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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Consiliului Central 

al Sindicatelor din Bulgaria

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

ACTIVITATE INTENSA,
REALIZĂRI REMARCABILE

• COLECTIVUL UZINEI 
„ELECTROMOTOR" din Ti
mișoara cinstește sărbătoa
rea oamenilor muncii cu re
alizarea integrală a sarcini
lor planului de producție pe 
primele 4 luni, urmind ca 
pînă la 1 Mai să livreze su
plimentar motoare electrice 
și alte produse electrotehni
ce in valoare de peste 17 mi
lioane lei. în același 
uzina a produs un 
sporit de motoare 
pentru beneficiarii 
ceea ce a contribuit la de
pășirea planului la export cu 
mai mult de 1 milion iei va
lută.

Colectivul uzinei timișo- 
4 ^rene înscrie, de asemenea, in 

contu] realizărilor sale pe 
primele 4 luni ale anului in- 
troducerea în fabricația de 
serie a 3 noi tipuri de mo
toare electrice monofazate 
iar alte 8 tipuri au fost mo
dernizate.

în opt ore PE ȘANTIERELE :
MUNCII PATRIOTICE

timp, 
număr 

electrice 
externi,

producem cît în

La 24 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit delegația 
Consiliului Central al Sindica
telor din Bulgaria, condusă de 
Kostadin Ghiaurov. membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Bulgaria, 
care face o vizită in țara noas
tră.

La primire au luat parte to
varășii Mihai Dalea, membru 
supleant a! Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. Ștefan Andrei, secre
tar a! C.C. al P.C.R.. Pa vel Ște
fan si Larisa Munteanu, secre
tari ai Consiliului 
U.G.S.R.

A fost de față 
qov. ambasadorul 
ria Ia București.

In cursul convorbirii a avut

Central al

Spas Gospo- 
R. P. Bulga-

pri-
re-

loc un schimb de vederi cu 
vire la rolul important ce . 
vine sindicatelor din cele două 
țări în etapa actuală, însemnă
tatea deosebită pe care o au 
schimburile de informații și ex
periență în construcția socialis
mului.

în acest context, oaspeții au 
subliniat caracterul fructuos al 
convorbirilor purtate cu delega
ția Consiliului Central al 
U.G.S.R

S-a apreciat, că prin dezvol
tarea conlucrării și schimburi
lor de experiență în diverse do
menii de activitate între oame
nii muncii și 
România și Bulgaria se 
cesc bunele 
borare și de 
statornicite 
noastre, în 
socialismului ... ___ _

în cadrul întrevederii s-a ex
primat satisfacția pentru dez
voltarea relațiilor pe linie de 
partid. sindicat. între țările 
noastre și s-a subliniat convin
gerea că acestea se vor ampli-

sindicatele din 
adîn- 

raporturi de cola- 
prietenie frățească 
intre popoarele 
interesul edificării 
în cele două țări.

fica în continuare, potrivit în
țelegerilor stabilite cu prilejul 
întâlnirilor și convorbirilor frec
vente dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și Todor Jivkov, ceea 
ce va servi la extinderea și a- 
dîncirea colaborării celor două 
ponoare vecine și prietene.

Președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Bulgaria 
a transmis din partea tovarășu
lui Todor Jivkov un cordial sa
lut personal adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui.
'Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a rugat pe conducă
torul delegației bulgare ca la 
înapoierea în patrie să transmi
tă tovarășului Toclor Jivkov, ce
lorlalți membri ai conducerii de 
partid Un salut călduros și cele 
mai bune urări de succes din 
partea sa și a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului nos
tru.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

• Covasna

?r efecma
Pentru a putea înțelege 

bine realizările cu care

noua și jumătate p»

nv re-

1848
Document* Ic Golești

DINU FLĂMÂND

artistic perfectibil

In numărul de azi:

teatru si film. Studenții de
LA.T.C- _I. L Caragiale* și 
la Institutul din Tg.

• ENERGETICIENII ÎN
TREPRINDERII DE ELEC- 
TROCENTRALE MUREȘ au 
obținut, pe primele 4 luni 
ale anului, o producție su
plimentară de 100 milioane 
kWh energie electrică. A- 
ceastă producție a fost rea
lizată în condițiile diminuă
rii consumului de combusti
bil cu 1 800 tone față de nor
mele de consuni prevăzute 
pe acest an și reducerii con
sumului intern de energie e- 
iectrică, capitol la care sînt 
consemnate economii de 3,3 
milioane kWh energie elec
trică.

• întreprinderile in
dustriale DIN JUDEȚUL 
RACAU raportează îndepli
nirea și depășirea planului 
de producție la o serie de 
indicatori. De la începutul 
anului și pînă acum au fost 
produse suplimentar 17,5 mi
lioane kW/h energie electri
că, 13 450 tone benzine, 1100 
tone cărbuni, 400 tone poli- 
clorură de vinii, 320 tone 
polistiren, 1220 tone cauciuc 
sintetic. 3 700 mc cherestea, 
290 tone hîrtie, 31 000 mp țe
sături din lină și bumbac, 
mobilă și confecții în valoare 
de 8,4 milioane lei. Calculele 
estimative arată că pînă la 
1 Mai sporul valoric al pro
duselor realizate peste plan 

atinge 55—60 milioane

mai 
se 

mindrește acum tânărul colec
tiv al trăgătoriei de oțel are 
nr. 1 de la „Industria Sîrr *•' 
Cimpia Turzii. este nee \r. 
credem, să ne amintim aic.a 
din momentele semnificative 
premergătoare lor. Anul trett 
secția traversa o oerioecă dîfî 
cilă, era la un moment dat 
punctul de a nu-*i îndeoî 
planul pentru că tatreaza 
devenise Un șantier. Actrrt 
de producție se imoteea eu 
a constructorilor. Se orecî'ra 
reprofilarea masivă a secrs 
sirmele de oțel oentr- eabî 
de tracțiune erau rnțocu 
treptat cu o gamă foarte lar2ă 
de sârme speciale : pentru 
arcuri aliate și înalt aliate, 
pentru suduri, oentru garnituri 
de carde etc. în foarte scurt 
timD secția T.O.T. 1 a ajuns să 
aibă producția cea mai diversi
ficată din ..Ind istria S<m* * 
Totuși, ar.ul 1972 a fox înche
iat cu o d*»pâșire ăe 517 rose si 
cu titlul de *ecti* fmr-.tasă- 
Primul trimestru a’ acestui as 
a fost încheiat cu 3 zCe si 
mă ra te ma: devreme în eă 
zilei de 1 Mai muncitorii. i 
ștrii și inginerii de Ia T.O.T. I 
s-au angajat sâ mal cîsrige tm 
avans de cel nuțin 36 de ore 
F.ste un obiectiv care a fost si 
el depășit foarte reoede : la 
sfârșitul primei decad® pianul 
lunar al secției era î-declt“ * 
de;a în proporție de 44 I> 
Adică în primele 8 rile lucră
toare ale lumii a fo«t realizări 
deja producția planificată pen
tru îl zile. Aceasta deși secția 
continuă să fie in același trinn 
si șantier. Se mai constrxes-e 
un cuptor de recoacere coeri- 
nuâ si o linie de galvanizare, 
prevăzute să intre in funerim? 
în trimestrul III.

în aceste condiții. lupta 
timpul se desfășoară pe 
fronturi, pe cei al invesăpixr

revoluția din

■UN TABLOU 
DE EPOCĂ

V A9LE M AJOB

r ir $

„Sportul, octivitote de destindere și mișca
re — o necesitate pentru noi, tinerii"

In pcginzi d 3-<J

Mărturii ale hărniciei tinerești
în padina a 4-a

• Delegația Asociației Naționale
a Micilor Agricultori din Cuba

To*, arășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar ger.erai al Partidului 
Comunist Româr.. președintele 
Consiliului de Sta- al Republi
cii Socialiste Romă-.ia. a primit, 
marți dimineață, delegația Aso- 
-.ației Naționale a Micilor Agri
cultori — .AN-.AP. — din Cuba, 
rondul de Jose Ramirez Cruz, 
președintele asociației, care face 
o viri-â ia schimb de experien- 

X*i nrastrâ.
rimire au luat par> to- 
S-efa- Andrei, secretar 
al P-C-R, Aldea MiHta- 

iisnra secretar de stat la 
terot A<rieolturii. Indus

triei A'-mretare șî Apelor, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Ccep*T?;ivelor Agricole de Pro- 
ducție. Marin Constantin, con
silier al președintelui Consiliu
lui de Stat si Titus Popescu, 
vicepreședinte al U3C.C.A.P.

A fost de față Nicolas Rodri- 
.Astiazarain. ambasadorul 
inii Cuba !a București.

Exortodnd profunde mulțu- 
nrri pentru eroarea de a fi 
ormuti de secretarul general al 
Parridului Comunist Român, 
pcesedixte al Consiliului de 
Stat, oaspeții au remarcat cu 
sansfarpe ti -.uzita în România 
le-a permis sâ cunoască reali-

zările deosebite pe care le ob
ține țărănimea cooperatistă. în
tregul popor, sub conducerea 
partidului. în edificarea socia
lismului in Republica Socialistă 
Rrmânia.

Membrii delegației au subli
niat, totodată, că această vizită 
lo-a permis un fructuos schimb 
de experiență cu Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, cu specialiș
tii din diferite unități agricole.

Jose Ramirez Cruz a transmis, 
eu prilejul întrevederii, tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
călduros mesaj de salut din 
partea tovarășului Fidel Castro, 
prim-secrețar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al Guver
nului Revoluționar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit și a rugat pe con
ducătorul delegației A.N.A.P. 
să transmită tovarășului Fidel 
Castro un salut călduros și cele 
mai bune urări de succes.

în timpul convorbirii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a împăr
tășit oaspeților din preocupări
le poporului nostru angajat în 
înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a economiei noas
tre naționale, de modernizare a 
agriculturii și creștere a pro-

ducției. de 
nivelului 
spiritual, al oamenilor

Apreciind faptul că. în spiri
tul înțelegerilor și convorbiri
lor dintre secretarul general al 
P.C.R. și nrimul-secretar al 
al P.C. din Cuba, cu prilejul 
vizitei efectuate anul trecut în 
România de tovarășul Fidel 
Castro. relațiile bune dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre s-au dezvoltat, că între 
U.N.C A.P. și A.N.A.P. s-au sta
tornicit legături rodnice de lu
cru. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea promo
vării schimburilor în toate do
meniile, inclusiv al agriculturii, 
ceea ce contribuie la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
popoarele român și

Luîndu-și rămas 
membrii delegației, 
Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune rezultate în acti
vitatea lor, a Asociației Națio
nale a Micilor Agricultori și a 
rugat să transmită tuturor ță
ranilor și specialiștilor din a- 
gricultura cubaneză 
noi succese.

întrevederea s-a 
într-o atmosferă de 
tenie.

ridicare continuă a 
de trai, material si 

muncii.

cubanez, 
bun de Ia 

tovarășul 
le-a urat

urări de

desfășurat 
caldă prie-

.lada-EH-1

:i nurii le fabricație

S3 088

De pe banda de montaj a 
Uzinei da autoturisme din 
Pitești a ieșit automobilul 
„Dacia-1300“ cu numărul 
de fabricație 90 000. Expe
riența acumulată de colec
tivul cunoscutei întreprin
deri piteștene in decursul 
celor aproape 5 ani care au 
trecut de la fabricarea pri
mului autoturism românesc 
de oraș, a făcut ca astăzi să 
se poată produce aproape 
150 automobile pe zi.

Limuzina românească 
este solicitată astăzi în tot 
mai multe țări, printre care 
Cehoslovacia, Finlanda, 
Grecia, Ungaria, R.D. Ger
mană, Algeria, Iugoslavia.

(Agerpres)

PREȘEDINTELE REPUBLICII IRAK
VA FACE 0 VIZITA OFICIALA

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a adresat președintelui Repu
blicii Irak, Ahmed Hassan Al-

Bakr, invitația de a face o vi
zită oficială în România.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Data vizitei urmează a fi sta
bilită pe cale diplomatică.

5 Există un tablou de epocă 
pe care nu-l pot uita. Pe o 

Ș imensă cîmpie, mulțimea în- 
cremenită a țăranilor ardeleni 

Ș ascultînd probabil un înflăcă- 
Ș rat orator care nu se vede în 

cadru, dar a cărui prezență o 
§ ghicim din privirile ațintite 
Ș spre noi. Poate că omul de la 
Ș tribună pe care nu-l vedem 
§ este Simion Bărnuttu în mo- 
J meniul citirii acelei procla- 

mâții în patru puncte. Dar 
Ș privind acest tablou, fiecare 

dintre noi simte că această 
§ mulțime așteaptă de la el un 
| cuvînt care să așeze lucruri 
Ș temeinice în istorie. Există 
§ această panoramă a patruzeci 

de mii de suflete adunate pe 
cîmvul Blajului în ziua de 
3A5 mai din fierbintele an al 

jJ lui patruzeci și opt. De trei 
ori satele Ardealului și-au 
vărsat oamenii spre Cîmpia 
T.ibertății, dar de fiecare dată 

Jț dorința acestor oameni a fost. 
§ nnâ și aceeași • afirmarea 

dreptului de existență liberă 
a ponorului român. Caut în 

Ș cronicile vremii, caut în istn- 
Ș rii, deși știu că orice carte de 
Ș istorie es^e zsîrcită în date de 

nuanța. Și. totuși, iată că is- 
i toricii se opresc si ei asupra 
jj acestui tablou, stringînd zarea 
§ mai largă pînă aproape de

fapte zilei. îl citesc pe Xe- 
nopol; simt la el aceea* plă
cere * aceeași curiozitate de 
a inria un tablou. Al doispre
zecelea volum dm Istoria ro
mânilor din Dacia trata ni 
este aproape in întregfme de
dicat revoluțiilor dm IMS. 
care au cuprins țările româ
ne, iar rn marea desfășurare 
de fapte. adunarea de la 
Blaj este descrisă cu amă
nunte pe citeva pegrm. 
..Tinerimea română din Odor- 
hei. cu Avram Iancu can- 
celaristul în frunte, a hotar’, 
ca pentru Duminica Tomei să 
se afle cu toții în Blaj. în 
jurul profesorilor de acolo, 
fruntașii inteligenței române. 
Vestea acestei adunări a po
porului răspînditâ prin sute 
de proclamații scrise de mină 
și redactare de Aron Pummd. 
în întregul Ardeal umple de 
bucurie toată suflarea ome
nească".

