
Proletari din toate tarile, uniți-vă! PRIMIRI DE CĂTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

A UNOR ZIARIȘTI 
DIN TURCIA

Joi, 20 martie 1969, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a primit pe 
Haluk Durukal și Sami Cohen, comentatori 
de politică externă la ziarele „Cumhuriyet" și 
„Milliyet".

Cu ocazia primirii, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut ziariștilor oaspeți o scurtă 
declarație în legătură cu apropiata sa vizită 
în Turcia.

A AMBASADORULUI 

IRANULUI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit joi, 20 martie a.c., pe am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al 
Iranului la București, Soltan H. V. Sanandaji, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
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FIRESC, mii MECANIZATORI
LUCREAZĂ > CAMPANII, DAR DE CE

ASTFEL Șl ORGANIZAJIA V.T.C. ?■
O discuție referitoare la obiec

tivele organizației U.T.C. din în
treprinderea pentru mecanizarea 
agriculturii — Urziceni. județul 
l’Lfov, nu poate face abstracție de 
-tirul practic în care își des- 
_ -șoară activitatea tinerii de aici, 
bin acest punct de vedere două 
amănunte ne rețin atenția. Pri
mul este că anul trecut I.M.A.- 
Urziceni și-a îndeplinit în între
gime sarcinile economice, 
nînd importante beneficii : 
plan, ceea ce deschide o : 
pectivă reală pentru 
succese cărora prevederile 
1969 le dau o configurație preci
să. Al doilea este că la efortu
rile consacrate transpunerii în 
practică a ansamblului de ac
țiuni, exprimate valoric prin be
neficii de ordinul ' milioanelor, 
contribuția tinerilor este sub
stanțială. Așadar, prezența or
ganizației U.T.C. cunoaște la 
I.M.A.-Urziceni. ca de altfel în 
multe alte unități asemănătoare 
din agricultură, întruchiparea 
unor fapte pe care ing. Stancu 
Mitrea. directorul întreprinderii, 
ni le prezenta succint astfel :

— Integrarea în muncă a ti
nerilor, participarea lor la exe
cutarea lucrărilor în campaniile 
agricole, mobilizarea acestora 
de către organizația U.T.C. face 
ca în realizările care dau presti
giu fiecăreia din cele nouă sec-* 
ții ale noastre să fie încorporate 
și hărnicia, conștiinciozitatea, 
seriozitatea profesională a ute- 
ciștilor.

De altfel, dialogurile purtate 
de noi cu cîțiva din reprezentan
ții celor aproape 100 de uteciști 
de la I.M.A.-Urziceni ne relevau 
amănunte sugestive în acest 
sens. Măsurile de îmbunătățire 
a conducerii și planificării mun
cii în întreprinderile agricole de 
stat, alături de care s-a impus 
perfecționarea structurii organi- 
r'torice a U.T.C., au determinat 

< salt calitativ evident nu nu- 
i în activitatea generală de 

■' 1 .oducție a tinerilor de la I.M.A. 
I rziceni, ci și o modificare po
zitivă a cursului vieții lor de 
organizație. Desfășurîndu-și ac
tivitatea cea mai mare parte din 
timp în secția de care aparțin, 
investită la rîndul ei cu atribu
țiile unei mai substanțiale auto
nomii de acțiune în cadrul or
ganismului economic al între
prinderii, tinerii ne-au înfățișat 
cu numeroase exemple tabloul 
posibilităților de care dispun 
acum în organizarea unor acti
vități proprii, căile care le în
lesnesc integrarea cu mai mult 
succes în aspectele multiple,

politice, social-culturale, sporti
ve ale comunei.

— In fond, preciza ION NICO
LAE, organizatorul grupei U.T.C. 
din secția I Manasia, sîntem lo
calnici și prin forța împrejurări
lor ne simțim mal aproplați de 
comuna noastră decît de centrul 
administrativ unde se află se
diul întreprinderii. Pe de altă 
parte datorită specificului mun-

obți- 
peste 
pers- 
noile 

: pe 0 ÎNTREBARE 
CĂREIA UTECISTII

DIN I.M.A.-URZICENI
AU REUȘIT SĂ-I AFLE 

RĂSPUNSUL CE 
SUGESTII LE OFERIȚI?

N-

cii din agricultură tot nu ne în
tâlneam prea mult cu cei din a- 
teliere sau din restul secțiilor, 
așa incit preocupările noastre 
se răsfringeau firesc asupra 
participării la viata organizației 
U.T.C. din comună.

— Dincolo de recunoașterea 
calității noastre de membri ai 
organizației, ne spunea GH. ION 
organizatorul grupei U.T.C. din 
secția V Jilavele, solicitările di
recte care au început să ne fie 
adresate de a fi prezenți Ia ac
tivitățile specifice comunei, de a 
ne manifesta inițiativa în con
ceperea unor acțiuni, de a con
tribui Ia îndeplinirea angaja
mentelor luate de organizația pe 
comună în legătură cu colecta
rea metalului vechi, (munca pa
triotică, întreținerea unor pă-

șuni, înfrumusețarea satului), ■ 
statornicesc legături mai strinse g 
între membrii organizației, o 
mai bună îndeplinire a obliga- ■ 
țiilor reciproce : ale noastre față 
de organizație și ale organizației ® 
față de noi. g

Ne-am întrebat însă dacă îna
intând pe mai multe direcții, ■ 
acest schimb de obligații nu lasă 
dintr-o parte sau din alta loc ® 
de manifestare unor datorii ne- g 
împlinite. Primul răspuns ni l-a 
dat Marin Costache. ■

— Fost locțiitor al secretaru- 
lui, în vechiul comitet, constituit ® 
înainte de aplicarea noii struc- a 
turi organizatorice, ni s-a pre
zentat dineul. In prezent simplu ■ 
utecist.

Unul din participanțli la dis- ® 
cuție îl contrazice : g

— Tot locțiitor e. De ce nu 
spui ? E un fel de coordonator. ■

— Coordonator al cui ? _
— Al... nu știu. ®
— Nu coordonez nimic, de fapt ■ 

trebuie să vă spun că dacă la 
secții au fost create de luni de ® 
zile grupe U.T.C., dacă repre- _ 
zentanții lor au luat parte la 
conferințele de alegeri ale orga- ■ 
nizațiilor pe comune și cunosc 
obiectivele mobilizatoare ale ® 
acestora pentru campania în- g| 
sămînțărilor de primăvară, 
aici, la centru, nici măcar nu s-a ■ 
constituit organizația ThT.C. S-o _ 
fi ferit comitetul orășenesc de ® 
noi fiindcă sîntem doar 13 tineri g 
și numărul ăsta se zice că aduce 
ghinion ? ■

Trecînd, peste umorul amar al g 
interlocutorului, situația ni se 
pare de-a dreptul paradoxală. ■ 
De la sfîrșitul toamnei trecute și 
pină în preziua declanșării lu- ® 
crărilor agricole, n-a putut fi g

M. TACCIU ■

(Continuare în pag. a 111-a)

3000 DE TINERI PE
ȘANTIERELE DE IRIGAȚII
Pe șantierele naționale perma

nente ale tineretului de la Tera
sa Brăilei, Carasu-Constanța, Pie- 
troiu-Ștefan cel Mare, Dragalina- 
Ciulnița și Calafat-Băilești, aproa
pe 3 000 de tineri vor contribui 
anul acesta prin muncă patrioti
că la irigarea unor importante

E BINE
AȘA

Sînt lucruri a că
ror definire n-o văd 
altfel decît pateti
că, definire încărca
tă cu tot ceea ce 
constituie grandoa
rea cuvintelor dar 
pe care, rostindu-le, 
le topim în formu
lări sărace. Așa e 
și acel act major, 
în strictă retație cu 
Destinul ' pe care 
ne-am deprins să-l 
numim, convențio
nal, pregătire profe
sională. Iar dacă 
decorul în care se 
consumă
formulare e cel u- 
niversitar, ,_ 
gi’d“ e și mai grav.

A te pregăti pro- 
icrional ?

înseamnă. într-un 
'el a te naște din 
nou. ori a-ți corec
ta traiectoria evolu
ției printre oameni, 
a interveni decisiv 
in mișcarea spre na
dir a stelei tale, pe 
care ți-a conferit-o 
memoriile tuturor 
mitologiile-

de 
GHEORGHE 

TOMOZEI

această

„sacrile-

Cine poate să știe 
mai bine decît tine 
care sînt imaginile 
esențiale spre care 
rîvnești să ajungi ? 
Cine te înțelege 
mai bine ? Singur, 
în seminariile goa
le, atins de feriga 
insomniei risipită 
peste chipul tău și 
peste visurile de 
trezie, sînt ceasuri 
în care, anticipîn- 
du-ți viitorul, ți se 
pare că respiri ae
rul acelei clipe rare, 
mirifice, pe care 
ești tentat s-o {in
tuiești pe cadranul 
ceasornicului, ca în 
„F aust" -ul lui 
Goethe.

„Rămîi, că ești a- 
tîta de frumoasă ! / 
Căci urma zilei mele

pămîntene / Nici în 
eoni nu poate să 
dispară / Și presim
țind o fericire, 
ce-înaltă se-nfiri- 
pă, 7 Eu gust acum 
suprema clipă".

In 
este 
ideea 
turor 
eliberării prin mun
că, prin trudă, de 
vicisitudini istorice 
(ori biologice), care 
pot întuneca nimbul 
personalității uma
ne :

„își merită viața, 
libertatea-acela nu
mai / Ce zilnic și 
le cucerește ne-nce- 
tat. / Și astfel își 
petrec aicea pe li
manul / Primejdiei, 
copii și tineri, / Băr
bați, moșnegi, cu 
vrednicie anul. / Aș 
vrea să văd aseme
nea devălmășie. 1 
Să locuiesc cu libe
rul popor pe liberă 
cîmpie".

același poem, 
exprimată yi 

scumpă tu- 
generațiilor, a

(Continuare
în pag. a 11-a)

suprafețe utile agriculturii. Alți ® 
5 000 de tineri vor fi alături de 
constructori pe cîteva șantiere ru- ® 
tiere ce vor fi deschise, în vară, g 
Tot în acest an, pe un mare nu
măr de șantiere locale, tineretul® 
va sprijini, prin muncă patrioti
că, refacerea și întreținerea fon-® 
dului forestier, înălțarea de noi g ' 
edificii sociale și culturale, înfru
musețarea orașelor și satelor. Ei® 
vor lua parte, de asemenea, la ® 
recoltarea de semințe forestiere, g 
fructe de pădure, plante medici
nale și vor împăduri 4 000 hec-® Unul din sectoarele Uzinei de motoare electrice din Pitești 
tare de teren. ■ Foto: O. PLECAN

CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R

de la eliberarea României de sub jugul fascist
în chemare, după ce se su

bliniază însemnătatea istorică 
a insurecției armate din 1944 
și se prezintă un amplu tablou 
al transformărilor înnoitoare 
petrecute în țara noastră în 
ultimii 25 de ani, se spune t 
Exprimînd gîndurile, senti
mentele și adeziunea totală a 
eroicei noastre clase muncitoa
re, ale tuturor salariaților, 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România își însușește pe de
plin conținutul Hotărîrii Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la aniver
sarea a 25 de ani de la elibe
rarea României de sub jugul 
fascist și adresează o înflăcă
rată chemare sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, con
siliilor orășenești, municipale 
și județene, comitetelor uniu
nilor sindicatelor, tuturor

membrilor organizațiilor sindi
cale, să întîmpine această mă
reață sărbătoare cu noi reali
zări în toate domeniile, adu- 
cînd contribuția lor creatoare 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului, să muncească cu perse
verență și entuziasm pentru 
îndeplinirea și depășirea pla
nului de stat pe anul 1969 — 
anul hotărîtor al actualului 
cincinal.

Valorificînd cu pricepere ex
periența dobîndită în întrece
rea socialistă, comitetele sin
dicatelor sînt chemate să des
fășoare o muncă susținută pen
tru înfăptuirea în fiecare uni
tate a obiectivelor înscrise în 
întrecerea dintre comitetele 
județene de partid. In organi
zarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, organele și organiza
țiile sindicale să concentreze 
eforturile și energia creatoare 
a muncitorilor, inginerilor și

tehnicienilor spre sarcinile ca
racteristice fiecărei întreprin
deri din industrie, construcții 
și transporturi, acordînd cea 
mai mare atenție folosirii cît 
mai depline a capacităților de 
producție, creșterii indicilor 
intensivi și extensivi ai mașini
lor, agregatelor și instalații
lor, utilizării eficiente și cît 
mai raționale a timpului de 
lucru și a forței de muncă în 
scopul sporirii continue a pro
ductivității muncii, îmbunătă
țirii calității produselor, reali
zării la timp a volumului de 
investiții, recuperării rămîne- 
rilor în urmă în unele între
prinderi și șantiere, atingerii 
parametrilor proiectați, ridică
rii rentabilității fiecărei uni
tăți și produs în parte.

Comitetele sindicatelor din 
întreprinderile agricole de stat 
și de mecanizare a agriculturii

(Continuare în pag. a Ill-a)
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99 FILTRUL" CU
NOȘTINTELOR
DE MAI MULTE

• Tâ prezentăm 
„Cercul 
economiștilor"
dc la Uzina
„Republica"

• Invitații
pc traseele
turistice

I
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FELURI?
Continuînd dezbaterea privind 

îmbunătățirea procesului de în
vățămînt în licee, înserăm 
opiniile cercetătorului Vasile 
Teodorescu, cu mențiunea că ele 
suportă în chip util argumentele 
pro și contra ale cadrelor noas
tre didactice cu experiență în 
același domeniu.

Nu este departe ziua con- ■ 
cursului de admitere în licee, 
cînd acestea își vor forma noile 
clase a IX-a. In contextul actual 
de învățămînt și în perspectiva 
generalizării învățămîntului obli
gatoriu de zece ani, clasa a IX-a

liceală își poate permite și tre
buie să formuleze exigențe foarte 
mari. Liceul se vrea o instituție 
școlară de mare prestigiu și, 
după opinia mea, temelia aces
tuia se pune încă la concursul de 
admitere.

Am studiat mult timp di
namica acestor concursuri, datele 
obținute fiind, după părerea mea, 
semnificative.

