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multe centre universitare au găz
duit întreceri artistice ale stu- 

' denților. „A/dr/i^ortd studen-' 
țese" la Timișoara, ,Jhtmuceriie 
studențește la Cluj, Iași, Galați, 
Tg. Mureș. Craiova. București au 
stat timp de aproape o lună de 
zile în centrul atenției iubitorilor 
de arta. Despre specificul și am
ploarea acestor întreceri artistice 
studențești, am avut o convorbi
re cu Lia Pop-Păcuraru, vicepre
ședintă a Consiliului U.A.S.R.

— Festioalul ariei studențești 
a devenit de mai multă creme un 
eveniment de seamă în viața cul- 
tural-artistică a țării. Se știe ci 
anul acesta întrecerile artistice 
studențești s-au desfășurat la m- 
velul centrelor unicertitcre, feza 
pe țară urmind să mba loc 
primăc-ara anului rntor Cu toate 
acestea, actuala ediție s-a buai- 
rat de o largă participare; festi
valurile ^primăverii stude^eștC 
au acut un codru amplu de des
fășurare. antrenînd sute de for
mații, cîștigâtoare ale concursu
rilor din facultăți și din institu
te. Incercind să definim specifi
cul ediției 1969 a Festivalului 
artei studențești, ne putem refe
ri la fapte inedite, la elemente 
de noutate care să se fi afirmat 
in cadrul întrecerilor artistice re
cent încheiate ?

— Ediția 1969 a surprins feno
menul artistic studențesc intr-o 
evidentă tendință de diversifica
re și, totodată, de ereare a unor 
tradiții cu rezonanțe puternice în 
rînd urile tine re tulul universitar.

Interviu cu
LIA POP-PĂCURARU 

vicepreședintă a 
Consiliului U. A. S. R.

de creații originale — ..Orizonturi 
studențești “ — £n domenii dintre 
cele mai diverse : poezie, prori. 
dramaturgie, critică, scenarii de 
film, cuplete, librete pentru spec
tacole de estradă etc. La Cluj A 
orchestra Casei de cultură a stu- 
denților a prezentat in cadrul 
festivalului un spectacol de muzi- A 
că ușoară ruprinzind creațp ori- 
ginale ah? inîerpretilar. textieri
lor și membrilor formației. La a 
București s-au instituit premii ™ 
pentru originalitate.

— Cum este aprec^Uă edita- A 
tea acestor creații originale cic 
studenților f

a earn soaa
— Multe dintre lucrările stu- V României

denților prezentate pe scenele De la proclamarea neatîrnării
festivalului au o saloane ridicată 
Mentl evidențiat în primal rind 
faptul că ansamblurile folclorice 
studah^t] au susținut specîircnk 
intr-o minieră cn totul diferită tw

Ziua independenței de stat a 
României și Ziua victoriei asupra 
Germanici naziste, pe care Ie a- 
zr ^rcăm la 9 mai, sînt simbo
luri ale unor evenimente istorice, 
«dîșx: întipărite în conștiința pu
blică. Dubla sărbătoare de astăzi 
eferă un nou prilej de a evoca 
lupta eroică dusă de înaintași 
pentru libertatea, independența 
și progresul patriei, lupta pe 
care generațiile contemporane o 
omagiază prin victoriile cucerite, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, pe frontul edifi
cării socialismului pe pămîntul

• s-au scurs 92 de ani, dar epopeea 
acelor vremuri are în mințile și

lr»lrr,iu rițlim de
ADRIAN VaSTLEXCL

(Continuare in pag. a IlI-a]

ir. imite noaștre un puternic
gto 'aoo- Și cum ar putea fi alt- 
" !el chid atunci, la se des

chidea o nouă pagină în cartea 
• de aur a națiunii noastre. Rindu-

rile ei au fost scrise cu sîngele 
care a curs din belșug pecîmpu- 

A rile de bătălie. Cine ar putea uita 
abnegația cu care dorobanții și

„Inifiativa

in perimetrul BRIG ĂZILE
producției" COMPLEXE

VICTORIEI
General locotenent

ION TÎU

roșiorii români, alături de sol- 
dații ruși și voluntarii bulgari, 
s-au avîntat sub ploaia de plumbi 
la Grivița, Plevna, Rahova sau 
Smîrdan ? Sînt dăltuite pentru 
totdeauna în panteonul nemuririi 
numele unor brâvi ofițeri și os
tași ca Valter Măracineanu. 
Gheorghe Șonțu, Constantin 
Ene, Dimitrie Giurescu, Grigore 
Ion a Lucăi și ale atîtor altor 
mii și mii de viteji. Dăruirea 
cu cai? și-au împlinit datoria 
patriotica încununa o luptă de 
atitea ori seculară pentru scutu
rarea jugului străin, pentru 
dreptul de a trăi liberi, de a ne. 
hotărî is in guri destinele.

De proclamarea și cucerirea 
neatîrnarii de sub jugul otoman 
se leagă evoluția României mo
derne, progresele realizate în dez-

ALE C A LI T A T11

DIURN
CARNET

Dacâ ești orâșan exclami, 
dacâ ești țâran știi de mul- 
tâ vreme câ frumosul e con- 
finut la perfecție în naturâ. 
Munții și gata, brazii și ga
ta, cerul. Epitetele cad. Exis- 
tâ o demnitate a peisajului 
real, o simplitate și o armo
nie dincolo de care armonii
le lingvistice pier. S-ar pu
tea sâ mâ-nsel. dar cred Io-

SÂNZIANA POP Complexul de reformare catalitică de la Rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

voltarea sa economică și cultu
rala, poziția statului român su
veran în rîndul celorlalte state 
ale Europei. Continuînd marile 
evenimente din veacul trecut — 
revoluția de la 1848, Unirea de 
la 1859 — actul independenței de 
Ia 1877 se înscrie ca o premisă 
a celui din 1918, cînd marea a- 
dunare populară de la Alba Iulia 
a proclamat actul Unirii, cons- 
ființind voința poporului român 
de a realiza statul național uni
tar.

Desigur, faptul că indepen
denta a fost dobînditâ în con
dițiile existenței orînduirii bur- 
ghezo-moșierești n-a dat posibili
tate maselor populare, care au 
purtat greul războiului, să se 
bucure pe deplin de roadele vic
toriei lor. I-a revenit cla«ei 
muncitoare misiunea de a prelua 
și purta cu cinste mai depAte 
stindardul luptei de eliberare 
socială și națîdnaTâ. Contopit cu 
însăși ființa poporului din sînul 
căreia s-a plămădit, Partidul Co
munist Român avea sa militeze 
cu neînfricare pentru ridicarea 
revoluționară a oamenilor muncii 
la lupta pentru interesele lor 
vitale, pentru apărarea indepen
denței și suveranității patriei. In 
perioada dictaturii fasciste și a 
războiului hitlerist, partidul co
munist a fost acela sub conduce
rea căruia s-a realizat unirea 
tuturor forțelor democratice, pa
triotice, care avea să asigure vic
toria insurecției armate din au
gust 1944, eveniment crucial în 
istoria țării, punct de plecare al 
transformărilor revoluționare care 
aveau să schimbe radical înfăți
șarea României.

Lupta antifascistă a poporului 
nostru s-a încadrat în marea 
luptă a tuturor popoarelor ame
nințate de naziști. Pericolul pe 
care-1 reprezenta nazismul a 
determinat unirea în lupta coj 
mună a unor uriașe forțe so
ciale, dintre cele mai diferite, pe 
toate meridianele. Frontul anti
fascist mondial a contopit lupta 
armată a coaliției antihitleriste

Am asistat în ultima vreme la 
apariția a numeroase inițiative a- 
parținînd organizației U.T.C. E- 
vident, valoarea fiecăreia trebuie 
măsurată prin efectul pozitiv pe 
care îl imprimă participarea tine
retului la îndeplinirea planului 
de producție, la ridicarea conti
nuă a eficienței economice a în
treprinderii. Așa se și explică, 
după părerea mea, tendința ma
nifestată în ultimul timp, preocu
parea deosebită pentru acele ac
țiuni, pentru acele forme care se 
regăsesc direct în graficul de în
deplinire a planului de către ti
neri. Unei astfel de cerințe a ur
mărit să răspundă și inițiativa 
constituirii brigăzilor complexe 
ale calității, aplicată în momen
tul de față în mai multe între
prinderi din Capitală. Cum ini
țiativa a apărut prin contribuția 
organizației U.T.C. la Filatura 
Românească de Bumbac, am să 
mă refer în cele ce urmează la 
aspecte concrete privind conți
nutul și obiectivele sale desprin
se din realitatea existentă aici.

încă de la conferința de dar*3 
de seama și alegeri a organizați
ei U.T.C. pe întreprindere fuse
seră trecute în revistă o serie de 
neaiunsuri privind activitatea în 
producție a muncitorilor tineri. 
Lipsurile semnalate țineau de 
neîncadrarea tinerilor în ritmul de 
lucru cerut, dar și dș insuficienta 
atenție cu care aceștia erau în
conjurați pentru a depăși dificul
tățile începutului. Mobilul dez
baterilor era foarte precis : în fie
care lună aproape 30 de salariați 
solicitau desfacerea contractului 
de muncă, în condițiile în care 
filatura arc permanentă nevoie 
de forță de muncă. De altfel aici.

la F.R.B., munca organizațiilor 
U.T.C. are un anumit specific : 
din cei 920 de tineri pînă la 26 
de ani, peste 850 sînt fete și de 
acest lucru a căutat să țină eoni 
comitetul U.T.C. al filaturii, a- 
tunci cînd a procedat la consti
tuirea brigăzilor complexe de ca
litate.

Ca să se înțeleagă mai exact 
cum își desfășoară activitatea 
brigăzile, alcătuite din 10—15 ti
nere, vreair să fac cunoscute cî- 
teva din elementele ce alcătu
iesc regulamentul lor de funcțio
nare.

S-a pomit de la faptul că ori
ce inconstanță aparentă de-a 
lungul curbei care marchează 
rezultatele fiecărui tînăr în pro
ducție trebuie corectată ope
rativ, prin sesizarea și mobiliza
rea factorilor competenți- De aici 
și necesitatea de a se cunoaște 
zilnic Droducția realizată de 
membrii brigăzii, întreținînd o 
susținută activitate de popu
larizare prin gazeta U2inei și 
prin stația de radio-amplificare a 
celor mai bune rezultate. Tinerii 
din brigadă sînt îndrumați sâ 
contribuie în cît mai mare mă- . 
sură la reducerea deșeurilor în 
cadrul zonei de lucru, economia 
de materie primă fiind o preo
cupare cu caracter permanent, 
obiectivul de a produce numai 
fire de cea mai bună calitat' 
desfășurîndu-se sub îndemnul 
„nici un cops defect".

Este știută Corelația dintre ca
litatea produsului și starea de 
funcționare a mașinii pe care se 
execută. Tocmai de aceea s-a și 
stabilit ca întreținerea mașinii și 
îngrijirea locului de muncă în ge
neral să fie urmărite cu multa

perseverență, ele trebuie de alt
fel lă intre în reflexul profesio
nal al tinerilor.

îndeplinirea sarcinilor de plan, 
obținerea unei producții măn’e 
este condiționată nemijlocit de 
folosirea rațională, optimă a 
timpului de lucru. Urmărindu-se 
împlinirea acestui principiu al e- 
ficienței, s-a stabilit ca șeful de 
brigadă să țină evidența întreru
perilor în funcționarea utilajelor 
să sesizeze fără întîrziere defec
țiunile mecanice, avînd grijă ca 
și timpul consumat de scoaterea

ing. MARIN VOINEA 
membru în biroul Comitetului 
municipal București al U.T.C.
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(Continuare în pag. a Ill-a)

tuși ca naturalul cere și un 
anume comportament. O a- 
nume bunâcuviintâ, o anu
me bunâ purta re datorate e- 
ternuiui sublim.

Mi-am petrecut cele citeva 
zile libere ale primului mai 
in nalurâ, în munți, acolo 
unde nu mai fusesem de mult 
și unde mâ atrâgea liniștea 
rrai ales. Liniștea, piatra, 
zâpada, primii muguri de 
fag... sentimentalism. Dar 
pentru câ nu poți exista sub 
cerul liber chiar dacă imen- 
• ratea-lui poate fi, metafo
ric, acoperișul oricărui visâ- 
tor, pentru câ nu poți dormi 
pe iarba chiar daca iarba 
e verde și verdele e nuanțâ

(Continuare în pag. a Il-a)
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Cercurile și cluburile de informare
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In întreprinderile agricole de stat 
a fost însămînțată cn porumb 
întreaga suprafață planificată 

a plantelor, ceea ce va asigura 
recolte bogate. O dată cu însă- 
mintarea, pe mal mult de 
175 040 ha s-au aplicat erbicide. 
In prezent, lucrătorii din I.A.S. 
continuă să însămânțeze cu 
porumb suprafețele ce se re
dau în circuitul agricol prin 
defrișări, destufizărl și alte a- 
menajări agroameliorative, 
precum și unele mici suprafețe 
pe care s-au compromis cultu
rale de loanmă sau cele situate 
în Lunca Dunării, care din 
cauza excesului de umiditate 
nu au putut fi însămînțate 
pînă acum.

