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In cursul dimineții de marți, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicules- 
cu-Mizi], Ilie Verdeț, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Radulescu, Io
sif Banc, Dumitru Popa, Vasile 
Patilineț și Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
au făcut o vizită la Expoziția 
industrială elvețiană, organizată

La Combinatul siderurgic de la Galați Entuziastul refren
AL 3-lea CONVER al muncii
TIZOR A INTRAT

patriotice

In funcțiune
La Combinatul siderurgic de 

la Galați a avut loc luni un 
eveniment remarcabil •. intra
rea în funcțiune a celui de 
al 3-lea convertizor cu insu-

fiare de oxigen cu mult îna
intea termenului planificat.

Cu acest prilej, în numele 
siderurgiștilor și constructori
lor combinatului, Biroul Co
mitetului județean Calați al

MCOLAI CTAUSESCT. •

• La Dragalina In eadrul 
sistemului de irigații Galațui-

Calarași, ieri, »-■ deschis
cei de al doilea șantier

national al tineretului

Dînd dovadă de un înalt spirit de patriotism și 
animați de dorința fierbinte de a înfăptui în mod 
exemplar sarcinile ce le revin din istoricele hotâ- 
riri ale Congresului al IX-Iea și Conferinței Na
ționale a partidului, privind construcția noii șt 
importantei cetăți de metal a patriei, siderurgiștii 
și constructorii de pe platforma Combinatului de 
la Dunăre au înscris în cinstea zilei de 1 Mat noi 
și importante succese în îndeplinirea angajamen
telor pe care și le-au asumat.

Luni, Ia orele 22,10. cel de-al treilea converti
zor ea 1n.sufla re de oxigen al oțelăriei a produs 
șarja inaugurala. Evenimentul care a avut loc cu 
62 de zile mai devreme față de termenul inclus 
în planul de stat cu 17 zile mai devreme de 
data fixată în angajamentul constructorului, mar
chează încheierea primei etape de construcție ■ 
oțelăriei, cu o capacitate instalată de 2,5 mitioauc 
tone de oțel lingou pe an.

Înfruntînd cu abnegație vremea potrivnică din 
iama acestui an, intensîlicîndu-și eforturile și 
apelînd la cele mai eficiente metode de lucru, 
constructorii și siderurgiștii, avîndu-t în frunte pe 
cei mai destoinici dintre ei — comuniștii — au 
înscris și alte realizări de mare importanță pentru 
definirea profilului complet al modernei unități 
siderurgice de Ia Dunăre. Astfel, legat de necesi
tățile crescînde de oxigen, a intrat în funcțiune 
cu 69 zile înainte de termen cel de al doilea 
grup tehnologic al fabricii de oxigen, cu o capa
citate de II 000 N mc oră. In cadrul lucrăriloi
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lui și capacității de mobilizare la 
muncă a tineretului Mihai Mun- 
teanu, sosit aici din comuna 
Cefa, județul Bihor).

— Se poate vorbi cu deplină 
îndreptățire de hotărârea nestră
mutată de a munci cu toate pu
terile pentru a ne respecta anga
jamentul, dind agriculturii țarii 
acest important sistem de irigații

sub egida Oficiului elvețian pen
tru promovarea comerțului.

Conducătorii de partifl și de 
Stat au fost întimpinați la intra
rea în expoziție de Charles Al
bert Dubois, ambasadorul Elve
ției la București și Walter Bo- 
ssart, directorul expoziției.

Erau de față Comeliu Mănes- 
cu, Octavian Groza, Ion Crăciun, 
loan Avram, Aurel Moga — mi
niștrii, Dumitru Bejan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
exterior, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț.

Oaspeții s-au oprit în fața a 
numeroase standuri, ale celor 130 
de firme și companii industriale 
participante la expoziție, în caic 
sînt prezentate mostre de înaltă 
tehnicitate ale industriei pentiu 
prelucrarea metalelor și a lemnu
lui, o variată gamă de mașini- 
unelte, mașini și instalații pentru 
prelucrarea, distribuția și folosi
rea energiei electrice și termice, 
echipamente pentru industria tex
tilă, chimică și grafică, aparate de 
măsură și control, instrumente 
optice și de mecanică fină. Bogat 
reprezentate sînt și realizările in
dustriei chimice și farmaceutice, 
precum și cele ale tradiționalei 
industrii de ceasornicărie.

Conducătorii de partid și de 
stat au primit ample explicații 
cu privire Ia exponate din partea 
directorului expoziției, a repre
zentanților unor firme producă
toare și au asistat la demonstra
ții de funcționare a unor mașini 
și utilaje.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
conducători de partid și de stat

au dat o înaltă apreciere expo
natelor și au felicitat pe repre
zentanții firmelor participante.

După încheierea vizitei, oaspe
ții s-au întreținut cu organizato
rii expoziției.

Președintele Consiliului de Stat 
și-a exprimat speranța că aceas
tă expoziție va contribui Ia dez
voltarea relațiilor economice ro- 
mâno-elvețiene, evidențiind posi
bilitatea extinderii și intensifică
rii cooperării industriale, în avan
tajul ambelor țări.

Directorul expoziției, Walter 
Bossart, a exprimat, în numele 
organizatorilor și al reprezentan
ților firmelor elvețiene partici
pante, cele mai călduroase mul
țumiri pentru vizita făcută de 
conducătorii români, subliniind 
convingerea că această expoziție 
va deschide noi căi pentru o co
laborare mai strînsă între cele 
două țări, pentru adîncirea coo
perării reciproc avantajoase.

La sfîrșitul vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer au consemnat în car
tea de onoare a expoziției :

„Am vizitat cu deosebit inte
res Expoziția industrială elveția
nă, expresie grăitoare a hărniciei, 
inteligenței și măiestriei muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor 
elvețieni.

Apreciind exponatele prezenta
te, adresăm felicitări organizato
rilor cu convingerea că dezvol
tarea colaborării și cooperării 
tehnico-economice româno-elve- 
țiene corespunde intereselor ce
lor două țări, cauzei înțelegerii 
între popoare și păcii".

'în Trustul zonal I.A.S. București
-—,—f---------------------------------------------------—------------

Cînd semănatul
concentrează
toate forțele

a-
zo- 
veiI

n oricare fermă 
gricolă din Trustul 
nai I.A.S. București 
poposi zilele acestea, 

constați că semănatul porumbu
lui polarizează întreaga activitate 
a mecanizatorilor și specialiștilor. 
Atelierele mecanice funcționează 
zi și noapte pentru a reduce cti 
mai mult posibil stagnările cau
zate de defecțiunile ivite ; elevii 
școlilor profesionale veniți în 
practică lucrează, ziua, la pregă
titul terenului cu tractoarele ne
echipate cu semănători, ceea ce 
permite ca dintre mecanizatorii 
de bază să se formeze echipe 
care, noaptea, pregătesc patul

germinativ; au fost adoptate 
noi dispozitive ce înlesnesc creș
terea productivității pe tractor. 
Toate acestea au permis ca m 
ultimele trei zile, cînd condițiile 
de lucru au fost dintre cele mai 
bune, să se depășească cu peste 
30 la suta viteza de lucru inițial 
stabilită; de către cele mai mul
te întreprinderi recuperindu-se a- 
proape complet rămtnerile în 
urmă.

La I.A.Î. Mînastirea s-a înre
gistrat cel mai înalt ritm de iu-

(Continuare tn pag. a lll-a)

Mecanizatorii caută de lucru 
și tractoarele... stau?

în ultimele zile și 
pe ogoarele județului 
Maramureș se obser
vă o intensificare a 
ritmului lucrărilor a- 
gricole. In unele 
locuri continuă să e- 
xiste un ritm de
parte de a corespun
de timpului favora
bil din ultimele zile. 
Exemplificări ?

...Ieri în jurul orei 
7,30 la secția de me
canizare Dumbrăvița 
6 tractoare „rămăse
seră" la sediu din 
motive diferite. Une
le erau defecte, dar 
nu le repara nimeni. 
Altele, fără „stăpîn". 
Nu departe, tractoris
tului Ioan Godinca 
nu-i mai pornea mo
torul. Vasile Horin- 
car, un alt tractorist, 
aștepta și el să fie... 
remorcat. Iată de ce 
așteptarea brigadie-

rului de cîmp Lucian 
Demian era zadarni
ca. Nici tractoare, 
nici atelaje 1

La consiliul popu
lar al comunei Dum- 
brăvița ni se relatea
ză că acum, în aceste 
2ile hotărâtoare pen
tru recolta anului 
1969, mecanizatorii 
își caută de lucru în 
alte locuri. La rindul 
iui, șeful secției, Va
sile Roman, se plim
bă la I.M.A. Tg. Lă- 
puș deși știa că o 
bună parte din trac
toarele secției nu 
funcționează din mo
tive de proastă între
ținere, lipsă de ben
zină etc.

Pînă ieri dimineață 
la cooperativa agri
colă de producție 
Dumbrăvița se însă- 
mînțase doar 10 la 
sută din suprafața

destinată porumbu
lui. în aceeași zi ni
meni nu știa unde se 
află președintele coo
perativei iar magazi
nerul venea și el la 
serviciu după ora 8. 

Evident, este vor
ba despre o inexpli
cabilă lipsă de răs
pundere față de or
ganizarea campaniei, 
acum cînd totul cere 
concentrare maxima, 
pentru terminarea în- 
sămînțărilor. Procen
tul de 21 la sută rea
lizat pînă acum la 
însămînțarea porum
bului în județ atestă 
la modul incontesta
bil faptul că, deși 
timpul este prielnic, 
executarea acestei -lu
crări nu este privită 
cu toată răspunderea.

Toadar hrizme, 
MrmrrfașL 

șadețul Neamț .
Afssfen de 

festivitate a ft»t 
ieri, taaă azi. 
maitw», nrnatirw 
U faară țațe cute 
de zde de *»a 
laenio va fi șan
tier. va fi între
cere, va fi a fa
cle Hali bilâhe 

pentru depiyireia normelor, pen
tru lucrări de cablate ; vor fi 
greutăți, dar și multe, foarte 
■ohr satfafactiL Pentru că, ceea 
ce este specific acestui entuziast 
grup de tineri brigadieri se ex
primă in âaibiraa adoptată de 
a realiza crrun alt sprijin a- 
menajarea a 3 800 hectare pen- 
tru irigații. Tînărui inginer hi- 
droameliorator Mihai Mia, șe
ful lotului‘Dragalina, a fost și 
el luat în evidența brigadierilor, 
noii săi tovarăși de muncă ale- 
gindu-I șef al șantierului națio
nal al tineretuhii. Tinerii briga
dieri vor efectua lucrări în 
luare de peste 27 milioane

Moment solemn : tnmînarea Drapelului roșu al 
Șcirtcnslri nafinurf d tineretului — Dragalina

(Agerpres)

In Editura politică a apărat:

NICOLAE CEAUȘESCU

„România pe drumul desăvirșirii
Vor fi săpați 23 de kilometri șan
țuri pentru conductele sub pre
siune ; vor fi confecționate un 
milion șâ ceva dale de beton, ne
cesare la impenneabilizarea ca
nalelor ; vor fi tăiate canale cu 
secțiuni pînă la 15 metri patrați 
tn lungime de patruzeci de kilo
metri.

— Ce înseamnă toate aceste 
lucrări — l-am întrebat pe ingi
nerul Marcel Marcovici, din con
ducerea Trustului de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare, 
șantierul Gălățui — Călărași.

— Un volum de lucrări zil
nice echivalente cu dizlocarea a 
o mie o sută sau o mie două 
sute metri cubi de pămînt...

— Adică, trecut de patru 
metri cubi d« fiecare brigadier ?

— Exact! Realizînd aceasta 
normă care, de fapt înseamnă o 
diversitate de lucrări, brigadierii 
din acest șantier vor avea asigu
rat un cîștig ce va oscila în jur 
de 1 500—2 000 lei.

...Azi, mîine, poimîine, la Dra- 
galina va fi șantier. Se va lucra 
într-un ritm propriu șantierelor 
pe care sînt prezenți brigadierii 
— foarte înalt. După o zi, după

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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PENTRU 
TINERET

V. MOINEAGU

„Dintotdeauna am visat apă 
pentru pămînturile noastre. 
Astăzi, odată cu venirea dum
neavoastră, dragi brigadieri, o 
simțim mai aproape decît ori- 
c\nd“. Iată cuvintele cu care 
comunistul Petcu Fundeanu, 
cel mai vîrstnic cetățean al 
comunei Dragalina i-a înt'tmpi- 

nat pe tinerii brigadieri

construcției socialiste"
voi. 3

Volumul cuprinde expunerile la plenarele Comitetului 
Central al P.C.R., la Sesiunea Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, cuvîntările rostite cu 
prilejul vizitelor conducătorilor de partid și de stat în județe 
și orașe ale țării, din perioada ianuarie 1968 — martie 1969.

PENTRU Ol/HILIJIIH
u V

între 23 și 26 aprilie a.c., la 
Moscova s-au desfășurat lucră
rile celei de-a XXIIl-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. La această sesiu
ne, la care Republica Socialistă 
România a fost reprezentată de 
o delegație de partid și guver
namentală, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
fost examinate problemele dez
voltării în continuare a colabo
rării economice între țările 
membre ale C.A.E.R. Reuniunea, 
desfășurată înfr-o atmosferă de 
lucru, tovărășească, a dovedit 
eficiența discutării aprofun-

• •••••••••

ÎNCOTRO PRIVESC „OCHII“
CONTROLULUI OBȘTESC?

date a problemelor de interes 
comun, a examinării atente a 
acestor probleme rezultate din 
colaborarea statornicită între 
țările socialiste ce fac parte 
din C.A.E.R. Experiența a de
monstrat, încă o dată, că atunci 
cînd asemenea probleme sînt 
abordate în mod realist, cînd 
primordială este dorința de u- 
nitate, rezultatele sînt bune, 
pozitive. Sesiunea C.A.E.R., des
fășurată la Moscova, a consti
tuit o manifestare a dorinței ță
rilor participante de a dezvolta 
cooperarea pe multiple pla
nuri, de a amplifica legăturile 
cu toate statele socialiste și de 
a lărgi relațiile de colaborare 
cu alte țări ale lumii, indiferent 
de orînduirea lor socială.

