parti
dului, de la.‘organizațiile de 
bază și pînă la Comitetul Cen
tral, Biroul Politic și Secretaria
tul său. Chezășia propășirii noas
tre sigure șî cu succes. în conti
nuare rezida, în primul rind, în 
legătura noastră frățească, de 
nezdruncinat, cu partidul lui Le
nin, P.C.U.S., a spus Erich 
Honecker. în calitate de deta
șament .puternic al mișcării co
muniste internaționale, ne vom 
adinei relațiile frățești cu toate 
partidele ^marxist-lemniste. și ne 
vom aduce contribuția la conso
lidarea comunității .statelor so
cialiste -și a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Ne este nespus de prețios te
zaurul‘de experiența și bogăția 
de gîndire a clasei muficitoafe, a 
țăranilor cooperatori, a intelec
tualității și a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, pentru 
dezvoltarea în continuare a so
cietății socialiste dezvoltate, a 
arătat Erich Honecker.

I ntre cîteva ninsori intermitente care 
albiseră, pe alocuri, largile bulevarde 
și spații verzi din centrul Berlinului, 

îmi răsfoiesc carnetul de reporter pe ale că
rui file s-au așternut impresiile ultimei săp- 
lămîni de călătorie prin Republica Demo
crată Germană.

Regiunea Halle este „inima industriei chi
mice a R.D.G." — cum ne-au spus cu mîn- 
drie. ospitalierele noastre gazde, printre care 
și colegii de la redacția ziarului local. în 
această parte a țării se găsesc concentrate 
45—50 la sută din totalul unităților chimice 
ale țării, un mare număr de întreprinderi 
metalurgice și constructoare de mașini.

Deseori, în orașul Halle — centru admi
nistrativ regional, situat într-o zonă pito
resc* pe rîul Saale, la aproximativ 250 km 
sud-vest de Berlin — cuvin tul Neustadt re
venise în numeroase prilejuri, ori de cîte ori 
convorbirile noastre abordau multiplele pro
bleme pe care le ridică existența pe un pe
rimetru redus a unui număr impresionant de 
întreprinderi chimice, de tipul celor de la 
Leuna și Buna, întreprinderi în care mun
cesc circa 200 000 salariați. Dar, abia după 
ce te avînfi pe panglica de beton spre vest 
de Halle, și cînd contururile reale ale nu
meroaselor construcții încep să se eviden
țieze, dîndu-ți impresia că noile cartiere au 
prins viață chiar atunci, desprinzîndu-se de 
pe planșetele cu tușul încă proaspăt al schi
țelor, abia atunci începi sa înțelegi mai din 
plin ce importanță are Halle Neustadt.

Obișnuit cu istoria seculară a multor orașe 
germane, în acest oraș ai o surpriză : pe 
siluetele zvelte ale blocurilor de locuințe, ale 
complexelor comerciale, școlilor și grădini
țelor, patina timpului nu a lăsat încă urme.

Este firesc ; piatra de temelie a noii locali
tăți a fost așezată abia la 15 iulie 1964...

6 ani mai tîrziu (în mijlocul anului trecut) 
populația acestui oraș se ridicase deja la 
30 000 oameni. în prezent, datorită intensi
ficării ritmului construcțiilor și scurtării ter
menului de dare în folosință, populația s-a

ORAȘUL 
TINERILOR
CHiMIȘTi

De la trimisul nostru
IOAN TIMOFTE

mărit Ia circa 40 000 persoane. în timpul 
vizitei noastre se pregătea mutarea unor 
noi locatari în cel de al 14 000-lea aparta
ment nou construit. Președintele comisiei de 
planificare a orașului, Hans Schukat, mi-a 
expus pe scurt considerentele care au de
terminat construcția acestui oraș. Reducerea

timpului de deplasare Ia lucru al muncitor 
rilor, care uneori era de aproape 4 ore, ri
dicarea pe o treaptă nouă a gradului de con
fort și de civilizație al populației, în mate 
parte venita din mediul rural, limitele geo
grafice impuse de structura orașului Halle, 
scoaterea din zona amenințata de poluare, 
precum și necesități de ordin social-cultural, 
legate bineînțeles de etapa actuală a con
strucției socialiste în R.D.G. — au fost luate 
în evidență atunci cînd s-a hotarît unde și 
cum să se construiască noua localitate.