~ "l I JL

întrcprinderile agricole de 
stat au Insămînțat cu porumb 
întreaga suprafață — aproape 
440 000 ha — prevăzută in plan 
pentru acest an. Deși condiții
le de muncă au fost mai puțin 
prielnice, datorită faptului că 
terenul a fost arat încă din 
toamnă, far în această primă
vară s-a pregătit Trine palul 
germinativ, specialiștii apre
ciază că însămînțarea porum
bului s-a făcut la un nivel su
perior anilor trecuți. Ținînd 
cont de umiditatea sporită din 
sol, s-au asigurat doze mai 
mari de îngrășăminte chimice 
și o densitate corespunzătoare

i
♦
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pentru intelectuali- prezențe active 
in climatul spiritual a! satului

S-a vorbit și se vorbește astăzi, mai mult ca oricînd, despre 
sarcinile intelectualității în viața socială. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit cerințele societății se întiinesc tot mai frecvent, 
în punctele esențiale ale dezvoltării și progresnlui social, cu 
activitatea intelectuală, cu acele elemente care impulsionează 
și dinamizează conștiința socială a oamenilor. In acest context, 
ceea ce caracterizează intelectualul în societatea noastră este 
tendința lui dc a se forma nu nnmai ea spirit 
țlfic elevat, ci și ea personalitate cn un înalt 
sabilitate socială și morală și, in mod practic, 
tual și moral al omului epocii noastre se 
strinsă legătură cu capacitatea intelectualității 
metode și forme de lucru care să țină seama mai ales de ceea ce 
tinerele generații înclină să ' ’ ‘ ’
diverse.

cultural și ștîin- 
grad de respon- 
profilul intelec- 
desăvîrșește în 
de a găsi acele

realizeze în domenii preferențiale

Ținînd seama de cadrul in care își desfășoară munca diferite 
categorii de intelectuali tineri, numeroase organizații U.T.C. se 
străduiesc în permanență să răspundă solicitărilor acestor tineri, 
determinate de fluxul continuu al transformărilor economico- 
sociale care survin la toate nivelele societății noastre. La sate, 
de pildă, unde numărul intelectualilor este relativ mai redus, 
este necesară găsirea unor forme de atragere a tineretului la 
diferite acțiuni cu caracter cultural-științific și, totodată, antre
narea Iui în activități cu caracter politico-ideologic formativ, 
acestea din urmă cu un rol din ce în ce mai important, atit 
prin natura discuțiilor pe care le 
vedere al conținutului, cît și în 
care se realizează.

inițiază, deci din punctul de 
ceea ce privește formele în

în județul Constanța, unde 
au luat ființă primele cercuri 
și cluburi de Informare poli
tică și ideologică — cercuri și 
cluburi în cadrul cărora se în-

tîlnesc, pentru dezbateri, tineri 
intelectuali din comune — s-a 
avut în vedere, Ia inaugurarea 
lor, atît forța intelectuală exis
tentă, cît și gradul de polariza-

re în jurul acesteia a interesu
lui real pentAi clarificarea și 
înțelegerea unor probleme ac
tuale importante și. în același 
timp, atractive. In ce măsură

aceste forme educative și-au 
dovedit eficiența ? Ce experien-

MIRCEA CRISTEA
(Continuare în pag. a III-a)
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întilnire intre pionieri
Sîntem oaspeți la Palatul 

jlonlerllor din Capitals, în- 
r-una din S&lilc acelea impu- 
lătoare șl solemne, care dau 
;olemnltate evenimentelor ce 
-.0 dâ.«fâfoarX. Se filmează, ae 
imprimă țae banda reporteru
lui de la radio, se lmortalizea- 
’fi pe pelicula fotoreporterilor 
Ie la tiare. Invitații de onoare 
proră însă. toată agitația a- 
casta gazetărească. Pentru ei 
,personaj ul" principal 11 con- 
tltule amintirile. Amintirile 
pionierești care au rfimas de
pozitate In memorie parcă a- 
iume pentru un asemenea mc> 
nent.

„Cutezătorii", revista pionieri
lor de azi, a avut buna Inspi
rație efi Invita la masa amin
tirilor „cutezători- mai mari, 
ctțiva din cel care au oonaU 
tuit primele detaiamenta de 
pionieri, acum M de ani, ti 
„cutezători" mal mici din ge
nerația pionierească de azi. In 
intenție a fost realizarea unui 
dialdțj între aceste două gene 
rații de pionieri, dar, In cele 
din urmi, cei care poartl 
tăzl însemnele pionierești au 
devenit auditoriu. Un auditoriv 
captivat de glodurile rememo
rate în fața lor de fontii pio
nieri, ca de acele basme eu 
eroi nlatruțnici *1 eirajoal

Năstrușniciile povestit* arau, 
de fapt, evenimentele inedite 
din primele tabere pionierești, 
din primțle excursii și expe
diții. de la primele rereuri de

acromodellști, mici naturaliști, 
acele mllni indrmlnatlce care 
făceau „minuni" în cercurile 
pionierești. Primii pionieri au 
crescut, devenind Instructori 
de pionieri. Iar astăzi, iatâ-i 
retrăind pionierii de pe posta
mentul fizicianului atomist — 
Petru Șindrn, al actorului — 
Floria Piersic, al doctorului in 
știința — Ion Pascadl, al tine
rel profesoare, deputată în 
Marea Adunare Națională — 
Steliana Cazacu, al campioanei 
sportive — Mihaela Peneș, al 
inginerului Silviu Ne șui eseu
— care-M păstrează cravata de
colorată de ani șl roasă la 
colțuri, ca o dovadă i tuturor 
emoțiilor prin care a trecut 
foitul pionier. In cartea prefe 
rată a copilăriei* cu versurile 
lui Coș buc. șl a adus-o la *- 
ceastă întilnire ca să poată re
intra mal bine In atmoafzra ■- 
nllor de atunci.

O întilnire. O discuție. Kmo 
111. Fotofrifil. Un buchet de 
clntece dăruite de actualii 
pierderi foștilor pioniarL De 
țapi, a>a cum spunea. Tn în
cheiere. tovarășul Virgil ■*- 
doi ion, președintele ConsUIuJi. 
Național aj pionierilor, adjunct 
al ministrului InvBtlmTntului
— un omagiu anticipat adus 
aniversării a M de am de 1* 
crearea organizației de pionieri 
din țara noastră.

L. L.

MERIDIAN
VEȘTI DE LA LOTUL 

DE FOTBAL

Lotul reprezentativ de fot
bal al țării noastre, care se 
pregătește pentru meciul Cil 
echipa Elveției, a susținut 
ieri un joc de antrenament la 
Brașov cu formația Metrom, 
din divizia B. Partida 8-â în
cheiat eu «corul de 4—0 
(3—0) în favoarea aeleqțtona- 
billlor, prin punctele marcate 
de Tufan (2). Dumitrache și 
Lucescj_ In prima repriză 
formația naționalei a fost ur
mătoarea : Răducanu — Săt- 
măreanu. Boc, Dan, Delea- 
nu — Dinu, Nunweiller VI — 
Năstureseu, Dumitrache, Tu
fan, Lucescu. In repriza a 
doua au mal jucat portarul 
Ghiță, fundașul Hălmăgea- 
nu, mijlocașul Anca, înainta
șii Dembrovschl și Domide.

CAFE-TEATRU

La Oradea a luat ființă 
un Cafe-teatru care a deve
nit locul ureferat de întUni
re al iubitorilor de poezie. 
Astfel, poetul francez Bau
delaire. a stat în atentfa pri-

LA ORADEA

mulul recital, susținut cu ta
lent $1 căldură de autoarea 
si actrița Alia Tăutu-Zdre- 
hus. Următoarele recitaluri 
au fost consacrate poeziei 
române contemporane.

i !

I

Au început turneele 
finale la volei• MASCULIN

AUREL DOBINCĂ comentează prima etapă

„APROAPE 
SONETE“

ION DRĂGĂNOIU

I

I

I 
I

Cind ne întîlnim

la „Monte Carto" ?
Mnlțl bucurețtenl 

s-an ancorat afilnd di 
io CișmJgln au la
ce piit lucrările de rt«- 
tanrara a ceea m a 
fost, clndva, o celebri
tate a „BucurețtitUni 
pitoresc", braseria
„Monte Carlo".

Nu știm dacă la 4m- 
chiderea șantierului 
s-a ținut și un discurs, 
dar de atunci, adică 
de 1 septembrie 1M8 
șl pini aatlai, na a-a 
ridicat nimic. Ceva s-a 
făcut, totuși * i-a tur
nai fundația, a fost

rupt podul care lega 
parcul de insulă, o 
alee a fost transfor
mată In deposit da 
materiale, a foit apart 
B-dul Scbltu Ml gureș- 
nu |I, de trei luni, 
tot fac racordări la 
diverse instalații...

11 îfitrebăm pe șeful 
lucrării, Ogrezeanu 
Gbeorgbe, șl pe tova
rășii din conducerea 
șantierului II din 
I.C.M. K : ne vom în- 
tllni, totuși, Ia „Monte 
Carlo- 1

Căci, dacă ie lucrea

ză In ritmul de pînă 
acum, nu numai cl na 
■e va realiza angaja 
meniul (predarea cu 
II de zile înainte de 
termen), dar nu va tl 
respectat nici terme
nul planificat de pre
dare — trimestrul IV, 
IMS. în ceea ce pri
vește aspectul Clșmt- 
giulul, In urma lucră
rilor, nu mal spunem 
nimic... Fotografia 
noastră vorbește sin
guri,

ȘT. GANE8CU

I

I

I
iI 

r 

i

„CURSA MUNȚILOR"

Disputată pe traseul Sinaia 
— Predeal — Rîșnov — Plrlul 
Rece — Sinaia (98 km.), etapa 
a doua a competiției cicliste 
„Cursa Munților" a revenit 
rutierului cehoslovac Vlastlmil 
Moravec în 2h 48'20,,1 urmat, 
cu același timp, de dlnamovls- 
tul bucureștean Tudor Vasilo. 
La interval de fl secunde au 
sosit A. Bartonlcek șl N. Clu- 
meti. Tn clasamentul general 
Individual conduce Moravec 
(Ruda Hvezda Plsen), urmat 
de Tudor Vasile (Dinamo I). 
La 30”, Bartonlcek (Ruda 
Hvezda Plsen) la 51”, N. Clu- 
meti (Dinamo I) la 51” etc. Pe 
echipe în frunte se află Ruda 
Hvezda Plsen, secondată de 
Dinamo I. Astăzi are loc eta
pa a 3-a.

• INCEPIND DE AfiTAZI 
ȘI PINA DUMINICA 11 MAI, 
terenul Progresul din Capitală 
va găzdui meciul de tenis din
tre echipele României șl Re
publicii Arabe Unite, contlnd 
pentru „Cupa Davls" (zona eu
ropeană — grupa B).

In vederea acestei întfi^Lrl, 
oaspețfi au deplasat la Bucu
rești următorul lot de jucă
tori : Ismail el Shafel, Aii dl 
Daudi, El Muataz Bonbol șl 
Mohamed Abdelghahi.

Lotul român cuprinde pe Ion 
Țirlac, Iile Năstase, Petre Mfir- 
mureanu, Sever Dron șl Ion 
Santel.

Astăzi, cu Începere de la ora 
14,31 a« vor disputa primele 
două partide de simplu : Ion 
Tiriac-Ismail el Shafel șl Iile 
Năstase — El Muataz Sonbol.

• CLUBUL METALUL orga
nizează duminică 11 mal. cu în
cepere de la ora 12,30, la Com
plexul Sportiv Metalul din șo
seaua Pantellmon primul con
curs de dtrt-track al sezonului. 
La întreceri vor participa spor
tivi de la cluburile Metalul, 
Steaua șl Voința Sibiu. Printre 
concurențl se remarcă maeștrii 
sportului ion Cucu șl Alexan
dru Datcu.

• La TIRANA, în cadrul 
„Cupei balcanice" la fotbal, e- 
chipa Dynamo din localitate a 
învins cu scorul de 2—A pe 
Universitatea Craiova.

• STADIONUL REPUBLI; 
Cil din Capitală, va găzdui 
ailâzi îniîlnirea internațio
nala amicala de fotbal din
tre echipa Rapid Bucuroșii 
ți formația vest-germanâ A- 
lamannia Aachen. Partida 
va începe la ora 17,30.