Se știe, poarta de intrare în li
ceu este concursul de admitere 
care se desfășoară în două se
siuni anuale -— iunie și septem
brie. Candidații se prezintă în 
fața comisiilor cu o unică carte 
de vizită — cunoștințele și capa
citatea de a le reda, iar măsura

A valorii intelectuale ia chipul no- 
® W W telor. Deci, judecăm valoarea

Din multitudinea de factori 
care condiționează deosebit de 
favorabil fenomenul culturii de 
masă din județul Harghita, doi ni 
se par de o importanță primordia
lă : unul de natură economică cu 
adînci implicații sociale — ritmul 
intens de industrializare, altul de 
natură spirituală, de asemenea 
cu profunde ecouri în social — 
tradiția folclorică vie care con
centrează într-un spațiu relativ 
mic o gamă extrem de variată de 
manifestări și care configurează, 
în planul artei, grăitoare docu
mente omenești ale conviețuirii 
frățești dintre români și ma
ghiari. La incidența celor doi 
factori se formează un unghi cu 
o deschidere generoasă spre pre
zentul și, viitorul culturii de ma
să de pe aceste meleaguri, pers
pectivă care solicită din partea 
forurilor culturale elaborarea u- 
nor planuri de muncă, a unor 
forme și metode de lucru cores
punzătoare. Scurta noastră șede
re în județ ne-a relevat destule 
lucruri care atestă certe reușite 
în această privință, dar, pentru 
ca acestea să strălucească din 
plin, este necesar — contrar re
gulii clar-obscurului din pictură 
— un fond general luminos de 
preocupare în și pentru toate lo
calitățile și toate sectoarele cul
turii de masă. Or, fondul acesta 
fiind deocamdată umbrit cu 
tente de inconsecvență sau de
zinteres, el comportă încă retu- 
șări.

DATE NOI PE AGENDA 
ACTIVITĂȚILOR PENTRU 

TINERET 
SI IN CALENDARUL 

TRADIȚIILOR LOCALE

„Matineul tineretului" este o 
formă nouă, originală de mani
festare cultural-artistică inițiată

tundă inaugurală, recitări, muzi
că ușoară, populară, clasică, in
tervievarea unui pictor din lo
calitate în fața lucrărilor sale cele 
mai reprezentative, scenete sati
rice etc. — să fie tot atâtea soli
citări plăcute și tot atâtea căi de 
exprimare a idealurilor societății 
noastre. „Matineele tineretului — 
ne spune tovarășul Kiraly Ștefan, 
secretar al Comitetului județean

tat mîine la Joseni se intitulează 
„Prietenie, dragoste, căsătorie, fa
milie".

Cultivarea valorilor tradiționa
le în consens cu realitățile noas
tre sociale și culturale constituie 
o coordonată permanentă a acti-' 
vității Comitetului județean pen
tru cultură și artă, a Casei crea
ției populare, a Comitetului ju
dețean U.T.C. din Harghita. Mă-

LUMINI ȘI UMBRE ■ 
un contrast nedorit
in cultura de masă

meșteșugărești, menit sa* promo
veze pe cei mai talentați creatori 
în cadrul meșteșugurilor tradițio
nale, cele peste 1500 de moti
ve de țesături populare româ
nești, maghiare și ciangăești cu
lese de Muzeul județean din 
Miercurea Ciuc — iată doar cî
teva aspecte ale unei lăudabile 
preocupări. In calendarul tradi
țiilor Harghitei au apărut date 
noi, printre care carnavalul pe 
apă, organizat în vara anului tre
cut pe lacul Ciucaș și care va fi 
organizat în acest an împreună 
cu forurile culturale și formații
le artistice din județul Covasna 
pe lacul Sfînta Ana. Profilarea 
Casei de cultură din Miercurea 
Ciuc pe activități artistice legate 
de arta populară confirmă încă 
o dată preocuparea forurilor ju
dețene și orășenești pentru valo
rificarea și îmbogățirea frumoasei 
comori de folclor românesc și 
maghiar, pentru integrarea lui în 
splendidul peisaj de civilizație 
industrială, în rapida pulsație a 
vieții citadine care cuprinde pe 
zi ce trece din ce în ce mai 
multe localități ale județului.

promoțiilor liceale și în funcție 
de aceste note obținute la

I1

de Comitetul județean U.T.C. 
Harghita și generalizată pe în
treg cuprinsul județului. O etapă 
a acestei acțiuni am putut-o ur
mări la Toplița unde matineul 
se intitula „Idealul tineretului".

Programul acestui matineu, 
prezentat într-o sală arhiplină, a 
fost în așa fel alcătuit îneît în
treaga diversitate a numerelor 
care-1 alcătuiau — o masă ro-

U.T.C. Harghita — reprezintă o 
formă complexă de manifestare 
cultural-artistică. Ea cuprinde un 
număr mare de modalități, toate 
axate pe o temă etică de interes 
major. Astfel, un matineu care a 
avut loc în centrul minier Vlăhi- 
ța, se numea „Lauda meseriei", 
cel desfășurat la Miercurea Ciuc 
„Responsabilitatea anilor de tine
rețe", iar cel care va fi prezen-

rile serbări populare organizate 
cu ocazia sărbătoririi unor eve
nimente din istoria poporului 
nostru, albumul-ștafetă inițiat de 
comitetul județean U.T.C. pen
tru culegerea frumuseților folclo
rului local, Festivalul folcloric de 
la Miercurea Ciuc, inaugurat în 
aprilie 1968, Festivalul fanfare
lor de Ia Buciu, Festivalul artiști
lor amatori din cooperativele

„URGENTE" TRATATE 
CU SOMNIFERUL 

„CONDIȚIILOR OBIECTIVE"

La Hodoșa, localitate în care 
funcționează o fabrică de che
restea cu aproape 1 000 de mun-

admitere. Am 
minime cu care 
timii patru ani, 
București, alese 
cu tradiție, de mare prestigiu, cît 
și din rîndul, celor recent înfiin
țate. Așa cum se poate vedea, în 
foarte multe din cazuri, mediile 
minime cu care s-a intrat în li
ceu sînt foarte scăzute. însumînd 
o medie a mediilor minime în
registrate, am putut alcătui un 
clasament, primele trei locuri 
fiind deținute de liceele „Mihai 
Viteazul" — cu 7,07 (între 6,50 
și 7,83), „Gheorghe Lazăr" cu 
6,75 (între 5,50 (!) și 7,60) și „Ni
colae Bălcescu" — cu 6,47 (în
tre 5,00 (!) și 7,66). Pe ultimele 
locuri se găsesc liceele nr. 27 — 
cu 5,54 (între 5,00 și 6,66), nr. 
23 — cu 5,51 (intre 5,16 și 6,00) 
și „Al. I. Cuza" cu 5,55 (între 
5,00 și 6,66). Lăsînd la o parte 
situația, greu de acceptat, că Ia 
două din cele mai valoroase licee 
din țară s-a putut intra cu me
dia 5,00 și, respectiv, 5,50, tre
buie să ne oprim puțin asupra 
raportului dintre cele două se
siuni — vară și toamnă. întâlnim 
două situații aparent paradoxale : 
la cîteva licee, printre care și cele 
trei aflate în fruntea clasamentu
lui de mai sus, există serioase 
scăderi ale mediilor din toamnă 
față de cele din prima sesiune 
— mergînd uneori chiar pînă la 
două puncte ; 
licee — nr.
Cuza, situația

extras mediile 
s-a intrat, în ul- 
în 13 licee din 
atît dintre cele

în schimb, la alte
27, nr. 23, Al. I. 
este inversă : în

FLORIN CABA

(Continuare în pag. a 111-a)
VASILE TEODORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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SClNTEIA TINERETULUI

INIȚIATIVA ARE OlVlNTlII

MIRCEA GHENICI vă prezintă: „Cercul 
economiștilor" de la Uzina „Republica

— Cum s-a constituit „Cercul 
economiștilor" 7

— S-au avut în vedere doi 
termeni, aflați în relație directă 
unul cu altul. Uzina noastră are 
de rezolvat sarcini de produc
ție de mare importanță pentru 
economia națională. Soluționa
rea lor în deplină concordanță 
cu cerințele multilaterale ale efi
cienței presupune prezența nu 
numai permanentă, ci șl la un 
ridicat grad de participare știin
țifică a economistului. întreprin
derea beneficiază în momentul 
de față de un număr însemnat 
de specialiști cu pregătire eco
nomică. Dorința de a asigura un 
cadru organizat de lucru per
manent pentru economiștii uzi-

VIOREL PITO STELIAN X 
STANESCU

DANILA CAMELIA D. 
OANCEA

AMPLE MANIFESTĂRI
CUL TURAL-AR TISTICE

în stradă tronează încă 
lama dar imaginile care 
întimpină Pe vizitatorii 
expoziției de Ia Casa Pri
eteniei Româno-Sovietice 
evocă anotimpul vacanței, 
păminturi mîngîiate de 
soare și cerul senin, re
confortant. Afișe, fotogra
fii, diapozitive te poartă 
pe întinsul Uniunii Sovie
tice, dezvăluiudu-ți fru
museți turistice. Citeva 
panouri redau. sintetic, 
varietatea peisajului : de 
Ia Caucazul însorit la Si
beria geroasă, de la Le
ningradul romantio Ia o- 
rașul de pe Volga ce re
învie In memorie clipe de
cisive ale războiului, de 
Ia Samarkandul descins 
din legendele orientale Ia 
Moscova sobră, gravă, 
martoră a unei istorii 
măsurată în secole. Ima
gini pe care le cunoaș
tem, care ni s-au întipă
rit pe retină, sînt redate 
cu farmecul unor un
ghiuri inedite.

Expoziția „U.R.S.S. —
țară turistică" înfățișează

nel s-a materializat In „Cercul 
economiștilor".

— Cu ce gînduri porniți 
drum 7

— Așa cum spuneam, sensul 
principal al existenței cercului 
are în vedere mobilizarea spe
cialiștilor economiști din uzină, 
antrenarea lor pe coordonatele 
perfecționării continufe a activi
tății economice. Ideea aparțl- 
nînd comitetului U.T.C. s-a bu
curat de ecou. Așa se face că 
cercul va reuni pe toți econo
miștii. tineri sau vîrstnici, în a 
găsi soluții diferitelor proble
me aflate pe ordinea de zi în 
ce privește ridicarea Întregii ac
tivități economice pe o treaptă 
superioară.

— înțelegem că „CERCUL E- 
CONOMIȘTILOR" reprezintă lo
cul de dezbatere a soluțiilor 
găsite prin studii de membrii 
săi.

— într-adevăr. Tocmai pen
tru a asigura ținuta corespun
zătoare acestor dezbateri, o au
toritate științifică superioară, 
am hotărît să Invităm de fiecare 
dată la ședințele cercului — 
stabilite momentan de două ori 
pe trimestru — specialiști de la 
Academia de Științe Economice, 
din uzinele cu care colaborăm.

— Ce alte lucruri are In ve
dere cercul 7

— O amplă informare a mem
brilor săi cu elemente de spe
cialitate. Dorim ca cercul eco
nomiștilor să fie un sprijin real 
pentru perfecționarea economiș
tilor, mobilizîndu-1 la formele 
organizate pentru continuarea 
studiilor — cursuri postuniver
sitare, doctorantura

Ia formele

PEISAJ
TURISTIC
SOVIETIC
Intr-un limbaj de o largă 
accesibilitate zonele tu
rismului sovietic, aspecte 
concludente ale activității 
„Inturist". In anul trecut 
U.R.S.S. a fost vizitată d« 
1 700 000 turiști străini a- 
trași atit de monumente
le trecutului, cit și de do
rința de a investiga ne
mijlocit realitățile pre
zentului. Dezvoltarea in
dustriei turistice in tara 
vecină a permis înmulți
rea itinerariilor destinate 
oaspeților de peste ho
tare. Au fost construite 
hoteluri, moteluri și cam
pinguri la Yalta, Soci, 
Baku, Samarkand, Bratsk, 
Leningrad, Moscova etc. 
în acest an se preconizea
ză mai ales vizitarea locu
rilor legate de viata lui 
Lenin. Amatorii de tu
rism pot să aleagă Intre 
monumentele Pskovului și 
cele de la Buhara, Intre 
Murmansk și Suhumi, In
tre o vînătoare de urși in 
Azerbaidjan sau de că
prioare in ținutul Krasno- 
dor. Sau, eventual, pot să 
opteze pentru nopțile albe 
ale Leningradului. Despre 
toate acestea ne vorbește, 
sugestiv, expoziția deschi
să In centrul Bucureștiu- 
lul.

M. RAMURA

sitare, doctorantura — ca ș! 
pentru economiștii... In deveni
re. Mă refer la cadrele tehnice 
care doresc să-și perfecteze cu
noștințele economice, la salaria- 
ții uzinei, studențl la A.S.E,

— Cine coordonează activita
tea cercului 7

— S-a hotărît ca această mun
că să Intre în competența unul 
consiliu de conducere, contabi
lul șef al uzinei, tovarășul Geor
ge Nlță fiind desemnat preșe
dinte.

— Alte amănunte 7
— Poftiți la ședințele de lu

cru ale cercului nostru !

Ninge, mercurul nu se 
clinteșe de la 0 grade, dar 
calendarul ne avertizează că 
azi începe primăvara (fie ea 
șl numai din punct de ve
dere... astronomic). Ghioceii 
și toporașii apăruți în floră
rii ne amintesc — pentru a 
cita oară ? — că o floare nu 
aduce primăvara. Și totuși... 
primăvara e aproape, o sim
țim, o nuzim, o ghicim. în 
plină ofensivă a anotimpului 
alb, întrebarea noastră 
„DUPĂ CE SEMNE RECU
NOAȘTEȚI PRIMĂVARA ?“ 
a cules următoarele răspun
suri :

1. MARIA PERESCU, ope
rator chimist la U.M.B. : 
„Soarele-ncepe să r!dă-n re
torte, brațul se-apleacă în
cordat in efort ; munca prin
de ceva din poezia ano
timpului. La școală, căci sînt 
si elevă la liceul seral, cata
logul cere, In continuare, ca
lificative frumoase".

2. VIOREL PIȚU, activist al 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C, : „Urmăriți 
harta orașului. Iată salba de 
lacuri de pe riul Coientiua ; 
Străuleștl, Pantilimon, Cer- 
nica — locuri unde tinerii 
încep deja să iasă la acțiuni

muncă volnntar-patrlotfcă-de_____
E semn că noile ștranduri, 
complexe cultural-sportive, 
cluburi nautice, cabane, 
camping-uri vor prinde con
turul faptei".

3. ANUTA DÂNILĂ, »tu- 
dentă la Universitate : „In
tuiesc o întrupare a văzdu
hului cu rinduniei și o tot 
mai disimulată receptivitate 
pentru slava veche".

AZI, ECHI
NOCȚIULI

4. CAMELIA DINU OAN
CEA. farmacistă : „Sporește 
cererea de calmante nervoa
se și tonice reconfortante ge
nerale ; orice s-ar spune as
tenia de primăvară nu-l doar 
un prilej de

5. STELIAN 
NESCU, șofer 
vin mal dese
sea șl Băneasa".

6. ANGELA SOARE, elevă. 
Liceul economic nr. 3 : „După

trimestru de învățătură

umor,
ION STA- 

pe taxi : „De
cursele la So-

trecute cu brio.șl opt teze 
mîine — VACANTA !“

7. DANIEL LAZARESCU, 
vicepreședinte al Biroului 
de Turism pentru Tineret : 
„Oficiile noastre încep să 
freamăte de pasionați ai 
călătoriilor. Primăvara este 
preludiul sezonului turistio 
estival, iar panglica inaugu
rală a fost tăiată".