S-au adunat tntîi în aceas
tă duminică, cu toate că în
voirea împăratului dorea să 
zădărnicească reușita acțiunii, 
s-au mai adunat a doua oară 
la mijlocul lui mai. iar ulti
ma dată oamenii s-au îndrep
tat spre Cîmpia Dreptății la 
chemarea lui Avram Iancu,

(Continua.. in nas o Il-a)

Al daiiea Festival național al stadenților de la institutele de artă

teatru; Un registru Orientare
unilaterală

in- 
din 

București 
_ fiind 
Studenții

dată la doi 
triatele d* teatru
.ară se Ir.tLnesc Sa 
sau Tg_ Mureș, prilejul 
multipla fructificat.
din cele do^â orașe se cunosc 
mai bine, confruntă opinii «i 
cutîosurțe. Valoarea lor se ve- 
- ::.â. talentele se întrec. Du
pă declarație proprie, profeso
ri fac schimburi de experi
ență necesare și utile. Festiva
lul studenților din institutele 
de artă se înscrie în cadrul 
larg al mișcării culturale stu
dențești care vizează scopuri 
educative, politice, etice și es
tetice. Ediția sa recentă, orga- 

Inizatâ de U.A.S.C.R. împreună 
cu Ministerul Educației și înva- 
țămintului. a avut loc in Capi
tală pentru manifestările de

la 
de 

_ __________ _ __ _ Mureș 
și-au prezenta: spectacolele in 
fața unui juriu reprezentativ 
pentru întrecerea studențească, 
autorizat pentru judecata artis
tică. împreună. — juriu și pu
blic — au urmărit rezultatele 
unei pregătiri care poartă cert 
marca seriozității. Alegerea re
pertorială și spectaculară din 
cele două institute au împletit 
interesele didactice cu criterii
le artistice. Ambele facultăți 
de teatru au demonstrat moda
lități proprii de formare artis
tică oferind totodată producții

VIORICA TAXASESCV

(Continuare în pug. a 11-a)■——

Cele șapte filme ale festiva
lului. selecție din cele realizate 
conform prevederilor - regula
mentului in ultimii doi ani de 
studenții claselor de regie și o- 
peratorie ale I.A.T.C. „Ion Luca 
Caragiale“ București au repre
zentat o trecere în revistă pu
ii □ concludentă asupra posibili
tăților tinerilor cineaști, lăsînd 
loc și unor nedumeriri privind 
prezența multor exerciții de 
„laborator", simple dar orgo
lioase, deschizînd astfel discu
țiile privind criteriile selecției.

Trei din cele șapte filme ale 
concursului, la toate imaginea 
și regia aparținînd studenților 
ODeratori „MIMESIS'* (Eugen 
Lupu) „METAMORFOZE" (Dan 
Dădirlat) și „FRUCTUL PĂ- 
MINTULUI" (Ștefan Fay) n-au

însemnat decît răspunsuri 
ceea ce s-ar putea numi exi
gența orelor de curs, însușirea
— la primele două — a unor 
procedee de filmare în tehnica 
peliculei color, iar la ultimul
— ce a obținut un premiu pen
tru imagine — doar felul în 
care a insistat în alb negru pe 
stilistica unui modernism pre
tențios. „FRUCTUL PĂMÎNTU- 
LUI“ n-a etalat decît punerea 
în cadru a luminii pe un nud, 
metafora stranie a unor sfere 
și ovoide plutind într-un spa
țiu abstract și — între toate a- 
cestea (între corp și concep
ție ?) — în stop-cadre explo-

MICROINTREPRINDEREA

I
I
I
I

AL. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

TUDOR STANESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

ELEVILOR DIN ORĂȘTIE

I

...Și așa, orele petrecute în atelierele școlii fac ca fiecare zi 
sa însemne un pas pe drumul însușirii unei noi pro

fesiuni.

Profesorul Gheorghe Pan- 
filie, directorul Școlii gene
rale de 10 ani din Orăștie, 
ne conduce în clădirea pe 
care, de curind, a apărut 
o firmă ce stîrnește curiozi
tate j Microîntreprinderea 
elevilor.

— Tovarășa — ne spune 
însoțitorul — este directoa
rea microîntreprinderii, iar 
tovarășul... inginerul-șef !

„Directoarea" și „ingine
rul-șef" — Elena Maria Șoai- 
tă și respectiv loan Muntaa- 
nu — sînt doi elevi în clasa 
a VIII-a.

Cu o lună în urmă, mai 
exact spus, la 11 martie — 
ne informează directoarea 
școlii — cele patru ateliere 
au fost unificate într-o mică

întreprindere. Nu este o sim
plă schimbare de nume, ci o 
unitate economică viabilă, 
constituită în așa fel îneît să 
atingă o eficiență superioară 
în comparație cu vechile ate
liere.

Microîntreprinderea are un 
plan de producție judicios 
întocmit și este organizată 
după principiul unităților in
dustriale. Este condusă de 
un „comitet de direcție" for
mat în exclusivitate din 
elevi, iar șefii celor nouă ser
vicii funcționale sînt, de ase
menea, elevi. în cadrul ate
lierelor a fost adoptat același

I
I
I 
I

I 
I

I

I
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ÎN OPT ORE PRODUCEM

CÎT ÎN NOUĂ Șl JUMĂTATE

(Urmare din pag l)

partizați aici, la cuptorulpartizați aici, la cuptorul de 
recoacere continuă, pentru a a- 
juta constructorul să-1 termine 
mai repede Contribuim și noi 
cu oameni, cu dispozitive, cu 
macarale, cu tot ce putem pen
tru Ca la sfîrșitu] trimestrului 
II cuptorul să poată intra în 
funcțiune, cu trei luni mai de
vreme. în acest fel ne vom pu
tea suplimenta angajamentul a- 
nua] cu incă 500 tone sirmă.

Pentru ca anul să se încheie 
2n avans, fiecare om din trăgă- 
toria de oțel tare nr. 1, trebu
ie sâ ciștige, la locul lui de 
muncă, zilnic, o anumită can
titate de timp, să-și depășeas
că zilnic sarcinile care ii re
vin. Aceasta este de altfel ra
țiunea efortului individual și 
colectiv al oamenilor de la 
T.O.T. I, acesta este scopul 
spre care converg într-o disci
plină liber consimțită strădani
ile trefilatorilor. termiștilor, 
maiștrilor și inginerilor din în
treaga secție.

— Această atmosferă sănătoa
să de muncă se explică prin 
faptul că la noi activitatea or
ganizațiilor politice s-a axat in 
primul rind pe rezolvarea pro
blemelor de producție, ne spu
ne Augustin Ilea, secretarul de 
partid pe secție. Și trebuie să 
vă spun că de cînd a fost ini
țiat concursul „Tineretul — 
factor activ în realizarea cinci
nalului în patru ani și jumătate" 
organizația U.T.C. și-a schim
bat radical modul de lucru, 
activitatea ei a căpătat mai 
multă eficiență pentru pro
ducție. Vă pot spune fără re
zervă că ]a noi U.T.C.-ul a re
ușit să mobilizeze întreg tine
retul din secție la realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan.

în acest context ni se pare 
semnificativ felul cum este a- 
preciată munca tinerilor de cei 
care au depășit de mai mult 
timp vîrsta utecistă.

— în toamnă, ne-a venit în^ă 
o serie de absolvenți ai școlii 
profesionale, muncitori fără ex
periență care au avut dificul
tăți la început, ne spune mai
strul Valeriu Cocan, dar care 
pe parcurs, datorită ajutorului 
nostru, combinat cu al organi
zației U.T.C., s-au integrat rit
mului general, nu ne m$i ridi
că acum nici un fel de proble
me. în ianuarie doar unul sin
gur mai era sub normă, dar a- 
cum și-o depășește și el lună 
de lună. Nu mai avem tineri 
care absentează nemotivat, ti
neri care să nu-și îndeplineas
că zi de zi planul.

— Cînd am venit aici tocmai 
se trecuse de la trefilarea sir- 
melor pentru cabluri de tracți
une, la sîrmele speciale, 
spune trefiletorul Vasile 
chim. Nu știam prea bine cum 
se trefilează. mi se rupea des 
sîrma, ce să vă spun eram des
tul de amărît. Dar m-au ajutat 
mult colegii, și-am biruit pînă 
la urmă norma. Acum mi-o de
pășesc cu 4 la sută.

— Cine te-a ajutat cel 
mult ?

— Secretarul U.T.C. 
schimb, loan Ciobanu. De 
care dată cînd mi se rupea 
ma venea și mă ajuta s-o su
dez, el m-a învățat cum se su
dează operativ.

La fel s-a procedat și cu cei
lalți începători în meserie, au 
fost ajutați și ei să-i ajungă din 
urmă pe ceilalți. De fapt. la 
T.O.T. 1, spiritul de echipă, 
colaborarea în rezolvarea pro
blemelor zilnice de producție 
au devenit de mult o tradiție, 
sint impuse de însăși natura 
procesului de producție.

— Ca trefilator ai sarcina să 
supraveghez) mașina, -să acțio
nez? operativ cind se rupe sau 
se incilcește sirma, clnd apare 
o defecțiune la mașină, ne spu
ne loan Ciobanu. In aceste 
condiții daca ești ajutat de cei
lalți timpul de înlăturare a u- 
nej defecțiuni poate fi redus la 
jumătate. De aceea, ajutorul 
colegial a devenit la noi o o- 
bișnuință.

Tot un lucru obișnuit a de
venit la T.O.T. 1 și interesul 
manifestat de organizația de 
partid, de organizația de tine
ret și de conducerea secției 
pentru înțelegerea $i soluționa
rea operativă a problemelor 
personale ale fiecăruia.

— Ne interesează fiecare 
In parte, ce necazuri sau 
mulțumiri personale are.
probleme 11 frămintă, pentru 
a-1 putea ajuta, diferențiat, de 
la caz la caz, ne spune Augus
tin Ilea, secretarul de partid. 
Acesta este de altfel spiritul in 
câre s-a obișnuit să lucreze și 
organizația U.T.C. Cazurile de
osebite care apar le discutăm 
întotdeauna împreună. Noi con
siderăm că doar în acest fel 
putem să-i ajutăm pe oameni 
să-și valorifice pentru oroduc- 
ție întreaga lor capacitate de 
muncă.

om 
ne- 

ce

Și din acest unghi trebuie 
privită deci performanța tină- 
rulm colecîiv de la tragă tor ia 
de oțel tare r*r. 1 de a-șj rea
liza zilnic planul cu o depăși
re de cei puțin f la sută De 
fapt, medic depășirilor indivi
duale de normă Ia această sec
ție oscilează intre 6 șj 10 la 
suta. Echipe formate numai din 
tineri s-au angajat «â depășeas
că lună de lună nivelul acestor 
realizări. Brigada condusă 
Iuliu Edve? s: cea a Iu* 
Gibodean se oo» mindr: 
cu o astfel de performant*. în 
același timp echipele de la cele 
5 cuptoare ale secției stră
duiesc și reusesc i* le folo
sească zilnic U capacitatea lor 
maximă. Altfel n-ar fi posibilă 
exploatarea eu maximum de 
randament a mașinilor de la 
trefilare. în schimbul maistru
lui Valeria Cocan. de exemplu 
— schimb devenit fruntaș pe 
secție — aceste eforturi se con
cretizează in 5—6 tone de slr- 
mă trefilată peste p’-an In fie
care zt Altfel spus, oamenii 
acestui schimb reușesc să dști- 
ge aproximativ o oră și jumă
tate în fiecare zi. Este un ritm 
care va asigura în final Înche
ierea anului cu cel putla 1> 
zile mai devreme.

PE SANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

• Neamț

ne 
A-

mai

pe 
fie- 
sîr-

Zi de zi, aproximativ 600 
de tineri din județul Neamț 
își dau întîlnire în aceleași 
locuri de muncă. Iar in cli
pele cînd mîinile lor sădesc 
cîte un puiet de pom, gîn- 
durile Ie zboară probabil 
spre anul viitor, cînd pomii 
aceștia vor fi de acum mari. 
Frumusețea gestului de a 
sădi un puiet, de a-1 mîn- 
gîia cu palmele înainte de 
a-1 așeza in groapa proaspăt 
săpată, nu se poate compara 
decît cu ea însăși. Gestul a- 
cesta, îmbogățit de freamă
tul pădurilor care au un 
trecut de legendă in județul 
Neamț, se încarcă cu sensu
rile adinei ale istoriei noas
tre.

— Peste 500 de hectare vor 
fî redate de tinerii judepi^i; 
avuției naționale, ne sp-ne 
Apetreî Ioan, activist la co
mitetul județean U.T.c An
gajamentul nostru era 
mic, dar orîenilndj-.-.e a 
fața locului și mai ales 
noseîndu-ne forțele, sir. tem 
convinși că pînă la înche
ierea campaniei vom dețm 
500 de hectare. De altfel, din 
cele 13 ocoale silvice in 
care ne desfășurăm munca 
tinerii ne raportează mereu 
despre ritmul rapid al lu
crărilor. Uteciștii care au 
lucrat la împădurirea oco
lului Vâra>ec au terminat 
marți toate lucrările din sec
torul lor. în sectorul Rozr..»’ 
munca se apropie de sfîrsK 
și așa mai departe.

Roznov. Ceahlău. Vâratec 
Almaș, Bicaz, nume de le
gendă. cu freamăt adîr? de 
codri. Susur de ape strecu
rate printre pietre și rădă
cini de arbori seculari. Co
paci sădiți de generații ap î- 
se de mult, dar ale căror

izzzzzzz//z/z//z/>

de
Ioan 
deja

glasuri ie-au preluat pădu
rile și le-au adus pin* »a 
not Peste ani și ani cei 
2SOOOO de buieți plantați 
pin* acum In județul Neam: 
de către tineri vor duce și 
ei. In foșnetul copacilor de- 
veniți păduri ecoul
tinerilor de astăzi către ge
nerațiile următoare.
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125 DE ANI DE LA REVOLU1FIA DIN 1848
(Urmare din pag. T) 

cînd lupta armată nu mai pu
tea fi evitată. De fiecare dată 
în aceeași rinduialâ incredibi
lă. intr-o ordine desăvârșită, 
cu calm, dat cu hotănrea de 
a hotărî. Avem In imagine 
șiruri ordonate de oameni, 
grupuri dispuse aproape geo
metric, nesfîrșite coloane ale 
răbdării și ale speranței. Un 
oarecare general Schllrter care 
asistă la adunare nu-și poate 
reține uimirea p 
recunoscînd 
popor atti

admirafia. 
cc „adunare de 
de numeroasă ți

Un tablou
de epocă

totu-p condusă cu otita rin- 
duială și care să documente
ze otita cultură yi seriozitate, 
a-it entuziasm nobil, n-a vă
zut încă in toată Europa".

S-au rostit pe cîmpia Bla
jului cucintdri hotârîtoare îm- 
petrrea falsului unionism, 
centru egalitatea drepturilor 
celor patru nafiuni. mulțimea 
i-a ascultat și i-a aprobat pe 
cărturarii români care o re
prezentau ; pe Bămufiu, pe 
lancu. pe Cipariu. pe Laurian 
șm. Norodul acestei adunări 
'amine însă principalul erou 
al revoluției de la 1S48. 
Ideea unității naționale fusese 
dovedită, in fapt, de am
ploarea celor trei adunări 
populare, de promptitudinea 
cu care au răspuns masele 
populare la aceste chemă-.. 
Drumul spre Cîmpia Bla-ului 
începe W simMixexe o oaie 
spre libertate în ringu-etatea 
Munților Apuseni, hârțmS de 
forțele dușmane, ir indf-rit. 
cred că Aeram Lenea se gi*- 
de-s tot la impresionantul ta
blou al aeertor ni—iw.