IPEINITRU TIMIPUL ©V.
inemti

A TRAI PENTRU A TRAI, ru« 
leaifi
12.15 ;

la Patria
iz,ia i 15 ; 17,45 ;
tivai (orele 9j

(orele 
20.30) ; 

11.45 ;

fl,M
Fes-

14,30 ;tivai (oreie a ; i
17,15 ; 20,15). PARADISUL ÎNDRĂ
GOSTIȚI!.OR, rulează la Repu-
u.ia , su.iuf. r-
GOSTIȚII.OR, _____
bllca (orele I ; 11 ; 12 ; 15 ; 17 ; 19 J 
21,15). IN UMBRA COLTULUI, 
rulea2fl la Luceafâru] (orele Z,4S | 
11 ; 15,15 • 18 1 lfl.N J 111 î Buou- 
reștl (orele 0 ; 11.15 ; 13,M ; 16,30 ; 
18,45 ; 21) ; Favorit (orele 10 ; 
13; 15.30 ; 18 î M.M). APELE PRI
MĂVERII, rulează la Victoria (o- 
rele 1,45 ; u ; ia,M ; n ; i«.» î
20 45). ECLIPSA, ruleâzl la Cen
tral (orele fr,30 ; 12,11 ; 15 ; 17,45 1 
20,30). R1O BRAVO, rulează la Lu
mina (orele fi.13 ; 17,30 în conti
nuare 20,15). CEASUL CĂPITA
NULUI ENRIKO, rulează la Doi
na (orele 11.30 ; 13 ; 14,30), BUNA 
ZIUA, CONTESA, (orele lfl ; 1S.13 I 
>0,30). PIPELE, rulează la Union 
(orele 15,3# ; 18 ; M.flO). BOMBOA
NE MUZICALE, LO8 MEMK, DA
CA O IUBEȘTI, rulează la Ti ra
ri uri Noi (orele 9— 21 în continua
re). PE URMELE ȘOIMULUI, ru
lează la Feroviar (orele fi ; 11,15 ; 
13 30 : 18 ; 15.30 ; 21) ; Excelsior, 
(orrie • j 11,ii ; 13.34 l 18 : 18.1* i 
20,34). ADIO GRINGO, rulea2ă la 
Grivița (orele I : 11.15 ; 13.30 ; lfl ; 
ifl.15 ; 20.10) ; Aurora (orele • 1 
11.15; 13.30; 18; 18,45 j 20,M)1
Arta (orele fl.3»—lfl.flfl în conti
nuare ; îfl.iB; 20.3a)- feldmare- 
sala. rulează la înfrățirea (orele
5.15 : 17.45 : 20). RĂUTĂCIOSUL 
'DOLESCENT, rulează U Buzeștl 
□rele 15,30 ; 18 ; îi.M) ; viitorul 
3rele 15.50 ; 18 : M.30). PE PLA- 
ELE LUM1L rulează la Dada in
ele 1,15—16,15 în continuare ; 
H.3B ; 20,48) : Glulești (orele 15,94 ! 
9 | 30,30). VREMURI MINUNATE 
A SPESSART, rulează la Bu

ll l
______ ______ __ —în 

ontinuare 18,13 ; 20,30). PAȘA, ru

lează Ia Unirea (orele 15,30), ȚAR
CUL (oră 18). LA EST DE EDEN, 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) ; Rahova (orele 15,30 ; 18), 
PRIMA ZI DE LIBERTATE (orele
20.30) . PIANELE MECANICE, ru
lează la Drumul Sfirii (orele 15, ;
17.30 ; 20) ; Pacea (orele 15,30 ; 18 ;
20.15) . SAMURAIUL, rulează la 
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,15). 
RISCURILE MESERIEI, rulează 
la Cotrocenl (orele 15,30 ; 18), VA
RA CAPRICIOASA (orele 2<L30) ; 
Popular (orele 15,30 ; 18). PROCE
SUL DE LA VERONA (orele 20,30). 
EXPRESUL COLONELULUI VON 
HYAN, rulează la Crîngaji (orele-
15.30 ; 18 ; 20,15). COMEDIANȚII, 
rulează la Melodia (orele 10,30 ; 
14 ; 17 ; 20). Gloria (orele 8 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30). NOAPTEA E FĂCUTĂ 
PENTRU... A VISA, rulează la 
Floreasca (orele fl ; 11,30 ; 13,45 ; 
14 ; 14,15 ; 20,30) ; Modern (orele
1.30 ; 11,45 : 14 1 16.15 : 18.30 ; 20,45) ;
Flamura (orele d ; 11,15 : 13,30 ;
18 ; 18,15 t 20,30). CRIMA IN STIL 
PERSONAL, rulează Ia Volga (o- 
rele B.30—16 în Continuare ; 18,15 ; 
20,34). TATA DE FAMILIE, rulea
ză la Miorița (orele fi,30 ; 12 ; 14,34; 
17,34 • 10). NOAPTEA, rulează la 
Moșilor (orele 15,30 : 18 : 20,38).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN, ru
lează la Munca (orele 16 ; 18). HO
ȚUL DE PIERSICI (orele 20). RIO 
BRAVO, rulează la Cosmos (ore
le 15,30 ; 19). VERA CRUZ, rulea
ză la Flacăra (orele 15,30 ; 18). 
POST SEZON (orele 20.30). PEN
TRU TNCA PUTINI DOLARI ru
lează la Progresul (orele 15,30 ;
18). BOARE Șl UMBRA (orele
20.30) : Vltan (orele 15,30 ; 18).
CU MUNILE PE ORAȘ (orele 
M.flO).

dia) : IDIOTUL, ora 19,30 ; (Sala 
Btudio) : CA8TILIANA, ora 16,00 ; 
TRAVESTI. ora 19,30 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE DATO
RIEI. ora 20,00 ; (Sala Studio) : 
Tandrețe ei abjecție, ora 
20,00 ; Teatrul de Comedie : NlC- 
NIC, ora 20,00 ; Teatrul Mic t 
PREȚUL, ora 20,<M3 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : ECHI
LIBRUL FRAGIL, ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRA, ora se.flO ; Teatrul Ciulești : 
MEȘTERUL MANOLE, ora 19,30 ; 
Teatrul Barbu Delavrancea" : 
BALUL FLORILOR, (premieră), 
ora 20,00 ; Teatrul „I. Creangă" 
REGELE CERB, ora 18,30 ; Stu
dioul I.A.T.C. : MULT ZGOMOT 
PENTRU NIMIC, ara 14.30 ; Tea
trul Țăndărică (Calea Victoriei) : 
AVENTURILE LUI PLUM-PLUM, 
ora 17.00 ; (3tr. Academiei) : A
FUGIT UN TREN, oTa 17,00 ; Tea
trul „C. Tlnaae" (Sala ' 8avoy) î 
CAFEAUA CU LAPTE DE ADIO, 
ora 19.38 ; (Calea Victoriei) : FE
MEI. FEMEI, FEMEI, ora ÎS,30 ; 
Ansamblul Artlatlc al U.G.S. : SE- 
LECȚ1UNI '68. Ora 20.04 ; Circul 
de Stat : SELECȚIUNI DE FRI- 
MAVARA, ora 11,30.

• 14,M — Limba rugi. Lecția 88 
(reluare) a 14,34 — Limba apânlo- 
lă. Lecția 57. • 11,H — Pentru e- 
levl • Consultații la limba româ
nă (el. XII). Tema : Da la poves
tiri la romanul litoric. • 11,34 — 
închiderea emlalunli de diminea
ță • 14,39 — Tenis de clmp : Ro
mânia — Republica Arabă Unită 
în cadrul „Cupei Davis" (înttinlra 
de simplu) • 18,34 — „81 na cu
noaștem patria" — emlzlune pen
tru tineretul școlar „Columna Iul 
Traian" « 19,00 — Telejurnalul de 
seară. Ediție specială consacrată

VINERI I MAI I*

Opera Română : MADAME BU- 
TERFLY. ora 19.30 : Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come

A SPESSART, rulează la 
egi (orele 8.30 t ÎS : 15,30 ;
0,30) ; Tom li (orele 1^-15,4B

Ieri a început în sala Flo- 
reasca turneul final al campi
onatului masculin de volei. 
Conform așteptărilor Dinamo 
ți Steaua au obținut victorii 
facile, ceea ce face ca întîlni- 
rea lor directa de sîmbătă să 
dexinl și mai atractivă. La 
sfîrșitul celor două partide 
l-am rugat pe secretarul ge
neral al F.R.V., tov. Aurel 
Dobincă, să ne rispundă la 
citeva întrebări.

— Cum apreciați echilibrul 
de forțe dintre cele patru e- 
chipe ?

— Dinamo ji Steaua sînt in 
momentul de față singurele 
efhtpe angajate în lupta pen
tru titlu. Totuși, rapidiștii au 
progresat foarte mult tn ul
timul an și nu este exclus ca 
ei să hotărască... unde var 
merge tricourile de campioni: 
în Ștefan cel Mare sau Calea 
Plevnei.

— Care echipă v-a Impre
sionat mai mult ?

— Steaua, care mi s-a pă
rut mai vioaie, cu mai multă 
poftă de joc. Jocul acestei e- 
chipe — în mare viteză fi 
cu multe combinații — este 
caracteristic școlii românești 
de volei. Replica ștearsă a ad
versarilor nu ne permite însă 
să tragem o concluzie in ceea 
ce privește capacitatea de 
efort a jucătorilor. Bine au 
mai evoluat fi dinapioviștii. In 
schimb Rapid Politehnica 

au deziluzionat. Se pare că am
bele echipe se „păstrează* 
pentru intîlnirea directă, care 
va stabili pe ocupanta locului 
trei.

— Ce jucători ați remarcat ?
— In primul rînd pe Dra

gan (Rapid), cel mai bun ju
cător din cîți au evoluat as
tăzi (n.n. ieri). Apoi pe Sta- 
mate (Steaua), un jucător de 
mare clasă cu o clarviziune în 
joc rar înttlnită. Dintre colegii 
lui de echipă mi-au mai plă
cut Crefu fi /orga. In schimb 
Bartha continuă să se prezin
te mult sub valoarea lui. De 
la dinamovlști s-au detașat 
Tîrltci și Schreiber. O remar
că specială pentru tinărul Pă- 
duraru (Politehnica), un jucă
tor de mare talent, înzestrat 
cu calități fizice excepționale 
și foarte curajos. Udișteanu, 
deși nu s-a întrebuințat seri
os, continuă să rămînă același 
jucător de valoare.

— în încheiere v-am ruga 
să ne vorbiți despre arbitraje.

— Atît N. Beciu, tn partida 
Dinamo—Rapid, cît și D. Ră- 
dulescu, în întîlnirea Steaua — 
Politehnica, au făcut o adevă
rată demonstrație de arbitraj. 
Maniera modernă în care au 
condus, lăsînd jacul foarte 
larg, a contribuit din plin la 
realizarea unui spectacol a- 
greabil. Am dori ca și în ur
mătoarele etape cînd miza 
jocurilor va fi mult mai mate 
și deci și problemele de rezol
vai mult mai grele să avem 
parte de arbitraje la fel de 
competente.

Rezultatele tehnice : Dina
mo —- Rapid 3—1 (— 13, 10, 
3, 4); Steaua — Politehnica 
3—0 (10, 6, 3).

DAN VLAD

Există poeți care vădesc o 
temeinică însușire a clișee
lor poeziei moderne, nu și 
a spiritului ei. Multe volu

me par trase la indigo, în copii 
din ce în ce mai palide, iar au
torii tind tot mai mult a se con
funda. Singurul factor diferen- 
tiator ce intervine în acest caz 
rămîne, pînă la urmă, cantitatea. 
Etalon unic și unică aspirație 
pentru cei dispuși să echivaleze 
vocația cu osîrdia scriptică. Am
biția — nobilă în sine către
formule lirice mai puțin uzate,
eșuează uneori, din lipsă de ta
lent, în produse mimetice, situa
te în afara esteticului. Printre des
tule asemenea baloturi de schimb, 
conținind combinații întîmplătoa- 
re și dezacordate de vocabule, 
colecția „Luceafărul" pune în cir
culație și un sunet mai limpede, 
aproape pur, prin volumul „A- 
proape sonete* de Ion Drăgă- 
noiu.

Titlul, desigur, contrariază. Un 
clasicist vizînd rigoarea și perfec
țiunea formală ? Aproape... erme
tic. Căci, poetul, elimină cu seve
ritate prisosurile și își îngăduie 
mici infidelități față de tiparele 
speciei. Adesea, „sonetele" lui Ion 
Drăgănpiu au versul mai scurt, de 
numai nouă silabe, iar — tipo
grafic — terținele sînt, în gene
ral, contopite într-o strofă de șase 
versuri. Pe parcurs, fantezia au
torului sau șerpuirea ideii poeti
ce conduc la variate posibilități 
de distribuție a stihurilor. Dincolo 
de aceste artificii mai mult sau 
mai puțin ingenioase, salutăm a- 
pariția unui autentic poet, crista- 
'lizînd ferm de la prima plachetă.

De regulă, orice aventură poe
tică are nevoie de un sentiment 
motor care s-o declanșeze. Saus 
de o idee ordonatoare pentru ha
osul, increatul artistic. în lirica 
lui Ion Drăgănoiu, principiul co
agulant derivă dintr-un enunț 
aristotelic : „înaintea timpului a 
fost mișcarea". Poezia „In me- 
moriam“ celebrează tocmai carac
terul demiurgic al mișcării. Pen
tru ca retina omului să urmăreas
că halucinată infinitul, mișcarea

a trebuit să înfrîngfi, mai întîl, 
încremenirea, inerția universală. 
Desprinderea din nemișcare a în
semnat o detașare de mineral, o 
transpunere a inanimatului în a- 
nimat. Din acest moment, clipa 
— înecată în apele de argint ale 
oglinzilor — incendiază perime
trul eternității : „Pași șovăielnici, 
pași de ceară, / la început, apoi, 
pe rînd, / pierzînd atomi ce-i în
conjoară, / pași siguri, pași idee, 
gînd. // La nemișcarea hărăzită, / 
sporind concentric cîte-un du
biu, / ne am vădit întru ispită / 
nepoți aceluiași Danubiu. U Dar 
lepădînd contururi dure, / albul

de var spoit pe grinzi / și-a mi
naretelor pădure. / iată acum cum 
te aprinzi / tărîm al veșniciei 
pure, / ceas adîncit între oglinzi”.

