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Șl GUVERNAMENTALE ROMANE

IERI, LA PEKIN

MARELE MITING IN CINSTEA
DELEGAȚIEI DE PARTID

ț

Marți după-amiază, în 
Sala Congreselor din Pala
tul Adunării Reprezentanți
lor Populari pe întreaga 
Chină a avut loc un mare 
miting al prieteniei chino- 
române, organizat de Co
mitetul Revoluționar orășe
nesc Pekin, Asociația de 
prietenie chino-română și 
Asociația de prietenie cu 
străinătatea.

In sală, al cărui fundal 
este împodobit cu drapelele 
de stat ale Republicii So
cialiste România și Repu
blicii Populare Chineze, se 
află numeroși locuitori ai 
Pekinului, muncitori, ță
rani, militari, intelectuali, 
membri ai miliției popu
lare și ai Gărzilor Roșii, 
peste 10 000 persoane.

Sint, de asemenea, pre- 
zenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Pe
kin, corespondenți și trimiși 
speciali ai presei străine ; 
sint prezenți membri ai am
basadei române din capitala 
chineză.

Pe o mare lozincă, ce do
mină întreaga sală, este 
scris: „Trăiască prietenia 
și unitatea dintre cele două 
partide, țări Și cele două 
popoare ale Chinei și Ro
mâniei".

Primiți cu îndelungi a- 
plauze, la masa prezidiului 
iau loc conducătorul dele
gației de partid și guverna
mentale române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu soția sa, Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri 
ai delegației : Kn Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Ion Iliescu, 
George Macovescu, Aurel 
Duma. Iau, de asemenea, 
loc tovarășii Ciu En-lai, 
Huan lun-șen, Iao Ven- 
iuan, Ie Ciun, Li Sien-nien. 
U Fa-sien, Ie Cien-in, Li 
Tso-pen, Ciu Ui-tso, Li

Recepție oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și soția sa, Elena Ceaușescu
Marti seara, secretarul gene

ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa, Elena 
Ceaușescu, au oferit o recepție, 
in marea sală a Palatului Adu
nării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, în onoarea 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez și a Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

La recepție, din partea chi
neză au participat : Ciu En-lai, 
membru al Comitetului perma
nent al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, Cian Cin. 
membru al Biroului Politic ăl 
C.C. al P. C. Chinez, soția pre
ședintelui Mao Tzedun, Huan 
lun-sen. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, 
șeful Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Eli
berare, Iao Ven-iuan, membru 
al Biroului Politic. Li Sien-nien. 
membru al Biroului Politic, vi- 
cepremier al Consiliului de 
Stat, Ie Cien-in, membru al Bi
roului Politic, vicepreședinte al 
Comisiei militare din cadrul 
C.C. al P. C. Chinez, Ie Ciun, 
membru al Biroului Politic, 
soția vicepreședintelui Lin 
Biao, U Fa-sien, Li Tso-pen, 
Ciu Ui-tso, membri ai Bi
roului Politic, adjuncți ai 
șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Li Te-sîn, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, Go Mo-jo,

Te-sîn, Ci Pîn-fei, Go Mo
jo, Ken Biao, Li Cian, 
Cian Hai-fun, ambasadorul 
R.P. Chineze la București.

Mitingul este deschis de 
tovarășul U De, al doilea 
secretar al Comitetului de 
partid orășenesc Pekin, care 
a adresat, în numele popu
lației Pekinului, un căldu
ros salut delegației române.

Sint intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări.

Intr-o atmosferă de o de
osebită însuflețire iau cu- 
vîntul tovarășii Ciu En-lai 
și Nicolae Ceaușescu; cu- 
vîntările lor sint subliniate 
în repetate rinduri de pu
ternice aplauze.

Se procedează apoi la un 
schimb de drapele din par
tea populației din capitala 
Republicii Populare Chineze 
și din partea secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Pe fondul pur
puriu al drapelelor sint în
scrise cu litere aurii, în 
limbile română și chineză, 
cuvintele : „Trăiască prie
tenia de luptă dintre popoa
rele chinez și român".

In momentul schimbului 
drapelelor, în sală răsună 
puternic, reluate de mii de 
voci, lozincile : „Salut căl
duros delegației de partid 
și guvernamentale române", 
„Salut poporului frate ro
mân", „Un salut căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască prie
tenia dintre cele două po
poare", „Trăiască marea 
unitate dintre cele două 
partide ale noastre bazată 
pe marxism-leninism și in
ternaționalism proletar", 
„Trăiască marea unitate a 
popoarelor din lumea în
treagă".

Mitingul ia sfîrșit în a- 
cordurile solemne ale Inter
naționalei.

membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină, Ken Biao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful sec
ției relații externe a C.C. al 
P.C. Chinez, Ci Pîn-fei, ministru 
ad-interim al afacerilor externe, 
U De, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, al doilea secretar al 
Comitetului de partid orășenesc 
Pekin, vicepreședinte al Comi
tetului Revoluționar orășenesc. 
Ten In-ciao, soția premierului 
.Ciu En-lai, Cian Hai-fun. am
basadorul R. P. Chineze la Bu
curești, și alte persoane oficiale 
chineze.

Din. partea română au parti
cipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului. Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. âl P.C.R., vicepreședinte 
ăl Consiliului de Stat, Dumi
tru Popa, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid București, 
primarul general al Capitalei. 
Ion Iliescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum și 
Aurel Duma, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Pekin.

La masa de onoare, alături de 
conducătorii de partid și de stat 
români și chinezi, au luat loc

(Continuare în pag. a lV-a)
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TOVARĂȘULUI

MMM CEAUSESCU
-»Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Stimate tovarășe Ion Gheorghe Maurer,Dragi tovarăși din delegația de partid și guvernamentală română,Tovarăși și prieteni,Astăzi, oamenii din diferite cercuri ale Capitalei noastre s-au întrunit aici într-un miting grandios pentru a saluta delegația de partid și guvernamentală română condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. La acest miting, caracterizat de prietenia revoluționară dintre popoarele chinez și român, adresez încă o dată, în numele președintelui Mao Tzedun și al tovarășului său apropiat de luptă, vicepreședintele Lin Biao, in numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului chinez, un salut călduros și cordial, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășului Ion Gheorghe Maurer, precum și tuturor distinșilor oaspeți români. (Aplauze puternice,. îndelung repetate)-Prin actuala lor vizită de prietenie în țara noastră, tovarășii români ne-au adus prietenia frățească a poporului român. Aceasta constituie un sprijin și o încurajare pentru poporul chinez și ne-a oferit, totodată, un bun prilej pentru a învăța de la poporul român. Permiteți-mi să vă exprim dumneavoastră și, prin dumneavoastră, poporului frate român, mulțumirile noastre sincere. (Vii aplauze).Nu demult, Partidul Comunist Român a celebrat glori

oasa sărbătoare — a 50-a a- niversare a creării sale. în ultima jumătate de secol, poporul român, sub conducerea partidului său comunist, a dus o îndelungată luptă eroică împotriva dominației reacționare burghezo-moșierești și a robiei fasciste, obținind victorii una după alta. La 33 August 1944, poporul român, condus de Partidul Comunist Român, a înfăptuit cu succes insurecția armată, a răsturnat pe calea armelor dominația reacționară antonesciană și a preluat în propriile sale mîini puterea politică, des- chizînd o eră nouă în istoria României.După eliberarea întregii țări, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, și-a vindecat repede rănile pricinuite de război, a efectuat transformarea socialistă a economiei naționale, a realizat treptat naționalizarea industriei și cooperativizarea agriculturii- Pe această bază, persistînd în promovarea spiritului de bizuire pe propriile forțe, a învins nenumărate greutăți, a dezvoltat cu energie producția industrială și a- gricolă, a schimbat înfățișarea înapoiată din trecut a țării și a obținut importante realizări în construcția socialistă. Anul trecut, România a fost lovită de inundații grave. Partidul Comunist Român, mergînd în mijlocul maselor, a mobilizat masele largi de militari și civili și a invins calamitățile naturale de proporții extrem de mari, bizuin- du-se pe propriile forțe. în prezent, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român,
(Continuare în pag. a 111-a)

Stimate tovarășe Ciu En-lai, Stimați tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Chineze,Dragi tovarăși șl prieteni, Permiteți-mi să încep prin a vă adresa dumneavoastră, participanților la acest mare miting al prieteniei româno- cliineze. Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, personal tovarășului Mao Tzedun și tovarășului Lin Biao, guvernului Republicii Populare Chineze și tovarășului Ciu En-lai, oamenilor muncii din Pekin și întregului popor chinez un salut călduros și un mesaj de prietenie și solidaritate internationalists din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat, a guvernului Republicii Socialiste România și a întregului popor român. (Aplauze puternice, prelungite).Sintem aproape Ia încheierea vizitei în marea și frumoasa dumneavoastră patrie socialistă. în cele opt zile de cind ne aflăm pe pămîn- tul Republicii Populare Chineze am vizitat orașele Pekin, Nankin și Șanhai, precum și întreprinderi industriale, o comună populară și universitatea „Cin Hua“. în cursul acestor vizite, am putut cunoaște nemijlocit unele din marile succese obținute de poporul chinez în realizarea politicii Partidului Comunist Chinez, de făurire a societății socialiste. Dar, mai mult decît orice, ne-au produs o deosebită satisfacție în- tîlnirile cu conducătorii organizațiilor de partid, ai comitetelor revoluționare și ai armatei populare, cu comuniștii 

și cu masele largi populare. Neuitate vor rămîne în amintirea mea, a tovarășei mele și a întregii delegații primirea călduroasă și prietenească cu care am fost întîmpinați de sutele de mii de oameni ai muncii din minunata capitală a Republicii Populare Chineze, de alte sute de mii de locuitori ai Nankinului și dc sute și sute de mii de cetățeni ai vechiului centru muncitoresc și revoluționar, marele o- raș Șanhai.în toate aceste manifestări entuziaste ce ni s-au făcut pretutindeni, noi vedem o expresie a relațiilor de prietenie, stimă și respect reciproc dintre partidele și popoarele noastre- (Vii aplauze).în cursul acestor vizite și întîlniri cu oamenii muncii, am putut să ne dăm mai bine seama de profundele transformări care au avut loc în ultimii ani în Republica Populară Chineză. Am constatat cu mare bucurie că în acest timp s-au obținut succese însemnate în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, în ridicarea bunăstării materiale și culturale a maselor largi populare. Personal, am mai vizitat Republica Populară Chineză, acum 7 ani, și trebuie să declar că sint profund impresionat de rezultatele însemnate ce s-au obținut în a- cest timp scurt în toate domeniile de activitate. (Vii a- plauze).Marile succese obținute de poporul chinez în făurirea noii orînduiri sociale sint încă o dovadă a superiorității socialismului. Ele demonstrează „ uriașa capacitate creatoare a unui popor devenit stăpîn pe
(Continuare în pag. a IlI-a)

Planul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 
1971—1975 prevede amenajarea pentru irigații a un milion 
două sute cincizeci de mii de hectare. Înfăptuirea acestui 
program va asigura agriculturii noastre o puternică bază 
tehnico-materială, terenurile amenajate pentru irigații repre- 
zentînd la sfîrșitul cincinalului circa 21 la sută din supra
fața arabilă a țării, adică o dată și jumătate mai mult de
cît tot ce s-a realizat pînă acum în România. Numai în 
acest domeniu, al amenajărilor pentru irigații, se vor în
vesti aproape 20 miliarde lei, vor fi pregătite circa 100 mii 
de cadre calificate. 7

Vacanța celor 
patru milioane

DESPRE PREGĂTIRILE DEDICATE 
VACANȚEI AM DISCUTAT, DE CURÎND, CU 

tovarășa SILVIA ILIE,
secretar al C.C. al V.T.C.

și tovarășa ELENA POPARAD 
vicepreședinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor

— Există tradiția ca or
ganizațiile U.T.C. să-și a- 
sume, vară de vară, răs
punderea de a alcătui cele 
mai interesante orare de 
vacanță pentru elevii de 
vîrstă utecistă. Vă propu
nem, tovarășe secretară, 
să relatați pentru cititorul 
nostru ce vor conține a- 
Ceste orare originale ?

— Ne bizuim pe capacita
tea organizațiilor și organe
lor U.T.C. de a alcătui progra
me de vacanță care să nu se
mene de la școală la (școală, de 
la oraș Ia oraș. De altminteri, 
vreau să fac sublinierea că, de 
mai 'multe zile, pe agenda de 
lucru a organizațiilor U.T.C. și 
a' consiliilor elevilor — evident, 
în colaborare cu școlile și cu 
inspectoratele școlare — stă în
scrisă preocuparea de a discuta 
cu elevii, pentru ca, înregistrînd 
opinia lor cu privire la activi
tățile pe care le doresc, să se 
contureze clar programul de 
vacanță. Vacanța este a elevilor 
și trebuie să le fie orînduită pe 
plac";

— Poate fi făcută o 
ierarhizare a preocupări
lor de vacanță care le 
sint pe plac ?

— Nu poate fi vorba de o ie
rarhizare întrutotul exactă, 
în orice caz, pe locul în- 
tîi se înscriu taberele și ex
cursiile. Nu există elev să 
nu prefere viața 'de tabără, 
drumeția prin țară, pen
tru cunoașterea ei, pentru re- 
creere și călire fizică. Iar statul 
nostru face asemenea bucurii 
elevilor. Amintesc că pentru ta
bere, colonii și excursii inter- 
județene în vara aceasta sint a- 
looate 44 milioane lei din buge
tul de stat și din resursele lo
cale.

didactică
deschisă

de CONSTANTIN CRIȘAN

► Un recent eseu (..Tehnica didacticii universitare") al pro- '
► fesorului Jean Livescu, rector al Universității București, <
► apărut în revista „Forum" (3,1971), ne-a readus dintr-odată < 
ț în memorie o serie de gînduri esențiale despre uni- 4
► versitatea de azi. Le spunem esențiale, tocrrrai fiindcă — <
► paradox absolut — le uităm prea des, deși le declinăm *
* importanța, necesitatea aplicării în viața cotidiană. Cine <
► mai poate nega azi că învățămîntul superior urmărește, în •
► fond, să ofere societății un produs uman intelectual final , 
ț sau finalizabil imediat, în stare adică să se desăvîrșească, < 
k in „primii timpi" ai angajării lui în sfera producției socia- *
► le ? Cine, pornind de ia această teză axiomatică, mai poa- <
► te nega, așadar, ideea de rentabilitate socială a învățămîn- <
► tului universitar? Și dacă postulăm o astfel de idee, cine *
► ar putea respinge fațeta ei imediată ? : că Universitatea
* dispune azi, în condițiile noastre, de posibilitatea de a < 
k oferi societății ceea ce aceasta îi cere în mod programat, <
► obligatoriu ? Cadre care să intre de îndată în muncă, 4
► fiindcă au fost educate prin muncă și pentru muncă. < 
k Adică, în termeni proprii, în momentul în care absolventul *
► s-a desprins de Alma Mater și devine, trebuie să devină el < 
h însuși, pe fiece parcelă socială, obștească, producțională, un < 
, Alma Mater individual. Deci, dacă Universitatea i-a dat hra- <
► nă, lumină spirituală, tînărului intelectual, acesta, în clipa în <
► care a părăsit generoasa sursă, simbolizînd, prin nume <
► chiar, dărnicia, bunătatea maternă, trebuie să se transforme *
► la rîndul lui — unul și multiplul spuneau cosmologii greci — <
* într-un focar de instrucție și educație pentru cei din jur. în- 4
► tr-un focar de noi geneze. *
*■ Dar, pentru o egalitate perfectă între aceste două etape, <
► pentru — mai bine-zis, confluența lor în timp — e nevoie 4,
► ca Universitatea (înțelegînd aici, prin ea. învățămîntul su- 5
* perior în genere) să bată un pas milimetric egal cu socie-

► (Continuare în pag. a IV-a) y

Organizația noastră are în 
răspunderea sa directă condu-' 
cerea unor tabere centrale și 
tabere interjudețene de instruire 
și odihnă pentru membrii acti
velor U.T.C. din școli generale, 
licee și școli profesionale. 
Avem o tradiție în organizarea 
unor asemenea tabere și sintem 
convinși că secretarii U.T.C. din 
toate tipurile de școli și vice
președinții consiliilor elevilor 
vor avea ocazia, la Homorod, 
să se odihnească, dar să și în
vețe cum să organizeze mai bine 
activitatea uteciștilor în viito
rul an școlar, să-și servească 
reciproc experiențe interesante.

Celelalte tabere centrale — cu 
sediul la Poneasca, Gîlma, 
Bran, Zizin, Păușa, Cîmpeni — 
întrunesc responsabili ai socie
tăților științifice și literar-artis- 
tice, ai cercurilor politice, lite-

Interviuri realizate de
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a V-a.)

ÎN ATENȚIA ABSOL
VENȚILOR DE LICEU!

ÎN NUMERELE VIITOA
RE, ZIARUL NOSTRU PU
BLICĂ COMISIILE EXAME
NULUI DE BACALAUREAT 
— SESIUNEA IUNIE 1971 — 
PENTRU LICEE, LICEELE 
DE SPECIALITATE ȘI LI
CEELE PEDAGOGICE.
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• Premii pentru producțiile cineamatorilor • Firma călătoare • Nuci pentru secolul XXI • Mister in Valea 
Morții • La 20 iunie serbarea de sfirșit de an școlare Pe platouri a început...„Echinoxul”• Folclor 

• Provincie și provincialism • Careul uniformelor albastre

• PENTRU FILMELE 
ȘTIINȚIFICE

Operatorul V. Tudan și regizorul M. Iacob la primul tur de ma
nivelă al filmului „Echinox"

PREMII OFERITE CI
NEAȘTILOR AMATORI

Ieri, în sala Dalles din Ca
pitală. a avut loc decernarea 
premiilor celui de-al doilea 
festival național al oineaștilor 
amatori organizat in cinstea Se
micentenarului P.C.R. de către 1 
Comitetul de stat pentru cul
tură și artă, Consiliul Central 
al U.G.S.R . Comitetul Central 
al U.T.C., Consiliul național al 
organizației pionierilor și 
A.C.I.N.

Au fost acordate următoarele 
premii :

premiul I și titlul de laureat, 
filmului MAREA, NOUA REA
LIZARE ROMANEASCĂ (cine
clubul Cetatea lui Bucur — 
București) ; premiul 2, filmului 
FIZIOLOGIA REPRODUCERII 
(eineclubul-Cetatea lui Bucur) ; 
premiul 3, filmelor : IDEI ȘI 
FAPTE (cineclubul C.F.R.-Ti- 
misoara) si METAMORFOZA 
DEȘEURILOR DE METAL (E- 
cran-club-București).

• LA CATEGORIA 
FILMELOR REPORTAJ- 
ANCHETA

• PENTRU FILME 
DOCUMENTARE

premiul 
filmelor : 
bul casei 
sebeș) și 
bul C.F.R.-Timișoara) ; premiul 
2, filmului VIS DE 
(cineclubul casei de cultură

I si titlul de laureat, 
PUTEREA (cineclu- 
de cultură — Caran- 
PARALELA (cineclu-

premiul I și titlul de laureat, 
filmului cineclubului întreprin
derii „7 Noiembrie“-Arad EROII 
DE PE MUREȘ ; premiul 2, fil
mului REPORTAJ DIN TABĂ
RA (cineclubul școlii generale 
din Oțelul Roșu) ; premiul 3, 
filmului LA CONCRET (cine
clubul Combinatului chimic Rm. 
Vîlcea).

PIATRA 
a 

sindicatelor — Pitești) și filmu
lui PRINOS (cineclubul 
catelor din Rm. Vîlcea) ; 
miul 3, filmelor : ULIȚA 
DAȘENILOR (cineclubul 
de cultură a sindicatelor 
ceava) și BERZELE (cineclubul 
casei de cultură județene — Co- 
vasna).

• PENTRU FILME 
ARTISTICE

aindi-
pre-
RA-

casei
- Su-

premiul I și titlul de laureat, 
filmului cineclubului casei de 
cultură din Huși EXPLOZIA ; 
premiul 2, filmelor IDENTITA
TE și BUTURUGA MICĂ rea
lizate de cineclubul C.F.R.-Ti- 
mișoara și, respectiv, cineclubul 
Oțelul Roșu ; premiul 3, filme
lor : OPRIȚI JOCUL (cineclu
bul Cetatea lui Bucur) și PLAN
TA FIRAVĂ (Ecran-club Bucu
rești).

PROVINCIE Șl PROVINCIALISMPROVINCIE Șl PROVINCIALISM

• PENTRU FILME 
DE ANIMAȚIE

premiul I și titlul de laureat, 
producțiilor CIUBĂRAȘUL NE
ASCULTĂTOR (cineclubul ca
sei pionierilor Cluj) și BILA 
(cineclubul Cetatea lui Bucur); 
premiul 2, filmului SENS U- 
NIC (cineclubul sindicatului ex
ploatării miniere-Lupeni) ; pre
miul 3, ciheamatorului Xenobie 
Domide din Oradea pentru fil
mul RITM ȘI CULORI ; filmu
lui CHIȚ PE LUNA (cineclu
bul casei pionierului din Cîmpu- 
lung-Pitești).

