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Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, pe ambasadorul Re-
publicii Peru, Enrique Laroza, in vizită de rămas bun, în legătură cu Încheierea misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
IN ÎMlMPINAREA ANIVERSĂRII P.C.R. Șl A ZILEI DE 1 MAI
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Luis Cabrai 
au semnat ieri Declarația solemnă comună a Republicii••

Socialiste România și Repoblicii Guineea -Bissau

Cat S5 oe oe core cu trecut de îo crearea P C R. sint onl înscriși prin luptă șl Izbinzl in caagHuța deenMp unei națiuni mindre și libere, sint argumente de suflet despre tinerețea, ■u*u*M W emri partid ce strings în el întregul tezaur al idealurilor de independență,dtapMe ți fibertate ale poporului nostru, îndelung încercat de istorie.~e ‘ e:c-e octă -o' ce t -e- ne i-toarcem dragoste și recunoștință intru cinstirea tradi- fifcr de taped ale clasei muncitoare, ale inimii sale de foc - partidul comuniștilor - șl de fie- cose dată ee simțim mai puternici. mai demni, mai datori de a continua, prin faptele noastre ce ~ :z ■ - :: ■ • :• r • - s ■ co-st tu,t România socialistă, pămint ai oame-ador e. e fericiră lor.. re-.ece-’ ‘ e'e cronicii de luptă o poporului condus de partid, filele czanicS zxfeă patriei socialiste. împlinitd firesc prin munca de azi, ne aflăm opțiunile funda- muutafe. pe ase aSt de strălucit le sintetizează Programul comuniștilor, la a cărui îndeplinire, ■oi. Snerfi. sintem părtași cu toată ființa noastră. Sint, aceste imagini, liniile de forță ale for- ■ăm ■••■ta» io dup comunist — „fotografiile* de lingă inimă, ce atestă atașamentul fierbinte de ftsrtfcfcd Comunirt Român, legămîntul nostru de a fi, așa cum ne cheamă secretarul 
= - - z-~z. . m.c-cs. co ce Ceaușescu, „luptători înflăcărați pentru comunism, pentru * = :arec pet-e noastre pe noi culmi de progres și civilizație”.

In pagina a lll-a, reportajul-evocare „PARTIDUL

Repu- și Re- ; to- minis-

Guineea-Bissau ; Macey eseu, externe, și comisar de externe, —

FLACĂRĂ A LUPTEI Șl DĂRUIRII REVOLUȚIONARE".

NICOLAE CEAUȘESCU LUIS LABRALTovarășe președinte al Republicii Guineea-Bissau,Tovarăși și prieteni,numele conduși statului ro- al meu perso- profunda satis- acestor
Doresc ca, In cerii partidului mân, precum și nai, să exprimfacție pentru semnarea importante documente, care — aș putea spune — deschid o eră nouă in relațiile dintre Republica Socialistă România blica Guineea-Bissau.Este prima vizită pe ședințele Republicii Bissau o face în România după obținerea independenței naționale a țării sale. Această vizită constituie o manifestare puternică a relațiilor îndelungate existente între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea- Bissau încă din perioada luptei de eliberare, împotriva lismului.Documentele semnate marchează un moment colaborarea intre două bere, dornice să tru dezvoltarea Aocială.Am ajuns la vind extinderea tre țările noastre in multe domenii de activitate. Am semnat Acordul de cooperare economică, tehnică și industrială pe ter-

și Repu-care pre- Guineea-

colonia-astăzi nou in țări 11- conlucreze pen-lor economico-înțelegerl pri- cooperării din-

men lung : am semnat, de asemenea, Declarația solemnă comună, care exprimă voința celor două guverne și popoare de a colabora activ atit pe plan bilateral cit și pe plan internațional. de a contribui astfel la ridicarea economico-socială a țărilor lor, a bunăstării popoarelor lor și. totodată, de a conlucra strins in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neocolonialiste, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale, pentru realizarea unei păci trainice, a unei lumi mai bune.Doresc incă o convingerea că voastră, tovarășe președinte, va marca un moment important in relațiile popoarelor noastre și să vă asigur că vom face totul pentru ca acordurile și înțelegerile pe care le-am semnat să fie traduse în viață în cele mai bune condițiuni.V-aș ruga să transmiteți poporului prieten al Guineei- Bissau sentimentele de prietenie ale poporului român, urarea de noi și noi succese in consolidarea independenței naționale, în dezvoltarea economico-socială, in ridicarea bunăstării și fericirii sale.

Tovarășe președinte al Republicii Socialiste România,Tovarăși și prieteni, penes tru docu- dintresolemne eli-

drepte și maidată să exprim vizita dumnea-

(Aplauze).)-•
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IN PAGINA A 2-A

• încheierea convorbirilor OFICIALE
• COMUNICAT COMUN CU PRIVIRE LA VIZITA 

OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMÂNIA A PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII GUI-
NEEA-BISSAU, LUIS CABRAL
DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ A RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA Șl A RE-

Acum, cind in numele porului și guvernului am semnat aceste mente, trăim unul momentele cele maiale vieții noastre după berarea națională. Una dintre cele mai mari mindrii ale luptătorilor pentru eliberarea pâ- mintului nostru este aceea a fidelității față de memoria neuitatului nostru tovarăș Amilear Cabrai, care ne-a lăsat ea moștenire să apărăm cuceririle poporului nostru. Noi considerăm că una dintre cele mai glorioase moșteniri de la tovarășul Amilear Cabrai este prietenia cu popoarele, partidele și țările care ne-au ajutat in timpul luptei noastre de eliberare națională.Aici, în Republica Socialistă România, incă in timpul anilor grei ai luptei pentru eliberare națională, neuitatul nostru conducător Amilear Cabral a avut onoarea să semneze acorduri internaționale împreună cu tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu. Aceste acorduri — primele semnate de reprezentantul legitim al poporului nostru — au constituit un angajament al luptătorilor pentru libertate de a fi credincioși principiilor definite în ele. Și credem că, semnind acum aceste acorduri, îndeplinim cuvîntul de ordine lăsat de tovarășul nostru Amilear Cabrai. De aceea sintem convinși că, mergînd pe același drum trasat de partidul nostru, vom întări din ce în ce mai mult legăturile sincere de prietenie, de cooperare și de solidaritate care unesc poporul nostru de poporul prieten român. care unesc partidul nostru de Partidul Comunist Român în lupta lungă pe care o duc toate popoarele pentru crearea unei lumi mai drepte, de pace,

egalitate și progTes pentru toate popoarele.Dorim să mulțumim Partidului Comunist Român. Guvernului Republicii Socialiste România si dumneavoastră, tovarășe președinte, pentru felul in care am fost primiți in România. pentru atmosfera frățească si de încredere cu care am f înconjurați, pentru spiritul solidaritate manifestat fată noua fază a luptei in care află tara noastră. Dorim, de semenea, să reafirmăm că noi — Guineea-Bissau. guvernul, partidul nostru — vom face totul pentru ca pe bazele juridice create de aceste acorduri să putem concretiza prevederile lor in realizări, in obiective care să fie puse in serviciul progresului celor două popoare ale noastre, al păcii și al progresului umanității.In numele delegației mele și al meu personal, doresc să mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut in timpul șederii noastre in București, pentru activitatea neobosită a delegației române care a făcut ca, intr-un timp atit de scurt, să se realizeze a- titea acorduri pe care le-am semnat azi.Ne întoarcem in țara noastră cu mai mult curaj, căci știm că prietenia și solidaritatea poporului român va fi aceeași si in timpul anilor noștri de luptă care urmează. Ne întoarcem. de asemenea, eu speranța că poporul nostru va avea in- tr-un viitor nu prea îndepărtat onoarea de a primi pe marele conducător al poporului român, conducător care merită stima și aprecierea tuturor popoarelor iubitoare de pace din lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ÎI vom primi cu plăcere in patria noastră, azi complet eliberată, pentru ca să-i putem exprima prietenia pe care o arătăm poporului român prieten și recunoștința pentru ajutorul constant dat în timpul luptei de eliberare națională. (Aplauze).
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PUBLICII GUINEEA-BISSAU
PREȘEDINTELE LUIS CABRAL A FOST, 
VINERI DIMINEAȚA, OASPETE AL COMBI-
NATULUI PETROCHIMIC BRAZI

LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 8,30, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct, de la 
Aeroportul internațional București-Otopeni, 
ceremonia 
de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis 
Cabrai, care la invitația președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială în România.

plecării președintelui Consiliului

de Stac al R-R. ssam ea se zaua deJ aprue. ta < d cere-muu Dectarațza Mtemod co- racâ a Republici Sarsahste Rocâma șt Repobli<m Gcmeea- Rinț- ț> au adopea: Carrrrcra- ts! rri——
Cei doc șefi de stat an sem- cocpecare eeormmăÂ. trtnriră d zafemtriaM pe Met taag mme Repcblxa Socahseă Romă- ma șa Repubuca Gumeea- R«aucadrul aceleiași ceremnt ,h. âscc Ioc Pătam vicepmm- Tr sm al guvermulm. ministrul cnmermJjp exterior și coo- perărm ecaoamace miemaționa- je. p Vector Saude Mir i, comisar de Kat pentru afacertle sermnat Acordul co- teraseu lung Intre Reput>;.ca Socialistă România șt Republica tovartou George, minis trill afacerilor Victor Saude Maria.stat pentru afacerile Acordul de cooperare in dome- niul invătâmir.tului. științei ți culturii. Intre guvernele hei Socialiste România oblici Guineea-Bissau varâsu Nicolae Jonescu. tru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. ți Ignacio Semeda. director general al Cooperării internaționale. — Protocolul cu privire la unele acțiuni de cooperare economică intre cele două țiri.După semnarea documentelor. tovarășii Nicolae Ceaușescu șt Luis Cabrai și-au strins mii- nile cu căldură, s-au îmbrățișat cu prietenie.Președinții Nicolae Ceaușescu și Luis Cabrai au rostit, apoi, alocuțiuni, care au fost urmărite cu deosebif* interes și subliniate cu aplauze de cei pre- zențLLa solemnitate au participat tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, precum și membri ai conducerii unor ministere, ambasadorul țării noastre in Republica Guineea-Bissau.Au asistat persoanele oficiale care Însoțesc pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau în vizita sa în țara noastră.

BILANȚ RODNIC
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

• AL W-LEA MILLARD KILOWAT-ORÂ produs de Ia intrarea in funcțiune a fost înregistrat. vineri dimineața. la termocentrala Ișal- nița. unitate care, după cum se știe, a chemat la întrecere colectivele tuturor termocentralelor și hidrocentralelor din țară. Succesul a fost obținut in condițiile unei simțitoare creșteri a eficienței, e- eonomisirii. numai in anii cincinalului trecut, a 30 000 tone combustibil convențional. în prezent, cea mai mare parte a energiei electrice produse aici se realizează folosindu-se combustibili inferiori, lignitului revenindu-i aproape 90 la sută din consumul termocentralei. Ener- geticienii de Ia Ișalnița au reușit ca. prin realizarea u- nei puteri medii disponibile superioare prevederilor și prin creșterea productivității muncii, să producă suplimentar 70 milioane kWh energie electrică.

• COLECTIVELE ÎNTREPRINDERILOR METALURGICE ȘI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI din Bacău, Piatra Neamț, Roman și Focșani întreprind numeroase acțiuni menite să asigure reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi pe seama economisirii combustibilului, materiilor prime și materialelor. Un loc important in cadrul acestor măsuri ii ocupă micșorarea consumului de energie electrică, care deține o pondere însemnată in prețul de cost al produselor. Anul a- cesta, de pildă, se preconizează o economie dc energie electrică care va însuma circa 15 milioane kWh. Conti- nuînd această acțiune, meta- Iurgiștii și constructorii de mașini au trecut la aplicarea unor suri, unor dicat țireafuncționali ai utilajelor din turnătoriile de oțel și fontă,

ridicarea gradului de utilizare a mașinilor-unelte.

planuri speciale de mă- care vizează înlocuirea instalafii cu consum ride energie, imbunătă- parametrilor tehnico-

• CONSTRUCTORII DE MAȘINI de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru exploatarea și prelucrarea lemnului din Reghin consemnează noi fapte de muncă în întrecerea socialistă desfășurată în în- tîmpinarea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai. De pe banda de montaj a unității a ieșit recent al 2 000-lea tractor articulat — TAF — u- tilaj folosit pentru executarea unor operații cu un grad ridicat de dificultate în exploatările de pădure. Concomitent cu fabricarea acestui tractor, aici se produc linii tehnologice complete și diverse utilaje pentru fabricile de mobilă, de furnire și placaje, de plăci aglomerate și fibrolemnoase, precum și pentru industria de celuloză.(Agerpres)

EPOPEEA NAȚIONALA
7

Șl PERMANENTELENicolae Iorga face parte dintre acei mari istorici și gîndi- tori asupra istoriei care au simțit nevoia să caute, dincolo de fluxul neîntrerupt al devenirii și succedării evenimentelor, niște constante, servind ca puncte de reper pentru înțelegerea formelor și cadrelor in care se desfășoară acest flux ireversibil. Istoria nu se repetă, faptul istoric este unic, o singură dată a avut loc bătălia de la Vaslui, Plevna sau Mărășești. Spre deosebire de faptele din natură, care sint fapte de repetiție, evenimentele istorice sint fapte de succesiune. Distincția o făcea Xenopol, unul din cei mai universali cunos- cuți filosofi și teoreticieni ai istoriei. Dar și el și alți istorici s-au străduit să găsească, dincolo de dincolo najelor istoriei,

yne permit să reluăm credința anticilor și a cronicarilor noștri că din studierea istoriei nu ne alegem cunoașterii poveștii omenesc, ci și cu învățăminte pentru prezent și viitor.doar cu satisfacția neamului
OPINIIh—____ :_ Z__-Â

de Dan Zamfirescu

puzderia de intimplări, de multitudinea perso- ce evoluează pe scena anumite constante ce

Pentru Nicolae Iorga, spre sfîrșitul vieții, s-a impus necesitatea recunoașterii permanențelor istoriei, cum își intitula el în 1936 unul din cele mai răsunătoare rapoarte la un congres internațional al istoricilor. In realitate, el nu făcea decit să teoretizeze ceea ce afirmase de-a lungul întregii sale vieți : existența unor constante, unor
REPORTAJUL NOSTRU Giurgiu - Răimirești

Trei oameni din 5000,
o singură biografie

ȘANTIER UL
Povestește Ion Fărcășanu din 

Bacău, astăzi lăcătuș mecanic pe 
Șantierul național al tineretului 
Giurgiu-Răzmirești : „In ziua de 
1 iulie 1974, cind s-a deschis 
șantierul, eram aici, adică exact 
în locul in care dumneavoastră 
imi cereți acum să vă spun 
despre cum se întemeiază și 
crește o meserie nouă, o echipă 
nouă sau, spuneți-i dumnea
voastră, niște oameni noi. Tre
cusem in ultimul an al Liceului 
agroindustrial Brănești și-mi fă
ceam stagiul de practică. Tur
nam, împreună cu alți 20 de co
legi. dale pentru canalele ma
gistrale ale sistemului de iriga
ții. Dormeam intr-o clasă a Șco-

Iii generale din Găujani ; pa
turi suprapuse, viață de șantier. 
Două luni de șantier au fost 
pentru mine cit toți anii de li
ceu făcuți pină atunci. (Vă rog 
să nu mă înțelegeți că dau de
oparte rostul școlii). Dar, aici am 
învățat lucruri care aveau să-mi 
prindă bine mai tirziu. Poate 
că și de aceea am cerut să fiu 
repartizat pe acest șantier. Lă
cătuș mecanic, bineînțeles, me
canic pe un grup de sudură. Aici 
am înțeles cu adevărat că nu-i 
un act de mare bravură să 
dormi o jumătate de iarnă cu 
salteaua peste tine. Nu e vina 
șantierului că instalația de în
călzire a sosit cu o intirziere

de citeva luni. Cine a făcut-o 
am auzit că a fost tras la răs
pundere. Tot aici am înțeles 
că iarna, cu tot gerul și cu toate 
noroaiele ei, nu se pretează la 
„activități secundare". Alea le 
faci peste timpul tău de lucru, 
dacă-ți termini mai repede trea
ba pe care o aveai de făcut. Alt
fel spus, întreținerea grupului 
de sudură de care răspund o 
fac fără să-i încurc pe cei cinci 
sudori care-și alimentează apa
ratele de la acest grup. Altfel 
spus, lucrul la stația SPP-32 nu

PAVEL PERFII,

(Continuare în pag. a V-a)

trăsături caracteristice ce definesc destinele unor popoare și care dau sens faptelor separate, configurîndu-le în structuri ce prezintă uneori asemănări izbitoare. Desigur, numai o dată s-a dat o bătălie la Rovine, la Vaslui, la Valea Albă, la Că- lugăreni, la Plevna, dar toate aceste bătălii se înscriu intr-o constantă, definesc această constantă, care este lupta pentru independență a poporului român. Analiza unor conjuncturi istorice, ca acelea ce au prezidat evenimentele respective, ne oferă și ea asemănări izbitoare și trimite la niște permanențe ce țin de o serie de factori nu întîmplători, ci dimpotrivă, statornici. Poziția geografică, caracterul poporului, tradițiile lui țin de acești factori.Cum se desprinde din opera lui Nicolae Iorga imaginea a ceea ce am putea numi „permanențele istoriei românești" ? Evident, nu se pune problema să le enumerăm, în spațiul re- strîns al unui articol pe toate, și să le ilustrăm cu citate ample. Dar citeva cred că sint mai reliefate și trebuiesc neapărat reținute.In primul rind, faptul, subliniat și demonstrat de Iorga prin întreaga sa operă și prin citeva lucrări special dedicate temei, că istoria românilor nu este o istorie „provincială", marginală, periferică, ci, dimpotrivă, constituie necontenit unul epicentrele istoriei Iorga a preconizat istorie a Europeiperspectiva și de către învăța- ții spațiului sud-est european, în care rolul națiunilor din a- ceste locuri și locul poporului nostru în cadrul acestor națiuni să dobîndească reala concordanță cu adevărul istoric obiectiv, atestat de documente. „N-avem nici un motiv să continuăm a accepta istoria omenirii așa cum e scrisă, in chip divergent, după ambiții pe care nici o metodă nu Ie poate opri și infrina, de popoarele cele mari. Ci, profitind de poziția noastră geografică și de existența sin- teselor ce ni s-au impus, trebuie să fixăm linii și puncte de popas pentru viața lumii pe care ceilalți, chiar cind Ic văd, nu le țin în seamă" scria Iorga în 1929, în Probleme de istorie universală și românească.

ea din europene, constant o scrisă din

(Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII GUINEEABISSĂU
DECLARAȚIE SOLEMNĂ COMUNĂ încheierea convorbirilor oficiale

