
Vizita președintelui
losip Broz Tito

Regională
(Proletari din toate țărileIII

nteia
In orașele

Brașov

și Ploiești
In cea de-a patra zi a vizitei în țara noastră, președintele Iosip Broz Tito și soția sa au fost oaspeții orașelor Brașov și Ploiești.Programul vizitei a început dimineața, cînd tovarășul Io- sip Broz Tito, împreună cu tovarășii Nicolae Ceaușescu. Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer și Emil Bodnaraș s-au îndreptat de la reședința destinată oaspeților la Timiș spre Brașov. Ei au fost însoțiți de persoane oficiale române și iugoslave.Siluetele marilor întreprinderi, conturate pe fundalul munților din preajma orașului, creează chiar de la prima vedere imaginea unui puternic centru industrial, aflat în plin avînt, ca urmare a înfăptuirii consecvente a politicii partidului și statului nostru de industrializare cialistă.Pe șoseaua străjuită plopi, în dreptul Uzinelor „Steagul Roșu“ și „Metrom“, Fabricii de ciment „Temelia“, întreprinderii de prefabricate, a Uzinei „Hidromecanica“, mii și mii de brașoveni tineri și vîrstnici au ieșit în întîmpinare.Din mașina deschisă, tovarășii Iosip Broz Tito și Nicolae CeaușeScu răspund aclamațiilor.în fața sediului comitetului regional de partid, oaspeții sînt salutați de Ioan Voi- na, prim-secretar tetului regional Brașov P.C.R., Ioan Mărcuș, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular regional, și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești, ai întreprinderilor brașovene.în numele locuitorilor Brașovului. primul secretar rostește un cuvînt de bun sosit. Răspunzînd, președintele Tito mulțumește pentru primirea deosebit de călduroasă.Răsună ovații, urări pentru prietenia dintre cele două popoare.Președintele cooperativei a- gricole din comuna Hărman, fruntașă în regiune, Ion Gîr- ceag, oferă oaspeților tradiționala pîine și sare, tinere fete, îmbrăcate în pitoreștile costume populare din Țara Bîrsei — ploști cu renumita

al Comî- al

tineretului
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In timpul vizitei la Uzina de tractoare din Brașov
l oto : AGERPRES
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țuică de Tîrnave, iar grupuri de pionieri — buchete de flori.Coloana de mașini străbate apoi încet principalele artere ale orașului de la poalele Tîmpei. După ce parcurg bulevardul central, unde se înalță noul complex hotelier „Carpați“, automobilele ajung în vechiul oraș Brașov, în piața dominată de fosta primărie — un istoric edificiu din veacul al 17-lea. De aici, oaspeții se îndreaptă spre U- zina de tractoare, situată în cel mai tînăr cartier al Brașovului contemporan, în care se înalță sute de blocuri elegante, cu fațadele în culori pastelate, locuite de aproape 10 000 de cetățeni. Mii și mii de brașoveni, aflați de-a lungul traseului pe străzi, în balcoanele noilor blocuri, la ferestre, pe șantierele de construcții, aclamă îndelung pe conducătorii celor două țări.Producția de tractoare, una din principalele ramuri ale industriei noastre constructoare de mașini, constituie pe drept cuvînt o mîndrie a Bra- șovulyi, Puternica și moderna întreprindere, cu imensele sale hale din beton și sticlă, înzestrate cu echipament la nivelul tehnicii mondiale, care produ-

ce anual aproape 17 000 de tractoare, este pentru a 21 oară deținătoarea steagului de întreprindere fruntașă pe ramură. Harnicul colectiv primește într-o atmosferă sărbătorească vizita tovarășilor Iosip Broz Tito, Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători și persoane oficiale.La intrarea în uzină, împodobită cu drapelele de stat ale celor două țări, pe pancarte sînt scrise cuvinte de salut în cinstea prieteniei romàno-iugoslave.Oaspeții sînt întîmpinați de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de colectivul de conducere al uzinei, de numeroși

muncitori, ingineri și tehnicieni. în aplauzele și uralele celor prezenți, un grup de tineri le oferă flori.După ce rostește un cuvînt de salut, Emil Oniga, directorul general al uzinei, prezintă un scurt istoric al întreprinderii care anul acesta împlinește două decenii de la începerea fabricației primului tractor românesc. în acest răstimp, colectivul uzinei a creat 17 tipuri de tractoare, care constituie un titlu de cinste al industriei românești și al marii întreprinderi brașove-

recoltei 1966

Sosirea inPreședintele Iosip Broz Tito, împreună cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer și Emil Bodnaraș s-au reîntors joi seara în Capitală, după călătoria făcută în țară. O dată cu tovarășii, au sosit și persoanele oficiale iugosla-

Capitalăve și române? care i-au însoțit in călătorie.La sosirea în Gara Băneasa erau de față membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri.(Agerpres)

aprilie, mecanizatorii din brigada de la cooperativa agricolă Liești au revenit în sat.La brigadă, la casa din cîmp au rămas doar elevii. De a- proape două săptămîni mecanizatorii nu mai dăduseră prin sat. Acum au terminat de însă- mîntat cele 940 hectare cu porumb. După ce ultima semănătoare s-a aliniat în curtea taberei de cîmp, Toader Necula, președintele cooperativei, și Mircea Ciocan, inginer agronom, au mulțumit mecanizatorilor pentru operativitatea cu care au lucrat și m'ai ales pentru calitatea însămîntărilor. Au fost felicitați fruntașii brigăzii, tinerii mecanizatori Ion Vlad, Va- sile Necula, Ion Spălățelu. Concluzia acestei analize: cîmpul nu se cercetează de la fereastra biroului. Și la Liești a plouat ca la Bucești și Serbănești, sate vecine care mai au încă de in- săntînțat. Și pe cei din Liești i-a păcălit ploaia într-o zi: peste sat a turnat cu găleata, iar pe cîmp nu a picat un strop i S-a pierdut atunci o zi bună de
ION ȘERBU 

ION BISTREANU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Adunarea solemnă din Capitală

In sala Teatrului C.C.S. clin Capitală, în timpul adunării solemne
Foto : AGERPRES

Joi după-amiază a avut loc 
la Teatrul C.C.S. din Capitală 
adunarea, solemnă organizată 
de Comitetul orășenesc Bucu
rești al P.C.R., cu prilejul celei 
de-a 96-a aniversări a naște
rii lui V. I. Lenin.

Pe fundalul scenei se aflau 
portretul lui Lenin, așezat pe 
un steag purpuriu, și datele 
comemorative 1870—1966.

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășii Constantin 
Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele C.C.S., Manea 
Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Vasilichi. membru 
al C.C. al P.C.R., Suzana Gî- 
dea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al V.T.C., A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, Ion Savu, secretar

al Comitetului 
București al P.C.R., 
haria Stancu, 
Uniunii Scriitorilor, Simina 
Eliad, muncitoare fruntașă la 
Fabrica de confecții și trico
taje București, și Ion Gheor
ghe, muncitor fruntaș la Uzi
na „Vulcan".

La adunare

orășenesc 
acad. Za- 

președintele

Comitetului orășenesc

au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de orga
nizații obștești și instituții 
centrale, activiști de partid, 
vechi militanti ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Savu, secretar,

RAPORTEAZĂ

ÎN CINSTEA CELEI DE A 45-A

ANIVERSĂRI A CREĂRII

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

• Uzina de preparare Petrila

Insamîrițatul porumbului e în toi. Imagine de laC.A.P. Chiajna, 
regiunea București

Foto : AGERPRES
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Colectivul de muncă al Uzinei de preparare a cărbunelui 
din Petrila întimpină cea de a 45-a aniversare a P.C.R. cu 
frumoase succese în întrecere. Folosind agregatele de pre
parare cu randament sporit, înfăptuind măsurile prevăzute 
în planul M.T.O., preparatorii din Petrila raportează urmă
toarele rezultate: planul Ia producția de cărbune brut a 
fost depășit cu 11487 tone, la producția netă de cărbune 
preparat cu 16 589 tone, iar la cărbune special pentru eemi- 
cocs eu 2 443 tone.

CONSTANTIN BĂBUȚA 
corespondent

• Centrala termoelectrică Luduș
Pînă în prezent, Centrala termoelectrică Luduș a livrat 

sistemului energetic național aproximativ 40 000 000 kwh 
peste prevederile planului.

In primul trimestru al anului, consumul specific de com
bustibil convențional pe kwh de energie electrică a fost re
dus cu 6,2 grame față de cifra planificată. S-au realizat eco
nomii la prețul de cost de peste 700 000 Iei și un beneficiu 
suplimentar de un milion lei.

• întreprinderea de poduri metalice 
și prefabricate din beton Pitești

A depășit angajamentul Ia producția globală eu 1135 000 
Iei, la producția marfă cu 2 255 000 lei. Productivitatea mun
cii a crescut cu 4,5 Ia sută față de cifra planificată.

La secția mecanică au fost date peste plan utilaje in va
loare de 890 000 lei.

Cele mai bune realizări le-a obținut brigada condusă 
de tinărul comunist Ene Ion, care a livrat cu 30 de zile 
mai devreme 6 forme metalice pentru stîlpii centrifugali și 
brigada condusă de Ilie Victor care a executat in avans cu 
3 luni numeroase dispozitive comandate de întreprinderile 
de reparații auto din Suceava și București.

Tovarășii Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., Istvăn Dobi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, și Gyula Kâllai, președintele guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar, au trimis tovarășilor Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, o telegramă prin care, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al guvernului, al poporului ungar, mulțumesc din toată inima pentru salutul și felicitările prietenești transmise cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Ungariei. Ne exprimăm convingerea — se spune în telegramă — că relațiile dintre țările noastre sevor adînci și în viitor spre binele popoarelor ungar și român și al cauzei socialismului.

Ferestre spre lumină
„A fost o vreme — scria re

cent un colaborator al insti
tutului de sondare a opiniei 
publice Gallup — cînd sta
diul de civilizație a unei țări 
putea fi indicat, într-o măsură 
mult mal aproape de adevăr de
cît s-ar bănui, de către consu
mul de apă repartizat pe fiecare 
individ. Vremea aceea a tre
cut, civilizația umană, luată în 
genere, a depășit azi situația . în 
care un asemenea instrument 
de cercetare te mai apropie do 
vreo concluzie. Personal, m-am 
străduit să găsesc altul, ditr 
aceeași familie a unor elemen
te cu putere de selecție, și 
poate că nu mă înșel conchi- 
zînd că acesta este școala, 
mai exact raportul dintre școa
lă și colectivitate, nivelul 
dezvoltare a școlii, forța ei 
penetrație...".

Alătur acestor rinduri 
scurt fragment din impresiile 
de călătorie în țara noastră da
torate condeiului unui spiritual 
gazetar francez: „...teribil de 
simplu e să te rătăcești în- 
tr-unul 'din noile cartiere ale 
Bucureștilor, mal ca seamă că

de de
un

înlîlnești la fiecare pas pe cile 
cineva care, cu o amabilitate 
fără reproș, se oferă să-ți dea o 
indicație în stare să te încurce 
și mai rău. De pildă: — Luați-o 
dv. înainte, faceți colțul după o 
școală, dar nu după școala din 
dreapta, ci după aceea pe care 
o veți întîlni în stingă, țineți-o 
pe urmă drept pină dați de o 
altă școală ; de aici mai aveți 
puțin: strada pe care o căutați 
are o școală chiar pe colț...“. 
(Fr. Cremiaux).

S-ar putea solicita expresi
vitatea acestor două citate ca 
aliat în sublinierea unui ade
văr pornit de la cuvintul școa
lă și devenit axiomatic pentru 
realitatea României contempo
rane. Este vorba de faptul în
deobște cunoscut că stadiul ac
tual al școlii noastre ne situ
ează printre puținele țări din 
lume ajunse la o atît de impe
tuoasă dezvoltare a învățămin- 
tului de mase și, desigur, este 
vorba despre faptul că, Ia noi, 
școala joacă un rol de frunte în 
ansamblul vieții socialiste, a- 
vînd o excepțională forță dă 
penetrație, de înriurire.

de Octav Pancu-Iași

Propunîndu-ne aici doar ceea 
ce am numi un prilej de medi
tație, cu privire la un aspect al 
chestiunii de ordin general și 
necontenit la ordinea zilei re
prezentată la noi de școala, de 
învățămînt — și începînd cu 
părerea unui statistician, ne 
permitem să continuăm fără a 
ne depărta prea mult de țărmul 
unde statistica, întotdeauna ge
neroasă, ne oferă și în cazul 
nostru un bogat material. Așa
dar, ce ne pun la dispoziție ci
frele, acum. în 1966, ca răspuns 
la legitima noastră întrebare 
despre stadiul învățămîntului 
din România socialistă, despre 
raportul dintre școală și viață ? 
Ială-le pe cele cu cea mai mare 
putere de sinteză: în anul șco
lar în curs este cuprinsă în 
școlile noastre de toate gradele 
o cincime din populația țării, 
în următorii cinci ani, cînd vom 
vedea pe deplin înfăptuite cu
tezătoarele hotărlri ale celui 'de

al IX-lea Congres al P.G.R., ca
pacitatea de cuprindere a șco
lii va însuma un sfert din popu
lație ; învățămîntul nostru va 
da, pină în 1970, economiei na
ționale circa 550 000 de cadre.