Au fost acordate premii spe
ciale filmelor folclorice NUNTA 
LA LUERU (cineclubul casei de 
cultură Tg. Mureș) și TÎRGUL 
DE LA POLOVRACI (cineclu
bul casei de cultură a studen
ților București).

„Premiul tinereții” pentru cel 
mai bun film inspirat din viata 
studenților, (premiu oferit de 
C.C. al U.T.C.) a fost acordat 
pentru filmul PASIUNEA DE 
VACANȚĂ, realizat de cineclu
bul casei de cultură a studenți
lor din București. Premiul ofe
rit de Comitetul județean Ar
geș al U.T.C. a fost acordat fil
mului AM ÎNVINS realizat de 
același cineclub. Au mai acor
dat premii : Ministerul Turis
mului, Ministerul Muncii, revis
ta „Clubul", revista „Cinema", 
studioul „Alexandru Sahia", 
C.N.E.F.S. și Casa centrală de 
creație populară București.

tudor STANESCU

ric Schaffer, în celălalt rol prin
cipal, așezat pe un balansoar... 
Dar toate astea mai tirziu. De
ocamdată e dimineață, oamenii 
de-abia se adună, se montează 
reflectoarele, se trag cablurile 
de la grupul electrogen și regi
zorul Mihail Iacob stă și Eme- 
ric Schaffer stă, stă și operatorul 
Todan Viorel și asta dă impre
sia generală că toată lumea stă. 
De fapt, regizorul stabilește u- 
neie amănunte cu Ion Omescu, 
co-scenaristul filmului, iar ope
ratorul urmărește așezarea re
flectoarelor. Emeric Schaffer 
discută cu mine. Discuție e un 
fel de a spune pentru că el vor
bește singur și mie-mi place 
să-1 ascult. Poate că prin discu
ția asta își intră în rol, un rol 
complex în care un om renun
ță la iubirea sa în favoarea al
teia cu care ea ar fi mail feri
cită... Apoi după montarea re
flectoarelor. după aranjarea de
corului, după ce ultimele detalii 
au fost puse la punct și Emeric 
Schaffer și-a intrat în rol, în
cepe filmarea...

Deci : Ilinca Tomoroveanu stă 
pe scaun în fața unei planșete 
și desenează.

— Cadrul 223 fragmentul I ... 
Clac. Atențiie ! Motor !

Emeric se leagănă în balan
soar, Ilinca desenează degajat. 
Creioane, flori răvășite printre 
coli de hîrtie și prin pahare. In 
conul de lumină al reflectoare
lor totul e firesc, acțiunea se 
scurge ca o apă monotonă dar 
adîncă cu posibile vîrtejuri. Din
coace, în spatele aparatului de 
filmat, încordare. Totul se ur
mărește cu atenție.

— Stop motor !
Bîzîitul aparatului se întreru

pe si operatorului nu i-a plăcut 
o umbră, regizorului nu i-a plă
cut cum s-au mișcat actorii și 
se ia de la capăt.

Reflectoarele au încins aerul 
din atelier și Emeric și-a scos 
haina Numai pentru cîteva cli
pe. Acum nu se mai stă.

— Cadrul 224 !

Ilinca își ridică ochdi de pe 
desen și rîde.

— Sîntem in întrecere ?
Dar asta nu e replică din film 

și apoi alt cadru și altul și al
tul cu mici pauze pentru a nu 
muta reflectoarele cînd se 
schimbă unghiul de filmare.

Aș vrea să-mi spună regizorul 
cîteva cuvinte despre film.

— Spun că se muncește. Mai 
tîrziu o să și vorbim.

TÎRGUL FETELOR

REPORTAJ

AUREL GRUSEVSCHI

FIRMA CĂLĂTOARE
Cu fiecare nouă întreprindere 

construită la marginea orașului 
Tecuci, firma de intrare în oraș 
a trebuit să fie mutată cu cîte
va sute de metri spre Calați. La 
început pentru că s-a construit 
Fabrica de conserve. Apoi, pen
tru că lingă ea s-a ridicat Uzina 
de reparații auto. Nici una nici 
alta nu puteau rămîne în afara 
orașului. S-a mutat firma.

L-am găsit pe mozaicarul fa- 
ianțer Nuță Iordache finisind-o 
pe ultima. O firmă luminoasă cu 
soclu de marmoră, făcută pentru 
mai mulți ani. Dar nici aceasta 
nu va prinde rădăcini. De ce ?

— A fost plasată în funcție 
de Uzina de reparații auto, dar 
va fi tocmai în poarta Fabricii 
de ambalaje metalice pentru in
dustria alimentară, pentru care 
s-a deschis de curînd 
Va trebui s-o mutăm 
spre Galați...

Pentru cit timp ?

șantierul, 
din nou

Comitetul județean U.T.C.-Olt, 
în colaborare cu Comitetul pen
tru cultură și artă au organizat 
în pădurea Cotenița o mare ma
nifestare folclorică : Tîrgu] fe
telor de la Cotenița. Aici și-au 
dat întîlnire tineri și tinere din 
6 sate : Bălănești, Alimănești, 
Mărunței, Coteana, Izvoare și 
Vîlcele, fiecare sat prezentfnd 
cea mai frumoasă fată din sat, 
cea mai harnică și mai gospo
dină. ba semnalul din cornuri 
dat de 6 pădurari, alaiul celor 
6 sate alcătuit din formații ar
tistice, obiceiuri folclorice îm
preună cu flăcăi și fete în cos
tume populare pornesc cu cîn- 
tece și chiote din cele 4 colțuri 
ale pădurii, către cele două poe- 
nițe din vale, unde se afla una 
din scene și locurile de între
ceri sportive. în jurul scenei 
s-au organizat expoziții de cu
sături. întrecerile sportiv* la 
volei, handbal, ciclism între cele 
6 sate au fost dotate cu cupa 
transmisibilă „Cotenița". Festivi
tatea s-a terminat cu eel mai 
interesant moment, desemnarea 
celei mai frumoase fete — în a- 
eest an tlnăra Grigore Jana — 
care a întrunit cele mai multe 
puncte la cele 8 probe, stabilite 
în cadrul concursului de flăcăi 
și care a primit din partea co
mitetului județean U.T.C, voalul 
și coroana de mireasă. Bătrînul 
Ștefănescu Mitică, care din 1894 
în fiecare an recita poezia Co
tenița, a predat ștafeta tlnărului 
Constantin Gheorghe.

Ministerul Invățămintului 
comunică : Probele practice 
de specialitate la liceele de 
artă și liceele cu program 
de educație fizică, proba de 
selecție pe baza testului de 
aptitudini lingvistice la li
ceele cu predarea in limbi 
străine, precum și vizita me
dicală și probele de aptitu
dini muzicale la liceele pe
dagogice au loc intre 20 și 
23 iunie a.c.

înscrierea candidaților la 
aceste licee se va face pînă 
în ziua de 19 iunie a.c., in
clusiv.

Candidații admiși la aceste 
probe susțin intre 26 iunie 
și 3 iulie la liceele respec
tive probele prevăzute pen
tru concursul de admitere 
în liceele de cultură gene
rală, iar candidații respinși 
se pot înscrie pînă în ziua de 
25 iunie inclusiv, la con
cursul de admitere, la alte 
licee.

★
Serbarea de sfirșit de 

școlar la școlile și liceele de 
cultură generală are loc :“ 
ziua de 20 iunie a.c.

an

in

EXPOZIȚIE DE DESENE
Ea Palatul pionierilor din 

București s-a deschis expoziția 
de desene ale copiilor din Fin
landa și România. Ea reunește 
peste 200 de lucrări.

Printre persoanele oficiale 
prezente la vernisaj se aflau 
Mircea Malița, ministrul învăță- 
mîntului, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai C. C. al 
U.T.C., ai unor instituții cultura
le bucureștene, artiști plastici, 
profesori, pionieri.

Au fost de față, soția amba
sadorului Finlandei la București, 
K. V. Măkelă, și atașați cultu
rali ai unor misiuni diplomatice.

Expoziția va fi ulterior pre
zentată și în alte orașe din țară.

„CÎTE MAMA Ml LE-O 
SPUS"

Recent a ieșit de sub teascuri 
cea de a doua culegere de fol
clor literar editată de Comite
tul județean U.T.C. Botoșani. 
Ca și prima carte, ea este re
zultatul strădaniilor a peste 100 
de tineri pasionați care, la che
marea Comitetului județean 
U.T.C., au participat la ștafeta 
folclorică din vara anului 1970. 
Din miile de lucrări care au 
îmbogățit arhiva de folclor or
ganizată la Comitetul județean 
U.T.C., in prezenta culegere au 
fost selecționate cele mai valo
roase și mai complete. Tot aici 
sînt cuprinse, intr-un număr 
mai redus, insă, și piese din 
arhiva Seminarului de folclor 
de la Facultatea de filologie a 
Universității „Al. I. Cuza" din 
Iași, ai căror culegători sînt tot 
tineri, studenți, învățători, in
gineri ș.a.

Realizată în excelente con
diții grafice, culegerea cuprin
de elemente esențiale pentru 
cunoașterea mai exactă a ariei 
folclorice botoșănene. în ciuda 
faptului că autorii sînt ama
tori. Pe lingă diferite variante 
ale unor cintece, strigături, pie
se de teatru folcloric cunoscute, 
ștafeta a numărat în recolta sa 
și bucăți inedite. Se remarcă 
bogăția strigăturilor, a bocete
lor. cîntecelor lirice și epice.

Cei aproape 100 de culegători 
au străbătut toate localitățile 
județului, chestionînd un nu
măr impresionant de depozitari 
a>i bogățiilor folclorice, de la 
elevul de 14 ani Ion Moisă din. 
Dracșani și pînă la nonagenarul 
din Nicșeni, Dumitru Jîjie.

O. MILEA

Cînd faultează

S-au încheiat, la sfîrțitul săptămînii trecute, intr-un oraș 
pina de curînd purtind doar semnul industriei noi petro
chimice, orașul Gh. Gheorghiu-Dej, a treia ediție a zilelor 
calinesciene. Nu demult s-au încheiat la Pitești festivitățile 
„Memoria Argeșului". In alt colț al țării, Ia Lugoj, au avut 
loc „zilele lugojene". La Piatra-Neamț se desfășoară festi 
valul de teatru pentru tineret și copii. Probabil că și în alte 
orașe ale țării se pregătesc asemănătoare manifestări cultu- 
ral-artistice care, prin valoarea și diversitatea lor, prin par
ticipare și ecouri, prin originalitate și îndrăzneală definesc 
un climat cultural și artistic de o superioară calitate.
. De mulți ani apar în provincie — pentru a folosi o expre

sie in genere consacrată atunci cînd este vorba de ceea ce 
se petrece dincolo de hotarele Bucureștiului — reviste de 
cultură și artă, unele cu nimic niai prejos decît cele din Ca
pitală, celelalte prezențe dacă nu de fiecare dată remarca
bile, oricum semnificative pentru ceea ce s-ar putea numi 
sau pentru ceea ce ar putea să însemne și regăsirea unei tra
diții prestigioase. La un moment dat retrasă în tăcere și li
niște, „provincia" își cultiva cu consecvență și dăruire o anu
mită stare de anonimat și conformism, își rezuma existența 
culturală și artistică Ia mărunte manifestări adăpostite între 
zidurile altădată memorabile ale ateneelor populare sau la 
casele de cultură in răgazul dintre o conferință primită de 
la centru și o seară de dans cu tombolă și surprize, astfel 
incit, spre nedumerirea aproape a tuturor, provincialismul 
începea să fie o realitate căreia cu dificultate i se puteau găsi 
explicații'rezonabile, ceea ce însemna, in cele din urmă, o 
acceptare mascată sub ironii și nesfîrșite ridicări din umeri.

Există, desigur, un spirit provincialist, un anumit confor 
mism al gindului și acțiunii, o absență a entuziasmului, ca 
și o prefăcută dar nu mai puțin confuză observație asupra 
evenimentelor, dar nu este deloc obligatoriu și n-a fost nici- 
cînd, ca această mișcare prăfuită, leneșă, să fie descoperită 
doar în „provincie" De cîte ori convențiile și așa destul de 
nestatornice ale vieții culturale și artistice nu suferă sub 
privirea noastră uimită modificări abrupte a căror sorginte 
se află tocmai în canoanele de plastilină ale provinciali.smu 
lui de cea mai autentică speță ?

Iată de ce, manifestări culturale și artistice cum sînt cele 
amintite la început, indiferent de amploarea și de răsunetul 
lor, reprezintă, cred, mai mult decît simple acțiuni sau sim
ple sarcini duse la bun sfirșit. Reprezintă înainte de orice 
prin deschiderea lor spre treapta de sus a culturii și artei 
noastre, tot atitea dovezi incontestabile de depășire ca
tegorică a provincialismului.

CONSTANTIN STOICIU

NUCI PENTRU 
SECOLUL XXI

„Cu cîtva timp în urmă am 
primit din partea Comitetului 
U.T.C. de la C.E.I.L. Blaj o scri
soare în care eram îndemnați să 
înființăm o pepinieră de nuci. 
Ideea mi s-a părut atît de bună, 
incit parcă nu venea din afară, 
ci era a noastră de la începutu
rile ei. Noi producem mobilă din 
lemn de nuc care e tot mai rar, 
tot mai greu de găsit. A stimu
la cultivarea nucului este o mi
siune nobilă pentru noi“.

Cuvintele aparțin lui Alexan
dru Neagu, secretar al Comite
tului U.T.C. de la C.E.I.R. Foc
șani. Apoi, acest tînăr m-a con
dus la pepiniera de nuci înfiin
țată de tinerii de la Fabrica de 
mobilă în incinta întreprinderii. 
Nu e mare. Pe o porțiune de pes
te 600 m.p. tinerii au arat, au 
săpat, au însămînțat 6.000 de 
nuci. Acum urmează prima pra- 
șilă. Apoi executarea unui gard 
în jurul pepinierei.

„Cînd am văzut că încolțesc 
am trăit o mare bucurie, conti
nuă la fața locului Alexandru 
Neagu. Dacă vom reuși să-i de
terminăm și pe alții să ne ur
meze, vom considera că ne-am 
îndeplinit o frumoasă datorie".

L-am întrebat pe interlocuto
rul meu cînd se vor putea exe- 
cuta primele garnituri de mobi
lă din nucii însămînțați.

— Abia peste 100 de ani, mi-a 
răspuns.

sediul F.R.F. a avut loc, 
după-amiază, tragerea la 
a semifinalelor „Cupei Ro-

DOREL RADU

Astăzi, în timpul pauzei dintre meciurile din campionatul divi
ziei A de fotbal pe stadionul „23 August" din Capitală se va 
desfășura o interesantă și spectaculoasă demonstrație de mașini 
de curse realizate la cercul de carturi al Palatului Pionierilor de 
profesorul Petre Danciu. Mașinile vor fi pilotate de elevii mem
bri ai cercului de specialitate. In imagine un instantaneu în 
avanpremieră al acestei demonstrații.

Ba 
ieri 
sorți ____ _______ ___ _
mâniei" la fotbal.

Sorții au decis disputarea ur
mătoarelor partide ; Universita
tea Cluj — Steaua București și 
Metalul București — Dinamo 
București. Meciurile-tur se vor 
disputa la 16 iunie, 
retur la 23 iunie,

In cursul zilei de ieri a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
Spania, echipa reprezentativă de 
box a României. Pugiliștii ro
mâni vor participa între 11 și 19 
iunie la cea de-a 19-a ediție a 
campionatelor europene de box, 
programate la Madrid.

Au făcut deplasarea, printre 
alții, cunoscuții oampioni Aurel 
Dumitrescu, Calistrat Cuțov, 
Victor Zilberman și Ion Alexe.

Trasee ale pregătirii tineretului 
pentru apărarea patriei

CAREUL LA DRAPEL

ION CHIRIC

MISTER ÎN VALEA
MORJII

în Valea Marții, cunoscu
tul canion din California, se 
intîmplă lucruri misterioase. 
Cercetătorii au constatat că 
blocuri de stincă in greutate 
de cîteva tone sînt mișcate 
sub acțiunea unor forte ne
cunoscute. Urmele deplasări
lor lor se văd clar pe tere-

nul uscat al pusliului. Ni
meni însă nu a văzut pînă 
acum una din aceste stinci 
in mișcare. Geologii încearcă 
în prezent să rezolve această 
enigmă prin marcarea stric
tă a pietrelor. Cea mai nouă 
ipoteză avansată de cercetă
tori pentru a explica miste
rioasele deplasări pune acest 
fenomen pe seama acțiunii 
eoliene. Intr-adevăr, în tim
pul marilor furtuni care au 
Ioc aici soiul se timectează la 
suprafață, constituind un a- 
devărat strat glisant pe care 
stincile s-ar deplasa datorită 
forței vintului.

.......uW.nn

„ECHINOX" : PRIMA ZI 
DE FILMARE

P. J.

De dimineață, cind n-a înce
put incă ploaia, oamenii echipei 
filmului Echinox s-au adunat la 
locul de filmare — „atelierul 
din str. Pangrati nr. 23". Ilinca 
Tomoroveanu este . „pictorița 
scenografă" și tocmai își 
nitivează ultimele lucrări 
tru o expoziție la Milano.

det'i- 
pen- 

Eme-

încheierea ciclului anual 1970— 
1971 de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei este 
marcată mîine, în Capitală, de 
festivitatea decernării drapelu
lui de liceu fruntaș. Ultimul 
„scrutin", care avea să stabi
lească pe ciștigătorul întrecerii 
a dus la desemnarea Liceului 
„Matei Basarab" (sectorul IV) 
preferat, de puțin. Liceelor nr. 
37 și „Ion Neculce".

Filip Flaviu, șef de sector la 
Comitetul municipal București 
a U.T.C.. ne relată că „în sta
bilirea ierarhiei finale a liceelor 
s-au avut în vedere o serie de 
criterii, între care : frecventa la 
pregătire. îndeplinirea progra
mei. nivelul pregătirii coman
danților de grupe și detașa
mente, punctajele realizate Ia 
ședințele de trageri și activita
tea cercurilor tehnico-aplica- 
tive". Iată că după decernarea 
drapelului de fruntaș al cen
trelor de pregătire din facul
tăți — acordat studenților de la 
Institutul Agronomic — este 
rîndul celei de a doua categorii

de tineri, liceenii, să-și încheie 
ciclul de pregătire. Lor le vor 
urma, la scurt interval, laureații 
drapelului în întrecerea tineri
lor salariati din întreprinderi și 
instituții. Festivitatea care are 
loc miine. începind de la orele 
12,30 în curtea Liceului „Matei 
Basarab" va fi urmată — după 
careul traditional al „salopete
lor albastre" — de întreceri 
sportive cu caracter de demon
strație. Va fi un prilej în plus 
să constatăm că pregătirea 
zică bine pusă la punct a 
ceenilor de la „Matei Basarab' 
a constituit
lor pe locul de onoare al între
cerii care a durat un întreg 
ciclu. Formei^ practice ale 
cestui gen de pregătire solicită, 
în mare măsură, 
zice ale tinerilor, 
plător „salopetele 
la liceul premiat 
mereu primii în aplicațiile 
care au luat parte.

fi-
li-

un atu în clasarea

a-

resursele fi- 
Și nu întîm- 
albastre" de 
s-au clasat 

la

VIOREL RABA
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Mii

la
16,30; 20).

HELLO DOLLY ; rulează 
Patria (orele 9,30; 13;

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF : rulează la Scala
8,30; 12,30; 15,30; ... ...
Festival (orele 7,45; 10,30; 13,15; 
16: 18,45; 21 30), Stadionul Dina
mo (ora 20,15), Grădina Festival 
(ora 20,15).

SI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-1 
ASA ? rulează la Capitol (orele 
9.15; 11,45), Feroviar (orele 9; 
1145; 15; 18, 20,30), Modern (orele 
9; 11,45; 14,30; 17.15; 20), Grădina 
Modern (ora 20,30).

REGELE LEAR : rulează Ia Ca
pitol (orele 14,15; 17; 20).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11.30; 13 45: 16.15; 18.15; 20,30).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Grivița (orele 9; 12,30: 
16: 19.30). Aurora (orele 9; 12,30; 
16; 19,30). Flamura (orele 9: 12,M; 
16; 19 30;), Grădina Aurora
(gra 20).

(orele
18,30; 21.30),

FACEREA LUMII : rulează la 
Bucegl (orele 15,30; 18; 20,30), Flo- 
reasca (orele 15,30; 18,15; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

VULPILE ȘI ȘORICEII : ru
lează la Timpuri Noi (orele 
9—20.15 în oontinuare).