Delegația României a luat 
parte la sesiune animată de 
dorința de a contribui la buna 
desfășurare a lucrărilor, la dez
voltarea relațiilor intre țările 
membre ale C.A.E.R., la perfec- 

i între sta-
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informează
Reportarii „Scînteii ti

neretului" (pe scurt Sf-03) 
vă prezintă azi, fără te
lefon și fisa de rigoare, 
un ghid de informații u- 
tile și de orientare a ac
tivității și preocupărilor 
dv. pentru zilele de 1, 2, 
3 și 4 mai.

i

I
I
I
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In gospodărirea bunurilor ma
teriale puse lor la dispoziție de 
rtatul nostru studenților le revin 
atribuții fi drepturi multiple. Lo 
exercitarea lor responsabilă, or
ganizațiile de tineret, prin orga
nismele de resort, sînt chemate 
să acționeze zilnic, cu ajutorul 
tuturor studenților, al conduceri
lor administrative și cadrelor di
dactice. In acest scop, prin acte 
normative, au fost stabilite cu 
rigurozitate sarcinile și modali
tățile de lucru. Astfel, în mod 
firesc organizarea controlului ob- 
fteac în cămine și la cantine, în 
unitățile sanitare, este o atribu
ție die primă însemnătate, în le
gătură cu exercitarea căreia con
siliile asociațiilor, comisiile socia
le, comitetele de cămin și de can
tină au obligații foarte impor
tante, fiind chemate să vegheze 
la respectarea integrală a dreptu
rilor materiale ce revin studen
ților în societatea noastră, să dez
volte o subtilă acțiune educativă 
în ambianța vieții de cămin. De-

sigur, îndeplinirea tuturor acestor 
îndatoriri, prin atragerea tinere
tului studențesc la rezolvarea pro
priilor sale probleme constituie 
și o bună școală, îi ajută pe stu- 
denți să-și formeze deprinderile 
necesare în viitoarele lor locuri 
de muncă, unde vor fi chemați

rile la fața locului impun lesne 
concluzia că in semestrul al II— 
lea nu numai că nu s-au lansat 
acțiuni mai deosebite, dar nu s-a 
acordat un interes satisfăcător 
nici măcar față de realizarea re
comandărilor celor mai elemen
tare privind organizarea muncii

mă-

DREPTURI ȘI ATRIBUȚII
STUDENȚEȘTI

să ia hotărîri operative, bine chib
zuite, în calitate de conducători.

Iată — pe puncte — vttera 
constatări •

A vorbi, în prezent, despre ex
periența craioveană în acest do
meniu nu este complicat, dat fi
ind că, dintru început, constată-

comitetelor de cămin și cantină, 
a comisiei sociale.

1. La cantina complexului so
cial studențesc „Tudor Vladimi- 
rescu“ nu s-a exercitat în acest 

~ semestru nici măcar o zi contro
lul obștesc prin studentul de ser
viciu. Or, tocmai prin el pot fi

realizate cotidian, în mare 
sură, atribuțiile și îndatoririle or
ganizațiilor de tineret în legă
tură cu buna funcționare a can
tinelor. Astfel, studentul de ser- 
vici pe cantină are dreptul și 
obligația de a cunoaște cantită
țile de alimente care trebuie să 
intre în consum, pe baza efecti
vului comunicat în scris de către 
serviciul pentru probleme sociale 
studențești; să asiste la scoaterea 
alimentelor din magazie, împre
ună cu responsabilul cantinei și 
bucătarul șef ; să confrunte lista 
zilnică cu desfășurătorul de ali
mente ; să vegheze ca alimentele 
să fie integral folosite la prepa
rarea hranei; să verifice prin son
daj, gramajul porțiilor de mîn- 
care ; să stabilească, pe baza bo
nurilor, cîți studenți nu s-au pre
zentat la masă și dacă s-au res
tituit alimentele rămase neprepa-

ION TKONAC

(Continuare in pag. a III-a)

ționarea colaborării 
fele socialiste.

Dezvoltarea tarilor
a ilustrat concludent __r___ __
progresul continuu al economii
lor lor naționale creează pre
misele extinderii schimbului de 
valori materiale, desfășurării u- 
nei tot mai intense colaborări 
reciproce. Colaborarea dintre 
țările socialiste — desfășurată 
în condițiile concentrării efor
turilor pentru dezvoltarea eco
nomică, creșterea potențialului 
lor industrial — este menită să 
favorizeze strădaniile fiecărui 
popor în parte pentru în
florirea patriei sale socia
liste, pentru întărirea eco- 
nomico-soctală independentă a 
fiecărui stat socialist și să con
tribuie, totodată, la creșterea 
forței economice a sistemului 
mondial socialist în ansamblu. 
După . cum se subliniază în 
comunicatul publicat la încheie
rea sesiunii C.A.E.R., legăturile 
economice și tehnico-știinfifice, 
reciproce, dintre țările socialis
te, se clădesc pe baza principii
lor relațiilor interstatale de tip

EUGENIU ORREA

(Continuare în pag. a IV-a)

socialists 
faptul câ
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PENTRU TIMPUL DY. LIBER
^fnenia

Nu cătitafi in cartea de telefon pentru a găsi servi
ciul nostru de informații. Reporterii „Scînteii tineretului" 
(pe scurt St-03) vă prezintă azi, fără telefon și fisa de

rigoare, un ghid de informații utile șl de orientare a acti
vității și preocupările dv. pentru zilele de 1, 2, 3 și 4 
mai. Să începem, așadar, cu—

DRES E U T I L E ALEGEȚI V A
ORARUL

MAGAZINELOR

O

Cel ce vor .alicit, 
astfel de reparații «e 
vor adresa unitlțil

oceane- 
„Butella

(1945),

CENTRE PENTRU 
REPARAT 

TELEVIZOARE

REPARAȚII RADIO, 
MAGNETOFOANE, 

PICUPUR1

O- 
AL-
Vir-

1

în zilele de 1 Mal 
și 2 mai vor fi des
chise toate centrele 
de pîine. între orele 
5,30—9,30 (1 Mal) și 
fl—12 (2 mai) ; toate 
centrele de lapte cu 
program de la ora 
5,30, și jumătate din 
numărul tutungerll-

lor, CÎte 3—4 ore, di
mineața ; sinibăiă 8 
mal : întreaga rețea 
comercială, halele și 
piețele, cu unul sau 
două schimburi, vor 
funcționa după pro
gramul obișnuit ; du
minică 4 mal î Vor fl 
deschise numai uni
tățile comerciale care 
in mod obișnuit au 
program în această

în zilele de 1—4 
mai va funcționa u- 
nltatea din Calea 
Plevnei nr. 11, după 
următorul program :

1 Mal — orele 17—21 ; 
2—3 mai orele 8—12 
și 16—21 ; 4 mal In
tre orele 8—14. Pen
tru deplasări Ia do
miciliu, telefonați la 
numerele 15. 04. 47. 
și 14. 24. 90.

din Calea Plevnei nr. 
13, la telefon 15.30.37. 
sau 16. 26. 67. Unita
tea va funcționa în 
ziua de 1 Mai Intre 
orele 17—20, Ia 2 și 
3 mai între orele 
8—12, 17—20 Iar la 4 
mai între orele 8—14.

AUTOMOBILE 
FĂRĂ ȘOFER

I.T.B. a instituit o 
nouă formă de călă
torie : automobile în
chiriate fără șofer pe 
orice termen, pentru 
orice distanță. Auto
mobilul se închiriază 
celor cu permise da 
conducere în urmă
toarele condiții : 
Iei garanție. 90 
chiria pe zi si un

Maria Rosetti, Piața 
Dorobanți, In str. Va- 
sile PIrvan, Călărași, 
Piața Operetei, Șo
seaua Bucureștl-CS- 
lărașl, șoseaua Mihai 
Bravu, Acestea de
servesc în zilele de 
1, 2, 3, șl 4 mai în 
exclusivitate autotu
rismele șl moto
cicletele particula
re. Drum bun I

I. G. Duca — 19—22 ; 
nr. 93 — ioa GiulagtL 
123. DISTRACȚIILE

CURSE SPECIALE 
D.R.TJL SPRE 

LOCURILE
DE AGREMENT

PROGRAMUL 
FARMACIILOR

2
mai toate farmaciile

în zilele de 1 ei

pentru flecare kilo
metru parcurs. Ben- 
zină-contra cost. In
formații suplimenta
re la tel. 12.31.23.

PECO

laDacă plecați 
drum lung, cu auto
mobilul 
cletele, 
înainte 
PECO : 
eroport,

■au motocl- 
oprIU-vă mal 
la centrele 

Băneasa, A- 
Piața AmzsL

din Capitală și din 
țară vor fl deschise 
in Capitală sfnt des
chide farmaciile : nr.
1 — str. Jolliot Curie 
6 ; nr. 5 — Bd. Ma
gheru — 18 : nr. i — 
Șoe Ștefan cel Mare 
1 ; nr. 22 — Bd.Re- 
publicli 63 ; nr. 31 —
— Calea Rahovei 13i; 
nr. 46 — Șoe MIhal 
Bravu 274 ; nr. 51 — 
Str. Băirenl 1 ; nr. 
50 — Calea VlrĂ* 
reștl 171 ; nr. flfi — 
Bd. 1 Mai 343 ; nr. TU
— Calea Rahovel 3M 
nr. 75 — Șoa. Cotro- 
cenl 6 ; nr. M — fid.

Pentru a face fațl 
cerințelor populației 
spre locurile de agre
ment, Direcția gene
rali a transportului 
auto din M.T-A-N-A. 
a ho Unt ea In zilele 
de 1—4 mai si intro
duci curie suplimen
tare pe traseele 
Bacareitl — Saagev, 
P!aie«H — Snagev. 
Pleicftl — Asan, 
Cimyalng Maaeel — 
CaWu Vital. BeeAf 
|l Dragoglavela. Ga
lați — pMarea Glr- 
baaveje. Leee] SA- 
ral ; Piatra Neaa| — 
AgapLa. Vira tec. Tg. 
Neant u Craiova — 
laeal fruet Peatrn 
a ie evita aglomera
ția. biletele m vind 
anticipat uki la om 
■pedal

AUTOBUZE RAPIDE

Die extremitățile ■ raealal. LTA a pm te 
circulație armătaarela caras directe >ars 
I acari la de agrement dte jaral Capinlri ; 
Drumul Taberei (atr. Boeaaae^L r-r1—1 
nlei ST), spre Băneam. sra L* 1. 1B. 11 ; spra 
Pădarea PutaieaJ la era 1; jre Magașania la 
era li ; Cartiers 1 Militari («tr. Apamlnii. afara 
Băneasa era 1. II ; Cartierul Berceni leap^iat 
llaUJar U M), spra Băneam era I. li ; Pa- 
■tuleai ara 11 ; Cartierul GiuJefti (îaieraee- 
îia bulevarde! Canatrvetariler ea maeaaa 
Gialeștl), spre Pădarea B&aeasa și gădarea 
Pustnicul ora II ; Cartierul Tltaa $ Aleea Ba
rajul Donării) spre pădarea Băneaca, acela 
9, 18, 11 ; spre Pustnicul. Ceraiea gi Mngw- 
șoaia orele fi, II. Din Aleea Stejarul si — a- 
celMl earlier — cane directe >ire Răaeaaa n 
Pustnicul la erele I, II. Ceroica |i Msgepnaia 
la orele 10.

rele ; 18 : 20,15), VERA CRUZ
rulează, la Crîncași (orele 15,30 ; 
18 ; 2ÎKCT). ADKT, GRINGO rulează 
la Floreasca (orele 9 ; 11.30 ; 13,45 ; 
16 : 18,15 ; 20,30). Gloria (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), To
mis (orele fl—15,4fi în continuare ; 
10 ; 20,30), Flamura (orele fi ; 11,15: 
13,30 ; fe ; 18,15 ; 20.30). CASA MA
MEI NOASTRE rulează la Viito
rul .(orele 15,30 ; 20,30). PE PLA
JELE LUMII rulează la Aurora 
(orele fl ; 11,15 ;

'șSteutre
MIERCURI, 3fl APRIIJE ÎMIA TRAI PENTRU A TRAI ru

lează la Patria (orele 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30). PARADISUL IN- 
DRAGOST1ȚILOR rulează la Re
publica (orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21,15). PE URMELE ȘOIMULUI 
rulează la Luceafărul (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21), Bucu
rești (orele 3,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 
11.» ; 21). COMEDIANȚI1 rulează 
la Festival (orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
2d. 15), Modern (orele 10 ; 14 ; 17 ; 
«aș. VflFMURl MINUNATE LA 
SPESSART rulează la Favorit (o- 
rele lâ ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Gri- 
vlța (orele fi ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.13 ; 28.20). NUMAI O SINGURA 
VIAȚA rulează la Victoria (orele
I ; 11.15 ; 18,43 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).
ECLIPSA rulează la Central fe
rele 1,38 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 19.45 ;
11.15). CEASUL CĂPITANULUI 
ENRICO rulează la Lumina (o- 
rele 8.45—18,45 în continuare ; 
11.46 ; 28,2». LA EST DE EDEN 
rulearil la Doina (orele 11,30; 13,45;
II : 18.21 ; 28.45), Bucegl (orele
8.38 ; 13 ; 15,3# ; II ; 20,30), Volga 
«orele fi—13.43 tn continuare ; 18,15; 
MJ». VIRSTELE OMULUI rulea
ză la Union (orele 15.30 ; 18 ; 20,30). 
PROGRAM DE FILME DOCU
MENTASE ROMANEȘTI (In pre
mieră) rulează la Timpuri Noi fo
re le 1—21 în continuare). NOAP
TEA E FĂCUTĂ PENTRU... A 
VISA rulează la Feroviar (orele 
8J8 ; D . 13.31 ; 19 ; 18,30 ; 21), Ex
celsior (orele I ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
1S.M ; 21), Melodia (orele 8 i 11,15; 
ixm : ie : îi.iB; m.3O). rio bra
vo rulează la înfrățirea (orela 
15.2# ; 1». Munca (orele 15,30 ; 19). 
PAȘA rulează la Buzești (orele 
13.3B : 1». ULTIMA NOAPTE A 
COPILĂRIEI (ora 20.30), Flacăra 
lomie 15.38 : 18). TATA (ora 20,30). 
ROLLS ROVCE-UL GALBEN - 
TOTUL PENTRU BIS rulează la 
Dada (orele 8.15—19,45 tn conți* 
ctuare). FR TEREN PROPRIU ru
lează la Unirea (orele 15,30 ; 20.30). 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
STAN rulează la Lira (orele 15,30 ; 
U . 21.2». Ferentari (orele 15,30 ; 
II ; a PENTRU ÎNCĂ PUTINI 
DOLARI ni leasă ia Drumul Sării 
larcM u . 1“J#: 20). Popular (O- 
rrta L5> ; II). A FOST ODATA 
UN MOȘ 81 n BABA (orele 20.30). 
răutăciosul adolescent 
mtmrri la Glulești (orele 15,30 ; 
II ; 3JI). M orița (orele 9.3# ; 12 ; 
iu» ; rrj# ai. un om pentru 
ETERNITATE rulează la Cotro- 
eeni •erele I5JI ; 18 : 28.20). PRO- 
FTSlONTȘTn rulează la Pacea (o-

Opera Română : ȚRUBADURUi
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă 
PAGANINI — ora 19,30 ; Teatru 
de Comedie : UCIGAȘ FARZ 
SIMBRIE — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Scniti 
Măgureanu) : D-ALE CARKAVA 
LULUI — ora 20 ; (sala Studio) 
DAN8UL MORȚII — ora 20 ; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20 
Teatrul „C. I. Nottara" 03-du 
Magheru) ECHILIBRUL FRAGIL
— ora 19,30 ; (sala Studio) : ENIG
MATICA DOAMNA „M" — ora 
20 ; Teatrul Glulești : PALARIA 
FLORENTINA — ora 19,30 ; Stu
dioul I.A.T.C. : MEȘTERUL MA 
NOLE — ora 19,30 ; Teatrul ,,î- 
Creangă" : POVESTE NETERMI
NATA — ora 15,30 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei) : PAPU- 
CIADA — ora 17 ; (sala din str. 
Academiei) : TIGRIȘORUL PETRE
— ora 11 ; Teatrul de estradă 
„Ion Vasllescu" : HANUL MELO
DIILOR POPULARE — ora 20 : 
Circul de Stat : 
PRIMĂVARA —

SELECȚ1UNI DE 
ora 10.30.