8. DORINA JIANU, biblio
tecară la Facultatea de limba 
și literatura română : „Sala 
de lectură cunoaște o nemai- 
întîlnită afluență de cititori. 
Vă mirați 7 A început sesiu
nea pentru cei 
frecvență".

9. NICOLAE
șeful secției de 
Editura tineretului : ,
poetele nu-șl mai aduc 
lumele — e semn cert că a 
venit primăvara. Poate că 
primăvara e o poezie mal 
fermecătoare...".

10. IORDAN ZAMFIR, 
muncitor în construcții : „Aud 
chemarea șantierelor. E semn 
că mergem. AnotimpuJ tre
buie întâmpinat așa cum se 
cuvine.

de la fără

OANCEA, 
poezie la 

„Cînd
> vo-

L ANDREIȚA

Foto : P. SEVERIN

IORDAN ZAMF1KNICOLAE OANCEADORINA JIANUDANIEL 
LAZARESCU

N. V.

• PIATRA NEAMȚ
„România socialistă ,într-un 

sfert de veac" este t'ima con
cursului lnltiat de Comitetul ju
dețean Neamț al U.T.C. ftînfi la 
1 Mal este perioada preRfftîfcare 
pe grupe U.T.C. Sîntem infdrmatl 
de către subredacțle că etapa 
județeană se va desfășura între 
1 iulie șl 20 august. Primii trei 
clasați din fiecare categorie de 
tineri (întreprinderi șl instituții, 
școli, sate) vor fi distinși cu Di
ploma de onoare a Comitetului 
județean U.T.C. șl cu. premii.

Axei Munt.he : „Cartea de la San Michele", E.L.U., let IX
W. Saroyan : „Mă cheamă Aram", E.T., lei 4,25.
Ion Grecea : „Moartea lebedei", E. Millt., lei 9,25.
I. V. Maxim : „Materiale nucleare", E. Acad., lei 30.
Gheorghe Cron : „Instituții medievale românești", E. A., tel 14.
* » * „Fauna R.S.R.", voi. 8,-iâsc. 4, E. A., lei 5,50.
M. Stolan : „Adolescența, o primejdie ?•, „Diplomele adulțllor", 

E.D.P., lei 5,45.
Yolanda Eminescu : „Legislația Invențiilor, Inovațiilor șl raționa

lizărilor" — texte comentate, E.Ș., lei 7,50.
I. Barnea : „Dinogețla", Ed. Merid., lei 9.

ce a vizitat complexul 
materiale de construcție 
Jiu, Titus Stoichlțoiu ne-a 

despre clubul tehnic

După 
pentru 
din Tg. 
informat 
organizat de comitetul U.T.C. șl 
conducerea întreprinderii. Pentru 
început, 30 de muncitori, Ingineri, 
tehnicieni întreprind cercetări 
pentru promovarea progresului 
tehnic. în obiectiv i sesiuni de 
comunicări, schimburi de expe
riențe, mese rotunde.

• TG. JIU

I
I
i
I
I 
I

I
I

Nordul
— Porțile
— 950 km

VITRINA 
B. T. T. INVITAȚII PE TRASEELE TURISTICE

I

i

Oltenie! 
de Fier 
— 5 zile
■tudentL— Elevi, 

salariati -
Traseul : Rm. Vtl- 

cea — Govora — 
Novaci — Tg. Jiu
— Valea Jiului — 
Petroșani — Hațeg
— Otelul 
Caransebeș — Her
culane — Orșova — 
Tr. Severin — Cra- 
Iova — Rm. Vil- 
cea.

Transportul — cu 
autobuzul.

Ro$u —

Puncte de pleca
re : pentru elevi șl 
salariați — Rm. Vîl- 
cea. Craiova. 
Severin. Tr. 
Caransebeș ; 
tru studențl 
Craiova.

Se vizitează : sta
țiunile Govora șl 
Herculane, cetatea 
dacă de Ia Bănită, 
mănăstirile Arnota, 
Horezu și PoiovracI, 
Peștera Muierii, 
Complexul muzeis
tic Brâncuș, șantie
rul de Ia Porțile de 
Fler.

Tr. 
Jiu, 

pen-

Preț : pentru e- 
levi — 236 lei : pen
tru salariati — 298 
lei.

Nordul Olteniei 
— 1 000 km — 6 zile.

trita — Arnota — 
Govora — Ocnele 
Mari — Km. Vîl- 
cea — Călimă- 
neștl — Cornetu — 
Curtea de Argeș — 
Golești — Craiova.

tru salariat! 
Iei.

— 335

Bucu-
Valea
3 + 2

• •••••••••••••••••

— Elevi, studențl, 
salariati —

Traseul : Craio
va— Tr. Severin — 
Motru — Baia de 
Aramă — Tg. Jiu 
— Novaci — Baia 
de Fier — Poio
vracI — Horezu — 
Costeștl — Bis-

Transportul — cu 
autobuzul.

Puncte de 
care : pentru 
șl salariat! — 
iova, Tr. 
Tr. Jiu, Rm. 
cea ; pentru 
denti — Craiova.

Preț : pentru e- 
levl — 260 lei; pen-

ple- 
elevl 
Cra- 

Severin,
Vîl- 
stu-

cu

e-

Vizitarea 
reștiului și 
Prahovei - 
zile.

— Elevi, student!, 
■alarlațl —

Transpirtul : 
autobuzul.

Preț : pentru
levi — 171 lei ; pen
tru salariati — 239 
lei.

Valea Oltului — 
Valea Dîmboviței — 
800 km — 5 zile.

• •••••••••••••••••
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[fȚiieniu
RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 

— rulează la Republica (orele 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15). 
LA EST DE EDEN — rulează la 
Festival (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,u0 ț 
16 ; 18,30 ; 21). PENTRU INCA 
PUTINI DOLARI — rulează la 
București (orele 8,45 : 11 ; 13,15 ț 
16 : 13,30 : 21? : Feroviar (orele 8 ;
12.15 în continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15) , Excelsior (orele 9 î
11.15 : 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ; Mo
dern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,15 ; 
18,30 ; 20,45) : Flamura (orele 9; 
11,15 : 13.30 : 16 : 18,15 ; 20,30). TATA 
DE FAMILIE — rulează la Lu
ceafărul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21). DRUMURI — rulează la 
Victoria (orele 18,30 : 20,45). CIND 
VOI FI MORT ȘI LIVID — ru- 
leazfl la Central (orele 9 ; 11 : 13 ; 
15; 17 : 19 : 21). PAGINI DIN 
KUMMAROW — rulează la Lu
mina (orele 9.30—16 în continuare: 
18,30 ; 20,45). TOM ȘI JERRY — 
rulează la Doina (orele 9 : 10,15) j 
PROFESIONIST!! (orele 11.30 ; 
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30). CUȚITUL 
IN APA — rulează la Union Co
role 15,30 ; 18) ; TOTUL PENTRU 
Rl8 — rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare). ROLLS 
ROYCE-UL GALBEN — rulează la 
Grlvlța (orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20). 
JUDOKA, AGENT SECRET — ru
lează la înfrățirea (orele 15,15 ;

17.45 ; 20). BUNA ZIUA, CON
TESA ! — rulează la Buzeștl (o- 
rele 15.30 ; 18). A FOST O DATA, 
UN MOȘ Șl O BABA (orele 
20,30) ; Arta (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15). CĂDEREA IM
PERIULUI ROMAN — rulează la 
Dacia (orele 8,30 : 20) ; Cosmos 
(orele 15.30 : 18,30). RIO BRAVO
— rulează Ja Bucegl (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30). FELDMARE-
ȘALA — rulează la Unirea (orele
15.30 ; 18) J BEATA (orele 20.30). 
HOMBRE — rulează la Lira (ore
le 15,30 ; 18 : 20.15). AMERICA, A- 
MERICA 1 (ambele serii) — rulea
ză Ia Ferentar! (orele 15,30 ; i9). 
„...APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA” — rulează Ia Giulești (orele
15.30 ; 18 : 20,30). VINNETOU (seria
a III-a) — rulează la Cotroceni (o- 
rele 15,30; 18): ZOSIA (orele 20,30). 
AVENTURILE LUI TOM SA
WYER ! MOARTEA LUI JOE IN
DIANUL — rulează la Crîngașl 
(orele 15,30 ; 19). PAȘA — rulea
ză la Melodia (orele 9; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Floreasca 
(orele 9 ; 11 ; 13 t 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; 
Gloria (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Tomis (orele 9.30 ;
13.30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30). BECKET
— rulează la Volga (orele 8,30—17 
în continuare ; 20). PIANELE ME
CANICE — rulează la Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18 ; la orele 20,30 MA
GAZINUL DE PE STRADA MA
RE) ; Miorița (orele 9 ; 11,15 t
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30). CASA
MAMEI NOASTRE — rulează la 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30: 18; 
18,15; 20,30). ASTA SEARA MA 
DISTREZ — rulează la Moșilor (o-

rele 18; 20,30); HOȚUL DE PIER
SICI (orele 15,30). PENSIUNE 
PENTRU HOLTEI - rulează la 
Popular (orele 15,30 ; 18) ; CU MI1- 
NILE PE ORAȘ (orele 20,30). 
PLANETA MAIMUȚELOR — ru
lează la Munca (orele 15,30 ; 18) ; 
FALSTAFF (orele 20,15). MARELE 
ȘARPE — rulează ia Flacăra (o- 
rele 15,30) : FARAONUL (orele 
18). LUSTRAGIUL - rulează la 
VITAN (orele 15.30 ; 18) ; FIDELI
TATE (orele 20,30). LA ORA . 5 
DUPĂ AMIAZA - rulează la Ra
hova (orele 18 : 20,30) : PENSI
UNE PENTRU HOLTEI (orele 
15.30). PANTOFUL CENUȘARE- 
SEI — rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

VINERI 21 MARTIE 1969

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMAN — 19,30 ; Teatrul 
de Operetă : VOIEVODUL ȚIGA
NILOR — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I, L. Ca răgi ale" (Sala Co
media) : HEIDELBERGUL DE 
ALTA DATA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 19,30 ; .Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra” (B-dul Schitu Măgurea- 
nu) . LIVADA CU VIȘINI — ora 
20; (Sala Studio): MELODIE VAR- 
ȘOVIANA — ora 20; Teatrul de 
Comedie: OPINIA PUBLICA —
ora 20; Teatrul Mic: OFIȚERUL 
RECRUTOR — ora 20 : Teatrul „C. 
I.’ Nottara” (B-dul Magheru): VI
JELIE IN CRENGILE DE SASSA- 
FRASS — ora 19,30 ; (Sala Stu

— Elevi —
Traseul : ' ..

vlște — Ctmpulung 
Muscel — Brașov
— Făgăraș — Arpaș ■
— Sibiu — Tr. Roșu
— Căllmăneștl — 1
Rm. Vîlcea 
Curtea de Argeș 
Tîrgoviște.

Tîrgo- | 
lulling |

Transportul — cu 
autobuzul.

Pyncte de ple
care : Tîrgoviște,
Brașov, Pitești, 
Rm. Vlloea. Sibiu.

Preț : 244 lei.

I
I
I
I

• •'••••••••••••••••a*

dio) : ENIGMATICA DOAMNA 
„M“ — ora 20,00 ; Teatrul Giu
lești : CURSA DE ȘOARECI — 
ora 19,30 ; Teatrul „B. Șt. pela- 
vrancea” : KATHLEEN — ora 
20,00 ; Teatrul „Ion Creangă” : 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— ora 15,30 : Teatrul Țăndărică 
(Sala din Calea Victoriei) : ȘORI
CELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 17,00; 
(Sala din str. Academiei) : A FU
GIT UN TREN — ora 17,00 ; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO
— ora 19,30 ; Ansamblul Artistic
U.G.S. : SELECȚIUNI ’68 - ora
20,00.

VINERI, 21 MARTIE 1969

• 10,30 — TV pentru specialiști. 
Medicină. Neuroplegice șl tran
chilizante (reluare) • 11,00 —
Pentru elevi. Consultații la fizică 
(cl. a VIII-a). Tema : Noțiuni e- 
lementare despre radlorecepțle 
(reluare) • 11,30 — Limba rusă. 
Lecția 46 (reluare) • 12,00 — Lim
ba spaniolă. Lecția 50 • 12,30 — 
închiderea emisiunii de diminea
ță • 17,00 — Campionatul mondial 
de hochei pe gheață : Canada — 
Suedia. In pauze : Buletin spor
tiv. Desene animate • 19,15 — Te
lejurnalul de seară • 19,45 — Din 
Slghet la Marea Neagră. Itinerar 
folcloric • 20,05 — Reflector • 

20,20 — Teleglob — emisiune de

călătorii geografice. Istanbul
• 20,40 — Mult e dulce șl fru
moasă — emisiune de limbă ro
mână • 21,00 — Campionatul^
mondial de hochei pe . gheață : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia. în pau
ze : Muzică ușoară românească. 
Telejurnalul de noapte • 23,30 — 
închiderea emisiunii.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI • Concert de mu
zică ușoară, cu formația condusă 
de Rolf Albrich — prezintă Radu 
Rupea (Sala Mare, vineri, ora 
20,30). • Seară de canțonete, cu 
studențl ai Conservatorului ,.Cl- 
prian Porumbescu" ; „De dragos
te” — montaj de versuri — Inter
pretează Gheorghe Marlnca, stu
dent la I.A.T.C. (Student-Club, 
vineri, ora 20).

CLUJ. • Parada model de pri
măvară — cu concursul coopera
tivelor meșteșugărești din Cluj șl 
al Casei de mode din București 
(Sala de spectacole, sîmbătâ, 
ora 20).

IAȘI. • Concert de muzică 
populară — prezintă taraful Ca
sei de cultură (simbătă, ora 20).
• Dans (sîmbătă, ora 21).

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I): 
„Clubul de Informare pentru ti
neret" : „Cadrul principal al po
liticii noastre de cooperare eco
nomică", prezintă Viorel Popescu, 
ziarist (ora 17).

Unlversal-Club (sectorul TTI) : 
Cursul „România pitorească" : 
„Cetatea de calcar a Bucegllor" 
— vorbește prof. unlv. Mlhal Ian- 
cu (ora 17,30).

Comitetul de Stat pentru Cul
tură ți Artă și Uniunea Ziariști
lor au organizat joi o conferință 
de presă la care au luat parte 
ziariști români, corespondenți al 
presei străine, atașați culturali și 
de presă, în legătură cu o seria 
de manifestări cultural-artistice 
de amploare care vor avea loc în 
1969 și 1970 în țara noastră.