A APÂBL'T NUMĂRUL 
4W5 al reviste;

PROBLEME ECOMOMCE

îțiva conducători 
ai Revoluției de la 
1848 din Tara Ro
mânească erau de 
pe meleagurile Ar
geșului. Românii,

participant! la Revoluția de 
la 1848 din Paris care tran
sformaseră biblioteca romă-1 
nă din capitala Franței In
tr-o ambulanță pentru în
grijirea răniților de pe barica
dele Parisului s-au constituit 
într-un comitet revoluționar 
format din 13 membri. Cinci 
erau dintr-un singur sat — 
Ștefănești Argeș : Alexandru G. 
Golescu, ziy Arăpilă, fiul lui 
Iordache Golescu și cu cei pa
tru veri ai săi i Ștefan. Nico- 
lae, Radu și * ’ 
Albu - fiii lui ____ __________
în casa de la Golești la 1825, 
înainte de ă fi ’
re. a poposit Tudor cu 
de panduri ; in 1826 t 
naștere prima școală româneas
că de nivel secundar (a doua 
după Sf Sava). avînd ca pro
fesor pe El iade Rădulescu, 
aron Florian și alții. în 
Casa Goleștilor este unul 
sediile comandamentului revolu
ției. Un grup de elevi și tineri 
din Bălcești. satul lui Nicolae 
Bălcescu, la invitația societății 
culturale „Dinicu Golescu'' 
venit 
te la 
torie 
grup 
seele __ __ . __  _
actele și documentele care 
Distrează
întregime 
activității 
surate de

Alexandru zis 
Dinicu Golescu.

ucis prin trăda-
1 oștile 
aici ia

A- 
1848 
din

. ..____    au
îb aceste zile să ia par- 
o autentică lecție de is- 
națională. însoțim acest 
de elevi pe unul din tra- 
revoluției, oglindit prin . .-------- . . ------ se

aici. Muzeul este în 
dedicat Revoluției și 
revoluționare desfă- 
Golești, Bălcești și 

Brătieni. Citim o hîrtie îngăl
benită de vreme cu citeva nu
me mai puțin cunoscute : Ște
fan Furduieseu, Costache Stan- 
ciovici și cei trei frați Turna- 
vitu: Scarlat, Demostene și 
Ștefan. Sint elevii școlii lui 
Dinicu Golescu. participant! la 
revoluția de la 1348 „în frun
te cu școlărim" (învățătorul) 
Florian Aaron. Iată și un frag
ment din dUcursul-program 

! rostit de Bălceacu Paris pe

1 ianuarie 1847, intitulat: „Pri
virea asupra stării de față, a- 
supra trecutului și viitorului 
patriei'*. Un adevărat manifest 
politic care fixa de pe atunci 
liniile directoare și mersul re
voluției de la 1848. Tată un 
grupaj alcătuit din trei scri
sori (în copie) în care se ob
servă clar opoziția boierilor la 
îndeplinirea programului de re
forme sociale. Acest lucru deter
mină pe Ghica să scrie miniat 
din Constantinopo] ca „să se 
puie boierii sub Judecată ca 
minc&tori și să se trimită la 
ocnă" ; pe Arăpilâ să scrie din 
Veneția : „pune mina pe acei 
cuconași care nu se împacă de-

țăranii „voiesc — așa cum glă- 
suiește un raport către minis
trul din Lăuntru — a schimba 
pe toți slujbașii judecătorești și 
administrativi și a alege și a 
orindui înșiie alții, pe care-i 
vor voi". Un exemplar din 
„Pruncul român", nr. 8 din 
1848 relatează momentul de 
„obștească bucurie „la primirea 
constituției revoluționare de că
tre populația din Pitești. „Prin 
noua constituție omul devine un 
adevărat fiu al patriei" — spu
nea un tribun. Elevii din Băl
cești citesc cu emoție jurămin- 
tul de credință al țăranilor din 
plasa Cotmeana față de noua 
constituție : „Vom păstra su-

DOCUMENTE
LA GOLEȘTI

loo cu ideile cele nouă și care 
de atîtea ori au complotat în 
contra fericirii patriei". (Pentru 
asemenea atitudine A. G. Go
lescu a fost mai tirziu acuzat 
de a fi un „Robespierre"). In a 
treia scrisoare Bălcescu cere lo
cotenentei aplicarea celei mai 
eficace măsuri — revoluționarea 
țăranilor „astfel îneît chiar dacă 
Obșteasca Adunare ar fi reto- 
gr&dă si se vadă silită a nu fi, 
să umblați mai cu energie fiind
că în împregiurările grele și 
extraordinare trebuie măsuri 
extraordinare". Aliata de nădej
de a Revoluției a fost pătura 
țărănească. Din citeva docu
mente aflăm că „popolul" din 
Pitești. Cimpulung și din satele 
Argeșului au trecut nu numai 
la schimbarea prefecților dar

punerea și credința către per
soanele ce desrobiră și liberară 
dreptatea cit și pentru paza cu 
nestrămutate a celor 21 de 
puncte din Constituție pe care 
am jurat noi înșine pe toate sa
tele noastre". Clasa •* -- 
că de la 
participe în 
radical la 
ționară. Un raport al revizo
rului pașoptist Nicolae Krețu- 
lescu informează guvernul re
voluționar că : „Țăranii au sim
țit trebuința unei revoluții îna
intea noastră.
lament 
lamentul 
pate lor), 
cescu ca 
de către Marx ca fiind un „codi
ce al muncii de clacă") apăsător

____ țărăneas- 
1848 înțelegea să 

modul cel mai 
mișcarea revolu-

Pe lingă Regu- 
(este vorba de Regu- 
Organic impus Princi- 
caracterizate de Băl- 
fiind „monstruos" și

peste fire pentru dinșii cînd o- 
cirmuitorii și subtocîrmuitorii a- 
junseseră arendași peste ocîr- 
muire". Mai departe Raportul 
lui Krețulescu spune : „Toți 
țăranii (din județele Prahova, 
Dîmbovița și Muscel) intr-o 
glăsuire cer să li se dea voie a 
trimite ajutor la București gu
vernului revoluționar căci ei 
niciodată nu vor mai putea su
feri jafurile și tirania subt care 
au gemut pînă astăzi și sint 
gata a apăra drepturile ce și-au 
proclamat chiar cu singele lor." 
în aceste sate ca pretutindeni in 
Principate, la 1848 sînt arse în 
piețe și în fața primăriilor co
piile Regulamentului Organic. 
„Arzînd aceste exemplare — 
spunea comisarul de propagan
dă al Revoluției, Constantin 
Brezoianu • intr-un discurs rostit 
la 13 august 1848, — înțeleg buni 
săteni că claca, nerușinata iobă
gie au murit, piară dar și nu
mele și pomenirea lor. Lanțurile 
robiii și clăcii s-au rupt, româ
nul pînă ieri rob în starea vite
lor este astăzi om, gîndește, in
tră într-ale sale". Nicolae Băl- 
cescu, A. G. Golescu și Ion Ghi- 
ca au pus mare accent pe pro
paganda revoluționară, pe apă
rarea revoluției pe calea armată 
(înființînd sub comanda gene
ralului Gheorghe Magheru o 
oaste revoluționară stabilită la 
Rîureni în Vîlcea) și pe cale di
plomatică explicind puterilor eu
ropene scopul mișcării revolu
ționare din România. „Vrem să 
fim o nație, una puternică și li
beră, prin dreptul și datoria 
noastră", spunea Bălcescu. Mă
surile represive luate de arma
tele țariste și otomane nu au li
niștit spiritul maselor populare, 
în „Foaie pentru minte, inimă 
și literatură „din octombrie 1848 
se arată că cetățenii districtului 
Argeș „într-o unire sculîndu-se 
au gonit pe cîrmuitorul, care, 
trimis de căîmăcănîa actuală ve
nise să cirmuiască tot după ana- 
temisatul Regulament". Mulți 
țărani din satele Muscelului au 
refuzat să predea textele Con
stituției pașoptiste, armele și 
proclamațiile revoluționare.

ION MARCOVICI

MICROINTREPRINDEREA
CL'rman u iir tiruții slnt pe

priseipta. „muncitorii- tint con-
- âe tîte 15—20

pe.-v_ane conduse de cite un 
ru, recrutat dintre cei mai 
elevi. Fiecare grupă are 

tehnic de calitate pro

m'dj 
itre-

fost livrate, 
terminate...

— Clndva 
cuție loan _____ ..
tehnic de calitate — unii colegi 
mai trăgeau chiulul la orele de 
practică. De cînd ne-am con
stituit într-o microîntreprincîe- 
re. de clnd ne conducem și ne 
gospodărim singuri, ei lucrează 
cu mai mult* •j’agere de inim*.

BcruIapa care a cuprins co- 
Jeetivcâ elevilor a permis ate
lierului s* realizeze deja 75 la 
sută din sarcinile de producție 
anuale.

— Ce atribuții are un 
«tru ?

Instructorul de practic* 
fer* ca răspunsul să-1 
chiar unul dintre aceștia.

— intervine în dis- 
Măniuț, controlor

mai-

pre-

1OAX UUNTEAKU 
mginerul-țcf

ELENA MARIA ȘOAITĂ 
directoarea microintrepnnderu

AL DOILEA FESTIVAL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR DE LA INSTITUTELE DE ARTĂ
(Urmare din pag. I)

finite, cu valoare estetică și e- 1 
ducativă intrinsecă. Coordona
te comune — poezia și piesa 
clasică românească. Comune 
doar repertorial, căci mijloace- 1 
le de exprimare au fost diver
se și prin aceasta cu atit mai 
interesante.

ÎN PRIMUL RÎND POEZIA, 
ESENȚA ARTEI TEATRALE. ; 
I.A.T.C. „I. L. Caragiale" a 
prezentat „Aici este soarele 
meu", spectacol politic după un 
scenariu de D. Carabăț, E. Ni- 
coară și L. Azimioară, ultimul, 
semnînd și regia. Cu toate in- 
terstițiile de proză, versurile au . 
fost prioritare, poezia politică 
in primul rînd. Selecția lor e 
perfectibilă — Nichita Stănes- 
cu, E. Jebeleanu n-au fost re- 
prezentați prin cele mai potri
vite poezii în gen, autori valo- • 
roși de poezie patriotică — A- 
drian Păunescu, Ion Gheorghe și 
alții — lipsesc. Ideea, însă, ră- 
mîne absolut meritorie : versuri 
patriotice, poezie și proză mili
tantă în spectacole politice. 
Spectacole cu o reală valoare 
educativă, atît pentru cei care 
creează, cit și pentru cei căro- , 
ra li se adresează. împreună 
cu profesorii lor, studenții pri- . 
milor trei ani de la I.A.T.C. au 
realizat un asemenea spectacol, 
cu mare elan și dăruire. Mesa- , 
jul politic, emoția artistică au 
fost transmise prin mijloace . 
variate :> recitare, muzică, miș- , 
care, dans. Din păcate, nu toți ( 
studenții știu să recite bine , 
(și poate de aceea cea mai iz
butită e interpretarea prozei 
satirice). Dar toți știu să ape
leze dezinvolt la celelalte arte. 
Arte de care, totuși, s-a făcut 
hneori abuz: muzica 
(frumoasă, e drept) a 
prea des și versuri 
texte prea importante, 
zul n-a aoărut finalmente o im
pietate datorită credinței inter- 
preților în mesajul politic ai 
căror purtători erau. Studenții 
de la Tg. Mureș au prezentat 
tot un recital poetic, dar un so
bru recital, dedicat lui Petofi, 
de la a cărui naștere s-au îm-

plinit 150 de ani. Selecția a cu
prins poezie revoluționară și 
populară, poezie de dragost®. 
recitative biografice d3tora:e 
lui Illes Gyula, versuri inch:- 
nate lui Petofi de tineri p-- ;i 
contemporani. Spectacolul n_- 
tea părea static, el fiir.d de 
fapt auster. Realizatorii 1-i, 
I. Nagy și P. Tomory. împreu
nă cu toți studenții institut./.-î 
au urmărit doar frumusețea si 
vibrația versurilor. în fața rc- 
eziei, aportul regizoral și de
monstrația actoricească s-au 
retras. Mișcarea a fost redusă 
la maximum, cintecul — po 
Iar — a însoțit i 
popular. Respectul 
rea față de poezie

doar
1 și 

au

S-i

versul 
încrede- 

fost evi-

hisA

n-A-mu: Un registru
artistic perfectibil

ritmată 
însoțit 

grave și 
Abu-

dente în acest recital eleva:.
SPECTACOLUL DRAMATIC 

propriu-zis, bazat deci pe tex
tul clasic original, a avut Cuim 
spuneam interpretări diferite 
și relevante. Oaspeții au ver *. 
la București cu „O sersioare 
pierdută", într-un moment = 
o bună scenă a Capitalei ;ca- 
că această piesă cu mare s . - 
ces. Curaj vecin cu temerita
tea, care a avut deplin cLt g 
de cauză în fața juriului. Op
țiunea repertorială e într-ade- 
văr demnă de aplaudat ca < 
seriozitatea cu care s-au pre
gătit studenții. Regizorul si 
profesorul Miklos Tompa. ur
mărind mai cu seamă tipoloc a 
piesei și-a încercat echipa ir. 
caracterizarea de tip. El a ac
centuat cu predilecție ridic ".-, 
personajelor, alegînd pentru a- 
ceasta calea evident trad'' - 
nală. Un singur actor s-a abă
tut de pe o asemenea cale, 
cînd și cel mai puțin exterior. 
Zalanyi Gyula, laureat al fes-

deplin

mcce 
gesttx 
unîv. 
Zoe . 
cesîe-. iu do-

comi-

nisiui. Mihai MiJaîmare. a pri
mi: d-reacția de laureat al fes- 
tivalu?JL Aa mai fost laureați 
<i Dei» Olga Mateescu. Car- 

trescu. Emil Muresan 

remarcabil spectacol, 
irea de vrăjitoare" de 
•r, realiza: de profeso- 
rge Dem. Loghin. După 
vede, in acest festival, 

lit distincții doar stu
dentă-actor-. sau spectacolele 
ree-.ra’e de profesori.