O asemenea situație, atari 
perspective care ar apărea de-a 
dreptul uimitoare, fantastice 
pentru un impresionant număr 
de țări ale globului, materiali
zează la noi o realitate fireas
că, descoperită simplu în opera 
de creație a partidului comuniș
tilor, în ideea fundamentală că 
socialismul poate fi numai rodul 
muncii unor oameni cu o înaltă 
pregătire științifică și culturală. 
Și această pregătire se desăvîr- 
șește în școală, de la cea 
mai fragedă vîrstă, școala 
devenind leagănul năzuințe
lor fiecăruia de a dărui 
vieții, luptei pentru socialism, 
toată puietea de muncă, tot ta
lentul, toată pasiunea. Așezată 
pe temelii științifice, chemată 
să țină pasul cu dezvoltarea 
vertiginoasă a economiei și cul
turii socialiste, să formeze ge
nerații ca un profil moral demn 
de societatea noastră, școala

cunoaște la noi un climat pro
pice înfloririi ei continui, ver
bul „a învăța“ este la noi sino
nimul poetic al unei sume in
calculabile de verbe exprimînd 
frenetica mișcare a omului pen
tru înfrumusețarea propriului 
său destin.

Incontestabil că orientării 
școlii noastre spre atît de înal
te și nobile țeluri, îi corespun
de o zestre materială care per
mite procesului de instrucție și 
educație o ambianță propice 
activității în condiții optime. 
Datele generale statistice ne-ar 
putea sluji din nou, pledînd și 
pentru acest adevăr cu crește
rea care le caracterizează. Nu 
vom aminti însă decît cîteva și 
numai pentru a extrage din ele, 
mai tîrziu, într-o vizită Ia un 
liceu, coeficientul de zestre, ca 
să-l numim așa, care revine u- 
nei singure școli de învățămînt 
mediu. Conform hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al P.C.R., 
în perioada 1966—1970, cheltu
ielile bugetare destinate școlii 
vor fi mai mari cu 30 la sută 
decît în anul trecut; începînd 
din actualul an școlar s-a extins 
gratuitatea manualelor la toți 
elevii liceelor, măsură care, ex
primată în cifre, s-a ridicat, în 
toamna trecută, la valoarea su
mei de 130 milioane lef, concre-

al
București al P.C.R.

A luat apoi cuvintul tova* 
rășul Gheorghe Vasilichi, 
care a vorbit despre cea de-ct 
96-a aniversare a nașterii lui V. I. Lenin.

Expunerea a fost subliniată 
în repetate rinduri cu vii cm 
plauze.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un concert festiv,

★Cu prilejul aniversării nașterii lui Lenin, la Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu“ din Capitală a a- vut Ioc joi după-amiază O expunere.Expuneri consacrate vieții și activității lui Lenin s-au ținut și tele de în școlile și cabine- partid din țară.(Agerpres)
în pag. a ll-a

Cuvîntarea 
tovarășului

GHEORGHE
VASILICHI

La plimbare prin Parcul 
Herăstrău

Foto: AGERPRES
(Continuare în pag. a IlI-a) |



96 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI V.l. LENIN Imsrnit corespondenții 

noștri regionaliADUNAREA SOLEMNĂ 

DIN CAPIEALĂ 
Cuvintarea tovarășului Gheorghe basilichiAniversăm astăzi împlinirea a 96 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin. Discipol credincios și continuator strălucit al lui Marx și Engels, Lenin a desfășurat o prodigioasă și fecundă activitate teoretică, îmbogățind marxismul cu teze, aprecieri și concluzii corespunzătoare condițiilor istorice în care a trăit și și-a desfășurat activitatea.Unul din meritele nepieritoare ale lui Lenin constă în faptul că, apărînd marxismul împotriva numeroșilor lui adversari fățiși sau deghizați, nu l-a considerat nici un moment drept o colecție de scheme închistate, osificate. „Noi — spunea el — nu privim deloc teoria lui Marx ca ceva finit și intangibil; dimpotrivă, sîn- tem convinși că ea a pus numai piatra unghiulară a științei pe care socialiștii trebuie s-o ducă mai departe în toate direcțiile dacă ei nu vor sa rămînă în urma vieții“.După ce a subliniat contribuția considerabilă adusă de V. I. Lenin la crearea Partidului revoluționar al clasei muncitoare din Rusia, la înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și făurirea primului stat socialist din lume, vorbitorul a spus : Dînd viață ideilor leniniste, popoarele sovietice au dobîndit succese remarcabile în dezvoltarea industriei, a bazei tehni- co-materiale a agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc. Succesele Uniunii Sovietice constituie un aport de mare însemnătate la întărirea forței sistemului mondial socialist, la creșterea influenței socialismului, a forțelor progresului în lume. Directivele noului plan cincinal, a- doptate la recentul Congres al P.C.U.S., stabilesc obiective insuflețitoare pentru înaintarea continuă a U.R.S.S. pe drumul comunismului, spre binele popoarelor sovietice, al cauzei socialismului și păcii.Sub steagul atotbiruitor al marxism - leninismului, popoarele țărilor socialiste au repurtat victorii însemnate în e- dificarea noii orînduiri, în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. în contrast cu situația din lumea capitalistă, caracterizată prin raporturi de dependență și inegalitate între state și națiuni, socialismul a creat condițiile statornicirii unui nou tip de relații internaționale. Realizările fiecărei țări socialiste, dezvoltarea relațiilor dintre ele pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești și internaționalismului socialist, contribuie la întărirea sistemului mondial socialist, reprezintă un factor mobilizator în lupta popoarelor pentru libertate, socialism și independență națională, au o deosebită importanță pentru întărirea influenței socialismului în lume.Arătînd că o trăsătură esen

ș vrea să fixez 
în cîteva cuvinte 
unele trăsături ale 
personalității lui 
Lenin spre a a- 
trage asupra lor 
atenția cititorilor 
tineri. Ei n-au a- 
vut norocul să în

vețe nemijlocit de la Lenin, și 
poate că indicațiile răzlețe de 
mai jos îi vor ajuta să înțe
leagă ce trebuie să-și însu
șească din exemplul lui Vla
dimir Ilici.

In primul rînd, Vladimir Ilici îndeplinea orice muncă cu o precizie absolută, cerînd 
aceeași precizie de la toți cei 
cu care lucra. Orice afirmație 
trebuia să fie precis funda
mentată, și orice fundamenta
re formulată cu precizie. Cel 
ce lucra cu Vladimir Ilici își 
dădea imediat seama că o sim
plă afirmație făcută în toiul 
unei discuții și care nu a fost 
fundamentată cu cea mai 
mare precizie era lipsită de 
orice valoare. Pentru ca o a- 
firmație să fie precisă, se cer 
nume, enumerări, cifre, citate 
și în genere date concrete, ri
guros verificate. E preferabil 
să realizezi mai puțin, dar 
ceea ce ai făcut să fie bine și cu exactitate motivat; e mai 
bine să nu spui nimic decît 
să faci afirmații neîntemeiate. 
Deosebit de instructive, în a- 
cest sens, sînt întrebările cu
prinse în bilețelele pe care le 
trimitea Lenin în legătură cu 
diverse teme care îl preocupau. 
Aceste întrebări conțineau în 
fond analiza precisă a temei 
abordate și defineau cadrul în 
care ea urma să fie tratată.

■ Toți cei ce vor să învețe de 
la Lenin să-și fixeze bine în 
minte: nici un fel de deducții 

țială a timpului nostru o constituie dezvoltarea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, vorbitorul a subliniat că misiunea plină de răspundere de a elabora linia politică ce corespunde cel mai bine condițiilor de o mare diversitate în care activează partidele comuniste și muncitorești, de a stabili etapele procesului revoluționar, căile și metodele cele mai potrivite pentru înfăptuirea revoluției și construirea socialismului revine clasei muncitoare, forțelor revoluționare interne, partidului marxist-leninist din țara respectivă.Luarea în considerare — așa cum nu o dată a subliniat Lenin — a specificului fiecărei țări, a cerințelor concrete ale etapei de dezvoltare, reprezintă chezășia elaborării unei linii politice — tactice și strategice •— juste și a celor mai eficace măsuri pentru înfăptuirea ei. Prin aceasta fiecare partid, mare sau mic, își aduce contribuția la îmbogățirea tezaurului de experiență comună a mișcării comuniste, a teoriei revoluționare, a formelor și metodelor practice ale luptei clasei muncitoare pentru cucerirea puterii și construirea societății socialiste.Astăzi, cînd în fața partidelor marxist-leniniste stau sarcini de însemnătate capitală pentru destinele omenirii, se impune cu o necesitate mai stringentă ca oricînd unitatea mișcării comuniste și muncitorești în problemele fundamentale ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace, pentru victoria cauzei socialismului. De cea mai mare importanță pentru realizarea și întărirea acestei unități este respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide, ale internaționalismului proletar. Pătruns de un puternic spirit de solidaritate internaționalistă, partidul no- tru își lărgește relațiile cu toate partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste, cu partidele comuniste din întreaga lume. Totodată, el dezvoltă legături prietenești cu mișcările socialiste, cu alte organizații și forțe progresiste din țările capitaliste și din tinerele state independente.După ce s-a referit la amploarea crescîndă a luptei oamenilor muncii, în frunte cu clasa muncitoare, din țările capitaliste, vorbitorul a subliniat că una din marile forțe ale contemporaneității o constituie mișcarea de eliberare națională a popoarelor. Țara noastră sprijină lupta popoarelor împotriva oricăror atentate la independența și suveranitatea lor națională, își manifestă activ simpatia și solidaritatea cu mișcarea de eliberare a popoarelor din Asia, Africa și America Latină, cu eforturile lor pentru dezvoltarea de sine stătătoare pe drumul progresului social.
V

DE LA LENIN
pripite ! Nici un fel de afirma
ții necontrolate ! Nici un fel de 
aprecieri superficiale, care nu 
constituie concluziile precise 
ale unor date riguros verifica
te I

Acestor principii le cores
pundea precizia gîndirii lui 
Vladimir Ilici însuși. Nu nu
mai fiecare afirmație trebuia 
să fie concluzia precisă a unor 
date verificate, dar însăși 
ideea trebuia să fie aprofun
dată, elaborată și șlefuită în- 
tr-atît încît să nu rămînă ni
mic vag sau neclar, și de la 
început pînă la sfîrșit să se 
deosebească printr-o limpezi
me și o precizie desăvîrșită. Să 
elaboreze pînă la capăt pro
pria lui idee — iată ce învăța 
cel ce intra în contact cu Vla
dimir Ilici. V. I. Lenin știa în
totdeauna să ridiculizeze cu 
umorul lui inimitabil orice 
idee vagă, neclară și insufi
cient adîncită.

Al treilea lucru pe care-l în
vățau toți cei ce lucrau cu 
Vladimir Ilici era necesitatea 
de a vedea clar, în primul rînd, 
faptele reale. Cînd interlocu
torul său se lansa în divaga
ții teoretice sau dădea dovadă 
de înclinații spre gîndirea de
ductivă, Vladimir Ilici îl pu
nea întotdeauna în fața fap
telor precise, concrete din via
ța reală.