ÎMIMIERCURI, 3# APRILIE

vâri 
orele

Re-

PROGRAMUL CINEMATO
GRAFELOR RAMINE VALA

BIL CEL DE MAI SUS

M PC<

VESEL El

tingraftri te K 11

ts

M F.
U/A.

20 ; Teatrul Mic; 
15 ; PREȚUL — 
„C. I. Nottara" 

: VIJELIE IN 
SASSAFRAS —

StMIlATA, 3 MAI 1968
Opera Română : LILIACUL — 

ota 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ — ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragiafe"

MlB*. veQ 0tet teă- TAIOM
COMUNICA

Cepd! 
bn^eflri»-

ESTRADELE

FTCO > te PROIECT DE

ITINERARII

TURISTICE

CE CARNAVAL PREFERAȚI?
Cluburlle tineretului, casele de cultură, clu

burile din întreprinderi, vă propun — In 
completarea preferințelor dv. de odihnă — ur
mătoarele earnavalurl 
tractive :

Carnavalul florilor
Ateneul tineretu

lui, Aleea Alexandru 
nr. 23, în zilele de 
1, 2 șl 3 mai, orele 
19. 4 mai, orele 17 ;

Carnavalul marină* 
reso (Cu toate pînze- 
le sua) Univeraal- 
Club (șoseaua Vergu- 
lul 14) orele 18,30 ;

Carnavalul merl- 
dltunelor, la „Clubul

cultural-dli-

elevilor- atr. Turtu
rele 11, In zilele de 
1. 2 și 3 mal, orele 
19, 4 mal, orele 17.

„Carnavalul primă
verii" la „Tehnic- 
Club**, Calea Șerbaa 
Vodă nr. 213, In zile
le de 1, 2, 3 și 4 nv»l, 
orele 17.

„Universul vese
liei" la Casa de cul
tură a sectorului 8, 
Calea Rahovel 14 ;

„Carnavalul fante- 
■lei“ la Clubul uzi
nei de mașini electri
ce.

„Modern Carnaval' 
la Modern-Club, Bd. 
Bucureștii Noi, 23, în 
zilele de 1, 2, 3 șl 4 
mai. orele 18.

-Cimnlil sta- 
deațiler*' va fi orga
nizat Ia Centrul Uni
versitar. Facultatea 
de științe juridice ■! 
Facultatea de arhi
tectură.

„Carvavalal tema
tic" are loc pe stra
da Logofăt 
StroicL nr. 
19,30 ;

Carnavalurile tine
retului, organizate de 
Comitetele U.T.C. 
ale sectoarelor res
pective ie vor reedi
ta la aceeași oră în 
zilele de 2, 3 și 4 mai.

ferita da Clubul Ra
pid. orchestra de 
rr. ar doline C.F.R.. e- 
chipa da dansuri 
CJ_L.

Parcai Dinamo 
demonstrași sporti
ve. muxică populară 
ai ușoară susținută 
de formații profesio
niste si amatoare.

„BLĂNURILE 
CEANELOR ȘI 
TE POEME de 
gil Teodorescu — cu
prinzătoare antologie 
lirică a unuia dintre 
cei mal remarcabili 
reprezentanți al poe
ziei noastre moder
ne. Volumul cuprin
de selectiuni din 
„Blănurile 
lor“ (1945). 
de Leyda1
„Spectrul longevită-

RECOMANDAM:
CARTE

„Semicerc" 
„Rocadă* 

„Corp co

țli“ (1946), „Scriu ne
gru pe alb" (1935), 
„Drepturi și datorii 
(1958). 
(1964). 
(1968).
mun“ (1968) etc, pre
cum și un număr 
considerabil de Ine
dite, prilejuind o 
privire de ansamblu 
asupra evoluției mij
loacelor de expresie 
și a ariei de Inspira
ție a poetului

• UN SPECTACOL
Revedețl, în aceste 

zile, remarcabilul 
spectacol al Iul Radu 
Penclulescu „Tan
go" de Slawomir 
Mrozek, avlndu-i în 
distribuție pe Geor
ge Constantin, Victor

Rebengiuc, Octavian 
Cotesou, Florin Va- 
ailiu, Olga Tudora- 
che, Vali Clos și E- 
liza Plopeanu (la 
Teatrul Mic, vineri, 
fiîmbătă și duminici, 
orele 15).

• UN FILM
„A TRAI PENTRU 

A TRAI" ne prileju
iește, pe ecranul ci
nematografului „Pa
tria-, o mult aștep
tată refntllnire cu 
arta caldă și sensibi
lă a Iui Claude Le- 
louch. unul dintre ci
neaștii care, dincolo 
de mode 
rente, a

sau de cu- 
repua în

drepturile lor bucu
riile simple ale omu
lui, aspirațiile sale 
fundamentale, setea 
sa de vis, de dragos
te, de fericire. Nu
mele regizorului, ca 
și acela al actorilor 
Yves Montand, Annie 
Glrardot. Candice 
Bergen, ne scutesc da 
comentarii.

• O EXPOZIȚIE
SALONUL DE DE

SEN ȘI GRAVURA, 
deschis la Sala Da
lles din Capitală, re
unește un număr im
presionant de 
crări. aparțlnînd u- 
nor artiști din 
nerații diferite. Ilua- 
trînd activitatea u- 
nor cunoscut! grafi
cieni din Capitală și 
din celelalte centra 
artistice ale țării, ca 
șl pe aceea a unor 
pictori de renume 
(Corneliu Baba, Ion

lu—

ge-

Bițan. Ion Nicodim, 
Viorel Mărgineanu șl 
alții), expoziția re
prezintă deci aproa
pe exhaustiv — și. e- 
vident, într-o multi
tudine de stiluri, de 
viziuni, de tendințe 
șl tehnici — forțele 
artistice din acest 
sector de creație. Am 
mai remarca aici pa
nourile acordate afi
șului, caricaturii, 
graficii publicitare și 
ilustrației de carte.

la nardal Malda- 
vei. pa Ungă monu
mentele arhitectoni
ce (Su ce vița. Moldo- 
vița, Voroneț, Putna, 
Arborea, Dragomir- 
na). excursioniștii ■« 
pot opri citeva mo
mente la Casa m«no
ri al ă „N. Labi*“ din 
Mălini, casele memo
riale ..Mihail Sado- 
veanu". „Ion Crean
gă" ei „Artur Goro- 
vei“ — toate trei în 
Fălticeni, urelnd a-

Literal. Dop* tre
cerea prin muzeul da 
antirhiîătt si acva
riul d!n CanrtantJL 
tinerii pot vizita ves
tigiile Istorica de la 
Adam-ClicL Calatbi. 
Tomii. Enuni». His
tria. Socidava. pre
cum ai moacheea de 
la Babadag.

Daei treceți prin 
central Transilvaniei 
nu uitați să vă opriți 
la Sarmlzegetusa, 
Grădiștea M un c ciu
lul. Castelul Hunia- 
xilor, biblioteca din 
Alba îulia.

Teatral de 
.21 Aurul*, 
17—M. Uzinele 
publica șl 23 August
— corurile reunite ; 
Teatrul „C. Tănase"
— orchestra de mu
zică populară și for
mația de dansuri ; 
Uzina Mecanică Fină
— orvheatra de mu
zică ușoară.

Pidarea Puafnlenl 
ora 17—20 : Uzina de 
pompe — cor ; Uzina 
ce mase plastice și 
IR.V.A. — 
vocal, formație
fluierai!, «olifti, dan
suri populare

Pădarea Mogoșoa- 
ia : program artistic 
auaținut de Teatrul 
„C. Tănase*

Aid punem punct micului ghid al St 03 pentru acest weekend 
de primăvară. Am dori să-i fi satisfăcut pe toți dtitorii. Am dori în 
același timp săi felicităm din inimă pe cei care vor lipsi din 
mijlocul uoitru — tineri din agricultură, siderurgie, chimie alte 
sectoare importante ale economiei — sărbătorind aceste zile de 
mal prin muncă. Să închinăm de aceea cel dinții pahar cu pelin 
de mai pentru cei care pregătesc în cimpie germenii viitoarelor 
recolte bogate

ANITA EKBERG. 
vom revedea pe ecrane în 
„La dolce vita*', la înce
putul lunii Mal. Îndată 
după marele succes al 
acestui film ea a devenit 
una din vedetele explozi
ve ale cinematografului 
comercial. Am cunoscut-o 
anterior în Mongolii șl în 
Boccaccio ’70 al iul Fede
rico. Fellini.

20.SO). ZIUA IN CARE VIN PEȘ- 
TII rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18), BEATA (ora 20.30). FBLDMA- 
REȘAI.A rulează la Cosmos (orele 
13.30 . II i 20,15). CRIMA ÎN STIL 
PERSONAL rulează Ia Arta (o- 
îele 9.15—15,45 în continuare ; 18; 
20,15). ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează ia Vltan (orele I5.3Q ; lfl), 
SOARE ȘI UMBRA (ora 20,30). 
BECKET rulează la Rahova (orele 
18 : 18.30). PAGINII DIN KLIM- 
MEROW rulează Ia Progresul (o- 
rele 15,20 ; 20,15). STRIGATUL
(ora II).

ÎN ZILELE DE I, 2

co PFCUA — 
Te&frsl Operată :

COXTESA MAMTTTA — era 18JI; 
Tratra! Xapcea! J. L Caragia- 
le- : IDIOTUL -
ora MJi : (sala Studio) : TRA
VESTI — «■ la.H ; Teatrul ..Lu
cia SturdTa Bulandra- (Schitu Mă 
gureanu) : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora M ; (fala Studio) : 
KEAN — era M ; Teatrul Mic : 
TONA — ora M : Teatrul „C. L 
Nottara" (B-dul Magheru) : LO
VITURA — ora 11,20 ; (sala Stu
dio) CAFENEAUA CAMELEO
NILOR — ora 2# ; Teatrul Ciu
lești MARTORII SE SUPRIMA 
— ora 18,38 ; Teatrul „Barbu De- 
lavrancea" ■ DOAMNA DE LA 
MAXIM — ora m : Teatrul evre
iesc de stat : ÎNTÎLNTRE PE 
CULMI — ora 28 ; Studioul 
LA T.C. ; RUR — ora 19,30 ; Tea
trul ,.C. Tănase" (sala Savoy) : 
TANASE REVUE — ora 19.M ; 
(Calea Victoriei) : FEMEI, FEMEI. 
FEMEI — ora 19.30 : Circul de 
Stat : SELECTIUNI DE PRIMĂ
VARĂ — ora 19,30.

VINERI, 2 MAI IMS
Opera Română : FALTST — ora

11.30 ; Teatrul de Operetă : SE
CRETUL LUT MARCO POLO — 
ora 19,36 ; Teatrul Național „I. L. 
Carasriale" (sala Comedia) î TO 
PAZE — ora 10 ; OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 1B.30 : (sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI — ora
10 : CASTILIANA — ora 15 : 
CINE EȘTI TU I — ora lfl.30 ; 
Teatrul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 10,30 șl 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE DATO
RIEI — ora 10 ; MELODIE VAR- 
ȘOVIANA—-ora 15; D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20 ; (sala Stu
dio) : TANDREȚE ȘI ABJECȚIE
— ora 10 ; SFÎRȘITUL PĂMÎNTU- 
LUT — ora 15 ; COMEDIE PE ÎN
TUNERIC — ora 
TANGO — ora 
ora M ; Teatrul 
(B-dul Magheru) 
CRENGILE DE
ora 10 ; FRUMOASA DUMINICA 
DE SEPTEMBRIE — Ora 15,30 ; LA 
CIORBA DE POTROACE — ora
19.30 ; (sala Studio) i FEMEI SIN
GURE — ora 10,30 ; CÎND LUNA 
E ALBASTRA — ora 18 ; FEDRA
— ora 20 ; Teatrul Ciulești : VI
SUL UNEI NOPȚI DE IARNA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : CINE L-A UCIS PE 
CAROL AL VI-LEA 7 — ora 20 ; 
Teatrul evreiesc de stat î DIBUK
— ora 20 ; studioul I.A.T.C. î CIO- 
CÎRLIA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : 
ȘORICELUL Și păpușă — ora
11 ; (str. Academiei) : PUNGUȚĂ1 
CU DOI BANI — ora 11 ; Teatrul 
„C. Tănase" (sala Savoy) : TA- 
NASE REVUE — ora 11 șl lfl,30 ; 
(Calea Victoriei) : FEMEI, FEMEI, 
FEMEI — ora 19,30 ; Circul’ de 
Stat : SELECȚIUNI DE PRIMĂ
VARĂ — ora 18 și 19,30.