Plimbîndu-te prin oraș, nu poți trece fără 
a observa tinerețea locuitorilor. Am aflat că 
vîrsta medie a populației din Haile 
Neustadt este sub 24 de ani. 32 la sută din 
locuitori sînt copii. La ora încheierii zilei 
de muncă, străzile se însuflețesc. Timpul de 
deplasare de acasă la uzină și invers s-a 
redus de la cîteva ore la doar 30—40 mi
nute. Tinerii au acum mai mult timp liber. 
Parcurile de la Saaleaue, Sfisser See și Bad 
Lauchstadt primesc mai mulți oaspeți. Către 
anii 1977—1978 construcția orașului se va 
încheia, numărul locuitorilor ajungînd în 
final la circa 120 000. Căile de acces vor fi, 
la rîndul lor, conectate la o modernă rețea 
rutieră.

Toate acestea se fac însă și cu participa
rea directă a celor ce vor beneficia de noile 
dotări ale orașului. Tinerii, după întoarcerea 
din zona instalațiilor în care se produc mi
raculoase reacții chimice, participă cu entu
ziasm la lucrările de escavații sau Ia sădire*: 
de pomi, adică Ia creșterea orașului tînăr 
care-și deschide larg porțile în primul riad 
în fața noilor generații de specialiști.

Berlin, aprilie 1971

Dezastrul „operațiunii Co
mo" este un episod ilus
trativ pentru loviturile me

reu mai puternice pe care le pri
mește mașina militară colonia
lista a Portugaliei în așa numi
tele „provincii africane". Dupâ 
un itinerar reportericesc de 40 
de zile în Guineea-Bissau, Carlo 
Fobrizzi aduce în CORRIERE 
DELLA SERA amănunte intere
sante despre ceea ce el denu
mește în chiar titlul primului său 
reportaj : „Războiul barbar dar 
fără speranță al Lisabonei". 
Reporterul italian constată •. 
„Pentru prima dată se vede Por
tugalia împinsă în pragul unei 
înfrîngeri catastrofale în una 
din coloniile sale africane de 
către luptătorii africani pentru 
eliberare. Lupta din întinderile 
mlăștinoase și accidentate din 
Guineea-Bissau, în cadrul căreia 
se înfruntă aproape 50 000 de 
soldați ai puterii coloniale și 
peste 20 000 de guerilarzi afri
cani pare să se apropie de e- 
tapa ei finală. Două treimi din 
teritoriu este controlat efectiv 
de partizani. Trupele portu
gheze au fost împinse înapoi, 
în regiunea de coastă".

în pofida contingentelor me
reu împrospătate de trupe, gu- 
vernatorul-delegat al Guineei- 
Bissau, generalul Spinola, a fost 
nevoit de curînd să recunoască: 
„Nu avem mijloace să rezolvăm 
în manieră militară problema 
răscoalei africane". Tactica or
ganizației de eliberare P.A.I.G.C. 
(Partidul African pentru Inde
pendența Guineei și a insule
lor Capului Verde) — observă 
Fabrizzi — este pe măsura tere
nului mlăștinos în care e greu 
de pătruns. Partizanii blochea
ză transporturile militare portu
gheze efectuînd atacuri cu mine 
și deschizînd din spate foc dens 
de mitralieră. Din această cau

ză pierderile portughezilor în 
oameni, materiale, vehicule 
sînt foarte mari. Reporterul co
tidianului milanez îl citează pe 
colonelul Marcello Almeida, co
mandantul unei unități de pa
rașutiști : „Prețul pe care-l plă
tim a devenit de pe acum exa
gerat. De cele mai multe ori 
cînd pătrundem în zonele lor 
(zonele aflate sub controlul pa- 
trioților africani, n. n.) pierdem 
pînă la jumătate din efectiv. 
Realitatea este că sîntem de 
fapt asediați și ceea ce facem 
seamănă mai mult cu dispera
rea aventurii decît cu o operație 
militară coerentă". Tn neputința 
lor de a înfrînge mișcarea de 
eliberare,. comandanții militari 
portughezi folosesc cele mai 
bestiale mijloace de genocid. 
„Cruzimea cu care populația a- 
fricană din micile așezări gui- 
neeze este realmente vînată în 
atacuri de răzbunare ale por
tughezilor este aproape de nei
maginat — scrie Fabrizzi. Lu
mea știe încă foarte puțin des
pre acest măcel practicat de 
Comandamentul de la Pora 
(sediul statului major al arma
tei coloniale din Guineea-Bis
sau)" în încercarea criminală și 
absurdă de a redobîndi contro
lul. „...Zilnic — continuă repor
terul italian — bombardiere 
lansează atacuri asupra așeză- 
zărilor din zonele eliberate. 
Folosirea napalmului se înscrie 
în rutină. Multe sate ale culti
vatorilor africani de orez și a- 
rahide au înfățișarea unor rui
ne carbonizate".