Bogăția folclorului românesc, 
existența unei largi rețele de cer
cetare a culturii populare și a 
unei intense mișcări artistice de 
amatori, au impus inițierea între 
26 august și 4 septembrie, a 
primului festival și concurs inter
național de folclor — „România 
1969“, manifestare care se va re
peta din 3 în 3 ani. Această ac
țiune, răspunzînd interesului pen
tru folclor în continuă creștere, 
va consta dintr-o confruntare ÎD 
domeniul cîntecului, dansului și 
muzicii instrumentale între an
sambluri și grupuri folclorice din 
diferite țări. Cu acest prilej, va 
fi organizată o zi dedicată fol
clorului românesc, precum și o 
expoziție internațională de artă 
populară, o paradă a costumelor 
populare și un tîrg de artă popu
lară. Va avea loc, de asemenea, 
o sesiune științifică despre „Fol
clor în cultura contemporană". 
Totodată, țara noastră va găzdui 
și Congresul Societății internațio
nale pentru narațiunile populare, 
la care și-au anunțat pînă acum 
participarea 250 de specialiști din 
30 de țări.

în urma hotărîrii Congresului 
Institutului internațional de tea
tru, din 1967, Centrului național 
român pentru I.T.I. i-a revenit 
cinstea de a deschide un ciclu

da reuniuni internaționale pri
vind dezvoltarea profesională a 
tânărului regizor. Reuniunea, care 
se va desfășura în vara aceasta, 
va prilejui un schimb de opinii 
însoțit de ilustrații practice: 
spectacole, fragmente din spec
tacole, scene filmate etc. O expo
ziție va face cunoscute aspecte - 
ale teatrului românesc, iar alta 
— internațională — va fi consa
crată cărții și publicației de 
teatru.

• 26 AUGUST — 4 SEPTEM
BRIE : PRIMUL FESTIVAL SI 
CONCURS INTERNATIONAL 
DE FOLCLOR „ROMÂNIA 
1969" • 250 DE SPECIALIST! 
DIN 30 DE TARI LA CONGRE
SUL SOCIETĂȚII INTERNATIO
NALE PENTRU NARAȚIUNILE 
POPULARE • REUNIUNE IN
TERNAȚIONALA PRIVIND DEZ
VOLTAREA PROFESIONALA A 
TTNARULUI REGIZOR • AL 
VII-LEA SALON INTERNATIO
NAL DE ARTA FOTOGRAFICA

Cel de-al VII-lea salon inter
național de artă fotografică, a că
rui deschidere este programată 
în luna mai în sala Dalles, se 
bucură de acum de un larg in
teres. O dovedește numărul lu
crărilor — peste 10 000 de foto
grafii alb-negru, color și diapo
zitive din 50 de țări, trimise pe 
adresa salonului pînă la 1 fe
bruarie, precum și calitatea lor. 
In prezent, juriul face o ultimă 
selecție. Expoziția va mai fi des

chisă și la Palatul Culturii din 
Iași. în sala Dalles va fi amena
jată, de asemenea, o expoziția 
dedicată fotografiei românești din 
secolul trecut. în cadrul salonului 
se vor atribui 25 de distincții, 3 
medalii ale Federației internațio
nale de artă fotografică și un pre
miu special pentru o lucrare 
despre România realizată de un 
fotograf străin.

De curînd, a fost constituit 
Comitetul de organizare a celui 
de-al V-lea concurs și festival 
internațional „George Enescu". 
Concursul, care se va desfășura 
la București Intre 5 și 20 sep
tembrie 1970, va avea, da și în 
trecut, trei secții: vioară, pian și 
canto — femei și bărbați. Față 
de celelalte ediții s-au oferit 
concurenților posibilități mai largi 
de a-șl alege lucrări potrivit în
sușirilor lor artistice și a fost mă
rit numărul membrilor juriilor 
celor trei secții. A fost sporită, 
de asemenea, valoarea premiilor 
acordate. Luna viitoare, prospec
tul cuprinzmd condițiile de par
ticipare Ia concurs, redactate în 
mai multe limbi, va fi tipărit și 
expediat solicitanților. La festi
val, ale cărui manifestări vor 
avea loc între 9 și 22 septembrie 
1970, au fost invitați artiști și 
personalități muzicale de renu
me, precum și valoroase forma
ții artistice. Cu același prilej se 
va organiza și cel de-al doilea 
simpozion de muzicologie consa
crat activității lui George Enes
cu și unor probleme de actuali
tate ale muzicii românești ți u» 
niversale.

„FILTRUL" 
CUNOȘTINȚELOR

Biblioteca centroîd

din Iași. Aspect din e:la da

lectură

(Urmare din pag. I)

toamnă se intră cu medii mai 
mari — e vorba de media mi
nimă — decît în prima sesiune. 
Explicația este următoarea : Ia 
liceele cu prestigiu, la primul 
concurs se prezintă un mare nu
măr de elevi din care pot fi aleși, 
într-adevăr, cei mai buni; cei 
care nu au reușit se îndreaptă, 
apoi, către acele licee unde me
dia de admitere în prima sesiune 
a fost mai scăzută. Aici, vom în
tâlni toamna o concurență mai 
puternică și, implicit, și medii 
mai mari decît în-vară.

Un alt aspect care trebuie re
ținut este acela al procentelor de 
promovabilitate. Făcînd media a- 
cestora în ultimii trei ani, vom 
remarca faptul că, în general, 
există o concordanță între media 
minimă la concursul de admitere 
și numărul de promovați, atît 
pentru liceele din partea supe
rioară, cît și pentru acelea de la 
periferia clasamentului discutat:

Liceul „Gheorghe Lazăr" se 
află pe primul loc cu 96,9 la sută 
(între 94,9 la sută și 99,2 la sută) 
urmat, în ordine, de liceele „Iu- 
Iia Hașdeu 96,6 la sută (între 
94,7 la sută și 99,2 la sută), „Mi- 
hai Viteazul" 96,5 la sută (între 
93,9 la sută și 99,4 la sută) și 
„Nicolae Bâlcescu" 95,2 la sută 
(între 93,8 la sută și 97,8 la 
sută) ; pe ultimele locuri sînt li
ceele nr. 23 cu 88,8 Ia sută (în
tre 85 la sută și 91,4 la sută), 
nr. 27 cu 90,6 la sută (între 89,3 
la sută și 92,4 la sută), și „Al. I. 
Cuza“, 91,3 la sută (între 86,1 la 
sută și 94,3 la sută).

Se desprinde, surprinzător, nu
mărul mare de promovați, 96.6 la 
sută, de la Liceul „Iulia Haș
deu", mai ales dacă îl raportăm 
la mediile minime, cuprinse în
tre 5,33 și 6,50. In anul școlar 
1967—1968, cînd s-a intrat cu 
mediile minime de 6,17 și, res
pectiv, 6,00, procentul de promo
vabilitate a fost de 99,2 Ia sută.

Se știe, și s-a mai demonstrat 
lucrul acesta, că notarea are un 
caracter relativ, ea ilustrînd une
ori nu atît nivelul de cunoștințe 
luate în sine, cît nivelul de cu
noștințe al unui elev în raport cu 
nivelul clasei respective.

Revenind la primul aspect, a- 
cela al mediilor minime, cifrele 
din tabelul discutat relevă, în a- 
celași timp, și numărul mare de 
locuri din licee și bagajul scăzut 
de cunoștințe cu care se prezintă 
la acest concurs un număr însem

nat de absolvenți ai școlilor ge
nerale.

Faptele acestea, ca șl altele a- 
supra cărora nu ne-am oprit 
acum, impun, în primul rînd, o 
reconsiderare a planurilor de 
școlarizare pe baza unui studiu 
amănunțit al dinamicii populației 
școlare, studiu ce nu trebuie să 
piardă din vedere parametrii ca : 
noi construcții de locuințe în 
zona respectivă (deci elevi noi), 
tradiția liceului căci, vrem nu 
vrem, liceele valoroase atrag nu
meroși candidați, chiar din zo
nele mai îndepărtate ale orașu
lui — aici nefiind obligatoriu 
de respectat circumscripția, ca în 
cazul școlii generale —, după 
cum, în cazul liceelor cu un mai 
modest renume, numărul mai mio 
al candidaților, duce la o selec
ție calitativ scăzută.

Poate n-ar fi lipsit de interes 
să fie discutată propunerea de a 
se stabili o medie limită pentru 
admiterea în liceu, care credem 
că ar putea fi 6,50.

Pentru a se evita situații ca a- 
celea cînd» în urma concursului 
din septembrie se intră cu o me
die mai mică decît în vară, situa
ții care nedreptățesc pe unii can
didați, s-ar putea lua hotărîrea 
ca atunci cînd se pot completa 
toate locurile din vară cu media 
minimă 7, pentru a doua sesiune 
să nu se mai păstreze locuri.

S-ar putea studia posibilitatea 
ca elevii care au obținut medii 
Îieste 6,50, dar nu au locuri la 
icecle unde s-au prezentat la 

concurs, să poată opta pentru un 
alt liceu unde nu s-au comple
tat locurile. Va trebui, în acest 
caz, să se uniformizeze biletele 
pentru probele orale, ca să se 
creeze condiții asemănătoare de 
concurs tuturor candidaților, ți- 
nînd seama de faptul că subiec
tele la lucrările scrise sînt iden
tice.

In sfîrșit, ar putea exista la 
inspectoratele școlare o evidență 
exactă a numărului de elevi reu
șiți (raportat la numărul celor 
prezentați) din fiecare școală ge
nerală. La trei, patru ani o ana
liză atentă ar reliefa contribuția 
profesorilor la succesele și insuc
cesele elevilor lor, deci valoarea 
școlii respective și, implicit, mi
nusurile procesului de învăță- 
mînt. Cei mai valoroși profesori 
din școlile generale ar putea fi 
stimulați pentru calitatea candi
daților pe care-i trimit mai de
parte, în licee, fie prin acordarea 
unor gradații, fie prin facilitarea 
obținerii gradelor didactice.

(Urmare din pag. I)

A te pregăti înseamnă, 
așadar, a fi arhitectul pro
priei tale libertăți, al „li- 
oerei obști" a poporului 
tău, înseamnă a pune mor
tar la temelia existenței 
tale. Profesorii pot detecta 
In tine drumuri virtuale 
dar tu, prietene, prin exer
citarea acelei pregătiri in 
care vorbeam, poți merge 
mai departe cu investiga
ția în necunoscut, tălmă
cind semnale îndepărtate, 
deslușind semne care sînt 
ale viitorului.

Nesigure au devenit și 
clasicile convenții ale ma
teriei școlare. Fericit nesi
gure, fiindcă asistăm la 
nașterea unor noi disci-

E BINE

pline, fiindcă știința tră
iește momente de uriașă 
explozie galactică și noul 
e măsura autentică a tot 
ce întreprindem. Dacă vrei 
să te conectezi la viitor, 
trebuie să te deprinzi cu 
gindul că pregătirea nu 
trebuie să aibă nimic me
canic în ea, că ea e un 
ritual, un sobru ritual cu 
influență decisivă tn exis
tența ta. Mai tîrziu, ni
mic, nimeni nu te va frus
tra în ceea ce ai cucerit.

Sigur, adesea e greu, 
trebuie să petreci ceasuri 
de veghe amară peste file 
în vreme ce în mii de 
case cîntă Mireille Ma
thieu, sigur, e greu să ac
cepți cufundarea în medi
tație în clipe în care — 
sincron — Dumitrache 
bate un penalty și cînd, la 
porțile căminului au apă
rut vînzătoarele de ghio
cel...

Dar...
Dar nu se poate altfel 
Și e bine așa I
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Telegrame de felicitare 
adresate tovarășilor

Nicolae Ceaușescu

și ion Gheorghe Maurer

Cu prilejul realegerii sale 
in funcția de președinte al 
Consiliului de Stat, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
telegrame de felicitare ce i-au 
fost adresate de MOHAMMAD 
REZA PAHLAVI, șahul Ira
nului, și avocat NGUYEN 
HUU THO, președintele Pre
zidiului Comitetului Central

al Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

De asemenea, cu prilejul 
realegerii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER a pri
mit telegrame de felicitare 
adresate de AMIR ABBAS 
HOVEYDA, prim-ministru al 
Iranului, și avocat NGUYEN 
HUU THO, președintele Pre
zidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eli
berare dih Vietnamul de sud.

Expoziție consacrată
aniversării a 50 de ani

de la proclamarea
Republicii Sovietice

Ungare

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A U.T.C. L

tuat o vizită în Franța, la invi
tația Uniunii naționale a studen
ților francezi (U.N.E.F.).

Joi a sosit în Capitală o de
legație a Uniunii Tineretului Co
munist Leninist, condusă de A. 
M. Roganov, șeful secției propa
gandă și agitație a C.C. al 
U.T.C.L„ care, la invitația C.C. 
al U.T.C., va face o vizită ta 
țara noastră.

In' după-amiaza aceleiași zile, 
delegația a fost primită la Comi
tetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist de tovarășul Ion 

' C.C. alPopescu, secretar al 
U.T.C.

*

CapitalăIeri seară a sosit în
delegația U.A.S.R. care a efeo-

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, joi seara a sosit 
în Capitală o delegație a Con
federației franceze democratice 
a muncii (C.F.D.T.), compusă din 
Jean Maire, membru al Biroului 
Confederal, secretar general al 
Federației generale a metalurgiei, 
Michel Rolant, membru al Con
siliului confederal, președintele 
Federației generale a agriculturii, 
și Jean Bourhis, membru al Se
cretariatului confederal, respon
sabil cu probleme europene a 
Secției internaționale a Confede
rației.

ABIA ÎN

CEASUL AL

DOISPRE

ZECELEA?
aZ< _I, părăsesc țara repre

zentativele noastre care var par
ticipa, duminică la Skoplje (Iu
goslavia), Ia Campionatul bal
canic de cros. Vom prezenta 
echipe de seniori șl senioare, ju
niori al junioare și o echipă de 
tineret care va participa cu ti
tlu experimental, pentru prima 
oară la această categorie de 
virată : „Experimentul" cu echi
pa noastră de tineret a început 
însă cu... stîngul deoarece nnil 
dintre componențli echipei au 
fost anunțați doar cu 2—3 afle 
înainte de plecare.

Faptul se datorește neglijenței 
federației de specialitate, care 
doar cu cîteva zile înainte a 
anunțat vîrsta pe care trebuie 
să o albă parrticlpanțil la această 
categorie. Să sperăm că surpriza 
pe care au avut-o sportivii, cînd 
au aflat atît de tirzlu de ple
care. nu va influența negativ 
rezultatele.

Din delegație fac parte, prin
tre alții, Iilie Cioca, Viorica Ga
bor, Petre Lupan, Fița Riaflra, 
Marla Luică, Ion Dima etc.

Campionatele repu

blicane de tenis

de masă au început

cu o mare surpriză

• In sala sporturilor Flo
reasca au început ieri cam
pionatele republicane de tenis 
de masă. In proba de dublu 
bărbați a fost înregistrată o 
mare surpriză, cuplul Do- 
bossi—Dumitriu, eliminînd 
cu 3—1 pe Glurgiucă—Rethl. 
Foarte bine au jucat, de a- 
semenea. Bozga și Lazăr, ca
re au învins cu 3—2 pe Co
vaci—Sîndeanu. Campionate
le continuă astăzi. Sîmbătă la 
amiază vor fi cunoscut! noii 
campioni ai țării.