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
GUINEEA- ISSAU

La Palatul Republicii s-au încheiat. vineri după-amiază, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, tovarășul Luis Cabrai.
Reluind schimbul de vederi consacrat dezvoltării relațiilor dintre cele două țări, președinții Nicolae Ceaușescu și Luis Cabrai și-au exprimat convingerea că. în spiritul înțelegerilor la care au ajuns cu prilejul convorbirilor de la București, ra

porturile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, dintre România și Republica Guineea-Bissau, se vor extinde și întări continuu,
In folosul și spre binele ambelor popoare, in interesul cauzei libertății, păcii și progresului în lume.Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie. de înțelegere și stimă reciprocă.Republica Socialistă România și Republica Guineea- Bissau,Luînd în considerare relațiile de prietenie existente între cele două țări și popoare,Hotărîte să folosească toate căile pentru a dezvolta cooperarea între ele,Conștiente de răspunderea ce revine fiecărui stat, indiferent de sistemul politic, mărime sau nivel de dezvoltare, pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în lume, bazat pe respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.Subliniind necesitatea respectării sincere și ferme de către toate tarile a principiilor dreptului international universal recunoscute : respectarea independentei și suveranității naționale, deplina egalitate în drepturi, integritatea teritorială și neamestecul în treburile interne ale altor state. avantajul reciproc, renunțarea la forță și la folosirea forței în relațiile internaționale și respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării sale,Reafirmînd dreptul și obligația tuturor statelor de a participa la reglementarea problemelor internaționale, de a contribui astfel la instaurarea unui climat de pace.Convinse că dezarmarea generală și completă și în primul rînd dezarmarea nucleară reprezintă un factor vital pentru asigurarea păcii în lume. Subliniind dreptul suveran al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naționale în conformitate cu interesele sale fundamentale si de a avea acces nestînjenit la știința și tehnologia modernă,Salutînd victoriile obținute de mișcările de eliberare națională din Africa în lupta pentru cucerirea independenței naționale, hotărîte să a- corde și în viitor întregul lor sprijin mișcărilor de eliberare națională din teritoriile care se mai găsesc încă sub dominație colonială,Hotărîte să continue a-și aduce contribuția la lupta pentru lichidarea definitivă a colonialismului, neocolonialis- mului, rasismului și politicii de apartheid, la lupta împotriva politicii imperialiste de forță, dominație și agresiune,Subliniind că realizarea

securității, destinderii și păcii internaționale este nemijlocit legată de instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, lichidarea subdezvoltării și asigurarea progresului economico-social al tuturor țărilor, în special al țărilor în curs de dezvoltare, pentru a se asigura apropierea nivelurilor de dezvoltare ale tuturor statelor,I. Declară solemn voința șl hotărîrea lor comună :a) de a dezvolta relații de prietenie și colaborare în toate domeniile de interes comun ;b) de a promova relații de cooperare economică și schimburi comerciale reciproc avantajoase ;c) de a încuraja și facilita schimburile și colaborarea în domeniile învățămîntului, culturii, artei, sănătății, sporturilor, contribuind în acest fel la dezvoltarea relațiilor de prietenie și înțelegere între cele două țări ;d) de a se consulta și coopera în acțiunile inițiate de comunitatea internațională în scopul favorizării progresului economic al tuturor țărilor în curs de dezvoltare.II. Proclamă solemn voința lor comună de a fundamenta relațiile dintre ele. precum și relațiile cu toate celelalte state, pe următoarele principii :1. Dreptul sacru al fiecărui stat la existență liberă, la independentă și suveranitate națională, la pace și securitate ;2. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide de sine stătător soarta, de a-și alege și dezvolta liber sistemul politic, economic si social, corespunzător voinței și intereselor proprii, fără nici un amestec din afară ;3. Egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime, situație geografică, nivel de dezvoltare, orînduire socială, apartenența sau neapartenența la a- lianțele militare ;4. Dreptul fiecărui popor la dezvoltare și progres, la exercitarea suveranității depline asupra resurselor sale naturale ;5. Obligația statelor de a nu Interveni, sub nici o formă, sub nici un pretext șl în nici o împrejurare, în treburile in-

teme sau externe ale altor state ;6. Respectarea inviolabilității frontierelor și a integrității teritoriale a- fiecărui stat și, drept consecință, abținerea de la orice tentativă îndreptată împotriva unității naționale sau a integrității teritoriale a altui stat, care constituie o atingere gravă adusă păcii și securității internaționale ;7. Obligația statelor de a se abține, în relațiile lor internaționale, de la amenințarea cu forța sau folosirea forței, sub orice pretext, în orice împrejurare și sub orice formă, precum și de la orice fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură împotriva altui stat ;8. Dreptul inerent al fiecărui stat de a se apăra cu toate mijloacele împotriva oricărui atentat Ia adresa suveranității și independenței sale naționale, inclusiv cu cele militare în cazul că este supus unei agresiuni armate ;9. Obligația tuturor statelor de a reglementa diferendele lor internaționale în toate împrejurările numai prin mijloace pașnice ;10. Dreptul fiecărui stat de a participa, în condiții de deplină egalitate, la examinarea și soluționarea problemelor internaționale de interes comun ;11. Dreptul șl îndatorirea statelor, indiferent de orânduire socială, de a coopera între ele — pe baza avantajului reciproc — în toate domeniile, în școpul menținerii păcii și securității internaționale, al favorizării progresului economic și social al tuturor națiunilor și, în primul rînd, al celor în curs de dezvoltare ;12. Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces la cuceririle științei și tehnicii;13. Obligația statelor dea-șl îndeplini cu bună credință angajamentele asumate în conformitate cu dreptul internațional.în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii fundamentale ale dreptului internațional sînt strîns legate între ele și fiecare trebuie să fie interpretat în contextul celorlalte. Toate statele trebuie să respecte în mod strict aceste principii în relațiile dintre ele.

III. Declară solemn hotărîrea lor comună ca, împreună cu toate celelalte state, să acționeze cu fermitate pentru :— a dezvolta relații de prietenie și colaborare cu toate statele, pe baza principiilor sus-menționate și a acționa pentru adoptarea de măsuri efective menite să promoveze pacea. destinderea între toate statele și cooperarea în întreaga lume;— a lărgi colaborarea între ele și cu celelalte state în vederea îmbunătățirii și democratizării activității Organizației Națiunilor Unite și întărirea rolului său în realizarea colaborării între toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte;— a instaura relații bazate pe deplină egalitate în drepturi între toate națiunile lumii, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și.- alege sistemul său social-politic;— a acționa cu fermitate pentru realizarea unor măsuri eficiente de dezarmare generală. în primul rînd dezarmare nucleară, pentru ca popoarele să-și poată consacra nestingherit eforturile dezvoltării și progresului spre o viață liberă și prosperă;— a milita pentru stabilirea de raporturi juste și echitabile între state, pentru adoptarea de măsuri hotărîtoare în vederea lichidării rapide a decalajului între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;— a se sprijini reciproc, ca țări în curs de dezvoltare, pentru soluționarea problemelor complexe ale situației economice internaționale, în vederea instaurării unei noi ordini economice și politice, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.IV. în vederea rezolvării problemelor legate de punerea în aplicare sau interpretarea prevederilor prezentei Declarații solemne corffune. Republica Socialistă România și Republica Guineea-Bissau declară voința lor comună de a se consulta la diferite niveluri, folosind căile diplomatice. schimburile de vizite șl întâlnirile periodice ale reprezentanților lor.întocmită la București, la 9 aprilie 1976, în două exemplare originale. în limbile română și portugheză, ambele texte avînd aceeași valoare.

PREȘEDINTEI! LUIS CABRAL A FOST. VINERI DIMINEAȚA, 
OASPETE NE COMBINATULUI PETROCHIMIC BRAZIPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, și persoanele oficiale care-1 Însoțesc în vizita o- ficială în țara noastră au fost, vineri dimineață, oaspeții Com

binatului petrochimic Brazi, unitate reprezentativă pentru dezvoltarea și nivelul tehnic atins de industria noastră chimică.în această vizită, tovarășul Luis Cabrai a fost însoțit de to
varășul Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, de alte persoane oficiale.La sosire, oaspeții au fost salutați de președintele Consiliului popular județean Prahova,
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Ion Cîrcei, de primarul municipiului Ploiești, Ion Paraschiv, directorul general al Centralei de rafinării și petrochimie, A- drian Stoica, de un mare număr de muncitori chimiști.Expoziția de produse, machetele prezentate ilustrează elocvent dezvoltarea dinamică a a- cestul combinat, a întregii industrii petrochimice din țara noastră. Rețin atenția eforturile depuse în vederea valorificării superioare a țițeiului, parte integrantă a amplului program de punere în valoare a bogățiilor naționale, rezultat al politicii realiste promovate cu consecvență de conducerea partidului și statului, în vederea ridicării potențialului industrial al întregii țări. In acest context, se reliefează preocupările pentru diversificarea producției, subliniin- du-se'\că nomenclatorul combinatului cuprinde în prezent peste 600 de produse de bază pentru industria de fire și fibre sintetice, cea a maselor plastice, er- bicidelor și insecticidelor, din care o mare parte sînt exportate in mai mult de 50 de țări. Paralel cu aceasta, se arată că majoritatea complexelor procese industriale de aici poartă marca gîndirii tehnice românești, performanțele ridicate ale instalațiilor fiind apreciate și pe alte meridiane unde acestea funcționează sau se află în curs de instalare.In fața tablourilor de comandă din secțiile de reformare catalitică și piroliză, înaltul oaspete are ocazia să constate nemijlocit gradul înalt de automatizare a acestor instalații, ceea ce le a- sigură o mare productivitate și calități superioare produselor.Luîndu-si rămas bun. șeful statului Guineea-Bissau felicită colectivul acestei unități pentru succesele obținute și notează in cartea de onoare : ..Complexul petrochimic ne-a impresionat prin nivelul tehnicii sale avansate. Pentru noi. aceasta este o dovadă concretă a mărețelor transformări înfăptuite în această țară frățească sub conducerea marelui Partid Comunist Român, realizări puse în slujba progresului și bunăstării poporului român, a umanității".La întoarcere, coloana oficială străbate municipiul Ploiești, Oaspeții au prilejul să aprecieze noua carte de vizită a orașului — modernele ansambluri de locuințe, zona centrală —, care o- feră o imagine a preocupării permanente a partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor ce muncesc, pentru ridicarea nivelului de civilizație al României socialiste.
COMUNICAT COMUN CU PRIVIRE IA VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT AL REPURLICII GUINEEA-BISSAU, LUIS CARRAL
La Invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, Luis Cabrai, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 7—10 aprilie 1976.în cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă cordială, de sinceră prietenie și deplină înțelegere, cei doi președinți au procedat la un schimb de păreri privind relațiile dintre cele două țări, dintre Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde, au abordat unele probleme ale situației internaționale actuale.Cei doi președinți au apreciat că există perspective favorabile de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare între țările lor în domeniile cooperării economice, schimburilor comerciale și culturii, menite să contribuie la valorificarea superioară a resurselor naturale și umane ale celor două țări.în dorința de a dezvolta o colaborare fructuoasă în domenii de Interes reciproc, în spiritul prieteniei statornicite între cele două țări și popoare, cei doi șefi de stat au semnat Declarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Guineea-Bissau. De asemenea, șefii celor două state au semnat Acordul de cooperare economică, tehnică șl industrială pe termen lung. Totodată, au mai fost semnate următoarele documente : A- cordul comercial pe termen 

lung, Acordul de cooperare în domeniul învățămîntului, științei și culturii, precum și un Protocol cu privire la unele acțiuni de cooperare economică.Președintele Luis Cabral a dat o înaltă apreciere succeselor înregistrate de România pe plan economic, social și cultural, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, programului de dezvoltare multilaterală a țării, stabilit de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, menit să asigure ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de bunăstare și prosperitate al poporului român. El a omagiat cu căldură politica externă clarvăzătoare promovată de șeful statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, orientată spre instaurarea unui nou sistem de relații internaționale, bazate pe justiție și echitate, care să garanteze tuturor popoarelor o dezvoltare liberă șl independentă.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. a exprimat calde felicitări la adresa poporului din Guineea-Bissau, a P.A.I.G.C. și a președintelui Consiliului de Stat, Luis Cabrai, pentru, cucerirea independenței de stat, ca urmare a luptei continue, plină de jertfe, dusă de mișcarea de eliberare și de poporul din această țară, precum și pentru rezultatele obținute încă din primii ani de luptă pentru reconstrucția națională.Dînd o înaltă apreciere relațiilor de prietenie și solidaritate militantă statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul African al 

Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde, cei doi președinți au evocat cu deosebită satisfacție convorbirile anterioare dintre conducătorii celor două partide, momente profund semnificative în evoluția strînselor relații dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., și și-au exprimat hotărîrea de a dezvolta în continuare aceste relații, convinși fiind că aceasta corespunde intereselor celor două ponoare, întăririi forțelor revoluționare care se pronunță pentru realizarea în lume a idealurilor de libertate socială si progres. Președintele Luis Cabrai a exprimat întreaga recunoștință a P.A.I.G.C. și a poporului din Guineea-Bissau pentru sprijinul permanent, politic. diplomatic, moral material, acordat de România atît înainte, cît și după do- bîndirea independenței naționale.Cei doi președinți au scos în evidență schimbările profunde care au loc în lume, în sensul afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a-și făuri viitorul în conformitate cu aspirațiile lor fundamentale, creșterea continuă a rolului și influenței forțelor progresului, democrației și păcii. Ei au reafirmat rolul important pe care țările socialiste, țările în curs de dezvoltare, statele nealiniate îl joacă în viața internațională, pentru instaurarea unui climat de securitate șl pace, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între toate națiunile lumii. Șefii celor două state au subliniat necesitatea dezvoltării relațiilor între state pe baza respectării stricte a principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional.

Cei doi președinți au relevat că o problemă vitală a zilelor noastre o constituie instaurarea unei noi ordini economice Internaționale, bazată pe raporturi de egalitate și respect între state, care să favorizeze dezvoltarea tuturor țărilor și, în primul rînd, a celor în curs de dezvoltare. Președintele Consiliului de Stat al Republici! Guineea-Bissau s-a referit cu cuvinte de înaltă apreciere la contribuția deosebită a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, la elaborarea conceptului noii ordini economice și politice mondiale. contribuției sale remarcabile la opera de edificare a securității și păcii în lume.Președintele Luis Cabral a exprimat satisfacția tării sale cu privire la admiterea recentă a Republicii Socialiste România în „Grupul celor 77“, apreciind aceasta ca o consacrare firească a activității internaționale a statului român, de colaborare pe o bază permanentă cu celelalte, țări în curs de dezvoltare. Președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat vii mulțumiri pentru sprijinul primit din partea Guineei-Bissau prietene la admiterea României în „Grupul celor 77“ și a subliniat hotărîrea României de a milita, neabătut, în continuare, împreună cu celelalte țări în curs de dezvoltare, pentru succesul luptei de edificare a unei noi ordini economice și politice internaționale.Cei doi președinți au subliniat rolul pozitiv al statelor nealiniate în întărirea solida

rității țărilor tn curs de dezvoltare, contribuția acestora la afirmarea noilor principii în -relațiile interstatale, la consolidarea păcii și promovarea unei largi cooperări internaționale. Șeful statului Guineea-Bissau a exprimat întregul sprijin al guvernului țării sale pentru participarea României în calitate de observator la Conferința a V-a la nivel înalt a țărilor nealiniate care va avea loc la Colombo (august 1976).Cei doi președinți au salutat cu satisfacție proclamarea independenței Republicii Populare Mozambic, Republicii Populare Angola, Republicii Capului Verde șl Republicii Democratice Sao Tomă și Principe. Ei au reliefat contribuția pozitivă pe care o aduc cauzei cooperării internaționale statele care au pus capăt dominației coloniale și s-au angajat în mod ho- tărît pe calea dezvoltării independente și progresului. Cele două părți au salutat proclamarea noului stat independent african, Republica Populară Angola, succesele hotărîtoare obținute de Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei, de către poporul angolez în lupta pentru apărarea independenței și integrității sale teritoriale și au exprimat convingerea că eforturile pe care poporul angolez le depune în vederea reconstrucției naționale în scopul edificării unei patrii noi, unite, prospere și democratice vor fi încununate de succes.Cei doi președinți și-au exprimat acordul cu măsurile adoptate de Guvernul Republicii Populare Mozambic privind 

ruperea tuturor relațiilor economice și comerciale cu Rhodesia. Părțile au reafirmat solidaritatea lor militantă cu lupta curajoasă a popoarelor Zimbabwe și namibian împotriva rasismului și a politicii de apartheid practicate în Africa australă.Cei doi șefi de stat au scos în evidență necesitatea întreprinderii de măsuri concrete și eficace care să ducă la realizarea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare. Ei au salutat eforturile făcute în vederea creării de zone de pace și libere de arme nucleare în diferite părți ale lumii și au exprimat sprijinul țărilor lor față de aceste acțiuni.Președintele Nicolae Ceaușescu a prezentat rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care constituie un moment deosebit de important în edificarea securității și dezvoltarea cooperării pe continentul european, subliniind necesitatea respectării riguroase, de către toate statele semnatare, a principiilor și prevederilor Actului final al Conferinței. Cei doi șefi de stat, pornind de Ia considerentul că pacea mondială este indivizibilă, au fost de acord că realizarea unui sistem real de securitate și cooperare în Europa va avea o influență pozitivă asupra păcii și securității în întreaga lume.Cei doi președinți și-au exprimat convingerea că realizarea unei păci drepte și durabile în regiunea Orientului Mijlociu trebuie să se bazeze pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, pre

cum și pe respectul drepturilor naționale, legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul de a-și crea propriul său stat, independent, ceea ce ar crea condițiile necesare garantării independenței, suveranității și integrității teritoriale tuturor statelor din regiune.Cei doi președinți au subliniat necesitatea îmbunătățirii și democratizării activității O.N.U., a întăririi rolului său în realizarea colaborării între toate statele. Ei au reafirmat necesitatea sporirii contribuției organizației mondiale la rezolvarea problemelor cu care este confruntată astăzi omenirea în vederea consolidării păcii și securității mondiale.Cei doi președinți și-au exprimat convingerea că vizita în Republica Socialistă România a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Guineea- Bissau, Luis Cabrai, va contribui la întărirea prieteniei și cooperării dintre cele două popoare. Ei au exprimat dorința de a promova și amplifica contactele la toate nivelurile între cele două țări, partide ți popoare.Cu ocazia vizitei, președintele Republicii Socialiste România și președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau au avut convorbiri oficiale, la care au participat :— din partea Republicii Socialiste România, tovarășii : Manea Mănescu, prim-minis- tru al guvernului ; George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe ; Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale ; Ion Bogdan, adjunct al ministrului minelor, petro

lului și geologiei ; Ion Stanclu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, și Valeriu Georgescu, ambasadorul român în Republica Guineea-Bissau ;— din partea Republicii Guineea-Bissau, tovarășii Victor Saude Maria, membru al Consiliuliui Executiv ai P.A.I.G.C., comisar de stat pentru afacerile externe; Ignacio Semedo, director general al cooperării Internationale ; Lorena Santos, director general al geologiei și minelor, și Luiz Candido, director al serviciilor de statistică și economie agricolă.în timpul șederii în România, oaspeții au vizitat obiective economice' și social-cultu- rale din Capitală și din județul Prahova. Pretutindeni, oaspeții au fost primiți cu deosebită căldură și ospitalitate, expresie a sentimentelor de sinceră prietenie și solidaritate pe care poporul român Ie nutrește fată de poporul din Guineea-Bissau.Președintele Luis Cabral a exprimat profunda sa gratitudine președintelui Nicolae Ceaușescu, poporului român, pentru calda ospitalitate care a fost rezervată pretutindeni delegației tării sale, în timpul vizitei în Republica Socialistă România. Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau a adresat președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, invitația de a efectua o vizită oficială la Bissau. Invitația a fost acceptată cu plăcere, ur- mînd ca data vizitei să fie stabilită ulterior, pe cale diplomatică.
București, 9 aprilie 1976
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Fotografia de lingă inimă