In al patrulea rînd a lucra 
cu Vladimir Ilici însemna a ști 
să îndeplinești exact directi
vele primite, trasate pe baza 
faptelor reale și constituind 
idei clare și duse pînă la ca
păt. Nu este suficient să ai o 
gîndire logică și nici să vezi 
faptele așa cum sînt. Trebuie, 
de asemenea, să fii în stare să 
îndeplinești cu absolută exac
titate ceea ce s-a conturat ca

Intensificarea agresivității imperialismului, acțiunile sale îndreptate împotriva intereselor și securității popoarelor, organizarea de intervenții militare și represiunile colonialiste, dovedesc că existența imperialismului constituie o amenințare permanentă la a- dresa păcii, o sursă continuă de încordare, de alimentare a noi și noi focare de război.Menținerea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale este condiționată de recunoașterea și respectarea strictă a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta. Călăuzin- du-se neabătut după acest principiu, țara noastră condamnă cu hotărîre intervenția militară a Statelor Unite în Vietnam, sprijină lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru libertate și independența patriei sale.Interesele umanității impun creșterea vigilenței și unitatea tuturor forțelor iubitoare de pace, pentru a zădărnici politica agresivă a imperialismului și a apăra pacea și securitatea internațională.în continuare, tovarășul Gheorghe Vasilichi a spus: Sărbătorim aniversarea zilei de naștere a lui Lenin în a- junul unui mare eveniment — împlinirea a 45 de ani de 

o idee clară și ca o directivă 
precisă. Vladimir Ilici aprecia 
cel mai mult pe executanții 
care știau să vadă situația în 
toată realitatea ei, care înțele
geau ce anume trebuie făcut 
în situația respectivă și care, 
în pofida oricăror greutăți, 
erau în stare să-și îndeplinea
scă cu precizie absolută sarci
nile.

Această precizie în îndepli
nirea sarcinilor, îmbinată cu 
exactitatea și observarea fap
telor reale și cu precizia în 
gîndire, trebuia să se manife
ste nu numai în problemele 
mari, dar și în cele mărunte. 
Și acest lucru trebuie să-l în
vățăm de la Vladimir Ilici: să 
avem o atitudine serioasă 
chiar și față de sarcinile cele 
mai mărunte, să le îndeplinim 
cu cea mai mare conștiincio
zitate și acurateță.

Ceea ce cu greu puteai în
văța de la Vladimir Ilici în- 
tr-atît întrecea el în acea
stă privință pe toți cei cu care 
avea de-a face, era capacita
tea lui de a sistematiza orice, 
pînă în cele mai mici detalii. 
Oriunde s-ar fi găsit, întreaga 
lui activitate, tot timpul său 
erau împărțite în mod riguros 
sistematic. O ordine strictă 
domnea și în cărțile și hîrtiile 
sale și în viața lui personală, 
în genere. Și în această ordine 
de idei, el ne învăța că nu exi
stă lucruri secundare, că nici 
o sarcină nu trebuie dispre
țuită, că sistematizarea rigu
roasă a muncii trebuie să se 
extindă și asupra celor mai 
mărunte detalii ale preocupă
rilor noastre.

Ordinea, comportarea bine 
chibzuită și rațională, el le so
cotea necesare și în viața per
sonală a fiecărui om. El insista 

la crearea Partidului Comunist Român, care a marcat o cotitură în dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră, în viața poporului român. înfăptuindu-și înalta sa misiune istorică, partidul comuniștilor a condus poporul la triumful deplin și definitiv al socialismului la orașe și sate, la transformarea României într-o republică socialistă înfloritoare.Victoriile istorice în făurirea noii orînduiri sociale demonstrează justețea politicii Partidului Coînunist Român, izvorîtă din realitățile țării noastre, capacitatea sa de a aplica în mod creator principiile fundamentale ale marxism-leninismului la condițiile și particularitățile concrete ale României.în continuare, vorbitorul a arătat că, întemeiat pe cunoașterea cerințelor obiective și a posibilităților reale, Congresul al IX-lea al P.C.R. a stabilit programul continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste. Partidul nostru pune la temelia progresului general al societății dezvoltarea economiei naționale, promovarea cu consecvență a industrializării socialiste a țării, pe baza tehnicii moderne, în vederea creșterii productivită- 
ca cei ce lucrau cu dînsul să 
se odihnească la timp, să ia 
măsurile necesare pentru în
grijirea sănătății lor, să ducă o 
viață reglementată, rațională 
și chibzuită, să nu lase loc ha
zardului și neglijenței. Totul 
trebuie să fie bine chibzuit, 
neadmițîndu-se vreo slăbire a 
disciplinei sau dezordine. Toa
te acțiunile trebuie să urmă
rească atingerea unui obiectiv 
bine definit, și acest efort con
stant trebuie să domine stările 
de spirit și instinctele — iată 
ce învățau de la Lenin cei ce 
lucrau cu dînsul.

Considerentele legate de in
teresele cauzei trebuie să pri
meze față de cele personale, 
orice chestiune personală tre
ce pe planul al doilea dacă așa 
cere interesul cauzei. Vladimir 
Ilici era atît de pătruns de a- 
cest principiu, încît în discu
țiile cu dînsul te-ai fi jenat să 
invoci vreun considerent per
sonal cînd era vorba de cau
ză ; interlocutorul lui Vladimir 
Ilici simțea că, atunci cînd

Responsabilitatea eroismului
Acum doi ani filmul lui 

France Stiglic „Nu plînge, 
Peter“ a cucerit la Festivalul 
de la Pola (echivalentul iu
goslav al Festivalului de la 
Mamaia) trei premii : pentru 
regie ți scenariu „Arena de 
aur" și pentru muzică, „Are
na de argint“. Ce anume a 
impus acest film la un festi
val al unei cinematografii 
care s-a afirmat cu pregnan
ță în ultimii 15 ani ? In pri
mul rînd o autentică franche
țe, cuceritoare nu prin inso
litul unei acțiuni ori prin vir
tuozități de regie sau imagine 
ci prin omenescul unui mesaj, 
dintotdeauna al vieții care 
neagă silnicia, războiul.

Simplitatea narațiunii cine
matografice atinge sublimul. 
Doi încercați partizani, spe- 

ții muncii sociale, valorificării superioare a resurselor, dezvoltării armonioase a tuturoi ramurilor economice, regiunilor țării, ridicării României la nivelul statelor avansate din punct de vedere economic, asigurării independenței și suveranității naționale. în același timp, partidul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii.Partidul nostru se preocupă în permanență de perfecționarea formelor și metodelor de conducere și organizare a economiei, a cercetării științifice, învățămîntului, a altor domenii ale activității sociale, astfel încît ele să corespundă cerințelor concrete ale construcției socialiste, să asigure dezvoltarea democrației socialiste, atragerea tot mai largă a maselor la rezolvarea treburilor obștești.Muncind neobosit pentru sporirea puterii economice a patriei sale, pentru rezolvarea cu succes a sarcinilor desă- vîrșirii construcției socialiste, poporul nostru își aduce propria contribuție la întărirea forțelor care luptă pentru socialism și pace, la creșterea influenței ideilor socialismului în lume. (Agerpres)
sînt în joc interesele cauzei, 
este rușinos să te gîndești la 
vreun considerent personal.

Gîndește-te la cauză, lasă la 
o parte considerentele perso
nale ; țelul pe care ți l-ai pro
pus în mod conștient să pri
meze față de sentimentele și 
chestiunile de ordin personal 
—iată regula etică pe care o 
învățau de la Lenin cei ce lu
crau cu dînsul.

Tineretul nostru trebuie să 
tragă învățăminte din pilda 
lui vie. In persoana lui Vladi
mir Ilici avem un model cu 
adevărat inimitabil de repre
zentant al culturii proletare, 
cultură bazată pe precizia cu
noștințelor, pe organizarea ra
țională a întregii activități o- 
menești, într-un cuvînt pe su
premația rațiunii asupra na
turii și pe aceea a producției 
socialmente reglementate asu
pra stihiei oarbe.

(Fragment din amintirile lui 
G. V. CICERIN) 

cializați în misiuni lipsite de 
spectaculos (deteriorarea căi
lor ferate la care aveau acces 
trupele ocupanților hitleriști), 
doi partizani tînjind după ac
țiuni de răsunet mare și ime
diat, primesc ordinul de a 
transporta niște copii, unde
va, într-o zonă ferită de pe

CARNET CINEMATOGRAFIC
ricol, în regiunile eliberate de 
armata populară iugoslavă. 
De la bun început există un 
climat psihologic divers : al 
copiilor și al celor doi parti
zani. Primii veneau cu un fel 
de a privi și înțelege realita
tea pe care ceilalți îl uitaseră.

• ADJUD
Prin așezarea lui, Adjudul poate fi socotit 

poarta de intrare în regiunea Bacău.
Cu ani în urmă, singurul loc mai impor

tant în întregul oraș îl constituia gara. As
tăzi localitatea și-a schimbat considerabil în
fățișarea. Blocuri însumînd sute de aparta
mente se înalță în centru, altele sînt în con
strucție. Numai în ultimii doi ani aici au fost 
construite, printre altele, o moară modernă 
de interes republican, localuri noi pentru o 
casă de cultură, un liceu, două școli de cul
tură generală.

In cursul anului trecut, locuitorii orașului 
— tineri și vîrstnici — au muncit voluntar 
la realizarea unui canal pentru deversarea 
apei Trotușului în lungime de 2,5 km, au 
transportat peste 4.000 m3 de pămînt și mo
loz rezultat din demolări, au întreținut pes
te 15.000 m3 de spații verzi etc.

Valoarea acestor lucrări executate de cetă
țeni atinge 926.000 lei. Pentru aceste succese, 
orașul a primit diploma și premiul I în în
trecerea pentru buna gospodărire și înfrumusețare desfășurată între orașele raionale 
din regiunea Bacău. Cu acest prilej au fost 
înmînate zeci de insigne de fruntaș în mun
ca patriotică — dintre care o bună parte 
strălucesc pe pieptul tinerilor.

In prezent se înfăptuiește un important an
gajament : acela de a executa, pe șantierele 
muncii patriotice, pînă la data de 8 Mai, un 
volum de lucrări în valoare de peste 300.000 
lei. Angajamentul este de pe acum realizat 
aproape în întregime și tinerii muncitori ce
feriști, mecanizatori, elevi sau cetățeni frun
tași conferă orașului lor aureola unei adevă
rate porți a hărniciei Si elanului patriotic.

• BAIA MARE
Duminică a avut loc în sălile Muzeului re

gional, din orașul Baia Mare, vernisajul unei 
expoziții organizată de C.S.C.A. Lucrările 
aparțin unui pasionat colecționar de artă. 
M. WEINBERG, care a achiziționat cu multă 
competență și discernămînt artistic de-a-lun- 
gul a trei decenii, aproape 350 de tablouri cu 
ajutorul cărora poate fi reconstituită o în
semnată parte din istoria picturii românești.

La Baia Mare au fost expuse în total 140 
de lucrări care reunesc stiluri și orientări di
ferite, începînd cu marii maeștrii N. Grigo- 
rescu, N. Tonitza, Theodor Pallady, Gh, Pe-

Sălceanu Vladimir — București, Cristea Marin — SibiuCadre tehnice pentru reparat radiouri și televizoare se pregătesc la Grupul școlar UCECOM, strada Econom Cezărescu nr. 47 și Grupul școlar „Unirea“ din strada Zborului nr. 7 — ambele din București. Candidații trebuie să fie absolvenți ai liceului sau ai unei școli echivalente, cu sau fără diplomă de maturitate, fără limită de vîrstă. Cursurile au durata de 3 ani.Concursul de admitere constă din următoarele probe :— fizică : scris și oral— matematică : scris și oral.Se acordă burse conform legilor în vigoare.Vă dorim mult succes.Stoica Marin — Oraș Dr. Petru GrozaConducerile unităților sînt obligate să ia măsurile necesare conform prevederilor legale pentru oa toți anga- jații să efectueze în fiecare an calendaristic concediul legal de odihnă la care au dreptul. Fac excepție cazurile în care s-a amînat efectuarea

Stipe de reoreere in parc
Foto} GR. PREPELIȚA

Solicitați acum de situațiile 
unei acțiuni în care experien
ța militară trebuie împletită 
cu o răspundere impusă de 
legile nescrise ale umanului, 
cei doi maturi descoperă di
mensiunile inedite ale erois
mului de fiecare zi. Pentru 
că acest eroism cotidian exis

tă continuu și în timp de 
pace, ca să nu mai vorbim de 
o perioadă de război care-l 
implică direct. Față în față cu 
această responsabilitate neu
tru celălalt, care-i în cazul de 
față un copil, sentimentul da
toriei capătă un caracter sim- 

concediului de odihnă (incapacitate temporară de muncă, angajatul a fost chemat să îndeplinească o îndatorire de stat sau obștească, urmează un curs de pregătire profesională sau a fost reținut de conducere pentru realizarea unor sarcini în procesul de producție). Dacă nu poate fi repro-

gramat pînă la sfîrșitul anului el va efectua concediul în anul calendaristic următor, la termenul cel mai apropiat posibil, pe baza dispoziției scrise și motivate a conducătorului unității, cu avizul comitetului sindicatului.Tudose Gheorghe — Sinaia, Pascu Rodica — BucureștiElevii înscriși în învățămîn- 

bolic, lipsit de ostentație. Și 
acest simbol conferă filmului 
o notă aparte, plină de pros
pețime și căldură.