ACTUALUL FESTIVAL ÎN
REGISTREAZĂ ABSENTA TO
TALA A REGIZORULUI-STU-

A. Mii 
rul Ge

trpre 
pecta

DENT, sore deosebire de ediția 
precedentă. Atunci s-a cor.sa
cra: un artist de talent, gtuden- 
tol-remzor Dan Micu, cu „Lă- 
poșneanul". în prezenta con
cepție pedagogică regizorul-stu
dent a dispărut aproape cu to
tul din activitatea studioului 
I.A.T.C. Aid se pregătesc acum 
coar actori prin spectacole sem
nate regizoral de orofesorii cla
selor de actorie. Nu vom dis- 
. jta aici justețea unui aseme
nea criteriu didactic, nici o- 
portunitatea absenței regizoru
lui tinâr pe scena „Cassandrei". 
Vom remarca în schimb unica 
lui prezență la festival — hors 
concours! — in persoana 
Cătălin Naum. regizorul' 
dului**. El a adus pe 
dioului I.A.T.C. un 
dedicat festivalului.
omenie", realizat de _ .
amatori la Casa de cultură „Gr. 
Preoteasa". Vom remarca, așa
dar. aolaudînd din toate pute
rile. ca și juriul, ca și fiecare 
spectator un act de cultură de 
-^asă factură artistică, «creație 
a unui tinăr regizor, Cătălin 
Naum, care a impresionat în
treaga asistență. El a convins 
integral și unanim de valoarea 
arte: sale, închinată aici folclo
rului, izvor inegalat de sensi
bilitate si înțelepciune româ
nească. într-un festival al artei 
ținere, singurul regizor tinăr a 
adus — in afară de concurs — 
acel plus de emoție inedită, 
r.ecesar in orice confruntare 
culturală. Confruntare care, de 
altminteri, și-a atins scopurile 
pedagogice, artistice, studen
țești. amintite la început. Con
fruntare care intenționează ca 
în viitor (preciza tovarășul 
C. Boștină, președintele 
U.A.S.C.R.) să se inscrie în
tr-un cadru $i mai larg, depă
șind coordonatele strict de spe
cialitate. U.A.S.C.R. iși propu
ne, a’iadar, ca peste doi ani fes
tivalul să se adreseze unui nu
măr mult mai mare de studenți. 
de fapt publicului larg. Desigur, 
conținutul artistic, educativ, pre
cum și modalitățile de organi
zare vor avea — independent de 
dorințe și intenții — ultimul eu- 
vînt

FILM: Orientare
unilaterală

(Urmare din pag. I)

imagini din război. Dar de

lui 
„Po- 

scena stu- 
spectacol 

„Om de 
studenții

sive ___ ___ __ _____________ ___
la ispita de la ceea ce am numi 
limbajul filmic la semnificație 
drumul n-a fost din păcate 
străbătut. Aceste trei filme 
n-au fost decît, cum spuneam, 
notițe sau in cel mai bun caz 
memorizări ale cursurilor 
arta operatorului. Ce ar fi în
semnat în acest sens dacă 
concursul de teatru studenții 
actori n-ar fi oferit spectacole, 
ci ar fi prezentat în fața publi
cului simple exerciții de dicție 
sau de mimică ?

Un singur film al concursului 
aparținînd unui student de la 
aceeași catedră, „UNDEVA, O- 
DATA, UN OM“... (Sandu 
Păun), film distins cu premiul 
revistei „Viața studențească-, 
a depășit acest stadiu limitat 
de corectitudine tehnică reușind 
un poem cinematografic pe 
tema condiției umane. Undeva, 
odată, un om într-un cîmp ars 
de secetă sădește un pom. Cară 
cu sacaua apă îngrijindu-i 
creșterea. într-o zi, găsește pu
ietul rupt, tăiat nemilos de un 
necunoscut. Ia totul de la ca
păt, sădește alt pom, cară iar 
apă...

Studenții catedrei de regie au 
intrat în competiție cu trei fil
me, două ecranizări „CREPUS
CUL" (Dumitru Seceleanu) du
pă D. R. Popescu — care a 
obținut și premiul pentru regie 
al festivalului —, „SOARTA" 
(Năstase Ion) după Eugen Bar
bu și „FEBRA" (Dorin Moldo
van) după scenariul original al 
lui Vasile Drăgan care semnea
ză și imaginea. Avînd o durată 
de proiecție de maxim zece 
minute, filmele au reușit de-

de

la

monstrația deloc 
biectului lapidar, 
„cinematografic"___ _ _  ,
„CREPUSCUL", regizorul a lu
crat un subiect mai puțin dra
matic, ceea ce l-a făcut mai 
atent Ia întrebuințarea timpului 
filmic, inslstind cu succes pe 
reacțiile psihologice ale perso
najelor (interpreții fiind copii), 
conferind discreție desfășurării 
narative.

„SOARTA" a fost mai mult 
un film de actori, distribuția 
incluzînd interpreți profesioniști 
de mult afirmați (Emanoil Pe- 
truț, Constantin Mereuță). în 
acest caz regizorul Năstase Ion 
a dovedit un ochi format in a- 
legerea fizionomiilor dar a fost 
mai puțin aplecat asupra deta
liului cinematografic. în sfirșit, 
„FEBRA'*, avînd ca subiect ru
perea unui tinăr de un mediu 
familiar și plecarea lui pe un 
șantier pentru a-și afirma per
sonalitatea, a avut o motivație 
dramatică destul de anemică în 
ciuda unei bune interpretări 
actoricești (tot actori profesio
niști).

Ne-am îngădui să sugerăm te
leviziunii prezentarea acestor 
filme artistice de scurt metraj 
vizionate în acest festival dacă 
nu chiar constanta preocupare 
de difuzare — indiferent de 
conjunctura concursurilor stu
dențești — a celor mai bune lu
crări de diplomă ale absolvenți
lor clasei de regie cinematogra
fică. Crederp că aceasta ar con
stitui un stimulent, superior față 
de trecerea în revistă într-un 
cerc restrîns cum a fost această 
a doua ediție a festivalului de 
filme ale studenților din insti
tutele de artă.

ușoară a 
în cel 
dintre

su
mai 
ele,

ELEVILOR DIN OEĂȘTIl
valabilă și pentru microîntre- 
prinderea din Orăștie. Pornind 
de la necesitatea folosirii cadre
lor cu înaltă calificare în acti
vitatea microîntreprinderii, con
ducerea școlii a luat decizia în
ființării unei catedre obștești 
pe la care să colaboreze perio
dic cele mai valoroase cadre 
tehnice de la întreprinderile 
care patronează școala. Lunar, 
sint prevăzute ședințe de cate
dră In cadrul cărora se elabo
rează programul de activitate 
pentru perioada următoare și 
se repartizează sarcinile. Prin
tre specialiștii care s-au aflat 
sau vor fi invitați să țină ex
puneri la pupitrul „catedrei 
obștești" se numără Remus Micu, 
loan Borza. Ioan Ducoi, Iosif 
Micu, Nicolae Cornea și alții. 
Lista nu este închisă cj adap
tată mereu necesităților produc
ției, cerințelor de perfecționare.

♦
Microîntreprinderea dispune 

de ateliere modern utilate, date 
în folosință doar cu un an în 
urmă. Baza tehnico-materială 
se dezvoltă vertiginos, astfel că 
la ora actuală dotările depășesc 
o jumătate de milion lei. 
Gheorghe Panfilie susține Insă 
că acesta nu e decît un em
brion.

— Ne-am propus — a adău
gat el — ca în cursul verii să 
construim încă o clădire desti
nată atelierelor. Dacă va fi ne
cesar, mai tîrziu vom diversi
fica și profilul acestora.

Nu este mai puțin adevărat 
însă că elevii — prin interme
diul organizației U.T.C. — con
tribuie și prin alte forme la 
dezvoltarea întreprinderii lor. 
Alături de tinerii muncitori, lu
crează voluntar la amenajarea 
noilor ateliere. Au dovedit de 
ce sînt în stare anul trecut, 
cînd a început construcția ac
tualelor „hale" de producție. 
Viorica Poleac, secretara ccnvR, 
tetului U.T.C. pe școală, ne pre
zintă cu mîndrie și satisfacție 
crîmpeie din munca plină de 
abnegație și dăruire a uteciști- 
lor, prestată la amenajarea a- 
telierelor.

— Elevii din clasa a VIII-a, 
remarca ea, s-au angajat să 
aducă fiecare de la rîu cîte 
cinci pietre pentru fundații, 
inițiativă preluată în scurt timp 
de către toate clasele.

Cum rîul nu este prea de
parte. grămezile de piatră au 
crescut văzînd cu ochii, econo- 
misindu-se în acest fel o mare 
cantitate de ciment.

— Experiența acumulată în 
acele luni, susține secretara 
comitetului U.T.C. pe școală, 
este acum ele mare folos. La 
noile ateliere fundația a fost 
deja turnată. în eurînd vom 
începe săpăturile la magazia de 
materiale.

Ca un veritabil inginer șef 
ce este, loan Munteanu ține o 
evidență strictă a stadiului în
deplinirii sarcinilor de plan. 
La sfîrșitul zilei .consemnează 
în „registrul" producției reali
zările fiecărui atelin- îneît în
totdeauna are o oglindă fidelă 
a situației existente.

vul Călin Ciobotea dă explica
ții judicioase, corect, cu sigu
ranță.

— Noua funcție nu te stânje
nește la învățătură ? am între- 
bat-o pe directoarea Elena 
Maria Șoaită.

— Cîtuși de puțin ! ne-a răs
puns ea. Aș spune chiar că si
tuația la învățătură, atît a mea 
cît și a multor colegi, s-a îm
bunătățit de clnd a luat ființă 
mi croi ntreprinderea.

*
...Adunarea generală de consti

tuire a micruintreprinderii la 
care au luat parte conducători 
de întreprinderi și instituții, pă
rinți, elevi s-a terminat. Mem
brii comitetului de direcție 
s-au trezit în fața unei mari 
răspunderi : să conducă efectiv 
destinele unei întreprinderi. 
§i-au împărțit concret respon
sabilitățile. Trebuiau procurate 
un strung pentru prelucrarea 
lemnului, un circular mecanizat 
și o rindea mecanic*. Directoa
rea a luat, telefonic, legătura 
cu întreprinderea de industrie 
locală — una din unitățile care 
patronează școala — pentru a 
furniza aceste mașini. Cererea 
a fost rezolvată prompt- Astăzi, 
utilajele funcționează din plin, 
cu un randament ridicat. în pla
nul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice a fost bifat ca realizat 
un punct foarte important.

— Sintem pe cale de a înfăp
tui și punctul următor — ne-a 
declarat „inginerul șef", elevul 
loan Munteanu — Uzina chi
mică ne-a promis o mașină de 
injecție. Am executat și finisat 
postamentul pe care va fi mon
tată, așa că in următoarele zile, 
capacitatea de producție a atelie
rului pentru prelucrat mase 
plastice se va dubla.

— întîmpinăm încă unele di
ficultăți pe linie de aprovizio
nare, adaugă Elena Maria Șoai
tă. Zilele trecute ni ș-a termi
nat materia primă la atelierul 
de mase plastice. Am luat ime
diat legătura cu tovarășul in
giner Gheorghe Văler, directo
rul Uzinei chimice și i-am adus 
la cunoștință necazul nostru. în 
citeva ore ne-au sosit granulele 
solicitate. Cu aceeași operativi
tate ne-a ajutat uzina și cînd 
s-a defectat mașina de injecție.

— La început, intervine loan 
Munteanu. unii dintre benefi
ciarii noștri nu ne-au prea luat 
în seamă. I.A.S. Simeria. spre 
exemplu, ne trimitea sîrma ne
cesară fabricării țărușilor și cîr- 
ligelor doar cînd și cînd. Vă- 
zînd însă că nu-i lăsăm în pace, 
că ținem cu tot dinadinsul să 
ne acorde atenția cuvenită, și-a 
reconsiderat atitudinea. Acum 
ne livrează ritmic materiale. E 
drept că și noi le-am promis că 
le vom expedia întreaga 
producție contractată și ne-am 
ținut de^ cuvint. Ca să ai pre
tenția să fii respectat, trebuie 
să te respecți mai întîi tu în
suți...

♦
In orice domeniu de activita

te sprijinul specialiștilor a de
venit indispensabil, constatare

1

„Fiecare minut utilizat cu valoare maximă pentru producție 
iată deviza după care se călăuzesc tinerii „oameni ai muncii" 

de la atelierul electromecanic.
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VIZITA UNEI DELEGAȚII A P.C.R.
ÎN FINLANDA

Marți, a plecat Ia Helsinki de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Paul 
Nieulescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Co
munist Finlandez, va face o vi
zită în Finlanda.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Circei 
Virgil Cazacu, membri ai
al P.C.R., Ion Mărgineanu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al Agen-

ției Române de Presă „Ager- 
pres", de activiști de partid.

★
La sosire, la aeroportul din 

capitala Finlandei, delegația ro
mână a fost întîmpinată 
Arvo Aalto, secretar general al 
Partidului Comunist Finlandez, 
Olavi Hanninen, vicepreședinte 
al partidului, Lehto Aivo, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Finlandez, Martti 
Malmberg, șeful Comisiei de 
control a C.C. al P.C. Finlan
dez.

Au fost de față ambasadorul 
României, Mircea Bălănescu, și 
membri ai ambasadei.

Seara, conducerea Partidului 
Comunist Finlandez a oferit un 
dineu în onoarea delegației 
Partidului Comunist Român.

de

PLECAREA DIN CAPITALA A
MINISTRULUI APĂRĂRII AL U.R.S.S
Marți dimineața, ministrul a- 

părării al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, mareșalul 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko 
și persoanele care l-au însoțit în 
vizita oficială de prietenie fă
cută în țara noastră, au părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni. unde erau arborate dra
pelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
oaspeții militari sovietici au fost 
conduși de generalul de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării na
ționale. Erau prezenți general
colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului apărării na- 
ționâlt» și șef al Marelui Sfat 
Major, general-colonel Ion Co-

man, adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al 
Consiliului politic superior, alți 
adjuncți ai ministrului, generali 
și ofițeri superiori.

Au fost de fată V.I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, colonel A. F. 
Musatov, atașat militar, aero 
și naval al U.R.S.S. la București, 
precum și atașați militari ai u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați în România.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnuri
le de stat ale celor două țări.

Cei doi miniștri au trecut în 
revistă garda de onoare aliniata 
pe aeroport. Un grup de pio
nieri a oferit oaspeților buchete 
de flori.

dimineața, tovarășul 
Mlrop Constantinescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.,

- dintele* Consiliului Central 
tfc Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale, a 
primit delegația de activiști ai 
_,artidului Comunist Bulgar, 
condusă de A tanas Petrov, se
cretar al Comitetului județean 
Varna al P.C.B., care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. a făcut o 
vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

Chivu Stoica, președintele Aso
ciației de prietenie româno-ehi- 
neză, Andrei Vela, vicepreședin
te al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinăta
tea, un numeros public.

Au asistat, de asemenea. Cian 
Hai-fun, ambasadorul R.P. Chi
neze la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

actualitatea,

BULETINUL I.O.M.C
NR. V1973

Institutul pentru Ocrotirea 
Mamei și Copilului de pe 
lîngă Ministerul Sănătății 
sintetizează ln primul număr 
al Buletinului din acest an 
o serie de informații asupra 
organizării asistenței teh- 
nico-metodologice, în prin
cipal, și a cercetării științi
fice medicale. în secundar, 
intenționînd astfel stabilirea 
unor mai strinse legături cu 
unitățile sanitare din țară, 
în care se desfășoară activi
tatea de asistență materno- 
infantilă. în acest scop, au 
fost elaborate, în 6 000 de 
exemplare, un număr de

ră în ritm susținut și în cadrul 
altor unități stiuate in vecină
tatea rîului. La Combinatul 
chimic din Făgăraș a fost reali
zată o interesantă instalație, 
care folosește drept agenți de 
purificare chiar bacteriile ce se 
hrănesc cu substanțe chimice. 
Pe cursul inferior al Oltului va 
începe, în curînd, la Grupul in
dustrial de chimie din Rm Vîl- 
cea, construcția unei noi stații 
de epurare, a cărei capacitate 
de prelucrare este calculată la 
nivelul dimensiunilor de pers
pectivă ale combinatului. O im
portantă instalație de epurare 
a apelor reziduale, colectate în 
zona orașului Sibiu (care pînă 
acum erau deversate în Cibin) 
se află de asemenea în curs d** 
de puritate mult îmbună^xit.