PARTIDUL 
fIncnrâ a luptei

și dăruirii revoluționare Tj—iff Mito ilfrr--- general alf.T.C. — in timpul unui miting din București,
octombrie 1944Ne aflăm în Muzeul de istorie a partidului, a mișcării revoluționare și democratice din România. Ne aflăm aici, împreună cu tinerii unei organizații U.T.C., veniți — așa cum se întîmplă nu o dată cu colegi de-ai lor din orice colț al țării — să aducă prinos de recunoștință, omagiu de inimă și cuget glorioasei noastre clase muncitoare, comuniștilor, a căror viață și luptă stau chezășie tinereții libere și fericite de astăzi, viitorului luminos. Privim chipurile limpezi și grave în umbra de mătase a marilor panouri și aerul solemn al încăperii se zugrăvește pe chipurile tinere cu contur de păsări și idei. Momente de adîncă emoție, clipe de neuitat. Fotoreporterul imortalizează pe peliculă o clipă unică : primirea carnetului roșu de utecist. Aici, în locul care evocă panoplia tumultuoasă a unei întregi istorii, sub semnul înaltelor idealuri ale poporului, acest moment se înscrie în marmura vie a memoriei cu literă incandescentă, nepieritoare. Carnetul — documentul ce atestă calitatea de membru al organizației revoluționare de tineret — va fi, pentru fiecare din cei prezenți, flacără din flacăra mare, comunistă, care luminează calea istoriei noastre, frîntură de foc nestins păstrată lingă căldura inimii. Momentul va înnobila cu răspundere și demnitate pe proaspătul utecist de astăzi, făcîndu-1 să simtă în permanență ceea ce este : demn continuator al tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, tînăr comunist.Asemenea momente le trăiesc, cu a- ceeași maximă intensitate, mii și mii de tineri care vizitează muzeul, muzeele, alte atîtea și atîtea locuri evocatoare ale eroismului revoluționar — șuvoi neîntrerupt în aceste zile premergătoare aniversării a 55 de ani de Ia crearea partidului — și care primesc, cu acest semnificativ prilej, carnetul roșu de utecist.Istoria luptei poporului pentru dreptate și libertate se petrece adînc în adîncul veacurilor, cu izvor în înseși momentele de naștere a românilor. Panourile sălilor ce pun pe chip solemnitate și în inimi emoție te poartă în urmă, pe firul unui timp întors ireversibil spre lumină și adevăr ; este timp trăit dens și sculptat cu scene vădind dragostea și jertfa dintotdeauna pentru dreptate ale poporului nostru, în numele ideii de libertate, al năzuinței către o viață mai bună. Stau la fruntariile luptei de secole pentru apărarea ființei naționale chipurile luminoase ale lui Mircea și Alexandru, Ștefan și Mihai, cărora poporul le-a zis — și istoria i-a consacrat — cel Bătrîn, cel Bun, cel Mare, Viteazul.Alte săli, alte sugestive momente : începuturile României moderne — nașterea clasei muncitoare. Panourile vorbesc, memoria documentelor veghează. Sfîrșit de veac XIX. Crește numărul întreprinderilor industriale, cresc gândurile muncitorimii ; apar și se ascut contradicțiile de clasă. Sfîrșit de veac XIX — momente semnificative în ceea ce privește maturizarea politică a clasei muncitoare, organizarea ei. Apar asociațiile muncitorești, se înființează cercurile muncitorești (mai tîrziu, cluburi ale muncitorilor), iau naștere cercuri de studii, sindicatele, se dezvoltă presa socialistă. Au Ioc greve al căror ecou persistă. Prind rod temeinic și definitiv ideile marxismului. Sfîrșit de veac XIX — etapă hotărîtoare în lupta clasei muncitoare : crearea în 1893 a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, primul partid politic al proletariatului.Secolul XX găsește astfel proletariatul român bine organizat, capabil să ducă lupta împotriva asupritorilor. Greva din 13 decembrie 1918 și greva generală din octombrie 1920 constituie puncte culminante ale unei neîntrerupte bătălii din care muncitorimea iese mai călită, ferm hotărîtă să continue asaltul pînă la victoria finală.

i, iată, răsfoind mai departe această impresionantă carte de istorie, inima tresare cu etnoție și mîndrie la pagina cea mai luminoasă și scumpă sufletului nostru ■; crearea Partidului ComunistRomân. Apărut pe solul fierbinte al încleștărilor de clasă, la 8 mai 1921, Partidul Comunist Român, cu rădăcinile adînc împlîntate în trecutul îndepărtat al zbuciumatei noastre istorii — în tradițiile progresiste de luptă necurmată a poporului român pentrueliberare socială, pentru apărarea independenței și ființei naționale — deschide noi orizonturi de luptă, apropiind biruința. Nu poate scăpa nimănui faptul că pe ordinea de zi a primului Congres al partidului este înscris punctul de semnificativă valoare — „Mișcarea tineretului". Partidul se lega astfel, încă de la constituirea sa, de viitorul patriei, de oamenii viitorului. Privim chipurile din fotografii, citim documentele și înțelegem că partidul însuși tînăr ca „act de naștere", era tînărprin chiar membrii săi. Tinerețe și cutezanță — trăsături definitorii ale partidului în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor sale sociale și naționale.

1 Mai 1939. Atpect de la marea aatynto aaj—itoi *■ toe—fttofl«munuti. ia cadrul ser;:—.:. cimpeneșci c r-.uvc.r-.—...Pildă de eroism și dirzenie. imbold tinereții noastre de astăzi. Au loc acum, în perioada imediat următoare creăm: partidului, momente de puternică încleștare între proletariat și burghezie, bătălii scăldate în singele clasei muncitoare. Numai între anii 1922 și 1923 au fost declarate 332 de conflicte de muncă, din care 100 de greve, cuprinzînd 600 000 de salariați. în 1932 numărul șomerilor ajunge la 300 000. Iată, astfel, doar un fragment al contradicțiilor, pe fundalul cărora grevele petroliștilor și ceferiștițor din ianuarie-februarie 1933 aveau să înscrie-pagini de epopee.Emoționante documente atestă că. în aceste împrejurări, Partidul Comunist Român, fidel intereselor vitale ale maselor populare, a militat activ în direcția asigurării unității de luptă a clasei muncitoare, a unirii tuturor forțelor democratice și progresiste, pentru dreptate și libertate socială și națională, pentru apărarea independenței și suveranității țării. în cadrul forțelor patriotice, antifasciste, în rîndurile cărora au luptat muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, indiferent de naționalitate, pentru apărarea democrației și a demnității patriei, au activat o seamă de organizații democratice și antifasciste de masă create de partid, cum sînt : Comitetul național antifascist (din care a făcut parte tovarășul Nicolae Ceaușescu), Liga muncii, Blocul pentru apărarea libertăților democratice, Frontul studențesc democratic, Asociația a- vocaților democrați, Amicii U.R.S.S., Ajutorul roșu etc.Și lupta continuă. Un moment de semnificativă importanță avea să-l constituie anul 1936, cînd, împotriva ascensiunii fasciștilor în Europa, a orientării reacționare a politicii oficiale române, in țara noastră ia ființă un front popular la care partidul atrage masele de oameni ai muncii. în acest an are loc răsunătorul proces de la Brașov, intentat grupului de antifasciști arestați din județele Dîmbovița și Prahova, grup din care făcea parte și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prezent la proces, scriitorul Eugen Jebeleanu relata în numărul din 6 iunie 1936 al ziarului „Cuvîntul liber" :„Duminică, Ia Brașov.O scăpărătoare zi de început de vară hohotește în toți copacii Tîmpei și pe toate străzile, încă pustii, Ia orele șase și jumătate dimineața.Este a patra zi din procesul intentat celor douăzeci și cinci de antifasciști din Dîmbovița și Prahova.Natura și-a revărsat, generoasă, peste tot orașul, coșurile de verdeață și rachetele de lumină. Poate de aceea închisoarea centrală a Brașovului se strînge mai mult între zidurile ei înalte și devine mai rigidă și mai cenușie. Acolo, sus, în dosul zăbrelelor, deținu- ții — ne gindim — trebuie să doarmă încă.Pătrundem în curtea temniței.Ne-am înșelat.N-au apărut încă bine zorile, șl somnul, pasăre chinuită, a zburat.

Aspect de la manifestația din 24 februarie 1945, împotriva guvernului reacționar Rădescu

Iată, aa lutșsl te arate, la ferestrele împărțite in pătrate, capete.Advocatul care mă itunțrțte r»a<i pe directorul închisorii să-i ingad=:e • convorbire ce doi dintre deținuta antilasciști : TarnovsXi ț> Ceaațescn. Aceștia doi au test condamnați, pe loc. ca o zi mai inainte, pentru că ar B ultragiat, in ședință. consliaLPrimul a primit o pedeapsă de cincisprezece zile închisoare și al doilea (pentru faptul de a se B solidarizat ca cel dinții) șase luni.Un gardian ni-i aduce pe umindoi Vin spre noi, surizind. Fețe senine. Ceausescu e un copil. Dar un copil cu o inteligență de o maturitate surprinzătoare. E scund, slab, cu ochii mici și vioi, două boabe de piper. Vorbește limpede, puțin prea repede, parcă voind să spună deodată tot ce știe. Are nouăsprezece ani. dar a văzut și a pățit ca pentru nouăzeci".în ziua în care apărea reportajul, după o deliberare ce cinci ore și jumătate, la Brașov se prcnur.ța verdictul. Ani de temniță, ani gre: de temniță, înfruntați cu bărbăție și eroism, cu nestrămutată încredere în izbinda zilei de mîine, în care comuniștii transformau pînă și cele mai temute închisori în adevărate școli de formare și educare revoluționară.în muzeu se află ușa originală a uneia din celulele Doftanei și pasul în preajma acestei uși se înfioară de emoție, în timp ce gindul se închină cu pioșenie în memoria celor căzuți. A celor între care nu puțini au fost tineri, căzuți eroic, alături de alți mi- litanți, pe baricadele luptei conduse de partidul comunist. Privim și reținem : eroul utecist Petre Gheorghe, ars cu fierul roșu la tălpi, înțepat cu ace sub unghii, cu coastele și maxilarele rupte, chinuit trei săptămîni, zi și noapte, fără a i se putea smulge date asupra activității'partidului, a Uniunii Tineretului Comunist; eroul utecist Filimon Sîrbu, care în fața Curții marțiale a Corpului 2 armată a spus : „Nu recunosc decit o singură instanță, clasa muncitoare și partidul ei; eroul utecist Vasile Roaită. brăzdat de baionete, dar cu mîna încleștată pe sirenă, pe al cărui act de deces s-a scris cu un sarcasm fără limite „Omor scuzabil* ; eroii ute- ciști Constantin Godeanu și Alexandru Rusu, căzuți pe frontul antihitlerist, pentru zdrobirea definitivă a mașinii de . război germane.Eroi ciinoscuți, numeroși alți eroi necunoscuți, tineri ostași credincioși al partidului, care s-au jertfit pentru tinerețea timpului prezent, a căror amintire generația tînără a patriei socialiste o păstrează în chenarul curat și proaspăt al inimii, al cugetului.Pe măsură ce evenimentele sînt mai apropiate timpului nostru, emoția devină tot mai puternică. Pregnanța faptelor poate fi dovedită nu doar de documentul inserat în arhivă sau muzeu, ci de însăși conștiința, memoria unor
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Era In 1939. Fascismul amenința tot nțr^*T.:<* lumii hotarul»*^***4>y t loc cc in memoriaea un memen: de excepțională însemn irate în lupta pentru libertate soctală ș; națională. în lupta antifascistă, se înscrie marea manifestație de la 1 Mai 1939 din București. Parcurgem presa timpului, documente de epocă. Din relatări, din fotografii, din notele redactate in birourile Siguranței desprindem cu emoție imaginea acelui moment de vibrant eroism muncitoresc. .Scânteia* ilegală scria : -1 Mai. Dimineața. ora 9, Pe Calea Călărași și străzile vecine — grupări de cetățeni se grăbesc spre sala Tomis. Lingă biserica St. Vineri — agenți. lingă Tomis — agenti. toată poliția Capitalei e pusă in picioare pentru a împiedica sărbătorirea Intiiului Mai ca zi de luptă a clasei muncitoare. (_) Tomis. Sala și curtea e arhiplină. Iată-i pe sindicaliștii din str. Dristorului. iată-i pe cei din Izvor, Uranus. De-asupra capetelor mulțimii. muncitorii inalță pancarde antifasciste : „Să apărăm granițele țării impotriva agresorului hitlerist !“, „Trăiască independenta națională a țării !“, Jos fascismul ! Amnistie pentru deținuții antifasciștiPrivim fotografia. Chipuri de mani- festanți încrezători în destinele poporului, în victoria dreptății și libertății. Pentru noi, pentru generația tînără, care sărbătorim ziua de 1 Mai sub semnul muncii libere, creatoare și al împlinirii celor mai îndrăznețe vise, evocarea acelei grandioase manifestații de luptă din mai 1939 are, între multiplele semnificații, și pe aceea de a afla — așa cum o atestă documentele timpului — printre organizatorii de frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. într-o notă a Siguranței, din 2 mai 1939, se scrie : „Eri după amiază, la stadionul Ministerului Muncii din Parcul Veseliei, a avut loc serbarea cimpenească a muncitorimei din Capitală, pentru ziua de 1 Mai. Iliescu Eftimie și Nicolae Ceaușescu, ultimul fost condamnat la trei ani inchisoare pentru activitate comunistă, pedeapsă executată, au strigat la terminarea serbărei lozinca comunistă „Trăiască Frontul Popular".Tovarășul Eftimie Iliescu își amintește astăzi : „Retrăiesc cu puternică emoție acea zi de mai 1939, pentru a cărei izbîndă s-a acționat cu răspundere comunistă, cu multă vreme înainte. Activam pe atunci in cadrul sindicatului din ramura textile, pielărie și Încălțăminte. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in mijlocul nostru a Însemnat pentru noi, pentru organizația de tineret, o puternică înviorare a muncii, organizarea întregii noastre activități. Nouă, tinerilor, ne cerea să ne pregătim temeinic, să ne însușim teoria marxistă, să participăm hotărît la acțiunile concrete, practice, ale partidu- 

M Decembrie 1947, Poporul, călăuzit de partid, iși ia in stăpinire definitivă propriul destin

I Iul. Ne mai cerea să citim, să ne formăm • cultură solidă. L-am cunoscut, astfel, pe omul, pe tînărul revoluționar dirz. hotărît, foarte serios, care făcea totul pentru a-și duce la indeplinire sarcinile încredințate, ori- cit ar fi fost de grele. Sint numai citeva din trăsăturile constante ale comunistului care și-a dedicat viața cauzei partidului și poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, care ne conduce cu înțelepciune și cutezanță revoluționară spre făurirea unei patrii cit mai prospere, spre comunism — țelul luminos pentru care am luptat și în acea zi de neuitat a lui 1 Mai 1939".Acel Mai 1939 dovedea încă o dată că în România, în mișcarea muncitorească, în rîndurile maselor largi ale populației exista voința fermă de împotrivire față de războiul pus la cale de Germania fascistă.
★Anii războiului. Pentru partid — ani de adincă și grea ilegalitate. Din această perioadă, chiar și fotografiile sînt puține. Pentru că o fotografie, ca și o lozincă strigată în 1939, însemna prețul unor sacrificii deosebite.Avem în față, totuși, o fotografie, un portret însoțit de textul : „Cine îl cunoaște ? Individul a cărui fotografie se publică mai sus a fost găsit mort în noaptea de 4 Mai Ia ora 23,30 la intersecția Lizeanu — șos. Ștefan cel Mare, probabil in urma unui accident de circulație. Cadavrul a fost ridicat și depus la Institutul Medico Legal. întrucît nu s'au găsit asupra Iui acte de identitate, rudele și prietenii sunt invitați să-l recunoască și eventual să ia cadavrul în primire".„Decedatul", tovarășul Nichifor Stere, ne deschide ușa casei sale și stă de vorbă cu noi. Astăzi pensionar, ne declară : „Cînd apărea fotografia în ziare eu mă aflam în beciurile Siguranței. Era un truc folosit de poliție pentru a afla casele conspirative, tovarășii de luptă". Tovarășul Nichifor Stere ne vorbește apoi despre „formele specifice de luptă ale acelei perioade, despre prezența tinerilor în bătăliile grele, organizate și conduse de partidul comuniștilor". Intre altele, ne evocă o importantă acțiune de luptă a partidului, desfășurată în timpul dictaturii militare anto- nesciene : manifestația antifascistă din București, de la Obor, din 3 noiembrie 1940, la care a contribuit din plin Uniunea Tineretului Comunist. Această manifestație a reprezentat una din acțiunile antifasciste de amploare din Europa acelui timp și a avut un mare răsunet intern și internațional, fiind comentată, chiar în ziua următoare, de posturile de radio din capitalele unor țări ale coaliției antihitleriste.Folosind toate mijloacele posibile de luptă, partidul a acționat cu hotărîre și fermitate, cu neabătută consecvență, pentru canalizarea într-un unic șuvoi a tuturor forțelor progresiste, democratice ale maselor largi populare, în vederea apărării independenței naționale, 
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Integrității și suveranității țării. Acțiuni organizatorice pentru atragerea unor mase cît mai largi la lupta antifascistă, acte de sabotaj a mașinii de război, bătălii aprige sub aprigă teroare, care aveau să se reverse în marele moment, decisiv pentru soarta po-, porului român — Insurecția de la 23 August 1944. August 1944. Eliberarea. Răsărit de lume nouă. Un timp, după cum zice poetul, „al zilelor care devin istorice / Chiar de la prima ceasului bătaie".Dar, pentru istoria nouă a acestor zile, bătălia continuă, baricadele luptei se întețesc, avînd în frunte Partidul Comunist Român care, călit în lupte și jertfe, dobîndise rolul de stegar al aspirațiilor poporului. Partidul conduce masele pe direcțiile principale de acțiune : lupta cu arma în mînă, pe front, pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste ; asigurarea producției și a celor necesare ducerii războiului ; înfăptuirea reformelor democratice ; instaurarea puterii populare. Pe frontul reconstrucției, al redresării economice a țării erau încă multe de făcut. La opera de refacere a țării, munca voluntară a tineretului avea să cunoască dimensiuni nebănuite. într-unul din primele numere ale ziarului „Scînteia tineretului" (noiembrie 1944) tovarășul Nicolae Ceaușescu scria : „Tineretul nu trebuie să aștepte ca măsurile să vină „numai de sus" ; el trebuie să treacă cu propriile forțe la democratizarea vieții sale".Tineretul — stau pildă numeroase dovezi — a fost întotdeauna alături de partid în ampla bătălie de democratizare a țării....Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, 1944— 1945. Perioadă de luptă pentru răsturnarea guvernului Sănătescu—Rădescu. Mitingurile și demonstrațiile se țin lanț, culminînd cu ampla manifestație de la 24 februarie 1945.Iată o fotografie tocmai din acel moment. Cum ar putea să n-o păstreze lîngă inimă tehnicianul Achim Șofîlcă de la întreprinderea Optică Română, aflat atunci între miile de manifestanți din fața palatului regal ! „Eram tînăr, abia ieșit lucrător și activam în cadrul organizației U.T.C. din fabrică. Comuniștii ne anunțaseră de dimineață. Am mobilizat pe loc ucenicii, ceilalți tineri— toți la fel de săraci, Ia fel de setoși de dreptate — și în rînduri compacte am pornit spre palat. Alături de mine se aflau mulți colegi, între care Gheorghe Constantinescu, Constantin Manea— și astăzi colegi de muncă, pe atunci agitatori uteciști. Pe drum, șuvoiul nostru s-a făcut rîu, rîul fluviu, iar fluviul a devenit mare în Piața Palatului. Atunci am înțeles o dată în plus ce înseamnă forța de organizare și acțiune a clasei muncitoare, a partidului comunist. Am participat și Ia alte acțiuni, n-am lipsit nici în ziua de 6 martie la mitingul din Piața Unirii, organizat cu prilejul instaurării guvernului dr. Petru Groza. Partidul, poporul cîștigau o mare victorie".Da, o mare și semnificativă victorie— guvern democratic, pe vrerea poporului, după aspirațiile sale. Se adîn- cea amplul proces de democratizare a țării, începeau marile reforme : 918 000 de țărani săraci intrau în posesia pă- mîntului ce li se cuvenea, se presim- țeau ecourile Naționalizării. Poporul, călăuzit de partid, își lua în mîini propria soartă. Și pentru ca soarta să fie pe deplin cea meritată era nevoie de încă un act. Acest act s-a petrecut la 30 Decembrie 1947, prin abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române. „Mă aflam atunci, împreună cu numeroși tovarăși de muncă, la marea demonstrație populară din Capitală — ne declară Hristache Antona- che, șeful atelierului forjă de la întreprinderea „23 August", Erou al Muncii Socialiste. Imaginea acelei imense bucurii, a horei pe care mă faceți a- cum s-o revăd în fotografie, o păstrez mereu în inimă".Imagini, multe și nenumărate imagini, compunînd generos tabloul unei îndelungi și glorioase tradiții de luptă. Imagini — doar parte din ele reținute pe peliculă sau pe suportul totuși perisabil al documentului — încrustate trainic și durabil în mintea și inima noastră, a poporului, dăltuite pentru totdeauna în granitul prețios al operei pentru care s-au purtat aceste lupte.Timpul prezent al generației noastre — continuare sub același triumfător stindard al partidului — este timpul eroismului în muncă, al jertfei și abnegației pe marile șantiere ale construcției socialiste, al spiritului revoluționar în făurirea unei lumi și unui om nou.Acum, fiecare faptă, fiecare nouă realizare înseamnă o imagine a izbîn- zilor noastre de fiecare zi. Și fiecare, toate la un loc, întregesc minunata imagine a patriei — visată și edificată — pe care o purtăm lîngă inimă, cu recunoștință fierbinte celui care îi conduce destinele — Partidul Comunist Român. Pagină realizată de
ION ANDREIȚA
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VALORILE
TEATRULUI
STUDENȚESC