PRINTRE COLINELE VERZI ; 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 
18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19.30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Miorița 
(orele 9; 12 30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Tomis (orele 9; 
12,30; 16), Grădina Tomis (ora 20).

DĂ-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20.45). București
(orele 3 30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20,30), Grădina Capitol (ora 
20,15), Arenele Romane (ora 20), 
Favorit (orele 9 15; 11,30; 15,45;
16; 18,15; 20,30).

la Moșilor (oreleZ : rulează 
15,30; 18; 20,30).

ELEFANTUL 
ză la Victoria 
13,30; 18: 18,30;

BUTCH CASSIDY Șl SUNDAN
CE KID : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina Bu
zești (ora 20,30), Grădina Arta 
(ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20 în continuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 18; 20.15),
Grădina Unirea (ora 20,15).

SERATA : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18). Grădina Lira (ora 
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : ru-

SLOWLY : 
(orele 9;

20,45).

rulea-
11,15;

lează la Munca (orele 15; 19).
MIHAI VITEAZUL : rulează la 

Cosmos (orele 15; 19).
CAZUL C.L. : rulează la Fla

căra (orele 15,30; 18; 20,15).
100 DE CARABINE : rulează la 

Drumul Sării (orele 15,30; 17.45; 
20).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20).

SUNETUL Muzicn : rulează
la Giulesti (orele 15,30; 19), Vol
ga (orele 9.30; 12,45; 16,15; 19,45), 
Grădina Herăstrău (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Crîngași 
(orele 15,30; 18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează
Popular (orele 10; 15,30; 19).

LOS ------------------
Vitan 
Vitan

DE 
lează 
20,15).

-Stuatre

la

_______la
18), Grădina

TARANTOS : rulează 
(orele 15.30; 
(ora 20,15).

ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
la Rahova (orele 15,30; 18;

• CEL DE-AE 11-lea Tur ci
clist al Serbiei, la care au par
ticipat rutieri din Italia, Româ
nia, Polonia și Iugoslavia, s-a 
încheiat la Krușevaț cu victoria 
iugoslavului Cvitko Bilici. O 
comportare bună au avut în a- 
ceastă competiție frații Andrei 
și Ștefan Suciu, care s-au nu
mărat printre protagoniștii în
trecerii, ocupînd locurile 4 și 
respectiv 7 în clasamentul gene
ral individual.

Pe echipe, locul întîi a fost 
ocupat de 
Siporeska. 
Brașov s-a

care, urmați de Parma (Iugosla
via) — 3,5 puncte (1) etc.

In runda a 6-a, Reshevsky l-a 
învins pe Kavalek, iar Benko a 
cîștigat la Browne.

formația iugoslavă 
Echipa Dezrobirea 
situat pe locul 8.

• DUPĂ 
runde, în turneul internațional 
masculin de șah de la Natanya 
(Israel), conduc marii maeștri 
americani Samuel Reshevsky și 
Paul Benko cu cîte 4 puncte fie-

disputarea a șase

• DUPĂ OPT runde, în tur
neul internațional feminin de 
șah de la Moscova continuă să 
conducă maestra sovietică Alia 
Kușnir cu 6,5 puncte, urmată de 
Lemaciko (U.R.S.S.) și Eretova 
(Cehoslovacia) — 5,5 puncte. Șa- 
hista româncă Margareta Teodo- 
rescu ocupă locul 6 cu 4,0 punc
te. Rezultate din runda a 8-a : 
Kușnir—Krumova 1—0 ; Ereto
va—Stepina 1—0 ; Teodorescu— 
Medianikova remiză ; Handsu- 
ren—bitmanowicz remiză.

CRONOMETRUL : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17.30; 19,30).

B.D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18,15: 20,30).
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Opera Română (la Sala Palatu

lui) ; CAVALERIA RUSTICANĂ ; 
PAIAȚE — oră 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : VĂDUVA VESELA — 
ora 19,30 : Teatrul National
„I. L. Caraglale- (Sala Comedia) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20 ; 
(Sala Studio) : MOARTEA ULTI
MULUI GOLAN — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : 
PENTRU IUBIRE — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy) s 
BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Str. Academiei) : 
AMNARUL — ora 17 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : MINI-JAZ CU 
MAXI-HAZ — ora 19,30 ; Circul 
Globus : ARENA PRIMĂVERII
— ora 19.30: Ansamblul „Rapso
dia Română" ; LA IZVOR DE 
FRUMUSEȚE —. ora 18,30.

IUBIRE

MIERCURI, • IUNIE 1»71
• 15,45 Deschiderea emisiunii. 

Fotbal. Transmisiune de la Sta
dionul „33 August" din Capitală 
a cuplajului CtirsL ,
Dinamo-Rapid. Crainici comenta
tori ; Aristide Buhoiu și Eftimie 
Jonescu. ’ “.„„A
,,10 minute cu maestrul sportului 
Petre Mîndru" ; Tragerea Prono- 
expres • 19,20 ,,1001 de seri" — 
emisiune pentru cei mici * 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport,
• 20,10 Reflector ■ Calitatea infe
rioară a unor produse — repor
taj realizat la Inspectoratul de 
Stat pentru _ '.LXțL
produselor • 20,25 Tele-cinemate- 
ea : ,,Desiree". Un film care evo
că momente din viata lui Napo
leon Bonaparte • 22.20 Gala ma
rilor interpret! : ileana ilieseu. 
Partener Marinei Ștefănescu
• 22,45 Telejurnalul de noapte.

Steaua-Progresul ;

In pauze : Reportajul 
1 sportul;

controlul calității

I
I
I
I
I
I

DELIBERĂRI LA COMI
SIA DE DISCIPLINĂ

Aseară, comisia de disciplină 
s-a pronunțat în cauza giulește- 
nilor C. Dan și Dumitru. Mai 
întîi, Dumitru a fost suspendat 
1 etapă (cu 7 voturi pentru și 6 
contra), dar, apoi, s-a revenit a- 
supra acestei sancțiuni. Dumitru 
a fost căutat pe stradă (!), adus 
din nou la comisie și... iertat. 
C. Dan a primit 2 etape suspen
dare-

★
Totuși, o veste bună pentru 

suporterii Rapidului : Neagu 
este apt de joc și — azi, în me
ciul cu Dinamo' — își va face 
reintrarea în linia ofensivă a 
feroviarilor. în locul lui Dan — 
va juca Costea.

★
Buni, 21 iunie, va avea loc, la 

sediul F.R.F., ședința de analiză 
a meciului Cehoslovacia—Româ
nia. Participă conducerea fede
rației, antrenorii și jucătorii e- 
chipei naționale. Au fost invitați, 
de asemenea, Boc, Popovici, 
Vigu, Iordănescu și Fl. Dumi
trescu, fotbaliști susceptibili de 
a fi incluși în lotul reprezenta
tiv.

arbitrii
de RADU DUMITRU
Atît ne-am luptat pentru o e- 

tapă încărcată de goluri, atit 
i-am tot îndemnat cu toții pe 
fotbaliști : marcați prieteni cit 
mai mult, atit ani tot sperat in 
sacul acesta plin, incit iată, cînd 
în sfirșit porumbelul se află in 
miinile noastre, obosiți de atîta 
rugă, îndemn și așteptare, nu 
mai simțim nici un entuziasm, 
iar laudele le aminăm pentru 
altă dată.

Lucrul apare cam normal, dacă 
ne gîndim cît de beteagă totuși, 
a fost etapa ce s-a scurs tîria- 
tîriș in fața unor tribune din ce 
în ce mai goale. Jocuri specta
culoase puține, faze ieșite din 
comun cîteva. scheme tactice a- 
proximative, greșeli de tehnică 
cu nemiluita, iar colac peste pu
păză arbitrajul a început să de
vină problema spinoasă a divi
ziei naționale A. B. C etc. etc.

Am scris nu de mult, (eram 
tentat să spun am tras un seni- ( 
«al de alarmă) despre pericolul \ 
ce atit de viclean se ascunde in 
fluierul unor arbitrii. Fluierele 
eu care sînt dotați, sau înzestrați 
tot aia e. un Birăescu sau Hai
nea ne asurzesc în ultima vreme 
degeaba. Dacă ar mai fluiera și 
dinșii așa dc florile mărului prin 
cimpii. pe coarnele înverzite ale 
munților sau prio locuri dosnice 
ar mai merge. Dar nu, domniile 
lor doresc să fluiere în public, 
mai mult, în mijlocul mulțimii. 
Și asta ne costă. Pentru că efec
tul efortului ce-1 depun cu a- 
tîța sirg este din cel mai amar. 
Jocuri date peste cap. jucători 
împinși spre acte de indiscipli
nă și apoi amendați mai aspru 
decît intenția, proteste din toate 
părțile (și de la învinși și de la 
învingători) cuvinte urite cu ca- 
re-s apostrofați la țanțoșa ieșire 
de pe teren, și de ce n-am spu- 
ne-o vicierea rezultatelor. Pen
tru că, cred eu. probabil altui 
ar fi fost rezultatul meciului 
Rapid—Steagul roșu dacă sîm- 
bătă după-amiază Rainea ar fi 
fost cuminte la un film, sau cu 
familia. în plen, la iarbă verde. 
Poate tot brașovenii ar fi cîști
gat, dar nu-i exclus ca în com
pania unui arbitru corect și pri
ceput rapidiștii să fi obținut vic
toria. În condițiile impuse de 
Rainea stoparea Rapidului din 
lupta pentru titlu mi se pare 
gratuită și o privesc cu suspi
ciune. In treacăt mai precizez 
că de fapt urmare a penibilului 
arbitraj prestat de Birăiescu la 
meciul Politehnica—Progresul,
jucătorul ce conducea în clasa
mentul golgeterilor, Moldoveanu, 
a fost inlăturat din dispută.

Dacă Rainea sau celălalt coleg 
într-un destin ar fi la prima 
suită de greșeli ar mai merge, 
dar dinsii sînt constanți în gaf». 
Curmați-le, tovarăși din comisia 
centrală a arbitrilor, curmați-le 
și vă vom fi pe veci recunoscă
tori.

Astăzi, se dispută etapa cea 
mai fierbinte. Titlul de campion 
probabil astăzi se va decide. 
Șansele dinamoviștilor sint mai 
mari dar ultima șansă (e cazul 
Rapidului) întotdeauna ti-o joci 
cu o forță nebănuită pînă atunci. 
Sperăm într-un meci de calita
te. și mai ales într-o victorie 
meritată.

Duminică, televiziunea ne-a o- 
ferit un regal. Cea mai frumoa
să partidă de tenis vizionată de 
noi și cred și de obișnuiții tur
neului Roland Garros. Febra, 
neșansa și greșelile oameni’or 
de linie l-au împiedicat pe Năs- 
tase să obțină un titlu rar, spre 
care tinde orice tenismen din 
lume. S-au intilnit duminică ’a 
Paris doi ași. doi super ași ai 
sportului alb. Unul încărcat de 
talent și fantezie, handicapat în
să de-o serie teribilă și de cele 
38 de grade din ajun, iar celălalt 
o stincă. dură, fără fisuri. A în
vins Rodes, dar cit de puțin i-a 
lipsit lui Die Năstase să trans
forme această partidă într-o fi
esta a noastră, a tuturor.

Meritele lui Năstase în parti
da aceasta de vraiă, in specta
colul acesta rar. firav, au fost 
însă cel puțin egale cu ale în
vingătorului de la Rolland Gar* 
ros ’71.

Redactorul paginii :
calin stanculescu



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 3 MIERCURI 9 IUNIE 1971

MARELE MITING DE LA PEKIN
■■■r-rrr... .............................................. ■ ■ .. ......... ........ I .......... .r-|.

t

Cuvintarea tovarășului

CIU EN.LAI

Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)plin de încredere, depune toate eforturile pentru înfăptuirea noului plan cincinal. (Aplauze puternice). Partidul și guvernul român persistă în politica de independență și dezvoltare de sine stătătoare, se opun cu fermitate intervenției, controlului, subversiunii și agresiunii imperialiste, pentru apărarea independenței și suveranității țării, poporul român a dus o luptă dîrză și a ținut piept diverselor presiuni. în clipa cînd patria sa se află in fața unei grave amenințări de intervenție imperialistă, poporul român. sub conducerea partidului și guvernului, a intărit ca- < pacitatea de apărare. în momentul de față, poporul român menține o înaltă vigilență și este gata oricînd să opună războiul popular invaziei armate imperialiste-Poporul chinez se bucură și este însuflețit de realizările obținute de Republica Socialistă România și își exprimă marea admirație și sprijinul ferm față de spiritul revoluționar al poporului român. Victoriile voastre n-au fost obținute ușor. Așa cum a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, „trecind peste piedici mari, națiunea noastră s-a dezvoltat și s-a ridicat tot mai puternică și mai unită“. Sîntem convinși că, indiferent de greutățile și sinuozitățile ce se vor mai ivi în mersul dumneavoastră înainte, sub conducerea partidului și guvernului român sprijinindu-vă îndeaproape pe masele largi populare, persistînd în politica de independență și de dezvoltare de sine stătătoare, în politica de bizuire pe propriile forțe, veți putea înainta cu siguranță din victorie în victorie. (Aplauze).Poporul român condamnă consecvent agresiunea imperialismului american în Indochina, sprijină cu fermitate popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian în războiul lor de rezistență împotriva agresiunii americane și pentru salvarea națională. Poporul român se opune cu fermitate agresiunii armate, sub orice pretext, împotriva altor țări și sprijină în mod activ popoarele asuprite în lupta lor de rezistență împotriva ocu- panților străini. Poporul român se pronunță pentru egalitate între toate țările, mari sau mici, se opune promovării politicii de forță și monopolizării treburilor internaționale de către „superputeri", sprijină popoarele din diferite țări în lupta împotriva colonialismului și neocolonialis- mului- Această poziție justă a dumneavoastră se bucură de apreciere pe plan internațional.Dragi tovarăși români,Marea Revoluție culturală proletară din țara noastră a obținut victorii mărețe. Dictatura proletariatului în țara p noastră s-a consolidat și mai mult, partidul nostru s-a purificat și a devenit mai puternic. în fizionomia spirituală a maselor populare s-au petrecut profunde schimbări, 

întreaga țară prezentind un tablou de prosperitate. în prezent, poporul nostru, unit în jurul Comitetului Central al partidului, avind drept conducător pe președintele Mao și drept adjunct pe vicepreședintele Lin Biao, studiază cu seriozitate marxism-leni- nismul și gindirea lui Mao Tzedun. își ridică nivelul de conștiință in ce privește continuarea revoluției în condițiile dictaturii proletariatului, promovează revoluția, stimulează producția, munca și pregătirile împotriva războiului, duce cu seriozitate și în condiții bune lupta, critica, transformarea, continuă să îndeplinească sarcinile de luptă trasate de Congresul al IX-lea al partidului nostru, intîmpi- nă cu noi realizări ale revoluției socialiste și construcției socialiste cea de-a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Chinez și convocarea celei de-a IV-a legislaturi a Adunării Naționale a reprezentanților populari.Tovarăși și prieteni,Actuala situație internațională se prezintă excelent. Sti- tuația se dezvoltă așa cum a arătat tovarășul Mao Tzedun- în declarația sa solemnă din 20 mai 1970 : „Pericolul unui nou război mondial există încă și popoarele din toate țările trebuie să fie pregătite- Dar, tendința principală a lumii de astăzi o constituie revoluția".Eroicele popoare vietnamez, cambodgian și laoțian, unindu-se în mod strîns și luptind umăr la umăr, au obținut una după alta victorii strălucite în războiul lor de rezistență împotriva agresiunii americane și pentru salvarea națională, demonstrind pe deplin forța incomparabilă a războiului popular. îndeosebi, marea victorie de ia șoseaua nr. 9 a zădărnicit planul guvernului Nixon de „vietnami- zare“ a războiului, dînd o lovitură grea imperialismului a- merican. Marile victorii ale celor trei popoare îndoctrineze au încurajat considerabil popoarele lumii în lupta lor revoluționară antiimperialistă și au dat un exemplu strălucit de infrîngere a agresiunii țărilor mari de către țările mici.Lupta popoarelor , coreean, japonez și chinez șf^'celorlal- te popoare din Asia împotriva reînvierii militarismului japonez, pus Ia cale de către reac- țiunea americano-japoneză, se dezvoltă în profunzime. Reac- țiunea japoneză încearcă zadarnic să reînvie visul vechi al „sferei de co-prospcritate a marii Asii de est". Ea propo- văduiește în mod zelos spiritul reacționar al samurailor, folosește din nou pe vechii mili- tariști, sporește în mod considerabil cheltuielile militare, proclamă in mod gălăgios că „spațiul vital" al Japoniei înglobează Coreea, nord-estul și Taivanul Chinei pînă la strîm- toarea Malacca. Militarismul japonez reînviat caută să acționeze, a devenit un dușman periculos al popoarelor din Asia. Așa cum popoarele din Europa au suferit profund de pe urma fascismului german, in memoria popoarelor din Asia rămin încă proaspete ca

tastrofele produse de militarismul japonez. De aceea, lupta fermă împotriva militarismului japonez constituie sarcina arzătoare actuală a popoarelor din Asia, ea fiind în interesul lor comun. (Aplauze puternice).In Orientul mijlociu, lupta popoarelor arabe, in special lupta poporului palestinian, împotriva agresorilor ameri- cano-israelieni, se dezvoltă in profunzime. Dincolo de Pacific, marele popor american se trezește și, prin lupta dusă sub diferite forme, a inițiat o furtună revoluționară împotriva politicii de agresiune și de război și a discriminării rasiale promovate de guvernul Nixon, se solidarizează și-și coordonează acțiunile cu popoarele din Indochina și din restul lumii in lupta revoluționară antiimperialistă, lovind cu putere, dinăuntrul Statelor Unite, dominația reacționară a imperialismului american.Țările mijlocii și mici din lumea întreagă se unesc tot mai mult in lupta împotriva hegemoniei „superputerilor", pentru apărarea intereselor naționale și suveranității de stat, care devine un curent revoluționar irezistibil. O serie, de țări din America Latină acționează în mod unitar, luptă în comun împotriva hegemoniei, apără cu fermitate dreptul lor asupra apelor teritoriale cu o lățime de 200 mile marine.Țările exportatoare de petrol din Asia, Africa și America Latină, opunîndu-se exploatării și jefuirii imperialiste, au obținut victorii în lupta pentru- ridicarea prețului la petrol și a taxelor vamale.Cea de-a IlI-a Conferință a țărilor neangajate a condamnat energic amestecul în treburile interne ale altor țări și monopolizarea vieții internaționale de către „superputeri". A cunoscut, de asemenea, o nouă dezvoltare lupta multor țări din Europa care s-au unit sub diferite forme în rezistența împotriva agresiunii, controlului, intervenției și o- fensării de către marile puteri. Practica luptei popoarelor din diferite țări dovedește că „su- perputerea" nu este de temut. Dacă ii ții piept, ea nu este ceva extraordinar. Dacă ne unim cu toții în lupta împotriva sa, ea va fi și mai neputincioasă. Atîta timp cit se unesc, se sprijină reciproc și perseverează în luptă, țările mijlocii și mici se vor putea transforma din slabe în puternice, din mici în mari, și vor putea în mod sigur să înfrîngă agresiunea marilor puteri.Poporul chinez susține cu consecvență internaționalismul proletar, se opune asupririi celor mici de către cei mari, împotriva ofensării celor slabi de către cei puternici și se pronunță pentru e- galitate între toate țările mari sau mici. In relațiile între ele, indiferent dacă sistemele lor sociale sînt aceleași sau nu, statele trebuie să respecte cu strictețe principiile integrității teritoriale și suveranității, neagresiunii, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului 

reciproc, ale coexistenței pașnice. China nu va acționa niciodată ca „șuperputere", nici în prezent și nici în viitor. Noi vom sta întotdeauna alături de țările și popoarele asuprite, opunîndu-ne în mod ferm politicii de forță a „superputerilor". •Sub loviturile violente ale furtunii luptelor revoluționare ale popoarelor lumii, imperialismul american .și lacheii lui se află la cumplită strîmtoare atît în țară, cit și în străinătate, sint sfișiați de nenumărate contradicții, se află intr-o izolare fără precedent și s-au împotmolit în crize politice și economice tot mai adinei- Dar, natura imperialismului nu se va putea schimba. El va continua să săvirșească acte de agresiune și expansiune, zvircolindu-se cu înverșunare. Popoarele din toate țările trebuie să fie pe deplin conștiente de faptul că pe drumul înainte vor mai în- tîmpina diferite greutăți și obstacole. Atît timp cit va exista imperialismul, se va menține și pericolul izbucnirii u- nui război mondial. Trebuie să ne ridicăm vigilența și să fim pregătiți. (Aplauze).Tovarăși și prieteni.în îndelungata luptă revoluționară, între poporul chinez și poporul român s-a statornicit o prietenie profundă- Ne-am sprijinit întotdeauna și am nutrit sentimente de simpatie reciprocă. în lupta sa revoluționară din trecut, poporul chinez s-a bucurat de solidaritatea poporului român. în construcția socialistă de astăzi, el a primit, de asemenea, ajutorul poporului român. România se pronunță cu consecvență pentru restabilirea drepturilor legitime ale țării noastre în O.N.U. și condamnă ocuparea teritoriului țării noastre — Taivanul, de către imperialismul american. Pentru aceasta, exprimăm mulțumirile noastre sincere. (Vii și puternice aplauze).Constatăm cu bucurie că, în ultimii ani, relațiile dintre partidele, țările și popoarele noastre au cunoscut o foarte mare dezvoltare. Aceasta corespunde nu numai intereselor popoarelor noastre, ci și intereselor popoarelor revoluționare ale lumii. Relațiile noastre sînt întemeiate pe marxism-leninism și internaționalism proletar și rezistă la încercări. Tovarăși români, puteți fi convinși că în lupta voastră împotriva intervenției și agresiunii din afară, în lupta pentru menținerea independenței naționale și a suveranității țării, în lupta pentru construirea socialismului, poporul chinez va fi totdeauna prietenul vostru de încredere. Sprijinim cu fermitate lupta voastră dreaptă. (A- plauze îndelungate).Trăiască prietenia revoluționară și unitatea de luptă dintre poporul chinez și poporul român ! (Vii și puternice aplauze)-Trăiască marxism-leninis- mul ! (Vii și puternice a- plauze).