In plus, tot ca o negație a 
războiului, se adaugă situa
țiile unui comic blînd dar ro
bust, ca o altă fațetă a erois
mului unor oameni pentru 
care lupta împotriva ocupan
ților era o necesitate vitală 
Filmul lui Stiglic are marele 
merit de a sublinia o condiție 
umană în care angajarea se 
face firesc, fără explicații și 
contorsionări. Pare, și chiar

trașcu — și terminînd cu numele cele mai 
reprezentative ale ultimelor decenii; Al. 
Ciucurencu, Iosif Iser, Francisc Șirato, M. H. 
Maxy, Sweiser-Cumpăna și alții.

Cel mai bogat reprezentant în expoziție 
este pictorul Iosif Iser, a cărui operă poate fi 
cunoscută în toată amploarea ei aproape în 
fiecare etapă de evoluție.

Avînd în vedere caracterul divers și com
plex al acestei expoziții care cuprinde pic
tură, desene, acuarele, gravuri, se poate afir
ma că punerea ei la dispoziția maselor largi, 
prin organizarea unor asemenea confruntări 
cu publicul, constituie un important act de cul
tură pentru tineretul orașului Baia Mare. 
Acesta este un minunat prilej de familiari
zare cu opera cîtorva dintre cei mai de sea
mă artiști din țara noastră.

★
Tot în aceste zile, la Galeriile de artă ale 

Fondului plastic din Baia Mare, poate fi vă
zută o originală expoziție de măști maramu
reșene și acestea aparținînd unui colecționar, 
etnograful FRANCISC NISTOR de la Muzeul 
din Sighetul Marmației. Cele peste 30 de 
măști expuse reprezintă figuri de perso
naje mitologice sau alte personaje frec
vente în ritualurile maramureșene. Con
fecționate din piei de animale și împodobite 
cu mult gust de fantezia creatorilor populari, 
măștile acestea erau purtate de către actori 
cu prilejul sărbătorilor de iarnă și ale car
navalurilor de la sate.

• BRĂILA
Mulți brăileni își dau zilnic întilnire în 

Parcul Monument. In după amiezile libere, 
îndeosebi duminica, parcul, care are o vîrstă 
considerabilă, oferă deopotrivă tinerilor și 
vîrstnicilor clipe plăcute de recreere și destindere. începînd însă din această vară el va 
deveni un dublu centru de atracție. Edilii 
orașului au hotărît să amenajeze aici o arenă 
culturală în aer liber care va avea o capa
citate de 2 000 locuri. Construcția noului edi
ficiu cultural a și început. Se cuvine apre
ciată în acest sens, soluția proiectantului, 
împrejmuirea arenei va fi făcută dintr-un 
gard viu ; scena, panourile de decor și cabi
nele pentru actori vor fi „plantate", ca să fo
losim limbajul constructorilor, în imediata 
apropiere a unui grup de arbori ornamen
tali.

Nu s-a pierdut din vedere nici amenajarea 
spațiului necesar parcării autovehiculelor.

tul de cultură generală (cursuri fără frecvență) pot obține anual, potrivit prevederilor legale, un concediu de studii fără plată de 30 de zile calendaristice anual (în afara concediului de odihnă) pentru prezentarea la examen. Pentru fiecare clasă se acordă, la cerere, un singur concediu, eșalonat sau integral.Popovici Ion — Iași, Matei Vasile — TîrgovișteFacultăți de instrumente și canto funcționează în cadrul Conservatoarelor „Ciprian Po- rumbescu“ din București, „Gh. Dima“ din Cluj și „Geor- ge Enescu“ din Iași. Pentru concursul de admitere trebuie să vă pregătiți temeinic la limba și literatura română la care veți susține examen scris, iar la teoria solfegiului — oral. De asemenea, trebuie să dați probă practică de interpretare la instrumentul specific secției (probă eliminatorie).Durata cursurilor este de 5 ani.Facultățile de instrumente și canto au următoarele secții : instrumente coarde, suflat, percuție ; pian — orgă ; canto.

este, o povestire în care tot 
ce se întîmplă e necesar eon- 
form unei logici realiste în 
care cuvintele rămîn în afara 
faptelor sau, în cel mai bun 
caz, ulterioare. Filmul iugo
slav are o bună tradiție în 
ceea ce privește tema copiilor 
în război. Nu am uitat, în 
acest sens, marea realizare 
„Cei mari și cei mici" sau 
„Sașa“, filme care au rulat la 
noi în ultimul timp. Ceea ce 
„Nu plînge, Peter" sondează 
sînt alte zone, nu mai puțin 
interesante, în care omenes
cul are o rezonanță profundă.

TUDOR STANESCU J



Vizita președintelui
losip Broz Tito

(C>’rtn<»e din pag. I)

ne. Rodnic* activitate a con
structorilor de tractoare, 
pusă în slujba înfăptuirii poli
ticii partidului, este un sprijin 
de nădejde pentru continua 
dezvoltare a agriculturii noa
stre socialiste.

Directorul general a răs
puns întrebărilor puse cu pri
vire la preocupările colectivu
lui pentru diversificarea tipu
rilor de tractoare și la pers
pectivele de dezvoltare ale 
uzinei.în continuare, sînt vizitate principalele sectoare de muncă unde constructorii de tractoare folosesc cu pricepere utilajul perfecționat și experiența dobîndită în anii de muncă, realizînd în numai 4 zile producția primului an de fabricație în serie. în secția de bază a întreprinderii — uzinaj și montaj motor — se urmărește procesul tehnologic complex de fabricare a motoarelor de 45—65 C.P.,care se desfășoară pe linii automate și mașini-agregat, proiectate și executate la înalt nivel calitativ în întreprindere și în alte mari unități industriale brașovene. Oaspeții se opresc în fața celor 4 benzi transportoare care poartă în cadența unei bătăi de ceasornic, piesele componente ale tractorului. Președintele Tito se interesează îndeaproape de gradul de automatizare, de influența pe care a- ceasta o are asupra creșterii productivității muncii.Se trece apoi într-o hală imensă, unde motoarele sînt rodate la bancul de probă.

Atrage atenția construcția prevăzută cu mijloace moderne de aerisire, de captare a zgomotelor și trepidațiilor — expresia îmbinării cerințelor tehnice cu grija față de om. Și această secție este creată de proiectanții și constructorii uzinei.în următoarea secție, montaj general, oaspeții se opresc la caruselul de montare a tractoarelor.Apoi au fost prezentate diferitele tipuri de tractoare produse aici, ție greu șină care lucrează și pe șantierul complexului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, precum și cu tractorul S-650 a arătat calitățile lor tehnico-funcționale superioare, preocuparea constructorilor de a asigura satisfacerea cerințelor mecanizării complexe a agriculturii și ale altor sectoare ale economiei naționale.în tot timpul vizitei, tovarășii losip Broz Tito și Ni- colae Ceaușescu s-iau oprit la principalele locuri de muncă, s-au interesat de rezultatele obținute și au urat noi succese muncitorilor. Pretutindeni, constructorii de tractoare i-au întîmpinat cu deosebită căldură.înainte de plecare, președintele Tito și soția au semnat în cartea de onoare : „Sîntem adînc impresionați de această uzină cu adevărat modernă. Cred că în privința automatizării s-a atins un înalt nivel ca și, de altfel, în buna organizare a procesului

s-au monu- nea- ali- car-re
O demonstra- practică cu tractorul pe șenile S-1300, made înaltă tehnicitate

Presa iugoslavă

in tar»
J»BELGRĂT) 21 —- Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : întreaga presă iugoslavă, posturile de radio și de televiziune continuă să acorde o deosebită atenție vizitei în România a președintelui R.S.F. Iugoslavia, Broz Tito.în primele pagini, publică reportaje care dese desfășurarea vizitei oaspeților iugoslavi în regiunea Bacău și subliniază entuziasmul cu care au fost întîmpi- națî pretutindeni de oamenii muncii din România.„Și astăzi, scrie trimisul special al ziarului „Borba“, președintele nostru a fost întîmpinat foarte cordial, încă din momentul cînd în gara Borzești l-a salutat secretarul Comitetului regional de partid Bacău. Pretutindeni el a fost întîmpinat cu aclamații“.„Primirea călduroasă din Moldova“, acesta este titlul sub care „Politika“ relatează despre cea de-a treia zi a vizitei președintelui Tito. Ziarele prezintă, de asemenea, cititorilor Combinatul chimic de la Borzești și Combinatul de cauciuc sintetic și relatează despre succesele obținute de colectivele celor două întreprinderi, precum și importanța lor pentru deplina valorificare a resurselor naturale ale țării.Sub titlul „în vizită la prie-

------•------

losipziarele oglin-

teni“, ziarul „Komunist“ publică un articol în care scrie : „Cu toate că vizita președintelui Tito în România prietenă încă nu este terminată, se poate constata că ea constituie un eveniment important în cadrul colaborării reciproce fructuoase între cele două țări vecine. Vizita va da noi impulsuri dezvoltării viitoare 
a colaborării bilaterale și va contribui la cunoașterea reciprocă a punctelor de vedere asupra multor probleme aciuate din lume și din .mișcarea muncitorească și nistă internațională“.Posturile de radio și ziune au transmis înrînduri relatări și reportaje filmate despre vizita președintelui Tito în România.

comu-televi- cîteva

de producție. Dorim acestui tînăr colectiv mult succes în viitor“.La întoarcerea de la Uzina „Tractorul“, oaspeții oprit la cunoscutul ment istoric „Bisericagră“ șl la complexul de mentație publică „Cerbul patin“.La amiază, Comitetul gional de partid și Comitetulexecutiv al Sfatului popular regional au oferit un dejun în onoarea președintelui Tito și a soției. Au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Emil Bodnairaș. Au participat, de asemenea, persoanele oficiale iugoslave și române.După amiază, continuîndu-și vizita, oaspeții s-au îndreptat spre Poiana Brașov, renumit loc de odihnă și complex sportiv. De aici, oaspeții s-au îndreptat spre gară, salutați din nou cu căldură de brașoveni.Cu un tren special, tovarășii losip Broz Tito, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- naraș și persoanele oficiale iugoslave și române au plecat spre Ploiești.Gara Ploiești-Sud este pavoazată sărbătorește cu drapelele de stat ale celor două țări prietene. Se văd portretele tovarășilor losip Broz Tito și Nicolae Ceaușescu, pancarte cu urări de bun sosit. în întîmpinarea oaspeților au venit Dumitru Bala- lia, prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R., Gheorghe Stan, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular regional, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii. Potrivit vechii noastre tradiții, oaspeții au fost primiți cu pîine și sare.Miile de ploieșteni adunați în grupuri compacte în fața gării, de-a lungul bulevardului „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ și în centrul orașului, salută cu căldură pe oaspeți, ovaționează pentru no-iugoslavă.Din centrul impresionează noilor sale construcții, coloana de mașini, trecînd prin fața cunoscutei Uzine constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“, se îndreaptă spre Rafinăria Brazi. Acest puternic și important obiectiv al industriei noastre petroliere își anunță din depărtare prezența ca o constelație de lumini strălucind feeric în noapte. La sosire, oaspeții sînt întîmpinați de Alexandru Boabă, ministrul petrolului, de colectivul de conducere al uzinei și de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Directorul general