Se apreciază datorită com
plexului <je lucrări antipoluante 
întreprinse că, începînd chiar 
cu acest an, pe o serie de por
țiuni, Oltul va atinge un grad 
de puritate mult îmbunătățit.

S3

GRUFUL ÎNTREPRIN
DERILOR DE GOSPODA- 
RIE COMUNALĂ (str. Ca- 
vafii Vechi nr. 15, serviciul 
personal, sectorul IV, fost 
I.D.G.B.) angajează 500 de 
fochiști pentru punctele ter
mice din Capitală. Condițiile 
de angajare : bărbați, <8 
riase elementare, indiferent 
de vîrstă ; calificare la locul 
de muncă.

Ministrul comerțului exterior 
al Finlandei, Jussi Linnamo. ca
re, la invitația ministrului ^co
merțului ’ ”
Socialiste 
vizită in 
marți, la

exterior al Republicii 
România, va face o 

țara noastră, a sos.t 
amiază, la București.

Marți la amiază a plecat la 
Pekin. Mihai Suder, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, cârc la 
invitația ministrului agriculturi 
si silviculturii al R. P Chineze. 
Sa Fâng va face o vizită in a- 
ceastă țară.

Ziua mondială de luptă 
a tineretului împotriva

colonialismului
MITINGUL DE SOLIDARITATE 
AL TINERETULUI DIN IAȘI

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, s-a îna
poiat marți in Capitală, după 
vizita oficială pe care a intre- 
prins-o în Irak la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
acestei țări, Murtadha Said Ab
dul Baqi.

La ambasada R.P.D. Coreene, 
marți seara, a avut loc o mani
festare consacrată celei de-a 
41-a aniversări a creării Arma
tei Revoluționare Populare Co
reene.

în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, An
samblul circului chinezesc din 
Șanhai a oferit marți seara un 
spectacol de gală în arena Cir
cului de Stat.

La spectacolul de gală au a- 
sistat tovarășii Dumitru Popes
cu, președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste,

La invitația Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al 
municipiului București, man: 
seara a sosit in Capitală Joseph 
Alioto. primarul orașului San 
.Francisco — din S.U.A. — care, 
împreună cu soția, va face o 
vizită în țara noastră.

CRONICA

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală președintele Federației 
europene de ambalare, Herhert 
Warnecke care va participa la 
manifestările internaționale in 
domeniul ambalajelor ce se vor 
desfășura în București între 
25—29 aprilie.

U. T. C
perioada 17—24 aprilie 
a efectuat o vizită în 
noastră o delegație a

In
a.c. 
țara ---------- ----- - ----
Centrului de Cercetări pen
tru Tineret de pe lingă 
C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din Republica 
Populară Bulgaria, formată 
din Peter Mitev, director, și 
Ștefan Doinov, director ad-

CRONICĂ

junct. în timpul vizitei s-au 
jRlhrtat discuții la Centrul de 

— cercetări pentru problemele
tineretului referitoare la ac
tivitatea și experiența celor 
două centre în domeniul cer 
cetării științifice precum și 
la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între cele două 
instituții. Oaspeții au avut 
convorbiri ’a Consiliul Na
țional al Organizației Pio
nierilor, Comitetul județean 
Cluj al U.T.C., Filiala Cluj 
a Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui precum și la Universita
tea Babeș-Bolyai. De ase
menea, au fost vizitate obiec
tive culturale și economice 
din Capitală și din județele 
Cluj și Brașov. Delegația a 
fost primită la C.C. al U.T.C. 
de tovarășul Ion Traian Ște- 
fSneseu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului. 
Vizita și discuțiile purtate 
s-au desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

★
Ieri 24 aprilie, delegația 

Centrului de cercetări pen
tru Tineret de pe lîngă C.C. 
al U.T.C.D. a părăsit Capi
tala, plecînd spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
Bucuresti-Otopeni. delega
ția U.T.C.D a fost salutată 
de tovarășul Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele ti
neretului-

★
Ieri a sosit în Capitală o 

delegație a Ministerului Ti
neretului și Sportului din 
Tago formată din Jonathan 
Abianor, director pentru pro
blemele tineretului și spor- 
tul-ii, și Gctfricd Ekue, pre
ședintele Comitetului olim- 
oic. care, la invitația C.C. al 
U.T.C . va face o vizită în 
țara noastră. La sosire, pe 
aeroportul București-Oto- 
peni, delegația a fost salu- 
v-ită de tovarășul Titus Deac, 

de secție la C.C. al 
U.T.C., președintele Biroului 

I de Turism pentru Tineret, de 
! activiști ai C C. al U.T.C.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Mihail Bu- 
jor-Sion se eliberează din func
ția de președinte al Comitetului 
de Stat al Radioteleviziunii Ro
mâne, urmînd a primi alte în
sărcinări-

Prin același Decret, tovarășul 
Gheorghe Năstase se numește în 
funcția de președinte al Comite
tului de Stat al Radioteleviziu
nii Române.

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBER

JW.» mut*

GĂLBUIEPLOAIE

lstrUtn 1
scrisori metodologice și difu
zate specialiștilor din teri
toriu pentru un mai fruc
tuos schimb de opinii. în 
esență, acestea, ca și Bule
tinul de față, se referă la 
tratamentul ambulator al 
unor urgențe la sugar pînă 
la internarea în spital, ali
mentație, profilaxia și tra
tamentul curativ al rahitis
mului, organizarea caselor 
de nașteri și îngrijirea și 
tratamentul prematurilor, 
asistența noilor născuți In 
aceste unități și la domiciliu 
etc. Informația este comple
tată de o serie de capitole 
anexe, referitoare la aspira
ția faringiană. ventilația ar
tificială. medicamente con
traindicai la noul născut, 
sau utilizate în reanimarea 
acestuia și altele. Lucrarea 
respectivă se anunță, astfel, 
ca un prețios îndrumar si 
stimulator al activității prac
tice și de cercetare în insti
tuțiile de profil. Ea este un 
punct ce plecare in elabora
rea me»dck>C3« aeți uniior 
viitoare in ocrctiraa mame? 
si cocuului, ca unsara a 
politicii sanitare de* fă; 
in ’ara noastră de 
parud.

[ PLAH

LIMPEDE 
CA ALUTUSUL..

Cine nu cunoaște frumusețea 
si pitorescul renumitei Văi a 
Oltului ? Este ușon de închipuit 
faptul câ. în timpurile stră
vechi, apele „Alutusului* — de
numirea dată de romani rîului 
Olt — erau deosebit de limpezi.

Aflăm cu satisfacțțe faptul că 
— și în ceea ce privește arest 
rîu — specialiștii care se 
ocupă de gospodărirea apelor 
desfășoară substanțiale eforturi 
a căror țintă este — ați ghicit 
desigur, datorită introducerii 
pe care am făcut-o mai sus — 
să redea apelor Oltului de as
tăzi limpezimea pe care o 
aveau undele Alutusului. Iată ci- 
teva dintre măsurile luate in 
acest sens. La uzina „Colorom" 
din Codlea se va construi o pu
ternică instalație de purificare 
biologică ; o instalație de recu
perare a deșeurilor, cu o ca
pacitate zilnică de 10 tone 
(cantitățile respective erau, pînă 
acum, se înțelege, deversate în 
Olt) funcționează deja la Com
binatul de hîrtie din Zărnești.

Pe baza indicațiilor formula
te de către specialiști, ofensiva 
împotriva poluării se desfășoa-

,,__ 1. .1 armatei,
orgaoizează între

sportiv alClubul 
„Steaua" 
25 aprilie și 13 mai un con
curs de selecție la tenis de 
cimp. Pe terenurile din in
cinta complexului sportiv 
„Steaua" (din Bulevardul 
Ghenceâ), se pot prezenta — 
în zilele de luni, miercuri și 
vineri, între orele 8,00—11 și 
16—18 — copii între 7 și 11 
ani. Sarcina depistării copii
lor cu calități și aptitudini 
specifice acestui joc va reve
ni antrenorilor Constantin 
Chivaru și Dumitru Viziru.

Cea de-a 14-a ediție a 
competiției cicliste internați
onale „Cursa munților" se 
va desfășura anul acesta în
tre 3 și 5 mai în împrejuri
mile orașului Sinaia și va 
cuprinde 3 etape : Sinaia — 
Brașov — Chichiș — Brașov
— Sinaia (120 km) ; Sinaia
— Bănești — Sinaia (85 km) ; 
Sinaia — București (125 km), 
în afara celor mai buni ci
cliști români, vor lua parte 
la cursă rutieri din Cehoslo
vacia, R.D. Germană și 
U.R.S.S.

Pentru elevii Grupului școlar 
de construcții-montaj București, 
mi-am dat seama, a te mișca 
în aer liber este echivalent cu 
a trti. Din cei aproximativ 
2 000 elevi ai școlii doar cite 
unul — doi din fiecare clasă 
vin cu scutire medicală pentru 
orele de educație fizică și ma
nifestă. încă, reticențe cînd e 
vorba de sport.

Nu ne oprim asupra rezulta
telor obținute de echipele re
prezentative ale școlii în cadrul 
diferitelor competiții sportive 
școlare care se organizează, 
fiind de la sine înțeles că ast
fel de rezultate există în fie
care școală, ci ne intereiează 
felul cum înțelege marea ma
joritate a elevilor, a tinerilor 
de-aici sâ îmbine învățătura, 
efortul intelectual cu mișcarea 
fizică și odihna activă prin 
sport.

Trăiesc și activează in incinta 
acestui grup școlar o echipă de 
baschet — băieți. o alta de 
handbal — fete, dar ceea ce 
ne-a atras atenția, !n mod deo
sebit, a fost echipa de atletism 
a școlii care este.. nelimitată. 
„Participarea elevilor la cro
suri (cum a fost cel organizat 
recent pe stadionul „23 August", 
la care au participat nu mai 
puțin de 600 de elevi) se face 
prin rotație, atletismul fiind 
„specialitatea casei", ne asigură 
profesoara de educație fizică, 
Xenia Brînzei. în fiecare dumi
nică, școala este locul de întîl- 
nire a elevilor pentru organi
zarea diferitelor întreceri spor
tive sau pur și simplu locul 
unde elevii vin să se miște în 
voie pe un teren de sport, bă- 
tînd mingea de fotbal sau ju- 
cînd tenis de masă, șah sau 
practicînd tirul cu arcul. Prin 
rotație unul dintre profesorii 
de educație fizică : Xenia Brîn
zei, Vladimir Perceag, Constan
tin Chirică, Ana Popescu și Ion 
Tudor organizează, sau mai 
bine zis, supraveghează si in

Marți dimineața, in sudul 
țării, s-a semnalat un feno
men meteorologic care poate 
fi considerat o raritate : 
ploaia căzută a avut o culoa
re cenușiu-gălbuie ! Fenome
nul se datorează unui trans
port de praf provenit din 
nordul Africii, în urma 
creării unei zone depresio- 
nare, care a determinat o 
intensificare a vintului, diz- 
locînd praful. ridicindu-1 
apoi în straturile superioare 
ale atmosferei. Printr-o cir
culație atmosferică sud — 
sud-est, acest praf a fost 
transportat spre zonele noas
tre, unde vintul a slăbit din 
intensitate și. odată cu f* 
nomenul de condensare, 
praful a putut ajunge la su
prafața pămintului împreună 
cu stropii de ploaie. Un ase
menea fenomen s-a mai în
registrat la noi in țară în 
anul 1959 tot In cursul lunii 

i aprilie, cînd s-au semnalat 
depuneri de praf, fără pre- 

j ei pi tații lasă.

DIN NOU 
DESPRE „H3"

O interesantă premieră în do
meniul medical a fost realizată 
de către un grup de cercetători 
de la Centru] de reumatologie, 
în colaborare cu specialiști de 
la Institutul de geriatrie din 
Capitală. Este vorba despre o 
metodă care creează posibilitatea 
introducerii cunoscutului gero- 
vital H-3 direct în locul de 
afectare, putînd fi întrebuințată 
în afecțiunile de spondiloză, ar
troză, sciatică, divei se nevralgii, 
etc.

Tratamentul se realizează prin 
intermediul curentului electric 
continuu și al impulsurilor me
canice de înaltă frecvență. De 
remarcat că noua metodă poate 
fi aplicată cu ajutorul aparaturii 
existente deja în dotarea secții
lor de fizioterapie ale diverselor 
unități sanitare din țară. Cîteva 
din avantajele sale . sporirea 
eficienței medicamentului admi
nistrat și al tratamentului com
plementar. Primele experimente 
au demonstrat o ameliorare a 
stării pacienților încă de la pri
mele trei—patru ședințe, lucru 
ce era derarte de a fi realizat 
prin metoda .tradițională".

Rubrică realizată 
de ANDREI BARSAN

I
I
t.

ASIGURAREA ELEVILOR 
O MĂSURĂ UTILA DE PREVEDERE

RETINETI : Plătind numai cițiv* lei. se poate inebeu 
asigurare care este utilă atit in timpul cursurilor școlare, 
dt și in timpul vacanțelor, în excursii, tabere etc-

O RECOMANDARE : Din ghiozdanul nici unui elev sâ nu 
lipsească o poliță de asigurare ADAS, care să fie un însoți
tor permanent.

drumă activitatea elevilor. 
SDunem. mai precis, suprave
ghează deoarece spiritul orga
nizatoric revine exclusiv elevi
lor care sint plini de inițiativă 
cînd e vorba de timpul lor li
ber și de... sport. Am fost 
și noi martori la unul din a- 
ceste momente cînd profesorul 
avea doar grija să nu le lip
sească materialele sportive ne
cesare și să nu se ivească cine 
știe ce atitudini... nesportive. 
Nu-i vorbă, că se observă mina

și sub îndrumarea profesorilor, 
l-au curățat și refăcut imediat 
ce s-a arătat soarele. „încă o 
săptămînă de ninsori și ploi și 
ne-ar fi îmbolnăvit" ne des- 
tăinuie elevul Voican Adrian, 
președintele asociației sportive 
din școală. Docău Saoin. Po
pescu Paul și mulți alții dintre 
interlocutorii noștri ne-au măr
turisit și justificat In fel și chip 
pasiunea lor pentru sport. Să 
reținem una : „Activitatea de 
destindere, de mișcare pe care

ASOCIAȚIA SPORTIVA A

Cu prilejul Zilei mondiale de 
luptă a tineretului împotriva 
colonialismului, ieri după a- 
miază a avut loc la Cas» de cul
tură a tineretului și studenților 
din Iași un însuflețit miting de 
solidaritate la care au luat par
te numeroși tineri munci
tori, studenți și elevi precum 
și studenți străini care învață 
în institutele de învățămint su
perior din acest centru univer
sitar.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Leonid Gribincea, prim 
secretar al Comitetului munici
pal Iași al U.T.C.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Morărasu, prim secre
tar al Comitetului județean Iași 
al U.T.C., a subliniat semnifi
cația deosebită pe care o are 
pentru tineretul lumii această zi- 
Transmițînd. în numele tinere
tului din țara noastră, un cald 
salut de solidaritate tineretului 
și popoarelor care luptă pentru 
eliberare națională și socială, 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, împotriva imperia
lismului, colonialismului si neo
colonialismului, vorbitorul a e- 
vooat importantele mutații care 
au loc azi în lumea contempo
rană, în conștiința tinerei gene
rații.