(Urmare din pag. 1) destinele sale și hotărit să-și făurească o viață nouă, liberă și independentă. (Aplauze puternice). Cunoaștem lupta grea și îndelungată pe care au dus-o forțele revoluționare din China împotriva reacțiunii, pentru victoria revoluției proletare. Știm din propria noastră experiență ce mari probleme trebuie rezolvate pe drumul transformării socialiste a țării, că făurirea noii orînduiri cere eforturi uriașe în toate domeniile de activitate- Cu atit mai importante sînt realizările obținute de poporul chinez pe .calea socialismului, deoarece ele au fost obținute în împrejurări internaționale complexe, ale luptei împotriva imperialismului și reacțiunii, precum și în 'condiții deosebite de luptă pe plan intern, ale desfășurării marii revoluții culturale proletare. Iată de ce Partidul Comunist Român, poporul nostru dau o înaltă apreciere realizărilor dobîndi- te de poporul chinez în construirea socialismului. Atît victoria revoluției proletare cît și însemnatele înfăptuiri in transformarea socialistă a țării dumneavoastră au fost obținute sub conducerea încercată a Partidului Comunist Chinez, în frunte cu tovarășul Mao Tzedun —_ eminent conducător al Partidului Comunist Chinez și al marelui popor chinez. (Aplauze puternice).în curînd, partidul dumneavoastră va sărbători cea de-a 50-a aniversare a existenței sale. Dorim să vă exprimăm — cu acest prilej —- cele mai sincere felicitări și urări partidului dumneavoastră, noi succese în conducerea luptei poporului chinez pe calea construcției socialiste. (Vii aplauze).Ca prieteni și tovarăși de luptă pentru cauza socialismului, și comunismului, ne bucurăm din inimă de a- ceste istorice realizări ale dumneavoastră. (Aplauze). Pentru toate aceste succese vă adresăm cele mai calde felicitări și urăm poporului chinez să obțină, sub conducerea partidului său comunist, sub steagul atotbiruitor al mar- xism-leninismului, noi și strălucite victorii în făurirea socialismului, în înflorirea patriei sale — Republica Populară Chineză. (Aplauze puternice).Noi considerăm că succesele dumneavoastră sînt și ale noastre, așa cum realizările noastre sînt și ale dumneavoastră — deoarece, cu cît fiecare țară socialistă se dezvoltă mai puternic, cu atît cresc prestigiul și forța socialismului în lume. (Aplauze puternice). •Dragi tovarăși și prieteni,Vizita oficială de prietenie pe care delegația de partid și guvernamentală română a făcut-o în patria dumneavoastră este urmarea firească a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, dintre popoarele român și chinez. Această prietenie își are rădăcini în trecutul revoluționar al popoarelor noastre, în faptul că, în decursul anilor, revoluționarii români și chinezi s-au întrajutorat în lupta de clasă. O dată cu trecerea la făurirea socialismului în Românîa și China, prietenia și colaborarea dintre partidele, țările și popoarele noastre au devenit mai puternice, de nezdruncinat. (A- plauze prelungite). Trăinicia acestor relații rezidă în faptul că ele se întemeiază pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, pe deplina egalitate în drepturi și respectul reciproc al independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne și pe întrajutorarea tovărășească. (Aplauze puternice).întîlnirea deosebit de cordială pe care am avut-o cu tovarășul Mao Tzedun, cu tovarășul său de luptă apropiat, tovarășul Lin Biao, și cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Chineze, convorbirile purtate cu a- cest prilej, precum și discuțiile dintre conducătorii de partid și de stat români cu tovarășul Ciu En-laî și alți conducători de partid și de stat chinezi au reliefat puternica dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre.Am constatat cu satisfacție că, in ultimii ani, s-au obținut rezultate însemnate în extinderea schimburilor și colaborării economice și tehnico- științifice, precum și în alte domenii de activitate. In 

cursul convorbirilor au fost, de asemenea, abordate o serie de probleme de interes comun ale vieții internaționale contemporane.Convorbirile s-au încheiat cu succes- In comunicatul comun româno-chinez se subliniază hotărîrea ambelor părți „de a întări mai departe prietenia militantă și unitatea de luptă dintre cele două partide, țări și popoare, de a lărgi relațiile de colaborare în diferite domenii".De asemenea, în problemele fundamentale ale dezvoltării revoluționare contemporane, ale luptei contra imperialismului și reacțiunii și pentru transformarea' revoluționară a lumii pe calea socialismului, s-au constatat identitate sau păreri apropiate.în comunicat se menționează hotărîrea ambelor părți de a întări colaborarea între ele și de a se ajuta reciproc în lupta împotriva imperialismului și pentru făurirea socialismului, precum și de a veni în sprijinul tuturor popoarelor care luptă pentru eliberare națională și pentru întărirea independenței și suveranității lor. (Vii și puternice aplauze).Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată cele mai calde mulțumiri pentru ajutorul pe care ni l-a acordat China populară în învingerea greutăților pricinuite de calamitățile naturale de anul trecut, precum și pentru creditul ce ne-a fost oferit de țara dumneavoastră in condiții deosebit de avantajoase și care constituie un puternic sprijin pentru construirea socialismului în România. (Aplauze prelungite).Partidul Comunist și guvernul țării noastre dau o înaltă apreciere relațiilor dintre partidele și popoarele noastre. Fără îndoială că progresul ambelor țări pe drumul făuririi socialismului va evidenția noi posibilități de dezvoltare a colaborării în toate domeniile de activitate, ceea ce corespunde intereselor partidelor, țărilor și popoarelor noastre, cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Doresc să vă înfățișez, foarte pe scurt, unele realizări și preocupări ale poporului român, în cei aproape 27 de ani care au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, sub conducerea Partidului Comunist, clasa muncitoare, întregul popor român au lichidat pentru totdeauna clasele exploatatoare și au făurit societatea socialistă.Am realizat cu succes planul cincinal 1966—1970 și am trecut la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului nostru. în anii 1971—1975, prevedem ca producția industrială să crească într-un ritm anual de circa 12 la sută, iar agricultura de 7—X la sută. în acest scop, aproape 32 la sută din venitul național va fi alocat pentru Investiții și alte acumulări. Acordăm o mare atenție științei și învățămîn- tului, factor de seamă în făurirea socialismului. Totodată, urmărim ca realizările în dezvoltarea economică și socială a țării să ducă la creșterea bunăstării materiale și culturale a întregului popor.Ne preocupăm permanent de întărirea partidului, a rolului său conducător în construirea socialismului, de întărirea legăturilor sale cu clasa muncitoare și cu toți oamenii muncii de la orașe și sate.în același timp, pornind de la teza marxist-Ieninistă după care făurirea comunismului nu poate fi decît rodul activității creatoare a maselor populare, acționăm pentru participarea activă a clasei muncitoare, a țărănimii cooperatiste, a intelectualității legată dc popor la conducerea vieții economi- co-sociale. în acest fel, înfăptuim în practică democrația socialistă, care este cu mult superioară oricărei democrații burgheze.Poporul român este ferm ho- fărît ca, sub conducerea partidului său comunist, în strînsă colaborare cu țările socialiste, să meargă neabătut pe calea socialismului și comunismului, să-și făurească o viață liberă, independentă și fericită. (A- plauze puternice).Stimați tovarăși,Trăim o epocă de mari transformări revoluționare. în lume, clasa muncitoare și uriașe forțe sociale se ridică cu hotă- rire la lupta împotriva exploa

tării, a imperialismului, colonialismului și neocolonialis- muliti. Pe toate continentele, lupta de eliberare națională și socială crește în intensitate.Pe drumul deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, înfăptuită sub conducerea Partidului Comunist făurit de Lenin — revoluție care a. inaugurat o nouă eră în istoria omenirii — au pășit noi popoare. O importanță istorică a avut victoria revoluției în China, care a determinat o schimbare radicală a raportului de forțe pe arena internațională și a dat un nou avint luptei de eliberare socială și națională a popoarelor. Crește amploarea luptei popoarelor împotriva imperialismului, a politicii sale de forță și dictat, de amestec brutal în treburile altor state. Iată de ce noi a- preciem că perspectivele luptei antiimperialiste și pentru so- * cialism sint minunate. După cum a arătat și tovarășul Mao Tzedun, „lumea progresează, viitorul este luminos și nimeni nu poate schimba această tendință generală a istoriei". (Vii aplauze).Este adevărat că cercurile reacționare imperialiste mai provoacă încă mari suferințe popoarelor, că atit timp cît mai există imperialismul se menține pericolul unui nou război mondial. Dar viața, c- vcnimentele internaționale demonstrează cu putere că au apus pentru totdeauna vremurile cînd imperialiștii acționau după bunul lor plac. Noi considerăm că dacă țările socialiste, toate popoarele care doresc să fie independente și toate forțele antiimperialiste vor acționa cu fermitate, ele sînt cu mult superioare imperialismului și pot asigura pacea.România militează pentru depășirea divergențelor existente și dezvoltarea colaborării dintre țările socialiste, pentru afirmarea tot mai puternică în relațiile dintre ele a principiilor marxist-leniniste ale egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, solidarității și întrajutorării tovărășești.Apreciem, de asemenea, că țările în curs de dezvoltare, și în general țările mici și mijlocii, pot juca un rol important în viața internațională. Soluționarea problemelor majore ale lumii de astăzi impune participarea activă a tuturor statelor — fie ele mari, mici sau mijlocii. (Aplauze puternice).Țara noastră acordă o mare însemnătate participării Republicii Populare Chineze Ia rezolvarea tuturor problemelor internaționale. Salutăm dezvoltarea relațiilor Chinei Populare cu âlte state ; noi vedem în aceasta o contribuție la cauza securității internaționale și a păcii în lume. România consideră că este timpul ca Republica Populară Chineză să-și ocupe locul legitim în Organizația Națiunilor Unite și în celelalte organisme internaționale. Susținem cu fermitate cererea dreaptă a Republicii Populare Chineze pentru retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii din Taivan — parte integrantă a Chinei.După cum se știe, țara noastră a acordat și acordă întregul său sprijin luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialismului american. Sprijinim, de asemenea, lupta dreaptă a popoarelor laoțian și cambodgian. Ne pronunțăm pentru retragerea totală a trupelor S.U.A. din Vietnam, din întreaga Indochină. Popoarele vietnamez, khmer și laoțian să fie lăsate să-și hotărască dezvoltarea așa cum o doresc ! (Aplauze puternice, îndelungate).Țara noastră se pronunță în mod statornic pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile a- rabe ocupate, pentru o reglementare care să asigure independența și securitatea tuturor statelor din această zonă. în același timp, considerăm că este necesar să se asigure soluționarea problemei populației palestiniene în conformitate cu interesele sale naționale. (A- plauze puternice).Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, România își extinde relațiile cu toate statele fără deosebire de orîn- duire social-politică. La temelia raporturilor cu toate țările lumii, noi situăm în mod ferm principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc — principii care se afirmă tot mai larg în viața internațională ca singurele în măsură să asigure cu adevă

rat o colaborare rodnică între state și națiuni, întărirea păcii și securității popoarelor.Ca țară europeană, ne preocupăm pentru realizarea securității pe acest continent, pentru eliminarea forței și a a- menințării cu forța, împotriva oricărui amestec în treburile interne ale vreunui stat. De asemenea, acționăm cu perseverență pentru realizarea u- nor relații de prietenie și colaborare între țările balcanice. Considerăm că o mare importanță pentru securitatea europeană au recunoașterea, de către toate statele, a Republicii Democrate Germane și stabilirea de relații cu a- ceasta pe baza dreptului internațional. Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România militează cu hotărîre pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru interzicerea completă și distrugerea totală a armelor nucieare. (Vii aplauze).Dragi tovarăși,O caracteristică deosebit de importantă a zilelor noastre o constituie dezvoltarea tot mai puternică a mișcării revoluționare și a partidelor comuniste și muncitorești, creșterea rolului lor în viața politică a țărilor respective în lupta generală împotriva imperialismului, pentru cauza progresului social și păcii în lume. Este cunoscut că fiecare partid comunist acționează în condiții istorice, economico- sociale diferite de Ia țară la țară. Viața arată că, pentru a conduce cu succes lupta revoluționară, activitatea de construcție socialistă — partidele comuniste și muncitorești trebuie să țină permanent seama de particularitățile țării în care acționează, ale e- tapei de dezvoltare istorică. De aici decurge necesitatea ca fiecare partid comunist să-și elaboreze de sine stătător linia politică, strategia și tactica de luptă. în condițiile de astăzi, existența unui centru în mișcarea comunistă și muncitorească nu mai este nici necesară și nici posibilă. (Vii aplauze). Relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se întemeieze pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, pe deplină e- galitate in drepturi și autonomia fiecăruia, exeluzîn- du-sc orice forme de amestec în treburile interne ale altor partide, pe stimă și încredere reciprocă, pe dezvoltarea solidarității și întrajutorării tovărășești.Partidul Comunist Român așează în mod consecvent a- ceste principii la baza relațiilor sale cu celelalte partide comuniste și muncitorești, militează activ pentru depășirea actualelor dificultăți din mișcarea comunistă și pentru întărirea coeziunii sale în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și progres social- Totodată, noi dezvoltăm colaborarea cu alte partide socialiste și mișcări revoluționare, de eliberare națională, progresiste și democratice, cu toate forțele antiimperialiste. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși și prieteni,Mîine, vom încheia vizita noastră — scurtă, dar deosebit de fructuoasă — în frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară. Ne vom întoarce acasă ducînd cu noi imaginea unei țări în plin avînt Pe calea construcției socialiste, a unui popor hotărit ca, sub conducerea partidului său comunist, să-și făurească un viitor luminos. Vom purta întotdeauna în inimile noastre și vom împărtăși poporului român căldura sentimentelor și entuziasmul cu care am fost primiți și care vor face să strălucească tot mai puternic prietenia trainică dintre partidele și popoarele noastre, îmi exprim convingerea că întîlnirile și convorbirile pe care le-am avut împreună în aceste zile marchează un moment dc importanță istorică în dezvoltarea continuă a relațiilor dintre partidele și țările noastre, a colaborării în toate domeniile de activitate, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume. (A- plauze puternice).în încheiere, doresc să urez Partidului Comunist Chinez și întregului popor chinez noi și mari succese în vasta operă de făurire a socialismului, de ridicare a bunăstării oamenilor muncii, de înflorire a Republicii Populare Chineze. (Aplauze prelungite).Vă urez tuturor multă fericire și sănătate ! (Aplauze îndelungate).Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre partidele, țările și popoarele român și chinez! (Aplauze puternice, îndelungate, repetate).
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Recepție oferită de tovarășul

Nicolae Ceausescu

și soția sa, Elena Ceaușescu

PE AGENDA ZILEI Întîlnirea miniștrilor 
de externe român și bulgar

V

(Urmare din pag. 1) prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Funk, și soția sa. Au fost pre- zenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Pekin, membri ai ambasadei române, ziariști chinezi și români, corespondenți și trimiși speciali ai presei internaționale.Fundalul sălii era pavoazat eu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze.în timpul recepției, fanfara militară a interpretat cîntece românești și chineze.în cadrul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ciu En-lai au rostit toasturi. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.In toastuf său, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. după ce a salutat în mod cordial prezența la recepție a premierului Ciu En-lai. a tovarășei Cian Cin și a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Chineze, a spus t„Am petrecut pe pămîntul frumoasei dumneavoastră patrii zile minunate ; ne-am întâlnit cu sute și sute de mii de cetățeni ai capitalei Republicii Populare Chineze, ai Nankin-ului și Șanhai-ului, cu oameni ai muncii din unități industriale și agricole, instituții de învățămînt și de artă ; am avut prilejul de a cunoaște nemijlocit realizările și preocupările poporului chinez, puternicul avînt creator cu care el înfăptuiește astăzi politica partidului său comunist, de dezvoltare și înflorire a Chinei populare. Pentru noi, a constituit un motiv de adîn- că satisfacție să constatăm marile progrese pe care țața dumneavoastră le-a obținut în toate domeniile de activitate. Sînt succese care ne bucură în mod sincer, ca și pe toți prietenii Chinei populare, și pentru care vă felicităm, dragi tovarăși, încă o dată, din toată inima".în continuare, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU a spus:„Doresc, totodată, să remarc importantele rezultate cu care încheiem această vizită. Convorbirile deosebit de cordiale pe care le-am avut cu tovarășii Mao Tzedun. Lin Biao. Ciu En-lai și ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Chineze au fost rodnice, s-au desfășurat în spiritul tovărășesc, de stimă, încredere și înțelegere reciprocă, caracteristic relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre. Aceste convorbiri nc-au permis să facem un larg și util schimb de păreri cu privire la evoluția ascendentă a relațiilor dintre România și China — pe plan politic, economic, în toate domeniile de activitate — să evidențiem noi posibilități de a adinei și dezvolta, în continuare, prin eforturi comune, prietenia și colaborarea dintre partidele noastre, dintre popoarele român și chinez. Am abordat, de asemenea, o serie de probleme actuale ale vieții internaționale de interes reciproc.Așa cum reiese și din comunicatul comun, am căzut de acord să întărim colaborarea noastră în lupta împotriva imperialismului, să contribuim la cauza socialismului și păcii între popoare.Cred eă sînt in asentimentul dumneavoastră, stimate tovarășe Ciu En-lai, apreciind că această vizită, convorbirile pe care le-am avut, se vor în

scrie ca un moment istoric în < e dezvoltarea relațiilor priete- 1nești dintre partidele, țările și <popoarele noastre, că ele ser- I vesc cauzei generale a socialismului și colaborării între ’ forțele antiimperialiste, între toate popoarele lumii".In continuare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :„Vizita noastră se apropie de sfîrșit. Miine, vom părăsi țara dumneavoastră, ducind cu noi cele mai frumoase impresii despre munca, hărnicia și iscusința poporului chinez, despre ospitalitatea sa desă- virșită, despre puternicîle manifestări de prietenie cu care am fost Întâmpinați pretutindeni — expresie a relațiilor bune dintre popoarele noastre, a dorinței lor de a le dezvolta continuu.Aș dori, încă o dată, să exprim mulțumirile noastre cordiale conducerii de partid și de stat a Republicii Populare Chineze, personal tovarășului Mao Tzedun ; doresc, de asemenea, să mulțumesc celorlalți conducători de partid și de stat ai Republicii Populare Chineze, și tovarășului Ciu En-lai, personal, care ne-a întovărășit de altfel în tot cursul vizitei pe care am făcut-o în Republica Populară Chineză, pentru condițiile minunate ce ni s-au asigurat în tot timpul șederii în țara dumneavoastră. Totodată, a- dresez cele mai calde mulțumiri tuturor locuitorilor orașelor prin care am trecut, tuturor oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile pe care le-am vizitat.Așteptăm cu plăcere să dați curs invitației noastre ca o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Populare Chineze să viziteze țara noastră — și sîntem încredințați că se va simți la fel de bine cum ne-am simțit noi aici, că va putea constata, la rîndul ei, că poporul nutrește aceleași calde sentimente de stimă și prietenie față de marele popor chinez".Exprimind convingerea că relațiile prietenești dintre cele două partide și țări vor cu- ' noaște o continuă înflorire, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului, al luptei împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a toastat în sănătatea tovarășului Mao Tzedun și a soției sale, în sănătatea tovarășului Lin Biao și a soției sale, în sănătatea tovarășului Ciu En-lai și a soției sale, în sănătatea celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a Republicii Populare Chineze ; de asemenea, a toastat în sănătatea șefului statului Cambodgia, prințul Norodom Sianuk, și a soției sale, prezenți la recepție, precum și a membrilor corpului diplomatic și a soțiilor lor ; tovarășul Nicolae Ceaușescu a toastat, de asemenea. pentru poporul chinez, pentru colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre popoarele român și chinez, pentru triumful cauzei socialismului, colaborării între popoare și păcii în lume.în toastul său, tovarășul CIU EN-LAI a spus : delegația de partid și guvernamentală română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, își va încheia vizita în țara noastră și va părăsi miine Pekinul. Adineauri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit multe cuvinte calde și prietenești la a-

PRIMIRE LA C. C.
AL P. C. R.Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit marți delegația de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul lancio Gheor- ghiev, adjunct de șef de secție la C C. al P.C. Bulgar, care a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La primire, care a decurs într-o atmosferă tovărășească, a participat Gheorghe Ba- drus, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P C.R.A fost prezent Borislav Konstantinov, consilier al Ambasadei R. P. Bulgaria la București.In timpul vizitei în țara noastră, delegația a avut întâlniri la secțiile propagandă

și presă ale C.C. al P.C R., la Comitetul municipal București, comitetele județene Hunedoara și Cluj ale P.C.R., la Academia de Științe Sociale și Politice, Academia deComitetul Cultură și și la institute
învățâmînt social-politic ..Ștefan Gheorghiu", C_—7—de Stat pentru ~ " Artă, precum de cercetări.Delegația a de istorie a munist, a mișcării revoluționare și democratice din România, precum și obiective e- conomice și cultural-istorice din București, județele Hunedoara, Cluj și Alba.