prietenia româ-orașului, care prin eleganța

al rafinăriei, ing. Bujor Ol- teanu, îi conduce pe aleile străjuite de turlele instalațiilor și marile rezervoare de produse petrolifere, spre complexul de reformare catalitică. Instalațiile care alcătuiesc acest complex contribuie la sporirea valorii produselor obținute din fiecare tonă de țiței prelucrată de 2,5 ori față de 1959, îmbunătățesc calitatea benzinei și asigură realizarea unei foarte largi game de produse petrolifere și petrochimice. Oaspeții privesc cu atenție tabloul de comandă, de la care un singur specialist controlează întregul proces de producție al complexului.în continuare, este vizitată instalația de distilare atmosferică și sub vid care marchează prima proces lui. Această instalație proiectată și construită în țară, prelucrează circa un sfert din producția de țiței a României. Oaspeții apreciază dezvoltarea acestei adevărate cetăți a industriei noastre petroliere și munca harnicului colectiv.Se vizitează apoi Combinatul Petrochimic din apropiere, vlăstar al industriei noastre socialiste, care în prezent e în continuă dezvoltare. Oaspeții sînt întîmpinați de Ion Velea, prim-adjunct al ministrului industriei chimice, de colectivul de conducere al întreprinderii și de numeroși muncitori. La fabrica de olefine, construcție care satisface cerințele tehnicii contemporane, în fața tabloului de comandă, oaspeții primesc din partea directorului combinatului, ing. Ga- vril Musca, explicații în legătură cu gradul înalt de automatizare al acestei fabrici, al cărui întreg proces de producție este dirijat și controlat într-un singur schimb numai de 16 ] re. Este înfățișată perspectiva pe care o deschide noul cincinal dezvoltării i combinat, a cărui construcție a început în 1963 pentru a ridica î selor petrolifere românești.Președintele Tito s-a interesat îndeaproape de unele probleme privind eficacitatea instalațiilor, modul lor de funcționare, precum și munca colectivului din cele două întreprinderi vizitate.La plecare, înaltul oaspete a semnat în cartog de onoare a rafinăriei: „Ne pare rău că în cursul călătoriei noastre nu ne-a ajuns timpul de a vizita șî examina mai atent acest o- biectiv gigantic. Atît cît am văzut, el este o unitate foarte modernă, de o mare valoare pentru economia socialistă a republicii prietene, România. Doresc noi succese în munca colectivului de aici“.
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institutul
politehnic 

din Brașov 
într-o nouă

clădire
Institutul politehnic din Brașov 

dispune de o nouă clădire, ampla
sată în centrul orașului. De 
curînd, constructorii au coborît 
schelele de pe noul edificiu de în- 
vățămînt care dispune, în cele trei 
etaje, de săli de cursuri și labo
ratoare pentru catedrele electro
tehnică, mecanică agricolă și tra
tament termic. In curînd, va îi 
terminat și noul cămin studențesc 
cu o capacitate de 400 de locuri.

Direcția de sistematizare, arhi
tectură și proiectare a construcții
lor Întocmește în prezent docu
mentația tehnică pentru construi
rea unui nou complex universitar 
pe o suprafață de peste 100 000 
metri pătrați.

de

închiderea
Festivalului

„Primăvara

studențească"La Cluj a avut loc joi în
chiderea Festivalului „Primă
vara studențească“. Ediția 
1966 a acestei tradiționale 
manifestări artistice închina
tă aniversării a 45 de ani de 
la crearea Partidului s-a des
fășurat într-o atmosferă de 
mare entuziasm. Timp de 21 
de zile au evoluat pe scenele 
clujene zeci de formații ar
tistice studențești, au avut loc 
concursuri de creație în do
meniul literaturii, artelor 
plastice, muzicii. Juriul festi
valului, alcătuit din oameni 
de cultură și artă, a acordat 
128 de premii individuale și 
10 premii colective.

(Agerpres)

in Combinatul petrochimic Ploiești
Potar AGERPRES

Sosirea unei 
activiști ai 

Comunist

IN
delegații de 
Partidului 
Franceza sosit in Ca-Joi 21 aprilie pitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist Francez condusă de tovarășul Gas- ton Plissonnier, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F., care la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Jac- queline Gelly, membru al C.C. al P.C.F., Paul Chastellain, membru al C.C., secretar al Federației Hautes Pyrenees a P.C.F., Marcel Longuet, secretar al Federației Indre et Loire a P.C.F., Jean Garcia, colaborator al Secției de Politică externă a C.C. al P.C.F., și J. Luslac, redactor șef al publicației „La Terre“.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei și Petre Dănică, adjuncți de șef de secție la C.C. al .............................partid. P.C.R., de activiști de

TelegramăJanos, ministrul afa- externe al RepubliciiPeter cerilor Populare Ungare, a trimis o telegramă ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, prin care mulțumește pentru felicitarea prietenească adresată cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.
Sosirea la București 

a ambasadorului 
extraordinar și plenipoten

țiar al LibanuluiLa 21 aprilie a.c. a sosit la București Robert N. Klat, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar

FORMAîn Republica Socialistă România.
Acorduri de colaborare cul
turală și tehnico-științifică 

cu Republica TunisianăLa 21 aprilie, la Ministerul Afacerilor Externe a fost semnat un Acord de colaborare culturală și un Acord de colaborare tehnico-științifică între Republica Socialistă România și Republica Tunisiană.Acordurile semnate stabilesc principiile dezvoltării relațiilor dintre cele două țări în domeniile științei, învățămîntului, culturii, artelor, presei, radioteleviziunii și sportului, precum și în domeniile colaborării tehnico-științifice.Din partea română acordurile au fost semnate de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea tunisiană de Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisia în Republica Socialistă România.La ceremonia semnării au asistat Jean Livescu, adjunct

IIal ministrului învățămîntului, David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, Traian Dudaș, secretar general al Consiliului Național al Cercetării Științifice.
Cu prilejul aniversării 

P.S.U.G.Ambasadorul R. D. Germane la București, Ewald Moldt, a oferit joi seara un cocteil în saloanele ambasadei, cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a creării Partidului Socialist Unit din Germania.Au participat Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, Gheorghe Vasilichi, Vasile Vaida, Ștefan Voicu, membri ai C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șeful secției relații externe a C.C. al P.C.R., activiști de partid, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, ziariști. (Agerpres)

• Agențiile de presă comentea
ză desfășurarea finalelor campio
natelor europene de tenis de masă, 
care s-au încheiat miercuri seara la 
Londra, Corespondentul Agenției 
France Presse remarcă tenacitatea 
Măriei Alexandru, care, condusă în 
setul decisiv cu 18—16, a reușit să 
refacă diferența și să-și adjudece 
titlul de campioană. Agenția Reuter 
subliniază că Maria Alexandru a 
cîștigat finala cu Grinberg, după 
ce în semifinale eliminase pe fosta 
campioană Eva Koczian.

• In cadrul turneului internațio
nal masculin de baschet de la Pe
kin, echipa Dinamo București a 
realizat cea de-a patra victorie con
secutivă, învingînd formația alba
neză Dinamo Tirana cu scorul de 

. 84—67.
• Joi, în ziua a doua a tur

neului final al campionatului 
republican feminin de baschet, 
care se desfășoară la Cluj, Ra
pid București a învins cu sco
rul de 53—46 (15—26) pe Crișul 
Oradea, iar Voința Brașov a 
întrecut cu 57—47 (34—23) pe 
Voința București.

® A 5-a partidă a meciului 
de șah pentru titlul mondial în
treruptă miercuri a fost conti
nuată joi la Moscova. Petrosian 
și Spasski au căzut de acord a- 
supra remizei la mutarea o 80-a. 
Scorul continuă să fie egal : 
2,5—2,5 puncte. Astăzi are loc 
cea de-a 6-a partidă, cu piesele 
albe jucind Petrosian.

® După 8 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Bognor 
Regis (Anglia) pe primul loc în 
clasament se află iugoslavul Kara- 
klaici cu 7 puncte, urmat de com
patriotul său Matanovici și olande
zul Bouwmester cu cîte 6 puncte 
fiecare. în runda a 8-a, reprezen
tantul României, Victor Ciocîltea, 
a remizat cu șahistul suedez K. 
Frantz și totalizează în prezent 5 
puncte.

• Pe stadionul Republicii din 
Capitală se va desfășura mîine 
meciul de categoria B dintre frun
tașa seriei I, Progresul București și 
C. F. R. Roșiori.

Partida începe la ora 16,30.
• Reprezentativele de fotbal (ti-, 

neret) ale Angliei și Turciei s-au 
întilnit la Blackburn într-un meci 
amical. Partida s-a încheiat cu 
victoria fotbaliștilor englezi la sco
rul de 2—0 (1—0).

® La 25 aprilie se va desfășura 
la Roma cea de-a 21-a ediție a 
cursei cicliste dotată cu „Marele 
premiu al eliberării". Vor lua par
te cicliști din România, Polonia, 
Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Italia. Țara 
noastră va fi prezentă la start cu 
6 rutieri : I. Ardeleanu, C. Ciocan, 
Gh. Suciu, C. Grigore, N. Gortțea, 
N. Ciumeti.

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Ferestre spre lumină

Libanului

CINEMATOGRAFE
LUNGI — cine-

(orele

Oră de ehimie Ia Liceul Nr. 3 „Ion Neculce din Capitală

REGINA ClNTECELOR 
rulează la Union 
15,30; 18; 20,45).

STEAUA BALETULUI 
rulează la Doina 
11,30; 13,45; 16;

la Patria (orele 10; 
18,45; 21,15), “ 

(orele 9,30;

CORĂBIILE
Diascop

rulează 
13; 16; 
rești ( 
15,30; 18,15; 20,45), 
(orele 9,30; 12,15; 15; 
20,30), Modern (orele 
11; 13,30; 16; 18,45; 21,15).

ATENTATUL
rulează la Republica (orele 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21)

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Luceafărul (orele 
10; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45). în completare, Cu 
acid și ața. Rahova (orele 
13,30; 18; 20,30).

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). în completare, Ora
șul care iubește. Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), în completare, 
Cabinetul de stampe.

HAI, FRANȚA
rulează la Festival (orele 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). în completare, Cabine
tul de stampe. Excelsior (o- 
rele 10; 12,30; 15,30; 18;
20), în completare. Orizont 
științific nr. 1. Melodia (o- 
rele 9,30 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Victoria (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele 10,30; 16;
18,15; 20,30). în completare 
Tîrguri si iarmaroace.

LUMINA VERDE — cinemas
cop

Bucu- 
12,15; 
Tomis 
17,45;
8,30;

(orele 
18.15;

20,30), Program pentru copii 
ora 10.

LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚĂ 
ȘI TEHNICĂ NR. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI — BALETUL 
NEGRU DIN SENEGAL — 
CARTIERE NOI ÎN BUCU
REȘTI

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—21 în continuare).

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
— cinemascop

rulează la Giulești (orele 16; 
18,15; 20,30). în completare. 
Un bloc neobișnuit, 
(orele 10; 12,30; 15;
20). în - - -

WINNETOU 
ambele serii

rulează
13,30
16,30; 20,15).

Arta 
17,30; 

completare Cocenel. 
— cinemascop —

la Dacia (orele 9 — 
— în continuare;

WINNETOU — cinemascop 
seria I

rulează la Flacăra (orele 10-, 
15,30; 18; 20,30). în comple
tare, Cu acul și ata.

WINNETOU — cinemascop — 
(seria a Il-a).

rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18-, 
20.30). în completare, Vizita 
conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana

RĂSCOALA — cinemascop
rulează la Buzești (orele 15; 
17,45; 20,30), Gloria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45). 
în competare, Tara Hațegu
lui

TRANZIT
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15;).

FINALA BUCLUCAȘA
rulează la Grivita (orele 10; 
12,15; 16; 18,15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop
rulează la Bucegi (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). în 
completare, Energia,

Cadru din filmul „V anina V anini“

Televiziune
VINERI 22 APRILIE19,00 Telejurnalul de seară. 19,15 Pentru copii: „Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej“. 20,00 Săptămîna. 21,00 Avanpremieră. 21,15 Teleglob — Ascensiune pe Meterhorn. 21,35 Film : „Ciociara“; 23.15 Telejurnalul de noapte. 23,55 Buletinul meteorologic.

SÎMBĂTĂ 23 APRILIE
rulează la Central (orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30;
20,30). în completare, Acolo 
unde Carpatii întîlnesc Du
nărea.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), în 
completare Lenin în Samara.

19,00 Telejurnalul de seară. 19,15 Pentru copii: Știți să desenați: Din isprăvile lui Păcală. Desenează : Iurie Darie. 19,30 întîmplări cu rățuște. 20,00 Teleenciclopedia. 21,00 „Urcînd prin timp“ — reportaj filmat. 21,15 „Pe Argeș în sus“ — Montaj folcloric. 21,40 Estrada tinereții. 22,10 Film: „Sfîntul“. 23,00 Telesport. 23,15 Telejurnalul de noapte. 23,25 Buletinul meteorologic.