Lecția 
engle-

pen-
18,03
18,10
pen-

• 11,M Limba franceză. 
88 (reluare) • 11,30 Limba 
z3. Lecția 35 (reluare) • 12,00 TV 
pentru specialiștii din industrie 
• 17,30 Telex TV « 17,33 TV 
tru specialiști. Medicină « 
Limba germani. Lecția 53 • 
„Sub ram de măr". Emisiune
tru tineret « 19,00 Telejurnalul de 
scară « 19,30 Muzică populară ro
mânească • 19,45 Monografii con
temporane. „Adolescența unui o- 
ra?“ a 28.05 Tele-cînemateca : 
„Cele 4 zile ale orașului Neapole" 
producție a studiourilor Italiene • 
21.5J Dialog cu telespectatorii • 
22,10 Avanpremiera • 22,25 Lira 
o22.35 Armonii de primăvară • 
23,00 Telejurnalul de noapte.

Șl 3 MAI
(sala Comedia) : IDIOTUL — ora 
19,M ; (sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — ora 19.30 ; Teatrul 
de Comedie : opinia PUBLICA
— ora l#,30 ; NICNIC — ora 30 i 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : METEORUL
— ora 15 ; VICTIMELE DATO
RIEI — ora 36 ; (sala Studio) : 
PHOTO FINISH — ara II p M ; 
Teatrul Mic : TANGO — ora 15 ; 
IERTAREA — ori «I ; Teatrul 
WC. L Nottara- (B-dnl Magheru) : 
DON QUUOTTE — Ora 19.28 ; 
(sala Stadia) : CÎND LUNA E AL- 
BASTTLă — era 28 : Teatru] Giu- 
l««ti : VISUL UNEI NOPȚI DE 
IARNA — ora 15 : CURSA DE 
ȘOARECI — ora 19.38 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea” : MUȘTELE
— ora 29 ; Teatrul evreiesc de 
«tat • DIBUK — ora M ; Studioul 
I.A.T.C. : GARDEROBIERELE — 
VIN SOLDATU ; EXISTA NERVI
— ora 15 • MEȘTERUL MANOLE
— ora 19,30 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : EGMONT — ora 18,30 ; Tea
trul „Țăndărică- (Calea Victo
riei) : ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ
— ora 11 ; NOCTURN I (MIRIAM 
rAducanu. GIL CACIULEANU, 
VIRGIL OGĂȘANU) — ora 21.30 ; 
(str. Academiei) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11 ; Teatrul ,,C. 
Tănase" (sula Savoy) : TĂNASE 
REVUE — ora 19,30 ; (Calea Vic
toriei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI
— ora 11 șl 10,30 ; Teatru] de vară 
„23 August" : VARIETĂȚI DE 
PRTMAVARA — ora 20 ; Ansam
blul „Perinlța" (Ia Sala Palatului): 
FERINITA MEA (premieră) — ora
19,S0 ;
ȚIUNI
I8M

Circul de stat : SELEC- 
DE PRIMĂVARA — ore

JOI, 1 MAI lflfll
PROGRAMUL I

• In jurul orei 8,43: transmisiune 
de la mitingul și demonstrația oa
menilor muncii din Capitală și 
din țară, cu prilejul zilei de 1 
MAI.
• 17,30 Telex TV « 17,40 Flori

de Mai • 18,15 Clntare patriei și 
partidului • 18,3# ,-----
dragă primăvara" • 
lej urnalul de seară 
Rapsodia 
muzical-coregraffc 
rele 
mentar 
1969 • 
Disney 
• 22,25 
22,55 Telejurnalul de noapte.

„Mult ml-e 
19,0# Te- 
- 19,30
spectacol 

20,45 ,,O-
— docu- 

despre Galațiul anului 
21,05 În lumea Iul Walt
• 21,55 La Iarbă verde 
Varietăți pe peliculă •

de 
florilor —

incandescenței" 
Galațlul

TROGRAMUL II
• 19,30 Film artistic : „Dacii" 

Coproducție româno-franceză
21.15 „Murmur de primăvară" 
emisiune muzlcal-cnregrafică
22.15 închiderea emisiunii.

VINERI, 2 MAI 1969

• 11,01 Film pentru copil — 
Glamedar • 11,50 Concert simfo
nic • 12,35 închiderea emisiunii 
de dimineață « 17,30 Telex TV 
• 17,35 Lumea copiilor : „O fami
lie năzdrăvană" • 18,90 Zoo — din 
viața animalelor • 18,30 Clntece 
și flori — muzică populară româ
nească • 19,08 Telejurnalul de 
seară • 19,30 Estrada tinereții 
e 28,13 Film artistic : „Iubiri fu
gare" • 21,SO Film TV — „Arcul 
de Triumf al Dunării*1 • 22,03 Pa
rada vedetelor • 23,05 Telejurna
lul de noapte a 22,15 închiderea 
emisiunii.

B1MBATA, 3 MAI ÎMI
PROGRAMUL I
• 17,30 Telex 

terna magică ! 
Joe“, „Clovnul

TV « 17.33 Lan- 
„ Aventurile Iul 

, ___ __ Kirl'. „Mănușa*.
„Călătorie aeriană" • 18.M Pentru 
■cotari. în pas de... basm — fan
tezie muzical-coregrafică ■ O seară Ia club • 19,M Telejur 
naiul de aearl • 19.11 Desene a- 
nimate « 19,31 Spre trepte de lu
mină • Zfl.M Tele-en elcla pedi b
• îl.M Ctntecele Bueureștiului
• 21,20 Film serial — ..Bonanza"
• 22,05 Vreți să ne-ntîlnim sim
țită seara ? (ID ■ 22,« Telesport
• 23,18 Telejurnalul de noapte
• 23,18 închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II

a 28,85 Mu- 
Roman-foile- căpi fânului 

de

• 2931 Telex TV
Zică ușoară « 78.31 
ton : „Aventurile
Kloss (V) • 21,2# Recitalul 
sîmbătă ceara : pianistul Valentin 
Gheorghiu si baritonul Ladislau 
Konya • 22,1# închidea»^ emi
siunii.

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
• Portret cinematografic ,,Jean 

Gabin“ : filmul artistic ..Pasa" 
(Sala Mare, slmbătă, ora 26,38).

« Cfntec popular — solist Dorn 
Stancutescu : teatru de cafenea : 
„Escurial". de Ghelderode ; „Din 
cele mal frumoase, cele mal fru
moase- — montaj de versuri in
terpretat de studenți al I.A.T.C. 
(Student-Club, slmbătă, ora 28).
CLUJ
• Stagiunea teatrală studențeasca 
1068—1869 i „Nic-nic" — comedie 
în 3 aete de A Eurian șl G. Pan- 
co ; interpretează formația Casei 
de cultură a studenților (Sala de 
spectacole, miercuri, ora M.ML
• Serbare cîmpaneisrâ (Pădu

rea Hota, joi, orele H—20).
« Program artistic prezentat de 

formațiile artistice (Scena din 
Piața Păcii, vineri, ora IO).

• Concert de arii din opere șl 
operete (Sala de spectacole, slin- 
bătă, ora 10).
GALATI
• Festivalul ,,Primăvara găia- 

țeană", „Lelfșo^ră frumușică" — 
spectacol folcloric (Sala de spec
tacole, miercuri, ora M).

• „Mlnlestrada ’69" — spectacol 
prezentat de ansamblul Casei de 
cultură (Sala de spectacole, joi. 
ora 1^,30).
• Spectacol cu piesa ..Nțcunos- 

cuta", de Constanța Marin — pre
mieră (Sala de spectacole, vineri, 
ora 20).
IAȘI
• Concert de muzică ușoară cu 

formațiile ,,Experimental1 și „Ți
ței Popovic!" (Sala de spectacole, 
vineri, ora 28).
• Cîniă formația „Experimen

tal1 (Sala de spectacole, 
ora 20).

• Dans (Sala de dans, 
ora 20).
TIMIȘOARA

iîmbătă,

slmbătă,

(Parcula Spectacol folcloric 
Rozelor, Joi, ora 20).
• Filmul artistic „Samuraiul" 

(Sala de spectacole, rimbătfi, ora 26).
• Dana (Terasa Casei de cul

tură, Blmbătă, ora 20).
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Plecarea

delegației de activiști

TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Maje&ăfii Sal» 
JULIANA, Regina Țărilor de Jos, următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Olandei, vă adresez, Majestnte, în nu
mele Consiliului de Stat și al meu personal, felicitări cordiala și urări 
de prosperitate pentru poporul olandez.

ai P. C. Bulgar

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Alexander 
Dubcek, o telegramă de felicitări cu prilejul alegerii sale în funcția 
de președinte al Adunării Federale a Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Folosesc acest prilej — se spune In telegramă — pentru a-mi 
exprima convingerea profundă că relațiile de prietenie tradițională 
și colaborare frățească dintre România și Cehoslovacia se vor dez
volta continuu, spre binele popoarelor noastre prietena, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE CEHOSLOVACE

Marți dimineața a sosit in Ca
pitală o delegație guvernamenta
lă a Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de Vadav Va
les, vicepreședinte al guvernului 
federal, pentru a participa la des
chiderea Expoziției industriale 
cehoslovace.

La losire, pe aeroportul Bănea- 
aa, delegația a fost întâmpinată

de Ion Pățan, vicepreședinta al 
Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Bej an, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Vasile 
Șandru, adjunct al mmutrulm a- 
facerilor externe.

A fost prezent Karel Kurka, 
ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, țl membri ai ambasa
dei.

Primire la Consiliul de Miniștri

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie, de
legația de activiști ai P.C. Bul
gar, condusă de Nencio Sta- 
nev. membru supleant al C.C. 
al P.C.B , prim-secretar al Co
mitetului județean Loveci al 
P.C.B., care, la invitația C.C. 
nl P.C.R.. a făcut o vizită de 
schimh de experiență în țara 
noastră.

In timpul șederii în Româ
nia, delegația a fost primită 
la C.C. al P C_R. de către to
varășul Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.CR., a 
avut convorbiri la Consiliul E- 
conomic, comitetele -Județene 
Neamț și Suceava ale P CR , 
Ministerul Economiei Fores
tiere, ți a vizitat obiective e- 
eonomice, științifice și social- 
culturale din Capitală, precum 
și din județele Neamț. Sucea
va. Bacău, Brașov și Prahova.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în
soțită de tovarășii Mihai Flo- 
rescu. membru al C.C. al 
P.CJL, vicepreședinte al Con- 
•lliulul Economic, de activiști 
de partid.

Au fost de față Ghecrghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
B’dlgaria la București, șl 
membri al ambasadei Imdgfrw din orașul Sibiu

UN MOMENT ISTORIC

DE MARE ÎNSEMNĂTATE

Vicepreședintele Consiliului 
da Miniștri, Ion Pățan, a pri
mit marți la amiază delegația 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condu
să de Vaclav Vales, vicepre
ședinte al guvernului federal.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Cristinel

VIlclu, adjunct al mi nistru Ini 
energiei electrice.

A participat Karel Kurka, 
ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

Cu acest prilej, au foet dis
cutate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colabo
rare economică între cele douA 
țări.

*
în aceeași îi, tovarițul fon 

Pfițan a oferit un dineu ta 
cinstea oaspeților eehoslovacL

r

&
Jir ’
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PROGRAM

COMPETIȚIONAL

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Gheorghe Cioa
ră a fost eliberat din funcția de 
ministru al comerțului exterior și 
numit în funcția do prim-vice- 
pgeședînte al Comitetului de Stat 
al Planificării, cu rang de mi
nistru și membru al Consiliului 
de Miniștri.

Prin alta decrete ale Consiliu
lui de Stat, tovarășul Comei 
Burtică 1 fost rechemat din cali
tatea de ambasador extraordinar 
și plenipotefitiar ■! Republicii So
cialiste România în Italia, Maroc 
și Malta, și numit în funcția de 
ministru al comerțului exterior.

In cursul zilei de marți, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, a primit pe dr. 
Leo Kaprio, directorul Biroului 
regional pentru Europa al Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
care face o vizită în țara noastră.

La aoeire pe aeroportul Bl- 
nea&a delegația a fost Intim pi
uată de Ilie Lepădat, membru 
al Biroului C.C. al U.T.C., 
prim secretar al Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C. șl ai 
Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C.

Zilele da taeepot de mi coincid ca 
sportive 
■ilar n 
baie sporthe bwweyli 
ceri papilare p cm

Cititor itar b tri 
perioadei 1—5 oaL

numeroase manifestări 
i oriț- ta emit re «ărhătnrii internaționale a oame-
uniciL Startiaanrlf, parcările, estradele, ea și principalele 

var găzdui demonstrații sportive, între- 
ipetița oficiale.
le prestația ■ agenda ^ortivă detaliată a

MERIDIAN

Marți seara 8-a înapoiat în 
Capitală delegația Comitetu
lui municipal București al 
U.T.C. condusă de Dumitru 
Gheorghișan, membru al Bi
roului C.C. al U.T.C., prim-se- 
cretar al comitetului munici
pal, care, la invitația Comite
tului orășenesc Sofia al 
U.T.C.D. a făcut o vizită în 
R. P. Bulgaria.

Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului organi
zează în colaborare cu Minis
terul Sănătății, Ministerul In- 
vățămîntului și Consiliul Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport, în zilele de 9 și 
10 mai a c. o consfătuire știin
țifică pe tema : „SAnATA- 
TEA, CREȘTEREA ȘI DEZ
VOLTAREA SOMATO-FUNC- 
ționalA și psihica a a- 
DOLESCENȚILOR ȘI TINE
RILOR14.

La această consfătuire vor 
fi prezentate rezultatele unor 
investigații efectuate de di
verși specialiști în acest dome
niu (cercetători științifici, me
dici, psihologi, sociologi, profe
sori de educație fizică etc).

Deschiderea consfătuirii va 
avea loc vineri 9 mai, a c., la 
orele 9,00, în sala de ședințe a 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, str. O- 
nești, nr. 4—6.

• ÎNTÎLNIREA in lama ț to
nală de sah disputată Ia Novi- 
sad intre selecționatele Iu
goslaviei si României s-a în
cheiat cu «corul de 12—8 în 
favoarea șahiștilor iugoslavi.

Dintre cele patru partide 
întrerupte, două au fost cîs- 
tigate de jucătorii români : 
Szabo l-a învins pe Deze, 
iar Mitltelu pe Velimirovici.