Proiecția în absolut este devas
tatoare. întoarcerea paie hărăzită 
doar „duhului" artistului, al cărui 
strai păstrează încă urma polenu
lui stelar. Elevația n-a fost nici
odată apanajul profanilor/de a- 
ceea poetului i se vor pretinde 
podoabe vulgare. Posibilă în a- 
mintire, revenirea la viratele avu
te nu poate împiedica ultima, de
finitiva plecare : „Ieri te-am min
țit. Am să mai plec n dată / O 
dată doar și-am să lipsesc pu
țin... / Știi, undeva se spune că 
m-așteaptă /aceea care știe c-am 
să vin / să-i aflu fața la izvor cu 
teamă / și fața mea în undă s-o 
prefac. II Ultima oglindire se des
tramă / cînd ochiul alb devine și 
opac. // Apoi nu voi mai fi pri
vire / și am să dibui drumul, 
orb, / oprindu-mă lingă menhi- 
re / zărite-n tremurarea drep-♦ FEMININ

Astăzi derbiul primului tur: RAPID — DINAMO!
Aseară, în sala „Tineretu

lui" din Bacău, a fost inau
gurat și turneul final al Cam
pionatului național de volei 
feminin.

Cei ce și-au pus speranțele 
îft forurile sportive băcfloane, 
oferindu-le cinstea de a or
ganiza această importantă 
fază a competiției au ce re
greta. Strădaniile de a le 
oferi condiții optime de des
fășurare partidelor nu 
și-au făcut simțită prezența, 
totul sau aproape totul lă- 
slnd impresia unul cras de
zinteres...

Trecînd la întrecerile pri
mei seri trebuie arătat că în 
partida inaugurală, dinamo- 
vistele bucureștene au făcut 
în compania partenerelor de 
la „Farul“-Con^tanța un „tur 
de sănătate" și. dacă vreți, 
de acomodare cu saila, cîști- 
gînd în 45 de minute cu 3—0 
( 2, 5, 7). Cons tănțen cele ni 
s-au părut vlăguite, dacă nu 
chiar „surprinse" că se află 
în competiția primelor patru 
echipe ale țării.

în meci vedetă, lupta a fost 
mult mai echilibrată, desfă
șurarea partidei căpătînd u- 
neori un aspect dramatic. 
$l-au spus cuyîntul mai buna 
pregătire tehnlco-tactlcă, 
precum și inspirata conduce
re de pe tușă, care au dat în

final cîștig de cauză rapidis- 
telor după o oră și 45 de mi
nute cu 3—2 (— 8. 1, — 3, 4, 
4) în fața jucătoarelor de la 
„Penicilina" Iași.

Azi, începând de la orele 
17, sînt programate jocurile 
Farul — Penicilina și Rapid 
— Dinamo.

B. P.

PRONOSTICUL NOSTRU 
PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 19

(Stopa din 11 mai 1969)

1. Bologna — Palermo 1
2. Cagliari — Sampdoria x
8. Juventus — Fiorentina x
4. Piaa — Lanerossi 1
B. Roma — Atalanta 1
fl. Varese — Torino 1
T. Verona — Internazlonale x 
fl. Dunărea Giurgiu —

Progresul Brăila 1
9. Metrom — Metalul Buc. 1

10. Oțelul Gl —Gloria Bd. 1
11. A. S. Cugir —

Chimia Rm. V. 1
12. C.S.M. Sibiu — Olimpia 1 
ÎS. Ind. sîrmei — •

Electroputere Cv. 1

IL D 0 E R
lucrărilor agricole • 19,30 — Tele- 
universitatea. „Teorii actuale des
pre structura Universului" • 20,08 
— De atrâlă patriei. Emisiune fes
tivă consacrată zilei de 9 Mal
• 20,45 — Film artistic : „Pace 
noului venit" — o producție a stu- i 
dloutilor sovietice • 22,15 — Re
flector ■ 22,34 — Mult e dulce șl 
frumoasă. Emisiune d« limba ro
mână de conf. dr. Sorin Stat!
• 22,50 — Telejurnalul de noapte
• 23,00‘ — Fotbal : Rapid Bucu 
iești — Allemanla Aachen (înre
gistrare).

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
• Spectacol de teatru prezentat 

de atudențli centrului universitar 
Timișoara : „Clntăreața cheală", 
dfl Eugen lonescu ; Spectacol fol
cloric prezentat de ansamblul stu
dențesc din Iași (Sala Mare, 
sfmbătă, ora 20,30).
• ,,Vogue" : Barbara — acompa

niament muzical : Idu Barbu șl 
Bob ParăschlvesCu ; solistă : Vera 
Micznlc ; Prezintă Radu Rupea. 
„De dragoste" — microrecital de 
poezie universală susținut de 
Gheorghe Marines. (Student-Club, 
sîmbătă, ora 20).
CRAIOVA

• Spectacol da muzică ușoară, 
eu formația „Apollo" (Sala de 
Ipectacole a Grupului școlar 
C.F.R., vineri, ora 28).

„în mal, cind rozele-nflo- 
rzsc" — recital de poezie (Sala de 
ipectacole, sîmbătă, ora 20,30). 
CLUJ
• Filmul artistic românesc „Ma

iorul și moartea" (Sala de specta
cole, vineri, ora 20).
• „Capcana pentru un singur 

om", piesă în 3 acte, de Robert 
Thomaa — spectacol al absolven
ților Doina Cîmpeanu șl Ion Tău- 
tan (Sala de spectacole, sîmbătă, 
ora 24).
IAȘI
• „Eroi au fost, eroi sînt încă"

— recital de poezie patriotlefi 
(Sala de Spectacole, Vineri, Oră 
19,38).
• „Arta română în Franța" — 

prezintă lectot univ. Michel Lou- 
yot (Clubul Artelor, vineri, 
ora 20).
• Spectacol de efctradă al an

samblului studențesc din Brașov 
(Sala de spectacole, sîmbătă, 
ora 20).

(Vnnare din pag. I)

șl mișcarea de rezistență antifas
cistă, pentru eliberarea națională 
a popoarelor din țările cotropite 
sau dominate de imperialismul 
hitlarist.

Povara cea mal grea 1n această 
dramatică încleștare â apăsat pe 
umerii Uniunii Sovietice, forța 
fundamentală a coaliției antihit
leriste. Conduse și însuflețite 
de P.C.U.S., popoarele primului 
stat socialist au luptat eroic îm
potriva invadatorilor hitleriștl. în 
operații militare de proporții fără 
precedent, armata sovietică a 
zdrobit principalele forte ale na
zismului, înfigînd steagul victo
riei pe cupolă Reichstagului din 
Berlin. Eroismul oamenilor sovie
tici a slimit admirațlâ întregii 
lumi.

Începînd de la 23 August 
1944, poporul romAn, alăturin- 
du-se puterilor aliate cu Întregul 
său potențial economic, uman si 
militar, și-a adus contribuția la 
marea victorie de la 9 Mai 1945. 
în zilele fierbinți ale lui august 
1944, armata și formațiunile de 
luptă patriotice, avînd sprijinul 
întregului popor, a înscris pagini 
pline de glorie în lupta pentru 
zdrobirea trupelor hitlerlste. 
După insurecție, armata romănă, 
umăr la umăr cu armata sovie
tică, a continuat cu același elan
lupta pentru eliberarea întregu
lui teritoriu al patriei și mai de
parte, în Ungaria și Cehoslova
cia, pînă la înfrîngerea definitivă
«■ Germaniei hitleriste.

tei, / vj^înd prin ea să pot să 
sorb / odihna pietrei, îuțelcptei". 
(„Orbul’). „Duhul" poetic din 
volumul lui Ion Drăgănoiu în
cearcă să se sustragă soarelui 
„vremelniciei" și sa forțeze veri
gile „denecuprinsului". în aceste 
tentative, versul păstrează un per
manent echilibru al accentelor. 
Semnul impar, stingher — unu, 
cuprinde în sine, virtual, totul, 
după cum monada, unitate sim
plă, oglindește întregul univen. 
„Duhul amforelor* cumpănește 
amintirea și uitarea, somnul și ve
ghea, iama lăuntrică și iama din 
afară. Mai energic, mat dur se re
velează ,.IJuhul autarhic". Timpul 
propus de autor ciclului cu același 
titlu are ceva din înfățișarea 
Ianus Bifrons : o față încărunțind 
către trecut, cealaltă devenind ne
încetat viitor. Un zăngănit me
talic emite, parcă, fiecare stro
fă. Căci, lovite de sulițele timpu
lui, silabele poetului răsună ca o 
lance bătută de scut.

Mai slab mi s-a părut^ tocmai 
ciclul împlinirii : „Maria*. Ges
tul liric prelungit aici eate, nu 
inutil, ci ineficient. Autorul a 
intuit exact necesitatea arcului de 
cerc final, dar deschiderea com
pasului n-a mai păstrat unghiul 
inițial. Deviațiile minime, insesi
zabile fiecare în parte, își trădea
ză prezența abia prin însumare. 
Nu atît de strident, îneît satisfac
țiile deosebite oferite de lectura 
acestor false sonete să se estom
peze excesiv. Din acest motiv, le 
șl consemnez.

NICOLAE BALTAG

(Urmare din pag. I) 

de predilecție la poeți, am 
locuit într-o vilâ.

Asta vreau sâ spun, pa 
scurt, introducerea articolu
lui e falsâ, vreau sâ spun câ 
a trebuit sâ locuiesc într-o 
vilâ în primele zile de moi. 
Ei bine, n-am crezut nicioda
tă câ oameni» pot fi otît de 
urîți, atît de meschini și d« 
calpi. Spun oamenii, folo
sind substantivul c0 sens ge
neral, pentru câ, din pâca- 
te, cu mici excepții, aceia 
care m-au înconjurat au foii 
într-adevâr așa urîji, mes
chini și calpi.

Dacâ barurile de zi și dâ 
noapte din București 9-ar f(

întîlnești în cale și opoi sâ 
oftjnci, crengi de brad, ra
muri de salcie, spini înfloriți, 
și mai ales, mai ales si cu 
prisosinjâ sâ-mprâștii hîrtii, 
nîrtii albe și violacee, de 
toate nuanțele, de toate ca- 
litâtile, de toate trebuințele, 
sâ le risipești în neștire peste 
livezile cu iarbâ verde și prin 
pâduri, sâ concurezi peisajul 
cu cutii de conserve și cu 
reituri de ouâ, de pune ?» 
de salam, sâ concurezi soa
rele cu strălucirea sticlelor 
aruncate, și mai ales, sâ 
concurezi noaptea, sâ pro
voci liniștea-i de pâsâri și 
de stele cu radiouri portati
ve date la maximum, --^cu 
bancuri și urlete pline de

mm be miM

Mozaicul ieșean trăiește, din 
nou, zile de primăvară

Sîngele vărsat în comun de 
vitejii ostași români și sovietici a 
cimentat frăția de arme româno- 
sovietlcS, prietenia $1 alianța din
tre popoarele noastre.

In timpul celor 260 de zile de 
lupte din Dobrogea pînă în pa
trulaterul Boemiei, efectivele ar
matei române participante la 
războiul antihitlerist s-aii ridicat 
la aproape 540 000 de oameni. 
Cauza dreaptă al cărei sens îl

mutat dintr-odatâ intr-un 
peisaj montan m-aș fi mi
rat mai puțin. Dar sâ cultivi 
atmosfera Șuetei bucurește
ne, $â-mpingi bulevardul pe 
serpentinele din munți, sâ 
bați cdrțife de packer închis 
într-o cameră din zori și 
pînă în noapte alimen- 
fîndu-fe din gros cu tutun, 
să muți pantofii cu cuie, 
geanta de lac și rimelul la 
altitudine și să nu-ți scape 
nici unul din restaurantele 
de pe Valea Prahovei, de pe 
Valea Oltului si din împreju
rimi, sâ nu cobori din mași
nă și sâ-ți cultivi vecinii ele 
vilâ cu pîrîitul motorului afît 
dimineața cît și seara numai 
ca sâ le dovedești câ o ai, 
pe ea, pe Volgâ sau pe el, 
pe Moskvici, sâ rupi tot ce

entuziasm, scoase tocmai în 
locul unde deasupra știi că 
e odaia vecinului care doar
me sau meditează, nu ?, mai 
se poartă în lume și așa ce
va, să-mpingi ora somnului 
mult peste miezul ei obli- 
gînd tot creștinul să și-o 
mute pe-a lui dup'a ta, ei 
bine, la asta nu m-am aștep
tat. Mărturisesc cu umilință 
și pedepsindu-mi fantezia 
din greu.

Nu m-am așteptat să fie 
munții degeaba, și brazii și 
cerul la fel. DEGEABA. Pu
teau să fie la fel de bine în 
podișul Gobi sau la Polt* 
Nord. Nu m-am așteptat sâ 
fie soarele degeaba si ploc- 
ia și... Nu m-am aștepta*, 
zău câ nu. Nu m-am așteD- 
terf sâ fie totul degeaba.

înscriu șl numele uteciștilor 
Constantin Godeanu, membru 
al C.C. al U.T.C., Ion Pur- 
caru, Iosif Petru, Mihai Pop, 
Zoltan Egri, Paraschiv Dragu, 
Traian Abramovicl, Alexan
dru Ru9u, Francisc Seeg, Con
stantin Petrescu, Constantin 
Ploschi și ale atltot altor ti
neri voluntari.

ZIUA INDEPENDENTEI,
ZIUA VICTORIEI

înțelegeau șl căreia i se dedicau 
luptătorii, puternica înrîurire a 
luptei revoluționare din țară, cu- 
vîntul înflăcărat al Partidului 
Comunist Român au generat pe 
front și în spatele frontului un 
adevărat erotsm de masă, câre a 
îngemănat vitejia combatanților 
din tranșee cti spiritul de sacri
ficiu al oamenilor muncii, sub 
deviza : „Totul pentru front, to
tul pentru victorie !“ Drumurile 
aspre ale războiului eliberator 
au fost stropite cu sîngele a 
170 000 de ofițeri și soldați ro
mâni. La loc de cinste în rîndu- 
rile eroilor căzuți pe front se

Astăzi, recunoștința noastră sfl 
îndreaptă cu emoție către eroicii 
ofițeri și ostași români și sovie
tici, către luptătorii de pretutin
deni căzuți în înverșunata luptă 
pentru nimicirea fascismului ger
man.