★în cursul zilei de marți, ■ delegația de activiști ai P- C. Bulgar a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

Cu prilejul celei de-a 2-a aniversări de la formarea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat, marți seara, în sala cinematografului „Capitol" din București, o gală de filme documentare. Au fost prezentate filme evocatoare ale luptei dîrze duse de poporul vietnamez împotriva agresiunii imperialiste, pentru libertate independență națională. și

întâlnirea dintre ministrul a- facerilor externe ai Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, Ivan Bașev, s-a încheiat marți la Ruse.Ha convorbiri, au participat Nicolae Eeobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Blejan, ambasadorul țării noastre la Sofia, și George Marin, director In M.A.E., din partea română și Kiril Nestorov, adjunct al ministrului afacerilor externe, Spas Gospodov, amba-

sadorul Bulgariei la București, Gheorghi BOgdanov și Nicoiai Mincev, directori în M.A.E., din partea bulgară.Ministrul bulgar al afacerilor externe a oferit un dejun in o- noarea omologului său român, în timpul dejunului, Ivan Bașev și Corneliu Mănescu au rostit toasturi.După-amiază a fost vizitat Complexul agro-industrial de la Slivo-Pole, unitate modernă, cu mari sectoare de producție agricolă, dispunînd de o puternică bază tehnică.
vizitat Muzeul Partidului Co- LUCRĂRILE UNOR

COMISII C.A.E.R;

I

Primire la Consiliul de Miniștri

dresa partidului nostru, a țării noastre și a poporului nostru, exprimind sentimentele de prietenie frățească pe care le nutrește poporul român față de poporul chinez. La această recepție grandioasă, în numele președintelui Mao Tzedun și ăl apropiatului său tovarăș de luptă. vicepreședintele Lin Biao, în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului chinez vă exprim mulțumiri sincere.Referindu-se, în continuare, la întîlnirile cordiale, prietenești ale conducătorilor de partid și de stat români și chinezi, vorbitorul a relevat că în cadrul convorbirilor „s-a efectuat un schimb util de păreri asupra dezvoltării pe mai departe a relațiilor de prietenie șl colaborare dintre Chifla și România și asupra altor probleme de interes comun. In țara noastră, tovarășii români au vizitat orașele Pekin, Nankin și Șanhai, au fost la fabrici, uzine, într-o comună populară, și un institut de in- vățămint, precum și la alte obiective, bucurindu-se peste tot de o primire călduroasă și cordială din partea maselor largi revoluționare din țara noastră. Vizita dumneavoastră constituie un mare eveniment in relațiile chino-române, adu- cînd o contribuție importantă la dezvoltarea prieteniei revoluționare și a solidarității de luptă dintre partidele, țările și popoarele noastre".Vorbitorul a subliniat apoi faptul că poporul chinez, „călăuzindu-se după politica de a se bizui pe propriile forțe și de a lupta cu dîrzenie, așa cum ne învață întotdeauna președintele Mao Tzedun, a muncit cu însuflețire, obținind unele realizări in construcția socialistă, dar realizările noastre încă nu sînt mari și trebuie să depunem eforturi in continuare. Noi avem încredere ca in viitor, bizuindu-ne pe propriile noastre forțe, să muncim și mai bine". De asemenea — a spus vorbitorul — constatăm cu bucurie că poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptind cu tenacitate pentru prosperitatea țării, a obținut succese importante în opera de construire a socialismului, in încheiere, vorbitorul a spus: „Dragi tovarăși membri ai delegației de partid și guvernamentale române, in momentul cind veți părăsi țara noastră, vă rog să transmiteți poporului frate român sentimentele de prietenie profundă ale poporului chinez. Vă urăm din inimă să obțineți necontenit noi realizări și victorii în opera de construire a socialismului in propria dv. patrie și in lupta împotriva agresiunii imperialiste, pentru pendenței și ționale".Premierul■ toastat pentru prietenia și u- nitatea frățească dintre două partide, cele două și cele două popoare ale nei și României; pentru florirea și prosperitatea publicii Socialiste în sănătateaNicolae Ceaușescu sale; în sănătatea stat al Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk, și a soției sale; în sănătatea tovarășului Ion Gheorghe Maurer ; în sănătatea tuturor tovarășilor din delegația de partid și guvernamentală română; în sănătatea șefilor misiunilor diplomatice și a soțiilor lor; în sănătatea tuturor celor prezenți.

Vicepreședintele Consiliului de miniștri, Leonte Răutu, a primit marți dimineața pe președintele Comitetului Executiv al Federației Internaționale a Sportului Universitar (F.I.S.U), Primo Nebiolo. care a participat la lucrările
ședinței Comitetului Executiv al F.I.S.U., care s-au desfășurat în Capitală.La primire, desfășurată în- tr-o atmosferă cordială, a participat Traian Ștefănescu, președintele U A.S.R.(Agerpres)

didactică
deschisă

(Urmare din pag. 1)

Universitatea

tatea. „Tehnîta — spune prof. Jean Livescu în articolul 
citat — e, fără îndoială, numai unul dintre semnele tumul
tului social : dar dacă n-ar fi decît efectul psihologic, să 
ne gînaim la contrastul dintre rigoarea naivă a sălii de 
curs — bănci, catedră, tablă, cretă ; chiar aparatul de 
proiecție e încă absent din multe din sălile noastre — și 
mediul din care vin la universitate studenții și profesorii : 
radio, televiziune, magnetofon și multe altele" (p.5).

în termeni sociologici, iată un adevăr incontestabil pri
vind un posibil decalaj, dar tot incontestabilă este com
pletarea acestuia : majoritatea covîrșitoare a institutelor 
noastre de învăjămînt superior dispune de un echipament 
tehnico-didactic avansat. De aparate de radio sau TV nu 
putem vorbi în toate sălile de curs, e adevărat, fiindcă — 
deocamdată, cel puțin — ele nu ar fi folosite maximal, 
neexistînd un program precis de Teleuniversitale. Program 
pe care, de altfel, Ministerul Tnvățămîntului, îl propune în 

■ următorii ani, vizîtid generalizarea lui la sfîrșitul cincinalu- 
j lui „didactic". Dar chiar pînă atunci — iată momentul să 
I punem o întrebare banală — ce împiedică pe managerii
► unei Facultăți sau unui Institut să cumpere un aparat de 
’ proiecție (care costă cîteva sute de lei și chiar mai puțin),
► un radio, sau un televizor ? După care, tot la fel de evident,
► se pune problema folosirii lor — a acestor elemente tehnice 
J — în structura didactică a cursului, a seminarului. Un
► seminar Goethe, ca și unul despre aminoacizi se „pretea-
► ză" la cîteva imagini proiectate, dar dacă nu o facem în- 
’ totdeauna, este fiindcă se încurcă fișele printre comodi- 
» tățile noastre cotidiene.

Realizările pe care le-am văzut de curînd, cu proprii mei
► ochi, la Institutul de artă teatrală și cinematografică
» „I. L. Caragiale", filmele de demonstrație, fragmentele de
► motivație didactic-artistică etc., elaborate de studenți sub
► directa îndrumare a profesorilor, începînd cu rectorul și 
t terminînd cu asistentul, sînt o dovadă că asemenea mo-
► dalităfi pot fi minunat aplicate și la facultățile, la insti- 
[ tutele umaniste.

REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA ZIARUL

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

Abonamentele se primesc la toate oficiile 
și agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, facto
rii poștali, difuzorii de presă din întreprin
deri, instituții, școli și facultăți.

apărarea inde- suveranității na-Ciu En-lai a

La Constanța a avut loc cea de-a 15-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria alimentară.Au participat delegații din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. R. D. Germană, R. P. Mongolă. R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică, precum și reprezentanți ai R. S. F. Iugoslavia.Comisia a adoptat programul colaborării în domeniul elaborării prognozelor pe termen lung de dezvoltare a unor ramuri ale industriei alimentare a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada pînă în 1985 și a examinat rezultatele coordonării unor cercetări tehnico-știin- țifice efectuate în perioada 1966—1970, adoptînd recomandări privind introducerea în producție a rezultatelor acestor cercetări.Comisia a făcut bilanțul activității sale pe anul 1970 și, de asemenea, a examinat alte probleme ale colaborării în domeniul industriei alimentare.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă deplină.ba București a avut loc a 40-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi. La ședință au participat delegațiile Republicii Populare Bulgaria, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Democrate Germane. Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Republicii Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.La ședință au fost prezenți reprezentanții Biroului Parcului comun de vagoane de marfă și Comitetului Organizației de colaborare a căilor ferate. A prezidat ministrul căilor de comunicație ale Republicii Populare Polone, M. Zaifryd. președintele Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi.Comisia a stabilit sarcinile care îi revin din hotăririle Comitetului Etecutiv C-A.E.R. (ședințele a 51-a și a 52-a). Ea a examinat și a pus de acord măsurile privind colaborarea pentru perfecționarea în continuare a lucrărilor de exploatarea transporturilor pe căi ferate în traficul mărfurilor de comerț exterior și a adoptat recomandări în problemele dezvoltării în continuare a Parcului comun de vagoane, a aprobat programul lucrărilor privind standardizarea vagoanelor de marfă, ansamblelor și pieselor lor, a discutat sarcinile colaborării privind pregătirea căilor ferate din țările membre ale C.A.E.R. cu ecartamentul de 1 435 mm. pentru trecerea la cupla automată.La semnarea protocolului ședinței a participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de miniștri, reprezentantul permanent al României în Consiliul de A- jutor Economic Reciproc, președintele în funcțiune al Comitetului Executiv al C.A.E.R., și alte persoane oficiale.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, colaborare și înțelegere reciprocă.

în zilele de 7 și 8 iunie 1971, j la Giurgiu și Russe a avut loc întâlnirea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste ; România, Corneliu Mănescu, cu ministrul afacerilor externe ai Republicii Populare Bulgaria Ivan Bașev.Cu prilejul întâlnirii, cere s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, de înțelegere reciprocă, miniștrii afacerilor externe au efectuat un schimb de păreri cu privire la stadiul și perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și în legătură cu unele probleme internaționale actuale.Miniștrii au constatat cu satisfacție că prietenia tradițională dintre cele două popoare frățești și colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Pooulară Bulgaria se extind și se adîncesc continuu, pe baza marxistîi-leni- nișmului și a internaționalismului socialist, in spiritul noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, încheiat la 19 noiembrie 1970. Un rol deosebit în întărirea prieteniei frățești și a colaborării multilaterale dintre cele două țări revine întâlnirilor și contactelor intre conducătorii de partid și de stat ai Republicii Socialiste România și Republicii Populare | Bulgaria, îndeosebi convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, care au prilejuit abordarea într-un spirit constructiv a problemelor de interes comun și au evidențiat n°i posibilități de lărgire Șl diversificare a colaborării bilaterale.Pe linia îndeplinirii prevederilor protocolare semnale cu prilejul întâlnirii dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, la 11 și 12 septembrie anul trecut, la Russe și Giurgiu, între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria a fost Încheiat acordul privind facilitarea călătoriilor cetățenilor domiciliați în zona micului trafic de frontieră a celor două țări, au fost semnate Acordul comercial de lungă durată pe perioada 1071—1975 convențiile pentru construirea pe teritoriul Republicii Socialiste România a liniei electrice și a conductei pentru transportarea in tranzit de energie electrică ?T Je.?Pectiv gaze naturale din U.R.S.S. în Republice Populară Bulgaria, precum și alte instrumente de colaborare.Miniștrii au subliniat necesitatea intensificării eforturilor in vederea îndeplinirii celor convenite cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt, îndeosebi în privința creșterii schimburilor comerciale, cooperării și specializării în producție, finalizării lucrărilor de proiectare a Complexului hidroenergetic în 2011a Islaz-So- movit, folosirii complexe a întregului potențial al Dunării a- parținînd celor două țări, precum și în vederea punerii în valoare a noi surse de amplificare a colabărării economice, tehnice, științifice, turistice ș.a„ corespunzător intereselor popoarelor român și bulgar, cauzei socialismului șî aolaborării internaționale. Părțile au dat o apreciere pozitivă colaborării în domeniul culturii și științei. Ele au convenit să sprijine dezvoltarea în continuare a acestei colaborări și deschiderea unor centre culturale ale celor două țări la ' București și Sofia.Miniștrii au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare multilaterală cu țările membre ale C.A.E.R. și participante la Tratatul de la Varșovia, cu toate țările socialiste, de a contribui la unitatea și coeziunea lor, în

interesele socialismului și păcii în lume.în cadrul schimbului de păreri asupra problemelor internaționale, pornind de la progresele înregistrate pînă în prezent de procesul de destindere și înțelegere în Europa, și ținînd seama de ultimele evoluții pe continent, miniștrii au apreciat că, . în prezent, este necesar să fie -- intensificate contactele bi și ’ multilaterale în scopul organizării, cu participarea egală în drepturi a tuturor țărilor interesate, fără condiții prealabile, a unor întâlniri pregătitoare, precum și a Conferinței general - europene pentru securitate Si cooperare, la care România și Bulgaria sînt gata să-și aducă întreaga lor contribuție.Cei doi miniștri au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a acționa pentru dezvoltarea — in cadrul bilateral și multilateral — a relațiilor de colaborare, prietenie Si bună vecinătate intre toate țările balcanice, indiferent de o- nnduirea lor socială, jientru extinderea colaborării economice, științifice, tehnice, culturale și a altor forme reciproc avantajoase pe baza respectării principnlor îndependenței și suveranității naționale, integrității teritoriale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, în vederea transformării Balcanilor în-_ tr-o zonă de bună vecinătate, colaborare, pace și securitate, liberă de arme nucleare.Cele două părți au reafirmat convingerea lor că pentru însănătoșirea atmosferei internațio- nale-.. edificarea păcii și securității m lume, se impun măsuri concrete pentru stingerea focarelor de război șî încordare în diferite zone ale globului, excluderea forței sau amenințării cu forța in relațiile dintre state, so- .uționarea litigiilor pe cale pașnică, dezvoltarea unei largi colaborări intre toate statele, pe baza normelor dreptului internațional.Miniștrii au subliniat din nou ca este imperios necesar să se acționeze cu. cea mai marc fermitate pentru înfăptuirea dezar- marii generale și în primul rînd, a celei nucleare.Părțile au reafirmat pozițiile tarilor lor de sprijinire activă a popoarelor Vietnamului, Laosu- iui și Cambodgiei in lupte lor împotriva agresitmii amor ioane pronuntindu-se pentru retragerea completă a trupelor S.U.A. s' taților lor din această JMrte a lumii, pentru ca popoarele din Indochina să fie lăsate sȘ'Si hotărască singure soarta, fără nici un amestec din afară. Ele au subliniat necesitatea reglementării conflictuim din Orientul Apropiat pe baza îndeplinirii integrale a rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din 22 noiembrie 1967. retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, recunoașterii ăreptului la dezvoltare independentă a fiecărui stat dig, această regiune și asigurării soluționării problemei populației palestiniene în conformitate cu interesele ei naționale.Relevi nd utilitatea contactelor si schimburilor de păreri între reprezentanții celor două țări, miniștrii au hotărit să continue și în viitor colaborarea în probleme de interes comun ale relațiilor bilaterale și ale situației internaționale actuale.Ministrul afacerilor externe al > Republicii Socialiste' a adresat ministrului1 externe al Republicii’ Bulgaria invitația de ai zită oficială in România. Invita-1 tia a fost acceptată cu plăcere.

t

România afacerilorPopulare face o vi-

LICEUL INDUSTRIAL DE POȘTA 
ȘI TELECOMUNICAȚII

V ■ '

Galați. Uriațul Combinat siderurgic

cele țări Chi-
România; tovarășului și a soției șefului de

cu sediul în Aleea Baraj Bicaz nr. 9 (în cadrul Șc. gener. nr. 94) sector 4 primește înscrieri pentru concursul de admitere in anul școlar 1971/1972 Ia următoarele specialități.• Instalații de telecomunicații (băieți).• Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații (fete) La concurs se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a a școliigenerale dacă nu au depășit vîrsta de 17 ani împliniți în anul 1971 indiferent de localitatea unde își au domiciliul.Înscrierile se fac între 1—17 iunie 1971 Ia sediul liceului pe baza unei cereri insoțită de următoarele acte :— certificat de naștere în original și copie ;— certificat (adeverință) de absolvire (in original) ;— fișă medicală 0—15 cat medical pentru ceibuletin de analiza examen radiologieConcursul de admitere are loc intre 22 iunie — 3 iulie și constă din probe scrise și orale la Limba și literatura română sau Fizică pentru specialitatea „Instalații de telecomunicații" (băieți), iar pentru specialitatea Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații (fete) Limba și literatura română sau Geografia R.S. România.Matematică scris și oral pentru ambele secții.Detalii la telefon 43 46 75.

ani pentru cei din oraș sau certifi- din provincie ;sîngclui; pulmonar.
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—Ca specialist și coor
donator al activității De
partamentului îmbunătă
țirilor Funciare, ce sem
nificații dați acestor cifre 
tovarășe Enache Sîrbu ?

— în primul rind trebuie re
levată atenția fără precedent pe 
care statul o acordă irigațiilor, 
considerate ca punct nodal în 
preocuparea de a dezvolta o a- 
gricultură cu adevărat intensivă, 
în al doilea rind înfăptuirea 
unui program de asemenea pro
porții cere eforturi deosebite 
din partea celor chemați să-1 
realizeze. Pentru că nu este de
loc ușor să realizezi în cinci 
ani de peste două ori mai mult 
decît tot ce s-a executat pînă 
acum. Și aceasta, intr-un ritm 
ce nu-și găsește egal în nici 
una dintre realizările obținute 
pe plan mondial. în anul 1975 
de exemplu, sarcina de execu
ție va fi de peste 220 de mii 
hectare, adică tot atît cit s-a 
executat în ultimii doi ani și 
jumătate din cincinalul trecut. 
Realizarea suprafeței planificată 
a se amenaja în următorii cinci 
ani comportă executarea unui 
volum foarte mare de lucrări în 
care ponderea o dețin terasa- 
mentele — circa 500 de mili
oane m.c., betoanele — peste 5 
milioane m.c. și rețelele din 
conducte subterane din azboci
ment, beton armat precompri- 
mat și țevi p.v.c. în lungime 
totală ce ar înconjura de a- 
proape șase ori țara. Pentru a- 
sigurarea apei necesară iriga
țiilor vor fi construite stații de 
pompare cu un debit instalat de 
2000 m.c. pe secundă — adică o 
dată și jumătate cît debitul me
diu multianual al tuturor rîuri- 
lor interioare ale României.

— Fără îndoială, acest 
volum mare de construc
ții și instalații necesită 
livrarea de către industrie 
a importante cantități de 
materiale și prefabricate, 
de instalații, mașini și u- 
tilaje terasiere, de echi
pamente electrice și hi- 
dro-mecanice...