VANINA VANINI
rulează la Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30).

TOM JONES
rulează Ia Vitan (orele îl;
15,30; 18,15; 20,45).

DIVORȚ ITALIAN
rulează la Munca (orele 
10,30; 15.30; 18; 20.30).

DUPĂ MINE, CANALII !
rulează la Aurora (orele 10;
12,30, 15; 17,45; 20,30). In 
completare, Orizont științi
fic nr. 1, Flamura (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), în 
completare, Cabinetul de 
stampe.

PROCESUL ALB
rulează la Cosmos (orele 
15; 17,30; 20).

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII

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

tizîndu-se Intr-un tiraj de peste 
24 de milioane de exemplare ; 
anual se construiesc cîteva mii 
de școli și clase noi (4 600 nu
mai în 1955) i școlile sînt dota
te cu mobilier și aparate de la
borator lnsumînd cheltuieli de 
ordinul zecilor de milioane.

Vizităm un liceu bucureș- 
tean: prestigiosul liceu centenar 
„Gh. Lazăr". Precum se știe, lo
calul nu este o clădire nouă, 
ba, dimpotrivă, unul dintre 
acelea Intrate de decenii în pei
sajul Capitalei. S-ar putea pre
supune că această instituție a 
preluat zestrea materială cu 
care a început un secol de 
existență, că nou și noi aici pot 
fi doar spiritul școlii, elevii, 
profesorii. Arhiva liceului este 
Insă de altă părere. Un raport 
al directorului școlii, redactat 
In vremea cînd venerabila in
stituție trecuse demult de faza 
copilăriei, împlinise aproape 30 
de ani de la înființare, consem
na că „ ...localul se află într-o 
stare deplorabilă... “ ; „ ...folo
sește numai 5 camere pentru 
clase și acestea&emede, impo
sibil de încălzit...' Localul de a- 
cum pornește de la o construc
ție realizată în stil arhitectonic 
românesc, la sfirșitul veacului 
trecut. Spunem „pornește“, 
pentru că, în ultimii ani, ceea 
ce s-a numit „o lucrare de re
novare“ a constituit o lărgire 
substanțială a localului, afec- 
ttnd cheltuieli din bugetul sta
tului care ating suma necesi
tată în mod curent de o con
strucție școlară nouă, cu 10—12 
săli de clasă. In aceste condi
ții, Liceul „Gh. Lazăr" izbutește 
să cuprindă într-un singur an 
școlar aproape jumătate din nu
mărul elevilor care au frecven
tat, în alte timpuri, același li
ceu timp de treizeci de ani.

Impresionantă este aici zes
trea finind de numeroasele ca
tedre care își desfășoară acti
vitatea în cabinete și labora
toare de specialitate. Punem 
față în față amintitul raport 
păstrat în arhivă și care mai 
pomenește de existența „unui 
laborator de fizică, sărac, unde 
aparatele se strică din pricina 
umezelii" și de lipsa „altor 
săli" — cu situația de azi. De
osebit de bine utilate, funcțio
nează azi la Liceul „Gh. Lazăr" 
un laborator de fizică, unul de 
chimie, o sală de geografie, 
alta de matematică, alta de 
muzică, două săli de gimnasti
că, un cabinet de limba româ
nă, unul de istorie. înțelegem 
prin „deosebit de bine utilate" 
nu doar aparatura așa - zisă 
„clasică“, ci posibilitatea pe 
care o are școala de a folosi 
cele mai moderne mijloace 
audio-vizuale, zestrea ei cu- 
prinzînd aparate de proiecție, 
un număr de peste 600 de fil
me didactice, magnetofoane, 
discuri.

Tuturor acestora li se adauga 
cele 20 de săli de clasă, o sală 
de festivități cu 500 de locuri, 
o bibliotecă cu aproximativ 25 
de mii de volume, un cabinet 
dentar și unul de medicină ge
nerală, o stație de radioampli
ficare.

90 de cadre didactice răs
pund aici de procesul de învă
țămînt. Costul manualelor pri
mite gratuit de elevi într-un

singur an școlar, acesta în curs, 
a întrecut 75 mii lei. Pentru 
excursiile organizate de școală, 
tot numai în anul acesta, sint 
alocate fonduri care, comparate 
cu un material de arhivă din 
1936, depășesc suma destinată 
in acest scop pe o perioadă 
de... 25 de ani.

Sint condifii materiale care 
au creat o ambianță optimă de 
studiu și pe care, înregistrîn- 
du-le, avem revelația unor im
presionante realizări dobindite 
de acest liceu in anii socialis
mului. Aici, azi, frecventează 
cursurile școlare atîți elevi cit 
altădată în 75 de ani I

Ni se arată, în scurta noastră 
vizită, mai multe scrisori pri
mite de către conducerea școlii 
din partea conducerilor unor 
institute de învățămînt superior. 
Sint scrisori de mulțumire pen
tru felul cum Liceul „Gh. Lazăr" 
și-a pregătit elevii care, ajunși 
studenti, dovedesc bogate cu
noștințe, pasiune, sete de în
vățătură, au o comportare care 
le atrage stima noilor lor pro
fesori.

Este exemplul unui liceu. Al 
unuia singur. înzestrate asemă
nător, toate liceele noastre la

un Ioc, ca și, deopotrivă, Insti
tuțiile de alte grade de învăță- 
mînt, ilustrează cu pregnanță 
dezvoltarea continuă a școlii 
românești de azi, uriaș cîmp 
de afirmare a aptitudinilor și 
talentelor tineretului nostru.

Dacă pentru a stabili stadiul 
unei civilizații umane, școala, 
raportul dintre ea și viață îți 
pot da — și îți dau cu adevă
rat I — un criteriu de apreciere 
științifică, fără îndoială că, și 
din acest punct de vedere, țara 
noastră își merită înaltul res
pect pentru opera realizată sub 
conducerea partidului. In anii 
civilizației socialiste.Socialismul — spunea tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
in Raportul la cel de al IX-lea 
Congres al P.C.R. — a deschis tineretului nostru perspectivele afirmării elanului și entuziasmului optime terală. 
la loc 
școala, 
tinăr, 
dragostea și grija, în care se 
pregătește temeinic pentru ziua 
cînd patria socialistă îl va che
ma ca să-i încredințeze răspun
derea, neasemuit de emoțio
nanta răspundere a unei activi
tăți in slujba fericirii oameni
lor. Si, de la fereastra oricărui 
liceu, a oricărei școli de la 
noi, fiecare tinăr, scrutind tim
pul, vede atit de limpede cum 
se aprind pentru el zorii acestei 
zile unice 1

său, i-a creatde dezvoltare
Printre aceste 
de cinste se 
a doua casă a 
casa In care cunoaște

condiții multila- 
condiții. 
situează 
oricărui

lucru, în schimb cooperatorii au învățat că terenul trebuie cercetat la fața locului, solă cu solă, în fiecare zi și chiar de mai multe ori pe zi. De atunci, mecanizatorii nu au mai părăsit tabăra brigăzii din cîmp, brigadierii, inginerul și președintele au rămas împreună cu ei cercetînd zilnic terenul. A fost folosită fiecare zi bună de lucru. Așa au reușit să depășească în multe zile viteza planificată la însămînțare cu 20 pînă la 50 hectare.A doua zi, la Tudor Vladimi- rescu, la Braniștea, la Ivești și Sendreni am întîlnit brigadierii jalonînd ultimele suprafețe ce trebuiau însămînțate cu porumb. De fapt, în întregul raion Galați însămînțatul porumbului se desfășoară într-un ritm susținut. Pînă în seara zilei de 18 aprilie se însămîntaseră 23 246 hectare din cele 31 000 planificate. Numai ieri au fost semănate 2 135 hectare cu porumb.Și la Brănești și Ie Sendreni ca și la Tudor Vladimirescu buna organizare își spune cu- vîntul. Ioniță Apostol, președintele cooperativei agricole din Tudor Vladimirescu ne spunea că niciodată mecanizatorii nu au fost atît de bi .e pregătiți pentru însămînțarea porumbului ca în această primăvară. (La Cooperativa din Tudor Vladimirescu lucrează mecanizatorii de la S.M.T. Vameșu). Aprecierile țăranilor cooperatori, ale specialiștilor din unități sînt pentru mecanizatori prilej de dreptățită mîndrie.Dar nu în întregul raion lăți munca mecanizatorilor
în-Ga- la

însămintatui porumbului primește același calificativ. îptr-o situație a însămînțărilor, încheiată de consiliul agricol raional la 19 aprilie, S.M.T. Tulu- cești, de exemplu, se află pe pl- timul loc Ni s-a explicat că rămînerea în urmă s-ar datora numai condițiilor neprielnice de lucru. Trecînd insă pe la ci- teva brigăzi ale S.M.T. Tulu- cești, am constatat că ritmul scăzut de lucru e urmarea unor defecțiuni în organizarea muncii.Peste tot, elevii aflați în practică sînt folosiți la aceste lucrări, dar munca trebuie astfel organizată îneît aceștia să nu încurce lucrurile. La Odaia Ma- nolache, de exemplu, un elev semăna lingă un mecanizator. Lipsit însă de experiență, el ră- mînea mereu în urmă, stînje- nind și pe celălalt. Folosirea nejudicioasă a elevilor nu a- fectează însă numai ritmul de lucru, dar și calitatea semănatului. La Tămăoani și în alte unități, unde sînt folosiți elevii sau tractoriștii necalificați, s-au făcut și lucrări de slabă calitate.Și un exemplu de altă natură : în brigăzile de la Ijdileni și Frumușița am întîlnit semănători care au stat cîte o zi ne- tolosite pentru că au lipsit mecanizatorii.Folosirea maximă a fiecărei zile de lucru, funcționarea ireproșabilă a fiecărui agregat ca și calitatea lucrărilor efectuate trebuie să rămînă și în acesțe zile sarcina principală a tinerilor mecanizatori, a organizațiilor U.T.G,
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HOTARE
Ky b demis 

pe șeful poliției
• SITUAȚIA SE MENȚINE CONFUZĂ IN CENTRUL 

VIETNAMULUI OE SUD • NUMEROASE DEZERTĂRI 
DIN RINDURILE TRUPELOR SAIGONEZEDin comentariile agențiilor de presă transmise în cursul zilei de joi reiese că guvernul militar de la Saigon adoptă în continuare noi măsuri pentru a-și întări poziția. în acest sens, generalul Nguyen Cao Ky, șeful guvernului, a semnat un decret prin care înlocuiește pe colonelul Pham Van Lieu, din postul de director general al poliției cu Nguyen Ncoc Loan.Colonelul demis este unul din prietenii generalului Thi, care a fost demis luna trecută de la comanda primei regiuni militare de premierul Ky pentru nesupunere. Șefii militari de la Saigon au trecut și la alte schimbări în aparatul polițienesc și de securitate.în centrul Vietnamului de sud, situația continuă să rămî- nă confuză, iar elementele rebele din cele două orașe — Hue și Da Nang — nu manifestă încredere în promisiunile lui Ky și ale anturajului său politic. La o reuniune, care a avut loc la universitatea din Hue, 3 000 de studenți care sînt în grevă de cinci săptă- mîni au hotărît Ia 21 aprilie să continue acțiunea lor și să trimită o delegație la Saigon „pentru a supraveghea la fața locului evoluția situației politice", după cum a declarat u- nul din liderii studenților.

Agenția de presă Eliberarea 
relatează că în primele trei 
luni ale acestui an, in regiunile 
centrale și răsăritene ale Viet
namului de sud au dezertat sau 
au luat parte la diferite răscoale

aproximativ 12600 de soldați și 
ofițeri saigonezi. Din cei 8 900 
de soldați și ofițeri saigonezi 
dezertați. marea majoritate 
luptă in prezent împotriva tru
pelor americane și a aliatelor 
lor.După cum transmite agenția V.N.A., unități ale forțelor militare aeriene ale R. D. Vietnam au obținut succese importante în lupta împotriva acțiunilor aviației militare a Statelor Unite deasupra teritoriului R. D. Vietnam.Agenția V.N.A. subliniază că în urma ripostei hotărîte a forțelor Armatei populare vietnameze numărul avioanelor americane doborîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam în perioada 5 august 1964 — 19 aprilie 1966 se cifrează Ia 965.