Este, însă, evident, că acest 
„război aerian al disperării" 
cum îl numește reporterul lui 
CORRIERE DELLA SERA, nu va 
schimba mersul inexorabil al 
Guineei-Bissau spre libertate.

E. R.

Tovarășul Erich Honecker 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

Date biografice
I BERLIN 3 (Agerpres). — A- 

genția A.D.N. transmite biogra
fia luj. Erich Honecker, prim 
secretar al C.C. al P.S.U.G.

Erich Honecker s-a născut la 
25 august 1912, la Neunkirchen 
(Saar), într-o familie de .mi
neri. Tatăl său a fost membru 
al P.C. din Germania. La vîrsta 
de 10 ani, Erich' Honecker a in
trat în grupele comuniste de 
copii. După «terminarea școliij 
el a început ucenicia în meseria 
de dulgher’ și a intrat în sindi
catul muncitorilor dulgheri. în

MARTI. 4 MAI 1971
SERATA : rulează la Patria 

<orele 9; 11,30; 14), GALA FIL
MULUI ROMANESC : FRAȚII 
(ora 19,30), In completare : 
TREPTE

PE • COMETĂ : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16).

TRIUNGHIUL DE FOC; PRIE
TENI DE VATRĂ VECHE; HU
NEDOARA. OAMENI $1 OȚEL; 
GALATI. OAMENI ȘI OȚEL : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9—• 
21 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI: 
rujează la Central (orele 9;. 11,45; 
14,30; 17.15; 20.15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Victoria (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20.45), Grivița (o- 
reJe 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),

Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Dacia (orele 8—19,15 în conti
nuare).

DACII : rulează la Munca (o- 
rele 15,30; 18: 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL ; ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,45; 
14; 16.30: 18.45; 21).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Tomis (orele 9; 1^,30; 16; 
19.30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT:

rulează la Laromet (orele 15.30 ; 
17.30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21). Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. INTRĂ TN ACȚIUNE : 
rulează Ia Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Moșilor (orele 15.30; 18;
20.15) .

Z : rulează la Lumina (orele 
9,30; 12,15: 15,30; 18.15;' 20,45).

SUNETUL MUZICII : rulează 
Ia Festival (orele. 9: 12,30; 16,15;
20). Favorit (orele 9; 12.30: 16; 
19.30), Modern (orele. 9; 12,30; 
16,15; 20).

ADIO GRANADA : rulează la 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,1Ș; 20,30), Floreăsca (orele 15,30; 
18; 20.30), Miorița (orele 9; 11,15; 
18; 20,15).

STRĂZILE AU AMINTIRI : ru
lează la Miorița (ora 15,45).

LOS TARANTOS : rulează Ia 
înfrățirea (orele 15.30; 17,45; 20),
Ferentari (orele 15.30; 17.45; 20).

MARȚI, 4 MAI 1971
Opera Română : LILIACUL — 

ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul . Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Comedia) : FANNY — 
ora 20: (Sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — ora 20; Teatrul de 
Comedie : DISPARIȚIA LUI

GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza. Bulandra» (Schi
tu Măgureanu) : PLAY STRIND
BERG — ora 20; (Sala Studio) : 
PURICELE IN URECHE — ora 
20; Teatrul „C. Tănase" (Calea 
Victoriei) : SONATUL LUNII — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. I. -Nottara" 
(Bd. Magheru): ADIO CHARLIE
— ora 19,30; Teatrul Giulești: 
FREDDY — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : PINOCCHIO — 
ora 16; Studioul I.A.T.C. : E 
ZI DE SLAVĂ ȘI TEMEI — 
ora 20; Teatrul Evreiesc de 
Stat : ACTUL DE CĂSĂTORIE
— ora 19,30; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei) : ȘORI
CELUL Șl PĂPUȘA — ora 10; 
(Str. Academiei): BANDIȚII DIN 
KARDEMOMME — ora 17; Circul 
Globus: CIRCUL MARE DIN
MOSCOVA — ora 19,30.

• 10,00—11,00 Teleșcoală. Limba 
română, clasa a VIII-a : Proble
me de gramatică, Fizică, clasa a 1 
VIII-a : Fenomenul de inducție 
electromagnetică • 18.00 Deschi
derea emisiunii. Ateneu. Emisiu
ne de actualitate muzicală. ..Via
ta si perspectivele muzicii româ
nești^ • 18,30 Ex-Terra ’71. Emi- 
siune-concurs de construcții teh
nice pentru pionieri și școlari • 
19.00 Reflector • 19,20 1001 de
seri — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 50 de ani în 50 de evocări
• 20,25 Momerit poetic • 20.35 In 
această tșrt-ă, comuniștii.. (IV) • 
21,25 Seară de teatru. Telerecital 
Elvira Godeanu « 22,30 Telejur
nalul de noapte • 22.40 Box. 
Campionatele naționale indivi
duale (sferturi de finală). înre
gistrare de la patinoarul „23 Au- ‘ 
gust".