(Agerpres)

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 12

(etapa din 23 martie 1969)
U. T. Arad — Steaua 
Dinamo Buc. — F. C. Argeș 
Petrolul — Farul
„U“ Cluj — Politehnica Iași 
Jiu) — Dlnamo Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid 
Crlșul — „U" Craiova 
Atalanta — Sampdoria 
Florentina — Inter 
Pisa — Juventus 
Roma — Verona 
Torino — Cagliari 
Varese — Palermo

1
1 
1 
1
1
x 
î 
î 
î 
x 
î 
X 
1

Ieri s-a disputat la Con
stanta meciul international 
de fotbal dintre echipa lo
cală Portul și formația sue
deză F.C.Djurgarden. Gazdele 
au obtinut victoria cu scorul 
de 3—0 (1—0) prin punctele 
marcate de Caraman și Bu- 
kossy (2).

• Ellsabeta Palhronlade ■ 
obtlnut o nouă victorie în 
turneul international de șah

Joi după-amiază, în sala din 
Șoseaua Kiseleff nr. 3 din Capi
tală «-a deschis o expoziție orga
nizată de Muzeul de istorie 
a Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la proclamarea 
Republicii Sovietice Ungare.

Expoziția reconstituie cu măr
turii autentice, momente ale re
voluției proletare din Ungaria, 
desfășurată sub conducerea parti
dului comunist. O parte din expo
nate oglindesc acțiunile de soli
daritate a comuniștilor, mișcării 
revoluționare și democrate, a for
țelor progresiste din țara noastră 
cu lupta poporului maghiar.

La deschidere au participat 
tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Popescu-Puțuri, directorul In
stitutului de studii istorice șl so- 
cial-politice de pe lîngă C. C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Bujor 
Sion, șefi de secție la C. C. al 
P.C.R., activiști de partid, cer
cetători științifici, istorici, muzeo
grafi, cadre didactice, un nu
meros public.

Au fost prezenți Jozsef Vince, 
ambasadorul R.P. Ungare Ia 
București, și membri ai ambasa
dei

Despre însemnătatea acestui 
eveniment din istoria poporului 
maghiar a vorbit directorul Mu
zeului de istorie a Partidului Co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, Nico- 
lae Cioroiu, precum și ambasa
dorul Republicii Populare Un
gare la București.

(Agerpres)

de la Belgrad. Jucînd cu pie
sele negre, maestra română 
a învins-o în runda a 10-a 
pe englezoaica Dobson, în

MEI&OWÂIM
timp ce lidera turneului 
Nana Aleksandria a pierdut 
la Zatulovska. In urma aces
tor rezultate. în clasament 
s-a produs o regrupare : con
duc Nana Aleksandria

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI
INDUSTRIALE DANEZE

Direcția Centrală de Statistică — Centrul de calcul electronic

In pavilioanele C și D din 
Complexul expozițional din 
Piața Scînteii din Capitală, joi 
dimineața s-a deschis Expoziția 
industrială daneză, organizată de 
Comitetul Guvernului Danez 
pentru expoziții în străinătate.

La inaugurare, printre invi
tați, se aflau Gheorghe Cioară, 
Simion Rughici, Nicolae Giosan, 
Ion Crăciun — miniștri, Mircea 
Malițh, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț, 
membri ai conducerii unor mi
nistere economice, conducători 
ai unor instituții centrale și între
prinderi de stat pentru comerțul

(U.R.S.S.) șl Katia Ioyano- 
vicl (Iugoslavia) cu cîte 7,5 
puncte, urmate de Polihroni- 
ade (România), Malipetrova 
(Cehoslovacia) — 7 puncte.

• Echipa masculină de 
baschet a R.D. Germane va 
susține la începutul săptămî- 
nil viitoare o dublă întîlnire 
amicală cu reprezentativa 
României. Primul joc se va 
disputa marți 25 martie.

ÎNTÎLNIRE CU SPORTIVII DV, PREFERAȚI

LUGOJ
ȘASEA GAZDĂ

Spațiul ocupat de relatările de la Sala Floreasca nu ne-a per
mis să informăm cititorii noștri și în legătură cu cea de-a patra 
înttlnire a tinerilor cu sportivii lor preferați care a avut Ioc, 
BÎmbătă ÎS martie, în municipiul Brăila. Răspunzînd solicitării 
a numeroși tineri din orașul de pe malul Dunării, Lazăr Baroga 
—secretar general al Federației române de haltere, fost multi
plu campion și recordman al țării — a vorbit tinerilor despre 
„Culturism" — academie modernă de înfrumusețare a corpului". 
Alocuțiunea a fos completată de o serie de demonstrații practice 
efectuate de sportivul fruntaș Vasile Davldoiu de la clubul 
Steaua — București. La întrebările formulate de tineri s-au dat 
răspunsuri ample, competente, în legătură cu noțiunea de cultu
rism, limitele de vîrstă între care se poate practica acesta, 
Influențe asupra organismului, metode șl mijloace de docu- , 
mentare. Intîlnirea s-a bucurat de o bună organizare din partea 
Comitetului municipal Brăila al U.T.C„ C.J.E.F.S, șl Comitetul 
municipal pentru cultură și artă.

Mline, simbătă 22 martie, orele 18, In sala clubului întreprin
derii Textile din Lugoj va avea loc cea de-a șasea întîlnire. 
Oaspeții tinerilor lugojeni vor fi luptătornl SIMION POPESCU 
— medaliat cu bronz la ultima Olimpiadă mexicană și campion 
mondial Ia Mar del Plata 1969 ; ION CORNEANU — antrenor 
emerit Ia lupte ; CORNEL OȚELEA — căpitanul echipei națio
nale de handbal, dublu campion mondial și campion european ; 
gimnasta MARIA GOLIAT, componentă a lotului național de 
gimnastică. Participarea acestui buchet de valori ale sportului 
nostru la o întîlnire cu tinerii din Lugoj nu este întîmplătoare. 
Complonul mondial Simion Popescu șl anternorul emerit Ion 
Corneanu sînt... lugojeni. Un scurt interviu cu oaspeții de 
mîine a încercat clteva Indiscreții :

SIMION POPESCU : „Prietenii mei vor afla ce emoții am avut 
cu oicazia primului meu meci, ca Junior mic, la Lugoj șl cum 
s-au repetat emoțiile — la altă proporție — pe salteaua de la 
Mar del Plata...".

ION CORNEANU : „Voi vorbi despre luptătorii de prim rang 
pe care i-a dat Lugojul. Și despre meciurile de altă dată...".

CORNEL OȚELEA : „Abia Întors din Franța, voi povesti me
dul în care i-am învins pe campionii lumii...".

MARIA GOLIAT : „Toată lumea așteaptă, șl pe bună dreptate, 
redresarea gimnasticii feminine. Vom discuta împreună despre 
aceasta...".

RABA VIOREL

(Urmare din pag. I)

găsită măcar o singură zl pentru 
constituirea organizației U.T.C, 
de la sediul I.M.A.-Urziceni. Tot 
lungul răstimp al unui sezon 
atît de propice desfășurării 
unor activități educative, siste
matice, cu un conținut bogat și 
atrăgător, fructificarea unor 
condiții atît de generoase, au 
fost irosite. Era, în primul rînd, 
datoria uteciștilor să ia inițiati
va. să-și organizeze activitatea. 
Dar nu poate fi absolvit de 
ușurătatea inadmisibilă nici Co
mitetul orășenesc Urzicenl al 
U.T.C.. vinovat de tărăgănarea 
fără motiv a îndeplinirii obliga- . 
tiilor elementare ce-i reveneau. 
Socotim că această atitudine me
rită o analiză atentă din partea 
Comitetului U.T.C. al județului 
Ilfov, socotim, de asemenea, că 
este cazul să ne întrebăm dacă 
nu cumva avem de-a face cu o 
neglijență pe care analiza celor 
în drept și nu numai din jude
țul Ilfov o vor descoperi repe
tată încă în alte părți. Gravita
tea unor asemenea incorectitu
dini rezidă din faptul că în con
dițiile dobîndirii de către orga
nele U.T.C. a unei libertăți de

inițiativă care se extinde impli
cit și asupra organizațiilor afla
te în subordinea lor, astfel de 
„aplicări" în stil atît de perso
nal compromit efectele afirma
te pe viu ale noii structuri orga
nizatorice ale U.T.C., provoacă 
neclarități în tinerea evidenței 
membrilor, a încasării cotiza-

CONSILIULUI CENTRAL AL U. G. S. R
(Urmare din pag. I)

sînt chemate să mobilizeze 
fâ) muncitorii, mecanizatorii, in

ginerii, tehnicienii, toți lucră
torii din agricultură pentru 
realizarea la timp și în cele 
mai bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole, în vederea

© obținerii unor recolte bogate 
la producția vegetală, pentru 
realizarea unei productivități 

& cit mai înalte în sectorul zoo
tehnic, asigurînd aproviziona
rea industriei cu materii pri
me și a populației cu produse 
agroalimentare.

Sindicatele din comerț, coo
perație și din celelalte sectoa- 
re de deservire trebuie să dez
volte în conștiința tuturor lu-

© crătorilor sentimentul înaltei 
îndatoriri față de obligațiile 
profesionale, atitudinea pă
trunsă de solicitudine față de 
nevoile oamenilor muncii șl d« 
cerințele lor.

In domeniul învățămintului 
și sănătății, sindicatele trebuie 
să militeze pentru aplicarea 
cu consecvență a sarcinilor 
care le revin din Directivele 
Comitetului Central al Parti-

dulul Comunist Român și a le
gii privind dezvoltarea învâță- 
mîntului, a Directivelor parti
dului privitoare la ocrotirea 
«finătății publice.

Sindicatele din întreprinderi, 
instituții și din comune sînt. 
chemate să intensifice munca 
politică și cultural-educativă, 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor. Ele au 
datoria de a face larg cunos
cută politica internă șl exter
nă a partidului și statului nos
tru, munca eroică a clasei 
muncitoare, a întregului po
por pentru edificarea Româ
niei socialiste.

Luînd parte activă la orga
nizarea 
cale de 
țiunilor 
XXV-a 
patriei, 
municipale și orășenești, comi
tetele sindicatelor sînt chema
te ca, în colaborare cu alte in
stituții și organizații de masă 
și obștești să asigure toate 
condițiile desfășurării manife
stărilor cultural-artistice, orga
nizării de expoziții care să 
ilustreze dezvoltarea economi-

de către organele lo- 
partid și de stat a ac- 
dedicate celei de-a 
aniversări a eliberării 

consiliile județene,

co-socială ?i culturală a Jude
țelor, a expozițiilor bienale de 
artă plastică și artă populară 
a artiștilor amatori, a con
cursului al IX-Iea al formații
lor muzicale și coregrafice da 
amatori. Sindicatele, în cola
borare cu organizațiile U.T.C. 
și organele locale ale Consili
ului Național de Educație Fi
zică și Sport, să inițieze ac
țiuni de masă, să extindă 
excursiile la locurile istorice și 
muzee, Ia noile obiective soci- 
al-economice etc.

Intîmpinînd cea de-a XXV-a 
aniversare a eliberării patriei 
într-o atmosferă de puternică 
efervescență politică, economi
că și social-culturală, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România își 
exprimă convingerea deplină 
că toate organizațiile sindicale 
și Conducerile acestora, toți 
membrii sindicatelor — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își vor in
tensifica eforturile pentru îm
bunătățirea calitativă a mun
cii în toate sectoarele de acti
vitate.

(Urmare din pag. I)
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SIMION POPESCU

CORNER OȚELEA

ganizatiel U.T.C., decît lama, in
cit cel mai mulți din noi și-au 
însușit din comoditate acest 
punct de vedere. Informările po
litice, lectura cărților și a revis
telor, a ziarului, intilnirile in
structive, activitățile sportive, 
vizionarea unui film științific, 
proiecția unui diapozitiv de artă,

exterior, oameni de știință șl cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor ™ 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului zp-, 
diplomatic. ™

După intonarea imnurilor de 
stat ale Danemarcei și Republicii z» 
Socialiste România, Richard ™ 
Wagner Hansen, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Danemarcei A 
la București, a rostit cuvîntițl de ” 
deschidere.

In continuare, au luat cuvîntul A 
N. Arnth-Jensen, președintele W 
Comitetului Guvernului Danez 
pentru expoziții în străinătate A 
ministrul comerțului al Danemar- 
cei, Knud Thomsen și ministrul 
comerțului exterior, Gheorghe A 
Cioară.

După festivitatea inaugurării, 
asistența a vizitat cu interes ex
poziția, unde pe o suprafață de 
aproximativ 1 600 mp aproape 
50 de firme dintre cele mai im
portante ale industriei daneze 
prezintă o largă gamă de pro
duse. în ștanduri sînt expuse ma- 
șini electronice de calcul, dife- '** 
rite echipamente tehnice, pro
duse chimice, aparataj medical, 
bunuri electrice de uz casnic, 
produse ale industriei alimentare, 
și altele. In cadrul expoziției, 
care rămîne deschisă pînă în ziua 
de 29 martie, vor fi organizate 
conferințe tehnice de către o se
rie de firme daneze.

*

Cu prilejul deschiderii Expo
ziției industriale daneze la Bucu
rești, ministrul comerțului al 
Dawnxnn r . dl. Knud Thom
sen, a oferit joi o recepție în 
saloanele hotelului Athenee Pa
lace.

Printre cei prezenți se aflau 
Gheorghe Cioară, Simion Bu- A 
ghici, Ion Crăciun, miniștri, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vic- A 
tor Ionescu. președintele Came- ** 
rei de Comerț, și alte persoane 
oficiale. A

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și membri ai corpului © 
diplomatic.

Au participat, de asemenea, 
Richard Wagner Hansen, însăr- © 
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București, mem- © 
bri ai ambasadei, precum și
N. Arnth-Jensen, președintele
Comitetului Guvernului Danez © 
pentru 
sosit în 
prilej.