• FINALA CAMPIONA
TULUI de fotbal al Asiei, 
rezervat echipelor de tine
ret. se va diaouta tatre se
lecționa tale Tailandei și 
Birmmiei. In semifinalele 
desfășurate la Bangkok. Tal
ia nda a întrecut cu scorul do 
1—0 echipa Iranului, iar re
prezentativa Birmaniei a ta- 
vtm cu 1—0 formația Iarsefai- 
hii.

încotro privesc ,,ochii“ 

controlului obstesc?
(Urmare din pag. I) 

rate; să urmărească, împreună 
cu responsabilul, ca in cantină 
să aibă acces numai studenții 
abonați etc.

2. Există un comitet de can
tină, dar acesta nu s-a întâlnit 
niciodată „în plen' cu adminis
trația cantinei, deși toți cei 10 
membri au fost investiți de stu
denți, conform regulamentului, să 
Îjarticipe la întocmirea proiecte- 
or de meniuri săptămînale, să 

verifice prin sondaj cantitatea și 
calitatea alimentelor introduse în 
magazii, precum și modul de 
depozitare, folosirea integrală a 
alimentelor—cantitativ și calitativ 
— la prepararea hranei, să cul
tive opinia studențească pentru 
respectarea ordinei, curățeniei și 
disciplinei etc. Sporadic, comi
tetul a fost reprezentat doar prin 
președintele său, în vederea adop
tării unor măsuri, în raport de 
responsabilitățile amintite.

3. Nu este asigurată funcțio
narea sistemului de sondare a 
propunerilor și preferințelor stu
dențești prin „condica de su
gestii și sesizări'. Numai formal 
există o „cutie" destinată acestui 
ic op, de multă vreme deterio
rată,

4. Majoritatea membrilor 
comitetelor de cămin au fost in
activi, n-au intervenit concludent 
pentru asigurarea ordinei interi
oare, a curățeniei. Există o totala 
inerție în legătură cu folosirea 
unor mijloace de popularizare a 
aspectelor pozitive și negative 
din viața căminelor — gazete de 
perete, panouri de fotografii 
etc. Nu acționează o „brigadă 
operativă de control și sesizări", 
deși această metodă a controlu
lui obștesc și-a dovedit de mult 
viabilitatea în mediul universitar.

5. Comisia socială n-a făcut o 
investigare temeinică a prompti
tudinii și deferentei cu care se 
rezolvă solicitările de asistență 
medicală ale studenților.

6. Studenții, dar nici măcar 
țpembrii comisiilor sociale, ai co-
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mitetelor de cămin și cantină, nu 
cunosc prevederile noului regu
lament al activității in cantine, 
parametrii concursului de buna 
gospodărire a căminelor și can
tinelor, lansat o dată cu începu
tul acestui semestru de Comi
tetul Executiv al V.A.S.R.

Necesitatea unei treziri din a- 
morțeală a forurilor de exerci
tare a controlului obștesc la Uni
versitatea craioveană se reliefează 
prin realitatea neîndeplinirii celor 
mai de seamă atribuții conferite 
regulamentelor unor organisme 
studențești cum sint comisiile so
ciale, comitetele de cămin și 
cantina, alese cu destinație pre
cisă și rol anume. Dar „ochii" 
controlului obștesc trebuie să ve
gheze nu numai preventiv, ci să 
vadă diferitele relații ce contra
vin normelor și să determine ac
țiuni operative. Vom consemna 
în acest sens o seamă de fapte, 
semnalate de studenți sau con
statări proprii, care n-au generat 
intervențiile așteptate, în timpul 
optim: meniurile n-au varieta
tea solicitată; sînt diferențe de 
calitate a meselor între cele două 
cantine studențești craiovene; 
sistemul autoservirii este respec
tat parțial; se descoperă peste 
100 de „blaUști", zilnic, cea mai 
mare parte fiind dintre abonați 
care și-au vîndut cartela de. 
masă ; personalului cantinei i s-a 
reținut din salariu costul a 173 
cuțite, 255 furculițe, 130 linguri 
și 76 lingurițe, înstrăinate în cea 
mai mare parte de studenți în 
camerele căminelor; cazuri de 
nerespectare a avutului obștesc ; 
birocratism în acordarea asisten
ței medicale (se cere, indiferent 
de urgența intervenției, o adeve
rință —, carnetul de student fi
ind considerat ca necancludeni 
pentru identitatea bolnavului).

La astfel de situații, și altele, 
privind abateri de la disciplina 
de cămin, s-au făcut referiri și în 
recentele conferințe de alegeri 

•ale asociațiilor din facultățile Uni
versității Craiova. Uneori, analiza 
activității sociale a consiliilor a

fost Insă expediată prin conside
rente generale, in genul „trebuie 
intensificată activitatea..."

De fapt, acum trebuie făcut 
foarte mult, și totul, după o pe
rioadă de inactivitate. Iar pen
tru că s-au ales noi comisii so
ciale, se cuvine o neîntârziată 
punere a acestora, prin instruiri 
temeinice, in contact direct cu 
atribuțiile și obligațiile ce U re
vin, reconsiderindu-se, în același 
timp, foarte exigent, activitatea 
fiecărui utecist membru al comi
tetelor de cămin sau cantină, se
lectarea și pregătirea corespun
zătoare a celor mai pricepuți ti
neri pentru exercitarea atribuțiilor 
studentului de serviciu pe cantină.

• JOI 1 MAI. In- 
eepfcăd de la orele 11. 
Piața Aviatorilor va 
tfadui. conform tre- 
dipd. demonstrația 
Kportivilar bucxxrețteni 
cu prilejul Zilei inter- 
natiouale a celor ce 

za sportiv*. de la 
orele 17, 
pe estrada din Parcul 
Heristrău 
demonstrativă 
me roși boieri 
meri fruntași.

evoluția
a nu- 

și scri-

2 MAI.• VINERI 
De la orele 10 și 17, 
seria demonstrațiilor 
continuă. în afara 
boxerilor și scrimeri- 
lor vor lua parte lup
tătorii de greco-ro
mane și libeie, repre
zentanții celei mai 
tinere ramuri spor
tive — tinerii judoka, 
și jucătorii de tenis 
de cîmp. Loc de des
fășurare ; estrada He
răstrău și Casele de 
cultură din cele 8 
sectoare ale Capitalei.

Mmo, de h orele 16, 
vi reuni at'eți repre- 
zentlnd puter
nice dobori (Steaua, 
Rapid, F. C- Argeș ți 
Can tractaroL Clubal 
atletic-anivenîtar II 
p echipa județului 
Neamț) vor loa star
tul ta cadrul întrece
rilor diviziilor A ți B 
de atletism pe echipe- 
După-amiazi, în sala 
Fio rea? ci, baschetul 
masculin debutează 
printr-o competiție 
internațională de 
prestigiu: Cupa Mu
nicipiului București. 
Sînt programate parti
dele Leningrad — 
Polonia (orele 18,30) 
și București — Ce
hoslovacia (orele
19,45).

rile sportive Dinamo, 
Steaua, Olimpia, Vo
ința, Școlarul și Școa
la sportivă nr. 2. La 
orele 10, la bazinul 
de la ștrandul Tine
retului este progra
mată o partidă de 
polo (seniori) de mare 
atractivi tate : Steaua 
— Rapid. După-amia- 
£* meci ari le interna
ționale de baschet 
continuă la Floreas- 
ca! orele 18,30, Ce
hoslovacia — Polo
nia și, de la orele 
19,45, București — 
Leningrad.

• SÎMBĂTĂ S 
MAI. Stadionul Di-

• DUMINICĂ 4 
MAI, de la orele 9, 
divizia 
continuă 
Il-a, tot 
Dinamo, 
oră, pe 
trău, „Cupa Victoriei" 
la caiac-canoe va 
reuni pe cei mai buni 
canoteuri de la clubu-

de
cu
la stadionul 
La aceeași 

lacul Herăs-

Prelucrarea regulamentelor exis
tente este, in firea lucrurilor, o 
cerință primordială, ca și un con
trol periodic exact, cu evidență 
la zi a situației pe care fiecare 
cameră, cămin și cantină o are 
în cadrul cunoscutei întreceri. O 
bună popularizare pe această li
nie — începînd cu înseși criteri
ile concursului — are menirea să 
întrețină, dar și să dezvolte 
atmosfera întrecerii dintre că
mine și cantine, stimulind spiritul 
emulației reciproce, și în ultimă 
instanță contribuind la utilizarea 
cu maximum de eficiență a mij
loacelor materiale puse la dispo
ziție de stat pentru a asigura con
diții normale de viață studenților.

Cind semănatul concentrează

(Urmare din pag. 1)

cru din întreg trustul — 35 hec
tare realizat, zilnic, cu fiecare se
mănătoare S.P.C.-6. Tovarășul 
Valeri u Murafa — directorul în
treprinderii, pe care l-am întâlnit 
in cîmp, explica această realizare 
prin: activitatea in schimb pre
lungit a tractoriștilor ce lucrau 
la semănat, asigurarea permanen
tă a timpului de lucru pentru se
mănători, eliminarea completă a 
defecțiunilor prin întreținerea o- 
bligaiorie ce se face in fiecare 
seară tractoarelor și mașinilor a- 
gricole de către mecanicii secției.

Iată o experiență care merită 
să fie generalizată. Mai ales că 
tn unele unități — I.A.S. Alexan
dria, Giurgiu, Fundeni, Buftea, 
Uzunu, Piatra, Zimnicele, Drăgă- 
nești-Vlașca, să amintim doar 
cîteva — zilnic, din 4 sau 5 
tractoare cel puțin unul nu lu
crează din cauza defecțiunilor, 
diminuînd astfel realizările posi
bile.

Ajungtnd la I.A.S. Toporu, în 
amiaza zilei, pe tovarășul Agrico- 
cola Velicu — directorul între
prinderii — l-am găsit în biroul 
dumnealui într-o ședință cu toți 
șefii de fermă.

— Ședință acum, cind timpul 
a atît de bun pentru semănat ?

— ne-am manifestat noi nedu
merirea.

— Da, timpul este excepțional 
da semănat pentru cei care mai 
au de semănat, ne-a răspuns dîn- 
sul. Încă, de aseară noi am se
mănat și ultimul hectar din cele 
1 425 hectare planificate. Acum 
discutăm asupra lucrărilor ce le 
vom executa în această săp- 
tămină.

— Și la ce concluzie ați ajuns?
— De miercuri să începem 

praștia oarbă la porumb, iar pe 
tarlalele însămînțate înainte de 
ultima ploaie să intervenim cu 
sapa rotativă pentru a distruge 
crusta.

Am poposit, apoi, la Belciuga- 
tele. Duminică la prînz, tractoa
rele s-au retras din cîmp, deși 
mai erau de însămințat încă o 
sută de hectare. Motivul ? Lip
sea porumbul de sămință din hi
bridul dublu 405.

— Pentru a rezolva cantitativ 
problema, de către Trust, ne-a 
fost trimis un hibrid mai slab 
productiv în condițiile noastre — 
208. L-am refuzat, dar în zadar. 
Acum avem unele promisiuni. 
(Nicolae Jianu).

De ce numai promisiuni ? La 
trust citisem două telexuri cu 
întreprinderea Agrosem Arad. 
Prin prima comunicare, semnată

atletism 
ziua a

• LUNI 5 MAI, 
Cupa Municipiului 
București intră în fa
za finală prin pro
gramarea meciurilor 
Leningrad — Ceho
slovacia (orele 18,00) 
și București — Polo
nia (oi ele 19,15). 
Așadar, alegerea ce
lor mai interesante 
manifestări sportive 
ale primelor zile de 
mai nu este un luciu 
prea simplu...

VIOREL RABA

de inginerul șef adjunct, D. Lef
ter, se renunța la cantitatea de 
20 tone porumb pentru sămînță 
din hibridul dublu 405, pentru 
ca a doua zi, inginerul șef al 
Trustului I.A.S. București, tova
rășul T. Popea să intervină la A- 
rad pentru cantitatea de porumb 
respectivă. între timp, ceea ce 
fusese rezervat celor din agricul
tura de stat a zonei București se 
livrase altor solicitanți, așa că a 
trebuit timp pentru a fi găsite 
alte resurse. S-a găsit, dar cu o 
întârziere de cîteva zile. ia- 
tă-i pe cei de la Belciugatele — 
și ca ei încă alții — care lasă 
să treacă pe lîngă dînșii timpul 
excepțional de bun așteptând să- 
mtnța de porumb pe care, puțin 
sesizabila birocrație a celor din 
conducerea Trustului a făcut-o 
atât de mult așteptată.

Oricum — ne asigura tovarășul 
Ion Burcea, directorul Trustului

Moment istoric de mare ta-

•
 semnătate în asigurarea rolului 
conducător al clasei muncitoare 
în lupta antihitleristă. pentru

•
 eliberarea națională și socială a 
poporului român, crearea Fron
tului Unic Muncitoresc a con-

•
 stituit, în același timp, unul din 
punctele de plecare în desăvîr- 
șirea unității mișcării muncito- 
• rești din România în cadrul unui
singur partid marxist-leninist. 

Necesitate obiectivă în desfă
șurarea luptei de clasă a prole- 

9 tariatului, realizarea F.U.M. a 
fost rezultatul unor acțiuni în
delungate susținute de comuniști 

A și sprijinite de elemente lnain- 
tate din rândurile Partidului So
cial Democrat. Partidului Soc ia- 

• list Unitar. Partidului Socialist
și de alti militant! ai mișcării 
muncitorești.

•
 Născut în pragul celui de-al 
treilea deceniu al lecolulul nos
tru, în focul marilor bătălii de 
clasă, Partidul Comunist Ro- 
mân — expresie a intereselor 
" fundamentale ale întregii clase 
muncitoare — a militat cu per- 

• severență pentru triumful ideii
de unitate politică și organiza
torică în mișcarea m un ci ta re as- 

- că din România. El a-a adresat 
O !n repetate rînduri organizații

lor s octal-democrate, membri
lor acestora, «indicatelor, pre- 

A cum ți altor grupări muncito- 
w rețti, pentru înfăptuirea Fron

tului unic pe baza revendicărl- 
• lor Imediate ale proletariatului

ți ale maselor populare. In de
cursul anilor, pe m&iura erește- 

• ril luptelor de clasă. ideea
Frontului unic ți-a făcut loc tot 
mal mult în rtadul maselor ți 
al organizațiilor muncitorești. 
Constituirea Blocului Muncito- 

w resc-Țărănesc, la sflrțitul anu
lui 1925, și participarea acestuia 

• la alegerile din 1926 ți 1928, ac
țiunile greviste din anii 1925— 
1927, tendința spre unitate ma- 
nifestată in cadrul lucrărilor 

9 Congresului Sindicatelor unitare 
de la Timișoara, din 2—5 aprilie 
1929, realizarea frontului unic 

A de jos, în focul eroicelor lupte 
din 1933, au fost tot atîțla pași 
spre realizarea Frontului unic. 