la începutul a- Cluj-Napoca ceaDesfășurată cestei luni la de-a X-a ediție a Festivalului național al teatrului studențesc a avut privilegiul de a se raporta la evenimente cu adinei rezonanțe ideologice și politice in viata națiunii noastre. Aniver- ------  -'■„ j- —s j- i„ crearea Congres și cul-sarea a'35 de ani de la partidului, aproniatul al educației politice turii socialiste și aniversarea a o sută de ani de la cucerirea independentei de stat a României, evenimente cărora studenții comuniști le-au dedicat prinosul artei lor, au constituit, de fapt, direcțiile tematice e- sențiale pe care s-a axat repertoriul unor dense și complexe manifestări.Dominanta festivalului a fost poezia, iar specia dramatică cea mai răspîndită, colajul lite- rar-muzical-coregrafic. Spectacolele care au atras în mod deosebit atenția, distinse în final cu cele mai înalte titluri ale festivalului, au consacrat colajul ca gen de spectacol, l-au definit, l-au impus'. Este vorba mai ales de spectacolul Avram Iancu, al Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca, și de cel al formației „Podul" a Casei de cultură a studenților din București cu Poem pentru 24 de ore.Raportat însă nu numai la prf’c 'lenta ediție de acum doi ani ue la Craiova, ci și la dezideratele și obiectivele fundamentale ale teatrului studențesc, actualul festival reprezintă un reper atit prin orientarea consecventă și clară spre tematica de esență patriotică și de substanță autentic politică (au rezultat de aici spectacole mature, vibrante, revoluționare) cit și spre formele „eficiente" din punct de vedere artistic și educativ. Poate că — așa cum s-a spus — festivalul a fost în totalitatea sa un imens colaj de texte, gesturi scenice, montări care realizează, prin coerența ideii politice și atitudinii revoluționare pe care le abordează, o imagine monumentală. Cu alte cuvinte, teatrul studențesc este la vremea maturității sale, vreme la care orice tendință de înnoire, orice propunere care aduce în prim plan atitudini artistice și forme specifice sînt nu nuihai justificate, ci și aș-

unei arte cu valoare educativ- patriotică.Și sub raportul „amănunte- lor“ semnificative, festivalul de la Cluj-Napoca a adus unele clarificări și a ridicat unele semne de întrebare. Să ne referim mai intii la originalitatea mijloacelor de expresie. După cum se știe, formația lansat o formulă de care, preluată, a pus dență un anumit gen nierism (clișee, gesturi, rezolvări scenice). Mai sint apoi directori de scenă care incarcă inutil spectacolele. înăbușind frumusețea și puritatea mesajului, sau care nu fac nici un efort de interpretare a partiturii scenice. (Am cita, in acest sens, spectacolul cu piesa istorică „Curcanii" de Grigore Ventura. susținută de Institutul medico-farmaceutic din Cluj- Napoca, și cel cu „Mormintul eroului necunoscut". prezentat de Institutul Suceava).Dar ceea ce seamă atenția trului studențesc este lipsa selor, a textelor de strictă tualitate. Teatrul nu reflectă decit în parte universul studențesc, integrat organic versul vieții noastre cu specificul și liniile forță. Cauza nu poate lipsa de contact intre literare

Podul a spectacol in evi- de ma-

pedagogicatrage mai în mișcarea

tea cenaclurilor

dineu tea- pie- ac-
în uni- noi. dar sale de fi deelt activita- ale

LAUR

nu nuihai justificate, ci teptate.E timpul deci să ne întrebări mai directe specificului și destinului punem asupra _______ __  teatrului studențesc și chiar al acestor festivaluri pentru că, deocamdată, ele sint formele fundamentale de emulație artistică și de clarificare. Se susține, de pildă, că aprecierea spectacolelor care se prezintă nu trebuie să fie neapărat valorică. A- ceasta ar știrbi, chipurile, caracterul sărbătoresc, de bucurie deplină, al teatrului studențesc. Părerea nu se susține, credem. Caracterul de competiție nu știrbește cu nimic bucuria creației. La această ediție, la care au participat 20 de formații, s-au acordat nu mai puțin de 19 premii colective și individuale. Extinsă, menținută, practica premierii de complezență, pentru încurajare, ar putea duce la anularea criteriilor de apreciere, viciind tocmai valoarea spectacolelor. E adevărat, neîncurajarea vedetismului și veleitarismului, îndrumarea mișcării teatrale studențești nu spre profesionalizare artistică (aceasta ar contrazice însăși rațiunea de a fi a teatrului studențesc), ci spre autenticul trăirii sint atitudini în totul justificate. Dar. dacă pentru materializarea lor s-a ales calea neraportării la criteriul valoric. credem că e o greșeală. Forța de grup a teatrului studențesc rezidă în pasiunea pentru teatru, în promovarea

studenților și formațiile de teatru.Festivalul s-a Încheiat cu colocviul „Teatrul studențesc, formă de educație politică și patriotică*, unde s-au spus lucruri interesante. Dar cum și de către cine î Pe un ton excesiv didactic și aproape numai de către indrumătorii mișcării artistice studențești. Edificatoare este, in acest sens, opinia studentei Săra Felszegi de la I.M.F. Tirgu-Mureș : „La colocviu s-au făcut aprecieri asupra spectacolelor, dar studenții n-au prea luat cuvintuL Doream o discuție colegială despre problemele noastre, despre ceea ce vrem să organizăm de acum Înainte, despre cea mai bună cale de urmat : doream o Înțelegere de principiu pentru realizarea unor schimburi și turnee*.Cu toate acestea, festivalul de la Cluj-Napoca «-a detașat de precedenta ediție prin o mai precisă înțelegere a spiritului revoluționar al teatrului, prin- tr-o abordare directă a teatrului istoric și prin competența incursiunii in spiritul folcloric românesc. Faptul e confirmat și de succesul pe care l-au avut spectacolele studenților în Întreprinderi șt instituții din municipiul Cluj-Napoca. In sate ș: orașe din județ.
GRIGORE TRAIAN POP

EAȚII

1. Formația de teatru a Casei de cultură a rrtutenflTr din Cluj-
Napoca pentru colajul „AVRAM IANCV revistelor „Viața
studențească" și „Amfiteatru").

2. Formația de teatru „Podul" a Casei de cultură a studenților 
din București pentru spectacolele „Ștefan Vodă- ș: „Potm pentru 
24 de ore".

3. Formația Casei de cultură a studasHtor din Brașov pentru sett
ee am. aparțin acestuitimentul patriotic relevat in colajul „Cu toc 

pâmfnt“.
4. Formația de teatru a Universității d:a 

mentul patriotic relevat în montajul ..Peste
5. Formația de teatru a Casei de culturi 

Mureș pentru regie și interpreuire în spectacolul In limba ma^darA 
„Prometeu“.

6. Formația I.I.S. Pitești pentru transpunerea 
mitic .,Manole“ in colajul ,.-Meșterul Manele*.

7. Formația de teatru a Casei de culturi a 
Mureș pentru valorificarea scenîeâ a baladei 
tajul „Miorița*.

8. Formația Casei de culturi a stil dan țiibr din Timișcara penrru 
valorificarea poeziei contemporane tn colajul tn limba germani 
„Pentru câ iarba crește in sus*.

9. Formația Fa - * - -
nea tematică In tea:rul-docurr.ent. în r?.a. fi sau a nu fi*.

10. Formația Facultății de construe - i. îiriecmrA a LP.
Timișoara pentru plasticiza rea imaging sren.ee in eola:-l «Nici o 
apă nu se întoarce decit nor*.

11. Formația I.M. Petroșani pemru msp-rație din aeru>„--a-.e în 
montajul li te rar-cor eg rafie „Lacrima soarelui*.

INTERPRETARE INDIVIDUALA:
Ileana Georgescu (Bucureș::): Klara Zakarias (Tg. Mureș): Ga

briela Radacovici (Iași): Mariana Oncescu (Piieșu: : Anca Prisâ- 
caru (Tg. Mureș); Mariana Barna Te. M res Silvia CovaLiue 
(Cluj-Napoca); Lia Voinea (Cluj-Napoca) • Dorina Gocan (Cluj- 
Napoca) ; Iustina Crișan (Cluj-Napoca); Smaranda Serban 
doara); Mihaela Petrovan (Cluj-Napoca); loan Clopoțel (Pzeș- 
Bogdan Pătrașcu (București); Constantin Ghinitâ (Bucureș*.-. : Fe- 
rene Gyergey (Tg. Mureș)j Romujus Mihălteanu (Brass : Remus 
Lingureanu

seen:?* a motivuluiotudenților du» Tg. „Miorița- tn r.oe-

(Cluj-Napoca); Lucian Pop (Tg. Mureș).

DUPA-AMIAZA, tn 
de-a zecea ediții a 

Festivalului național al artei stu
dențești, la Sala mică a Palatu
lui din Capitală au lost inaugu
rate întrecerile secțiunii „Forma
ții corale și instrumentale, soliști 
vocali și Instrumentiști".

Timp de trei zile, aproximativ 
1 200 de mesageri al artei stu
dențești din Cluj-Napoca, Iași, Ti
mișoara, Tg. Mureș, Brașov, Cra
iova, Bacău, Oradea. Ploiești, Hu
nedoara și București, vor pre
zenta un repertoriu variat în care 
vor predomina creații cu un bo
gat conținut politic și educativ.

Printre formațiile participante 
se remarcă laureatele preceden
tului festival, corurile centrelor 
universitare Cluj-Napoca și Tg. 
Mureș, precum și Orchestra de 
cameră a Universității din Timi
șoara.

• VINERI 
cadrul celei

n PESTE 
SUCEAVA, 
nifestările

CÎTEVA ZILE, LA 
se vor desfășura ma- 
formațiilor folclorice

din cadrul Festivalului national 
al artei studențești.

Avind să-și apere un binemeri
tat prestigiu — marele premiu tn 
197#. premiul intii și mențiunea 
acordată de „Scinteia tineretul-:* 
în 1972, titlul de laureat în 1974 
— ansamblul artistic al studenți
lor maramureșeni s-a pregătit in
tens, cu deosebită atenție. încă 
din primele zile ale anului. Sub 
îndrumarea competentă și stărui
toare a instructorului coregraf 
Gavril Ghiaur, a profesorilor Mi- 
bai Ică. Vasile Petruțiu și Gneor- 
ghe Bondrea. cei 50 de studenți 
artiști amatori au pregătit un 
program de înaltă ținută artistică 
punind tn valoare frumusețea fol
clorului din zonele Maramureș. 
Codru și Oaș. Originalitatea spec
tacolului stă in evocarea patetică 
a luptei seculare pentru libertate 
a poporului nostru, pe fondul 
unui tablou folcloric adecvat. In- 
tr-o concepție regizorală unitară, 
pilduitoare pentru deschiderile 
posibile ale valorificării scenice a 
creației populare. (Andrei N.).

Preocupări ale Centralei de prelucrare

a lemnului pentru confortul tinerilor
O statistică a căsătoriilor din 

ultimii ani, cit și a tinerilor 
care s-au mutat in noile lo
cuințe, ar fi, credem, sugestivă 
pentru a ilustra necesitatea de a 
răspunde cu grijă numeroaselor 
solicitări ale acestor categorii. 
Este vorba, inainte de orice, de 
dotările cu mobilier, corespun
zător folosirii cit mai eficiente a 
spațiului ocupat și utilităților 
multiple impuse de regimul de 
viață al locatarilor. Ținind sea
ma de acestea, cit și de bugetul 
diferențiat al tinerilor, Centrala 
de prelucrare a lemnului, prin 
unitățile sale specializate, s-a 
preocupat continuu de crearea 
unor condiții cit mai avanta
joase tinerilor care-si mobilea
ză locuința. Proiectantii șt apoi 
lucrătorii din unitățile subordo
nate Centralei de prelucrare a lemnului din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, colaborează la punerea in circulație a 
unei game largi de produse, di
versificate sub forma unor gar
nituri rezistente, practice, con
fortabile, puțin costisitoare, care 
să rezolve problemele unei fa

milii sau ale unui tinăr. Și ast
fel, o ambiantă plăcută, intimă, 
se poate realiza cu puține chel
tuieli, o singură soluție cuprin- 
zind /unctiono.'iidti multiple. E- 
xempiele ce urmează sint tot a- 
titea argumente.CAMERA DE TINERET „PIPERA"

numele acestei garnituri, cea 
mai de curind intrată in fabri
cație, indică nu numai tipul de 
mobilier pentru camera de ti
neret, ci și al Combinatului de 
industrializare a lemnului „Pi
pera" din Capitală, producă’o- 
rul direct. Ea se compune din 
piese de strictă necesitate, care 
aduc in ambianța intimă, așa 
cum spuneau insist proiectanții, si puțină artă. Divanul, execu
tat tn două mărimi, pentru una ji două persoane, in construcție 
demontabilâ, are sub saltea o 
ladă pentru păstrat așternutul. 
Alături, noptiera, bogat și cu 
gust ornamentată, este suficient 
de incăpătoare. avind dimensi
unile după cum urmează : lung 
520 mm. adine — 435 mm, înalt 
— 640 mm. Măsuța poate servi

atit pentru scris, pentru pregă
tirea temelor școlare, cit și ca 
toaletă, ea fiind prevăzută cu o 
oglindă fixată pe placa rabata
bili. Taburetul, tn construcție 
fixă, este dotat cu pernă de 
poliuretan, detașabili. în aceeași 
garnitură este inclus ji un dulap cu două uși, pentru haine, 
avind și corp suprapus, pentru 
păstrarea lenjeriei.

Prezentate sumar, aceste piese nu se relevă insă la intreaga

ÎNTR-0

Modernul centru al Capitalei la început de pnmicarA

„Porțile începutului44
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Mă simt dator ca să cobor in lucruri In care nu cobori decit o dată. Acestor veni și uriașe ruguri Îmi dau puterea luminării, toată.

te bucuri I voie libertatea.
Partidule, de ziua ta măreață, Cind pilpiie cireșele pe ram Ca un incendiu dătător de viață, Gnd ceru-și scutură lumina-n geam,

Cimpiile se smulg din somnul rece Spre faguri noi de miere, neculeși. Pe sub pămint o taină se petrece — Au inviat zâpezile-n cireși I

Această țară, cit și cea de-apol, Sade intii și-ntii in noi - Cei care ii aducem vin și piine, Cei care ii gindim un timp de miine Sau - ’ ’ ’

Cerul de mai lumina iși întinde Ca pe-o năframă de mătase-n vint. Gingia mugurilor crapă și s-aprinde in zarea asta proaspăt fluturind.
CINTtC DE PRIMAVARA

PARTIDULUI veșnic vie

pune preț,
mirosim a bălegar și ploi.

MARIN CONSTANTIN

și-ntii stă țara asta-n noi mulți, cei fericiți sau nu in a căror suflete-ncăpu

Iși scaldă munții trupurile-n soare Și ripile se primenesc de vinăȘi singele in noi a dat in floare -> Explozie de aer și lumină I

lar după alte datorii și munci, Intr-un tîrziu, atunci, abia atunci S-așază țara-n semne mai adinei Iar noi in grija propriilor prunci.

Din pieptul meu țîșni-vor munții plini De turme, de păduri, de neodihnă. In ei să-și prindă țara iflădăcini De rostul său ca să iși vadâ-n tihnă.
Cu griul țării voi rodi-n cimpie Fără sfială dăruit, convins

De arderea aceastaIn care neamul românesc s-a prins.

Partidule, de ziua ta măreață Sintem datori in noi să Semințelor dreptății să Cind mari schimbări în

Se mai aude liniștea in lucruri Topindu-se cind ridicăm cetatea. O, suflete, învață să Prin cring aleargă-n

Sudoarea noastră mierii In noi ferită-i țara de îngheț, Din munca noastră patria sporește Ca griul bun cind glia îl iubește.Intii
Ce<
DarAtita dor și dragoste de țară Cit oer și lumină e afară,Atita grijă pentru ea și incă Atita dăruire pentru muncă.

coborim dăm viață lucruri hotărim.

UN RĂSPUNS LA OBIECT Șl UN ALTUL CARE
SE FACEOrpaaizapa tr aprinderea din Deva a 

ganizeze o 
Retezat, cu — cabana 
plmsftcate 
rația ca zimbri dn pcd--es SS- 
wț, panctal wazorme din He- 
țeg. am--.ieatmd p Aftxeal de arictazdfi ro—.axe de l< Saross- 
zegetuse) imprr—.az exearstei aa 
caracter mstructzv-ed-xcatic. Ce 
s-a retimjsiat ia rvateote. ne-o 
spune erneolai _T:zeni iși doreau o excursie S’- rnșîe organizatori i-au purta: cr. circiumă in circiumă-, apărat in nr. 5343 
al ziarului nortru. Pe «cart : eu 
renunțat la acele opriri, cnm am 
spus, jficr.ificase anterior, cu o 
singuri excepție — popasul la 
Hanul Bucura și, gribindu-se 
să ajungi la cabana Jhetrele", cu inetns un chef, ncuprind al
coolul, glumele și cintaca.a obs
cene, magnetofonul cintind tare, din ce tn ce mai tare. $i cine să-i oprească ? Organizatorul le 
ținea isonul, iar cabanierul, cu- 
noscindu-le nărarul, plecase. A 
urmat un scc-.dal, o bătaie etc„ după care turiștii au luat-o pe 
jos spre casă. 
Dacă toate 
noscute sau 
Comitetul 
nu se poate 
supunem că despre toate aces
tea au aflat citind articolul 
mintit. Ce ne-au rtspttn» ?

.U2T txipxar exrurrie tu 
pusset ie 

„Pser-eîe". 
pe hirne (i

cum ou putut, 
acestea au fost cu- nu de l.R.E. sau de 
județean al V.T.C., 
preciza. Dar si pre

A NU ȘTI DESPRE CE E VORBA
UN .ACCIDENT- CARE PUTEA

FI PREVENIT
te a'oa’.eri. Sintem convinși că cruel de situații nu se vor mai 
repeta'.DACA LIPSURILE EXISTA, RELATAREA LOR ESTE O EXAGERARE?

„După apariția articolului — 
ne comunică LRE—Deva — s-a 
tmtist o ampli analiză a celor 
petrecute m excursie". In urma

Pentru evitarea unor astfel de 
situații Consiliul de conducere 
al Agenției B.T.T. a hotărit să 
prelucreze cu fiecare grup care 
pleacă in excursii montane a- 
tribuțiile ce le revin excursio
niștilor și organizatorului, sem- 
ninău-se și un angajament de 
respectare a acestora. La în
toarcere, conducătorul de grup 
este obligat să prezinte o infor
mare scrisă privind modul in care s-a desfășurat excursia și 
a fost respectat programul. .Ac
țiunea turistică» — se specifici in finalul răspunsului — la care 
se referă articolul respectiv, o 
considerăm accidentali și izola
tă, ea nu caracterizează pe tine
rii din județul nostru iar orga
nizațiile U.T.C. de la l.R.E. au 
luat poziție fermă față de aces-

acestei analize a reieșit că au existat intr-adevăr deficiențe in 
organizare. Organizatorul a com
pletat numărul participanților 
eu tineri din alte întreprinderi, 
astfel incit din cadrul l.R.E. fi
gurau pe listă mai puțin de 50 
la sută. Cum este firesc, 
luat măsuri :

s-au 
organizatorul și 

tinerii care au provocat inciden- 
puși in discuția 

comitetului U.T-C.
tul au fost 
membrilor 
S-a trecut la îmbunătățirea sti
lului de muncă al comitetului 
U.T.C. privind toate acțiunile 
ce se vor întreprinde. Situația 
creată la cabana „Pietrele" a 
fost discutată și în grupa sindi
cală.