Vizita in Iugoslavia 
a delegației 

de activiști ai P.C.R. •>BELGRAD 21 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Delegația de activiști ai P.C.R. condusă de Ion Stănescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional Oltenia al P.C.R., care la invitația C.C. al U.C.I. face o vizită în R.S.F. Iugoslavia în schimb de experiență, a fost primită de Hachia Pozderaț, secretar federal pentru .problemele industriei și comerț,ului, cu care a avut o convorbire.Delegația de activiști ai P.C.R. a avut convorbiri la Direcția pentru construirea cartierului Novi Beograd și a vizitat șantierul de construcții din această parte a capitalei. Joi a vizitat întreprinderea belgrădeană Komgrap, Centrul școlar de construcții și Fabrica de construcții din aluminiu de la Pancevo.----- •-----
A. Gromîko la RomaROMA 21 (Agerpres). — La 21 aprilie, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., A. Gromîko, a sosit într-o vizită oficială în capitala Italiei.Pe aeroportul din Roma oaspetele sovietic a fost întîm- pinat de ministrul de externe al Italiei, A. Fanfani, și de alte persoane oficiale.

Ieri, la palatul Westminster
* Deschiderea noii sesiuni 

a parlamentului britanic

DUPĂ CUM se anunță din Dar-es-Salaam, peste 50 de țări din Europa, Asia, Africa și America și-au anunțat deja participarea la seminarul internațional al tineretului care luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale, programat să se deschidă în capitala Tanzaniei la 27 aprilie.
LA MOSCOVA s-a deschis 

o conferință la care participă 
studenți din instituțiile de în- 
vățămînt superior din nume
roase orașe sovietice. Ordinea 
de zi prevede discutarea unei 
largi sfere de probleme pri
vind organizarea procesului 
de învățămînț în școli superi
oare, facultăți și universități.

IN SALĂ sporturilor a Uni- versității Ratgers (statul New Jersey) a avut loc o adunare Ia care au participat peste 3 000 de studenți și profesori. Profesorul E. Genovese a condamnat agresiunea Statelor Unite în Vietnam și S-a pronunțat pentru retragerea trupelor S.U.A. din această țară. „Patrioții din Vietnam constituie, a spus el, singura forță capabilă să restabilească ordinea în Vietnam, să ducă o politică de reconstrucție națională și de stabilire a unei păci trainice".

La palatul Westminster din Londra a avut loc joi ceremonia deschiderii noii sesiuni parlamentare. Cu acest prilej, aparatele de televiziune au pătruns pentru prima dată în Camera Comunelor, transmițînd pentru milioane de telespectatori imagini care, timp de 700 de ani, au fost interzise și necunoscute publicului. întregul ceremonial cu defilarea participanților în costume de epocă și peruci, cu obișnuitele stricte formule tradiționale a avut ca punct central citirea mesajului tronului, care de fapt conține programul legis- slativ al guvernului laburist britanic.Din lectura textului rezultă că în general au fost reafirmate numeroase puncte înscrise încă în recentul manifest electoral laburist. Printre cele peste 30 de proiecte de lege figurează și cel privitor Ia introducerea controlului preventiv asupra revendicărilor de majorare a salariilor, ceea ce lasă să se întrevadă de pe acum o intensificare a nemulțumirii sindicatelor.Pe agenda acestei sesiuni, Care urmează să fie prelungită pînă în toamna anului viitor, se află și proiectul introducerii unei legi cu privire la naționalizarea industriei metalurgice. In schimb, nu se menționează nimic despre naționalizarea docurilor, așa cum se așteptau unii membri ai a-

ripei de stingă a partidului laburist, nici despre proiecte de naționalizare a altor sectoare ale economiei.In după-amiaza de joi, des- chizînd dezbaterile pe marginea mesajului, Edward Heath, liderul opoziției, a criticat programul legislativ al guvernului laburist calificîndu-1 drept „vag, imprecis și lipsit de interes".în continuarea dezbaterilor a luat cuvîntul premierul Ha- rold Wilson. Referindu-se la politica internă a Angliei el s-a ocupat de probleme ale restabilirii echilibrului balanței de plăți, ale apărării poziției lirei sterline și îmbunătățirii situației în ce privește productivitatea industriei britanice, subliniind că acestea reprezintă obiectivele primordiale ale guvernului laburist.Vorbind apoi despre problemele externe ale Angliei, Wilson s-a ocupat în primul rînd de poziția Angliei față de Piața comună, subliniind dorința guvernului său de a înlătura dificultățile din calea aderării Angliei la Comunitatea Economică Europeană, cu condiția ca interesele esențiale ale Angliei și Common- wealthului să fie apărate.Răspunzînd criticilor opoziției în legătură cu politica guvernului său față de Rhode- sia, Wilson a respins teza conservatorilor, după care regimul minoritar al lui Ian Smith ar fi dispus să reia dialogul cu Anglia.
L. RODESCU 

Corespondentul Agerpres la 
Londra

VN GRUP de 200 profesori și studenți din New Vork au 
organizat o demonstrație în 
clădirea unei filiale a băncii 
„First Național Cityu în sem/y 
de protest împotriva investi
țiilor făcute de această bancă 
în Republica Sud Africană. 
Manifestanții au declarat că 
aceste investiții sprijină, în 
fapt, politica rasistă a guver
nului R.S.A. Mai mulți de
monstranți și-au retras, cu 
acest prilej, conturile pe care 
le . aveau la bancă.

Pe ,
scurt

• JOI, președintele Austriei, 
Franz Jonas, a primit în au
diență. pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, Mir
cea Ocheană, în legătură cu apro
piata plecare definitivă a acestuia 
diti Austria.

• SUB PREȘEDINȚIA lui Fran
çois Chagot, director adjunct al 
Institutului pedagogic național, a 
avut loc un dineu urmat de discu
ții, organizat de Asociația Franța-- 
România. Profesorul de istorie și 
geografie Jean Hugonnot a vorbit 
despre „Turismul în România". Au 
participat Ia discuții mai multe 
persoane, evoclnd călătoriile lor 
în România.

• LA 20 APRILIE, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R,S.S„ și

L. F. llicev, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., au 
efectuat un schimb de note privind 
prelungirea pe un termen de încă 
cinci ani a valabilității acordului 
de colaborare culturală între Ro
mânia și U.R.S.S., semnat în anul 
1956.

• COMITETUL alcătuit în vede
rea cercetării cauzelor prăbușirii 
elicopterului în care s-a aflat și 
fostul președinte Abdel Salam Aref 
și-a încheiat activitatea. El va pre
zenta un raport tehnic cu privire 
la accident actualului președinte, 
Abdul Rahman Aref, și primului 
ministru Al Bazzaz. In conferința 
sa de presă de sîmbâtâ, președin
tele va da publicității conținutul 
raportului.

• JOI au. început la sediul 
U.N.E.S.C.O. din Paris lucrările 
Comitetului special de lucru al 
Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
însărcinat să definitiveze proiectul 
de text al Declarației privind prin
cipiile colaborării culturale inter
naționale, ce urmează a fi supusă 
spre discutare și aprobare Confe
rinței generale a U.N.E.S.C.O., la 
cea de-a 14-a sesiune a sa din 
toamna acestui an.

Comitetul special esta compus

entativa americană de constituire a unui „front antifrancez“ în cadrul N.A.T.O. se dovedește neviabilă. Ziarul „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG" constata că guvernul francez „se aștepta de la bun început Ia un mare val de indignare și la numeroase contraargumente juridice, dar totodată președintele Franței are convingerea că partenerii săi vor veni — deși împotriva voinței lor — Ia masa tratativelor, pentru a ducenegocieri bilaterale sau multilaterale“. Or, întîlnirea de la Bonn a miniștrilor de externe ai Franței și R. F. Germane a marcat „startul" oficial al tratativelor...Imposibilitatea de aplicare a formulei „14 contra 1“ a dat în vileag existența unui sprijin mult mai larg favorabil punctului de vedere francez decît s-a așteptat la Washington. Afirmația că Franța „se găsește într-o poziție de izolare totală“ (Roscoe Drummond în „NEW YORK HERALD TRIBÜNE“) poate fi întîlnită frecvent în presa americană... dar ea este infirmată în practică. în ancheta publicată de revista NEWSWEEK lui său, Arnaude de Borchgrave, în țările vest-euro- pene este luat în derîdere „visul“ a- celor ziare americane care încercau să se consoleze cu ideea „izolării Franței. Corespondentul a- merican constata că „ideile generalului de Gaulle vin într-o mai mare măsură în întîmpinarea năzuințelor tinerei generații decît își închipuie criticii săi“.Declarația cretarului menținerii cu proteste chiar în derat unul din puținii membri ai N.A.T.O. care sprijină ideea statului-quo). Ziarul VOLKSKRANT din Haga apreciind că șeful diplomației americane „nu dă dovadă de realism", adăuga : „Declarațiile lui Rusk, care par să sugereze că secretarul de stat dorește să ia măsuri de ripostă, Iasă să se creadă că S.U.A. au eliminat complet Franța, ceea ce este prematur, indezirabil și incorect“.Dar punctul nevralgic pentru guvernul american îl constituie ezitările înregistrate la Bonn și la Londra. Cotidianul DIE WELT, considerat apropiat de guvernul vest-german, scria : „Guvernul R.F.G. nu va putea să refuze oferta generalului de Gaulle de a coordona în afara sistemului integrat al forțelor N.A.T.O., activitatea unităților franceze dislocate pe teritoriul german, cu cele ale trupelor R. F. Germane, ale armatei a Vil-a americane și ale armatei engleze a Rinului“. Intr-adevăr, la întîlnirea Couve de Murville— Schroeder s-au făcut tatonări asupra punctelor de opoziție și de apropiere.I’e de altă parte, la Londra se pregătește — potrivit afirmațiilor apărute în presa britanică — o apropiere a Angliei de Franța, eventual prin încercarea de contopire a Asociației Liberului Schimb cu Piața Comună. Comentariile ziarelor engleze indică tendința guvernului Wilson de a căuta o rezolvare pe termen mai lung a dificultăților economice prin „deschiderea spre Europa“, ceea ce ar avea inevitabil implicațiiOricum, evoluția crizei din N.A.T.O. demonstrează că formula „14 contra 1“ nu mai poate hrăni multă vreme iluziile unora din demnitarii Departamentului de Stat.Z. FLOREA

pe baza unei călătorii a corespondentu-

se
de stat „N.A.T.O.
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Il CINTRA 1
al S. U. A., Dean Rusk, asupra fără Franța“, a fost întîmpinată Olanda (guvernul olandez este consi-

Adunarea festivă
de la BerlinBERLIN 21 —• Corespondentul Agerpres, St. Deju, transmite: In marea sală a sporturilor „Dynamo“ din Berlin a avut loc în după- amiaza zilei de 21 aprilie a- dunarea festivă consacrată ce- alei de-a 20-a aniversări P.S.U.G.Adunarea a fost deschisă Friedrich Ebert, membru Biroului Politic al P.S.U.G. Walter prim-secretar al P.S.U.G., a făcut o cu privire la însemnătatea unificării celor două partide muncitorești, la realizările R. D. Germane.

de al alC.C.Ulbricht. C.C. al expunere
a

din 12 membri ai Consiliului exe
cutiv, cîte un reprezentant din : 
Anglia, Argentina, Elveția, Franța, 
India, Japonia, Nigeria, Peru, 
R.A.U., Republica Socialistă Româ
nia, Statele Unite și Uniunea So
vietică. România este reprezentată 
de acad. Athanase Joja.

Importante descoperiri ar
heologice

• UN GRUP de arheologi con
dus de directorul Centrului de cer
cetări arheologice american, Nico- 
las Millet, au descoperit în deșer
tul Nubiei IR.A.U.) într-o regiune 
care urmează să fie inundată de 
apele lacului de acumulare de la 
Assuan, peste 5 000 de schelete u- 
mane și mumii. Nicolas Millet a 
arătat că descoperirea aceasta este 
de o deosebită importanță, deoare
ce este pentru prima dată cînd se 
întîlnește un exemplar complet al 
dezvoltării unui singur popor, în
tr-o singură regiune geografică, 
de-a lungul diferitelor epoci isto
rice.

• Întreprinderile industriei 
de ceasuri din S.U.A. intenționea
ză să livreze un nou tip de aparat 
de radio în miniatură. Noul apa
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nu va putea fi realizată 
piuă la 1 iulie filli?