— Acestei solicitări, industria 
noastră sperăm să-i facă cu 
succes față. încă din 1969. ime
diat după Congresul al X-lea al 
partidului a și început dialogul 
dintre conducerea Ministerului 
Agriculturii și ministerele Ener
giei Electrice, Construcțiilor de

pâri intelectuale, între tineri 
care erau, pe lingă toate 
acestea, membri ai aceleiași 
organizații.o

Eram vreo zece inși în 
grup, băieți și fete, și ne 
plimbam pe faleză. Încerca
sem să vorbim despre priete
nie mai înainte, la sediul co
mitetului, dar intenția nu 
ne reușise deloc. Ceilalți 
n-arătau prea convinși că 
s-ar putea întîlni împreună 
în aceeași încăpere și pentru 
altceva decît o ședință supu
să celor mai rigide canoane. 
Atunci m-am întrebat dacă 
nu cumva, schimbînd deco
rul, sugestiile prea sobre ale 
pînzei de pe masă, ale per
delelor legănîndu-se foarte 
oficial la ferestre, ale scau
nelor scîrțîind ca în pragul 
unei reuniuni solemne, își 
vor pierde autoritatea asupra 
noastră, dacă nu cumva abia 
din momentul acela ne vom 
uita și noi reacțiile de audi
toriu plictisit de prea multa 
disciplină știută pe de rost. 
Așa că ne-am reîntîlnit după 
amiază, gata să reluăm dis
cuția întreruptă, ei au ieșit 
de la Institutul județean de 
proiectări, uiufe lucrau, am 
trecut pe lingă farul geno- 
vez, am coborît cîteva scări 
ca să ajungem, precum se 
vede, la Cazinou.

©
La început ne-a lipsit țin

ta. Stăteam rezemați de 
săgețile vreunui indicator ca 
la o răscruce de drumuri, 
vrînd să ne înțelegem înco
tro s-o apucăm : unii ar fi 
preferat să privească pescui
torii de guvizi la undiță, 
alții se și gîndeau la Insula 
lui Ovidiu și la plimbările 
cu barca și, după concesiile 
de rigoare, ne-am îndreptat 
spre Mamaia. Era foarte 
cald, băieții începuseră să 
le facă fetelor coifuri de hîr- 
tie și dintr-o dată, mi-am 
dat seama că grupul în mij
locul căruia mă aflam își 
modifica, pas cu pas, fizio
nomia austeră din sediu. Ve
seli, gălăgioși, comunicativi, 
se arătau ei înșiși destul de 
surprinși să o descopere și 

Mașini, Materialelor de con
strucții etc. Cunoscind cifra o- 
rientâtivă a planului de irigații 
pentru cincinalul 1971—1975 s-au 
putut stabili atît gama cît și 
necesarul de utilaje și produse 
ale industriei pentru acest sec
tor al agriculturii. Și, faptul că 
industria a dezvoltat corespun
zător capacitățile de producție, 
ne dă certitudinea că își va o~ 
nora la timp comenzile primite 
din partea agriculturii : 15.000 de 
pompe, aspersoarele necesare 
efectuării udărilor pe alte 990 000 
hectare, 17.000 kilometri de con
ducte, circa un milion tone ci
ment, transformatoare de forță 
cu o putere egală cu cele insta
late in toată România anului 
1950 și circa cinci milioane cai
putere in utilaje terasiere.

I
- — Unde sînt prevăzute 
principalele șantiere de 
irigații ale următorilor 
cinci ani ?

— Două treimi dm suprafața 
planificată să se amenajeze 
pentru irigații este cuprinsă în 
sisteme mari. Cea mai mare 
parte dintre acestea (97 la sută, 
ca suprafață), sînt amplasate 
în Cîmpia Română și Dobrogea, 
zone cu cele mai reduse preci
pitații în perioada de vegetație, 
deci unde irigațiile au o efi
ciență maximă. Eforturile de 
execuție din această perioadă 
sînt îndreptate, la început, a- 
colo unde se continuă activita
tea pe șantierele deschise în 
cincinalul trecut : sistemul Ca- 
rasu, din sudul Dobrogei, se va 
extinde cu încă 67.700 hectare, 
sistemul Terasa Brăilei cu 
50 000 hectare, sistemul Gălățui- 
Călărași din județul Ialomița cu 
33.000 hectare, sistemul Sadova- 
Corabia pe nisipurile din sudul 
Olteniei, cu aproape 80.000 hec
tare. Au fost deschise șantiere 
și in alte puncte ale cîmpiei de 
sud. Printre acestea sistemul 
Viziru. din județul Brăila cu o 
suprafață de 32.000 hectare, sis
temul Terasa Corabia, din ju
dețul Olt, în suprafață de 
30.500 hectare, sistemul Olt-Căl- 
mățui din județul Teleorman ce 
cuprinde 46.700 hectare. în anul 
1972 vor fi începute lucrările 
din sistemul Mostiștea (județul 
Ilfov) in suprafață de 200.000 
hectare, Giurgiu-Răzmirești, pe 
o suprafață de 155.000 hectare, 
complexul de sisteme Razelm- 
Sinoe din nord-estul Dobrogei

MEMBRII UNEI-------
ORGANIZAȚII U.T.C.
DESCOPERĂ CĂ------

POT FI Șl PRIETENI

nu mă miram pentru că no
țiunea de prietenie le su
nase, ceva mai devreme, și 
ea solemn în auz. Trecuse 
destul de puțin timp de 
cînd o auzisem pe secretara 
organizației chemîndu-și pri
etenii la telefon cu formule 
uzuale mai degrabă între 
camarazi oarecare de slujbă : 
„tovarășul", sau „tovarășa 
cutare", „vă rog să...“, „vă 
așteptăm și pe dumnea
voastră..." Iar acum observam 
deja că pot răspunde la fel 
de bine și cînd se strigă pe 
numele mic. 

în suprafață de 120.000 hectare 
și altele.

— Ce măsuri au fost 
luate in scopul asigurării 
transpunerii în viață a 
programului de irigații ?

— Experiența cincinalului tre-

PE TREPTELE 
CINCINALULUI

21 LA SUTĂ DIN 
SUPRAFAȚA

Tovarășul

ENACHE SlRBU,

adjunct al ministrului agricul

turii, industriei alimentare, 

silviculturii și apelor 

prezintă dimensiunile pro
gramului de irigații pentru 

viitorii cinci ani

cut ne-a dovedit că realizări 
certe se pot obține numai în 
condițiile unei temeinice pre
gătiri prealabile. Ca urmare 
preocupările noastre au fost o- 
rientate in principal spre iden
tificarea suprafețelor și execu
tarea proiectelor, stabilirea ne
cesarului și asigurarea utilaje
lor, alegerea soluțiilor cele mai

©
Se povesteau anecdote, se 

rîdea cu poftă, se făceau 
confidențe. Nimic nu apă
rea forțat, nenatural, eram, 
fiecare, așa cum sîntem în 
realitate. Am vrut, la un 
moment dat, să ne plimbăm 
cu vaporașul dar am renun
țat, am preferat să stăm pe 
cheuri și să sporovăim des
pre cite în lună și în stele, 

economice și pregătirea oameni
lor. Am reușit astfel ca în mo
mentul declanșării activității 
pentru îndeplinirea programu
lui de irigații 1971—1975 toate 
cele 850.000 hectare cuprinse în 
sisteme mari de irigații să fie

ARABILĂ A TĂRII-
IRIGATA PINA IN

ANUL 1976
identificate, pentru cea mai ma
re parte din incinte existînd 
deja documentația tehnică ne
cesară. De asemenea, pentru 
amplasarea în teritoriu a supra
feței de 400.000 de hectare ame
najări locale de irigații, orga
nele județene (sprijinite cu spe
cialiști din unitățile centrale) 
au desfășurat o amplă acțiune

despre viața de familie și 
despre copii, iar fotografiile 
puștilor, cine-i avea, au în
ceput să se plimbe din mină 
în mină. Puțin cite puțin, 
premizele abstracte ale dez
baterii pe care o proiecta
sem, frazele încruntate în 
căutarea vreunui principiu 
infailibil se retopeau, arbo
rau alte contururi. Descope
ream treptat, unul după 
altul, că ne poate interesa și 
altceva decît calitățile pro
fesionale sau relațiile de ser
viciu dintre niște oameni a- 
propiați nu numai ca vîrstă, 
ci și ca pregătire, preocu- 

de identificare a necesităților și 
posibilităților de realizare a lu
crărilor. Au fost indentificate 
pină în prezent 320.000 hectare 
care se vor amenaja în 1308 
cooperative precum și alte 72.000 
hectare ce vor fi realizate de 

către întreprinderile agricole de 
stat. Referindu-mă la această 
ultimă categorie de amenajări 
trebuie să subliniez că supra
fețele identificate vor fi gru
pate pe cît posibil în sisteme 
zonale de irigații, astfel incit 
lucrările de acumulare și de a- 
ducțiune care implică o tehni
citate ridicată să se execute

O
„Ce ideee să discutăm 

așa ceva", s-au mirat deopo
trivă fetele și băieții. „Și 
mai ales în felul ăsta 1“ Dtn 
mers, între două popasuri, 
între două pahare de bere, 
între o hoinăreală prin ma
gazinele „șic" ale Mamaiei 
și un intermezzo pe terasa 
„melcului", privind marea. 
Amintindu-ne fapte și in- 
tîmplări din viața organiza
ției dar fără material și 
fără coreferat la material. 
Adresîndu-ne unii altora 
cum se cuvine dar fără în
scrieri la cuvînt. Renunțînd 
la formulele consacrate și la 
prezidiul care să le rosteas
că, dar fără să renunțăm la 
întrebarea esențială și nici 
să ignorăm posibilitățile de 
a-i răspunde prin cursul pro- 
priu-zis al acțiunii. Identifi- 
cînd în părțile distincte ale 
colocviului nostru ce putem 
cîștiga de pe urma unei 
modalități concepute tine
rește, la treapta corespunză
toare vîrstei. „Colocviu" am 
spus ? „Acțiune", „activi
tate" ? Negreșit, pentru că 
în după-amiaza aceea, 
Cornelia CALOMFIRESCU, 
Doina BAROTE, Eugenia 
DAN, Eleonora HAIDU, 
Carmen ICHIM, Ana ION, 
Nache VALENTINA, Elena 
NICOLAE, Cuc DAN MIR
CEA („calculatorul nostru 
electronic"), ing. Dumitrei 
IONESCU și Eugen MI- 
HĂILA n-au făcut altceva 
decît să participe, în po
fida mirării lor poate, la o 
acțiune construită după alte 
criterii, pe baza raporturi
lor prietenești detașate de 
adaosul oficial, dar, oricum, 
la o acțiune a vieții organi
zației U.T.C. din care fac 
parte.

MIRCEA TACCIU 

din investițiile statului, prin în
treprinderi specializate. Tot
odată, stabilirea celor mai in
dicate metode de udare și solu
ții de amenajare a suprafeței 
de 1.250.000 hectare a format o- 
biectul unor ample analize la 

care a fost angrenat un mare 
număr de specialiști din unită
țile de proiectare, cercetare și 
execuție, precum și din coope
rativele agricole și întreprinde
rile agricole de stat. S-a urmă
rit adoptarea unor soluții sim
ple care să conducă la reduce
rea suprafețelor ocupate de lu
crări .practic scoase din produc 
ție, la diminuarea pierderilor de 
apă pe rețelele de alimentare 
și in cimpul de irigat. S-a avut 
apoi în vedere creșterea sigu
ranței in funcționare și ușura
rea muncii în exploatarea ame
najărilor printr-un grad ridicat 
de mecanizare, reducerea efor
tului de execuție și a consumu
rilor de materiale, prin diminua
rea ponderii lucrărilor de con- 
strucții-montaj, extinderea uti
lizării elementelor prefabricate 
la toate categoriile de construc
ții, obținerea unei eficiente cît 
mai ridicate a investițiilor prin 
reducerea cheltuielilor de ex
ploatare. Ca urmare, investiția 
specifică pe hectarul amenajat 
va fi redusă cu 19 la sută față 
de prevederile inițiale. De ase-

(Urmare din pag. I-a)

rare, de radio, electrotehnică și 
tehnologia meseriei, ai cercu
rilor foto, și cinecluburilor șco
lare, ai cenaclurilor literare și 
de arte plastice, de arheologie, 
istorie și folclor, ai colegiilor de 
redacție ale revistelor școlare. 
După cum se poate constata, 
toate sînt tabere specializate, re
unind pasiuni comune și expe
riențe interesante, care pot fi 
îmbogățite aici prin schim
buri de experiență. dez
bateri, întîlniri cu specialiști. 
Nu vreau să-i nedreptățesc 
pe matematicieni, fizicieni, chi- 
miști, pe pasionații de litera
tură, participanți la olimpia
dele școlare — faza republicană, 
cărora organizatorii concursuri
lor le oferă ocazia să aibă ta
berele lor, în chip de premiu 
pentru succesele obținute.

Referindu-mă la excursii, pot 
aminti că vor fi organizate 
cu sutele, cu tot atîtea itine- 
rarii și obiective. Unii își vor 
completa studiul pe viu al geo
grafiei țării străbătînd locuri în
că nevăzute, alții urmează itine- 
rariile unor evenimente istorice 
din viața poporului...

— Dacă rămin acasă. în 
localitatea unde este școa
la, ori merg în vizită la 
rude, în sate ori orașe, 
sau se întorc din tabără 
și excursie, ce invitații 
vor primi ?

— Subliniez un lucru care 
trebuie să rămînă în atenție : 
vacanța pe plan local nu este 
cenușăreasa vacanței. Dimpo
trivă, ea poate fi foarte bine 
organizată și poate oferi cele 
mai tentante ocupații pentru 
elevi. Clubul școlar de vacanță 
s-a impus ca o formă de acti
vitate cu cea mai mare audien
ță la elevi. Cu condiția ca el să fie 
bine organizat. S-a născut ideea 
cluburilor de profil — pentru 
ciclism, înnot, turism, clubul 
cultural etc. — și este bine că 
inițiativa va fi continuată și în 
vacanța aceasta. Organizațiile 
U.T.C. vor trebui să dovedească 
inițiativă și preocupare pentru 
a atrage factorii locali — orga
nizațiile sindicale, consiliile 
sportive, comitetele pentru cul
tură și artă etc. — să contri
buie la crearea bazei materiale 
ă vacanței. Pentru vacanța ele
vilor pe plan local sînt ne
cesare baze sportive, ștran
duri, cabane pe malul lacu
rilor, în poiene, material 
sportiv, instrumente muzicale, 
cărți, incit programele să alter
neze sportul cu dansul, cu lec
tura, cu plimbarea.

— Știm că vacanța în
cepe, tradițional, pe șan
tiere și in agricultură, că 
elevii noștri imbracă sa
lopeta albastră și consa
cră muncii timp din va
canța lor. Așa vor pro
ceda și în anul acesta ?

—■ Zeci de mii de elevi vor 
îmbrăca și în vacanța aceasta 
salopeta de lucru, ca brigadieri 
ai muncii patriotice. Ei știu de 
acum unde vor munci, unde 
este nevoie de mina lor de lu- 

menea sint create condițiile a- 
coperirii nevoilor de forță de 
muncă calificată.

— Ați precizat că 
„vor fi asigurate sta
ții de pompare cu un de
bit instalat echivalent cu 
o dată și jumătate debi
tul multianual al tuturor 
riurilor interioare"...

— Știu ce vreți să mă între
bați. Cea mai mare parte a a- 
cestor stații de pompare vor fi 
montate însă pe Dunăre, pen
tru că în acest cincinal bătrînul 
Danubiu continuă să rămînă 
principala sursă de apă pentru 
irigații. In același timp, conti
nuă folosirea intensă a cursu
rilor cu debite normale ale riu
rilor interioare : Olt, Șiret, Mu
reș. Crișuri. Paralel vom începe 
construcția unor mari acumu
lări de apă. între acestea amin
tim pe cele de pe Bahlui, de 
pe Șiretul inferior, de pe Valea 
lui Iovan (județul Gorj), de pe 
Mostiștea, de Ia Siriu, și de pe 
cursul superior al Prutului. Așa 
că ceea ce spuneam la început 
este numai o comparație.

I
— Se vorbește tot mai 
mult în ultima vreme de
spre „sistemul de navi
gație din Bărăgan". In ce 
măsuri este în legătură 
cu programul de irigații 
din acest cincinal ?

— Intr-adevăr se află în stu
diu realizarea unui canal de 
mari dimensiuni intre Șiret și 
acumulările de pe Mostiștea. In 
mod real despre această lucrare 
nu vom vorbi insă înainte de 
1980. Deci intre acest sistem de 
navigație și programul de iri
gații din acest cincinal nu este 
nici o legătură. Sau dacă exis
tă, este numai o legătură tan
gențială. t

— Dar dacă intre siste
mul de navigație din Bă
răgan și programul de 
irigații din acest cincinal 
este numai o legătură 
tangențială, între pro
gramul de Irigații 1971— 
1975 și tinăra generație a- 
vem convingerea că este 
o legătură directă...

— Da ! înfăptuirea exemplară 
a acestui obiectiv deloc ușor, 
firesc, solicită în mare măsură 
și efortul tinerei generații. De 
altfel, mai bine de 60 la sută 
dintre specialiștii și constructo
rii acum angajați p' nele 
de irigații sînt tiner i.a Pe- 
troiu. Ștefan cel Mare și Gălă- 
țui-Călărași, în Bărăgan, pre
cum și în Valea Carasu, fiin
țează șantiere naționale ale ti
neretului. Experiența lor, nu 
ne îndoim, va fi extinsă. Exis
tența unor astfel de șantiere, 
iar apoi de oBlective în funcțiune 
vor determina profesionalizarea 
accentuată a muncii în agri
cultură. Totodată, participarea 
largă, cu hărnicie a tineretului 
pe aceste șantiere va constitui 
o dovadă a maturității organi
zațiilor U.T.C. de care am avut 
prilejul să mă conving, a en
tuziasmului cu care tinerii asi
gură continuitate tradițiilor de 
muncă declanșate în România 
socialistă o dată cu Bumbești-Li- 
vezeni, Salva—Vișeu și Agnita 
Botorca,
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cru, și sînt gata să răspundă 
„prezent". Rămîne ca activitatea 
lor să fie bine organizată, să 
fie valorificat entuziasmul cu 
care doresc să se înscrie și ei în 
efortul muncii constructive al 
țării întregi.

E firesc ca aoum, cînd ne a- 
flăm în faza pregătirilor de va
canță să ne gîndim la toate a- 
mănuntele. solicitind comanda
mentelor de vacanță să desfă
șoare o muncă organizatorică și 
gospodărească susținută. Vacan
ța trebuie să debuteze și să «e 
desfășoare în cele mai bune con
diții, să nu existe nici o fisură 
care să faciliteze accidentele, ne
reușita unor acțiuni. Vacanța să 
evolueze în mod firesc, înmă- 
nunchind cele mai frumoase ac
tivități.

— Tovarășa Poparad, 
pe dumneavoastră vă so
licităm să vorbiți de va
canța elevilor avind 
vîrsta pionieriei, intrucit 
știm că aceasta se deose
bește, de cea a uteciștilor.

— îmi îngădui să remarc 
de la început, că foarte mulți 
factori colaborează pentru a 
face din vacanța școlarilor 
și pionierilor ceea ce se cu
vine să fie : o etapă de re- 
creere și odihnă plină de sur
prize, cu elemente active și in
structive. Sîntem sprijiniți de 
Ministerul învățămîntului, or
ganizațiile U.T.C., organizațiile 
sindicale, consiliile populare, 
instituțiile de artă și cultură, și 
sport, CENTROCOOP-ul și 
UCECOM-ul au pus Ia dispo
ziție 2 milioane lei pentru ta
bere și excursii ale școlarilor.

Pot să spun, deci, că școlarii 
și pionierii țării nu vor fi nici 
în vara aceasta dezamăgiți ; vor 
avea de ales între numeroase 
și inedite propuneri. Ape
lez doar la cîteva cifre și date 
pentru a concretiza afirmația. 
200 000 de pionieri și elevi au 
foi de drum pentru zile de 
tabără la munte ori la mare, 
pentru excursii interjudețene. 
Dar la acestea se adaugă ini
țiativele pe plan local.

— Pionierii s-au obiș
nuit cu ideea unor tabere, 
care și ca titulatură sună 
tentant; se vor organiza 
și în acest an asemenea 
tabere ?

— Noi le spunem tabere de 
pregătire și odihnă pe domenii

Noutatea 
lipsurilor, 

vechi
Ca de obicei, regretele fu

seseră lăsate la urmă și de că
tre secretarul comitetului co
munal U.T.C. Manasia : cel? 
patru cadre didactice fac nave
ta la Urziceni (nici 3 km), cu 
băieții care lucrează la C.A.P. 
se muncește greu, cu fetele, 
parcă nu se știe, și mai greu, 
astfel incit, de vreo_ trei luni 
încoace, „nu mai sîntem noi 
chiar ce-am fost“.

Cauza cauzelor ?
Din trupul mare al organiza

ției comunale U.T.C., ne expli
că secretarul, s-a desprins ele
mentul său de rezistență, sursa 
cea mai bogată de la care se 
adăpa întregul program de ac
tivități — colectivul uteciștilor 
de la întreprinderea de indus
trie locală. Subordonat pînă 
atunci comitetului comunal, a- 
cesta a trecut, nu de mult, sub 
autoritatea orașului Urziceni.