Deși înseși măsurile luate sint 
o recunoaștere a lipsurilor rele
vate 
tarii 
tuși

de articolul nostru, semna- 
răspunsului consideră to- 

articolul „o relatare exage- 
a unor fapte închipuite".

Pe ce se sprijină afirmația lor ? 
Se spune că geologul
Chitic (unul 
incidentului) 
listă, acesta 
de către
„la excurjie _
seri din alte unități" ; „pentru 
că ei au fost invitați de că
tre organizator" ; că la ca
bană „s-au servit intr-adevăr 
băuturi alcoolice, dar, majorita
tea nu a depășit limitele norma
lului". deci nu era necesar ca în 
unanimitate să se depășească 
acele limite pentru a fi favori
zată crearea unei situații ca cea 
descrisă in articol. „Nu s-au ivit 
neînțelegeri intre cabanier și 
participanți". Bineînțeles, caba
nierul plecase. Ca ultim argu
ment l.R.E. susține că „inciden
tul nu s-a transformat intr-o 
hărmălaie generală", dar tot 
l.R.E. adaugă „cei doi partici
panți au fost despărțiți și cul
cați in dormitoare separate". 
Acestei precizări nu-i putem 
adăuga nimic. O singură între
bare : cum se face că in același 
răspuns faptele sint confirmate 
și infirmate, deopotrivă 1 în în
cheierea răspunsului tovarășii 
de la l.R.E. ne onorează cu a- 
precierea că articolul le-a folo
sit „numai parțial". Le mulțu
mim și le promitem a ne stră
dui pe viitor ca ajutorul nostru 
să folosească în și mai mare 
măsură. Dacă, bineînțeles, și 
dinșii vor persevera ceva 
mult in cultivarea spiritului 
tocritic.

Eduard 
dintre protagoniștii 
nu era trecut pe 
fiind acceptat tacit 

participatiți ; că 
au participat și ti-

o»
DUMITRU TEODOROF, Chilia Veche, Tulcea, și ADRIAN GABOR, orașul Gh. Gheorghiu- Dcj: înscrierea lade liceu NAVROM) sănătate deosebite. petru care este stabilit un examen medical, care se face in cadrul liceului respectiv între 16 și 19 iunie. Cei găsiți inapți pentru profesia respectivă pot fi respinși și îndrumați spre alte licee de profil. Răspunsul pentru cel de al doilea corespondent, care ne întreabă dacă liceele NAVROM sînt de marina, este afirmativ. înscrierea la liceu se face in perioada 9—20 iunie la secretariatul liceului ales, pe baza cererii tip semnate de directorul școlii gene- —purtînd ștampila acestei precum și a fișei medi- în cazul organizării pro- de verificare a cunoștin- disciplinele prevăzute la tip de liceu, sint mate- alegere, limba

acest tip(Liceul industrial solicită condiții de ' ' . motiv pen-

mai
au-

I

DOMNITA VĂDUVA

SINGURA SOLUȚIE
FUNCȚIONALITĂȚI MULTIPLE

noastră creează un joc de vo
lume, care alcătuiesc o ambi
anță intimă, dind încăperilor un 
aspect modern. Prin calitățile ei 
funcționale si estetice, garnitura 
„Hera" pledează convingător în 
favoarea sa.

valoare. Creatorii lor au in-lor
cercat și au reușit cu succes si 
realizeze un produs util șt ușor 
accesibil tuturor categoriilor de 
cumpărători, cu o derivație de 
epocă, imitind mobila stil. Fie
care piesă are pe rame ele
mente decorative din lemn de 
paltin sculptat, iar pe uși aplice 
ornamentale și baghete din pal
tin sau masă plastică. Finisajul 
mat. sau in combinație cu lacuri 
opale este odihnitor, dind optic 
impresia de mărire a spațiului. 
Preocuparea pentru îmbogățirea 
gamei de utilități a camerei de 
tineret „Pipera" își găsește ex
presie în căutările atelierului de 
proiectare, vizind rezolvarea 
problemelor de lectură, muzică și conversație (camera de zi 
pentru tineret). în completare 
sint pregătite și alte piese de 
mobilier destinate confortului 
celor tineri.

Adevăratele valențe ale gar
niturii amintite sint evidențiate

pregnant la utilizarea ei în 
cuința noastră.

lo-

INGENIOZITĂȚI PRACTICE
în mitologia greacă Hera re

prezenta zeitatea protectoare a 
căsniciei, a soțiilor și mamelor, 
a căminului familial. Nici nu se 
putea o mai potrivită alegere de 
nume pentru garnitura de mo
bilă fabricată la Combinatul de 
prelucrarea lemnului Suceava și 
la Fabrica de casete din Pante- 
limon a C.I.L. Pipera. Pentru 
că, prin funcțiile pe care le în
deplinește intr-o locuință, pen
tru estetica sa deosebită, prin 
ingeniozitatea concepției „Hera" 
este, metaforic vorbind, un fel 
de zeiță a mobilei pentru tine
ret. Poate părea îndrăzneață a- 
ceastă comparație, dar cine a 
văzut și cine se folosește de o 
asemenea garnitură ne înțelege 
mai bine. Esențialul îl constituie 
un front de dulapuri care ocupă 
un perete de 3,5 m. Concepută

astfel, această garnitură combi
nată, oferă posibilitatea realiză
rii unui mobilier complex, cu 
capacitate vastă, ocupind insă o 
suprafață redusă. Nu-i lipsește 
nimic din funcțiunile unui apar
tament. Această cameră, care 
folosește la toate, este un dor
mitor cu tot ce-i trebuie, care 
se transformă în cameră de zi, 
pentru ci patul devine în timpul 
zilei o canapea confortabilă.

Cele două fotolii alcătuiesc 
împreună colțul de hol pentru 
relaxare sau conversație diurnă 
cu oaspeții. Noptierele, care se 
continuă cu dulapuri înalte, sint 
mult mai practice și au utilități 
sporite. Dulapurile pentru haine 
sint spațioase și au moduluri 
suprapuse. Pentru ca, eventual, 
acest ingenios dormitor „să 
poată fi puțin și sufragerie", 
după expresia arhitectului Evan- 
tia Deculescu, proiectanta „He- 
rei" măsuța este extensibilă, atit 
pe orizontală cit și in înălțime. 
Prezența „Herei" în locuința

PROGRAMUL „ALUTUS"Utilizind o tehnologie moder
nă. noua fabrică de mobilă a 
C.P.L. Rm. Vilcea iși 
noscută prezența in 
desfacerii bunurilor 
consum cu articole de 
a căror calitate este mereu in 
atenția producătorilor. Cele trei 
combinații de garnituri, care al
cătuiesc Programul „Alutus" 
(dormitorul, camera de tineret 
și studioul), sint un exemplu 
pozitiv in acest sens. Ne vom re
feri aici la camera de tineret. 
Ea dă strălucire interiorului 
plăcut al modernului hotel din 
orașul Drăgășani, dormitoare
lor căminului tinerilor de la Li
ceul energetic din Rm. Vilcea și 
altor asemenea unități de ca
zare și multor interioare pri
vate. Patul cu spătar și saltea 
„Relaxa" oferă odihnă plăcută 
pentru o persoană. Dulapul cu 
două uși este suficient de încă
pător pentru hainele și lenjeria 
unui tinăr. Biroul de lucru, nop
tiera, comoda acoperă toate ce
lelalte nevoi ale locatarului. 
Bagheta ornamentală metali-

face cu- 
rețeaua 

de larg 
mobilier

zată dă un efect estetic deose
bit. Furnirul de mahon accen
tuează nota de natural, odihni
toare. Soluții tehnice adoptate 
mai ales in vederea îmbunătă
țirii rezistenței întregii garni
turi ii sporesc și mai mult uti
litatea practică, o fac preferată 
mai ales de către tinerii nefa- 
miliști.

Lucrătorii combinatului vîl- 
cean au in pregătire alte două 
tipuri de mobilier destinat în
căperilor ocupate de tineri, a- 
testînd preocuparea pentru a- 
ceastă categorie. Ei înșiși tineri, 
oferă celor de aceeași virstă do
vada priceperii și străduinței 
lor, intr-o reciprocă întrecere a 
calității.

Recomandînd atenției dum
neavoastră aceste trei produse 
ale unităților Centralei de pre
lucrare a lemnului, n-am vor
bit poate destul despre tinerii 
proiectanți și executaitți, nu 
le-am amintit numele, pentru 
că ei se confundă cu marea 
masă a producătorilor de mo
bilă, în fiecare unitate mențio
nată, la fiecare operațiune.

Numele lor, stăruința cu care 
se pregătesc pentru ridicarea 
calitativă a fiecărui produs, sint 
înscrise pe fiecare piesă de mo
bilier, contribuind la ambianța 
intimă a locuinței noastre de 
fiecare zi.

V. RĂVESCU

rale, școli, cale, belor țeior, acest ...................matica și, la română ori fizica, materia clasei a VIII-a. Probele se organizează în perioada 20—25 iunie.MARIANA POPESCU, Bră- neșli Ilfov și GHEORGHIȚA PANAIT, comuna Vlad Țepeș, Ialomița: In județul Ilfov nu există liceu sanitar, dar te poți înscrie la cel din București, aflat pe strada Pitar Moș nr. 15, informație pe care trebuie să o rețină și corespondentul din județul Ialomița. înscrierile încep pe data de 9 iunie. Probele de verificare a cunoștințelor, în cazul că se organizează, includ, la liceul sanitar, matematica și, la alegere, limba română, fizica ori chimia.E. C. B„ București: Asta-i situația! Proba de verificare a aptitudinilor muzicale nu poate fi exclusă la o școală care pregătește educatoare și învățătoare. Dacă singură declari că n-ai ureche muzicală și nici voce, trebuie să renunți la alegerea făcută. Te poți consacra carierei didactice, totuși, dar intr-alt domeniu, pregătindu*te să devii profesoară — asta numai dacă ții neapărat să lucrezi cu copiii și ai un" domeniu preferat. Mai există o soluție, care te-ar apropia de îndeplinirea dorinței să lucrezi ințy*0 casă a eopiilor ori cu cp- pjii: să urmezi școala postlicea- lă sanitară în profesia de asistent medical de pediatrie. E o sugestie,ELENA MURARU, comuna George Enescu, Botoșani: Liceul care te interesează se află la Iași și aparține Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor dar se numește Liceul de mecanică nr. 1. Nu credem că va fi nevoie să dai probe de verificare a cunoștințelor. Pregătește-te pentru orice even- matematică, și, limba. Lui-------- , comuna Plopii Slavătești, Teleorman, pe care îl interesează o școală C.F.R., îi recomandăm Liceul de mecanică din Roșiorii de Vede, str. Republicii nr. 11, aparținînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.OLARIU ANIȚA, Cisnădie, Sibiu: Iartă-ne că apelăm la proverbul înțelept : „Nu da vrabia din mină pentru cea... de pe mări și oceane". Spui că ești elevă la un liceu textil, pregă- tindu-te într-o profesie potrivită, ca o mănușă, unei fete, și nu înțelegem ce gînduri te îndeamnă spre un institut de marină. Nu. n-ai cum urma un asemenea institut, fetele n-au acces la această profesie din motive lesne de înțeles.

tualitate la ’ la alegere, la nă sau fizică.MIHALACHE, româ-IONEL

LUCREȚIA LUSTIG

sren.ee
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TELE RFAHRI S. KORtJTURK, președintele Republicii Turcia, a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :Am primit cu mare plăcere amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia survolării Turciei și vă transmit cele mai calde mulțumiri.îmi exprim, la rîndul meu. convingerea că relațiile prietenești și cooperarea dintre cele două țări ale noastre se vor dezvolta in continuare in interesul Turciei și României, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

economică, resursele, sănătatea și Invățămintul, mediul înconjurător, urbanizarea și sistematizarea. La festivitatea de închidere au luat cuvir.tul acad. Theodor Burghele. președintele Comisie! Naționale de Demografie, și Ferdinand J.C.M. Rath, directorul Centrului demografic O.N.U.—România- Au fost prezenți Bhagirathan R. Devarajan. reprezentantul Programului Națium’.or Unite pentru Dezvoltare P.N.V.D.), alte persoane oficiale. (Agerpres)
SOSIRE

PRIMIRI LA

PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUIPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit în cursul zilei de vineri, în vizită protocolară de prezentare, pe ambasadorii acreditați în țara noastră ai Republicii Argentina — Tulio Oscar Su- gasti, Republicii Federale Nigeria — Luke Salisu Momodu- Osobase și Norvegiei — Henryk Andreas Broch.A participat Ion Șt. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri.
TELEGRAME

O.N.U.—România din Capitală o festivitate prilejuită de încheierea cursurilor celui de-al III-lea seminar cu tema : „Populația și dezvoltarea so- cial-economică“. Timp de trei săptămini. participanții — sc- ciologi, economiști, statistici?r.:. medici și alți specialiști, reprezentanți ai consiliilor județene de demografie — au dezbătut, impreună cu experți români si străini, principalele aspecte ale interdependenței dintre populație și o serie de domenii prioritare ale ‘ -----economice.probleme

Vineri dupâ-amtazâ * aoett te Capitală o de’.ezatie fct Republica Popular* Chinez* eoadia* de Sun Siao-tuzu adjzzact al ministrului petrcQuhr st trinserre'- — - —eședteMi r-— -n.-neze In Covr ca mixt* chinez* de cnCatarare tebnxo- ț-.îintifta*. pentan a partripe 'J iucrtrile cetei de-a l’-e aer-uni a coahszeî-La sc-F.re pe aeiopcat^l O»- penL oaspetn an fost intinjpx- nați <te Ocianan Grtca. umn- -.cepresedznîe a! CansUnibE Naponal pentru St^ntâ p Teis- r.oiogie. preseintete p*rpz

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
• BIHOR

Mar-

Lenea Mureșul- va 6 recu ta funrriupe. LAL BALGRA DEAXl
• CLUJ

dezvoltării social- Au fost abordate privind planificare»
• HUNEDOARA

Pamfil Ogru- stațiunii. In- ultimele 200 culturilor din pe terminate, care servesc
— ne apune fng. tar. — directorul sămințările pe hectare destinate prima epocă sint Ș: mecanizatorii cooperativele agricole din Tri- tenii de Jos insămințează ultimele 50 de hectare cu sfeclă de zahăr. La C.A.P. Iclod și Lu- jerdeni au mai rămas de insă- mințat 491 de hectare pe întreg consiliul intercooperatist. „Vrem sâ încheiem cit mai repede a- ceastă lucrare ca sâ avem timp pentru celelalte, care solicită un volum mai mare de muncă"— ne spune ing. Macarie He- deș.n, președintele Consiliului

• Toate torteie satului, întregul Dare de mașini să se afle in cimp, acolo unde 
este -eroie. • In primă urgență — încheierea insămințărilor din prima 

epocă. • Sistemele de irigații sub presiune.

Dar. pentru că lipsa de precipitații continuă, pentru că încălzirea rapidă a vremii determină o evaporare intensă a apei din sol. se impun măsuri grabnice pentru punerea sub presiune a sistemelor de irigații. executarea riguroasă a programului de udări.La Dâbulenii Doljului udările au început de citeva zile. întreaga forță de muncă participă Ia udări, toate agregatele funcționează din plin. De ce ? „Pentru că, ne spunea primarul comunei. Oprea Ră- duț, in iarnă am avut zăpadă puțină. In primăvară nu a plouat deloc. Dacă nu vom uda acum, în această epocă de maximă vegetație, culturile pot fi compromise pentru anului. Aș vrea să că. de exemplu, la udat pină în acest din cauza secetei, udări pe întreaga suprafață cultivată cu griu". La Dăbuleni, unde întreaga suprafață arabilă de 9 200 hectare se află în sistem irigat, se execută udări nu numai la griu, ci și în plantațiile de pomi și vii, în culturile abia cartofiFapt țiile mulți, piu de hărnicie și conștiinciozitate, primii care acționează cu toată energia pentru a face pă- mintul mal roditor. Intre ei Ion Nanu, Marioara Stănia, Maria Preduș, Ecaterina Mitroi. (AL. DOBRE)

tot restul menționez griu n-am an. Acum, executăm

însămințate cu legume, și plante furajere, remarcabil că în forma- de udători se află foarte mulți tineri exem-

• CONSTANȚA

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al Republicii Panama. Aquilino E. Boyd. cu prilejul desemnării sale în această funcție.
★afacerilor externe Socialiste Româ- Macovescu. a tri- felicitare

NUMĂRUL 4 APRILIE 1976
DIN SUMAR

DOCUMENTE

Hotărtre privind organiza
și funcționarea comisiilor 

probleme ale ComitetuluiMinistrul al Republicii nia, George mis o telegramă de ministrului de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Anthony Crosland, cu prilejul numirii in această funcție.
FESTIVITATE

•
rea
pe .
Central al P.C.R. și ale orga
nelor locale de partid • Hotâ- 
rirea Comitetului Central al 
P.C.R. cu privire Ia structura 
organizațiilor de partid din 
tntreprinderi, instituții, cartie
re și sate.

it DE ANI TN SLUJBA 
INTERESELOR VITALE ALE 

POPORULUI ROMAN

Vineri loc la după-amiază a avut Centrul demografic
CRONICA U.TC.Ieri după-amiază a părăsit Capitala. îndreptîndu-se spre Sofia, delegația Uniunii Tineretului Comunist care va lua parte la cea de-a 11-a reuniune pregătitoare a în- iilnirii europene a Tineretului și Studenților, ce va avea loc in R.P. Polonă.

• Partidul — călăuza înțe
leaptă a națiunii noastre so
cialiste • Virgil Trofin: Orga
nizația județeană — detașa
ment activ al partidului > Nl- 
colae Chiosac: Continui nd tra
dițiile revoluționare ale mun
citorilor „Nicolinei*.

PREGATIRFA CONGRESULUI 
EDUCAȚIEI POLITICE 

ȘI CULTURII SOCIALISTE 
— SUB SEMNUL UNEI 
INTENSE ACTIVTTAȚI 

IDEOLOGICE

de• Dezbateri străbătute 
tnaltă exigență. Indicațiile se
cretarului general al patridu-

-

EPOPEEA NAȚIONALĂ
(Urmare din pag. I)In cadrul acestei noi istorii a Europei, pe care dealtfel a scris-o el însuși, făcind astfel un temeinic început și dindu- ne un exemplu călăuzitor, istoria noastră se reliefează prin citeva alte permanențe, ce decurg din prima. Astfel. după N. Iorga. o caracteristică a existenței istorice a românilor este absența oricărei propensiuni spre aventură, spre ieșirea din albie, spre cotropire și dominație. Modul nostru de a ne a- firma în universalitate n-a fost cucerirea, ci iradierea faptelor noastre istorice și culturale, a prezenței morale. Modul de a exista in istoria universală care s-a constituit ca o permanență a istoriei noastre a fost iradierea și implicarea evenimentelor, personalităților și ideilor românești în marile configura-

ții de evenimente ce dau conținut noțiunii de istorie universală. N-am dobindit rilor cuceritori, care departe fiindcă este flăcările și fumul dar am cucerit, in schimb o glorie mai curată și mai trainică prin semnificația morală, aceea de a fi făcut din faptele și gindurile noastre pietre de temelie la unele realități istorice cu o importanță ce depășește cu mult hotarele noastre. Dar această glorie există, și ea trebuie afirmată fără sfială. „Din cel mai depărtat trecut al nostru, am avut de îndeplinit in acel rost al lumii pe care-1 cercetează istoria o sarcină de pe vin drepturi pe nu numai să le nume prilejuri cărți, ci să le coborim in conștiința națiunii întregi". (Trei

gloria mase vede de purtată de războaielor.

universală, urma căreia ne care se cuvine amintim la a- și in anume

Trei oameni din 5000,
o singura biografie

(Urmare din pag. I)

se oprește nici măcar la orele la 
care vremea fși face de cap și-i 
trimite pe oameni In case, la 
călduri. Altfel spus, stația SPP- 
32 va fi gata cu cel puțin o 
săptămini mai devreme".