• Lupta desfășurată de clasa
muncitoare din România în anii 
de după 1933, acțiunile consec- 
vente organizate de P.C.R. în 

V vederea coalizării tuturor for
țelor democrate, pe baza unită
ții proletare, au avut o însem- 

£ nătate deosebită în istoria țării.
In anii negri ai dictaturii fas

ciste ți războiului antisovietic, 
• P.C.R., organizlnd lupta mase

lor pentru răsturnarea regimului 
antonescian, ieșirea din războiul 

- purtat alături de Germania și 
0 alăturarea României la coaliția 

antihitleristă, a văzut în reali
zarea Frontului Unic Muncito- 

A resc o condiție fundamentală 
pentru polarizarea în jurul cla
sei muncitoare a tuturor forțe* 

• lor patriotice și antifasciste.
Acțiunile de luptă comune, ca 

și suferințele provocate de ace- 
• lași dușman muncitorilor comu

niști, social-democrați sau fără 
de partid, au contribuit în mod 
evident la tocirea asperităților 

9 care divizaseră ani de-a rîndul 
forțele proletare, au grăbit rea
lizarea unității de acțiune.

A Unirea tuturor forțelor demo- 
erate și antifasciste și declan
șarea ofensivei hotărîte împo- 

• triva dictaturii fasciste pentru
eliberarea României erau, însă, 
condiționate în cel mai înalt 

• grad de realizarea unității de
acțiune a clasei muncitoare, for-
ța cea mal consecventă șl cea 

• mal combativă a națiunii. În
făptuirea Frontului Unic Mun
citoresc devenise o problemă de 
Imediată și stringentă actuali- 

M tate. Numai unită clasa munci- 
“ toare putea să polarizeze în ju-

I.A.S. București — sîmbătă, 3 
mai, vom încheia semănatul po
rumbului pe suprafețele ce nu se 
află sub apă — adică peste 
60 000 hectare. De altfel, astăzi, 
circa o treime din I.A.S. vor pu
tea raporta ca încheiată această 
lucrare.

— Și cele de la Giurgiu, Buc- 
Șani, Chirnogi, Fundeni, Prundu, 
Uzunu, Schela, Dobrotești, unde 
abia s-a ajuns la 50 la sută, tot 
sîmbătă vor încheia semănatul ?

— Absolut. Zilele acestea vom 
redistribui mașinile agricole, ast
fel îneît fiecare I.A.S. va lucra 
cu o concentrare de forțe.

— Argumentul e convingător. 
In ce măsură, insă, își va dovedi 
și eficacitatea ? Oricum, zilele 
bune de lucru, după cum au do
vedit-o realizările ultimei perioa
de, vor fi folosite pe măsură. In 
scopul producției, a creșterii ren
tabilității fiecărei ferme.

Entuziastul refren
al muncii patriotice

(Urmare din pag. I)

că
va

două, după zece, probabil 
ceea ce se va realiza nu se 
observa atît de convingător. Dar 
peste încă șase sute de zile ? A- 
tunci, microsistemul de irigații 
Dragalina, integrat celui cunoscut 
azi sub denumirea de Gălățui- 
Călărași și care va cuprinde pes
te 83 000 hectare din mănoasa 
Cîmpie a Bărăganului — va fi 
o oază a belșugului. Economiștii 
ne-au și oferit, prin graiul cifre
lor, ce va fi : lanuri de porumb, 
al cărui rod se va compara în 
producții de 10 000—12 000 kilo
grame la hectar ; culturi de sfe
clă ce vor încărca, fiecare zece 
hectare, o întreagă garnitură de 
tren j suprafețe de floarea-soa- 
relui și legume a. căror producție 
va .îi dublată și triplată fața de 
prezent. Prin munca lor, acești 
tineri care la număr încap ușor 
în trei autobuze, vor contribui, 
astfel, la deschiderea căilor pen
tru apă pe trei mii cinci sute de 
hectare, vor face ca în această

zonă, socotită ca cea mai sece
toasă din România — ploaia să 
cadă la comanda omului, după o 
simplă apăsare pe buton.

Plecăm de la Dragalina pe dru
muri prăfuite de humusul cîm- 
piei. îmi amintesc imaginea Bă
răganului din pastelul lui Vasile 
Alecsandri : Pe cea cimpie lungă 
a cărei tristă zare / Sub cer, in 
fund departe, 1 misterios dispa
re, ! Nici casă, nici pădure, nici 
rîu răcoritor, / Nimic nu-nvese- 
lește pe bietul călător". Poetul 
ar cînta azi satele care s-au în
mulțit și a căror bogăție a îm
prumutat mult din rodnicia pă- 
mîntului, rîurile care vor ră
cori pămîntul, obligîndu-l să dea 
roade bogate — roade ale bel
șugului și bunăstării, la a căror 
făurire vor fi coautori șl entu
ziaștii muncii patriotice din cele 
cinci județe care au făcut, ieri, 
și vor face încă șase sute de zile 
de aici încolo, să răsune oîmpia 
de un viguros „hei-rup" al muncii.

rul său toate grupările patrio
tice antihitleriste, să-și îndepli
nească misiunea sa de a fl con
ducătorul întregului popor, în 
lupta pentru eliberarea țării și 
înfăptuirea unor transformări 
revoluționare ulterioare.

Pornind de la punctele de ve
dere comune, de la problemele 
ce apropiau P.C.R. șl P.S.D., în
deosebi de la problemele vitale 
pentru poporul român : salvarea 
ființei naționale a României și 
eliberarea ei de sub jugul fas
cist, legăturile dintre reprezen
tanții partidului comunist și cei 
ai partidului social-democrat 
s-au multiplicat și intensificat.

La aceste acțiuni de mare 
răspundere pentru destinele în
tregului nostru popor au luat 
parte un mare număr de cadre 
ale celor două partide.

Contactele stabilite în perioa
da antebelică, pe multiple pla
nuri șl la diferite niveluri, în
tre comuniști șl social-demo- 
crațl, grevele, demonstrațiile și 
alte acțiuni muncitorești, desfă
șurate pe bază de front unic, în 
anii dictaturii fasciste și ai 
războiului, înlăturarea din con
ducerea P.S.D. a unor elemente 
de dreapta, climatul mai priel
nic colaborării cu soc iei-demo
crații creat ta 1943 prin autodl-

25 DE ANI DE
LA CREAREA
FRONTULUI

UNIC
MUNCITORESC
zolvarm Internaționalei a Hl-a, 
ți elaborarea de către P.C.R. ® 
umor platforme politice mai 
Largi au pregătit terenul peflitru 
realizarea Frontaihii Unic Mun
citoresc. , ,

In primele luni ale anului 
1944 au fost tăcuți pași hotărî- 
tori «pre închegarea unității de 
acțiune. Tratativele dintre dele
gațiile celor două partide, care 
s-au desfășurat cu rezultate din 
ce în ce mai bune, au dus la 
conturarea platformei pe baza 
căreia urma să se realizeze a- 
cordul de colaborare dintre 
P.C.R. și P.S.D., la stabilirea 
strategiei și tacticii de urmat și 
la încheierea, în prima jumătate 
a lunii aprilie 1944, a Frontului 
Unic Muncitoresc.

Crearea Frontului Unic Mun
citoresc a sporit forța clasei 
muncitoare, a dus în mod ne
mijlocit la Intensificarea și lăr
girea acțiunilor el și, prin a- 
ceasta, la creșterea rolului pro
letariatului în lupta împotriva 
fascismului și războiului, la ex
tinderea influenței sale asupra 
celorlalte pături muncitoare ale 
populației.

Acest eveniment a avut o în
semnătate deosebită pentru gră
birea procesului de unire a tu
turor forțelor democrate șl pa
triotice, în vederea răsturnării 
guvernului de dictatură fas
cistă și formării unui guvern de 
uniune națională, a scoaterii tării 
din războiul antisovietic și tre
cerii ei de partea Națiunilor U- 
nite. în același timp, făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc a 
însemnat și prima verigă în 
drumul clasei muncitoare spre 
realizarea unității sale depline.

După definitivarea înțelegerii 
de front unic, reprezentanții ce
lor două partide au hotărît, de 
comun acord, ca acest eveni
ment să fie adus la cunoștința 
maselor muncitoare în ziua 
marii sărbători a unității și so
lidarității internaționale a ce
lor ce muncesc — 1 Mai, zi în 
care clasa muncitoare din Ro
mânia își manifestase în mod 
deosebit hotărîrea sa de unitate, 
în acest scop s-a stabilit nece
sitatea elaborării unui manifest 
care să cuprindă principiile și 
obiectivele colaborării dintre 
cele două partide și să cheme 
întreaga clasă muncitoare la ac
țiune.

Manifestul Frontului Unic 
Muncitoresc din 1 Mai 1944 a- 
răta că P.C.R. șl P.S.D, au pus 
la temelia activității Frontului 
Unic Muncitoresc lupta pentru 
satisfacerea intereselor funda
mentale ale țării, independența 
și suveranitatea acesteia, ca și 
cerințe imediate, economice și 
soclal-politice ale maselor de 
oameni ai muncii, fără deose
bire de naționalitate. Manifestul 
chema clasa muncitoare la lup
tă pentru satisfacerea cerințelor 
ei imediate ; demilitarizarea în
treprinderilor, asigurarea drep
tului de liberă organizare 
«indicală și politică, libertatea 
de gîndire și de exprimare a 
opiniilor, eliberarea tuturor ce
lor închiși sau internați pentru 
convingerile lor și pentru lupta 
patriotică antihitleristă etc. A- 
ceste prevederi, de mare în
semnătate pentru mobilizarea 
maselor la acțiuni imediate, a- 
rătau că cele două partide mun
citorești erau hotărîte să mili
teze în comun și pentru rezol
varea unor obiective cu carac
ter politic și social în direcția 
democratizării țării, a cuceririi 
unor revendicări economice și 
sociale presante.

Primul rezultat obținut pe li
nia răspîndirii în masă a ideii 
de unitate și a obiectivelor con
crete cuprinse în manifestul 
F.U.M. a fost crearea, în princi
palele întreprinderi din Capitală 
și în numeroase centre muncito
rești din țară, a unor comitete 
ce aveau la bază unitatea pro
letară și, alături de acestea, a 
comitetelor de acțiune. Aseme
nea comitete, organe ale unită
ții clasei muncitoare, deși nu se 
intitulau întotdeauna comitete 
de front unic, se întemeiau pe 
principiile unității de acțiune și 
aveau la baza activității lor o-

biectivele cuprinse în manifes
tul din 1 Măi 1944.

Aceste comitete au desfășurat 
o vie activitate de propagandă 
în direcția unirii clasei munci
toare, și în jurul ei a tuturor 
forțelor patriotice, și au contri
buit la legarea luptei pentru re
vendicări economice cu caracter 
local de lupta politică dusă de 
întreaga clasă muncitoare, de 
întregul popor, pentru doborî- 
rea dictaturii fasciste, scoaterea 
țării din războiul hitlerist și 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste, pentru in
staurarea unui guvern demo
cratic. Clasa muncitoare din Ro
mânia se afirma, astfel, tot mai 
puternic ca forță conducătoare a 
luptei antifasciste a întregului 
popor.

Lupta hotărîtă a clasei mun
citoare, acțiunea ga unită au in
fluențat direct șl alte categorii 
sociale. Au crescut împotrivirile 
țărănimii față de rechiziții și 
încorporări, s-au înmulțit acțiu
nile de protest ale intelectuali
lor. în rîndurile soldaților și 
ofițerilor se accentua starea de 
spirit antihitleristă.

Crearea Frontului Unic Mun
citoresc, în condițiile unei crun
te terori fasciste și ale prezen
ței masive a trupelor hitleri«te 
pe teritoriul țării, intensificarea 
activității revoluționare desfă
șurate de clasa muncitoare, ac
țiunile comune duse de repre
zentanții celor două partide 
muncitorești pe linia apărării 
intereselor fundamentale ale pa
triei, au contribuit la înfrînge- 
rea șovăielilor și inconsecven
ței partidelor burgheze, au gră
bit realizarea unei largi gru
pări de forțe antihitleriste.

Ca urmare a discuțiilor și tra
tativelor purtate de mai mult 
timp. în mai 1944 partidul co
munist a realizat o înțelegere 
cu gruparea burgheză liberală 
de sub conducerea lui Gh. Tată-< 
răscu. La 20 iunie 1944. între 
partidele din Frontul Unic Mun
citoresc și partidele burgheze — 
Partidul național-țărănesc și 
Partidul național-liberal — s-a 
încheiat un acord de colaborare, 
care a dus la constituirea Blo
cului National-Democrat, a că
rui platformă de acțiune cuprin
dea obiective cu caracter gene
ral-democratic pentru care mi
litau partidele din F.U.M. : scoa
terea României din războiul 
antisovietic ; alăturarea ei Na
țiunilor Unite ; eliberarea țârii 
de sub ocupația germană ; resta
bilirea independenței și suvera
nității naționale ; înlăturarea 
dictaturii fasciste și instaurarea 
unui regim democratic.

Crearea în jurul clasei mun
citoare a unei astfel de coa
liții largi de forțe, care cuprin
dea practic aproape întreaga na
țiune, a constituit factorul hotă- 
rîtor în asigurarea succesului în 
lupta pentru doborîrea dictatu
rii militare-fasciste, ceea ce a 
confirmat justețea liniei politice 
stabllie de P.C.R.

Constituirea Frontului Unic 
Muncitoresc șl activitatea ulte
rioară în direcția realizării uni
tății de acțiune în întreprinderi, 
fabrici și uzine, în condițiile 
creșterii valului luptei antifas
ciste, au avut o mare însemnă
tate și în pregătirea proleta
riatului pentru a acționa eu 
arma în mină în vederea răs
turnării dictaturii fasciste și a 
dominației Germaniei hitle- 
riste.