— Și de atunci, ne mărturisea 
secretarul, am început să le 
simțim tot mai mult lipsa. Cu 
cei de la „industria locală'* or
ganizasem noi și două excursii, 
ca să nu mai vorbim de alte 
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activități, dar de cînd au ple
cat ei nu s-a mai întreprins 
aproape nimic. Cu cine să în
cerci ?

Dacă am fi avut impresia că 
ni se cere părerea ne-am fi 
grăbit să răspundem că, Ia 
urma urmei, golul resimțit exis
tase și înainte, de vreme ce și 
atunci „pierderile" activității 
educative din organizația pe 
C.A.P. fuseseră suportate, for
mal, desigur, de „beneficiile" 
dobîndite în organizația din în
treprinderea de industrie locală, 
de vreme ce și atunci analiza 
muncii comitetului avea în ve
dere globalul și nu detaliul 
particular.

Dacă ni s-ar fi cerut părerea, 
ne-am fi grăbit să sugerăm in
tensificarea eforturilor organi
zatorice tocmai în direcția înlă
turării golurilor ieșite la iveală 
odată cu pierderea pretextului 
care le acoperea și am mai fi 
întrebat dacă nu cumva se cere, 
la Manasia. o reevaluare a 
noțiunii de colaborare între 
două organizații care își desfă
șoară activitatea în același pe
rimetru, care au interese și au 
dobîndit tradiții comune.

Dar, cum nu fusese la mijloc 
decît o invocație retorică a se
cretarului comitetului comunal 
U.T.C. și nimic altceva, n-am 
mai pus întrebări. Ee punem 
însă acum.

T. MIRCEA

de activități, pe care le orga
nizăm, împreună cu Ministerul 
învățămîntului. Știm că sint 
foarte îndrăgite, motiv pentru 
care le continuăm, le dezvoltăm. 
La Săliște-Sibiu — își vor pe
trece vacanța pionierii care 
s-au evidențiat în activitățile 
tehnico-aplicative de radio, aero 
și racheto-modele, iar la Cozia 
și Galați — navomodeliștii și 
câștigătorii concursului „Mini- 
tehnicus". Ea Cheia și Orăștloara 
de Sus va fi sediul echipajelor 
evidențiate la concursurile de 
orientare turistică, în expediții
le „Cutezătorii", precum și cîș- 
tigătorii fazei județene a „Șta
fetei iscusinței și îndemînării". 
în zona Branului și în orășelul 
copiilor de la Năvodari, ii vom 
putea întîlni pe cîștigătorii 
concursurilor de creație litera
ră, precum și cele mai bune 
formații artistice participante la 
Festivalul cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor. Mai 
sînt și alte surprize : în locali
tatea 2 Mai, împreună cu 
M.F.A., își stabilește „cartierul 
general" tabăra „Prietenii gră
nicerilor" ; la Bran, împreună 
cu M.A.I., „convocam" cele mai 
iscusite „Patrule de circulație" 
formate din copii.

Nu vreau să-i uit pe cei mai 
buni pionieri-președinții de uni
tăți. care, la Homorod, Bistrița, 
și Vîlcea se întîlnesc să-și 'îm
bogățească experiența în munca 
de organizație pentru noul an 
școlar.

Și, ca în anii precedenți, la 
Năvodari și Cheia, alături de 
copiii noștri sint invitați să-și 
petreacă vacanța un număr în
semnat de eonii din peste 20 de 
țâri ale lumii, precum și parti- 
cipanții la concursul internațio
nal de atletism „Tetratlonul 
prieteniei", care se va desfășura 
în țara noastră. Vor fi, deci, au
tentice tabere ale prieteniei.

— Cunoaștem că pe
rioada de pregătire a va
canței a declanșat nume
roase inițiative. Aminti- 
ți-le pe cele mai deose
bite.

— Din județul Constanta, 
5 000 de copii vor pleca în 
ospeție la prietenii lor din 
zona montană, iar la Mamaia se 
va desfășura primul „Festival 
pionieresc de cîntece și dan
suri" — ediția de vară. In ju
dețul Argeș, a fost lansată ac
țiunea turistică „Pe poteci de 
munte, după flori și fructe", cu 
prilejul căreia copiii vor parti
cipa la strîngerea plantelor me
dicinale și a fructelor de pă
dure. In județul Olt, își încep 
curînd activitatea cinci 'sate de 
vacanță ; sate care găzduiesc 
sportivi, pescari, folcloriști. în 
județul Hunedoara. 40 de tabere 
se profilează astfel incit copiii 
vor fi și gospodari și benefi
ciari...

Sperăm că uteciștii — elevi și 
studenți — veniți în vacanță în 
localitățile lor natale, vor ajuta 
comandanții de pionieri și casele 
pionierilor, pe copiii înșiși să-și 
facă cît mai frumoasă vacanța.

...Așadar, după 20 iunie, ziua 
serbărilor școlare, vom putea 
spune „Bine ai venit, va
canță !“



R.P.D. COREEANĂ 
ÎNTÎMPINĂ CU CĂLDURĂ

Lucrările Congresului Partidului
Popular Revoluționar Mongol

„SAUUT“ — ziua a doua
PROGRAMUL PRIMEI STATII ORBITALE PILOTATE

DELEGAȚIA ROMÂNĂ 
CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
PHENIAN — Trimisul special 

Agerpres, Adrian lonescu, tran
smite : „Pentru noi, coreenii, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al României, a celorlalți soli ai 
țării dumneavoastră, reprezintă 
un eveniment cu totul remarca
bil". Astfel de sublinieri, venind 
din partea unor personalități ale 
vieții publice, oameni de știință 
și cultură, ingineri, muncitori și 
țărani, le-am consemnat la Phe
nian în aceste zile ca o mărturie 
a interesului deosebit manifes
tat pentru vizita delegației ro
mâne, care a polarizat atenția 
întregii opinii publice coreene. 
In contextul evoluției ascenden
te, pozitive, a relațiilor frățești 
tot mai strînse, a bunelor ra
porturi în toate domeniile, vice
președinți ai Prezidiului Adună
rii Populare Supreme și Cabine
tului de Miniștri, conducători ai 
Uniunii Centrale a Sindicatelor, 
ai Universității din Phenian, di
rectori de întreprinderi și alți 
reprezentanți ai celor mai diver
se categorii de oameni ai mun
cii declarau că vizita delegației 
române conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă c 
mare contribuție la întărirea și 
dezvoltarea prieteniei coreeano- 
române, a relațiilor de colabo
rare existente pe multiple pla
nuri între partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări.

„Vizita secretarului general al 
Partidului Comunist Român re
prezintă un moment sărbătoresc 
pentru întreg poporul coreean ; 
cu atit mai mult pentru popu
lația Capitalei, care are cinstea 
să adreseze cea dintîi urări cal
de de bun venit, să exprime sen
timentele de prietenie înaltului 
sol al poporului frate român, 
membrilor delegației țării dum
neavoastră" — declara Ri Ciang 
In, vicepreședinte al Comitetu
lui municipal Phenian. Pe mă
sură ce se apropie ziua sosirii, 
releva domnia sa, pregătirile lo
cuitorilor orașului sînt tot mai 
intense. Artiștii pregătesc ca 
pentru sărbătoare spectacole 
populare, cu care se vor înfăți
șa în timpul trecerii oaspeților 
dragi, așa cum este obiceiul la 
noi. Fiecare fanfară populară 
și-a ales de pe acum locurile ce
le mai potrivite de-a lungul tra
seului. Printre cîntccele noas
tre interpretate la hekîm, ian- 
ghîm și alte instrumente coreene 
străvechi, vor răsuna și melodii 
românești, pe care mulți le-au 
deprins cu dragoste pentru a Ie 
interpreta în semn de cinstire 
a înalților reprezentanți ai po
porului dumneavoastră, ta rîn- 
dul lor, artizanii și-au pus la în
cercare toată iscusința, croind 
flori din mătase multicoloră, 
ghirlande, confetti. Cu aceste 
flori și eșarfe de mătase viu co
lorate. pionierii și elevii, masați 
pe pantele colinelor orașului, vor 
alcătui, în sunetul muzicii, i- 
mense imagini simbolice pentru 
prietenia ocreeano-română, pen
tru solidaritatea militantă ce 
leagă cele două popoare.

După cum vedeți, relevă vice- 
primarul Phenianului, vor fi ne
numărate momente sărbătorești, 
pe care nu vreau să le antici
pez. Vor vorbi de la sine senti
mentele noastre, primirea entu
ziastă rezervată iubiților oaspeți 
și care va reuni sute și sute de 
mii de oameni, aproape întrea
ga populație a orașului, precum 
și un mare număr de locuitori

din împrejurimi ce și-au mani
festat dorința de a ieși în calea 
delegației române. Așa obișnu
iesc coreenii să-și exprime bucu
ria, simțămintele lor de priete
nie față de oaspeții de seamă, 
solii poporului român pe care 
l-am simțit alături de noi, îm
preună cu noi cu gîndul și fap
ta, întotdeauna, a subliniat vi- 
ceprimarul Phenianului.

In cursul convorbirii cu re
prezentanții Comitetului muni
cipal Phenian, gazdele țin să sub
linieze multipla rezonanță pe 
care a avut-o vestea apropiatei 
vizite a delegației de partid și 
guvernamentale române în rîn- 
dul oamenilor muncii din capi
tală, în colectivele celor peste 
500 de uzine, fabrici șl între
prinderi ale orașului.

In același timp, în Capitală, ca 
și în întreaga țară, au‘avut loc 
numeroase reuniuni, în cursul 
cărora cei care de-a lungul a- 
nilor au vizitat România sau au 
fost la specializare și studii în 
țara noastră au- vorbit pe larg 
despre realizările obținute de 
poporul român în construcția 
socialismului, despre politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist Român. Aceste întîl- 
niri au constituit manifestări 
ale prieteniei coreeano-române, 
un nou prilej de afirmare a sen
timentelor de solidaritate și pre
țuire față de România.

în preajma vizitei delegației 
române, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, toate ziare
le coreene consacră spații am
ple succeselor obținute de po
porul nostru, condus de Parti
dul Comunist Român, pe calea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Totoda
tă, programe speciale închinate 
țării noastre au fost prezentate 
la posturile de radio și televi
ziune.

„Sub conducerea partidului, 
clasa muncitoare, poporul ro
mân, au dus o luptă plină de ab
negație pentru a traduce în via
ță politica Partidului Comunist 
Român — sublinia într-unul din 
articolele sale ziarul „NODON 
SINMUN", organ al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea. Du
pă eliberare, sublinia același co
tidian, Partidul Comunist Ro
mân a elaborat cu înțelepciune 
sarcinile pentru fiecare etapă, a- 
cordînd o mare importanță ro
lului pe care îl joacă în edifi
carea cît mai rapidă a societă
ții socialiste crearea și dezvol
tarea industriei grele, cu nu
cleul său — construcția de ma
șini. Poporul frate român a do- 
bindit succeșe uriașe în lupta sa 
pentru crearea și întărirea unei 
industrii constructoare de ma
șini proprii, care constituie baza 
dezvoltării industriei naționale 
și a progresului tehnic. Mani- 
festînd deplina adeziune la po
litica partidului, poporul român, 
a dus o luptă intensă pentru 
dezvoltarea acestui domeniu ho- 
tărîtor".

Relevînd progresele înregis
trate în diverse sectoare ale e- 
conomiei românești, cotidianul 
„PHENIAN SINMUN" remarca 
ponderea deosebită pe care o 
'dețin industria chimică și pe
trochimia. „Creație a regimului 
socialist, , cînd poporul a deve
nit stăpîn al țării,; scrie ziarul, 
această ramură a avut impor
tanța ei deosebită în ridicarea 
nivelului industriei românești, 
în chimizarea agriculturii, în îm
bunătățirea continuă a traiului

oamenilor muncii". Numeroase 
publicații au anunțat intrarea 
in funcțiune a unui nou agregat 
la Hidrocentrala de la Porțile 
de Fier, prijej pentru o trecere 
în revistă a măsurilor între
prinse de partid pentru „dezvol
tarea forțelor energetice cu un 
pas înaintea progresului indus
trial". Alte articole au prezen
tat succesele industriei electro
tehnice românești. Astfel, orga
nul Uniunii Tineretului Munci
tor Socialist, ziarul. „RODON 
CIANGNYAN", evidenția jus
tețea politicii Partidului Comu
nist Român, care a acordat o 
atenție deosebită acestei ramuri, 
actualmente în plină dezvoltare.

Poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
scria „PHENIAN SINMUN", a 
dus o luptă îndelungată pen
tru emanciparea națională și so
cială, devenind stăpînul țării, 
înfăptuirea rodnică a mai mul
tor planuri economice a permis 
lichidarea moștenirii grele a 
trecutului, înzestrarea țării cu 
baze industriale temeinice, cum 
ar fi industria constructoare de 
mașini, ramurile chimică, me
talurgică, petrolieră, energetică. 
Aceste realizări s-au reflectat și 
în comerțul exterior al Româ
niei".

„Astăzi — sublinia organul 
Partidului Muncii din Coreea — 
poporul român s-a ridicat ca un 
singur om, strîns unit în jurul 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective > elaborate 
de Congresul al X-lea al P.C.R., 
a sarcinilor noului plan cinci
nal. Trecînd la realizarea cu suc
ces a acestui program de mare 
însemnătate, oamenii muncii au 
fost înflăcărați de bucuria săr
bătoririi semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Popotul 
coreean, care își exprimă con
vingerea fermă că frații săi din. 
România vor îndeplini în mod 
remarcabil noile sarcini, dă-’ 
rulndu-și cu pasiune tot talen
tul și energia lor, se bucură din 
toată inima de marile realizări 
dobîndite de România prietenă".'

In această atmosferă — care 
vădește înalta apreciere acorda
tă realizărilor României, politi
cii Partidului Comunist Român, 
interesul unanim și profunda sa
tisfacție pentru vizita delega
ției țării noastre, semnificația 
deosebită conferită întîlnirilor 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen — este 
așteptată sosirea înalților oas
peți români. în cinstea lor, în 
întregul oraș au fost arborate 
drapelele român și coreean, au 
fost înălțate deasupra marilor 
clădiri cuvinte calde de salut în 
limbile română și coreeană. în 
ajunul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, capitala Republicii 
Populare Democrate Coreene 
cunoaște atmosfera marilor săr
bători.

ULAN BATOR 8. — Trimisul 
special Agerpres, Gheorghe Cio
banii, transmite : La Ulan Ba
tor au continuat, marți, lucrările 
celui de-al XVI-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. în cadrul discuțiilor pe 
marginea raportului de activitate 
al Comitetului Central și al Co
misiei centrale de revizie, pe 
marginea Proiectului de directi
ve. au luat cuvîntul numeroși 
delegați, care s-au ocupat de- 
problemele dezvoltării econo
miei, științei și culturii. Vorbi
torii au 
iectului 
primat 
muncii

relevat importanța Pro- 
de directive și au ex- 
încrederea că oamenii 
din Republica Populară

Mongolă își vor mobiliza toate 
forțele și cunoștințele pentru în
deplinirea cu succes a sarciniloi 
celui de-al cincilea plan cinci
nal, aducînd astfel o nouă și 
importantă contribuție la edifi
carea socialismului în Republica 
Populară Mongolă.

Congresul a fost salutat de 
conducătorii unor delegații ale 
partidelor frățești.

în numele Partidului Comu
nist Român a luat cuvîntul to
varășul 
supleant al 
tiv, secretar 
conducătorul

Lucrările
nuă.

Mihai Gere, membru 
Comitetului Execa- 
al C.C. al P.C.R., 
delegației române. 
Congresului conti-
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CONTINUĂ CU SUCCESîn conformitate cu programul de zbor, ieri, la ora 11 și 2 minute, ora Moscovei, a fost efectuată o corecție a orbitei stației științifice orbitale sovietice „Saliut".
Stația s-a plasat pe o orbită 

mai înaltă, cu apogeul de 265 
kilometri și perigeul de 239 ki
lometri, perioada de rotație în 
jurul Pămintuîui fiind în aceste 
condiții de 89 minute. Ieri, Ia 
ora 13, ora Moscovei, stația efec
tuase cu cosmonauții aflați la 
bord un număr de 21 de rotații 
ini jurul planetei noastre. Starea 
sistemelor de bord și microcli
matul din secțiunile stației sînt 
normale. Cosmonauții Dobro- 
volski, Volkov și Pațaev se simt 
bine și continuă cercetările pre
văzute în cadrul misiunii lor. 
Cea de-a doua zi de lucru a

cosmonauților a început la 8 iu
nie, la ora 1,00. cînd echipajul, 
care înainte de aceasta s-a 
odihnit și a luat micul dejun, a 
continuat operațiile de verifi
care și pregătire a aparaturii 
destinate cercetărilor. Cosmonau
ții au verificat condițiile oferite 
de diferitele regimuri de lucru 
ale sistemelor de bord destinate 
asigurării mediului necesar des
fășurării activității umane. în 
cursul legăturilor radio cu Pă- 
mîntul, echipajul a informat că 
activitatea sa se desfășoară în 
condițiile foarte bune oferite de

spațiul și confortul compartimen- 
.telor stației.

Specialiștii de la Centrul de 
dirijare al zborului urmăresc 
activitatea cosmonauților cu 
ajutorul televiziunii.

Intre orele 14.00 și 24.00, sta
ția orbitală se află în afara zo
nei de radiovizibilitate de pe 
teritoriul U.R.S.S.. timp in care 

■echipajul se odihnește, efectu
ează exerciții fizice și controlul 
medical.

Un acord suplimentar la 
planul de colaborare cultu
rală pe perioada 1970—1971 
între guvernele Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Populare Democrate 
Coreene a fost semnat la 
Phenian,. transmite agenția 
A.C.T.C.

EFORTURI DĂRUITE MUNCII 
CONSTRUCTIVE

N-am putut vedea de prea 
multe ori spectacolul noc
turn al Phenianului, insă, de 
fiecare dată, izbuteam să 
descopăr, fără dificultate, Pa
latul pionierilor și elevilor. 
Edificiul, impunător din orice 
colț l-ai cerceta, e avantajat 
și de faptul că a lost ampla
sat pe o colină, iar frontis
piciul construcției, deasupra 
căruia se inalță insigna enor
mă, luminoasă, multicoloră a 
pionierilor, se distinge ușor 
și de departe. Despre acest 
palat imi vorbește directorul 
său :

— Palatul a fost construit 
acum opt ani și ocupă 
110 000 mp, din care 5 000 sînt 
suprafață construită. El dis
pune de sute de săli, de un 
teatru cu 1 300 de locuri, bi
blioteci, un observator astro
nomic. Este frecventat zilnic 
de mai bine de 10 000 de ti
neri intre 12 și 18 ani, îndru
mați îndeaproape de cadre 
cu o pregătire didactică, ști
ințifică și tehnică adecvată. 
Acestora li se adaugă un 
corp de instructori obștești, 
format din studenți ai Uni
versității. Activitatea se des
fășoară după principiul : unul 
să educe zece, zece — o sută, 
o mie, zeci de mii.

Pe pămintul R.P.D. Coree
ne a produs asupra mea o 
impresie puternică sistemul 
pregătirii pentru muncă și 
viață al tinerei generații, 
persuasiunea cu care ii sînt 
transmise, formate, consolida
te, concepțiile referitoare la 
modul specific, la particulari
tățile naționale în construc
ția socialismului, la obligații
le precise pe care le au dc 
îndeplinit tinerii, acum dar 
mai ales in perioada depli
nei lor maturități. Departe 
de a fi o vacanță mare, zi
lele copilăriei sint măsura

te aici cu o seriozitate care 
merită a fi privită îndea
proape.

In momentul cind ajunge 
in acest palat al vîrstei sale, 
elevul are deja, in bagajul 
său de cunoștințe, noțiuni 
ferme despre problemele ac
tuale ale țării, o imagine 
bine conturată, formată cu 
mijloace afective, specifice, 
care l-au și condus la con
cluzia datoriei sale de a-și 
aduce contribuția nemijloci
tă la îndeplinirea obiective
lor aflate pe agenda zilei. 
Una din preocupările centra
le astăzi in Republica Popu
lară Democrată Coreeană

însemnări din
R. P. D. Coreeană

este reprezentată de eforturi
le consacrate îndeplinirii 
programului de dezvoltare a 
economiei țării, de diversifi
care a producției industria
le, de îmbunătățire calitativă 
a tuturor produselor, fie că 
e vorba despre agregate și 
utilaje, sau despre bunuri 
de larg consuni. Sint necesa
re zeci de mii de cadre ca
lificate, de la muncitor pină 
Ia inginerul de concepție. 
Dincolo de existența unei re
țele intinse de școli tehnice 
de diferite grade, de apro
pierea continuă a școlii ge
nerale de nevoile cotidiene 
ale economiei naționale, în
treaga gamă a activităților 
extrașcolare ale elevilor este 
subordonată aceluiași țel. 
Așa incit, Palatul pionierilor 
și elevilor din Phenian nu 
este altceva decit o enormă

pepinieră de cadre calificate 
pentru economia țării.