Ermin Suliman, din Lipnița, 
județul Constanța, absolvent al 
Liceului agroindustrial Călărași, 
repartizat anul trecut pe acest 
șantier al tineretului. Cu o seară 
înainte de întîlnirea noastră a 
vizionat la Căminul cultural din 
Găujani un film, drept pentru 
care, deasupra patului său, prins 
în patru pioneze, atirnă un uriaș 
afiș din „Colț alb". Tinărul șan- 
tierist stă alături, pe un taburet 
metalic, cu o piine mare, integrală. pe genunchi. Cu o înce
tineală de invidiat încearcă să o 
împartă celorlalți colegi de ca
meră. „Am auzit că s-a terminat 
motorina la cuptoare și că cina 
ne va fi servită cu vreo două 
ore mai tirziu". ne spune la un 
moment dat. ..Nu-i nimic. îm
parte și tu plinea aia mai re
pede," zice Ion Fărcășanu.

— Fărcășanu a zis că șantierul 
întemeiază și crește oameni noi. 
Ce-a vrut să spună cu asta ? 
l-am întrebat.

— Asta-i întrebare cu ricoșeu, 
dacă, nu vă supărați, dar am să 
vă răspund pentru că și eu mă 
consider unul din oamenii aceia 
noi pe care-i creează șantierul. 
In primul rind aici nu e uzină 
sau întreprindere, de unde, după 
opt ore de lucru, fiecare pleacă 
unde vrea. Aici. 24 de ore 
24 ești cu șantierul în tine, 
crezi, măninci, dormi, joci 
sau tenis de cimp, citești 
mane sau scrii scrisori la ai tăi 
în preajma acelorași oameni că
rora ajungi în cele din urmă sâ 
le cunoști pină și marginea gîn- 
durilor. Toate astea, vrînd-ne- 
vrind, te schimbă. Poți să fii un 
însingurat egoist, sau chiar par
șiv, după două-trei luni devii 
altul. Cu o singură condiție în
să : să nu te îmbolnăvești de 
lașitate că n-ai să prinzi pe ni-

din 
Lu- 
șah
ro

ciieri cheag; mutica o să ți se 
pară o povară, iar odihna un de
lir, așa cum ar spune Biau Au
rel. văr cu Bilu Mihai din Pe- 
rieni, de lingă Birlea. amîndoi 
lăcătuși mecanici, aici în șantier.

Pe inginerul șef de lot. Adrian 
Todirașcu, l-am cunoscut cu două 
luni in urmă intr-o zi toridă 
cind i-am adus. împreună cu un 
șofer de la sediul șantierului, 
două bidoane cu apă proaspătă. 
Pentru el ți pentru toți cei 50 
de oameni (sudori, montatori, 
muncitori in curs de calificare) 
de sub comanda sa. Înainte de 
a ne despărți mi-a spus : „Sper 
că peste un an de zile n-o să 
mai avem nevoie de apă de la 
bidon. Chiar în locul ăsta va fi 
o stație de pompare".

Cu o săpiămtnă in urmă, sea
ra l-am intilnit la sediul șan
tierului. Părea ușor obosii, cu 
hainele prăfuite, cu fața arsă, 
mai mult de vînturi decit de 
soare.

— Toată iarna am tras sâ ter
minăm stațiile alea din sectorul 
Bujoru-Bragadiru. Cred că am 
reușit să facem o treabă mai 
mult, decit bună. Intr-o săptă- 
mină, două începem probele. Cu 
ocazia asta vă invit să veniți cu 
două bidoane goale ți să luați 
apă de Dunăre. Atunci am sâ 
vă spun și cine au fost oamenii 
care au adus un braț de fluviu 
tocmai in miezul cimpiei Burna- 
sului. Pe trei dintre ei îi cu
noașteți : Dragnea Roman (con
structor), Gheorghe Nebunescu 
(sudor) și Ilie Mirzac (montator 
conducte). Pe ceilalți o să-i re
cunoașteți după semnăturile din 
betonul stațiilor de pompare, al 
conductelor și canalelor magis
trale. Cincizeci de semnături din 
cele 5 000 care vor rămine peste 
decenii în amintirea acestui ținut 
de cimpie. Iertați-mă că vă las

lecții de isterie despre însemnătatea româmler in isteria universală. Văleni. 1912).'Două roluri esențiale a jurat poporul nostru, eu o r.irumti ce le ridică la Inâ-rimea permanențe Ier istoriei sale : roiul de a opri, uza F- apoi Srimfț* încercarea de cucerire a Europei întregi de către Imperiul Otoman. *i rolul de a stăvili toate tendințele de înglobare a sud-estului european in marile conglomerate statale cuceritoare. Românii, prin bătălia de Ia Posada din 1330 ș: apoi prin politica lui Vlaicu Vodă, au pus capăt expansiunii regatului an- gevinilor. care visa reînvierea imperiului cruciaților la Bizanț. Tot ei au încurcat planurile habsburgilor de moștenire a Imperiului Otoman și apoi de aceeași stavilă s-au lovit alte planuri similare. Istoria românilor explică, astfel, de ce citeva din marile state, cu destin dominant in Europa, n-au izbutit in planurile lor expansioniste, și prin asta istoria românilor este un capitol esențial din istoria Europei. ..Românii n-au umblat după cucerirea, supunerea sau măcar umilirea și tulburarea altora* dar lor li se datoreste faptul că spațiul sud-est european a rămas In epoca modernă „o lume aparte, care nu trebuie confundată cu altele. In ea se intil- nește Orientul și Occidentul intr-o fecundă inriurire reciprocă. Și ea garantează națiunilor din Orient viața lor Iar civilizația ține prin jocul telor naționale”.Aceste citeva încercat să sugereze cit de fecundă ar fi o cercetare a operei Iui N. Iorga sub acest aspect, al permanențelor istoriei românilor.

cosi

proprie, omenească se liber al sufie-considerații au

ies la lucru in haine de oraț.

așa de repede, dar mi-e că se
închide la cantină.

— Nici o grijă, masa va fi
servită cu două ore mai tirz'.iu.

— E-n regulă, am timp să- mi
spăl și salopeta. Nu se caide să

muncii, ordinul prerii de lucru al f.eeârs: agregat, efortul tinerilor integrări ir. echipe mixte, au drept rezulrat creșterea în ritm simțitor a suprafețelor In* sâmintate. Din datele centralizate In curr_‘. c'.ei de ieri la Direcția agricol* județean*, rezultă câ au fost insămlnțate peste 3* Ia sutâ din cele 17 000 de hectare — suprafața destinată culturilor dsn prima epocă.Pe raza stațiunii de mașini agricole din Mihai Viteazu am gărit In brazdă toate cele 50 de tractoare. „Cel mai Însemnat lucru pentru noi este, acum, să confirmăm și In această primăvară dăruirea și abnegația în muncă cu care ne-am obișnuit"

lntereooperatist Iclod. (BENONE XEAGOE)
• DOLJPrecipitațiile slabe căzute în timpul iernii, primăvara capricioasă. dar secetoasă au făcut ca in majoritatea județelor țării, umiditatea să fie sub limitele normale In sol. Aceasta a impus executarea unor lucrări de menținere a apei in sol — grăpatul in primul rind — șl o atenție deosebită activităților pregătitoare ale terenului in vederea insămințărilor.

exploa- de im- dln Con- eu 10 zile era prevă- aplicare a furnizează
întreprinderea de tare a lucrărilor bunătățiri funciare stanța a declanșat mai devreme decit zut, campania de udărilor. De 2 zileapă tuturor unităților agricole din subsistemele de clia, Poarta Albă, dintr-o însemnată canalului magistral Negru Vodă, a început și le de irigații Medgidia șiCOȘOVEANU).

irigații Fă- Galeșul, și porțiune a Basarab —Aplicarea udărilor în sistemele loca- de la Mangalia, Băneasa. (NIC.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT JOCURILE OLIMPICE DE LA MONTREAL

PE ECRANUL TELEVIZIUNII ROMANE

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI LT.B,încadrează in vederea calificării prin cursuri de scurtă durată (4 luni) persoane care ou virsta i-tre 22-40 e- . stcgiul militar satisfăcut și școala generală pe-t-„ a fi cc' ; cate conducători troleibuze și tramvaie.Pe durata calificării cursanfl pr -esc o ret* but:e de 1 253 lei lunar, masă la cantină s cazare a cc- -. de ne- familiști contra cost.Pentru informații și întocmirea forme zr -ecesare cd*- terii și încadrării, persoanele interesate se pot cd-eso o Exo oatarea transport electric București, Calea Dudesf, *r. *84, sector 4, telefon : 22.06.60, interior 2 sau 1
MUZEUL MILITAR CENTRAL VA INVITA SA VIZITAȚI t• Sălile in care este prezentată istoria militară a poporului român din cele mai vechi timpuri pină in zilele noastre ;• Colecțiile de arme, uniforme și decorații ;• Parcul de artilerie, aviație și tancuri.Sediul : Str. Izvor nr. 137, sectorul 6.Deschis : zilnic intre orele 9,30—18.Simbătă intre orele 9,30—14.Luni muzeul este închis.Mijloace de transport:- Tramvaie 3, 8, 20.Autobuz : 33

Teofiio S'.nnrcs e debutat e» o rect ane inc:- te de li- 
—:-.i cadrai turneului ia- tssncrion*.' care are loc tn 
steagul Mâuk. !nfihrâtd*-l pe puȚ.'.trtul som.et-.c Leonid 
Zadorgm.-.n. Stevenson, care 
are o greutate de 97 kg, a 
obfnut verdictul prin a- 
bandon pentru rănire in pri
ma repr-câ Este așteptată cu 
mare interes întîlnirea dintre 
Stevenson țs Igor Uisofkt 
(U.RSS.). care, acum doi ani 
.a Havana, a reușit să-l *n- 
r.-gâ pe puailzstul cubanez cu o decizie de 3—2.• VINERI TN CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI PE GHEAȚA (grupa A) de

Ic Katowice, echipa Ceho
slovaciei a surclasat cu sco
rul de 12—0 (2—0, 2—O. 8—0) 
formația Poloniei, care in pri
ma zi a competiției obținu
te o surprinzătoare victorie 
eu 5—4 (2—0. 3—2, 1—2) in 
fața selecționatei U.R.S.S., 
cc—.pioanâ mondială ți olim
pici.• TN ..CRITERIUL PRIMĂVERII*. competiție de te
nis care se dispută la arena 
Progresul din Capitală, tină- 
ra jucătoare Lucia Romanov 
a întrecut-o cu 6—4. 4—6,5— 0 pe ludit Dibar-Gohn, iar 
Mariana S-.mioneseu a ciști- 
gat cu 5—0. 5—0 partida cu 
Adriana Caraiosifoglu. In 
turneul masculin, Dumitru 
H&rădău l-a invins cu 6—3, 7—5. 5—1 pe Mihai Tăbăraș, in timp ce Viorel Sotiriu a 
obținut victoria cu 7—6, 6—1,
6— 1 la Viorel Marcu. In pri
ma grupă a juniorilor, An
drei Dtrzu l-a învins cu 2—6, 6—4, 7—5 pe Radu Hămuțiu.• ÎN SALA DINAMO DIN CAPITALA a început ieri 
dubla intilnire amicali de 
gimnastică dintre selecționa
tele României și R.P.D. Co
reene. După exercițiile im
puse, la feminin conduce e- 
chipa română cu 194,40 punc
te — 191,33 puncte. La indi
vidual compus pe primul loc 
se află reprezentanta noastră 
Anca Grigoraș cu 39,15 punc-

te. La masculin conduce e- 
ch:pa României cu 284-283.85 
puncte. La individual compus in fruntea clasamentului se 
află Kim Son Li (R.P.D. Co
reeană) cu 58 puncte.

Astăzi, cu începere de 
ora 16,00, întrecerile 
nuă cu exercițiile liber alese.• „CUPA F.R.C.", compe
tiția internațională de ciclism 
ce se desfășoară in aceste zile 
pe șoselele din jurul Capi
talei, a continuat ieri cu 
etapa a 6-a, disputată pe șo
seaua București — Alexan
drie. Victoria a revenit la 
sprint polonezului Walentin 
Grygianek, cronometrat pe 
distanța de 107 km cu timpul 
de 2h40’38”. Pe locurile ur
mătoare. in același timp cu 
învingătorul au sosit 
(Ungaria), Ilie Butaru 
mânia). Petre Dolofan 
mânia) ți J Miksik (Ceho
slovacia). Astăzi are loc eta
pa a 7-a, in circuit, pe Bu
levardul Leontin Sălăjan, în- 
cepind de la ora 16,00.• STADIONUL METALUL din Capitală a găzduit ieri un concurs de dirt-track, la 
care au participat cei mai 
buni motocicliști din țară. 
Pe locul intîi s-a clasat Ion 
Bobilneanu de la Voința Si
biu, urmat de Ion Marinescu 
și Corneliu Voiculescu, am
bii de la Metalul. In proba 
începătorilor a ciștigat bucu- 
reșteanul Gheorghe Dumi
tru. Duminică, la Brăila se 
dispută o nouă cursă de 
dirt-track In cadrul primei 
etape a Cupei federației ro
mâne de motociclism.Miercuri, 14 aprilie, pe stadionul „23 August" din Capitală se va disputa partida retur dintre selecționatele României și Olandei, contînd pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal.Biletele de intrare la acest meci s-au pus în vinzare la casele stadioanelor „23 August", Republicii, Dinamo. Steaua și Giulești, la agențiile Loto Pronosport (pasajul subteran de la Universitate), din str. Halelor, la agenția C.C.A. și la patinoarul „23 August".

la 
conti-

Sipos 
(Ro- 
(Ro-

COMPLEXUL DE PRODUCȚIE AL COOPERAȚIEI DE CONSUM - COMPRODCOOPstr. Bujoreni nr. 32 sector 7, telefon 60.77.30 -- Stația COMPRODCOOP, încadrează urgent, și casier, eleetrostivuitoriști, electricieni pentruBucurești, troleibuz 90 șefi depozit electrostivuitoare, necalificați bărbați.
ILFOV sectorul 5,ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AUTO cu sediul in București, Piața Gării Filaret nr. 1, ÎNCADREAZĂ :pentru centralul întreprinderii :• șef birou financiar ;• revizor contabil principal.pentru autobaza 3 călători din București• șef birou exploatare,pentru autobaza din comuna Chiajna, satul Dudu și pentruautobaza din orașul Oltenița :• șefi contabili.pentru autobaza din orașul Urziceni ■• subinginer.De asemenea, mai incadreazâ pentru autobaza 3 călători și autobaza Filaret, ambele cu sediul in București, precum și pentru ‘autobaza din comuna Chiajna, satul Dudu, următoarele categorii de personal : șoferi pentru autobuze și autocamioane ; lăcătuși montatori de agregate energetice și de transport auto ;taxatori autobuze - traseu preorășenesc ; primitori-distribuitori.•încadrarea se face conform prevederilor Legii 12/1971.Relații suplimentare pot fi obținute la sediul intreprinderii, sau la telefon: 23 14 33.

O dată la patru ani are Ioc cea mai amplă și mai prestigioasă întrecere sportivă care polarizează interesul întregii lumi — Jocurile Olimpice. Ele reunesc la startul întrecerilor la cele 19 discipline mii de sportivi fruntași din toate țările globului. Cum se știe, J.O. sie celei de a XXI-a ediții vor avea loc intre 17 iulie—1 august 1976, la Montreal — Canada. Organizatorii fac pregătiri intense pentru primirea celor peste 9 000 de sportivi din 130 de țâri care și-au anunțat participarea. Intre aceștia, și lotul numeros al sportivilor români care vor concura și își vor apăra șansele cu ardoare la un mare număr de discipline sportive: atletism, gimnastică, caiac- canoe, canotaj, handbal (feminin și masculin), lupte, scrimă, tir, polo etc. și să sperăm că și la fotbal. Ei se pregătesc cu asiduitate și răspundere pentru a cuceri locuri fruntașe în ierarhiile olimpice.Și acum, o veste deosebit de plăcută, sperăm, pentru iubitorii sportului: ei vor putea urmări zilnic pe micile lor ecrane evoluția sportivilor români ca și a celorlalți candidați la titluri și medalii olimpice.Ziarul nostru va reveni în numerele sale viitoare cu noi amănunte privind modul în care se vor face transmisiile de la Montreal.
fotbal: Ne trebuie o victorie

totală, nu o victorie
„â la Pyrrhus//

însemnări de Cornel Dinu

Așadar, cursa pentru goluri ți 
puncte, capabilă să ne asigure 
biletele pentru Montreal, conti
nuă. Ne-am propus ca înaintea 
acestor trei jocuri să remontăm 
golaverajul, fără a ști sau a pre
ciza cind și împotriva cărui ad
versar. O eventuală programare 
in acest sens era, desigur, ha
zardată, deși imaginația a schi
țat adesea planuri de reușită 
imediată. Erau ginduri întreți
nute de unghiul rațiunii înclinat 
spre poezie. Or, fotbalul, presu- 
punînd performanță, a încetat 
cam de mult să mai fie un zgo
mot plăcut de sonet. Chiar dacă 
spiritul olimpic de participare și 
întrecere loială domină și tre
buie să domine jocurile mile
narei tradiții ateniene, totuși în 
zilele noastre dorința expresă de 
a cîștiga încarcă și descarcă 
baterii și interese de tot felul. 
Sportul și jocurile lui sînt astăzi 
factori extrem de importanți de 
propagandă comparativă utilă 
între popoare. De aceea, mi se 
pare că „amatorismul" fotbaliș
tilor olimpici francezi, sau al lui 
Del Bosque, Camacho, Miguel 
Angel, Miquelli și Solsona — 
componenți ai echipei olimpice 
spaniole — dar în restul zilelor 
participanți activi în ciocnirile 
campionatului iberic, în care 
scînteile sînt costisitoare, se a- 
cordă altfel cu pretențiile „spor- 
tului-rege".

Olimpicii olandezi intilniți la 
Roosendaal sînt amatori „curați" 
deoarece distincția, în acest sens, 
este perfect reglementată în a- 
ceastă țară, li deosebesc de 
concetățenii lor, atestați ca ma
eștri, doar posibilitățile tehnice 
și experiența care certifică re
zolvările mai realiste din teren. 
Sint diferențe importante, dar 
in rest au aceeași ordine tactică 
și aceeași bucurie de a juca. Nai
vitatea care-i departajează pro
vine și din faptul că unii se 
antrenează în cursul zilei, iar 
ceilalți seara, la lumina lămpilor 
Philips, după orele de serviciu.

■ Mi se pare extrem de sugestiv 
felul în care înțeleg să 
fotbalul cei un milion și trei 
sute de mii de jucători legiti
mați ai ’ '
de treisprezece milioane de lo
cuitori, care este Olanda. Am 
văzut înaintea partidei noastre 
citeva minute de joc dintr-o în- 
tîlnire între două echipe de copii, 
de 13—14 ani. Spectacol reve
lator... Micuții jucau „om la om", 
cu „libero", aplicînd consecvent 
și unitar presingul și surprin
derea adversarului în ofsaid. 
Apoi, toată lumea era intr-o con
tinuă mișcare, toți angajîndu-se

joace

acestui „oraș-grădină"

în deposedări și curse sălbatice, 
consumatoare de mari energii 
pentru virsta lor. Am rămas sur
prins — deși acest mod de a tra
ta fotbalul nu-mi era necunos
cut — de realismul educației în 
care se formau piticii din „țara 
lalelelor".

Folosind principiile tactice ve
rificate de pratică, abecedarul 
fotbalistic după care se formea
ză schimbul de mîine este mult 
mai consistent, asigurînd o bază 
solidă, indispensabilă atunci cind 
vrei să obții rezultate. Fiind 
preocupați în ultimul timp de 
discuții „despre fotbal" și nu „de 
fotbal", suportăm, acum, deca
lajul unei rămâneri în urmă în 
ceea ce privește atitudinea prin 
care se înfăptuiesc principiile 
tactice, mereu in schimbare, 
pentru a deveni mai simple și 
cit mai utile și eficace*

Reactualizarea procesului de 
antrenament, precum și a disci
plinei tactice sint deziderate ce 
trebuie înfăptuite încă în cen
trele de copii și juniori de 
noi, pentru a putea pretinde 
nivelele următoare o muncă 
șlefuire și montare a pieselor 
trebuie să alcătuiască marile _ 
chipe dorite. Dar abia de curînd 
antrenorii federali au stabilit 
precepte tactice și de mișcare 
obligatorii pentru toate eihlpele 
noastre, in concordanță cu nou
tățile cerute de cîțiva ani de 
mult discutatul fotbal total.