Continuînd tradițiile de vite
jie și eroism ale înaintașilor, mi
litarii de toate gradele ai arma
tei României socialiste muncesc 
cu dăruire pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii lor de lup
tă, politică și de specialitate,

pentru ■ fi permanent la înilp- 
niea încrederii de tare sehvcc.-â 
din partea întregii to
ci aii s te, gata oriei nd e£-$î înde
plinească nobila misiune — *- 
părarea cuceririlor revoluționare. 
a independenței și suveranității 
patriei.

$i acum, în preajma juhileuJai 
unui sfert de veac de la elibera
rea patriei de sub jugul fascist, 
noi simțim prezența generoari și 
fccupdă a jertfei celor care ne-au 
precedat în marele arc de 
triumf al socialismului.

Idealurile nobile ce au însu
flețit generațiile de luptători din 
războiul de la 1877 și In încleș
tarea cu hitlerismul. pe toți eroii 
neamului, a căror zi o sărbăto
rim an do an la 9 mai, își gă
sesc împlinirea în mărețele rea
lizări obținute de poporul român 
în anii construcției socialiste. 
Tineretul patriei, asemenea în
tregului nostru nopor, dezvolta 
prin munca și faptele sale glo
rioasele tradiții moștenite de la 
înaintași, adaugă în cronica vre- 
milor contemporane noi virtuți 
pilduitoare.

Minunea floare a dragostei de 
patrie rodește în măreața operă 
pe care poporul nostru liber și 
stăpln pe soarta sa, o înfăptu
iește pentru fericirea genera
țiilor prezente și a celor vii
toare, contribuie totodată, la 
creșterea forțelor socialismul:ii, 
democrației și păcii de pretutin
deni. a căror unitate, în luptă 
constituie chezășia ca umanita
tea să fie apărată față de forțele 
potrivnice sensului istoriei.
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CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI LOCALE 
A UNIUNII SCRIITORILOR OIN TG. MUREȘ

e La Tg. Mureș a avut loc joi 
adunarea generală de consti
tuire a Asociației locale a U- 
niunii Scriitorilor, asociație 
care reunește scriitori români 
și maghiari din județele Mu
reș, Harghita și Covasna. La 
adunare au participat scriitori 
din cele trei județe ți alți oa
meni de cultură și artă, 
membri ai conducerii Uniunii 
Scriitorilor, precum și repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.
• în cadrul lucrărilor, Katdna 
Szabo Istvan, Romulus Guga, 
Olah Tibor, Kemeny Janos, 
Sin Mihai, Hajdu Gyozo șl 
alți scriitori, care au luat cu- 
vîntul pe marginea dării de 
seamă prezentată de criticul 
literar Nagy Pal, secretar al 
filialei, și-au exprimat satis
facția pentru grija și înțele
gerea profundă pe care parti
dul o acordă dezvoltării vieții 
literare și artistice din țara 
noastră. Vorbitorii au subli
niat că scriitorii reuniți 
în noua asociație sînt dor
nici să creeze opere literare 
pătrunse de un înalt spirit 
partinic, care să oglindească 
prin variate mijloace de crea
ție viața poporului nostru, nă
zuințele și aspirațiile tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari și de alte naționali
tăți — angajați în marea ope-

ră a edificării orînduirii socia
liste.

în numele Uniunii Scriito
rilor din Republica Socialistă 
România, adunarea a fost sa
lutată de către Melius Jozscf, 
vicepreședinte al Uniunii.

A luat apoi euvîntul tov. 
Nicolae: Vereș. prim-secretar 
al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean.

în Comitetul de conducere 
al Asociației au fost aleși scri
itorii Kemeny Janos, Papp 
Ferenc, Galfalvi Zsolt, Izsak 
Jozsef, iar ca secretar al aso
ciației, Suto Andras.

într-o atmosferă de mare în
suflețire, adunarea generală a 
adoptat textul unei telegrame 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune :

Asociația scriitorilor din Tg. 
Mureș, întrunită In ședință 
plenară în ziua de 8 mai 1969, 
cu dragoste fierbinte adresea
ză Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
personal dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde mulțumiri pen
tru grija permanentă ce o 
purtați tuturor scriitorilor pa
triei noastre, înfloririi întregii 
culturi a României socialiste.

Noi, scriitorii prezenți astăzi

Cu prilejul sărbătorii naționale

TELEGRAME
Consiliul Național al Frontului 

Unității Socialiste din Republica 
Socialistă România a transmis 
Frontului Național din Republi
ca Socialistă Cehoslovacă felici
tări cordiale cu prilejul celei 
de-a XXIV-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei și urări de nfli 

•Accese în activitatea consacrată 
înfloririi patriei socialiste.

Cu prilejul celei de-a XXIV-a 
janiversari a eliberării Cehoslova
ciei. președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a trans
mis președintelui Adunării Fede
rale a Republicii Socialiste Ceho
slovace, Alexander Dubcek, feli
citări cordiale și urări de noi 
succese în activitatea consacrată 
înfloririi Cehoslovaciei socialiste,

dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări, cauzei so
cialismului ți păcii în lume.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Jan Marko, 
cu prilejul 
niverSări a 
ciei.

la această adunare, români și 
maghiari, mărturisim că toate 
rezultatele și meritele obținu
te in munca noastră literară 
izvorăsc din forța politică a 
partidului nostru, se datoresc 
sprijinului și îndrumării pe 
care partidul ne-o acordă.

Vă promitem că și pe viitor, 
cu și mai mare fermitate, vom 
depune toate eforturile ca să 
răspundem cu cinste încrede
rii ce ni s-a acordat, să slujim 
interesele și binele poporului 
nostru, să participăm cu ope
ra noastră la construcția so
cialismului în România.

Vom milita într-o frățească 
unitate, reuniți în marea fami
lie a scriitorilor din patria 
noastră, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
pentru împlinirea istoricelor 
țeluri propuse de Partidul Co
munist Român, în spiritul 
marxism-leninismului și uma
nismului socialist.

Orașul Tîrgu Mureș, care se 
bucură de o bogată tradiție 
culturală, a cunoscut în cei 
douăzeci și cinci de ani de la 
eliberare o remarcabilă dez
voltare, devenind unul din 
centrele importante ale artei 
și scrisului contemporan. 
Scriitorii ce trăiesc pe aceste 
meleaguri, prin operele ce Ie 
creează, îmbogățesc patrimo
niul de aur al literaturii din 
România.

Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, pe dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că scriitorii reuniți 
azi în această asociație vor 
căuta să contribuie cu tot ta
lentul lor la dezvoltarea lite
raturii României Socialiste.

Înfrățiți de același ideal 
socialist, noi, scriitorii români 
și maghiari, a căror literatură 
constituie parte integrantă a 
culturii României Socialiste, 
ne angajăm să dăm strălucire 
vieții culturale de pe aceste 
meleaguri, în procesul conti
nuu de creștere și înflorire a 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

celei de a XXIV-a a- 
eliberării Cehoslova-

Central al Uniunii 
Sindicatelor din Ro-

asociația scriitorilor
DIN TlRGU MUREȘ

Vizita delegației parlamentare
a R. S. F. Iugoslavia

Trimisul Agerpres, Ștefan Bra- 
tu, transmite : Delegația parla
mentară iugoslavă, condusă de 
președintele Skupștinei Federale, 
Milentie Popovici, a vizitat joi 
orașul Iași.

In cursul dimineții, oaspeții 
f-au întilnit cu membrii Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean. Președintele 
Consiliului, Miu Dobrescu, depu
tat în M.Ă.N., a făcut o scurtă 
prezentare a municipiului și ju
dețului Iași, a marilor prefaceri 
petrecute în această parte a ță 
rii și care au imprimat vechiului 
centru cultural al Iașilor și ua 
pronunțat caracter economic, în- 
soriindu-l printre marile centra 
industriale ale țarii.

O călătorie cu mașinile prin 
oraș a prilejuit cunoașterea noi
lor cartiere de locuințe Socola și 
Nicolina, ridicate în mai puțin 
de un deceniu, a zonei industria
le, în care s-au construit mari 
întreprinderi, ca Fabric^ de tri
cotaje „Moldova" și Țesătoria de 
mătase „Victoria", Uzina de 
prelucrare a maselor plastice 
și Uzina metalurgică, centrala e- 
lectrică de termoficare și altele 
Vizita la Uzina de fibre sin
tetice — întreprindere intrată re
cent în funcțiune, cu 6 luni îna
inte de termen — prilejuiește un 
contact cu realizările actuale și 
de perspectivă ale industriei 
noastre chimice.

Au fost vizitate apoi Palatul 
culturii — cu muzeele sale de et
nografie a Moldovei, de artă u- 
niversală șl politehnic — Biserica 
„Trei Ierarhi", Teatrul Național, 
complexul studențesc de pe Dea
lul Copoului.

Sosind în cetatea universitară 
ieșeană, parlamentarii iugoslavi 
au fost salutați de rectori și pro
tectori ai institutelor de învâță- 
mînt superior, de profesori și 
studenți. La întîlnirea cu senatul 
universitar, rectorul Institutului 
politehnic, acad. Cristofor Simio- 
nescu, membru al Consiliului de 
Stat, a vorbit oaspeților despre 
rolul jucat în trecut și astăzi de 
cea mai veche universitate a* ță
rii, a făcut un succint tablou al 
activității didactice și științifice a 
profesorilor, al condițiilor de în
vățămînt și de viață ale studen
ților. Președintele Milentie P<>- 
povici a urat celor prezenți suc
cese și mai mari în misiunea 
nobilă de ridicare a învățămîntu- 
lui și culturii românești pe noi 
trepte ale progresului.

La Uzina de fibre sintetice, 
Palatul culturii și Universitatea 
„Al. I, Cuza", conducătorul dele
gației Skupștinei Federale și 
membri ai delegației au consem
nat în cărțile de onoare impresii 
din această vizită.

în timpul dejunului oferit de 
președintele Consiliului popular 
județean în cinstea parlamentari
lor iugoslavi, Miu Dobrescu și 
Milentie Popovici au rostit toas
turi.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația parlamentară iugosla
vă, însoțită de Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Roșu, președin
tele Comisiei pentru agricultură 
și silvicultură a M.A.N., precum 
și de Iakșa Petrici, ambasadorul 
Iugoslaviei la București, s-a îna
poiat în Capitală.

Recepție oferită de Biroul M.A.N.
Joi seara, Biroul MaRl Adunări 

Naționale a oferit o recepție la 
Palatul M.A.N., în onoarea dele
gației parlamentare a R.S.F. Iu
goslavia, condusă de Milentie Po- 
povici, președintele Skupștinei 
Federale.

Au luat parte Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Mia Groza, Kovacs Gyor- 
gy, Ilie Murgulescu, și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N., 
Constantin Stfltescu, secretarul 
Consiliului de Stat, membri ai

Consiliului de Stat și ai guver
nului, președinți ai unor comjsii 
permanente, secretari și deputați 
ai M.A.N., conducători de insti
tuții centrale și organizații obș
tești, academicieni șl alți oameni 
de știință și cultură, generali, 
funcționari superiori în M.A.N. și 
M.A.E., ziariști.

Au participat ambasadorul Iu
goslaviei la București, Iakșa Pe- 
trici, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI PRILEJUITE DE
SÂRBĂ TORIREA ZILEI DE 9 MAI

În întreprinderi, instituții, Școli 
și institute de învațămînt supe
rior, la casele de cultură ale 
sindicatelor ți la căminele cultu
rale, au avut loc joi manifestări 
cultural-artistice consacrate Zilei 
de 9 Mai.

La Casa de cultură Nicolae 
Bălcescu din Capitală, prof. Ion 
Iacoși, cercetător la Institutul de 
studii istorice și soci al-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R., a 
ținut conferința „P.C.R., condu
cătorul celor mai înalte tradiții

Plenara 
Consiliului Central 

al Asociației 
Juriștilor

I

In Capitală a-au desfășurat, 
joi, lucrările ședinței plenare a 
Consiliului Central al Asociației 
Juriștilor din Republica Socia
listă România, la care au parti
cipat și numeroși invitați din 
toate sectoarele de activitate 
juridică.

Secretarul general al Asocia
ției, Ștefan Costăchescu, a pre
zentat darea de seamă a comi
tetului executiv al Consiliului 
Central pe anul 1968.

In încheierea lucrărilor Ple
narei, președintele Asociației, 
Stelian Nițulescu, a exprimat 
convingerea că juriștii, membrii 
Asociației vor întîmpina cea 
de-a 25-a aniversare a efliberfirii 
patriei și Congresul al X-lea 
al partidului cu noi și Însem
nate realizări, contribuind alt
fel. alături de ceilalți oameni 
ai muncii, la continua Înflorire 
și întărire a națiunii și a pa
triei noastre socialiste.

(Agerprea)

de luptă ale poporului pentru 
libertatea socială și independență 
națională". Numeroși tineri din 
sectorul VII au fost prezenți la 
Casa de cultură a tineretului la 
expunerea susținută de col. în re
zervă Andrei Miclesou.