Seara, 
sen, a oferit în cinstea ministru
lui Gheorghe Cioară un dineu.

citori dintre care majoritatea ti
neri, nu există de ani de zile 
nici măcar un rudiment de viață 
cultural-educativă. Faptul că do
rința sutelor de muncitori de 
aici de a vedea un spectacol sau 
de a participa într-o formație ar
tistică, de a se cultiva sau dis
tra nu este ascultată de nimeni, 
faptul că timpul liber al tînăru- 
lui din Hodoșa se împarte dese
ori între „paharul de vorbă" de 
la bufet și o „porție" de pocher
— iată o stare de lucruri care nu 
se poate relata la modul blind al 
lirei. Există aici un club cu o 
bibliotecă și o sală de festivități 
care ar putea adăposti multe ac
tivități despre care cei din Ho
doșa află — din citite sau auzite
— că se întreprind în alte părți; 
dotarea clubului e însă subme-

© diocră — niște jocuri de șah des
completate și un țambal care face 
naveta prin dormitoarele munci
torilor — iar responsabilul clu
bului e un simplu însărcinat să 
țină cheile. Salariat și om în vîr
stă, acesta nu deschide clubul de
cît cînd îl lasă... inima și cînd 
nu e plecat din localitate; în 
restul timpului, și restul acesta 
înghite cîteodată săptămîni în- 
tr.egi, clubul e închis. „Instructo
rul care răspunde de Hodoșa își 
continuă studiile la fără frecven
ță, așa că nu a avut timp să se 

© ocupe" — acesta a fost răspun
sul cu care ne-a întîmpinat con
statările de mai sus tovarășul Su- 

@ ciu Antonie, prim secretar al
Comitetului județean U.T.C. 

_ O urgență tratată și ea cu 
© somniferul condițiilor obiective, 

care de data aceasta poartă de
numirea „lipsă de spațiu", există 
și la Miercurea Ciuc. Dezvoltarea 
economică rapidă a reședinței de

IACII, CUI 11 LclU 4EX
Guvernului Danez V 

expoziții în străinătate, 
țara noastră cu acest —

ministrul Knud Thom-

Cel de-al doilea concert pre- © 
zentat joi seara de orchestra na
țională a Radioteleviziunii fran
ceze, în Sala Palatului Republi
cii Socialiste România, a avut 
la pupitru pe Roberto Benzi, o 
veche și prețuită cunoștință a 
publicului românesc. Artistul 
oaspete a dirijat un program al
cătuit din uvertura „Rosamun- 
da“ de Schubert, Simfonia a 
IV-a de Schumann, „5 metabo- 
le" de Henri Dutilleux, „Pavană 
pentru o infantă defunctă" ți 
Rapsodia spaniolă de Ravel.

(Agerpres).
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nedorite. Renunțarea Ia forme
le specifice in care organizația 
realizează educarea pentru mun
că a tinerilor tocmai în momen
tele cind i se simte mai mult 
nevoia, vara, toamna sau pri
măvara, lipsa de preocupare 
pentru mobilizarea uteciștilor, a 
celorlalți tineri, la îndeplinirea

TINERII MECANIZATORI
LUCREAZĂ IN CAMPANII

tiei, situează tinerii în afara for
ței de influență a organizației.

— In ceea ce ne privește, ți
nuse Marin Costache să subli
nieze. atitudinea față de noi 
pornește adeseori de Ia o preju
decată, se susține atît de mult 
că nu putem desfășura o activi
tate normală, ca membri al or-

ea să dau numai cîteva exemple, 
se pot organiza șl după orele de 
program. Ni se pare chiar că 
ele ar putea încheia deconectant 
o zl de muncă pe cimp.

— Pauzele de luni de zile în 
activitatea educativă, preciza șl 
Gheorghe Ion, au uneori efecte

sarcinilor de producție se înso
țește adesea cu instaurarea unul 
climat de tolerantă a abaterilor 
profesionale. Am simtit-o prac
tic anul treout in grupa noastră 
U.T.C., cind o parte a arăturilor 
de toamnă ne-au rămas neexe- 
ontate. Nu numai din cauza plo-

Nou! orar a! curselor

externe al TAROM
A fost aprobat noul orar al 

curselor externe deservite de 
avioanele TAROM. Orarul va in
tra în vigoare la 1 aprilie și va 
fi valabil pînă la 31 octom
brie a.c. Orele de sosire și ple
care din Capitală au fost stabi
lite într-o mai bună conexiune 
cu orariile curselor altor com
panii străine, printre care 
AEROFLOT — Uniunea Sovieti- 
CA, C.S.A. — Cehoslovacia, 
A.U.A. — Austria, INTERFLUG
— R. D. Germană, LUFTHANSA
— R. F. a Germaniei și 
SABENA — Belgia. Se prevede, 
totodată, sporirea numărului de 
curse săptămânale pe rutele 
care leagă Bucureștiul de Zu
rich, Paris, Viena, Frankfurt pe 
Main, Tel Aviv, Budapesta și 
Praga. Pe majoritatea liniilor ae
riene europene și intercontinen
tale au fost introduse noile ti
puri de turboreactoare B.A.C.- 
111 ; ca urmare, distanța de pe 
aeroportul Băneasa pînă la 
Roma și Paris se va reduce la 
mai puțin de '3 ore.

S-au prevăzut, de asemenea, 
și măsuri menite să ducă la 
dezvoltarea transporturilor ae
riene de turiști pe litoralul Mă
rii Negre și în stațiunile balneo
climaterice din Carpați.

(Agerpres)

llor care ne-au îngreunat mun
ca, ci și din cauza noastră. Ne- 
foloslrea rațională a mașinilor 
și a timpului prielnic n-au con
stituit pentru organizație sem
nale de alarmă. La comună se 
credea dimpotrivă că abia pridi
dim cu treaba.

Ne-am oprit doar asupra cîtor- 
va din aspectele relevate de 
uteciștll din I. M. A. - Urzi- 
ceni. Le-am reținut doar pe cele 
care s-au referit la necesitatea 
asigurării unei mai mari conti
nuități în activitatea organizații
lor U.T.C., înlăturării caracteru
lui de campanie pe care din pă
cate' îl mai are în unele locuri 
munca educativă în rîndul aces
tei categorii de tineri. Organiza
ția din I.M.A. trebuje să-și afir
me prezența nu doar iarna, sau 
în intervalul dintre campaniile 
agricole, ci în permanență, în 
toate împrejurările care defi
nesc viața și munca mecanizato
rilor. Opiniile exprimate mal 
sus le considerăm un posibil 
punct de plecare într-o dezbate
re mai amplă despre activitatea 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderile de mecanizare a agri
culturii la care vă șl invităm să 
participat!.

Județ a atras încoace un mare 
număr de tineri, șl în perspecti
vă numărul acestora va spori. 
Crește deci In aceeași proporție 
problema timpului liber al tine
retului din oraș, timp care, pen
tru a deveni creator de valori 
sociale, trebuie organizat și în
drumat cu solicitudine și compe
tență. Casa de cultură, din lipsă 
de spațiu pe de o parte, din 
lipsă de preocupare, pe de altă

LUMINI

UMBRE
parte, nu reușește să satisfacă de
cît o mică parte a cerințelor cul
turale ale orașului. Activitățile 
de masă organizate de Casa do 
cultură, în afara celor ocazionate 
de calendarul aniversărilor, sînt 
extrem de reduse, deși sîmbăta 
după masă și duminica nu se țin 
ședințe în sala de festivități. (Șe
dințele care se țin aici din lipsa 
altei săli corespunzătoare au fost 
scuza invocată de tov. Gergely 
Andrei, directorul Casei de cul
tură, pentru faptul că tinerii din 
Miercurea Ciuc sînt obligați, da
că vor să asculte o muzică sau 
să danseze, să „ochească" din 
timp un loc la restaurantul Har
ghita pe care-1 dispută cu turiștii

oare sînt întotdeauna mulți). De 
.mult timp se simte nevoia unui 
club al tineretului și Comitetul 
județean P.C.R. a fost primul oa
re a răspuns prompt acestei ce
rințe, oferind în acest scop una 
din clădirile do care dispune. In 
acest spațiu s-ar putea amenaja 
un loc plăcut pentru tinerii ora
șului care și-au luat angajamen
tul să execute toate lucrările ne
cesare, inclusiv cele de înaltă teh
nicitate, prin muncă voluntară.

Inexistența unor cercuri litera
re și de arte plastice în orașul 
care, în ceea ce privește numărul 
de expoziții de artă organizate 
în pltimii trei ani, se situează pe 
al doilea loc pe țară după Bucu
rești, trădează niște inconsecven
țe atît ale forurilor de cultură cît 
și ale Comitetului orășenesc și 
județean U.T.C. Să mai adăugăm 
că puternica tradiție a meșteșu
gurilor artistice, cum sînt țesutul 
covoarelor (la Cristuru Secuiesc, 
Vlăhița, Sîndominic), olărit (la 
Corund, Dănești), sculptură în 
lemn (la Miercurea Ciuc, Odor- 
heiul Secuiesc, Brădești), ar pu
tea constitui, pentru activitatea u- 
nor cercuri de pictură, sculptură, 
grafică, un inestimabil material 
de studiu și o lecție de măiestrie.

Cele constatate în județul Har
ghita ne pun în fața unui con
trast nejustificat în cultura da 
masă : pe de o parte lăudabila 
preocupare pentru nou, pentru 
conservarea și înnoirea tradițiilor, 
pe de altă parte neglijarea unor 
sectore de activitate și a unor 
localități : (. Informația Harghi
tei" consemna că și la Bălan, 
oraș minier, tinerii își pitreo 
timpul liber acasă, pe stradă sau 
la restaurant). Intr-un asemenea 
peisaj contrastant, soluțiile pen
tru rezolvarea „urgențelor" nu 
sînt greu de găsit. E destul o pri
vire atentă în jur...

UN NOU CARTIER DE

LOCUINȚE LA SUCEAVA
în acest an, la Su

ceava va începe con
strucția noului car
tier de locuințe Zam- 
ca. Cu cele 5 000 de 
apartamente ale sale, 
noul cartier va întregi 
ansamblurile constru
ite pe marile artere 
Ana Ipătescu, Mihai 
Viteazu, Tudor Vla- 
dimirescu, care adă
postesc 70 la sută din 
populația actuală a

Sucevei. Vechea ca
pitală a Moldovei nu 
este însă singura așe
zare din județul Su
ceava care cunoaște 
un profund proces de 
modernizare. La Cîm- 
pulung, de pildă, a 
început construcția 
unui hotel turistic, a 
unei policlinici, unei 
case de cultură și a 
numeroase aparta
mente. Prin noile in-

vestiții prevăzute, o- 
rașul stațiune — Va
tra Domei, .va dispu
ne de condiții deose
bite de cazare și tra
tament, 
urbanistice 
țiale vor 
și orașele 
Rădăuți și 
morului.

Modificări 
substan- 

transforma 
Fălticeni, 

Gura Hu-

(Agerpres)
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SINGAPORE 20 (Agerpres). 
— Delegația guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, și-a încheiat joi vizita în 
Singapore. înainte de plecare a 
avut loc o conferință de presă 
în cursul căreia conducătorul 
delegației a subliniat că ambele 
guverne au fost de acord să stu- 

>dieze problema cooperării în 
diferite domenii, printre care in
dustriile de prelucrare a lem
nului, de utilaje agricole și alte 
mașini, precum și petrochimică. 
România va importa din Singa
pore pneuri pentru autovehicule, 
mobilă și articole de metal și, 
Ia rîndul său, va exporta trac
toare, mașini-unelte și îngrășă
minte. S-a stabilit formarea unei 
Societăți mixte pentru promova
rea comerțului între ~ 
Singapore. In cursul 
iilor s-a ' ’
relațiilor 
țări.

KUALA 
gepres). Vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, a sosit joi în 
Malaya în fruntea unei de
legații guvernamentale ro
mâne în vederea unor discuții 
asupra relațiilor comerciale și 
economice. în cursul șederii sale, 
Gheorghe Rădulescu se va în- 
tîlni cu vice-prim ministru], Tun- 
Abdul Razak, și cu membri 
ai guvernului.

Răspunzînd întrebărilor puse 
de ziariști, în cadrul unei confe
rințe de presă organizată imedi
at după sosire, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a relevat că de
legația guvernamentală română 
va discuta dezvoltarea relațiilor 
economice și comerciale și, în 
deosebi elaborarea unui acord 
comercial. Noi sîntem, de ase
menea, dispuși să discutăm ori-

ce alte probleme cu oficialități
le țării — a spus el. întrebat 
dacă acest lucru va include sta
bilirea relațiilor diplomatice, 
conducătorul delegației a ară
tat că se poate discuta această 
problemă dacă partenerii la con
vorbiri doresc. „Politica Româ
niei este de a stabili relații di
plomatice cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social și 
politic".

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri s-a referit în cursul 
conferinței de presă și la vizitele 
întreprinse în Australia și Noua 
Zeelandă, pe care le-a caracteri
zat ca fiind „foarte reușite". 
S-a reamintit cu acest prilej că 
România a încheiat cu Australia 
un memorandum de înțelegere 
pentru promovarea pe mai de-, 
parte a relațiilor economice, 
cele două țări stabilind un co
mitet mixt pentru promovarea 
acestora. în Noua Zeelandă a 
fost încheiat un acord comercial 
și au fost stabilite relații diplo
matice. „Noi considerăm că a- 
ceste vizite au fost foarte utile, 
ele constituind o contribuție la 
dezvoltarea relațiilor dintre 
rile noastre".

CEHOSLOVACA. — Bloc 
locuințe ridicat la Libercc 

după o tehnologie originală

PARIS 20. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Joi a avut loc la Paris 
cea de-a 9-a ședință plenară a 
Conferinței asupra Vietnamului. 
Șeful delegației Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud, Tran Buu Kiem, care a 
luat primul cuvîntul, a reînnoit 
cererea retragerii totale și necon
diționate a trupelor americane 
din Vietnamul de sud. El a cri
ticat energic proiectul anunțat 
de Administrația americană de a 
reduce efectivul trupelor sale în 
măsura în care autoritățile saigo
neze le-ar putea înlocui cu trupe 
proprii. Aceasta, a arătat Tran 
Buu Kiem, echivalează cu per
petuarea prezenței trupelor ame
ricane în această regiune, dat 
fiind că Saigonul nu are posibi
litatea de a le înlocui. El a sub
liniat că forțele patriotice din 
Vietnamul de sud „nu vor înceta 
lupta atît timp cît S.U.A. vor 
continua agresiunea lor“.

Reprezentantul R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, a subliniat, la rîn- 
dul său, că „poporul vietnamez 
nu cere reducerea efectivelor, ci 
pur și simplu retragerea din Viet
namul de sud a trupelor S.U.A. 
și ale aliaților lor“. Referindu-se

Ia declarațiile făcute de președin
tele Nixon în conferința sa de 
presă din 14 martie, Xuan Thuy 
a demonstrat că Statele Unite nu 
fac nici un pas în direcția păcii. 
Au luat, de asemenea, cuvîntul 
reprezentanții Statelor Unite și 
autorităților saigoneze, care au 
reafirmat pozițiile formulate în 
ședințele precedente. Discuțiile 
pe marginea declarațiilor s-au 
încheiat după 25 de minute. Cer
curile conferinței arată că lucră
rile desfășurate pînă acum nu au 
înregistrat nici un progres.

Următoarea ședință va avea loo 
joia viitoare.