în acest scop, la chemarea 
organizațiilor P.C.R., a comite
telor de front unic, a comitete
lor patriotice și a celorlalte co
mitete bazate pe unitatea prole
tară, clasa muncitoare a trecut 
la făurirea unor detașamente 
înarmate proprii — formațiunile 
de luptă patriotice, alcătuite 
în cea mai mare parte din mun
citori, comuniști, uteciști, social- 
democrați, socialiști și fără de 
partid, care au constituit o for
ță importantă în lupta cu arma 
în mînă împotriva fascismului 
și apoi în acțiunile revoluțio
nare pentru înfăptuirea trans
formărilor cu caracter burghe- 
zo-democratic și trecerea la so
cialism.

Experiența istorică a mișcării 
muncitorești din România a do
vedit că realizarea obiectivelor 
fundamentale ale clasei munci
toare, închegarea coeziunii ce
lorlalte forțe progresiste ale so
cietății, realizarea unității de 
voință și de acțiune a întregu
lui, popor, nu sînț posibile fără 
unitatea clasei muncitoare, uni
tate materializată în cadrul unui 
singur partid marxist-leninist.

Lupta unită, desfășurată de 
clasa muncitoare în fruntea în
tregului popor, pentru asigura
rea victoriei insurecției armate, 
eliberarea României de sub ju- 
gyl, hitlerist și înfăptuirea sar
cinilor complexe ale revoluției 
populare au creat condiții favo
rabile unificării celor două par
tide muncitorești. Ca urmare a 
colaborării multilaterale, de sus 
și pină jos, în comitetele de 
front unic, în mișcarea sindicală 
Și de tineret, în guvern și par
lament, a luptei consecvente îm
potriva oportunismului și refor
mismului, s-a realizat unitatea 
deplina a mișcării muncitorești 
din România într-un singur 
partid, la baza activității căruia 
a stat teoria revoluționară mar- 
xist-leninistă.

„Sarcinile legate de înfăplni- 
rea misiunii istorice a proleta
riatului în noua societate — 
CEÂ4TI«iPqrnrăSU1 ,NIC°IAE 
CU.AUȘESCU — au impus unl- 
fioare» organizatorici ,1 poli, 
tica a clasei muncitoare, crea
rea unui unic partid marxist-le
ninist de avangardă al celor ce 
muncesc". Unificarea Partidu
lui Comunist Român cu Partidul 
Social Democrat pe baza princi
piilor marxism-lenlnismiilui sl 
crearea tn februarie 1948 a 
Partidului Unic al clasei munci
toare a reprezentat încununarea 
colaborării dintre cele două 
Partide muncitorești, maretnd 
victoria deplină și definitivă a 
marxism-leniniomuAul tn miș
carea muncitorească din Româ
nia.

VASILE PETRIȘOR 
cercetător științific —

Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă 

C. C. al P.C.R,
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Situația politică din Franța
• Rezultatele definitive ale referendumului

• Data alegerilor prezidențiale va fi

stabilită vineri

• Marți dimineața au fost 
date publicității la Paris rezul
tatele definitive ale referendu
mului organizat duminică în 
Franța asupra proiectului de 
reformă regională și a Senatu
lui. Datele, transmise do agenția 
France Presse, se referă atît la 
teritoriul metropolitan francez 
cît și la teritoriile de peste mari: 
numărul alegătorilor înscriși în 
listele electorale — 29 394 456; 
numărul votanților — 23 562 004; 
abțineri - 5 832 452 (19,84 h 
sută din numărul total al voturi
lor) ; voturi 
22 910 423 din 
(47,60 la sută) „da“ și 12 004 970 
(52,40 la sută) „nu".

exprimate — 
care 10 905 453

PARIS. — Viața politică din 
Franța capătă un ritm accelerat, 
pătmnzînd practic în perioada 
preelectorală. La numai 24 de 
ore de la intrarea în vigoare a 
demisiei generalului de Gaulle, 
deveniseră deja cunoscute două 
candidaturi pentru funcția de 
președinte al republicii. Georges 
Pompidou a confirmat, marți di
mineața, că va candida în alege
rile prezidențiale. El a întrunit 
aprobarea unanimă a Biroului 
Politic al partidului U.D.R.. prin
cipala formațiune a actualei ma
jorități guvernamentale și 1 
fracțiunii parlamentare a acestui 
partid. în rindul majorității gu
vernamentale, problema candi
daturii este, deci, reglementată 
(doar o singură notă discordantă 
a putut fi recepționată, în portul 
breton Brest, unde a luat ființă 
un comitet pentru sprijinirea can
didaturii premierului Couve de 
Murville). Georges Pompidou a 
apărut în politica franceză în 
1944, după o carieră de profesor 
Intr-un liceu parizian. El s-a 
numărat cîțiva ani printre cola
boratorii apropiați ai generalului 
de Gaulle, pe atunci șef al gu
vernului provizoriu al Franței. 
Pompidou devine șeful de cabi
net al generalului de Gaulle la 
alegerea acestuia în calitate de 
președinte al republicii, pentru 
ca la 14 aprilie 1962 sâ fie nu
mit prim-ministru al Franței. De
misionat anul trecut din fruntea 
guvernului, Pompidou a lăsat. în 
mai multe rînduri, să se înțelea
gă că va fi candidatul oficial clnd 
problema succesiunii la preșe
dinție se va pune.

Marți după-amiază, un nou 
candidat a apărut pe scena pot- 
tică. Liderul socialist, Gaston 
Defferre, a anuțat în Adunarea 
Națională că intenționează *ă 
candideze la președinție. El a a- 
dăugat că va încerca să obțină 
sprijinul partidului socialist pen
tru această candidatură. Defferre 
avusese intenția să candideze si 
în alegerile prezidențiale d:n 
1965, dar s-a retras în faza I 
nală din campanie, pentru ■ 
permite candidatura lui Fran
cois? Mitterrand, în nume’e în
tregii stingi. Nu este exclus ca ți 
de data aceasta, dacă mijonU- 
tea din partidul socialist i se «1 
opune, el să-și retragă candida
tura. In orice caz, anunțarea in
tenției sale de a candida, p _:e 
avea unele consecințe importan
te. Defferre este cunoscut ca un 
membra al anpii de dreapta a 
Partidului Socialist S.F.I.O. H 
favorizează formarea așa-cum -c 
„forțe a treia**, care ar urma să 
cuprindă pe socialiști, radical-«o- 
cialiști și unele elemente ale cen
trului. In această situație, oie 
puțin probabil ca el să poată ob
ține sprijinul tuturor forțelor de 
stingă și, mai ales, ale Pârtia o ni 
Comunist Francez. Dacă partidul 
socialist va sprijini candidatura 
lui Defferre, pare im proba bilă 
desemnarea unui candidat unic 
al stângii la primul tur de scrutin.

Atacuri

ale patrioților

sud vietnamezi
Forțele patriotice din Vietna

mul de sud au lansat noi ac
țiuni în cursul ultimelor 24 de 
ore împotriva trapelor americi- 
no-saigoneze. Dintre acțiunile 
mai importante anunțate de pur
tătorii de cuvînt militari de la 
Saigon agențiile de presă citează 
pe cele inițiate de forțele F.N.E. 
împotriva pozițiilor unui bata
lion de infanterie saigonez, si
tuate în apropierea zonei demili
tarizate. O altă ciocnire a avut 
Ioc în apropierea podului strate
gic Ben Luc care, situat la apro
ximativ 25 km. sud de Saigon, a 
fost distrus sau avariat în mai 
multe rînduri de unitățile F.N.E. 
Tot în zona capitalei, un convoi 
american a căzut luni după-amia- 
ză într-o ambuscadă.

în cursul nopții de luni spre 
marți, bombardierele de tip B- 
52 au efectuat șase raiduri împo
triva unor presupuse poziții ale 
forțelor F.N.E. în misiunile lor e- 
fectuate în zona capitalei, avioa
nele americane au lansat peste 
1 000 tone de bombe.

□ l2
celor 18
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eeeezi foc împotriva trapelor M- 
raebene, a anunțat un purtător 
de cuvînt militar de la Tel Aviv.

DE 
luni 

William

TTL A'TV — M* *-
Tătara 

al lanfa-

BEIRUT. — Deși criza politi
că din Ljban nu a fost încă so- 
hițiooată, situația a devenit mai 
rafală. deoarece în ultimele zile 
nu au mai fost semnalate inci
dente. Un indiciu al atenuării în
cordării 51 constituie $i hotărirea 
autorităților libaneze de a reduce 
durata restricțiilor de circulație 
impme cetățenilor din Beirut și 
dm celelalte orașe, unde au avut 
ioc asocniri între forțele de or
dine libaneze și grupurile de re
fugia ți palestinieni.

GENEVA — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
In ședința de marți a Comitetu- 
Ini celor 18 state pentru dezar
mare. șeful delegației cehoslova
ce, Tomas Lahoda, s-a ocupat 
de problema încetării experien
țelor nucleare subterane. El a 
insistat asupra importanței coo
perării internaționale în dome
niul controlului.

Șeful delegației canadiene, 
Georges Ignatieff, a propus ca 
puterile nucleare să încheie un 
acord pentru interzicerea explo
ziilor nucleare subterane, pre
cum și pentru încetarea produc
ției de materiale fisionabile în 
scopuri militare, oferind în a- 
cest domeniu țarilor nenucleare 
garanții echivalente cu acelea 
oferite prin tratatul de neproli-, 
ferare. In același timp, vorbito
rul a recunoscut că asemenea 
măsuri nu au decît un 
preventiv, fără a putea 
pericolul nuclear.

Delegata mexicană,
Aguirre, a informat comitetul că 
guvernul său a propus 
semnatare ale tratatului 
nuclearizare a Americii 
să se reunească în luna
vederea constituirii unei orga
nizații capabile să asigure pune
rea în aplicare ■ prevederilor 
acestui tratat

Frâmintâri
laburiste

pnpula.-«taiea lahariMtar «ase faarte ț-Nitiinil

3LS la sa*J In pmeeaaajul vaturdar kxtenrnae — ia tu ■raiH- 
tatea unar alegeri taeAsOe — ia fiatirwr ra preetAtuieie 
aleceri centrale pari ■ me al ■ re k

■eaetfa la ■■arvrHe M WBaan co a inîiraaL Ca asii ini 
rene ral al mărfi ttnlrsU sandkraie Trade Tnaan Canri Fa 
fT.UCJ cart grupează 9 mdmane 4e membri 4 «are renala ie 
princfaala meni 4e cnArr tJ «*i mai ■■••i>rtaai anaiinăiar 
eleetanl «ă maieriaJ al partidnlaa libuinr a hatării pnerea 
nani Cancrra exiraardmar al mnSealeter? rare va avea Iar la 
5 iunie. CiiNaririi wran< eraaninaUi «indaeale au lua* 
iBățiativa nnar ii nimi am pafiiire fie pru^arMi la 1 arat 
impocriva praăetaaiei refarme ^nfibraie. La rinfial ei. fracțiunea 
fie «sinea a paria menta rfi ar laburisai să-a iniemiftrax pminnile 
pentru a mhimtefY a paHririi ga «erw miale, lnir-a fieri trape 
a aaa-anmălnlui gr «a -Trifcaar' car* rraa’Ui *7 fie partamea- 
tari lahurwii fie mintă cu mare prelucra a <•« lansai M 
veritatea aiae riant 11 la ifiim aetnaiei petiției a echipei 
Witsaa. _\amai prfeatr-a ■himfaare a adnaJnlai can al 
guverualai — se antă în fitdaratSe — u-ar pafea eviu cea 
mai gravă ti Lut a mamării Latent im «i • cea^remitere pivi 
a partid ai al kabnriM In eckâi papaeutni brirtnăr"

Premierul britante interne ai facă tată ■■ aamai uaai ca
binet fiivimt rise rwti|if apariția aamirirulai de interne Cal
ia ttean In eteesxinnra legiriației antitinfiirale) și nnui gmp par
lamentar laburMa. de asemenea^ divizai, dar el trebuie U țină 
cont și de apaihii masivă a Crmititalni Național Executiv al 
partidului laburist care reapinpe pelilira ecanaauică «I sociaU 
a actualei eeteipe guvernamentale, lu aeeMe eaudiții. ..a. restabili 
cainuaicarea- — cnfemhsit var bind — intre «indicate, majori
tatea laburistă și guvern, apare ea o necesitate absolută. Cel 
eare se îndoiesc de capacitatea Ini Harold Wil«on de a reuși 
o asemenea operațiune și a evita criza, avansează alte nome 
(fostul ministru de externe Brown, ministrul de interne Cal
laghan. ministrul de finanțe Jenkins).

Cert este cfi. intr-un sens mai larg, eriiicile sindicatelor eare 
an declanșat actualele înfruntări, se circumscriu nemulțumirii 
provocate In largi pături ale societății britanice de politica 
guvernului laburist, nemulțumire car? «-a amplificat o dată eu 
repetatele măsuri de ansteritite. înghețarea salariilor, scumpirea 
costului vieții, șomajul, instabilitatea lirei sterline, deficitul 
cronic al halanfei comerciale, intirxierea mult promisului și 
mult așteptatului începui de redresare. ..Sentimentul din ce în 
ee mai larg răspindit — remareă TIMES — este cel al d era mi- 
girii. Alegătorii eare an votat de două uri in trei ani pentru 
laburiști au obosit sâ mai creadă in promisiuni și au constatat 
că laburiștii aplică destul de de« metode și rețete din arsenalul 
conservatorilor". Decepția din rindul maselor se reflectă și in 
rindurile activiștilor partidului laburist din circumscripțiile 
electorale, unde se semnalează de pe acum ideea unei resemnări 
față de perspectiva înfringerii in viitoarele alegeri. Noul se
cretar general al Partidului laburist. Harry Nicholas trăgea 
«ăptămîna trecută un semnal de alarmă : ..Nu e vorba numai 
de supraviețuirea guvernului Wilson ci și de supraviețuirea 
partidului laburist. Trehuie găsite repede o formulă și un mod 
de schimbare a actualei politici nesatisfăcătoare 
populare". E de presupus că presiunile pentru 
asemenea „formule" vor amplifica efervescența 
din partidul laburist.

9i foarte puțin 
căutarea unei 
și înfruntările

FM RUCAR

COLABORARE 
ROMA NO-FRANCEZĂ

Ca urmare a hotiririlor luate 
cu prilejul Reuniunii comisiei 
Mixte go v e mame n tale româno- 
fraacezr de cooperare economi
ci >tx^uf>că și tehnică din ia
nuarie 1969, h Paris a a^-ut loc 
era de-a doua Sesiune a Combe- 
tnka de cooperare pariu indus- 
tTLi chimeă. Totodată s-au des- 
fâțerat tratatve directe Intre 
watni ceieziției române p fu
sele franerre interesate.