„Cei șase“ au abandonat 
această dată
Piața comună industrială și agricolă nu va 

putea fi înfăptuită în întregime pînă Ia 1 
iulie 1967, dată propusă de „cei șase“ cu 
cîțiva ani în urmă,. Această dată este com
plet abandonată in prezent, menționează 
A.F.P.avut loc la Bru-Miercuri a xelles o ședință a miniștrilor agriculturii ai celor șase țări membre ale C.E.E., în cursul căreia aceștia au analizat o serie de probleme cu privire la completarea structurilor Pieței comune agricole. A- ceasta nu înseamnă însă că „cei șase" vor putea realiza Piața comună agricolă pînă la termenul fixat.Abandonarea datei de 1 iulie 1967 a fost confirmată miercuri, după ședința Consiliului de Miniștri francez, și de secretarul de stat francez pentru informații, Yvon Bourges. El a arătat că guvernul țării sale a tras concluzia logică în urma ultimelor propuneri ale comisiei Hallstein, îndeosebi în ce privește stabilirea prețurilor co-

mune la carne și lapte. Deși miniștrii agriculturii ai „celor șase“ au depus la 1 aprilie 1967 tea fixa prețuri ceste produse.portantei problemelor mai rămîn de rezolvat și nu interesează în același pe cei șase parteneri, va fi dificil să se realizeze pînă la data stabilită Piața comună a- gricolă și industrială, a declarat purtătorul de cuvînt al guvernului francez.Vorbitorul se referea, în felul acesta, la interesele diferite ale țărilor C.E.E.: se știe că Republica Federală Germană este interesată îndeosebi în crearea Pieței comune industriale în timp ce Franța dorește înfăptuirea Pieței comune agricole.
Un senator american

„Vechituri“
rentabile

eforturi, pînă nu se vor pu- comune la a- Datorită im- care care grad

cere recunoașterea B. P. ChineieWASHINGTON 21 (Agerpres). Stephen M. Young, senator democrat din partea statului Ohio, a cerut miercuri guvernului american să recunoască din punct de vedere diplomatic Republica Populară Chineză și să stabi-
lească legături comerciale cu aceasta „ca un pas pe calea menținerii păcii în lume".Wayne Morse, senator democrat, a declarat că este acord cu propunerile Young. de lui
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In Comitetul celor 18
GENEVA 21 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: In ședința de joi a Comitetului celor 18 pentru dezarmare. delegatul sovietic, A. Roșcin a subliniat necesitatea trecerii la acțiuni concrete de dezarmare pentru ca resursele eliberate să poată fi folosite în scopul ridicării nivelului de trai al popoarelor și sprijinirii ,planurilor economice ale țărilor în curs de dezvoltare. El a arătat că, în ultimii patru ani Comitetul n-a înregistrat progrese în acest sens. Propunerile americane nu au în vedere măsuri reale de dezarmare generală și totală. Sta-

rat brățară este prevăzut și cu un 
ceas de mărime obișnuită. Atit a- 
paralul receptor, cil și ceasul sînt 
alimentate de 3—4 baterii minia
turale. Aparatul de radio transmi
te pe două lungimi de undă.• AGENȚIA TASS transmite că la 21 aprilie, Ia Moscova, au fost decernate premiile Leilin pe anul 1966. Pentru lucrări deosebite în domeniul științei au fost decernate nouă premii Lenin, iar în domeniul tehnicii zece premii. Printre cei care au primit premiile în domeniul științei se numără colectivele de oameni de știință, ingineri și tehnicieni care au realizat navele-satelit pilotate „Vos- hod-1“ și „Voshod-2“, precum și colectivele care au realizat lansarea stațiilor automate „Luna-9“ și „Luna-10“.;

• LA SEDIUL N.A.T.O. din Pa
ris s-a anuntăt oficial miercuri că 
cea de-a doua reuniune a Comite
tului selectiv pentru planificarea 
nucleară a N.A.T.O. se vai ține în

ĂJ

>

5

Acești negri rhodesieni ex
trag din mina de la Schaba- 
ni aur. Numai că aurul nu

tele Unite, a spus Roșcin, cheltuiesc în prezent 65 miliarde dolari anual pentru înarmare și pentru războiul din Vietnam.Au luat apoi cuvîntul delegații Canadei și Statelor Unite care, în scurte intervenții, au respins declarația delegatului sovietic.In încheierea ședinței, Comitetul celor 18 pentru dezarmare a căzut de acord să-și suspende lucrările timp de 5 săptămîni, începînd din 11 mai, pentru ca delegațiile să poată studia rezultatele obținute pînă la această dată. Comitetul se va întruni din nou la 14 iunie.

aparține. Mai mult încă, 
regiunea aurului ei tră

iesc în cea mai neagră mize
rie. Fotografia noastră înfă
țișează cîteva din colibele 
celor care, extrăgînd aurul, 

flămînzesc.

le
în

zilele de 28 și 29 aprilie în capi
tala Marii Britanii. La această în- 
tîlnire vor participa miniștrii apă
rării ai R.F.G., Italiei, Turciei, An
gliei și S.U.A. Va participa, de a- 
semenea, și secretarul general al 
N.A.T.O., Manlio Brosio.

L-a lovit... un meteorit
• UN METEORIT a căzut 

miercuri în cartierul new-yorkez 
Brooklyn lovind un camion căruia 
i-a spart parbrizul, rănind ușor pe 
șofer. Meteoritul, greu de aproape 
2 kg, era încins, ca urmare a fre
cării provocate de căderea sa. Au 
trebuit mai mult de zece minute 
pentru a se răci și a putea fi exa
minat de către experți. Primele in
formații transmise arată că ei este 
compus din S0 la sută fier șl 8 la 
sută nichel și că a pătruns în at
mosferă cu o viteză între 30 și 60 
metri pe secundă.

• REGELE Iordaniei, Hussein, a 
cerut miercuri Parlamentului să a- 
dopte o lege care să acorde femei
lor iordaniene dreptul de a vota și 
de a ii alese. Noua legislație, men
ționează agenția U.P.I., urmează 
să intre în vigoare pînă în anul 
viitor, cînd vor avea loc alegeri 
parlamentare.
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„ Vest-germanii nu sînt entu
ziasmați de ideea de a 
se amesteca în aventura 
vietnameză“ — constata Le 
Nouvel Observateur iar confra
tele său Le Monde afirma 
ceeași idee; „Războiul 
Vietnam rămine impopular 
păturile largi 
vest-germane“. 
ză : avînd proaspătă în memo
rie tragedia războiului, locuito
rii Germaniei federale nu pot 
privi cu bunăvoință perspectiva 
morții 
Domnii 
„Kaus 
însă o 
ce se i 
siatic. 1 
tuziaști 
nului șl se declară dispuși să le 
sprijine prin mijloacele de 
care dispun. Cum pot niște 
oameni de afaceri, posesori ai 
unei firme chimice, să facă do
vada simpatiei lor fată de agre
siunea americană din Vietnam ? 
Discursurile sînt insuficiente. 
Chiar McNamara se declarase 
nemulțumii cu un asemenea 
sprijin din partea Bonnului. 
Nici banii și nici „ajutorul sa
nitar* nu satisfac exigentele 
conducătorului Pentagonului: 
„Noi nu așteptăm numai bani și 
medicamente...". Proprietarii lui 
„Kaus und Steinhaușen" n-au 
oferit nici bani, nici medica
mente. Atunci ? Ei au 
Washingtonului... bombe, 
precis : 5 570 de bombe de a- 
vion. Un detaliu care, la prima 
vedere, nu interesează decît pe 
amatorii de date contabile : 
pentru fiecare bombă au primit 
cîte 84 de mărci. Probabil — 
s-ar putea spune — aceasta era 
valoarea bombelor și Pentago
nul a considerat firesc să a- 
chite nota de plată. Mai ales 
că banii intrau în safeurile unei 
firme cure dovedise înduioșă
toare înțelegere fală de poli
tica americană.

O indiscreție a aruncat însă 
o altă lumină asupra entuzias
mului cu care proprietarii fir
mei subscriu aventurii Washin
gtonului în Vietnam. Bombele 
livrate Pentagonului sînt de 
producție... americană. Doar cu 
un an în urmă, firma „Kaus 
und Steinhaușen" Ie-a achizițio
nat din S.U.A. drept „materiale 
vechi". Deci, marfa americană 
revîndută... S.U.A. 
diferență : bombele 
fuseseră cumpărate 
Iii vest-germani la 
6.80 mărci bucala. După numai 
un an, aceleași bombe au în
cetat de a mai ii „învechite“ 
fiind plasate vechilor proprie
tari cu 84 de mărci.

Tranzacția a făcut 
N-au lipsit comentariile 
probatoare. Proprietarii 
sînt cuprinși de regrete, 
înțeles, afacerea aducătoare de 
uluitoare profituri nu le stîr- 
nește părerea de rău. Altceva 
îi necăjește. Potrivit agenției 
D.P.A., domnii în cauză care au 
dohîndit o proaspătă notorie
tate, „regretă foarte mult că 
tranzacția a fost făcută cunos
cută opiniei publice".

a- 
din 
în 

ale populației 
Nici o surpri-

in îndepărtata junglă, 
proprietari ai firmei 

und Steinhaușen" au 
altă viziune despre ceea 
întîmplă în sud-estul a- 
Dumnealor aplaudă en- 

i acțiunile Washingto-

livrat 
Mai

Cu o unica 
„învechite“ 
de afaceriș- 
pre/ul de...

vilvă. 
deza- 

Urmei 
Bine-

Epilog provizoriu
Afacerea nu se reduce la cele 

5 570 bombe. Din surse informa
te s-a aflat că Pentagonul, pre
sat de necesitățile războiului 
din Vietnam, va achiziționa la 
Bonn 500 000 bombe și proiecti
le de artilerie. 5 000 000 cartușe 
de calibru mic și alte „măr
furi“ de acest gen. Toate aces
tea au fost eliminate din stocu
rile americane cu eticheta „ve
chituri", au ajuns peste ocean 
în mîinile unor harnici „colecți
onari" care în prezent le re- 
vînd vechilor proprietari la 
preturi de neînchipuit. La Wa
shington, după indiscreția cu 
cele 5 570 bombe, s-au dat asi
gurări oficiale că prețul de re- 
cumpărare nu-1 va depăși pe 
cel de livrare din anii trecuți. 
înțelegem de ce proprietarii 
firmei „Kaus und Steinhaușen" 
regretau că „tranzacția a fost 
făcută cunoscută opiniei publi
ce"...

E. O.
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Comerțul Est-Vest

încercări experimentale ale 
televiziunii în culori

• INTRE 2 și ții mai Radiotelevi- 
ziunea italiană va face cîteva în
cercări experimentale ale sisteme
lor de televiziune în culori 
„N.T.S.C." (S.U.A.); „Secam" (Fran- 
fa) și „Pal" (R.F.G.). Aceste experi
ențe au loc în Italia întrucît acea
stă țară a fost desemnată de Uniu
nea europeană de radiodifuziune să 
efectueze demonstrații experimenta
le. în vederea reuniunii de la Oslo, 
care va avea loc în luna iunie și 
unde țările vest-europene vor tre
bui să se pronunțe pentru unul din 
cele trpi sisteme de televiziune în 
culori.

Amenințarea vulcanului

• APROXIMATIV 30 000 de per
soane s-au refugiat miercuri din 
regiunea vulcanică a insulei filipi- 
neze Taal, îndreptîndu-se spre pro
vincia Batangas, din cauza amenin
țării iminente a unei noi erupții. 
In regiunea vulcanului, nu se mai 
află decît un grup de experți,. care 
vor părăsi zona periculoasă în mo
mentul erupției.

La sesiunea Comisiei 
Economice a O.N.U. 
pentru Europa au în
ceput dezbaterile în le
gătură cu problemele 
comerțului Est-Vest.Delegatul român, Vasile Ni- colae, după ce a vorbit despre lărgirea relațiilor comerciale ale României, a subliniat că țara noastră a încheiat, de asemenea, o serie de acorduri de cooperare tehnică, industrială, și științifică cu un număr de țări, acorduri reciproc avantajoase. El a relevat progresele înregistrate în dezvoltarea schimburilor Est-Vest, dar a remarcat că ele ar fi fost cu mult mai substanțiale dacă nu ar fi existat obstacolele tarifare, contingentărilor și alte dificultăți care le frînează. Delegații Angliei, Belgiei și Suediei au arătat că se impun măsuri practice pentru stimularea schimburilor comerciale.