Orientul

Adunarea festiva de
9

la Budapesta

CUVÎNTUL DE SALUT ROSTIT »

DE TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL
5

Stimați tovarăși,

GUATEMALA REIA COMERȚUL 
CU ȚĂRILE SOCIALISTE

PROBLEMELE FOLOSIRII 
SPAȚIULUI EXTRAATMOSFERIC

• CONGRESUL NAȚIONAL 
al Guatemalei, anunță agenția 
France Presse, a anulat miercuri 
un decret, emis în 1955, prin 
care erau interzise schimburile 
comerciale cu țările socialiste. 
In actul legislativ adoptat cu 
acest prilej se subliniază nece
sitatea suprimării limitărilor 
existente în domeniul schimbu
rilor comerciale.

viei pentru a examina situația 
din teritoriul Namibia (fosta A- 
frică de sud-vest). In discuția 
membrilor Consiliului se află 
un proiect de rezoluție cerind să 
fie luate măsuri pentru ca Re
publica Sud-Africană care pro
movează o politică de apartheid 
atit în interiorul țării, cit și pe 
teritoriul Namibiei, să se retra
gă din acest teritoriu și să dea 
posibilitatea creării condițiilor 
pentru ca populația namibiană 
să obțină Independența.

REZOLUȚIE PRIVIND 
EDUCAREA TINERETULUI
0 Comisia Națiunilor Unite 

pentru drepturile omului a 
adoptat o rezoluție privitoare 
Ia problema educației tine
retului în spiritul dezvoltării 
personalități! sale și întăririi 
respectului pentru drepturile 
omului și libertățile funda
mentale.

Comisia a început, de ase
menea, discutarea raportului 
Grupului său special de ex
pert! care a întreprins o an
chetă asupra tratamentului 
inuman aplicat persoanelor 
arestate in Namibia (sud- 
vestul african), Rhodesia de 
sud șl teritoriile africane a- 
flate încă sub dominația 
Portugaliei.

0 O NOUĂ PUBLICAȚIE 
săptămînală, sub titlul „Unsere 
Zeit — Sozialistische Volkszei- 
tung“, va apare din luna apri
lie în R. F. a Germaniei. Edito
rul, Kurt Bachmann, purtător 
de cuvînt al Comitetului Fede
ral al Partidului Comunist 
German, a declarat că pentru 
promovarea intereselor sociale, 
politice și naționale ale clasei 
muncitoare vest-germane, apa
riția unei publicații în acest 
scop pe întreg cuprinsul R.F. a 
Germaniei a devenit o necesi
tate urgentă. Publicația urmează 
să fie editată în 100 000 exem
plare.

• ITAIJA va lansa, spre sfîr- 
șitul acestui an, un satelit arti
ficial științific — „San Mar
co C", a anunțat prof. Luigi 
Broglio, directorul „Centrului 
de cercetări spațiale".

• CONSILIUL DE SECURI
TATE al O.N.U. s-a întrunit- joi 
la cererea unui grup de 44 de 
state afro-asiatice și a lugosia-

0 LA 19 MARTIE s-a des
chis la Ierusalim cel de-al 
IV-lca Tîrg internațional 
al cărții la care Republica 
Socialistă România este pre
zentă cu un stand cuprinzind 
800 de volume. Standul ro
mânesc s-a bucurat de mult 
succes. El a fost vizitat de 
către președintele statului, 
Zalman Shazar, precum și de 
către alte personalități isra- 
eliene.

în Comitetul celor 18

NEW YORK 20 (Agerpres) La 
sediul Organizației Națiunilor 
Unite din New York se desfă
șoară lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a subcomitetului teh- 
nico-știintific al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiu
lui extraatmosferic în scopuri 
pașnice, în care România este 
membră.

Luînd ouvîntul în ședința din 
dimineața zilei de 19 martie, de
legatul român, Andrei Doneaud, 
a arătat că pentru realizarea 
unui progres în activitățile spa
țiale într-un ritm accelerat se 
impune găsirea de noi formule 
de cooperare internațională cu 
participarea efectivă a tuturor 
țărilor interesate.

După ce a subliniat, că înce- 
pînd din acest an. România va 
participa direct la activitățile 
spațiale ca urmare a punerii în 
funcțiune la București a unei 
stații de recepție a imaginilor 
provenite de la sateliții meteo
rologici. delegatul român a re
levat-importanta organizării, sub 
egida O.N.U., de misiuni de ex
pert!, colocvii, mese rotunde, 
sisteme de burse, pregătirea de 
cadre și proiecte spațiale, men- 
ționind că delegația română va 
susține propunerile de natură să 
favorizeze o colaborare care să 
răspundă intereselor tuturor ță
rilor.

• DUPĂ O VIZITĂ de patru 
zile în Republica Arabă Unită 
și Arabia Saudită, regele Hus
sein al Iordaniei s-a reîntors 
miercuri la Amman. Asa cum 
s-a mai anunțat, regele Hussein 
a avut cu acest prilej Întreve
deri cu președintele Nasser și 
regele Feisal asupra situației din 
Orientul Apropiat. Convorbirile 
au fost fructuoase, ralevînd o 
Identitate completă de vederi în 
problemele abordate — a de
clarat primul ministru Bahjat 
Talhouni, care l-a însotit în a- 
ceastă vizită pe suveranul ior
danian.

• CABINETUL ISRAELIAN 
a hotărît să respingă propune
rea convocării unei conferințe 
a celor patru mari puteri în 
problema Orientului Apropiat, 
se afirmă într-o declarație fă
cută la Ierusalim de un purtă
tor de cuvînt oficial. reluată 
de agenția U.P.I. Guvernul is- 
raelian se pronunță, după cum 
se știe, împotriva unei soluții 
impuse de marile puteri. Comu
nicatul dat publicității la sfîr- 
șitul ședinței Consiliului de Mi
niștri, dezminte știrile potrivit 
cărora guvernul israelian ar fi 
discutat un plan american pen
tru rezolvarea pașnică a con- 

.flictului din Orientul Apropiat.

îngăduiți-mi ca în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România, în numele întregului 
popor român să vă transmit dum
neavoastră și, prin dumneavoas
tră, clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, întregului popor 
maghiar, un salut frățesc și calde 
felicitări cu prilejul aniversării 
unei jumătăți de veac de la isto
ricul eveniment al proclamării 
Republicii Sovietice Ungare.

Instaurînd acum 50 de ani 
pentru prima oară pe pămîntul 
Ungariei puterea proletară, clasa 
muncitoare maghiară, în unire cu 
celelalte categorii de oameni ai 
muncii, a demonstrat voința și ca
pacitatea sa de a-și îndeplini 
înalta misiune ce-i revine în so
cietate, a înscris o pagină glo
rioasă în istoria patriei.

După victoria de importanță 
istorică a revoluției socialiste în 
Rusia care a creat prima breșă 
adîncă în sistemul capitalist, sti- 
mulînd avîntul mișcării revoluțio
nare și al luptei popoarelor asu
prite pentru scuturarea jugului 
străin, revoluția proletară din Un
garia și nașterea — în condițiile 
prăbușirii imperiului habsburgic 
sub loviturile luptei de eliberare 
națională a popoarelor — a Repu
blicii Ungare independente, au 
oferit un nou exemplu însufleți- 
tor pentru clasa muncitoare din 
alte țări, un nou imbold în lupta 
de eliberare socială și națională 
a maselor populare.

Temîndu-se de apariția unor 
noi bastioane ale socialismului în 
Europa, de avîntul luptei revolu
ționare a clasei muncitoare de 
pretutindeni, forțele reacțiunii 
mondiale, marile puteri imperia
liste s-au grăbit să treacă la ac
țiune pentru sugrumarea tinerei 
Republici Sovietice Ungare. Cla
sele exploatatoare din România, 
răspunzînd chemării reacțiunii

GENEVA 20. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Ședința de joi dimineața, 
a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, a fost deschisă de 
șeful delegației nigeriene, Sule 
Kolo, care s-a ocupat, îndeosebi, 
de problema dezarmării nucleare. 
El a arătat că Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare 
nij poate fi izolat de celelalte 
măsuri de dezarmare, așa cum 
reiese de altfel și din articolul 4 
al tratatului. In continuare, vor
bitorul și-a exprimat regretul că 
nu au început încă negocieri 
bilaterale americano-sovictice cu 
privire la limitarea armelor stra
tegice ofensive și a rachetelor de 
transportare la țintă, ca și a sis
temelor de apărare balistice, sub
liniind necesitatea unor aseme
nea convorbiri în completarea și 
lărgirea prevederilor tratatului da 
neproliferare a armelor nucleare. 
El s-a declarat sceptic cu privire 
la utilitatea lărgirii componenței 
comitetului. Vorbitorul a sugerat 
ca pe agenda conferinței să fie

înscrise următoarele probleme 
prioritare : încetarea cursei înar
mărilor nucleare, dezarmarea nu
cleară, interzicerea folosirii arme
lor chimice și bacteriologice, fo
losirea pașnică a fundului mări
lor și oceanelor, dezarmarea ge
nerală și totală.

Delegatul britanic, Ivor Por
ter, referindu-se la tratatul de ne- 
prolilerare nucleară a subliniat 
că eficiența lui este dependentă 
de adeziunea tuturor statelor nu
cleare, inclusiv a celor care po
sedă o tehnologie nucleară dez
voltată.

Șeful delegației canadiene, 
George Ignatieff, și-a exprimat 
dorința ca Tratatul de neprolife
rare a armelor nucleare să cape
te un caracter universal, conside- 
rîndu-1 un preludiu la controlul 
și limitarea armamentelor. El a 
precizat, de asemenea, că trata
tul trebuie conceput ca o obli
gație de a adopta alte măsuri 
de dezarmare. Pentru aceasta, 
primordial este să înceteze cursa 
înarmărilor între Statele Unite și

U.R.S.S., fără de care tratatul 
își va pierde eficiența. Tn acest 
sens se impun de urgență nego
cieri bilaterale cu privire la li
mitarea înarmărilor cu rachete 
nucleare. De asemenea, este ne
cesară încheierea unui acord 
care să completeze cele existen
te cu privire la exploziile nu
cleare și care au un caracter par
țial. Delegatul canadian s-a pro
nunțat la rîndu-i în favoarea in
terzicerii producției de materiale 
fisionabile în scopuri militare. El 
a precizat că reducerea arsena
lelor nucleare existente constituie 
o sarcină imediată. Vorbitorul 
și-a exprimat speranța că Franța 
își va relua locul în comitet 
pentru a-și aduce contribuția la 
lucrările conferinței. De aseme
nea, a adăugat Ignatieff, într-un 
viitor apropiat comitetul va tre
bui să ia în considerare modul 
cum R. P. Chineză ar putea să 
se asocieze la tratativele ds 
dezarmare. După părerea guver
nului canadian, aceste două pu
teri nucleare nu pot lipsi din ac
tuala componență a comitetului.

RAY CERE REDESCHIDEREA

PROCESULUI
Judecătorul Preston Battle, 

care l-a condamnat pe James 
Earl Ray la 99 ani închisoa
re în urma unui „proces- 
fniger", în cursul căruia acu
zatul s-a recunoscut vinovat 
de asasinarea pastorului Mar
tin Luther King, a anunțat 
că a primit o scrisoare din 
partea lui Ray în care acesta 
cere redeschiderea procesului 
său.

După cum se știe, nume
roase organe de presă din 
S.U.A. au menționat posibili
tatea ca Ray să ceară redes
chiderea procesului său și să 
afirme existența unui complot 
în spatele asasinatului de la 
4 aprilie J968, ce a avut loc 
în orașul Memphis.

In 1966, Adunarea Genera
lă a O.N.U. a adoptat o re
zoluție care prevedea ca 
data de 21 martie să fie de
clarată „Ziua internațională 
de luptă pentru eliminarea 
discriminării rasiale".

Această dată evocă acel 
înslngerat 21 martie 1960, 
cînd în orășelul Sharpcville 
din Republica Sud-Africană 
poliția faimosului Vcrwoerd 
a deschis foc asupra unei co
loane de cîteva mii de de
monstranți africani care ce
reau abrogarea unor legi 
rasiale, ucigind 67 dintre ei 
și rănind 186 — între care 
48 de femei și copii.

Pentru secolul nostru, ca
racterizat de înălțarea deci
sivă pe verticală a minții u- 
mane, menținerea într-o se
rie de state a practicilor de 
discriminare rasială, de în
călcare a demnității și drep
turilor fundamentale ale o- 
mului reprezintă o pată ru
șinoasă.

Apartheidul, un complex

pielii, indignarea întregii 
lumi.

Unei discriminări rasiale 
asemănătoare este supus și 
poporul Zimbabwe din par
tea regimului rasist al lui 
Smith, deși albii nu reprezin
tă in Rhodesia de sud decît 
o infimă minoritate de 5 la 
sută. Declararea unilaterală 
a „independenței" Rhodcsiei 
nu a fost decît un tertip 
pentru instituirea dominației 
albe in această țară. Urmînd 
îndeaproape exemplul rasiș
tilor de la Pretoria, regimul 
Iul Ian Smith a instituit a- 
ceeași teroare în țară, me
nită să înfrîngă lupta pentru 
libertate și drepturi egale a 
poporului Zimbabwe re- 
curgind la condamnări și e- 
xecuții draconice. în același 
timp, între rasiștii rhodesi- 
eni, sud-africani și colonia
liștii portughezi se desfășoară 
o „colaborare" strînsă în 
scopul înăbușirii mișcărilor 
populare antirasiste și anti
colonialiste din Rhodesia de »

ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU ELIMINAREA 

DISCRIMINĂRII RASIALE

din Ungaria, au participat la in
tervenția puterilor imperialiste 
pentru înăbușirea revoluției și a 
tinerei Republici Sovietice Ma
ghiare. Clasa muncitoare, mișca
rea revoluționară din România, 
consecvente spiritului internațio
nalist care le-au animat întot
deauna, s-au ridicat cu cea mai 
mare energie împotriva acestei 
intervenții, sprijinind activ revo
luția proletară maghiară — inclu
siv cu anna în mînă. Este știut 
că numeroși muncitori, țărani și 
militanți sociali români s-au în
rolat în Regimentul Roșu Inter
național din Budapesta — în ca
drul căruia s-a format un bata
lion românesc — luptînd cu e- 
roism împotriva trupelor inter- 
venționiste, pentru apărarea pu
terii proletare maghiare.

Manifestîndu-și activ solidari
tatea internaționalistă, sprijinin- 
du-se reciproc în lupta de elibe
rare națională și socială, clasa 
muncitoare, mișcările revoluțio
nare și democratice în frunte cu 
comuniștii din cele două țări ale 
noastre, s-au afirmat ca purtători 
ai stindardului prieteniei dintre 
poporul român și poporul ma
ghiar, au pus temelii trainice în
tăririi acestei prietenii. Acum, 
cînd în țările noastre puterea se 
află în mîinile clasei muncitoare 
aliate cu țărănimea muncitoare, 
cînd popoarele român și maghiar, 
libere și stăpîne pe soarta lor, 
înfăptuiesc viața nouă, socialis
tă, cînd în fruntea celor două na
țiuni se află partidele comuniste, 
între România și Ungaria se 
dezvoltă legături de strînsă prie
tenie și colaborare tovărășească. 
Amplificarea continuă a acestor 
relații de colaborare pe tărîm e- 
conomic, politic, cultural și teh- 
nico-științific între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară, intensificarea 
legăturilor frățești dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, din
tre organizațiile de masă și ob
ștești din cele două țări, cores
punde intereselor ambelor noas
tre popoare, contribuie la întă
rirea unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la victoria 
cauzei socialismului și păcii.