Despre însemnătatea Zilei de 
9 Mai, a vorbit, la Casa de cul
tură a sectorului II, col. Nicolae 
Tăutu, și col. Mârius Androne. 
Au mai avut loc expuneri con
sacrate acestui eveniment la 
cluburile Uzinelor „Republica", 
Vulcan", „Semănătoarea", „Elec
tronica", ale întreprinderilor 
„Suveica", I.R.A.-Obor „Cauciu
cul Qudrat" și altele.

★
In unitățile și instituțiile de 

învățămînt din forțele noastre 
armate au avut loc numeroase 
manifestări politico-educative și 
cultural-ârtistice consacrate aces
tor yniversitari. Ofițeri și gene
rali în rezervă și activi, partici
pant! la războiul antihitlerist, 
s-au întilnit cu tineri ostași și

elevi, cărora le-au evocat emoțio
nante fapte de arme săvîrșite în 
numele libertății și indepen
denței țării.

★

Manifestări consacrate Zilei de 
9 Mai au avut loc și la Craiova, 
Brașov, Bacău, Constanța, Iași. 
La Clubul constructorilor Siste
mului hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier", la ca
sele de cultură din Tr. Severin, 
Orșova, Vînju Mare, Strehaia și 
Baia de Aramă, la cămine cul
turale din numeroase localități 
ale județului Mehedinți, pe șan
tierul centralei termoelectrice de 
800 megawați de la Mintia, la 
Direcția regională C.F.R. Deva 
precum și în alte întreprinderi din 
județul Hunedoara, în localită
țile Sf. Gheorghe, Miercurea 
Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Gheor- 
ghieni, Cristurul Secuiesc, To- 
plița, Bălani, Gălăuțaș, Ciceu, 
Vlahița, Băile Tușnad, Borsec 
precum și în numeroase alte lo
calități din județul Harghita.

CU PRILIJUI Cilii Dl A XXIV-A ANIVERSARI A EUBERĂRII 
GERMANIEI DE SOB JUGUl FASCIST

Joi dimineața, cu prilejul ce
lei de-a XXIV-a aniversări a 
eliberării Germaniei de sub ju
gul fascist, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. D. Ger
mane la București, Willy Hof
fmann, și membri ai ambasadei, 
au depus coroane de Hori la mo
numentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului șl a 
patriei, pentru socialism și la

Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe ți Ministeru
lui Forțelor Armate. La Monu
mentul eroilor sovietici au fost 
prezenți A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

u

Depunerea unor
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a R. S. Cehoslovace. Ziua 
eliberării de sub jugul fascist, 
joi dimineața, Karel Kurka, am
basadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și 
membrii ambasadei au depus 
coroane de flori la Monumentul

* eroilor luptei pentru libertatea 
poporului șl a patriei, pentru

A

Consiliul 
Generale a 
mânia a adresat un călduros sa
lut și felicitări cordiale Consiliu
lui Central al Mișcării Sindicale 
Revoluționare Cehoslovace, cu 
prilejul celei de a 24-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

coroane de flori
socialism și la Monumentul 
roilor sovietici din Capitală.

La solemnități au participat 
reprezentanți al Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministe
rului Forțelor Armate. La Mo
numentul eroilor sovietici au 
fost pre2enți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

e-

GALĂ DE FILME
în cadrul zilelor filmului ceho

slovac, organizate de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. S. Cehoslovace, joi seara, ci
nematograful „Republica" din 
Capitală a găzduit spectacolul de 
gala cu filmul „Crăciun cu Eli- 
sabeta".

înainte de spectacol, regizorul 
Manole Marcus a prezentat pu
blicului recenta- creație a studiou
rilor cehoslovace, după care Vla- 
do Muller, membru al delega
ției de cineaști cehoslovaci, sosiți 
în țara noastră cu acest prilej, a 
mulțumit organizatorilor.

(Agerprt»)

(Urmare din pag. 1) 

țg oferă activitatea lor de pînă 
acum ?

,.Nu e nevoie să mal lnlslstăm 
asupra importanței și rolului 
cercurilor și eluburllor de in
formare pentru intelectualii de 
la sale, înființate recent, încă 
de astă toamnă în județul nos
tru — ne spune tovarășul Con
stantin Jurcă, șeful comisiei 
politico-ideologice a Comitetu
lui județean U.T.C. Constanta. 
Vreau numai să arăt că, în 
ceea ce privește Informările 
politice. noi delimităm net 
informările curente, care se or
ganizează la locul de muncă șl 
în cadrul cărora se comentează 
noutățile de politică Internă șl 
externă de ultimă ora, de infor
mările politice de sinteză, că
rora ne-am străduit să le dăm 
lin caractef evident organizat, 
prin faptul că se desfășoară în 
cadrul cluburilor si căminelor 
culturale de la sate".

După cum am mal aflat, a- 
ceste cluburi, conduse în mod 
nemijlocit de către tineri inte
lectuali. sl-au propus un cadru 
cît mal larg de infqrmare si 
dezbatere. Organizate săptăml- 
nal, aceste Informări politice 
de sinteză se orientează. In 
principal, după sugestiile si pre
ferințele tinerilor uteciști din 
comună ; totodată, Comitetul 
județean U.T.C. Constanta a a- 
preciat că e necesară si o lăr
gire a sferei si domeniului in
formărilor politice de sinteză, 
incluzîndu-se In planurile lor 
tematice și domenii apropiate 
de preocupările cotidiene ale 
tineretului. De oildă. după ce 
se epuizează răspunsurile la 
problemele legate de discuțiile 
privind aspectele generale ale 
pofliticii interne șl externa a 
statului nostru, se dau Curs și 
unor dorințe de explicare și in
terpretare a unor probleme din 
domeniul agrozootehnic, al me
dicinii etc. în plus, oe lingă 
fantul că asemenea forme de 
informare politică au apărut a- 
colo unde, prin ele, se pot ob
ține. într-adevăr. rezultate efi
ciente. nu s-au neglijat nici po
sibilitățile existente în diferite 
întreprinderi cu profil specific 
mediului rural. Astfel, la T.A.S. 
Petre-d. guh cor'-' ’eeron d’-— 
a Inginerului agronom Tilita 
Sept.imîu, directorul întreprin

derii. și cu concursul cadrelor 
de ingineri și economiști, «-a 
reușit să se organizeze, pînă în 
prezent, trei informări politice 
de sinteză, toate axate pe teme 
de politică internă și externă 
și. în viitor, se preconizează 
lărgirea sferei de informare 
prin aducerea în dezbatere a 
unor probleme legate de îmbu
nătățirea muncii cultural-ștlin- 
țifice la nivelul întreprinderii, 
pentru răspîndirea în rîndurile 
tineretului din cadrul ei a cu
noștințelor celor mai diverse.

în județul Constanța func
ționează. pînă în prezent, clu
buri de informare politică și 
ideologică în localitățile Viișoa- 
ra. Cobadin, Grădina. Tîrgușor. 
Pantelimon. și sînt în curs de 
inițiere cele din comunele

• IERI, tovarășul Ion Iliescu, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a primit pe ANJA 
LEMPINEN, secretar cu pro
bleme internaționale al Uniunii 
Tineretului Democrat din Fin
landa (S.D.N.), care face o vizită 
în țara noastră.

în cadrul întîlnirii s-a făcut 
un schimb -larg de păreri asupra 
mișcării internaționale de tine
ret și Cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre 
U.T.C. și S.D.N.

La înTîlnirea, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

• ÎNTREPRINDEREA polo
neză de comerț exterior „Coo- 
perim” din Varșovia a deschis 
joi dimineața, în sala din itr.

Aleea Alexandru nr. 12 din Ca
pitală, o expoziție cuprinzînd 
mărfuri realizate de cooperația 
meșteșugărească din această țară. 
Sînt prezentate produse cosme
tice, diferite obiecte de uz cas
nic, scule, jucării, precum și ar
ticole de camping, mobilă de 
grădină.

Expoziția rămine deschisă 
pînă la 17 mai.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
prof. dr. N. Cajal, directorul 
Institutului, de cercetători ai In
stitutului.

• JN DUPA-AMIAZA zilei 
de 7 mai, directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănă
tății (O.M.S.) dr. M. G. Candau, 
și directorul Biroului regional 
pentru Europa al O.M.S., dr. 
L. Kaprio, însoțiți de prof. dr. 
Marin Voiculescu, adjunct al 
ministrului sănătății, au făcut 
o vizită la Institutul de Infra- 
microbiologle „Ștefan S. Nico- 
lau“ al Academiei.

• DELEGAȚIA CONFEDE
RAȚIEI Sindicatelor din Finlan
da — S.A.K., condusă de Arvo 
Hautala, al doilea președinte al 
Confederației, care ne-a vizitat 
țara la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a părăsit joi 
dimineața Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

• JOI DIMINEAȚA au înce
put în Capitală lucrările celui 
de-al II-lea Congres național de 
pediatrie, organizat de Uniunea 
Societăților de Științe Medicala 
din Republica Socialistă Româ
nia.

In cadrul unei „mese rotunde" 
va fi discutată arhitectonica și 
funcționarea spitalelor de copii.

■cest sens, nu este lipsit de 
semnificație gestul învățătorului 
Constantin Nea ei eseu din co
muna Pantelimon. care, deși se 
află in pragul pens!pr.Srii. s-a 
angajat să participe la aseme
nea întilniri si dezbateri pre- 
zentinrf si prima informare de 
acest fel.

Din constatările făcuta pe 
teren de către activiștii comite
tului județean reiese că aceste 
forme de informare politică «1 
ideologică tind să devină indis
pensabile pentru un mare nu
măr de tineri, care găsesc* !a 
ele puncte de sprijin în clarifi
carea orizontului lor politic.

Urmărind. în continuare, 
preocupările pe aceasta linie, 
ne-am adresat tovarășului Ispas 
Feteanu. șeful secției de pro-

nerilor tematice, acea te a oglin
dind tocmai interesul manifes
tat de part ici pan ti pentru un 
anumit conținut al informări
lor. in funcție de preferințe 
importantă si finalitate practicA.

In ceea ce privește gradul 
răsplndiril lor pe întreaga arie 
geografică a județului, se con
stata că cercurile de dezbateri 
pe probleme funcționează. în 
general, in localitățile în care 
se observă solicitări preferen
țiale din partea tineretului și 
în care, în același timp, se con
turează posibilitatea satisfa
cerii acestor solicitări. Există, de 
exemplu, cercuri de probleme 
de educație moral-cetățenască 
în comunele Independența, 
Girliciu și Lipnița, iar la Mur- 
fatlar șl Valul lui Traian tși

CERCURILE Șl CLUBURILE 
DE INFORMARE

Nicolae Bălcescu și Dorobanțu. 
Comitetul județean U.T.C. șe 
pregătește să generalizeze, din 
punct de vedere teritorial, 
ceea ce astăzi apare specific 
unor centre rurale cu un grad 
mai mare de concentrare inte
lectuală și beneficiind de un 
complex de condiții materiale 
indispensabile. De remarcat 
este și faptul că în localitățile 
enumerate mai sus inițiativele 
S-au conturat in raport cu ne
cesitățile imediate ale tinere
tul ui. în funcție de cerințele 
lui de a se informa, de a fi în 
permanență la curent cu mer
sul evenimentelor și de a con
știentiza nemijlocit realitățile 
politico-soc laie contemporane. 
Cei care au sesizat nevoia unei 
împliniri a orizontului Ideolo
gic al tinerilor din comune au 
fost. în primul rînd. intelectua
lii. care au manifestat, cel mai 
adesea, un interes real pentru 
întâlnirile si discuțiile pe teme 
politice, purtate în cadrul clu
burilor căminelor culturale. Îb

pagan dă. care. în informațiile 
pe care ni le-a furnizat, a subli
niat faptul că, pe lingă formele 
de muncă politico-ideologice 
amintite s-au creat. în județ, 
si așa-numitele certuri de dez
batere pe probleme, menite să 
contribuie la adîncirea cunoș
tințelor tinerilor intelectuali, 
dar si la diversificarea pregăti
rii lor. „în acest sena — ne-a 
precizat tov. Ispas Feteanu — 
cercurile de dezbateri prmăreze 
informarea si, în același timp, 
clarificarea unor probleme din 
diferite domenii Pînă acum 
fi-an ereat cercuri specializate 
in domenii ca : economia poli
tică, istoria patriei și a parti
dului, filozofie, educație moral- 
cetățeneaacă etc". în cadrul 
acestor cercuri specializate, 
participă la discuții cadrele di
dactice din comună, ingineri 
agronomi. medici, urmărind 
epuizarea, pe cît este posibil, 
a tematicii propuse. De aseme
nea. trebuie menționat carac
terul consultativ larg al propu-

desfășoără activitatea cercuri 
care dezbat aspecte ale politicii 
interne și externe a statului 
nostru. La Poarta Albă, prefe
rințele și orientările membrilor 
cercurilor s-au conturat în di
recția problematicii etice si es
tetice. Pînă âcum, aici s-au 
pus în discuție teme legate de 
unele tendințe actuale din lite
ratură si artă. De asemenea, 
una din dezbaterile care au 
stîrnlt un deosebit interes a 
fost și aceea privind orientările 
din cinematografia mondială, 
susținute de profesoara Doina 
Anker. Viitoarea discuție va 
urmări aspecte etico-sociale 
ale relațiilor lnter-umane pe 
tema : „De la politețe la eti
chetă". Cercul de morală si 
probleme cetățenești de la Gîr- 
liciv a reușit să susținută, în 
cadrul său trei dezbateri a- 
vînd ca tematică : „Profilul 
moral al tînărului de azi", „Ro
lul opiniei publice în formarea 
personalității morale", „Intere

sele generale fi cele persanale*. 
în viitor se preconizează, pe 
baza unor consultări prealabi
le, discuții pe marginea unor 
teme ca „Înțelegerea princi
pială ■ prieteniei si a d rai oi
ței„Comportarea ia familie 
și ia iocietate", „Gînduri des
pre morală*1 etc.