Am mai spus-o și cred că se 
pot face și la noi antrenamente, 
cu copiii și juniorii, mult mai 
complexe, in ton cu caracteris
ticile momentane ale fotbalului, 
astfel incit nivelul jocului să 
crească cert, anulind diferențele 
de concepție tactice care ne sur
prind din cind în cind, fiind de
cisive în întîlnirile internațio
nale, acelea care definesc pres
tigiul.

Victoria de la Roosendaal a re
aprins flacăra speranțelor într-o 
calificare olimpică. Echipa olan
deză poate fi întrecută net, dar 
poate crea și mari greutăți prin 
felul — puțin straniu pentru noi 
— în care înțelege să-și apere 
onest șansele, trăind din plin 
bucuria jocului.

O victorie clară a noastră 
poate fi o înfringere, deoarece 
calificarea presupune realizarea 
unei diferențe de șapte goluri. 
Situație ingrată pentru noi și. de 
aceea, cred că miercuri șocurile 
pot avea intensitate maximă. In 
nouăzeci de minute se pot crea 
multe faze, de poartă, fapt esen
țial pentru a marca goluri, așa 
că ne vom bate pentru a ciș- 
tiga la această paritate.

la 
la 

de 
ce 
e-
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Resursele mării trebuie explorate 
și exploatate in mod echitabil, prin 

participarea tuturor statelor interesate

Necesitatea transpunerii in viață 
a documentelor Conferinței de la Lima 
privind sprijinirea țărilor in curs de 
dezvoltare in domeniul industrializăriiCUVÎNTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNIEI LA LUCRĂRILE COMITETULUI PERMANENT AL O.N.U.D.I.

„Primul Congres 
balcanic 

ai teatrului 
studențesc"

Pe baza hotărîrii Comitetului general al celei de-a 3-a Conferințe a O.N.U. asupra dreptului mării la Națiunile Unite se desfășoară dezbateri cu privire la procedurile ce urmează a fi elaborate in vederea soluționării litigiilor ce ar putea apare in legătură cu interpretarea și aplicarea reglementărilor ce vor fi adoptate în domeniul respectiv.

Optimism reținut 
la Beirut înaintea 

reuniunii parlamentului 
libanez

LUCRURILE CONGRESULUIP. C. DIN BELGIA

Potrivit mandatului Încredințat de Consiliul pentru dezvoltare industrială, Comitetul permanent al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială — O.N.U.D.I., (ale cărui lucrări se desfășoară, în prezent, la Viena) procedează la evaluarea progreselor obținute in aplicarea Declarației și planului de acțiune privind dezvoltarea și cooperarea industrială, adoptate, anul trecut, 4e cea de-a doua Conferință generală a O.N.U.D.I. de la Lima.Numeroase delegații ale statelor membre, șl îndeosebi cele ale țărilor din „grupul celor 77“ au stăruit asupra necesității ca ansamblul de obiective și principii, măsuri și acțiuni convenite prin documentele Conferinței de la Lima, în scopul sprijinirii mai eficiente a eforturilor proprii ale țărilor in curs de dezvoltare în domeniul industrializării, să fie transpuse în viață pas cu pas.Luînd cuvîntul, !n cadrul dezbaterilor, ambasadorul Dumitru Aninoiu, șeful delegației române la lucrările comitetului, a spus : Avem datoria de a observa dacă acțiunile întreprinse deja în cadrul O.N.U.D.I., dar mai ales cele avute în vedere pentru viitor, răspund nevoii de a se garanta traducerea în viață a evantaiului de măsuri convenite la Conferința generală a O.N.U.D.I. în sprijinul țărilor angajate în procesul industrializării.El a preconizat ca, paralel cu evaluarea de ansamblu a progreselor obținute, să se treacă la o examinare detaliată a fiecăreia din măsurile convenite, cum sint crearea unui fond de dezvoltare industrială, organizarea unui sistem de consultări în domeniul industriei și altele, și a modului de aplicare a acestora, pentru a răspunde, într-adevăr. nevoilor presante ale țărilor în curs de dezvoltare, în context, vorbitorul a înfățișat comitetului cîteva din rezultatele obținute de țara noastră în dezvoltarea largă a colaborării economice, tehnico- științifice și a schimburilor comerciale cu celelalte țări in curs de dezvoltare. După adoptarea Declarației și planului de acțiune privind dezvoltarea și cooperarea industrială, ponderea țărilor, in curs de dezvoltare in ansamblul schimburilor comerciale ale României — a spus vorbitorul — a crescut de la 13 la sută la 18.5 la sută, urmind ca pînă la sfîrșitul acestui deceniu să se ridice la cel puțin 30 la sută.Ambasadorul român a evocat cadrul juridico-economic pe termen lung stabilit prin cele

peste 70 de acorduri și înțelegeri la nivel guvernamental încheiate cu ocazia vizitelor întreprinse de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intr-o serie de țări din Asia, Africa și America Latină, și a conducătorilor unor asemenea state la București, numeroasele acțiuni de cooperare în producție, destinate să contribuie la unirea eforturilor pentru punerea în valoare a resurselor de care dispun partenerii.Prin obiectivele și formele de desfășurare, a conchis reprezentantul român. cooperarea economică și tehnico-științifică a României cu celelalte țări în curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, răspunde deopotrivă intereselor popoarelor respective, întemeindu-se pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, principii întărite prin Declarația și planul de acțiune privind cooperarea și dezvoltarea industrială.

Din inițiativa Facultății de 
teatru a Universității din 
Atena și sub egida Ministe
rului culturii și științelor și 
a Uniunii Naționale a Studen
ților din Grecia, in capitala 
elenă a avut loc, intre 5 și 
9 aprilie, „primul Congres 
balcanic al teatrului stu
dențesc". Au participat re
prezentanți ai uniunilor stu
dențești din Grecia, Iugosla
via și România.

Paralel, in amfiteatrul Fa
cultății de chimie a Centru
lui universitar Atena, a fost 
organizată o „Săptămînă a 
culturii balcanice", care a cu
prins proiecții de filme, au
diții de muzică populară, ex
poziții de artă populară, de 
carte și afișe din țările par
ticipante.

Luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor plenarei Conferinței, reprezentantul României, Dumitru Mazilu, a subliniat că procedurile ce urmează a fi elaborate trebuie să asigure ocrotirea intereselor suverane ale tuturor statelor în zonele aflate sub jurisdicția lor națională, să garanteze explorarea și exploatarea resurselor zonei internaționale, pe baza principiilor echității, ținînd seama îndeosebi de interesele țărilor in curs de dezvoltare.Delegația română — a menționat vorbitorul — apreciază că procedurile ce vor fi stabilite trebuie să se bazeze pe „Declarația privind principiile de drept internațional referitoare la relațiile prietenești și de cooperare dintre state, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite", părțile contractante urmind să-și soluționeze eventualele dispute

dintre ele privind interpretarea și aplicarea viitoarei convenții prin mijloace exclusiv pașnice, potrivit Cartei O.N.U.. în perspectiva perfecționării in continuare a procedurilor existente.Dind expresie exigențelor privind respectarea suveranității naționale, noile reglementări — arăta delegatul român — trebuie să statornicească principiul potrivit căruia statele — ca subiecte de drept internațional suverane și egale în drepturi — iși aleg de comun acord procedura de soluționare pentru fiecare diferend în parte.în încheiere, reprezentantul țării noastre a relevat necesitatea continuării dezbaterilor într-un cadru adecvat, astfel incit, prin participarea tuturor statelor interesate, să fie elaborate norme juste și echitabile și în acest important domeniu al dreptului mării.

• ÎN R. A. EGIPT este pre
văzută înființarea, in următorii 
ani, a trei noi instituții de in- 
vățămint superior : Universita
tea Menufia. la Shebin El Kom, 
Universitatea Canalului, la Is- 
mailia și Universitatea Minia, 
in localitatea cu același nume.

A fost aprobată, de asemenea, 
înființarea unei facultăți de co
merț și educație la Beni Suef.

Președintele Costa Gomes despre 
procesul revoluționar din Portugaliaîntr-un interviu acordat agenției United Press International, președintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, s-a declarat optimist in legătură cir desfășurarea în condiții normale a alegerilor de la 25 aprilie a c., apreciind că ..adevărații democrați nu au interesul să tulbure opinia publică cu declarații demagogice și atacuri personale, care nu ar putea decît să ofere o imagine nefavorabilă a capacității lor politice". Referin- du-se la participarea in viitor a militarilor la viața politică a țării, președintele portughez a menționat că, după formarea guvernului constituit pe baza rezultatelor apropiatelor alegeri generale. ..va fi necesar să se facă o distincție, pe de o parte intre forțele armate in ansamblul lor. care vor trebui să iși mențină capacitatea de a îndeplini sarcinile ce le revin in baza Constituției, răminind in afara activităților partizane, și. pe de altă parte, între anumiți militari care vor putea, tranzitoriu sau definitiv, să abandoneze serviciul militar activ pentru a se consacra politicii".Răspunzînd la o întrebare privind relațiile viitoare ale țării sale cu Statele Unite, Costa Gomes a menționat că „Portugalia este favorabilă oricăror forme de cooperare cu comuni-

tatea internațională care nu presupun compromisuri inacceptabile pentru poporul portughez". „Viitorul guvern va respecta angajamentele internaționale ale Portugaliei", a adăugat el...Procesul desfășurării revoluției noastre — a spus președintele Gomes — a fost foarte complex și nu pot să trec peste faptul că el a inclus și evenimente regretabile. Dar cred că a fost intotdeauna posibil să reducem la minimum consecințele care ar fi putut fi tragice, în unele momente ale revoluției. tensiunile sociale au fost, intr-adevăr, foarte puternice, dar pină in prezent a fost posibil. cu prudență și tact. rsă fie găsite soluțiile care să evite înfruntările și violențele ce ar fi putut devia revoluția sau ar fi putut-o împiedica să atingă obiectivele ce i-au fost stabilite de programul Mișcării Forțelor Armate". în ce privește aspectele pozitive ale procesului revoluționar din Portugalia, președintele a menționat locul regăsit de țara sa in cadrul comunității internaționale, prin abandonarea politicii colonialiste și a metodelor antidemocratice ale guvernelor dinainte de 25 aprilie 1974.

SITUAȚIA POLITICĂ Dl.\ ITALIA• P.D.C. A RESPINS APELUL P C.I. PENTRU UN ACORD POLITIC INTRE TOATE FORȚELE DEMOCRATICE ALE TARII • INIȚIATIVA P.C.I. PRIMITA FAVORABIL DE UNELE PARTIDE • DECLARAȚIA LUI ENRICO BERLINGUER • POSIBILITĂȚI REDUSE DE EVITARE A ALEGERILOR ANTICIPATEîntr-un articol apărut în ziarul „11 Popolo", Partidul Democrat Creștin a respins apelul Partidului Comunist pentru un acord politic între toate forțele politice democratice ale țării. Referindu-se la pozițiile a- doptate de democrația creștină, articolul arată că un astfel de acord ar da guvernului existent o orientare diferită de liniile stabilite de recentul congres al partidului și se pronunță în favoarea unei confruntări parlamentare, de natură să ducă la adoptarea de măsuri pe care actuala situație le impune.Opinii pozitive față de inițiativa Partidului Comunist au manifestat in schimb, reprezentanții partidelor socialist, republican și socialist-democratic.în cursul zilei de vineri, secretarul Partidului Democrat Creștin, Benigno Zaccagnini. s-a lntilnit cu secretarii generali ai partidelor comunist socialist republican și socialist-democratic și a avut o convorbire telefonică cu secretarul național al Partidului Liberal.După întilnirea cu secretarul național al P.D.C.. secretarul
• REFERINDU-SE la de

clarațiile făcute in mai mul
te rinduri de diferite perso
nalități politice americane, 
prin care se aprecia că parti
ciparea comuniștilor ta n- 
vern in țările Europei occi
dentale prezintă pericole pen
tru N_VT.O„ primul secre
tar al Partidului Socialist 
Francez. Francois Mitterrand, 
a afirmat. intr-o emisiune 
radiodifuzată: .„Americanii
trebuie să înțeleagă că. dacă 
Alianța atlantică înseamnă 

. (ostul regim din Grecia sau 
actuala dictatură din Spania, 
noi vom prefera democrația 
Franței in locul acestei 
alianțe".

general al P C.L. Enrico Beriin- guer, a făcut o declarație In care se arată, printre altele : „Toți știu că noi considerăm că o soluție durabilă a crizei pe care o traversează țara comportă participarea comuniștilor la conducerea politică". Totodată, dat fiind poziția contrarie pe care o au. in legătură cu această chestiune, alte partide ,i. în special, P.D.C„ „noi am avansat o propunere care ține cont in mod realist de această situările de fapt și care nu comportă, deci, o schimbare a bazei guvernamentale a actualului cabinet și a raporturilor dintre majoritate și opoziție*.După ce a arătat că această poziție, expusă in rezoluția Direcțiunii P.C.L, a fost primită favorabil de unele partide, dar a pnmit un refuz dm partea P.D.C, Berlinguer a subliniat încă o dată necesitatea unei in- țelegen intre toate partidele democratice din cadrul ma;cr-.tățu și al opoziției, care, in mod necesar. trebuie să aibă in vedere aspectele esențiale ale politicii economice ș: financiare, problemele care tind să devină tot mai acute ale ordinii democratice.întrebat dacă există încă posibilități de ințeiegere pentru evitarea alegerilor anticipate. Enrico Berunguer a răspuns : „Dat fiind poziția P.D.C, aceste posibflitâp mi se par tot Eia;La rindul său. secretarul general al Partidului Socialist. Francesco de Martino, a declarat. după întilnirea cu Zaccagnini:„Decizia P.D.C- implică - refuzul propunerii P.S.L pentru o lărgire a majorității*. Opinia mea — a spus el — este că a- ceastă posibilitate fiind înlăturată, nu rămine decît cealaltă, pe care partidul a anunțat-o — adică necesitatea de anticipare a alegerilor.

Agențiile de presă semnalează că. 24 de ore înaintea reuniunii parlamentului libanez, care urmează sâ amendeze Constituția țării, permitted alegerea anticipată a unui succesor președintelui Suleiman Frar.gieh. cercurile politice libaneze manifestau. vineri, un optimism reținui. Agențiile de presă anunță ridicarea blocadei alimentare care durează de trei sâptă- mini declarată ce fiecare din părțile aflate in conflict împotriva sectoarelor controlate de ceie două pârii adverse.Printre contactele politice de vinen se însene întilnirea dintre Kamal Jocmblatt. liderul Partidului Socialist Prngreriri, și Dean Brown, trimisul special american. Cei dot politici an hotărit să râmini in contact permanent pentru a examina unele propuneri a căror natură nu a fost precizata.Agențiile semnalează totuși, că atirtxfcnea președintelui Fran- gieh ș; a pnrripaîitei: său susținător. Caznille Chamoun. ministru de interne. rămine încă ambiguă. Postul de radio controlat de elementele ce le sint favorabile eor.tmuă să denunțe reuniunea parlamentului.Pe de altă parte. In suda măsurii* severe de securitate luate în împrejurimile sediului provizoriu al parlamentului. calmul rămine încă precar in acest sector. situat ia lima de de-na-- cație ce separă cele două forțe aflate în cocfbct.Ca urmare a țintelor de artilerie și a focurilor de arme automate. în ultimele 48 de ore la Beirut s: in alte localități s-au înregistrat 29 de morți și 55 de răriți, fâci-.d ca bilanțul vietimelcr în cele aproape 12 luni de la începerea luptelor să fie de 18 5» morp ș. 34100 răniți.
DEMONSTRAU! DE PROTEST ALE STUDENȚILOR FRANCEZI

în principalele centre univer
sitare ale Franței (Paris. Ren
nes. Clertnsnt-Ferrand. Aix-en 
Pro trace și altele) au avut loc 
demonstrații ale studenților care 
protestează împotriva reformei 
invățămintului superior. Nume
roase organiratii studențești 
round eră că universitățile pro
duc viitori temeri. Statisticile 
oficiale relevi că jumătate din 
cei peste 1 milion de șomeri 
francezi sint tineri.

Cu acest prilej, relevă agen
țiile de presă. intre demon
stranți și forțele de ordine s-au 
produs ciocniri.TASSOS PAPADOPOULOS - NOUL NEGOCIATOR AL C1PRIOT1LOR GRECiConsiliul de Miniștri și Consiliul Național au acceptat demisii tui Giafkos Ctetdes din postul de negociator al cipriotelor greci și l-au numit in a- cest post pe Tassos Papadopoulos. vicepreședinte al Camerei Deputaților. s-a anunțat in comunicatul oficial dat publicității joi seara la Nicosia, la încheierea reuniunii organismelor amintite. Consilierii lui Tassos Papadopoulos vor fi M. Trianta- fyâides. președinte al Curții Supreme, și S. Souliotou, fost ministru al justițieL

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Vineri, la Gând, au început lucrările celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist din Belgia, chemat să facă bilanțul activității partidului in perioada care a trecut de la precedentul congres, din decembrie 1973. și să stabilească sarcinile viitoare ale partidului. La lucrări iau parte delegați repre- zentind organizațiile de partid din întreaga țară, precum și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești.Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ion Iliescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.CJl.. prîm-secretar al Comitetului județean Iași al P.CJU. care a remis mesajul a- dresat de C.C. al P.C.R. congresului comuniștilor belgieni.Raportul la Congres, pezentat de tovarășul Louis van Geyt, președintele P.C.B.. face o ana- l.za a situației economice și sociale a tării și a contextului politic actual, reliefind. totodată, hipta comuniștilor belgieni pentru apărarea intereselor fundamentale aie maselor populare, afectate de perioada de criză e- conoirucă. Raportul pune un accent deosebit pe necesitatea în

făptuirii unității forțelor populare. democratice și progresiste, pentru soluționarea actualei crize, pentru garantarea locurilor de muncă, pentru democrație și progres social.Relevînd schimbările intervenite in viața internațională, raportul a subliniat importanța destinderii in lume, arătind, totodată, că forțele imperialiste încearcă să frîneze evoluția a- cestui proces, să Împiedice sporirea rolului exercitat de forțele democratice.
★Cu prilejul prezenței sale în Belgia, tovarășul Ion Iliescu s-a intilnit cu o delegație a Partidului Socialist Belgian, condusă de Andre Leonard, secretar național, membru al Biroului Național al P.S.B. în cadrul convorbirii, la care a participat Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul României la Bruxelles, au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian.Reprezentantul P.C.R. a vizitat uzinele metalurgice „Cocke- rille" din Liege și Universitatea din Gând.