1926 a devenit membru al or
ganizației comuniste de tineret, 
iar în decembrie 1929' a intrar 
în P.C;G. Tovarășul Erich Ho
necker a participat activ la 
mișcarea muncitorească de gim
nastică și sport ,.Fichte".

în 1930. tovarășii săi l-au 
delegat? la • școala Internațional'ei 
Comuniste ,de Tineret de Ia 
Moscova. în această perioadă, 
el a făcut’ parte și din brigăzile 
de muncă ce au contribuit la 
construirea uzinei siderurgice 
de la Magnitogorsk. După aceea, 
întors in tară, Erich Honecker a 
activat ca secretar al conduceri.’, 
regionale Saar a Uniuhii Co
muniste de Tineret din’ Germa
nia (K.J.V.D.). iar în 1934 a fost 
ales membru în Comitetul Cen
tral al K.LV.D.

Lupta împotriva regimului 
hitlerist a marcat multe mo
mente însemnate în activitatea 
lui Erich Honecker : participa
rea la conferința internațională. 
a tineretului' antifascist în 1933, 
Ia Paris, organizarea activității 
ilegale a K.J.V.D. îh regiunea 
Ruhr, în Baden. Hessen. Wurt- 
temberg și Palatinat,> iar din 
toamna anului 1933 organizează 
lupta pentru acțiuni comune a 
tinerilor comuniști și ‘social-de- 
mocrăți.. Din însărcinarea Co
mitetului ’Central, conduce acti-. 
v’tațea ilegaiă1 a LisrH Cornurțiste

de Tineret în. regiunea Berlin, 
în decembrie 1935. Erich Hone
cker a fost arestat, fiind con
damnat de Tribunalul fascist la 
10 ani închisoare. A fost întem
nițat în închisoarea Branden
burg Goerden.

După eliberarea sa de către 
armata sovietică. Erich Hone
cker s-a numărat, de la început 
printre cei mai activi militanți. 
In calitate de secretar al orga
nizației de.tineret de pe lingă 
Comitetul Central al P.C.G. și 
apoi în cea de conducător al 
Comisiei Centrale de tineret, el 
și-a folosit toată experiența si 
energia pentru a atrage tinere
tul să participe la construirea 
unei vieți noi.

Erich Honecker s-a numărat 
printre întemeietorii organiza
ției Tineretului Liber German 
și a fost, din 1946 pînă in 1955, 
președintele acestei organizații. 
EI a adus o importantă contri
buție la elaborarea și înfăptui
rea prevederilor referitoare la 
drepturile fundamentale ale ti
nerei generații. în 1947. a con
dus prima delegație de tineret 
care a vizitat după cel de-al 
doilea război mondial Uniunea 
Sovietică. Din 1949 pînă în 1955, 
a fost ’ membru al Comitetului 
Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

■ Ales din 1946 membru al C.C. 
al P.C.G., Erich Honecker a 
participat intens’ la unificarea 
celor două partide muncitorești. 
Congresul de unificare l-a ales 
în conducerea P.S.U.G. La toate 
congresele . următoare, Erich 
Honecker a fost ales în condu
cerea colectivă a -partidului, 
Comitetul Central. Din 1950. el 
a făcut parte fără întrerupere 
din Biroul Politic. După o pe
rioadă’ de studii petrecută in 
Uniunea Sovietică, din 1955 pînă 
în 1956. Erich Honecker și-a 
continuat activitatea în condu
cerea P.S.U.G. începînd din 
1958. el este secretar al Comi
tetului Central.

în anii trecuți, Erich Honecker 
a participat la toate întîlniriîe 
importante ale conducerilor de 
partid și de stat ale țărilor so
cialiste. A luat parte activă la 
pregătirea și desfășurarea Con
sfătuirii mternationale a parti
delor comuniste și muncitorești 
din 1969 de la Moscova.

Erich Honecker este deputat 
în Camera Populară de la înte
meierea Republicii Democrate 
Germane. Mai înainte, el făcuse 
parte din Consiliul Popular 
german și din Prezidiul aces
tuia. Pentru activitatea sa con
secventă. plina de abnegație în 
interesul oamenilor muncii, pen
tru viața sa militantă, Erich 
Honecker a fost distins cu O - 
dinul KaH Marx, cu titlul de 
Erou al Muncii, precum și cu 
alte înalte ordine.
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