România socialistă, poporul 
șl tînăra noastră generație, a 
spus vorbitorul, sprijină cu con
secventă lupta popoarelor pen
tru cucerirea și consolidarea in- 
denendenței naționale. Vizita 
delegației de partid și de stat, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în mai multe state 
africane, a constituit o nouă și 
puternică manifestare a dorin
ței poporului r^mân de extin
dere și diversificare a legătu
rilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu partidele și for
țele progresiste democratice, cu 
celelalte organizații antiimoeria- 
liste din tinerele țări indepen
dente, cu mișcările de eliberare 
națională din Africa.

U.T.C. și U.A.S.C.R., tinăra ge
nerație din România socialistă 
alături de toate forțele progre
siste și domo'’ratic°, și-au afir
mat cu diferite prilejuri solida
rity t*a militantă est lupta po
poarelor și tineretului din în- 
’-rcaga lume neutru libertate și 
independentă- Prezența in am
fiteatrele patriei, oe băncile in
stitutelor de invățăntint superi
or din Iași a unu? număr în
semna’. de tineri d:n Africa. A- 
ta si America Latină, acțiunile 
or comune cu studenții români.

constituie una din formele con
crete prin care tineretul nostru 
înțelege să sprijine noile state 
independente.

în numele tinerilor muncitori 
ieșeni, tovarășul Vasile Agafi- 
tei, secretarul comitetului U.T.C. 
de la Fabrica de antibiotice, a 
spus :

„Ca fii ai unuj popor care 
și-a clștigat eu prețul unor mari 
sacrificii dreptul la o viață li
beră și demnă, înțelegem și 
sprijinim activ realizarea aspi
rațiilor de neatîrnare și progres 
ale popoarelor din Africa, Asia 
și America Latină, lupta lor 
împotriva colonialismului, dis
criminărilor de orice fel, ames
tecului imperialismului în tre
burile lor interne".

Subliniind rolul important pe 
care tineretul și studenții din în
treaga lume îl au in lupta 
pentru abolirea politicii impe
rialiste de forță și dictat, Vanda 
Iulia lonescu. studentă în anul 
II la Facultatea de filologie, a 
exprimat deplina solidaritate a 
studenților români cu mișcarea 
de eliberare națională, antiim- 
perialistă, cu lupta dreaptă a 
popoarelor împotriva colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru dezvoltarea lor indepen
dentă.

în încheiere, într-o atmosferă 
însuflețită, participant! i 
miting au adoptat o moțiune de 
solidaritate a tineretului român 
cu lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului, pentru 
libertate, pace și progres. în 
moțiune se arată printre altele ■ 

„Noi. reprezentanții tinerilor 
muncitori, studenți $i elevi din 
județul Iași, salutăm cu deose
bită bucurie victoriile obținute 
de popoarele din Africa, Asia 
și America Latină în lupta îm
potriva imperialismului, colo
nialismului si neocolonialismu
lui, a politicii de discriminare 
rasială și apartheid, pentru 
dreptul lor sacru de a-și decide 
în mod liber și suveran desti
nele.

Tineretul și studenții români, 
alături de întregul popor, con
damnă cu tărie »acțiunile și u- 
neltirile forțelor imperialiste și 
neocolonialist* care atentează 
la libertatea, suveranitatea și 
independența altor state si își 
exprimă solidaritatea și spriji
nul deplin cu lupta mișcărilor 
de eliberare națională din în
treaga lume".

I. ȘTIRU

A apărut nr. 4/1973 al revistei
TÎNÂRUL

Din sumar :

Hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R.. in acțiune :

Un clima: de înaltă echi
tate socialistă

— Ștefan Iureș : 
voluțioparâ

ANCHETA
— Ovidiu Păun :____ __ _

tinerilor muncitori
— Anii împotrivirii
— Convorbire cu Ivanca Ru- 

deneo
— TTNERETE NON’-STOP
— Profesor acad. Constantin 

Daicovjciu: Dialog intre 
generații

ARGUMENT
— A fi student comunist

ȘCOALA FĂRĂ CATA
LOG
Cristian lonescu : La ba
riera prejudecăților
Drags Sendnjc : Ah. ti
neretul ’

— PRIORITĂȚI
Gheonthe Morărașu : —
Obiectivul numărul 1 — 
eficienta muncii
Adina Păun : Secretarul 
U.T.C. — lider al tinerilor

— simultane
Areta Sandru : Reflectoa
re aprinse asupra viitoru-

Deviza re-

T. L.
Problemele

LENINIST
— SEMNUL ÎNTREBĂRII : 

Andrei Bacalu : Expediția 
spațială mai puțin riscantă 
decit o călătorie cu auto
mobilul

— Cătălin Zamfir : Inginerie 
socială

— TIMPUL LA PERSOANA 
1NTI1 :
Septimiu Chelcea : Ordi
nea priorităților

— CRONICA ATEE :
Victor Kernbach : Religia 
și codificarea mitologiei

— SEXOLOGIE ȘI CULTU
RA :
Victor Săhleanu : „Erotis
mul" în lumea contempo
rană

— CABINET PSIHOLOGIC 
Radu Cimponeriu : Creati
vitate

— Concursul permanent al 
revistei

— EVOLUȚIA FRUMOSU
LUI
Iancu Toma — Accattone 
Luminița Panu ! Procesul 
esteticii
Teodor Cazacu : în culi
sele creației „ÎN 

MERIDIAN 
Eugeniu Obrea : 
sâptămini pe glob 
M. Ramură : Din 
festivalului mondial

VERONICA : rulează la Patria 
(orele 10, 12,30; 16. 18,15; 20,30), 
Capitol (orele ft.30; 11,45; 14; l«; 
18; 20,15). Grivița (orele 0; 11.15; 
13,30; 16. 18,15; 20,30).

MISTERUL DIN INSULA 
BALFE : rulează la Scala (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR î 
rulează la Central (orele 9; 12,30; 
18; 19.30).

CE SE ÎNTÎMPLA. DOCTORE ?: 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15). Festival (orele 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

TECUMSEH : rulează la Lumi
na (orele 9: 11,15: 13,30; 18; 18.30; 
20,45); Excelsior (orele 9; 11.15;
13,30: 16. 18,15; 20,30). Modern
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI; 
rulează la Luceafărul (orele 9.30; 
12,45: 16,15; 19,30). București (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30). Fa
vorit (orele 9,30; 12,30; 16; 19,15).

ADIO PETERSBURG : rulează ’.a 
Floreasca (orele 15,30: 18; 20.30).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : rulează la Feroviar (o- 
rele 8.45; 11; 13,15; 15,45; 18.15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15. 13,30; 
15,45; 18: 20,15) Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—20.15 în 
continuare).

MAREA EVADARE : rulează la 
Doina (oreie 11; 14,30; 19.30).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE : rulează la Doina (orele 
9 45. 17,45).

IACOV BOGOMOLOV : rulează 
la înfrățirea între popoare (orele 
15.30; 18: 20. !S).

TARA ȘALRATÎCA : rulează la 
Melodia (orele 9; 1115: 13.30 16;
18.30; 20.45). Gloria (orele 9. 11 15; 
13,30; 16; 18 15. 20.30). Tomis <Q- 
rele 8.30: 11: 13.30: 18. 18.30 21).

CAPCANA PF.NTRU G1TNFRAT î 
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18; 20,15).

ORGANIZAȚIA rulează la Da
cia (orele 9. 11,13: 13,30; 16: 18.15;
20.30) Lira (orele 15.30: 18: 20.15), 
Arta (orele 15; 17,45; 20.30).

FATA CARE VTNDE FLORI : 
rulbază la Ferentari (orele 10; 
12.15; 15,30: 18: 20.15).

ATENTATUL : rulează la Bu- 
cegi (orele 15,30; 18; 20,30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA rulează la Pacea (orele 
15,45; 19).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI EL NU AUDE rulează 
la Unirea (orele 15,30: 18; 20,15).

ZESTREA • rulează la Vltan (o- 
reU 15,30; 18; 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18; 
20,15).

BARIERA : ruleazfl la Munoa 
(orele 16, 18; 20).

COWBOY : rulează la Giule^ti 
(orele 15,30; 18; 20,30), Volga (orele 
9; J1,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15»,
Miorila (orele 9. 11,15; 13,30; 15.45; 
18: 20.30).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Moșilor (orele 15.30; 
18; 20.15).

NĂSCUT LIBER - TRĂIND IN 
LIBERTATE rulează ia Cotrocenl 
(orele 15,30. 19).

DRUM IN PENUMBRA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,16).

MARIA STUART i rulează la 
Viitorul țorele 15,30; 18, 20,30).

EXPLOZIA . rulează la Pro
gresul (orele 15,80, 18; 20,15).

ADIO, ARME 1 . rutează ia 
Popular (oreie 13,30; 19).

DKurviUL sm VWA . rulează 
la uanwva (orele îa.iu, 18, zu.iuj.

NEBUNUL DIN LABORATORUL 
Nr. 4 (orele io; 13; 14) ; KINO 

; JuWiViEA rAKrt JQvuRl 
(ora 10,30) ; T’ABu (ora 
vemA Ur.uZ (ora 20,j0), ruieuza 
ia vineuiateca „Union".

LANȚ

Patru

cronica

de stat in bancă. 
Aurelia Ilie. Cornelia Paraizan, 
Gânescu Der.is preferă handba
lul, șahul, atletismul zi de ce 
nu. tenisul de clmp. Tot e la 
modă. în afara orelor de edu
cație fizică, sportul și mișca- 
rea fizică ocupă in medie 40 
Ia sută din bugetul de timp 
liber al elevilor din această 
școală. Să nu uităm că cei mai 
mulți dintre elevii anche'ați sint 
practicant! de bună voie ai di
feritelor sporturi. Am exclus

ELEVILOR

„Sportul, activitate de
destindere și mișcare

• • • t -

necesitate pentru noi, tinerii
care i-a adus pînă aici. Dintr-o 
sală de clasă liberă pusă la 
dispoziția lor de către condu
cerea scolii elevii au amenajat 
un club de șah unde duminică 
de duminică, și nu numai a- 
tunci, se organizează adevărate 
campionate. în urma căderilor 
abundente de zăpadă de la 
mijlocul lunii martie terenul 
de sport (care de fapt a fost 
un loc viran unde se depozitau 
diferite materiale ieșite din uz 
și prin munca voluntară a ele
vilor a devenit teren de sport) 
fusese acoperit cu zăpadă. Dar 
ca la o singură comandă șj 
într-o singură zi elevii școlii, 
mobilizați de organizația U.T.C.

ne-o oferă sportul — este o ne
cesitate vitală pentru noi, ti
nerii !“ spunea președintele a- 
sociației sportive a elevilor.
Totuși nu ne-am lăsat convinși 

de spusele băieților și ne-am 
gîndit să întrebăm ce părere au 
fetele, care de obicei sînt mai 
comode cînd e vorba de sport.

N-am avut dreptate cînd le-am 
acuzat, fie și numai în gînd, 
deoarece elevele îmbujorate și 
vesele venind de pe terenul de 
sport ne-au răstălmăcit gîndu- 
rile. Maria Vintilă, care la 
începutul anului venise cu 
scutire 
încetul 
sănătos e să alergi 
curat șj să te miști puțin după

Vintilă, 
anului 

medicală, s-a convins 
cu încetul că tot mai 

în aer

„profesioniștii" școlii încadrați 
intr-un sistem competițional la 
diferite discipline sportive care, 
obligatoriu (aproape) tot timpul 
lor liber este ocupat de antre
namente și meciuri. Nu putem 
să încheiem fără o întrebare 
—, cheie atunci cînd discutăm 

activitate extrașcolară cu 
elevi ; cum se îmbină

o 
niște 
sportul cu învățătura ?

Drept răspuns iată numai un 
exemplu : elevul Alexe Ștefan 
din anul IV, activează la „Di
namo" și pe lîngă handbal, 
sportul lui preferat, mai prac
tică fdtbalul, șahul, atletismul, 
dar in același timp el a parti-

cipat și la fazi republicană a 
olimpiadei de limba și litera
tura română. După cum ne ex
plică profesorii, aici se obiș
nuiește ca de fiecare dată cînd 
un elev dintr-o echipă sportivă 
reprezentativă <» solii are o 
situație siabă la învățătură, de 
pildă, să râmînă corijent, aces
ta sâ fie eliminat din echipă 
fiină la îndreptarea situației la 
nvățătură. Elevul Otinel Iancu. 

acum în anul IV. talent la 
atletism și inot. a rămas doi 
ani corijent Lecția administra
tă i-a prins bine Acum are 
note peste 7 și, deci, dreotul de 
a ocupa locul ce i se cuvine, 
după valoarea sportivi, in re
prezentativa școlii. Elevi buni 
la învățătură și buni la sport, 
iată dezideratul organizației 
U.T.C. de aici. Primele exemple 
bune le dau tot uteciștii cei 
mai buni : Adrian Voican, des
pre care am mai vorbit (ciclism, 
atletism) George Matei (atle
tism, fotbal, handbal). Aurelia 
Ilie (handbal, șah, gimnastică) 
și atîția alții care au note mari 
la învățătură. „Una din modali
tățile prin care am atras elevii 
noștri spre sport a fost și aceea 
de organ:zare a unor concursuri 
gen „Cine știe sport, cîștigă" 
unde am invitat in juriu rite 
un sportiv de renume, care le-a 
înmînat premiile și le-a vorbit 
despre succesele și bucuriile lor 
sportive. Viorica Viscopaleanu 
nu a fost singura dintre cei 
invitați41. (Adrian Voicu).

Recenta Hotărîre a Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea practicării, în masă, 
a exercițiului fizic și organiza
rea mai bună a activității ore
lor de educație fizică și sport 
din școli i-a surprins în plină 
activitate sportivă pe elevii și 
profesorii Grupului școlar con
strucții montaj București. Ceea 
ce e bine și lăudabil.

MIERCURI, 25 APRILIE 1973

Opera RonUnâ ; RIGOLETTO — 
ora 19,30; Teatrul ae operetă : 
cu»âS x x,oA M Arii a z. A — ora 19,30; 
Teatrul irațional „1. L. Caragiaie“ 
(Saia stualo) : IadUL Și PaSa- 
KEA — ora 20; Teatrul „mcia 
Sturdza Buiandra" (Scaitu xvlagu- 
reanu) : VALENTIN >1 VALEN
TINA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Noitara" (saiâ iviaglieru) : BUNA 
slara, domnule wilde — ora 
19,30; (i^a Ciuoui Comerț — Șe
lari nr. 3) . MEDALION „NICO
LAE LAEiȘ" — ora 13,30; Teatrul 
MiC : DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; 
Teatrul Giuieșu : uOMEDIE GU 
OLTENI — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Victoria) : JOS 
PALaRIA — ora 19,30; Teatrul 
,.Țăndărică” (Sala Academia) : 
UN BAIAT ISTEȚ Șl UN REGE 
NATAFLEȚ — ora 15 (la Sala Tea
trului Giulești) : COPILUL ȘI 
CIOCÎRLIA — ora 10; Teatrul 
„Ion Creangă" : NOTA ZERO LA 
PURTARE — ora 9; ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI - ora 17 (la Casa 
de cultură Chitila ; Ansamblul 
..Rapsodia Română" ; LA PORȚI
LE DORULUI — ora 19,30: Circul 
Globus : CIRCUL CHINEZESC — 
ora 19,30.