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R.
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• DIN NOU DESPRE „NESSIE". „Tehnology Review", publi
cație a Institutului american „Massachussets Institute ol 
Technology", a prezentat în paginile sale fotografii despre care 
se afirmă că sint ale legendarului monstru din lacul scoțian 
Loch Ness. In aceste imagini se poate vedea capul presupusului 
animal, asemănător celui al unui dinozaur. Fotografiile au fost 
realizate de un grup de cercetători americani plecați anul trecut 
în căutarea presupusei viețuitoare lacustre. Publicarea imagini
lor a stirntt cele mai diverse reacții, merglnd de la scepticismul 
total pînă la credința fermă în existența monstrului. La rîndul 
lor, cercetătorii în cauză afirmă că Imaginile obținute de el nu 
pot II explicate decît prin prezența în lacul scoțian a straniei 
creaturi. Fotografiile aînt însă extrem de întunecate șl unii din
tre naturallștll britanici care le-au văzut sint atît de puțin con
vinși îneît afirmă că imaginile prezintă doar formațiuni de bule 
de aer sau de gaze *“ .........-........ *-** -“
legenda monstrului 
toate eă s-au scurs 
pentru prima oară,
Ș „INDEZIRABILII" — IN VIAȚA ȘI IN
filmare italiană, care șl-a propus să realizeze la Neapole pelicula 
„Indezirabilii", cu subiect din viața lumii interlope napolitane, a 
avut prilejul să constate că tematica filmului este cit se poate 
de actuală. Concret, conducătorii grupului de filmare au fost 
victima unei încercări de șantaj, flindu-le cerută o sumă apre
ciabilă în schimbul asigurării „protecției" artiștilor șl cineaștilor. 
Intervenția poliției, soldată cu arestarea a trei dintre șantajlști, 
a creat însă condițiile necesare pentru continuarea realizării 
filmului, care abordează activitățile organizației Interlope „Ca
morra", celebră cu ani In urmă, echivalenta napolitană a Mafiei 
siciliene ș MOTOR CU DUBLA UTILIZARE. La uzina de mo
toare Jarnos" din Saralevo a fost pusă la punct construcția 
unul motor cu dublă utilizare. Pe teren neted și la urcuș el 
efectuează tracțiunea, iar la coborlri are un rol de frînă. Ast
fel, conducted un camion de 40 de tone, conducătorul auto nu 
va mal fi nevoit să facă efortul de a apăsa pe frînă, deoarece 
această sarcină va fi preluată de motor. Cercetările de labora
tor șl încercările pe pante cu mari Înclinații au dat rezultate 
foarte bune șl acum se fac pregătirile necesare pentru trecerea 
la producția de serie.

aflate în adîncul lacului. Iată că .nici acum 
din Loch Ness nu a putut fi elucidată, cu 
peste 1 400 de ani de cînd a fost menționată 
în anul 565, într-o veche povestire scoțiană.

FILM, o echipă de

I

*

Pentru coloniștii albi de la Salisbury totul s-a petrecut pînă acum de parcă timpul s-ar fi oprit in loc la începutul secolului, la ora cînd marile puteri occidentale au pus mina pe continentul african cu ajutorul tocmelilor, al corupției și al o- perațiunilor de „pacificare". Acest regim anacronic, care supraviețuiește pină astăzi, aparent în ciuda oricărei logici, in pofida curentului irezistibil care antrenează popoarele oprimate să scuture jugul exploatării și să ia in propriile miini destinul lor, această administrație a rămas fundamental fidelă originilor ei. începutul a fost făcut, așa cum se știe, in 1888, cînd C. D. Rudd, un agent al lui Cecil Rhodes, a obținut, prin trădare, din partea șefului populației locale, o concesiune „completă și exclusivă a- supra tuturor metalelor situate și conținute în domeniile sale". Pentru a- ceasta el primea 100 de lire pe lună, 1 000 de puști, 100 000 de cartușe și un vapor înarmat. Rhodes organizează apoi o companie particulară (B.S.A.C.) care, dotată cu toate atribuțiile oficiale, avea dreptul să „încheie tratate, să promulge legi, să mențină forțe de poliție și să achiziționeze noile descoperiri". Astfel,

vor fi realizate principalele obiective ale fondatorului imperiului britanic african din această regiune. Primele coloane de „pionieri" recrutați de Rhodes și Însoțiți de importante forțe de poliție au trecut Limpopo în iulie 1890 și au pătruns a- dînc in teritoriul care a- vea să devină oficial, in 1895, Rhodesia de Sud și iăsind de-a lungul rutei

Închisoare. Odată cucerirea începută, mulți alți „pionieri" vin pe acest pămint nou sub fascinația aurului, dar se „resemnează" in fața insuccesului, punind mina pe cele mai bune păminturi ii pe turmele de animale. Tinerii negri sint obligați să lucreze in minele colonialiștilor șl să Ie lucreze pămintul. Injurii de toate felurile însoțeau

Nyassaland (acum Malawi) și Rhodesia de Nord (Zambia), care mai tirziu a devenit protectorat britanic. La Salisbury, autoritățile insă iși întăresc puterea. In 1923, Carta B.S.A.C. expiră, dar coloniștii refuză unirea teritoriului „lor" cu Uniunea sud-africană (Africa de Sud), adoptind statutul de „autonomie internă". In Rhodesia coloniș-
Un secol de opresiune

Un articol din „Afrique — Asie"

parcurse o serie de fortărețe. La 12 septembrie, lărbătoarea „națională" a populației albe, au început lucrările de construire a capitalei — Salisbury — pe locul unei vechi localități. De atunci, acest teritoriu de 390 000 km pătrați, care adăpostește ruinele cetății Zimbabwe, construită în secolul XI. și care reprezintă o mărturie sigură a unei culturi și civilizații evoluate a populației africane din această regiune, această mare suprafață care a închis înăuntrul ei 860 000 de locuitori băștinași s-a transformat într-o uriașă

populația de culoare. Revoltele izbucnesc chiar în 1893, pentru a renaște peste alți trei ani. Dar lupta este inegală. Puștile sint „mai drepte" de- cit revoltații. Printr-o represiune sălbatică și metodică, întărită printr-un sistem drastic de practici și legi segregaționiste, coloniștii voiau să-și asigure pentru mult timp o docilitate aparentă din partea rezervelor lor de mină de lucru. Disprețuite de coloniștii europeni, teritoriile de la nord de fluviul Zambezi sint a- bandonate Oficiului colonial și proclamate

tii devin stăpini absoluți, fără a mai recurge la intermediari autohtoni și fără să se ascundă după masca inșeiătoare a asimilării populației locale. Guvernul, sprijinit pe un parlament exclusiv al albilor, are la bază un sistem segregaționist care vizează, in primul rind, să mențină populația a- fricană in stare de dependentă totală. Legea de bază este „Land Apportionment Act", adoptată in 1930, care atribuie populației europene jumătate din terenurile a- rabile, inglobind bineînțeles zonele urbane.

Alte legi și acte restrictive au fost adoptate și puse in aplicare.După ai doilea război mondial, pentru a face față mișcărilor de eliberare națională, Marea Britanie a incercat să a- plice un sistem de federalizare a teritoriilor cu scopul de a le îngloba a- poi in Commonwealth. Dar revolta izbucnește, și, după zece ani de eforturi inutile, federația Rhodesiei și a Nyassalan- dului se destramă la 31 decembrie 1963. Acum preocuparea principală a rămas împiedicarea valului de mișcări pentru e- liberare in Rhodesia (de sud), unde Frontul Rhodesian al lui Ian Smith a venit la putere in 1961. In interior totul va fi e- laborat in așa fel incit să asigure perenitate puterii colonialiștilor, iar sistemul segregaționist se va Înăspri după modelul sud-african al apartheidului. In 1965 a fost aruncată o provocare și către metropolă prin proclamarea unilaterală a independenței, la 11 noiembrie....Intre interesele colonialiștilor rhodesieni și populația Zimbabwe diferențele sint de neîmpăcat. Populația africană este convinsă de drepturile sale.

Dragi tovarăși.Coontttul Central al Parti- d_u. Comunist Român adresează paruapanților la cel de-al XXll-Iea Congres, tuturor muitanților Partidului Co- rr.un^t rl.n Belgia un cald salut :: ârâșesc împreună cu me- njul de prietenie și solidaritate militantă din partea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Comuniștii, toți oamenii munci; dm România urmăresc cu mult interes și sentimente de cobdaritate frățească activitatea depusă de comuniștii ■ belgieni pentru apărarea intereselor maselor de oameni ai muncii, pentru consolidarea unității de acțiune a clasei muncitoare. pentru reunirea tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste din Belgia, pentru realizarea năzuințelor lor spre o viață mai fericită, mai dreaptă.Folosim acest prilej pentru a sublinia satisfacția noastră in legătură cu raporturile de prietenie și colaborare tovărășească ce se dezvoltă intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Belgia. Ne este plăcut să relevăm dezvoltarea fructuoasa a relațiilor politice, economice, culturale și tehnico- științifice și in alte domenii intre România și Belgia. Țara noastră este hotărită să acționeze in continuare pentru amplificarea și diversificarea acestor legături, pentru extinderea conlucrării româno-belgiene pe tărimul vieții europene și pe arena internațională, in interesul popoarelor român și belgian, al cauzei păcii și colaborării in Europa și in lume.Congresul dumneavoastră are loc in condițiile in care criza generală a capitalismului a intrat intr-o nouă fază, a cuprins toate sferele vieții sociale, a dus Ia ascuțirea tot mai profundă a contradicțiilor lumii capitaliste, accentuind instabilitatea situației internaționale. în lume se produc adinei prefaceri revoluționare, naționale și sociale, importante mutații in raportul internațional de forțe, în favoarea socialismului și păcii, de afirmare tot mai hotărită a voinței popoarelor de a pune capăt vechii politici de dominație și asuprire, de a se dezvolta independent într-un climat de încredere și deplină securitate. Aceste transformări in viața internațională au deschis calea afirmării cursului spre destindere care este încă fragil. Pentru ccnsolidarea a- cestui curs considerăm că este necesar să se asigure lichidarea oricăror forme de exploatare și asuprire, a politicii imperialiste de inechitate, amestec în treburile interne și dictat, promovarea pe scară largă a unei politici noi, întemeiate pe respectarea independenței și suveranității popoarelor, pe asigurarea dreptului fiecărei națiuni la o dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale care sâ ducă la deplina egalitate și echitate în relațiile dintre state, la lichidarea subdezvoltării, să creeze condiții pentru progresul tuturor popoarelor și, în primul rînd, al țărilor în curs de dezvoltare.Trăind în Europa, continent în care există cea mai mare concentrare de armamente și forțe militare cunoscută vreodată, fapt ce menține pericolul unei confruntări militare, România consideră că trebuie să se acționeze cu hotărîre pentru respectarea neabătută și transpunerea în viață a angajamentelor asumate la Helsinki, pentru statornicirea unor relații noi între toate statele europene, bazate pe principiile consemnate în Actul final, pentru asigurarea unui climat de înțelegere, încredere și colaborare, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, la a- dăpost de orice agresiune sau presiune din afară. în mod deosebit, se impun eforturi susținute pentru trecerea la măsuri practice in domeniul dezangajării militare și dezarmării, retragerea trupelor

străine și lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor state, desființarea concomitent a celor două blocuri militare, reducerea bugetelor militare și a efectivelor armatelor naționale, pentru realizarea unor acțiuni eficace de dezarmare și, in primul rind, nucleară — fără de care nu se poate vorbi de o securitate reală și de o pace trainică in Europa și în lume.Sintem încredințați că pentru rezolvarea, în interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității se impune întărirea acțiunii unite, pe plan național și internațional, a maselor largi populare, a partidelor clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și progresiste, anti- imperialiste.Dragi tovarăși,în prezent, Partidul Comunist Român, întregul popor român este mobilizat cu toate forțele în munca de înfăptuire a hotă- ririlor Congresului al XI-lea, pentru traducerea în viață a Programului partidului vizind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, pentru dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, ridicarea continuă a nivelului său de trai material și spiritual, perfecționarea și adîncirea democrației socialiste, și crearea condițiilor pentru participarea largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății, pentru înflorirea multilaterală a personalității umane.în deplină concordanță cu obiectivele politicii sale pe plan intern, Partidul Comunist Român și statul român desfășoară o politică externă de solidaritate activă cu toate forțele înaintate ale lumii in lupta pentru împlinirea idealurilor de libertate, dreptate, progres social și pace ale popoarelor, pentru stingerea pe cale politică a tuturor conflictelor și focarelor de război, pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.România dezvoltă larg relațiile de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, amplifică raporturile cu țările in curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină, extinde legăturile cu toate statele lumii în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Acționînd , pe baza hotărîrilor Congresului ' ai XI-lea, Partidul Comunist Român întărește și diversifică relațiile de prietenie și solidaritate internaționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități noi a mișcării comuniste, întemeiată pe respectarea principiilor independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, pe dreptul inalienabil al fiecărui partid de a-și elabora în mod autonom. în conformitate cu condițiile social-politice specifice, linia politică, strategia și tactica revoluționară. Dezvoltăm, de asemenea, colaborarea cu partidele socialiste și social- democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste, democratice, antiimpe- rialiste de pretutindeni.Partidul Comunist Român reafirmă și cu acest prilej convingerea că relațiile frățești, de colaborare activă dintre partidele noastre, vor cunoaște o evoluție ascendentă, ceea ce corespunde interesului celor două partide, al întăririi prieteniei dintre popoarele român și belgian, al unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste.Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului, in înfăptuirea hotărîrilor ce le veți a- dopta, precum și în activitatea depusă pentru împlinirea aspirațiilor clasei muncitoare, ale poporului belgian, pentru triumful idealurilor păcii, democrației și socialismului.
Comitetul Central 

al Partidului 
Comunist Român

SIMBATA, 10 APRILIE
PROGRAMUL I
In jurul orei 8.30 — Transmi- 

siune directă de la aeroportul in
ternational București-Otopeni: ce
remonia plecării președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, Luis Cabrai, care, 
la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

10.00 Micul ecran... pentru cei 
mici. 10.30 Cinemateca (reluare). 
12.10 O viață pentru o idee: Ale
xander Humboldt (1769—1859). 
12.40 Concert simfonic popular 
susținut de Orchestra de studio a 
Radioteleviziunii. 13,05 Telex. 13,10 
Telerama. 13,40 înfrățiți în cîntec 
și joc. 14.10 Aici la poalele Mun
ților Cibin... 14,35 Drumuri pe 
cinci, continente. 15,30 Magazin 
sportiv. 16)50 Vîrstele peliculei. 
18.05 Caleidoscop cultural-artistic. 
18,25 Club T la... „Primăvara ba
ladelor". 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Teleenciclopedia. 
20.45 Film serial-: ,,Kojak“. 21.35 
24 de ore. 21.50 întîmplâri din blo
cul meu. Emisiune de Ion Băieșu.

DUMINICA, 11 APRILIE

PROGRAMUL I
8,30 Avanpremiera zilei. 8,40 Tot 

înainte! 9.35 Film serial pentru 
copii: „Daktari". 10.00 Viața sa
tului. 11,10 Ce știAi și ce nu știm 
despre... 11,40 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 
13,05 Album duminical. 15,30 Ma
gazin sportiv. 16,30 Drum de glo
rii. Concurs pentru tineret dedi
cat aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea Independenței de 
stat a României. 17.45 Film serial: 
..Pinocchio**. Episodul III. 18,40 
Reportaj TV. 19,00 Micul ecran... 
pentru cei mici.. 19.30- Telejurnal. 
Comentariul săptămînii.. 20.00 Ba
ladă pentru acest pămînt. 20.20 
Avanpremieră. 20,25 Film artistic: 
„Cîntecul lui Brian". Premieră pe 
țară. 21,40 Lumină pentru adevăr. 
Muzică ușoară. 22,00 24 de ore.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 Matineu simfonic. 

20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20.20 
Drumuri pe cinci continente. 20,50 
Panoramic editorial.

LUNI, 12 APRILIE

PROGRAMUL I
16,00 Campionatul mondial de 

hochei — grupa A: Cehoslovacia 
— Suedia. Rezumat înregistrat la 
Katowice. 16,30 Emisiune în lim
ba maghiară. 19,00 Satul dintre 
livezi. Reportaj. 19^20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Colocvii 
contemporane. 20,30 Cîntec și dans. 
20.50 Anchetă socială. Aria calom
niei. 21,20 Roman-foileton: „For
syte Saga". Episodul XVI. 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 Avanpremieră. 

17.10 Vatră folclorică. Mărginimea 
sibiană. 17,35 Film artistic: „Bala
dă pentru Măriuca". 18,45 Baletul 
românesc contemporan. 19,05 Pu
blicitate. 19,10 Delta Dunării. 19.20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Film serial pentru copii: „Dak- 
tari" (reluare). 20,25 Meridiane 
literare. 21.15 în lumea canțone
tei. 21,35 Telex. 21,40 Noi și ora
șul nostru. 22,00 Tezaur de cîn
tec românesc.

MARȚI, 1> APRILIE
PROGRAMUL I
9,00 Ateneul artelor. 10,00 Tele

obiectiv (reluare). 10.20 Un disc 
pe 625 de linii (reluare). 10,50 
File de dicționar. Portret Luchino

Din lumea plantelor și animale
lor. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Emisiune pentru ti
neret. Să muncim și să trăim în 
chip comunist: Tinerii din Dra- 
galina. Reportaj. 20,25 Publicitate. 
20,30 Seară de teatru. Ciclul „Is-

SÂPTÂMÎNA TV
(10 APRILIE —16 APRILIE 1976)

Visconti. 12.05 Telex. 16,00 Tele- 
școală. 16.30 Matineu de vacanță. 
17,00 Telex. 17,05 Campionatul 
mondial de hochei — grupa A. 
Polonia — R.F.G. Rezumat înre
gistrat la Katowice. 17,30 Scena. 
17,50 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,20 Ateneu 
popular TV. 18,45 Teleglob: R.D.G. 
— Popasuri în Thuringia. 19,05

torla comediei". Comedia engleză 
a secolului al XVIII-lea. „Rivalii" 
de R. B. Sheridan. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial: „Apel urgent". 

Episodul I. 21,00 Portativ 76. 21,30 
Telex. 21,35 Spectacolul lumii 
(XII). Angola învață să surîdă. 
22,00 Idei contemporane.

MIERCURI, 14 APRILIE

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Emisiune 
pentru tineret (reluare). 10,25 Bi
blioteca pentru toți. G. M. Zam- 
firescu. 11,15 Campionatul mon
dial de hochei — grupa A: U.R.S.S. 
— Suedia. Rezumat înregistrat de 
la Katowice. 11.55 Telx. 16,00 Tele
școală. 16,30 Fotbal. România — 
Olanda. Meci retur în prelimina
riile turneului olimpic. Transmi
siune directă de la Stadionul ,.23 
August", 18.20 Pe marginea Du
nării. Festivalul rapsozilor — 
Brăila 1976. 18,35 Tribuna TV. 19.00 
Pagini de istorie, pagini de crea
ție muzicală. 19.20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20.00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Publicitate. 20.35 
Telecinemateca. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Studio ’76. 20,25 Orchestre 
simfonice românești. Filarmonica 
din Cluj-Napoca. 21.15 Telex. 21.20 
Inscripții pe celuloid. 21.40 Ro
man-foileton: „Forsyte Saga" (re
luare).

JOI, 15 APRILIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Matineu de 
vacanță. 17,00 Telex. 17,05 Cam
pionatul mondial de hochei — 
grupa A: polonia — S.U.A. Rezu
mat înregistrat de la Katowice. 
17.35 Pentru timpul dv. liber, vă 
recomandăm... 17,50 La volan. 
Emisiune pentru conducătorii 
auto. 18.00 Enciclopedie pentru ti
neret. Momente din istoria Parti
dului Comunist Român. 18,25 Se- 
lecțiuni de la prima ediție a fes
tivalului interjudețean „Porțile de 
Fier — porțile cîntecului dună
rean- Orșova 1976. 18,45 Univer
sitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Prima edi
ție a Festivalului cîntecului mun
citoresc revoluționar și patriotic. 
21.co Cadran economic mondial. 
21.20 Fără cuvinte... Volute. 21,30 
Revista literar-artistlcă TV. 22’10 
24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii.

VINERI, 16 APRILIE

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,40 Curs de 
limbă engleză (nivel mediu). 17,00 
Emisiune în limba germană. 18.45 
Tragerea loto. 18,55 Tribuna TV. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Prima ediție a Festivalului 
cîntecului muncitoresc, revoluțio
nar șl patriotic. 21,00 Publicitate. 
21,05 Film artistic: „Dirigintele de 
poștă". Premieră pe țară. 22,lt 
24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Anchetă socia
lă. Aria calomniei (reluare). 17,40 
Desene animate. 17,50 Șah mat... 
în 15 minute. 18.05 Vîrstele peli
culei (reluare). 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Viața eco
nomică a Capitalei. 20,20 Chita
rele tinereții. Muzică ușoară. 20,30 
Teatru TV: ..In vîntul de primă
vară" de Letiția Papu. 21,35 Telex.
21.40 Treptele afirmării. 22,05 Pagini 
de umor: „Ce vrăji a mal făcut 
nevasta mea".
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