Poporul român își exprimă 
bucuria pentru succesele remar
cabile obținute de poporul ma
ghiar, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, în 
făurirea orînduirii socialiste, în 
creșterea forței economice a pa
triei, în dezvoltarea științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al celor 
ce muncesc.

Anul acesta, poporul nostru va 
sărbători un sfert de veac de la 
memorabilul act al eliberării 
României de Sub jugul fascist, 
perioadă în care socialismul a re
purtat victoria deplină și defini
tivă atît la orașe cît și la sate. 
Oamenii muncii, strîns uniți în 
junii Partidului Comunist Român 
— exponentul fidel al intereselor 
tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate — își 
consacră toate forțele realizării 
programului trasat de Congresul 
al IX-lea și de Conferința Națio
nală a partidului pentru înflorirea 
continuă a patriei, pentru desă
vârșirea construcției socialiste.

înfăptuind cu consecvență în
datorirea fundamentală de edifi
care a socialismului pe pămîntul 
României, partidul nostru își du
ce totodată la îndeplinire cu 
înalt simț de răspundere obliga
țiile ce-i revin pe plan interna
țional, ca detașament activ al 
mișcării comuniste și muncito-

★

Povestea cu gangsterii 
care au acaparat minus
cula Anguilla s-a dovedit 
un pretext confecționat 
de specialiștii în materie 
ai Foreign Office. Gang
sterii au rămas în titlu
rile ziarelor, capitolul 
de roman polițist s-a 
încheiat brusc pentru 
că autorul se arăta gră
bit. iar pe peticul de pă- 
mînt din Caraibe și-au 
făcut apariția trimișii 
„Diavolului roșu". Dia
volul acesta nu este un 
înfricoșător personaj 
din galeria cerească, ci 
un regiment britanic cu 
niște îndeletniciri pă- 
mîntene 
Oamenii 
șu" (vreo 
duzini de 
zavului 
au invadat în zori de zi 
insulița ce numără doar 
6000 de locuitori. Cei de 
pe Anguilla dormeau cu 
sau fără griji. Invadato
rii au acționat, însă, 
după toate regulile ar
tei militare. Nave s-au 
apropiat de țărm, para- 
sutiști 
din ! 
coptere 
înălțime, 
codificat 
..Sheepskin' 
însemna ,

îndeletniciri 
foarte concrete. 
„Diavolului ro- 
500) plus cîteva 
slujbași ai gro- 
Scotland Yard

fost lansat!au
înaltul cerului, eli- 

zburau la mică 
Strategii au 

operațiunea 
ii", ceea ce ar 
„piele de oaie".

ÎNTRE GANGSTERI
ȘI „DIAVOLUL

I
ROȘU“

Probabil, o fi vreo alu
zie la îndeletnicirile ce
lor de pe insulă...

„Inamicul" trebuia
luat prin surprindere. 
Intr-adevăr, era pericu
los : arsenalul său se 
compunea din 12 tunuri 
roase de rugină, moște
nire de la pirații spani
oli care se aciuiseră prin 
insulă cu aproape două 
secole în urmă, 13 arme 
de vînătoare și două mi
traliere despre care nu 
se știa cu exactitate dacă 
aparțineau unei colecții 
de vechituri sau se gă
seau în dotarea „milita
rilor". De altfel, aceștia 
aveau ...10 uniforme (la 
250 de oameni). Despre 
restul, un corespondent 
scria că se înfățișau în
tr-o ținută vestimentară 
cam sumară : șorturi și 
sandale.

în aceste împrejurări, 
invazia s-a desfășurat

potrivit planului stabilit 
pe malurile Tamisei. O- 
fițerii englezi s-au pu
tut felicita. Cei 6000 de 
negri nu vor trăi într-o 
„insulă a viciului" iar 
Anguilla nu va deveni 
un Las Vegas al Antile- 
lor. Cu o exactitate rigu
roasă, ca în zilele glori
oase ale imperiului, An
guilla 
30 de 
insulei 
țiune 
rite de rugină, pentru ca 
să evite o luptă inegală 
și o vărsare de singe. 
S-au resemnat deoarece 
n-au avut o altă alegere. 
„Beretele roșii" se plim
bă acum prin insulă, 
■percheziționînd cele 
1500 de case. Noul guver
nator a dorit să-și facă 
simțită prezența, decre- 
tind legea marțială. 
Primele arestări s-au 
produs : sînt vînați nord-

a fost ocupată în 
minute. Locuitorii 
n-au pus în func- 
armeie lor acoipe-

americanii de pe „listele 
negre". Visul de indepen
dență al insulei pare, 
deocamdată, spulberat...

Unii se întreabă de ce 
a fost nevoie de această 
invazie mai ales că — 
potrivit unei afirmații 
londoneze — „leul brita
nic s-a mișcat cu toată 
discreția unui elefant"? 
Insula de 56 km.p. este 
săracă : doar o mină de 
sare (care oricum nu 
poate echilibra balanța 
Londrei) și o agricultură 
lipsită de spectaculos. 
Atunci ? Poate s-a con
sumat un episod al „răz
boiului 
firmele 
angajate 
ceri din 
grabnic

mai 
verg. 
că demonstrația de forță 
a avut drept scop să sal-

turistic" în 
britanice 

(un om de 
S.U.A. a 

expulzat...), 
multe opinii 

totuși, spre ideea

care 
sînt 
afa- 
fost 

Cele
con-

veze „Federația" care 
<unește insulele St. Kitts 
— Nevis — Anguilla, a- 
flată în pragul dispari
ției. NEW YORK TI
MES crede că Londra 
s-a temut că și pentru 
celelalte insulițe din 
Caraibe exemplul An- 
guillei răsculate, dorni
ce de independentă, va 
fi contagios. La O.N.U., 
invazia din mica insulă 
n-a trecut neobservată. 
Chiar britanicul TIMES 
se arată neliniștit : „Tot 
ceea ce am arătat noi a 
fost că putem amenința 
6000 ' ' ‘ 
Caraibilor 
eră pe care 
nim s-o 
de cei 200 000 
Rhodesia".

în Camera 
s-a explicat 
și-a exercitat- 
sabilitățil-e 
nale". 
la fel de 
ca și povestea 
cu gangsterii 
daseră insufla, 
s-au dovedit 
dar. de astă dată, 
voiul roșu" este o prezen- 
!ă reală, cu arme auto
mate și legea marțială.

de negri în Marea 
într-o mani- 

nu îndrăz- 
afirmăm fată 

de albi din

Comunelor 
că Anglia 

„respon- 
constituțio- 

Explicația este 
convingătoare 

britanică 
care inva- 
Gangsterii 
imaginari 

„Dia-

M. RAMURA

de peste 100 de legi (rude 
bune cu cele naziste) impu- 
nînd „separarea" cetățenilor 
după culoare, în albi, negrj 
și metiși, a fost și continuă 
să fie politică de stat în Re
publica Sud-Africană. „Sepa
rarea" se extinde asupra tu
turor domeniilor vieții : 
pentru albi — un sfert din 
populație — orașele și toate 
terenurile fertile, toate func
țiile politice și posturile de 
răspundere din economie ; 
pentru africani, ghetourile 
din afara orașelor, rezervoa
re de mînă de lucru ieftină 
cu salarii de pînă la 15 ori 
mai mici decît ale albilor 
pentru aceeași cantitate și 
calitate a muncii, „bantusta
nele" — rezervații cu carac
ter de lagăre de muncă for
țată, „pass-urile", un fel de 
combinație de act de identi
tate și cazier juridic eliberat 
numai africanilor care dove
desc o supunere totală față 
de aceste măsuri inumane și 
fără de care simpla deplasa
re de la o localitate la alta 
este imposibilă. Lista poate 
fi continuată la infinit cu 
segregația în învățămînt, 
sport, asistență socială și sa
nitară etc. Evident, cine în
drăznește să se abată de la 
prevederile apartheidului 
are de-a face cu „justiția" 
Iui Vorster, care a provocat 
în atîtea rînduri, prin sentin
țele și execuțiile sîngeroase 
dictate împotriva unor oa
meni pentru „actul subver
siv" de a-șl uita culoarea

sud. Republica Sud-Africană, 
Namibia, Angola și Mozam- 
bic.

Din păcate, practicile ra
siale care afectează în mod 
profund demnitatea omului 
se mențin și într-o serie de 
state în afara continentului 
african — să amintim numai 
practicile rasiste din S.U.A. 
care au dus la gravele tulbu
rări care au zguduit orașele 
americane în anii trecuți, 
practici care încă nu au fost 
înlăturate și continuă să 
constituie o problemă pen
tru societatea americană.

România s-a pronunțat cu 
deosebită fermitate pentru 
înlăturarea tuturor forme
lor de asuprire a omului, 
militînd activ pentru restabi
lirea și respectarea drepturi
lor și demnității sale, spriji
nind perseverent toate hotă- 
ririle și măsurile adoptate în 
instanțele internaționale și 
îndreptate spre curmarea 
practicilor regimurilor ra
siste.

Ziua internațională de lup
tă pentru lichidarea discri
minării rasiale este un nou 
prilej pentru popoarele și 
oamenii cinstiți din întreaga 
lume, alături de care se află 
și poporul și tineretul ro
mân, de a-și exprima voința 
hotărită de a milita pentru 
suprimarea discriminării ra
siale, pentru restabilirea 
drepturilor umane funda
mentale acolo unde ele sînt 
încălcate.

BAZIL ȘTEFAN

BUDAPESTA 20. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Poporul ungar sărbă
torește la 21 martie aniversarea 
a 50 de ani de la proclamarea 
Republicii Sovietice Ungare din 
1919. Cu acest prilej, joi, în clă
direa Parlamentului din Buda
pesta, a avut loc o adunare fes 
tivă. La adunare au luat parte 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Preziden
țial al Republicii Populare Unga
re, Jeno Fock, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, și alți con
ducători de partid și de stat, ve
terani ai mișcării muncitorești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
membri ai corpului diplomatic. 
Au luat parte, de asemenea, de
legații de partid și guvernamen
tale din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, România, Uniunea Sovieti
că, sosite în Ungaria la invitația 
C.C. al P.M.S.U. și a guvernu
lui ungar pentru a participa la 
manifestările consacrate aniver
sării proclamării Republicii So
vietice Ungare. Delegația Repu
blicii Socialiste România este 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

Tovarășul Kallai Gyula, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiltu-

iești internaționale, în marele 
front antiimperialist. La baza po
liticii externe a României stă 
preocuparea pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, 
pentru întărirea forței și unității 
întregului sistem mondial so
cialist.

Partidul nostru militează activ, 
pentru refacerea și întărirea uni
tății mișcării comuniste și mun
citorești. Pornind de Ia faptul că 
ceea ce unește partidele comu
niste este mai puternic decît ceea 
ce Ie desparte, că divergențele 
actuale au un caracter vremelnic, 
partidul nostru va acționa neabă
tut și în viitor pentru întărirea 
solidarității internaționale a miș
cării comuniste și muncitorești, 
pentru creșterea coeziunii și ca
pacității de luptă a întregului 
front antiimperialist, a mișcării 
pentru pace și securitate inter
națională.

Ca țară europeană, România a- 
cordă o atenție majoră normali
zării relațiilor dintre statele con
tinentului nostru, lichidării rezi
duurilor celui de-al doilea război 
mondial și a tuturor surselor de 
conflict, rezolvării pe calea tr» da
tivelor a tuturor problemelor li
tigioase acumulate în timp, trans
formării Europei într-o zonă a 
păcii și securității internaționale. 
Recentul apel adresat de țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia cheamă statele europe
ne să se abțină de la orice ac
țiuni care ar putea să învenine
ze relațiile dintre state, și, în do
rința de a trece la măsuri con
crete de destindere, propune 
convocarea unei conferințe euro
pene. Considerăm că aceasta, ca 
și celelalte măsuri preconizate în 
apel pot aduce o contribuție pre
țioasă la întărirea securității pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume.

Solidar cu lupta eoică a po
porului vietnamez, căruia îi a- 
cordă constant sprijin material, 
politic și moral, poporul român 
consideră că tratativele cvadri- 
partite de la Paris trebuie să 
ducă la încetarea războiului din 
Vietnam, asigurîndu-se astfel po
porului vietnamez dreptul de a-și 
hotărî singur soarta, fără ames
tec dinafară. Partidul și guvernul 
țării noastre se pronunță, de a- 
semenea, pentru stingerea neîn- 
tîrziată a conflictului din Orien
tul Apropiat, deosebit de pericu
los pentru pacea generală, prin 
înfăptuirea Rezoluției adoptate 
de Consiliul de Securitate în a- 
nul 1967.

Viața demonstrează tot mai 
concludent că drumul spre evi
tarea războiului, spre în' irea 
păcii internaționale — și pe cest 
drum merge ferm și- România — 
îl constituie instaurarea în re
lațiile dintre toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială, a 
principiilor independenței și su
veranității naționale, a egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî soarta așa cum crede de 
cuviință.

In încheiere, îngăduiți-mi, 
dragi tovarăși, ca de la această 
înaltă tribună, să vă urez dum
neavoastră și, prin dumneavoas
tră, tuturor oamenilor muncii 
maghiari, noi și mari succese în 
opera de construire a socialismu
lui, în înflorirea și propășirea Re
publicii Populare Ungare, în in
teresul cauzei socialismului și 
păcii.

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească româno-ungară I

★

lui Național al Frontului Popular 
Patriotic din Ungaria, a prezen
tat raportul consacrat acestui e- 
veniment.

In cadrul adunării au rostit, de 
asemenea, cuvîntări de salut con
ducătorii delegațiilor străine pre
zente la adunare.

Cuvîntul de salut din partea 
delegației Republicii Socialiste 
România a fost rostit de tovară
șul Gheorghe Apostol.

★
Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la proclamarea Republicii 
Sovietice Ungare, Consiliul Pre
zidențial al Republicii Populare 
Ungare a oferit joi seara o re
cepție în saloanele clădirii 
lamentului ungar.

★
Joi dimineața, delegația 

partid și guvernamentală a ... 
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, împreună cu ceilalți 
oaspeți din străinătate, a vizitat 
expoziția consacrată aniversării a 
50 de ani de la proclamarea Re
publicii Sovietice Ungare.

La Budapesta a avut loc o se
siune științifică, organizată sub 
egida Academiei de științe din 
Ungaria, cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la proclamarea Re
publicii Sovietice Ungare. La se
siune a participat și o delegație 
de istorici din Republica Socia
listă România.

Par-

de 
Re-
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