MIERCURI, 25 APRILIE 1973

FELICIA ZARA — CIOClRLEA
studentă

PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză. 9,30 
De la Alfa la Omega — enciclope
die pentru elevi. îo.oo Telex. 10,05 
Prim plat) : Iosef Steinbach, di
rectorul general al Centralei in
dustriale de confecții București. 
10,30 i ilm serial : „Umbrele dispar 
in plină zi". Producție a studiou
rilor de televiziune sovietice. 
11,45 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Arad. 12,00 Revista iiterar-ar- 
tisticâ TV. 13,00 Telejurnal. 17.30 
Curs de limba germană. 18.00 Te
lex. 18,1S Tehnic-Club. 18,43 Floa
re de pe Bărăgan. 19,00 Timp și 
anotimp în agricultura. 19.20 1001 
de seri, 19.30 Telejurnal. Cin
cinalul înainte de termen — 
cauză a întregului popor. 20.00 
Cintecul săptămînii : „Ce mi
nunată ești, țara mea". 20,05 
Teleobiectiv. 20.25 Telecinemateca ; 
Filme mari, genuri cinematografi
ce diferite. „Belljssima". 22,16 ,,24 
de ore". România ln lume. 22.40 
Stadion.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee. 
Acad. Simion Stoilov. 20.30 Pro
gram de circ. 20.49 Agenda. 20.50 
Portativ ’73. 21.30 Bucuraattul
necunoscut. 21.50 Plaiuri bistrite- 
ne. Cintece și jocuri. 22,10 Roman- 
foil^ton : „Cîntec la apusul soa
relui",

I



de peste hotare

U.R.S.S. — Furnalele Combinatului metalurgic din Magnitogorsk.

„România — 
deschidere africană" 
„Jeune Afrique" despre împlinirea unui an 

de la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

in opt state africane

„România — deschidere africană" este titlul articolului dedi
cat de revista „Jeune Afrique" in ultimul său număr, împlinirii 
unui an de la vizita in cele opt țări africane a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Tineretul lumii
s-

Seminar 
sovieto-american

La Saint Simons (California) 
au început lucrările seminaru
lui sovieto-american în proble
mele tineretului. Programul se
minarului cuprinde dezbateri in 
legătură cu stadiul actual al re
lațiilor sovieto-americane, rolul 
tineretului și locul său în so
cietatea contemporană și altele.

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

în cadrul ședinței de marți a 
Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare — penultima din ca
drul actualei runde de negocieri 
— au luat cuvîntul reprezentanții 
Pakistanului, Japoniei și Suediei.

în discursul său, șeful delega
ției Pakistanului, Niaz A. Naifc. 
a remarcat că lucrările conferin
ței se desfășoară în contextul li
nei situații internaționale încu
rajatoare și al unor evoluții po
zitive. Cu toate acestea, a adău
gat ambasadorul pakistanez, în 
cadrul actualei sale runde de 
negocieri, Comitetul pentru de
zarmare nu a înregistrat progrese 
în abordarea, spre soluționare, a 
problemelor prioritare aflate în a- 
tenția sa și a altor aspecte pri
vind dezarmarea, înscrise pe a- 
genda de lucru.

Abordînd, în continuare, o se
rie de aspecte concrete ale acti
vității Comitetului, vorbitorul a

negocieri: prohibirea artnelor chi
mice și interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare.

• LA PALATUL NAȚIUNI
LOR DIN GENEVA s-a deschis 
cea de-a 5-a sesiune extraordi
nară a Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare al UNCTAD. 
La lucrări participă reprezen
tanți ai celor 68 de state mem
bre ale consiliului ; din partea 
României este prezentă o dele
gație condusă de Mircea Petres
cu, ministru-consilier la Misiu
nea permanentă a țării noastre 
Pe lingă Oficiul Națiunilor Uni
te de la Geneva. Reuniunea este 
consacrată, in primul rînd, exa
minării modului de realizare a 
obiectivelor celui de-ai doilea 
deceniu al Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare, pe baza raportu
lui asupra acestei probleme ela
borat de secretarul general al 
UNCTAD, Manuel Perez Guer
rero.

• MEMBRII ECHIPAJU
LUI MISIUNII „SKYLAB“ 
au început, marți, perioada 
de carantină premergătoare 
lansării în spațiu, programa
tă pentru 15 mai. Charles 
Conrad. Paul Weitz și Jo
seph Kerwin, primii as- 
tronauți care vor lucra 
în laboratorul orbital timp 
de 28 de zile, vor pe
trece cele trei săptămîni care 
îi mai despart de această 
dată semiizolați. Numărul 
persoanelor care vor avea 
acces în zona de lucru a as- 
tronauților a fost limitat la 
circa 500 de tehnicieni, per
sonal medical și de deservi
re. Soțiile celor trei astro- 
.nauți sînt, de asemenea, in
cluse pe lista persoanelor 
care îi pot vizita. în spații 
special amenajate, Conrad, 
Weitz și Kerwin vor conti
nua antrenamentele și pregă
tirea în detaliu a misiunii.

Paralel, un echipaj-dublu- 
ră, alcătuit din astronauții 
Russel Schweikart, Storey 
Musgrave și Bruce McCan
dless. va fi ținut în condiții 
de carantină similare.

După ce scoate în evidență 
Importanța vizitei șefului statu
lui român în cele opt țări afri
cane, articolul relevă că orașul 
București — capitala României 
— a primit ca oaspeți o serie de 
personalități ale vieții politice 
din Africa. Aceste vizite sînt 
apreciate ca o expresie a bune
lor relații stabilite între Româ
nia și țările din Africa, relații 
care cunosc o continuă dezvol
tare. Articolul evidențiază, în 
continuare, aprecierea făcută 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu. referitor Ia evoluția 
relațiilor dintre România și ță
rile africane în raportul pre
zentat de la tribuna Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român din iulie 1972 : „Se 
poate spune că, în ultimii ani, 
relațiile de colaborare dintre 
România și aproape totalitatea 
statelor aficane, au cunoscut o 
dezvoltare foarte puternică, că 
există perspective bune pentru 
ca acestea să înflorească în con
tinuare".

După vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Africa, 
menționează „Jeune Afrique", 
au fost semnate 15 noi acorduri 
care s-au adăugat celor 70 exis
tente. Aproape pretutindeni noi
le acorduri au fost instituționa- 
lizate sub forma „unor comisii 
mixte bilaterale" Țări atît de 
deosebite ca Repi Ica Africa 
Centrală, Congo, Zair, Zambia 
sau Tanzania sînt legate de 
România prin acorduri econo
mice.

în ce privește Congo și Tan
zania trebuie adăugate și rela
țiile pe linie de partid. De alt
fel, continuă revista, România 
acordă sprijinul său tuturor miș
cărilor de eliberare.

Conținutul acordurilor și con
vențiilor româno-africane este 
axat pe dezvoltarea schimburi
lor comerciale, acordarea de a- 
sistență tehnică și crearea de 
societăți mixte. România furni
zează țârilor africane instalații 
industriale complexe și materia
le de înaltă tehnicitate și achi
ziționează din țările respective 
materii prime sau produse finite 
specifice.

Referitor la Orientul Apro
piat, „Jeune Afrique" scrie că 
„poziția oficială a României nu 
este diferită de cea a statelor 
arabe înseși : aplicarea rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967 și recunoaște
rea drepturilor naționale ale po
porului palestinian.

Leonid Brejnev 

va vizita
R. F. Germania
• LA INVITAȚIA LUI WIL

LY BRANDT, cancelarul fede
ral al R. F. Germania, Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., va face o vizită în 
Republica Federală Germania, 
în intervalul 18—22 mai a.c. — 
relatează agenția TASS.

Convenție semnată 
de statele participante 

la Tratatul de la Varșovia
La 24 aprilie 1973, la Mos

cova a avut loc semnarea con
venției privind capacitatea ju
ridică, privilegiile și imunități- 
le statului major și ale altor 
organe de conducere ale for
țelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Convenția a fost semnată de 
K. Nesterov, adjunct al mini
strului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, 
F. Kraicil, prim adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslova
cia, O. Fischer, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane, 
I. Ceaplea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Polone, N. Ghe- 
nea, secretar general al Mi-

nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România, 
I. Mariai, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare, N. N. 
Rodionov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste.

La semnarea convenției au 
fost de față I. I. Iakubovski, 
comandant, suprem al forțelor 
armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, mareșal al Uniunii So
vietice. ambasadorii la Moscova 
ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, repre
zentanți ai statului, major al 
forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

mîniei"

• înfruntare
pe plantațiile
californiene

• U.F.W.U. contra
pieței de sclavi"

Fructele
1973

Timpurile și dramele „Fructelor mîniei", descrise și denun
țate cu atîta vigoare de John Steinbeck la începutul anilor ’30, 
reînvie în această primăvară în podgoriile Californiei. De a- 
ceastă dată, însă, celor doi protagoniști clasici — marii pro
prietari și muncitorii sezonieri agricoli „chicanes" — li se ada
ugă un al treilea erou : puternicul sindicat al „camionarilor"' 
(teamsters) considerat cel mai corupt dintre sindicatele din 
S U A.

sprijinit propunerea de a se or
ganiza, în cursul sesiunii din iu- 
nie-august a negocierilor, reu
niuni cu participarea expertilor, 
consacrate examinării unor aspec
te tehnice legate cTe interzicerea 
experiențelor nucleare.

Reprezentantul Pakistanului s-a 
pronunțat pentru participarea la 
aceste reuniuni a unor experți 
dintr-un număr cît mai mare dc 
state membre ale Comitetului ; 
totodată, el a propus invitarea 
unor experți ai Agenției Inter
nationale pentru Energia Atomi
că, în vederea examinării diver
selor probleme legate de efec
tuarea experiențelor nucleare în 
scopuri pașnice.

în intervențiile lor, reprezen
tanții Japoniei și Suediei au pre 
zentat documente de lucru cu 
caracter tehnic, privitoare Ja 
două dintre subiectele dezbătute 
în detaliu la prezenta rundă de

Mărturii ale hărniciei 
tinerești

Inițiative ale tineretului iugoslav

La 23 aprilie, in capitala 
Republicii Chile, s-a deschis 
„Săplămina filmului româ
nesc". La festivitatea de gală 
au participat Orlando Mil
las, ministrul economiei, 
precum și numeroase perso
nalități ale vieții politice și 
tultural-artistice chiliene, 
membri ai corpului diploma
tic din Santiago de Chile. A 
fost prezent Vasile Dumi
trescu, ambasadorul Româ
niei în Chile.

După o prezentare a reali
zărilor în cinematografia ro
mânească publicul specta
tor a vizionat filmul „Pă
durea Spînzuraților".

Ultimele zile ale lui aprilie, 
dar mai ales zilele lunii mai, 
aduc odată cu însemnele primă
verii și o efervescentă activitate 
a tineretului iugoslav. Chiar 
înainte de a fi înmugurit sălciile 
de pe cheiurile Dunării sau 
cireșii din străvechiul și roman
ticul parc al Kalemegdanului, 
aici în orașul de la confluența 
Dunării cu Sava, descoperi pre
zența atit de vizibilă a stindar
delor Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, care, râspindite prin 
toate cartierele, indică activita
tea brigăzilor de muncă patrio
tică ale tineretului Descoperi 
roșul lor aprins implantat De 
margini de șosele, in spațiile 
aferente sistemului de drumuri 
suprapuse in formă de inele - 
cele mai noi autostrăzi belgră- 
dene - pe terenuri virane sau 
pe malurile Savei și Dunării. 
Sensul lor este clar : tinerii vor . . . 1 construi aici un parc, un teren 
de sport, un dig, o peluză, pe 
un spațiu nefolosit pină acum.

Timp de șase luni, dirf aprilie 
și pină in septembrie, in ceasu
rile lor libere, ca și in zilele de 
vacanță, brigadierii in salopete

le lor albastre aduc mereu în
noiri peisajului urbanistic, apro- 
piindu-l de imaginea, atit de 
clar conturată de proiectele ar- 
hitecților. a Belgradului in anul... 
2000

Ca in fiecare primăvară din 
ultimii cițiva ani, brigadierii lu
crează acum la 'ârgirea și a- 
menajarea campingului din com
plexul numit Ada Tigonlia, unde 
se află și noua bază de spor
turi nautice, construiesc alte 
terenuri sportive in această zonă 
care, așa cum afirmă edilii ora
șului, va fi un viitor centru olim
pic. dar moi ales înfrumusețează 
și construiesc in continuare ora
șul tineretului din Novi Beograd.

Lo Belgrad, ca și in toate 
localitățile din republicile și pro
vinciile autono-ne, așa cum 
afirmam la inceput, activitatea 
tineretului reprezintă in lunile 
aprilie și mai intr-un fel nota 
dominantă, aceasta exp'icindu-se 
prin pregătirile pentru sărbăto
rirea tradiționalei zile o tinere
tului iugoslav care se situează 
calendaristic la 25 o!e lunii moi 

Citești in aceasta perioadă 
oproooe zi de zi in coHdione'e

iugoslave rubrici permanente 
care anunță participarea a tot 
mai numeroase colective de 
muncitori din marile unități in
dustriale la ediția 1973 a „Fes
tivalului muncii*, întrecere care 
pune la încercare indeminarea 
tinerilor in cele mai diferite me
serii. Pentru a ne da seama de 
amploarea acestei întreceri este, 
cred, de-ajuns să exemplificăm 
modul in care se desfășoară 
concursul intr-o singură între
prindere, la complexul industrial 
„Krușnik", nouă unitate meta
lurgică din orașul Valieva (Re
publica Socialistă Serbia). Din
tre cei peste o mie de muncitori 
calificați de aici, 650 de tineri 
și tinere, membri ai Uniunii Ti
neretului Iugoslav, participă la 
întrecerea pentru titlul de cel 
mai bun metalurgist. Tinerii care 
reușesc să totalizeze 90—95 de 
puncte din 100 posibile sînt pre
miali și participă in continuare 
la faza republicană a concursu
lui. Așadar, „Festivalul muncii" 
core antrenează sute de mii de 
muncitori intr-o competiție des
chisă o indeminării și a inaltei 
tehnici este una dintre acțiunile

Tineri iugoslavi la muncă patriotică.

ce pregătesc sărbătoarea tine
retului iugoslav.

„Ștafeta tineretului** are o 
deosebită forță mobilizatoare 
printre tinerii din toate republi
cile și provinciile autonome din 
Iugoslavia. Anul acesta, ștafeta 
a pornit din localitatea munte- 
negreană Koloșin, iar in ultimele 
zile a străbătut Republica Socia
listă Serbia și provincia autono
mă Kosovo.