Ceie două părți an constatat 
sansxacție dezvoltarea relații- 

far în edente donenii de coope
rare, pi olum fi rezultatele con
crete obțnute intre sesiuni, sub- 

□Cnrtată, tematica și mo
de cooperare pentru noi 
□Mane. Următoarea ^e-
OMretufcu mixt va avri 

irc h Bocurești anul viitor.

• LA BUDAPESTA a avut loc 
inaugurarea noii reprezentanțe 
a Societății de aviație civilă 
„Lufthansa", din R. F. a Ger
maniei. „Lufthansa" asigură 
curse regulate de la Frankfurt 
■pre Budapesta, din august 1967, 
iar din iulie 1968 au fost înfiin
țate patru curse „Lufthansa", 
eare realize axă transportul de 
pasageri intre patru nrașe 
germane și Bndapesta.

Funeraliile

• DEPARTAMENTUL 
STAT al S.U-A. a aunța^ 
că secretarul de stat. 
Rogers, va pleca la 12 mai în- 
tr-o vizită in Vietnamul de sud 
și in alte țări ale Asiei și O- 
rientului Mijlociu. După ce va 
vizita Saigonul, William Rogers 
va pleca spre Bangkok, capitala 
Tailandei, unde va participa în
tre 20 și 21 mai la reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale pactului militar 
SEATO. Cu toate că nu a fost 
încă definitivat programul de
finitiv al acestui turneu, un pur
tător de cuvînt al Departamen
tului de Stat a declarat că Wi
liam Rogers va mai vizita India, 
Pakistanul și Iranul. Vizita la 
Teheran va coincide cu reuniu
nea miniștrilor de externe al 
țărilor membre ale CENTO.

Juan Modesto Guiloto
La PSXfift bU avus ioc muu 

tamilk teri
“ -rt _ a. C C P C 

fila Soăatek zv^eraX si

vrw aJ yfiribskdai «atăeori — 
rrrnteUPBK' Jar. Soemm. aafT * 
in. wCal 412 V1*U U rin*. b 
anu -angl șt •rie-
nrr.e

La fxmersiiiîe Jxi-
au foâ*.

■■■bn al CwriBftoM MncmIv
CC. al PC. gj Spinii. •= 

fr*_z'.e cu Dolores loarrurt pre- 
<edîa*ele C C. al P C s.
•-*ZO Carillo, secretar general 
il partidul j. Au fost prezecte. 
de asemenea. roase ce£e-
gaiii din Urile Europei ri a?.< 
.Americii Latine, ale
unor partide comuniste si mun
citorești, și foști membri ai bri
găzilor internați*»*;? care a-J 
luptat în Spania. Dpîacația C C. 
ai P.C.R a fost formată din to
varășii Minai Burcă $£ Vaîter 
Roman, membri ai 
P.C.R. Au Darticine: 
tați ale vieții politice 
slovacia.

în fata catafalcului 
tului a fost aliniată o companie 
de onoare, formată din militari 
ai armatei populare cehoslovace.

Din partea C.C. al P C.C, a 
adus un ultim omagiu dispăru
tului B Lastovicka. membru al 
C.C. al P.C- din Cehoslovacia.

A luat apoi cuvintul Dolores 
I ba rruri. care a spus :

Mare este emoția noastră, vă- 
zind că s-au adunat aici tova
răși din toate țările Europei, 
reprezentanți ai foștilor luptă
tori din brigăzile internaționa
le. care au luptat pentru liber
tatea noastră și pentru liberta
tea patriilor lor ne cimpurile 
de luptă ale Spaniei. înscriind 
pagini de eroism nemuritor.

Astăzi, cu durere în suflet, 
ne-am adunat aici pentru a a- 
duce ultimul omagiu tovarășu
lui si prietenului nostru Juan 
Modesto, unul din marii eroi ai

CC. 
persooi’.- 
dîn Ceho-

dispăru-

» nostru national-re- 
membru al C.C. al 

PC dau Sr±n.îa și primul gene- 
n. arsnav-i nooulare repu- 

spaniole. întreaga sa 
na-> a iosr. impregnată 
i*. .rMr-.tu! datoriei față de 
p?”. n ii popor. Partidul co- 
rr p. :ea conta totdeauna pe
e . ei 1. id unul din «tilpii cei 

•ii’:- ai partidului, atît în 
t;rpp df pare, cit si în timp de

A vorbi Ae tovarășul Modesto 
Înseamnă a vorbi de organiza
rea milițiilor antifasciste in 
tara noastră, el fiind unul din 
cei rr.ai actr.n animatori ai aces
teia

Aceasta înseamnă evocarea 
muncii grele, i le cale, sub con- 
du-reree neuitaualui nostru Jose 
Di.-c si a lui Pedro Checa. în
seamnă a ne aduce aminte de 
lupta pentru crearea frontului 
popular. înseamnă organizarea 
reaÂftenței armate împotriva re
bel iunii fasciste. înseamnă crea
rea regimentului 5.

A vorbi de tovarășul Juan 
Modesto Înseamnă a vorbi de 
..companiile de otel--, de glorio
sul batalion ..Thalmann-.

Viata si activitatea politică 
și militară a tovarășului nostru 
Juan Modesto ca comunist și ca 
combatant al armatei populare 
fac parte inseparabilă din isto
ria patriei noastre, 
un exemplu strălucit 
muniștii si tinerele 
care intră astăzi pe 
tei împotriva dictaturii 
chiste si Dentru democratizarea 
Spaniei.

Tovarășul Modesto a murit.
Dar partidul comunist, căruia 

tovarășul nostru de neuitat î-a 
dedicat tot ce a avut mai bun 
în viata sa trăiește, creste și 
se dezvoltă si reprezintă una 
din principalele forte în lupta 
pentru răsturnarea dictaturii, 
pentru stabilirea unui regim 
democratic în tara noastră.

de

Reprezintă 
pentru co- 

generatii 
arena lup- 

fran-

(Urmare din pag. I)

DEZVOLTAKEA

— ale internaționalismului „i:.x țn
respectării suverani- 

și intereselor naționa- 
avantajului reciproc și în

trajutorării tovărășești. întreaga 
desfășurare a vieții internațio
nale a confirmat viabilitatea a- 
cestor principii, faptul că ele 
asigură calea unei conlucrări 
fertile în conformitate cu inte
resele fiecărei țări socialiste și 
ale întregii comunități mondiale 
socialiste, comunitate de state 
libere, suverane, egale în drep
turi.

Dezbaterea în comun a pro
blemelor izvorîte din colabora
rea între statele membre ale 
C.A.E.R. a dat posibilitatea in
vestigării căilor de perfecțio
nare a formelor și meto
delor d9 colaborare. Co
municatul sesiunii relevă că 
drept „mijloc principal al for
mării unor legături economice 
stabile și reciproc avantajoase 
între țările membre ale C.A.E.R. 
s-a afirmat coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale". Se adîncesc 
specializarea si cooperarea în 
producție, se lărgește colabo
rarea în domeniul științei și teh
nicii. Evidențiind utilitatea 
căutării unor forme noi, eficien
te, de colaborare economică, 
sesiunea a relevat că această 
colaborare trebuie sâ contribuie 
mai bine la rezolvarea sarcini
lor care stau în fața fiecărei 
țâri socialiste, a comunității 
țărilor ce fac parte din 
C.A.E.R., îndeosebi în domeniul 
creșterii productivității muncii, 
apropierii și egalizării treptate 
a nivelelor dezvoltării lor eco
nomice, construirii socialis
mului și comunismului, întă
ririi unității țărilor socialiste 
ca state libere, suverane și e- 
gale în drepturi. După cum sub- 
Ifriîa tovarășul Nicolae Ceauses
cu, „noi considerăm că formele 
de activitate ale C. A. E. R., 
cooperarea și colaborarea între 
țările membre trebuie să fie de 
așa natură, îneît să favorizeze 
dezvoltarea în ritm susținut a 
fiecărei țâri membre".

Stabilind să se treacă la ela
borarea principalelor direcții 
ale dezvoltării în continuare a 
colaborării economice și fehni- 
co-științifice în cadrul C.A.E.R., 
sesiunea a 
concentrarea 
perfecționării și adîncirii for
melor și metodelor de coor
donare a planurilor de dezvol
tare a economiilor naționale, 
inclusiv sfera lucrărilor de cer
cetare științifică si de proiecta
re, a producției desfacerii și in
vestițiilor care prezintă interes 
reciproc. Măsurile preconizate 
pentru o mai eficientă speciali
zare și cooperare în'producție 
sînt conjugate cu măsuri pentru 
lărgirea comerțului reciproc, 
pentru folosirea mai activă a

nou -
socialist, egalității depline 
drepturi, 
tâții
le,

avut în vedere 
atenției asupra
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Neliniște după demisia ii

relațiilor valutar-financiare și 
a creditului internațional. Elabo- 
rînd propuneri privind îm
bunătățirea în continuare a 
activității organelor C.A.E.R., 
participcnții Io sesiune au rea
firmat principiile pe care se ba
zează colaborarea lor reciprocă 
și în primul rînd dreptul suve-J 
ran al fiecărei țâri de a hotărî, 
asupra participării sale la o for-4* 
mâ sau alta de cooperare. 
Pronunțîndu-se pentru lărgirea 
colaborării în cadrul C.A.E.R., 
sesiunea a subliniat, totodată, 
necesitatea dezvoltării relațiilor 
cu toate țările socialiste. 
C.A.E.R., conceput ca un orga
nism deschis, își amplifică forța 
și eficiența promovînd o largă 
colaborare cu celelalte țâri so
cialiste cît șî cu alte țâri care 
doresc acest lucru. In lumea 
contemporana în care exista 14 
state socialiste, dezvoltarea re
lațiilor de colaborare cu toate 
aceste țari, punerea tot mai lar
gă în valoare a avantajelor di
viziunii socialiste a muncii do- 
bîndește □ importanță deosebită 
pentru întărirea sistemului mon-pentru întărirea sistemului 
dial socialist.

România care pune în 
truI politicii sale externe 
tenia și colaborarea cu 
statele socialiste, este 
tâ de năzuință de a lărgi și 
adinei continuu 
ceste state, de a aprofunda con
lucrarea tovărășească cu ele. 
Țara noastră a adus o contri
buție constructivă la lucrările 
sesiunii, doritoare ca relațiile 
dintre statele socialiste ce fac 
parte din C.A.E.R. sd reprezinte 
un model de relații între statej 
ca ele sâ se perfecționeze în 
continuare, sa fie atractive 
pentru celelalte țâri socialiste 
sau care aparțin altei orînduîri 
sociale. ~ 
rîtâ ca 
facă tot ceea ce depinde de ea 
pentru a promova o colaborare 
trainica cu statele membre ale 
C.A.E.R., cu toate tarile socialis
te, bazată pe principiile respec
tării independenței si suverani

tății, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. După cum 
viața internațională a demon
strat din plin, aceste principii 
se armonizează și cu cerințele 
colaborării cu toate statele lu
mii, indiferent de structurile-so- 
cial-politice, în interesul destin
derii în Europa și pe toate con
tinentele, pentru crearea unui 
climat care râ favorizeze pro
gresul, încrederea reciprocă, 
pacea și buna înțelegere între 
ponoare.

Sesiunea Consiliului de 
tor Economic Reciproc se în
scrie ca un nou pas înainte pe 
calea adîncirii și dezvoltării co
laborării între țările socialiste, 
membre ale C.A.E.R., în intere
sul fiecărui stat socialist și al 
întregului sistem mondial socia
list, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

cen- 
prie- 
toate 

anima-

relațiile cu a-

România este hotă- 
și în viitor sâ

Industria
sovietică

in primul 
trimestru

Succesorul probabil al 
lui O’Neill, care a demi
sionat din funcția de li
der al Partidului Unio
nist de guvemămint va 
fi probabil'Brian Faulk
ner, apreciază observa
torii politici din Belfast.

Faulkner a demisionat in ia
nuarie din postul de vlceprim- 
ministru, argumentînd aceasta 
prin ,.pierderea de autoritate" 
a lui O'Neill. Faulkner a de
clarat deschis câ-și va pune 
candidatura la succesiunea 
primului ministru, asigurînd 
că el va aduce la îndeplinire 
reformele promise, dar că a-

cestea vor trebui înfăptuite în- 
tr-un climat „de lege și or
dine".
cLa Londra, demisia lui 

O’Neill a provocat neliniște și 
s^frpriză. Pînă acum se spera 
căj O’Neill își va putea menți
ne'autoritatea, evitînd prin a- 
coâ’sta'o intervenție britanică 
în afacerile interne ’ ’ ’
def de nord.

Ceea ce guvernul 
dorit sâ evite este 
în capitala Irlandei 
un fapt împlinit. 1 
săptămînă, trupele britanice 
protejează numeroase puncte 
strategice.

MOSCOVA — Direcția Cen
trală de Statistică a U.R.S.S. a 
comunicat că,în cursul primului 
trimestru al acestui an industria 
sovietică și-a sporit producția 
cu 6 la sută fața de perioada co
respunzătoare a anului trecut^ 
ceea ce înseamnă depășirea în 
ansamblu a sarcinilor de plan.

în sectorul industriei grele 
ritmul cel mai înalt de dezvol
tare l-au înregistrat ramurile 
care asigură progresul tehnic al 
întregii economii naționale — 
construcția de mașini, industria 
electroenergetică, chimia.

In unele ramuri ale industriei, 
se arată în comunicat, planul nu 
a fost îndeplinit, în special din 
cauza condițiilor climatice ne
favorabile din timpul iernii. In 
multe regiuni transporturile au 
avut de suferit, ceea ce s-a re
percutat asupra îndeplinirii pla
nului în ramurile extractive.

în producția mărfurilor des
tinate populației a fost continua
tă linia dezvoltării acesteia în- 
tr-un ritm mai rapid decît a 
producției mijloacelor de pro
ducție.

ale Irlan-

1 britanic a 
considerat 

i de nord 
De peste o

• IN CAPITALA SIRIEI a-a 
anunțat că Joi va fi dat publi
cității textul constituției provi
zorii a țării.

După cum a-a anunțat ante
rior, intr-un termen de patru 
luni de la publicarea noii con
stituții urmează să aibă loc a- 
legeri generale. Adunarea națio
nală aleasă va avea apoi prin
tre sarcinile sale și cea a elabo
rării nnei constituții permanen
te a țării.
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