Ca orientare tematică, cercu
rile de dezbateri pe probleme 
specifice nu depășesc însă, cel 
puțin deocamdată, nivelul ine
rent al începuturilor. Acestea, 
de altfel, ce află în faza orga
nizării lor. mal precis în faza 
Stabilirii unor profiluri ferme, 
si nu și-au cristalizat încă me
todele de activitate adecvate. 
Vrem să semnalăm, aici, în 
primul rînd. In special pentru 
cercurile specializate, care-și 
propun un pronunțat caracter 
științific teoretic. participarea 
încă slabă a unor cadre de 
specialiști în domeniile respec
tive, care — invitate de orga
nizațiile . U.T.C. — ar putea 
conduct* nemijlocit aceste dez
bateri, imprimîndu-le o orien
tare si un nivel superioare. 
Trebuie, de asemenea, după 
părerea noastră, acordată mai 
multă atenție alcătuirii planu
rilor tematice de perspectivă ; 
spunem aceasta pentru că te
mele, fiecare, în parte intere
santă. deschizătoare de ample 
sugestii pentru particlpanți, nu 
se înlănțuie întotdeauna tn- 
tr-un sistem structurat atent 
(exemplele citate mai sus, pri
vind activitatea cercului de la 
Gîrlicîu, pot fi elocvente în 
această privință), un sistem do
tat cu articulațiile si gradațiile 
necesare, urmărind inițierea 
auditoriului treaptă cu tfeaptă, 
de la simplu la complex. 13r- 
gindu-i sistematic orizontul.

Ceea ce s-a realizat<pînă a- 
cum* se anunță, însă, de bun 
augur pentru viitor, clnd, spri
jinite si coordonate atent de 
către organele de resort ale 
Comitetului județean U.T.C., a- 
ceste cercuri vor izbuti, nu ne 
îndoim, să se afirme ca pre
zențe de Prestigiu în peisajul 
cultural al satului dobrogean. 
Generalizarea lor, în viitorul 
apropiat, va fi. în măsură să 
ridice pe o treaptă calitativ 
nouă întreaga activitate politi
că șl educativă în rlndul tine
retului din comunele si satele 
județului.

(Urmare din pag. I)

ceea ce se realizează pe scenele 
profesioniste. In zilele vacanței 
de vară mai multe brigăzi stu
dențești au organizat expediții în 
țară, au cules cintece și jocuri 
populare, au făcut prelucrări de 
folclor ; această activitate a con
stituit un sprijin prețios în alcă
tuirea repertoriilor formațiilor fol
clorice ale studenților. Este ca
zul să evidențiem, de asemenea, 
valoarea unor texte și compoziții 
de muzică ușoară, faptul că în 
acele concerte de la Cluj, Iași, 
București, realizate în întregime 
cu cîntece scrise de studenți, a 
soâzut numărul pieselor gălăgioa
se și a crescut numărul pieselor 
muzicale. Nu putem vorbi însă 
de un specific studențesc al cîn- 
tecelor de muzică ușoară, stu
denții nu au reușit să imprime 
acestor cîntece ambianța caracte
ristică lumii universitare.

A fost bine apreciată inițiativa 
acelor colective de teatru care 
s-au străduit să-i încurajeze pe 
studenții-dramaturgi, realizînd 
spectacole cu piese scrise de a- 
ceștia. S-au făcut însă multe con
cesii de genul : „Este student, f 
colegul nostru, nu-i putem refuza 
piesa”. Va trebui să îndrumăm 
colectivele de teatru în sensul 
stabilirii unei colaborări rodnica 
cu studenți care k dovedesc In
tr-adevăr dramaturgi talentati. 
care au concepții politice ferme, 
o temeinică pregătire ideologică, 
filozofică, un orizont cultura]

— Festicalurile care s-uti df» 
fățurat in centrele unicenitare au 
reuțit tă oglindeaicd dive nit at ea

aptitudinilor $t preocupărilor ar
tistice studențești ?

— Pe scenele din București, 
Cluj, Craiova, Iași, Galați, Tg. 
Mureș, Timișoara au fost pre
zentate, în cadrul festivalului, a- 
proape toate genurile artistice : 
muzică cultă, spectacole de tea
tru, de cîntece și dansuri popu
lare, de estradă, de muzică ușoa
ră ; studenții au deschis expoziții 
de artă plastică, de fotografii. 
Publicul a aplaudat formații fol
clorice de mare amploare, for
mații corale, recitatori, dansatori. 
Trebuie însă subliniat faptul că 
studenții au prezentat nu doar 
niște simple formații, ci ansam
bluri închegate, spectacole de 
înaltă ținută artistică. S-a văzut 
clar că arta studențească a deve
nit o activitate hotărît educativă, 
în stare să solicite nu numai pa
siunea, entuziasmul tinerilor care 
urcă pe scenă, eî și inventivita
tea, inteligența, cultura lor. Pu
blicul a aplaudat ansambluri stu
dențești cu o activitate perma
nentă, numărînd mai mult de 
5 000 de membri, ceea ce înseam
nă peste 50 de ansambluri fol
clorice, peste 30 de trupe de tea
tru, în jur de 100 orchestre de 
muzică ușoară cu sute de soliști. 
Pe scena festivalului, aceste- for
mații, în majoritatea lor, au ma
nifestat dorința de a avea o vi
ziune proprie, capacitatea de a 
interpreta texte dramatice, lu
crări muzicale sau coregrafice 
dintr-un unghi inedit si profund.

— La cea de a VIl-a Confe
rință pe țară a CLA-S-R-, apre- 
dindu-9e efortul multor formații 
de a căuta forme ți modalități 
mai atractive, receptivitatea a&o- 
ciafidoT studențești față de ten-

BRIGĂZILE 
COMPLEXE

(Urmare din pag. 1)

levatei sa fie împins spre limita 
sa inferioară.

Cum însă organizația U.T.C. 
și-a propus să înlesnească con
tactul cu rigorile producției ce
lor mai proaspeți salariați ai în
treprinderii — muncitorilor abia 
ieșiți de pe băncile școlii, s-a 
gîndit, în mod rațional, ca bri
găzile să-i „asimileze" treptat, să 
cuprindă periodic și absolvențiL 
abia trecuți de poarta uzinei.

La Filatura Românească de 
Bumbac din București exiști 
două brigăzi de calitate : la uni
tatea 1 secția finisaj (responsa
bilă — Maria Vînătoru), cealaltă, 
la unitatea 2 secția ring (ivind 
în frunte pe Elefteria Mihăilă). 
Au trecut mai bine de 4 luni de 
cînd cele două brigăzi au apărut 
în structura organizatorică a sec
țiilor respective. De la sine în
țeles, sarcinile lor de plan decurg 
din planul unității, neexîstînd nici 
un aspect care să le diferențieze 
acthdtatea. Avem, prin urmare, la 
îndemînă elementele necesare u- 
nei analize retrospective. Con
densate în cîteva cuvinte, conclu
ziile desprinse pot fi formulate 
astfel : nu s-au înregistrat deloc 
absențe nemotivale, maiștrii n-au 
reclamat defecte de caliiate. De 
altfel, din discuțiile avute.de co
mitetul U.T.C. pe întreprindere ’ 
(secretar al comitetului — Con
stanța Bîldea) cu șefii de secții,

rezultă că aceștia sînt pe deplin 
satisfăcuți de evoluția brigăzilor, 
vid în ele microcolective capabi
le să preia cu succes rezolvarea 
pfnhlemelnr-chele ce revin uni
tăților într-o perioadă sau alta. 
Graficele întocmite pentru fie?.a- 
re din brigăzi permit urmărirea 
în orice moment a rezultatelor 
înregistrate, făcînd totodată pu
blic efortul — sau eventualele 
datorii neachitate — ale fiecărei 
muncitoare. In asemenea even
tualitate — mă refer 1» parante
za de mai sus — opinia colecti
vă are atribuția de a interveni 
fără menajamente. soluționînd 
cu operativitate dereglările in
tervenite, încercînd să prevină 
repetarea lor.

Așa cum spuneam încă de la 
început, inițiativa constituirii bri
găzilor complexe ale calității a 
găsit teren fertil și în alte orga
nizații U.T.C. — la Uzinele 23 
August, la F.M.U.A.B-, la Meta- 
loglobus. Pe măsură ce se va 
cristaliza personalitatea acțiunii, 
ne-am propus să o extindem, fi
rește sondînd în prealabil în ce 
măsură poate să dea cele mai bu
ne rezultate acolo unde urmează 
să fie aplicată. Dacă în alte or
ganizații U.T.C. din țară există 
deja acumulată o anumită ex?**- 
riență în acest domeniu, ar H 
Util pentru noi, și cred că nu nu
mai pentru noi, să o cunoașterii, 
să putem beneficia de roadele ei.

dințele novatoare s-a arătat îtiid 
ca fuga după nou cu orice preț 
duce adesea la concesii de conți
nut in detrimentul calității, al e- 
flcacității educative a manifestă
rilor artistice. Am observat că 
festivalurile studențești din a- 
ceastă primăvară au înregistrat a- 
semenea stări de fapt.

— Nu întotdeauna formațiile 
artistice studențești reușesc să 
facă distincția între a fi modern 
și a fi la modă. Această fugă 
după nou cu orice preț înseamnă 
uneori preluarea concepțiilor 
artistice la moda, copierea unor 
maniere regizorale în jurul cărora 
s-a făcut vîlvă, în ultimă instan
ță prezentarea de spectacole ne- 
rcalizate artistic, cu un conținut 
slab. Spectacolul de idei, specta
colul-dezbatere nu a fost prezent 
Îie toate scenele festivalului, 

n viitor va trebui să acor
dăm o mai atentă îndrumare 
în alcătuirea repertoriilor forma
țiilor artistice, să sporim exigența 
față de calitatea programelor ar
tistice. în cadrul lucrărilor Con
ferinței a Vil-a a U.A.S.R. s-a 
subliniat în repetate rînduri ro
lul pe care trebuie să-l aibă fes
tivalurile și concursurile studen
țești in statornicirea gustului și 
înclinațiilor pentru frumos, să-i 
angajeze pe studenți în opera de 
propagare a valorilor culturii na
ționale și universale. Comisia 
culturală a U.A.S.R. își propune 
să întărească colaborarea cu in
stituțiile de artă, să se consulte 
cu specialiști de seamă pentru a 
înlătura neclaritățile, confuziile în 
activitatea artistică, pentru a a- 
corda un sprijin competent tu
turor formațiilor studențești.

— Pe scenele Festivalului 
s-au prezentai foarte multe cn- 
lectica de teatru. Spectacolele 
realizate du reflectat tendințele 
care și-au găsit în ultima vrem* 
expresia în teatrul studențesc 9

— Țrebuie să spunem deschis 
că multe dintre aceste spectacole 

nu au reușit să ilustrele valoa
rea pe care a cucerit-n teatrul 
studențesc în țara noastră. Este 
drept, în fața juriilor au evoluat 
colective dramatice prestigioase 
— Teatrul studențesc „Podul" 
din București, Studioul studen
țesc „Thalia" din Timișoara, 
grupul de dramă al Universității 
din Cluj etc. S-a remarcat. în 
primul rînd, orientarea către pie
se de un indiscutabil prestigiu h‘“ 
terar. Comedia shakespeariană 
a fost prezentă în repertoriul co
lectivelor de teatru, alături de 
dramaturgia românească dintre 
cele două războaie ; au fost, de 
asemenea, prezentate piese din 
dramaturgia românească contem
porană, alături de autori contem
porani de largă circulație mon
dială. Totuși, nu a fost pre
ponderent acel repertoriu de 
înalta ținută care să dezba
tă idei majore, să găsească 
pe scenă doar un alt loc, o 
altă ambianță pronice dezba
terilor care în mod curent în 
amfiteatre, cluburi, atenee stu
dențești constituie un permanent 
suhiect de colocvii. Este cazul să 
colaborăm mai mult cu âutârîf 
dramatici de prestigiu, să antre
năm membrii cenaclurilor studen
țești, regizori-studenți, sceno- 
giafi-studenți, ac ton-studenți în 
activitatea de realizare a unor 
spectacole de teatru care să con
tinue meditația diurnă a studen
ților despre sensul tinereții, des
pre valorile umane, care să con
tribuie la formarea unor atitu
dini și concepții politice ferme.

avute.de


Este imperios necesar sa

dezarmării nucleare

Vizita delegației I.R.R.C.S.
in Marea Britanie

Intervenția reprezentantului României i\CHTI[RE\ SESIUMI
in Comitetul celor 18 state COMIÎETUIUI

PREOCUPĂRI

GENEVA 8. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, trans
mite : In ședința de joi a Comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare șeful delegației brazi
liene. Sergio Armando Frazao, a 
reafirmat poziția guvernului său 
în problema exploziilor nucleare 
subterane, subliniind necesitatea 
încheierii unui acord asupra fo
losirii acestora în scopuri pașni
ce. El a relevat importanța unor 
aspecte politice Și tehnice ale 
problemei.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, a făcut o expunere cu 
privire la proiectul de interzice
re a militarizării fundului mărilor 
și oceanelor. Trecînd în revistă 
aprecierile făcute pînă acum de 
ceilalți delegați, vorbitorul a de
clarat că prin apropierea acestor 
puncte de vedere ar fi posibilă 
definitivarea unui text de acord.