Din cele cinci sute de săli 
ale Palatului, patru sute se 
găsesc sub patronajul știin
ței și tehnicii — matematicii, 
fizicii, chimiei, elcctroener- 
geticii, radiofoniei, construc
țiilor de mașini. Tinerii do- 
hîndesc astfel deprinderi u- 
tile viitoarei activități pro
ductive, învață să minuiască 
agregate hidrotehnice, sub- 
ansamble existente in mari
le combinate chimice ale 
țării, să deservească stațiile 
de pompare din sistemele de 
hidroameliorații, să repare și 
să conducă autovehicule, 
tractoare, să se ocupe de 
creșterea viermilor de măta
se, de combaterea dăunăto
rilor din agricultură, din 
plantațiile silvice, să confec
ționeze aparate de radio, să 
brodeze, să coasă. Nu este 
un exercițiu lipsit de finali
tate — in momentul în care 
dexteritatea începe să-și spu
nă cuvintul acesteia ii este 
asociat numaidecit simțul 
responsabilității organizate, 
sint constituite colective de 
execuție pe ateliere, prelu
crări mecanice, croitorie, de
panări radio etc., care au de 
respectat, lucrind cu mașini 
miniaturizate, un plan de 
producție riguros.

Firește, există și altfel de 
cercuri — de dansuri națio
nale, de gimnastică, de tenis, 
de astronomie, de muzică 
coreeană, de instrumente 
folclorice, de teatru, de arte 
plastice. în celelalte 100 de 
săli, tînărul învață să-și cu
noască bine țara, tradițiile 
poporului, istoria părinților 
săi. Sensul reliefat al acestei 
tradiții este efortul creator, 
constructiv.

MIRCEA TACCIU

'A
o

tare
F.A.O

La Roma s-a 
deschis sesiunea 
Consiliului Or
ganizației Națiu
nilor Unite pen- 

Alimentație 
Agricultură, 

octombrie 
delegații 

guvernelor a 42 
de țări Întrunite 
ța Quebec (Ca

nada) semnau actul constitu
tiv al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și 
Agricultură, organizație cu
noscută mai ales sub denu
mirea sa engleză abreviată : 
„F.A.O.". Ca instituție specia
lizată autonomă a marii fami
lii a Națiunilor Unite, activi
tatea F.A.O. se înscrie în as
pirațiile enunțate în pre
ambulul Cartei O.N.U. în 
sensul „folosirii mecanismului 
internațional pentru promo
varea progresului economic și 
social". Sub lozinca lapidară 
„Flat panls" (să fie pli
ne. plasată pe albastrul 
emblemei sale, F.A.O. polari
zează efortul multilateral al 
comunității internaționale în 
lupta împotriva foametei șl 
malnutriției care continuă să 
afecteze mai bine de o treime 
din omenire.

Organul suprem al F.A.O. 
este conferința plenară bi
anuală la care iau parte re
prezentanții tuturor statelor 
membre și asociate. Intre a- 
ceste conferințe bianuale, se 

• întrunește Consiliul F.A.O. 
care cuprinde reprezentanții 
a 34 de țări șl care acționea
ză ca organ director. Forul 
executiv este constituit din- 
tr-un comitet operativ în 
frunte cu un director general 
ales pe o perioadă de patru 
ani.

Concentrată inițial asupra 
studierii și exploatării situa
ției alimentare a țărilor lumii, 
iar mai tîrziu în jurul unor 
acțiuni îndreptate spre asis
tența tehnică și ajutor ali
mentar. preocupările și acti
vitatea F.A.O. tind să se suh- 
stanțializeze. Actualmente, 
F.A.O. este organismul O.N.U. 
cu cea mai mare pondere in 
acordarea asistenței tehnice 
oferită de Națiunile Unite 
țărilor în dezvoltare. în spri
jinul acțiunilor lor îndreptate 
spre sporirea producției agri
cole și spre dezvoltarea eco
nomiei naționale. Numărul 
proiectelor F.A.O. „pe teren" 
efectuate în aceste țări se ri
dica la sfirșitul anului trecut 
la peste 390, cuprinzînd o 
mare varietate de domenii : 
îmbunătățiri funciare. ridi
carea producției vegetale prin 
introducerea agrotehnicii mo
derne, introducerea soiurilor 
de plante de mare productivi
tate, creșterea animalelor, 
formarea profesională etc. 
HM de specialiști lucrează 
în centrala organizației de la 
Roma iar alți 2 OOOfl lucrează 
„pe teren" la proiectele și ofi
ciile regionale F.A.O. răspîn- 
dite în peste 100 de țări și 
teritorii. în același timp, prin 
vasta lucrare de prospectivă 
„Studiu prospectiv pentru 
dezvoltarea agriculturii",
F.A.O. a devenit unul din cei 
mai competențl consultanți 
din lume în ce privește gă
sirea căilor de sporire a pro
ducției agroalimentare. In ac
tualul deceniu al dezvoltării 
(1971—1980) F.A.O. — care nu
mără 119 membri cu drepturi 
depline și 2 cu titlul de aso- 
ciați — se angajează într-o 
etapă nouă de acțiune, de 
strategie prospectivă pe an
samblul lumii, pentru a con
tribui mai eficient la efortu
rile tuturor națiunilor în ve
derea asigurării hranei celor 
peste trei miliarde de locui
tori de astăzi ai Terrei și a 
celor peste șapte miliarde cît 
se estimează că vor fi la în
ceputul secolului viitor.

Romănia, membră a F.A.O. 
din anul 1961, contribuie ac
tiv la realizarea obiectivelor 
organizației, militează perse
verent pentru dezvoltarea 
cooperării internaționale în 
domeniul agriculturii, în inte
resul creșterii bunăstării și 
întăririi păcii mondiale.

UNIVERSITĂȚI

O mare întreprindere industrială din Lombardia anunță la 
rubrica publicitară a unor mari cotidiene italiene că angajează 
tineri ingineri. Singura condiție este ca aceștia „să-și fi luat 
diploma înainte de anul 1967". O asemenea condiție nu este 
o cerință izolată. Dimpotrivă. Ea poate, fi întîlnită în aproape 
toate anunțurile întreprinderilor cu privire la angajarea de li- 
cențiați, specialiști.

„Precauțiile firmelor — con
stata IL MESSAGERO — nu 
sînt neîntemeiate. Toată lumea, 
începînd cu componenții comi
siei parlamentare de resort, 
este de acord cu concluzia că 
învățămîntul superior italian a 
cunoscut în ultimul deceniu și, 
mai ales în ultimii patru-cinci 
ani un regres îngrijorător pe 
toate planurile". Profesorul Ro
molo Deotto, rectorul universi
tății din Milano trage un sem
nal de alarmă : „în ultimii ani

tate între 180—250 de locuri 
sînt ocupate de cel puțin 400 
de studenți, înghesuiți, veniți 
să-și rezerve „loc" cu o oră 
înainte de începerea cursului. E 
ușor de înțeles că, în aseme
nea condițiuni, mulți studenți 
sînt puși în imposibilitate de a 
audia cu regularitate cursurile. 
„Aglomerarea în amfiteatre și 
laboratoare este într-adevăr 
insuportabilă — constată într-o 
corespondență din Roma revis
ta vest-germană DER SPIEGEL.

• Angajăm absolvenți cu diploma dinainte de 
1967" ® Studenții care abandonează cursurile

• „Mafia catedrelor" contra reformelor 
structurale

nu mai putem vorbi de promo
ții bune sau mai modeste ci 
de promoții mizerabile. Există 
pericolul ca universitățile noas
tre să dea o cantitate înspăi- 
mintătoare de rebut intelec
tual". Profesorul Mario Silvestri 
de la Politehnica milaneză ana
liza în CORRIERE DELLA SERA 
cauzele fenomenului : „Școala 
superioară italiană a rămas în 
urma societății moderne. Ne
glijată și slab finanțată de stat, 
frînată de structuri academice 
învechite, ea se vădește inca
pabilă să facă față onorabil 
învățămîntului universitar de 
masă".

Fondurile anemice repartiza
te dezvoltării centrelor univer
sitare și, așa cum remarcă 
ziarul milanez citat — „lipsa 
oricărui program de construc
ții și înzestrări universitare" au 
ca rezultat „transformarea uni
versităților italiene în unele 
dintre cele mai aglomerate din 
Europa, cu toate consecințele 
negative ale unei asemenea si
tuații". în 1966 existau în Ita-, 
lia 350 000 studenți. Astăzi nu
mărul lor se ridică la aproape 
550 000. La universitatea din 
Neapole, de pildă, există 
42 000 studenți înmatriculați în 
vreme ce, așa cum apreciază 
rectoratul respectivei universi
tăți „capacitatea în 
normale, este de 
20 000 de locuri". Universitatea 
din Roma numără actualmente 
80 000 de studenți înscriși, în 
timp ce localurile ei au fost 
construite în 1936—1938 pentru 
6 000 de studenți. La instituțiile 
de învățămînt superior din Mi
lano, amfiteatrele cu o capaci

Ea ar fi și mai greu de supor
tat dacă mii de studenți, re
semnați, nu ar renunța latotal

a studenților dinDemonstrație
Roma în sprijinul reformei uni
versitare : „un mecanism care 

trebuie urgent reparat"

condiții 
maximum

frecventarea cursurilor. Ei cum
pără cursuri tipărite, multiplică 
și folosesc notițele colegilor și 
se prezintă la Alma Mater nu
mai în perioada examenelor".

Rezultatul ? Mulți 
„abandonează" pe 
Numai 28 la sută din cei care 
au intrat în 1966 în facultățile 
tehnice, numai 20 la sută din 
cei care au intrat în același an 
la filozofie și numai 14 la sulă 
din cei de la științele economi
ce și-au luat licența. Repercu
siunile cele mai dureroase se 
manifestă, însă, pe planul cali
tății absolvenților.

studenți 
parcurs.

Prezența omului la bordul unei 
stații cosmice lărgește conside
rabil sfera problemelor științifi
ce ce pot fi soluționate de pe o 
orbită circumtercstră, scrie ob
servatorul științific al agenției 
TASS cu referire la zborul pri
mei stații sovietice orbitale pilo
tate. Sateliții și stațiile automa
te au furnizat numeroase date 
cu privire la Pămînt și au solu
ționa. 
Dar 
poate ___ _
automați folosiți 
meteorologice, în , . . 
geologice, în telecomunicații, na
vigație, astronomie.

Deoarece stațiile orbitale sint 
menite să rămînă în Cosmos un 
timp îndelungat — de Ia un an 
la cîțiva ani — practic ele nu 
pot fi dotate cu rezerve sufi
ciente pentru traiul oamenilor. 
In plus, echipajul se va schimba 
periodic. Astfel, este necesar să 
se asigure o comunicație perma
nentă între Pămînt și stațiile 
orbitale. Acest lucru îl fac cos- 
monavele de transport. Navele 
dc tip „Soiuz“, dotate cu insta
lații, motoare puternice și cu re
zerve de combustibil care le per
mit să efectueze manevre ample 
pe orbite circumterestre, au con
stituit prima rezolvare a proble
mei transportului. Pe viitor, a- 
preciază observatorul, vor fi 
create cosmonave de transport de 
alte construcții, care vor efectua 
curse regulate între cosmodrom 
șl stațiile orbitale.

multe 
o stație 

înlocui

sarcini complexe, 
orbitală pilotată 
zeci de sateliți 

în cercetările 
prospecțiuni

Delegația 
U. G. S. R.

în Iugoslavia
în zilele de 7 și 8 iunie, a a- 

vut loc la Vrșeț și Belgrad o 
întîlnire între o delegație a Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ- 
ria, condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C» al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și o delegație a Uniunii 
Sindicatelor din R. S. F. Iugo
slavia, condusă de tovarășul Du- 
șan Petrovici, președintele Con
siliului Central al U.S.I. Intîl- 
nirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de sinceră prietenie, 
cordialitate și respect reciproc

Marți, delegația română a vi
zitat Uzina de produse chimico- 
farmaceutice „Nova-Galenika" 
din Belgrad.

Luni la Bruxelles s-a des
chis, Săptămîna tehnicii ro
mânești, organizată de Ca
mera de Comerț, a Republi
cii Socialiste România. In 
cadrul acestei manifestări 
vor fi prezentate conferințe 
tehnice, ilustrate prin filme 
și diapozitive, consacrate di
verselor ramuri ale indus
triei noastre. La festivitatea 
de deschidere au luat cuvin
tul Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României în 
Belgia, Willy Monfils, in
spector general al Oficiului 
belgian de comerț exterior, 
și Constant Helssen, preșe
dintele Comitetului econo
mic belgiano-român. în în
cheiere. Victor lonescu, pre
ședintele Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste 
România, a făcut o amplă 
prezentare a realizărilor și 
perspectivelor de dezvoltare 
ale economiei românești.

Au participat reprezen
tanți ai cercurilor industriale, 
bancare și comerciale, ai 
marilor societăți de trans
porturi și asigurări din Bel
gia.

Revista italiană PANORAMA 
aprecia că actualul sistem de 
învățămînt superior din Italia 
este un „mecanism care nu 
mai poate sprijini mersul înain
te al societății și trebuie ur
gent reparat". Revista observa 
că „e necesar un efort material 
masiv si decisiv și o reformă 
profundă a structurilor univer
sității". De mai bine de un 
deceniu tineretul italian, spriji
nit de largi sectoare ale opiniei 
publice, militează pentru o ase- 

reparație urgentă", 
pentru o reformă a școlii su
perioare.

Practic, de aproape un de
ceniu, proiectele de reformă și 
programele de modernizare a 
universității italiene sînt într-o 
dezbatere interminabilă în di
verse comisii ale parlamentului. 
Printre cauzele tergiversării este 
amintită opoziția față de re
forme structurale a unei părți 
a corpului didactic. „în nici o 
altă țară — remarcă IL MESSA
GERO — deținătorii catedrelor 
nu aomnesc atît de autoritar și 
neîngrădit ca în Italia. Denu
mirea de „baron" cu care îi 

studenții este de 
i avem 

privilegiile aproape 
inclusiv un

NORVEGIENII CON
TRA ADERĂRII LA 
C.E.E.

• APROXIMATIV 20 000 DE 
PERSOANE au demonstrat luni 
pe străzile capitalei norvegiene 
împotriva aderării țării lor la 
C.E.E. Demonstranții au cerut 
suspendarea imediată a tratati
velor în curs de desfășurare din
tre reprezentanții Norvegiei și 
cei ai Pieței comune.

menea „i

• ÎN LOCALITATEA VEST- 
GERMANA GUMMERSBACH a 
avut loc o întilnire a reprezen
tanților opiniei 
Uniunea Sovietică 
Germaniei, care 
probleme privind colaborarea 
și securitatea în Europa. Parti
cipant la întîlnire au adoptat 
textul unui comunicat prin 
care salută eforturile îndrepta
te spre asigurarea păcii și a des
tinderii în întreaga lume.

publice din 
și R.F. a 
au discutat

gratulează studenții ești 
fapt foarte exactă dacă 
în vedere f 
feudale menținute, 
veritabil drept de succesiune în 
familie care face din catedre, 
adesea, un gen de proprietate 
privată". PANORAMA vorbește, 
în același sens, despre „o ma
fie a catedrelor", despre „un 
șir de dinastii universitare care 
împiedică înnoirile și moderni
zarea Almei Mater în Italia".

„Legea asupra școlii su
perioare" așa cum este ea a- 
cum definitivată, lege care ar 
trebui să intre în dezbaterea 
senatului în toamna aceasta ar 
putea constitui, așa cum afirmă 
IL MESSAGERO „un foarte mare 
pas înainte". Legea prevede — 
așa cum precizează ziarul ci
tat — pe lîngă democratizarea 
structurilor și înlăturarea unor 
frîne autoritariste și de castă 
„lărgirea considerabilă a bazei 
materiale a școlii superioare, 
construirea de noi universități, 
modernizarea laboratoarelor 
etc. Costul programului de dez
voltare și modernizare eșalo
nat pe șapte ani, s-ar ridica la 
circa trei miliarde dolari. Va fi 
adoptată noua lege ? în 
cercurile competente italiene nu 
domnește nici pe departe un 
sentiment de certitudine. „Nu 
este deloc sigur — afirma pro
fesorul Cantini de la universi
tatea din Roma — că lucrurile 
vor ieși din blocarea de pînă 
acum. Ceea- ce este sigur e că 
întîrzierea unei reforme struc
turale a universității riscă să 
provoace daune incalculabile 
societății".

• LA BONN A AVUT LOC 
MARȚI o nouă întîlnire între 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria R. F. a Germaniei, 
și Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane, însoțiți de delegații. 
Cu acest prilej, relevă agenția 
A.D.N., ei au continuat convor
birile intensive, cu caracter con
cret, privind problemele legate 
de trafic.

• LA BRATISLAVA A AVUT 
LOC cea de-a 34-a ședință a Co
misiei Permanente C.A.E.R. pen
tru industria petrolului și gaze
lor. Au participat delegații ale 
țărilor membre ale C.A.E.R.: Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S. Pe baza acordului 
dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la ședință a participat 
și o delegație din R.S.F.I. în cali
tate de observatori au fost pre- 
zenti reprezentanți ai R. D. Viet
nam.

Comisia a făcut un bilanț al 
activității sale în anul 1970 și a 
examinat programul activității 
sale viitoare.

EM. RUCAR
Scrisoarea lui A. Gromîko

Guvernul sovietic propune elaborarea 

unui „tratat internațional asupra Lunii"
Iakov Malik, reprezentantul 

permanent al Uniunii Sovietice 
la Organizația Națiunilor Uni
te,-a transmis la 4 iunie a.c. se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, o scrisoare a ministrului 
de externe al U.R.S.S., A. Gro
mîko. Din însărcinarea guver
nului sovietic, A. Gromîko cere 
introducerea pe ordinea de zi a 
celei de-a 26-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. a pro
blemei privind „Elaborarea unui 
tratat internațional asupra Lu
nii".

în toate etapele cuceririi 
Cosmosului, se arată în scrisoa
re, Uniunea Sovietică s-a pro
nunțat neabătut pentru o dez
voltare progresistă a dreptului 
cosmic internațional, în intere
sul tuturor popoarelor. în opi
nia guvernului sovietic, în pre
zent trebuie întreprinși pași în 
scopul elaborării în continuare

și al concretizării unor norme 
ale dreptului internațional des
tinate reglementării activității 
statelor pe Lună. Luna, ca unic 
satelit natural al Pămintuîui, 
joacă un rol important în cu
cerirea Cosmosului și trebuie 
folosită exclusiv în interesul 
păcii și pentru binele întregii 
omeniri, relevă scrisoarea. Este 
necesar să nu fie admisă trans
formarea activității statelor pe 
Lună într-un izvor de conflicte 
internaționale, să fie asigurată 
o bază juridică a eventualei fo
losiri a Lunii.

_ Ministrul de externe sovie
tic prezintă în continuare un 
proiect de tratat asupra Lunii, 
bazat pe normele general recu
noscute ale dreptului interna
țional, inclusiv Carta O.N.U. și 
acordurile anterior încheiate în 
domeniul Cosmosului.

CONVORBIRI ECONO
MICE ROMÂNO— 
VEST-GERMANE
• IN CADRUL VIZITEI pe 

care o face in K.F. a Germaniei, 
cu prilejul deschiderii la Diis- , 
seldorf a expoziției „România 
se prezintă", Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. a avut în ultimele două 
zile întrevederi cu personalități 
marcante ale vieții economice 
vest-germane, ca și cu membri
ui guvernului landului Remania 
de Nord-Westfalia și ai guver
nului federal. Luni. Ion Pățan a 
avut întrevederi eu conducerea 
marilor concerne vest-germane 
Krupp și Rheinstahl din Essen. 
A doua zi, vicepremieru) român 
a avut la Bonn convorbiri cu 
ministru federal al cooperării e- 
conomice, Erhard Eppler, și cu 
ministru federal al alimenta- 4
țici, agriculturii și silviculturii, 
Iosef Ertl, și cu Horst Ehmke, 
ministrul la cancelaria federală. 
Au fost abordate, cu acest pri
lej, probleme privind dezvolta
rea și diversificarea colaborării 
și cooperării economice bilatera
le, ca și pe terțe piețe.

• AGENȚIA TASS informea
ză că, potrivit unei înțelegeri, 
la Moscova a sosit marți Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polo
ne, pentru a discuta probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
polono-sovietice. în aceeași zi, 
Alexci Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.,și Piotr Jaroszewicz au 
stabilit, în cursul unor convor
biri, măsuri concrete pentru dez
voltarea cooperării economice 
sovieto-polone în viitorii cinci 
ani.
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