La sfirșit de săptămînă tele
viziunea din Belgrad redă ade
sea prin intermediul studiourilor 
ei republicane festivitățile inmi-

nării ștafetei la care participă 
mii de școlari, tineri muncitori 
și studenți, iar echipe artistice 
de dansuri, coruri și cunoscuți 
artiști își dau concursul pentru 
a întregi atmosfera de sărbă
toare. Dacă la toate aceste ma
nifestări adăugăm expozițiile de 
artă plastică și de fotografii ar
tistice, festivalul cinematografic, 
concertele sau concursurile 
sportive, putem aprecia sensuri
le bogate ale acțiunilor tradi
ționale ale tineretului iugoslav.

MIA IONESCU
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• GUVERNUL EGIPTEAN 
s-a întrunit, luni, sub președin
ția vicepremierului Abdel Ka
der Hatem, pentru a discuta a- 
pluarea directivelor președin
telui Anwar Sadat, care înde
plinește și funcția de șef al gu
vernului. Agenția M.E.N. in
formează că, după reuniune, 
ministrul informațiilor, Murad 
Ghaleb, a declarat că președin
tele a dat instrucțiuni guvernu
lui să pună în serviciul forțe
lor armate tot aparatul de stai 
și instalațiile guvernamentale.

• REGINA 1ULIANA A 
OLANDEI a însărcinat luni pe 
Marin us Ruppert, senator, și pe 
Jacob Burger, consilier de stat, 
fost președinte al grupului par
lamentar socialist din Camera 
Deputaților, cu misiunea de a 
forma un nou guvern. Cei doi ’ 
urmează să elaboreze un pro
gram guvernamental care să 
poată beneficia de sprijinul ma
jorității parlamentare pentru 
soluționarea crizei de guvern

declanșate in urma alegerilor 
din toamnă, cind partidele sus
ceptibile să formeze coaliții 
guvernamentale n-au reușit să 
obțină un număr suficient de 
mandate.

• Nave americane 
în Golful Siam

Agenția France Presse trans
mite că nave ale flotei a 7-a 
americane au sosit in go.lfu) 
Siam in apropiere de coastele 
cambodgiene. Această acțiune 

relevă A.F.P. — ar denota 
că S.U.A. intenționează să spo
rească participarea lor la răz
boiul din Cambodgia.

• AVIOANE MILITARE ALE 
S.U.A. au bombardat marți, 
pentru a 48-a zi consecutiv, di
ferite zone ale teritoriului cam
bodgian. Acțiunile aviației a- 
naericane au avut drept scop 
sprijinirea trupelor regimului

de la Pnom Penh. aflate in di
ficultate in urma atacărilor 
lansate, in ultimele zile, de 
forțele patriotice khmere-

• PRINȚUL MOȘTENITOR 
AL JAPONIEI, Akihito, a vizi
tat, marți dimineață, Tîrgul in
ternațional din Tokyo. La pavi
lionul țârii noastre, el a fost 
intimpinat de ambasade-ul 
României în Japonia, Nicolae 
Finanțu, care i-a prezenta: ex
ponatele românești.

Țara noastră este prezenta '-a 
cea de-a zecea ediție a acestui 
tirg cu o serie de produse, in
tre care mobilă. covoare și 
confecții.

• Coreea : o nouă 
reuniune Nord-Sud

Agenția A.C.T.C. anunță că. 
marți, a avut loc a doua reu
niune a Consiliului Executiv al 
Comitetului de coordonare

Nord-Sud. La încheierea reuni
unii a fost publicată o infor
mare comună in care se arată 
că au fost discutate chestiuni 
de procedură privind pregătirea 
celei de-a treia reuniuni a Co
mitetului de coordonare Nord- 
Sud, precum și proiectele de 
norme de desfășurare a activi
tății Comitetului de coordona
re Nord-Sud. a Consiliului Exe
cutiv si Secretariatului aces
tuia.

• Remaniere 
la La Paz

Președintele Bolhiei, Hugo 
Banzer. a procedat. Ia 23 
aprilie, la o remaniere gu
vernamentali. pentru a pune 
capăt crizei ministeriale, de
clanșată prin demisia colecti
vă. in aceeași zi. a guvernului. 
In noul cabinet au fost numiți 
șapte miniștri, dintre care trei 
militari, restul titularilor pâs-

trindu-și portofoliile deținute în 
guvernul anterior. Ministru de 
interne a devenit Alfredo Arce 
Carpio, apreciat ca una din per
soanele cele mai fidele politicii 
președintelui. Alte portofolii au 
revenit lui Luis Leigue Suarez, 
(Sănătatea publică), Guillermo 
Fortun i Ministerul Muncii și 
Problemelor Sindicale) si Jaimc 
Caballero Tamayo, la Departa
mentul Informațiilor și Spor
tului.

• PREȘEDINTELE R.P. CON
GO, Marien N’Gouabi, a anunțat, 
în cadrul unui miting organizat 
la Brazzaville, că Ange Diawa- 
ra. conducătorul unei tentative 
de lovitură de stat de anul tre
cut, a fost ucis. împreună cu ad
junctul său, Jean-Baptiste Iko- 
ko, In cursul unei ciocniri cu 
forțele armate guvernamenta
le, relatează agențiile France 
Presse și Reuter.

• Erupția continuă 
în Heimaey

Vulcanul de pe insula islan
deză Heimaey a fost deosebit 
ue activ în ultima săptămînă. 
Lava a continuat să curgă pe 
versanții muntelui pînă la țăr
mul mării, iar cenușa și bucă
țile de rocă sînt aruncate fără 
încetare peste clădirile locali
tății. Se apreciază că de la data 
de 23 ianuarie, cînd a început 
erupția, 700 de clădiri au fost 
în întregime distruse. în aceas
tă perioadă, peste un milion de 
metri cubi de cenușă, lavă și 
tuf vulcanic au fost aruncați 
peste orașul Vestmannaeyjar.

• LA MUZEUL „BELLAS 
ARTES" din orașul spaniol Lo- 
grono a avut loc, luni, vernisa
jul expoziției „Pictura româ
nească contemporană". Expozi
ția va rămîne deschisă pînă la 
sfîrșitul acestei luni.
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n 1970 muncitorii agricoli sezonieri — în marea 
lor majoritate americani de origine portoricană, 
mexicană și filipineză, așa-numiții „chicanos" — 
au reușit, in pofida marilor piedici înfruntate, 
a șantajelor și amenințărilor, să se organizeze 
într-un sindicat propriu, „United Farm Workers

Union" (U.F.W.U.). Recunoașterea legală a acestui sindicat 
a fost urinarea unei lupte greviste deslașui ată timp de cinci 
ani. marcata de numeroase arestări din rîndurile muncitorilor 
agricoli și de asasinarea mai multor lideri ai acestora.

Coaliția marilor proprietari agrari nu a încetat, din 1970 
încoace, să urmărească — cu sprijinul discret dar efectiv 
al poliției și autorităților din California — distrugerea noului 
sindicat și anihilarea activității lui. Prin luptă viguroasă 
U.F.W.U. a reușit să impună incheierea în 1971 a primelor 
contracte colective între marii proprietari și muncitori agri
coli, obținînd satisfacerea unor revendicări minimale. In 
această primăvară, însă, 40 dintre cei mai mari proprietari 
funciari din California au anunțat încheierea de contracte 
nu cu U.F.W.U. ci cu sindicatul camionarilor pentru acoperi
rea necesarului de brațe de muncă. Faimosul, de tristă fai
mă, sindicat „teamsters" (care acționează în multe ramuri 
ale economiei americane ca un instrument de șantaj al pa
tronatului). și-a luat și aici, in California, rolul unui gen 
de „spărgători de grevă". Intr-o conferință de presă, preșe
dintele U.F.W.U., Cesar Chavez, arăta că deține dovezi care 
atestă că grupul de mari proprietari a acceptat să plătească 
angajaților sezonieri trimiși de sindicalul camionarilor dublul 
sumei pe care îl asiguraseră prin contractele încheiate cu 
U.F.W.U. „Este — remarca Chavez — o încercare de a stran
gula mișcarea sindicală organizată a muncitorilor agricoli 
sezonieri .și a reînvia, prin șantajul șomajului, veritabila pia
ță de sclavi care exista înainte de crearea U.F.W.U. cînd pa
tronii făceau angajările și plățile după bunul lor plac".

Uniți în jurul sindicatului lor, cei 360 000 de „chicanos" 
care-și cîștigă existența prin muncile de pe plantațiile și 
viile californiene acționează acum pentru zădărnicirea șan
tajului patronilor. O amplă mișcare a fost inițiată pentru 
boicotarea vinurilor provenind din podgoriile celor 40 de 
mari proprietari care au semnat contracte cu sindicatul ca
mionarilor (boicot la care s-a obținut sprijinul unor sindicate 
din alte state ale S.U.A.). Este o luptă pentru existență. După 
trei ani de acțiune curajoasă revendicativă prin propriul lor 
sindicat, „chicanos" au reușit să smulgă unele drepturi și să 
obțină de la proprietarii agrari salarii care, și așa, reprezin
tă încă doar un minim vital, la granița subzistenței.

înfruntarea din California scoate în evidență, odată mai 
mult, situația dificilă a americanilor de origine portoricană, 
mexicană și filipineză. „Chicanos — scrie NEWSWEEK — 
constituie fără îndoială grupul cel mai greu lovit de discri
minări din societatea americană, o populație a cărei situație 
este chiar mai grea decît a negrilor". Trei milioane și jumă
tate de „chicanos" trăiesc la periferia marilor orașe din 
S.U.A., folosiți, în marea lor majoritate, în muncile cele 
mai prost plătite. Alt milion este compus din muncitori agri
coli migratori, veșnic în căutare de slujbe temporare. Cîteva 
cifre din NEWSWEEK ne edifică asupra condiției social-ma- 
teriale a acestei populații. In 1971 venitul mediu al unui „chi
canos" reprezenta mai puțin de 30 la sută din venitul mediu 
global pentru restul cetățenilor S.U.A. Procentul de șomaj in 
rîndurile „chicanos" atinge cifra incredibilă de 63 la sută. 
Proporția mortalității infantile e dublă în comparație cu 
media națională. Patru din cinci copii „chicanos" sînt nevoiți 
să renunțe la școală.

Ca și demonstrațiile organizate de tinerii americani de ori
gine portoricană și mexicană la Los Angeles, în toamna anului 
trecut, lupta dusă acum de „chicanos" pe plantațiile califor
niene reflectă hotărîrea unei populații supuse discriminărilor 
de a-și impune drepturile, de a-și asigura o viață demnă.

EM. RUCAR

Cuvintarea președintelui Tito
în cuvintarea rostită la 23 a- 

prilie in fața Adunării Generale 
a Federației, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, a reliefat 
că, în utlimii doi-trei ani, au 
fost obținute rezultate remar
cabile in toate domeniile vieții 
sociale, s-au consolidat coeziu
nea internă și pozițiile pe plan 
internațional ale Iugoslaviei.

Referindu-se la lupta pentru 
înfăptuirea rolului ce revine 
clasei muncitoare, vorbitorul a 
arătat că elementul esențial al 
acestei lupte constă în înlătu
rarea forțelor etatist-birocratice 
și tehnocratice. De asemenea, 
iosip Broz Tito a vorbit despre 
importanța continuării, în mod 
hotărît, de către Uniunea Comu
niștilor și forțele progresiste din 
întreaga societate a luptei îm
potriva naționalismului, oriunde 
și sub orice forme ar apărea.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe 
larg de modul jn care se în
făptuiesc amendamentele la 
Constituție. Iosip Broz Tito a 
arătat că se prevede elaborarea 
unui sistem al Adunării, pe baza 
principiilor delegaților, ceea ce 
înseamnă că muncitorii își de
semnează în mod direct dele
gații, tovarăși de la locul de 
muncă, pentru a-i reprezenta în 
adunări la nivelul comunelor și 
republicilor și, în acest context, 
pentru a hotărî în toate pro
blemele esențiale ale dezvoltă
rii sociale.

In ce privește activitatea Iu
goslaviei pe plan internațional, 
președintele Tito a subliniat că-- 
interesele vitale ale Iugoslaviei 
reclamă necesitatea ca țara să 
se angajeze permanent in lupta 
pentru pace, independență, co

laborare internațională egală în 
drepturi, relații internaționale 
democratice.

Iugoslavia, a reliefat președin
tele, se va pronunța și pe viitor 
în modul cel mai activ pentru 
coexistența pașnică activă ca 
principiu universal al relațiilor 
internaționale, pentru egalitatea 
în drepturi a popoarelor și sta
telor, indiferent de mărimea, 
forța, bogăția și orînduirea so
cială, pentru lichidarea tuturor 
formelor de asuprire, dominație 
și exploatare, pentru reducerea 
decalajului între țările dezvol
tate din punct de vedere eco
nomic și țările insuficient dez
voltate. deci pentru democrati
zarea vieții internaționale, fcv 
ansamblu. “

• REPREZENTANȚII Băncii 
Internaționale de Reconstrucție 
și Dezvoltare, Băncii Industria
le din Zagreb și ai băncii din 
Dubrovnik. precum și repre
zentanții municipalității și ai 
organizațiilor social-politice din 
Dubrovnik, au căzut de acord 
asupra proiectului general pri
vind realizarea complexului tu
ristic Babin Kuk.

Proiectul, a cărui execuție va 
necesita fonduri evaluate la 783 
milioane dinari, prevede con
struirea a nouă grupuri hotelie
re cu o capacitate totală de 
9 000 de locuri. Realizarea pro 
iectului, la întocmirea căruia 
și-au adus contribuția specia
liști din Iugoslavia, S.U.A. și 
R.F. Germania, urmează a fi fi
nalizată în anul 1976.

Criza politică de la Pnom Penh
Parlamentul ,,trecut in rezervă1'

Criza politică a re
gimului de la Pnom 
Penh a cunoscut, la 
23 aprilie, un nou e- 
pisod : guvernul au
torităților militare 
lonnoliste, a preluat 
prerogativele „par
lamentului". Comen- 
tînd evenimentul — 
anunțat ca o delega
re a puterilor legis
lative organului e- 
xecutiv pe o perioa
dă de șase luni — a- 
genția France Presse 
vorbea de o „trecere 
în rezervă" a parla

mentului, ceea ce 
înseamnă. în fond, 
ștergerea ultimelor 
aparențe de legali
tate a acestui regim 
corupt și mai ales 
neputincios să facă 
față unei situații mi
litare în pragul fali
mentului.

Astfel, „deplinele 
puteri" ale lui Lon 
Noi și ale grupării 
sale militare — care 
supraviețuiește mai 
ales datorită spriji
nului dat de S.U.A. 
— nu se pot întinde,

de fapt, decît asupra 
Pnom Penhului și a- 
supra a ceea ce a 
mai rămas din garni
zoanele citorva ca
pitale provinciale: 
după cum se știe. 
Guvernul Regal de 
Uniune Națională și 
Frontul Unit Națio
nal, de sub condu
cerea prințului No
rodom Sianuk, con
trolează și adminis
trează 90 la sută din 
teritoriu și 80 la 
sută din populația 
Cambodgiei.
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