în intervenția sa, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, reprezen
tantul Republicii Socialiste 
România a arătat că este im
perios necesar ca în actuala e- 
tapă a negocierilor Comitetu
lui să Se acorde o atenție pri
mordială dezarmării nucleare.

Vorbitorul a făcut cunoscut 
că țara noastră sprijină efor
turile îndreptate în direcția a- 
bolirii folosirii armelor nu
cleare, a interzicerii experien
țelor nucleare subterane, în
cetării producției acestora, re
ducerii și lichidării stocurilor 
de arme nucleare, creării de 
zone denuclearizate, limitării și 
reducerii sistemelor strategice 
afensive și a sistemelor defen
sive de arme antirachetă și se 
pronunța împotriva folosirii 
in scopuri militare a fun
dului mărilor și oceanelor, 
încheierea unui acord privind 
interzicerea expresă a armelor 
nucleare ar fi o concreti
zare a normelor generale ale 
legalității care trebuie riguros 
respectate de toate statele. 
Este t necesar ca documen
iul, ce va fi elaborat de Co
mitetul celor 18, să fie înzes- 
rat cu forța juridică obliga- 
:orie, care să-1 impună res
pectului universal, cu putere 
de lege. în acest context, 
România acordă o importanță 
deosebită problemei garanțil
or de securitate pentru statele 
îeposesoare de arme nucleare, 
împreună cu numeroase alte 
state, România a considerat 
?i consideră că țările care prin 
Tratatul de neproliferare re
nunță la armele nucleare au 
:oate temeiurile să obțină ga
rantarea efectivă a securită
ți lor. Apare pe deplin legi
uni, a spus reprezentantul ro
mân, ca statele posesoare de 
irme nucleare să-și asume o- 
^ligația de a nu folosi nicio
dată, sub nici un pretext, a- 
zeste arme împotriva țărilor 
nenucleare, de a nu le ame- 
linta cu folosirea lor.

Referindu-se la problema 
încetării experiențelor subte
rane cu arma nucleară, a că-

de a ajunge 
dorința pu- 
în primul 
deci între-

ror continuare nu face decît 
sa agraveze cursa înarmărilor 
atomice, vorbitorul a arătat că 
elaborarea unui acord interna
țional în acest domeniu de
curge din necesitatea de a duce 
pînă la capăt o acțiune în
cepută în urmă cu șase ani, 
cînd a fost încheiat Tratatul 
de interzicere a experiențelor 
cu arme nucleare în atmos
feră, spațiul extraatmosferic și 
sub apă. După părerea dele
gației române și a unui mare 
număr de alte state, atît la 
O.N.U. cît și în Comitetul ce
lor 18 considerentul lipsei unui 
sistem adecvat de control nu 
reprezintă un argument con
vingător și nu poate justifica 
amînarea încheierii acordului 
de interzicere a experiențelor 
subterane cu arme nucleare, cu 
atît mai mult cu cît știința 
și tehnica au făcut progrese 
serioase care reflectă teza po
sibilității de verificare prin 
mijloace moderne de detectare 
și identificare. Chestiunea, a 
arătat ambasadorul român, 
este esențialmente politică. Re-, 
zolvarea ei depinde de voința 
politică a statelor 
la un acord, de 
terilor nucleare, 
rînd. Se impune
prinderea unor negocieri in
tense, laborioase în problema 
încetării experiențelor subte
rane, așa cum pfevede șî re
zoluția Adunării Generale a 
O.N.U. din decembrie 1968 care 
cere Comitetului să prezinte 
un raport la sesiunea a 24-a 
care să înfățișeze rezultatele 
concrete ale negocierilor. In a- 
cest sens, delegatul român a 
menționat că în momentul de 
față Comitetul celor 18 dis
pune, spre deosebire de sesiu
nile precedente, de un docu
ment de lucru prezentat de 
Suedia privind conținutul unui 
tratat de încetare a experien
țelor nucleare subterane care 
cuprinde sugestii concrete, in
clusiv în domeniul controlu
lui. Documentul suedez si
tuează chestiunea interzicerii 
experiențelor subterane în 
contextul mai larg al încetării 
cursei înarmărilor nucleare și 
reafirmă principiul potrivit că
ruia roadele folosirii pașnice a 
tehnologiei nucleare, trebuie 
să fie accesibile tuturor păr
ților la tratat, iar resursele eli
berate, ca urmare a înfăptui
rii unor astfel de măsuri, să 
fie canalizate în direcția dez
voltării sociale și economice a 
țărilor în curs de dezvoltare.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că delegația română

consideră că una din măsurile 
menite să contribuie la evita
rea primejdiei folosirii arme
lor nucleare o reprezintă crea
rea de zone denuclearizate ia 
diferite regiuni ale lumii. în
soțită de angajamentul stane
lor nucleare de a nu folosi 
armele atomice impotrivz sta
telor participante și - n 
unor garanții adecvate de ?•-»• 
pectare a statutului de den 
clearizare. România, a striv • 
niat el, a salutat realizarea 
Tratatului pentru interz.cerca 
armelor nucleare in America 
Latină și sprijină propunerile 
de instituire a unor asemenea 
zone în Europa. Africa și in 
alte părți ale globului. Docu
mentul de lucru prezentat de 
delegația Mexicului, privind 
realizarea acestui tratat, sinte
tizează o experiență pozitivă, 
utilă pentru eforturile care se 
depun în vederea creării de 
zone denuclearizate și în alte 
părți ale lumii.

Am dori să 
prilej, a spus 
român, pentru 
legației mexicane felicitări in 
legătură cu intrarea in vigoare 
a acestui tratat, fapt ce încu
nunează eforturile depuse de 
statele A meri ci i Latine pe 
parcursul mai multor ani și la 
care Mexicul și-a adus o pre
țioasă contribuție.

Militind cu consecvență pen
tru instaurarea unui climat 
sănătos, de destindere, înțele
gere și cooperare intre statele 
balcanice, România a făcut 
propuneri, care continuă să 
fie actuale, privind transfor
marea acestei regiuni geogra
fice într-o zonă de bună ve
cinătate, liberă de arme nu
cleare. Transfarmare4 câ
nilor într-o reeă a d
colaborări: ir ierna >
declarat vvtaknk ar «r>*. 
intereselor tutmr (Britar taft» 
canfcc. ta mtadl ttovt w 
reprezenta r» aBUrtaatir taM*> 
nată ie r—IlTini 
pe continent»!
România dorește să-și ajuCî 
contribuția la inlâpluire?» a- 
cestui obiectiv, care »£ afîă 
în deplină consonanță cu de
zideratele majore ale națiuni
lor de a trăi intr-o lume a 
păcii. în care pericolul arme
lor nucleare sâ fie înlăturat 
pentru totdeauna.

EXICUTIV U F.M J.D.
VIU INTERES FATĂ DE
INIȚIATIVA
ORGANIZA

urc. DE A
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folosim acest 
reprezentantul 

a exprima de-

ROTUNDA
SECURITĂȚII EUROPE*

Membrii au ho-
târit ca lucrările conferinței 
să fie întrerupte in ziua de -3 
mai. pentru a fi reluate la 3

Tovarășul
Emil Drăgănescu

• ÎNTREPRINDEREA sovie
tică de comerț exterior „Prom- 
m aș import" a încheiat un con
tract cu firma finlandeză „Va
lone Kone4' pentru importul de 
instalații necesare industriei 
forestiere sovietice. O parte a 
Instalațiilor achiziționate vor 
fi livrate de firma finlandeză 
încă în cursul acestui an. iar 
lichidarea contractului *e va 
face în anul 1970.

continuă vizita
in Suedia

STOCKHOLM 8 (Ager
pres). — Continuîndu-și vi
zita oficială în Suedia, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a 
fost oaspetele uzinelor chimi
ce „Mo Oph Damsjo“ și „U- 
nifos ab" din Stenungsund. 
Uzina „Mo Och Damsjo“ este 
specializată în fabricarea de 
produse petrochimice și or
ganice, iar uzina „Unifos ah“ 
— în producția de polietile
nă de înaltă presiune. Cu a- 
ceastă ocazie, a avut loc un 
schimb de informații și s-au 
discutat probleme privind sta
bilirea unor forme de coope
rare reciproc avantajoase în
tre firmele suedeze și între
prinderile românești din do
meniul petrochimiei.

• O delegație a Partidului Co
munist din Austria, condusă de 
Franz Muhri, președintele parti
dului, a făcut o vizită la Roma, 
la invitația Partidului Comunist 
Italian.

Oaspeții austrieci au avut con
vorbiri cu o delegație a P.C.I. 
condusă de Enrico Berlinguer, 
secretar general adjunct al P.C.I.

• GUVERNUL. Somaliei con
dus de Mohamed H^c. Ibrahim 
Egal a demiiirtiat. agen
ția A-N-S.A Prese, in tele Re
publicii Somalia. Abdirashid 
AJi Shemwrke a ceruî premie
rului sl-si IndepUxir4«c2 în con
tinuare funcțiile la forma
rea unei noi eefaine guverna
mentale. Aceas demisie a gu
vernului de la Mogadiscio este 
o consecHU constitutionalâ a 
reînnoirii Adunări! Naționale. 
Ehină cum s-a mai anunța!. 
Adunarea Națională a fost de
semnată cu Drilei-aț alegerilor 
legislative generale de la 26 
martie a.c. Potrivit observato
rilor* din Mogadiscio. Egal va fi 
din nou desemnat cu formarea 
noului cabinet.

Scrisori 
către președintele 

Braziliei
• UN GRUP de M de ziariști 

si zeci de scriitori brazilieni au 
adresat scrisori președintelui 
republicii in care apreciază că 
pensionarea anticipată, din mo
tive politice, a unor profesori 
universitari și oameni de știință» 
riscă să accentueze tendința in
telectualilor brazilieni de a se 
sta Dili in străinătate.

Agenția France Presse men
ționează că asemenea măsuri au 
fos: luate împotriva a 67 de pro
fesori si oameni de stiintă din 
Rio de Janeiro si Sao Paulo.

PARIS: Diplomă 
pentru ștandul 

României

Recunoașteri 
semnificative..

• LA ÎNCHIDEREA Tîrguiui 
Parisului, Andre Mercier, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare al acestuia, a remis di
rectorului standului României, 
Lucian Popoviei. Diploma de 
onoare, în semn de apreciere 
pentru participarea reușită a 
țării noastre la această impor
tantă manifestare comercială, 
la care au fost prezente 51 de 
țări.

Standul românesc de la Tlr- 
gut Parisului a cunoscut o con
siderabilă afluență de vizitatori,

Intr-o declarație făcută joi la Londra, ministrul afacerilor 
îxterne al Marii Britanii, Michael Stowart, a dezmințit zvonurile 
?u privire Ia o eventuală lărgire a Asociației europene a libe- 
rtilui schimb. Stewart a precizat că guvernul englez a fost întot
deauna gata să discute propunerile unor acorduri comerciale de 
genul celor făcute în luna februarie 1968 de către Franța și 
R.F.G., cu condiția ca aceste acorduri să fie propuse în comun 
le către toate tarile membre ale C.E.E. și să constituie în același 
timp un prim pas spre admiterea Angliei în Piața comună.

LONDRA 8. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rod eseu, trans
mite : în cadrul vizitei pe care 
o face în Marea Britanie la invi
tația Comitetului Executiv al 
Partidului Laburist, delegația In
stitutului român pentru re
latate culturale cu străinătatea 
țIJLR_C.S.) condusa de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al CC. al P.CJL. ■ fost 
prumtă joi dimineață la Trans
port Home, sediu] ceatral al 
Pastednhii Laburist Cu acest pri- 
teț. membrii delegației române au 
avut o convorbire cu Harry Ni- 
cboLs, secretar general al Parti- 
onim Laburist 0 cn alts memnri 
it conducerii acestma.

Ir. crrrsul dapă-amrrri de’e- 
tiția LRJLC-S. a anxtat h «u- 
crir.- Camerei Comandor ta ca- 
drW vi-rora praBul Bl .aera, Hj- 
ndd Wte - ;; rr--cirri ai
țrtenoiu: an la inter

pelări ale deputaților în proble
me interne și internaționale. A 
avut loc, de asemenea, o între
vedere cu Eirene White, mem
bru al Parlamentului, președinte
le Partidului Laburist. La palatul 
Westminster, oaspeții români au 
avut o întrevedere cu Horace 
King, președintele Camerei Co
munelor.

Joi seara, George Brown, lider 
adjunct al Partidului Laburist, a 
oferit in cinstea delegației româ
ne o recepție în saloanele Came
rei Comunelor, la care au parti
cipat membri ai Comitetului L- 
xecutiv al Partidului Laburist, 
membri ai guvernului, deputați 
laburiști. membri ai Consiliului 
General al T.U.C., conducători 
ai unor mari organizații sindicale. 
Au luat parte, de asemenea, Va- 
sile Pungan. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Lon
dra |i membri ai Ambasadei ro
mâne.

PRIJPIhfRI UE F.N.E.
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URBANISTICE 
LA PRAGA

Astăzi se sărbătorește 

cea de-a XXIV-a aniver

sare a eliberării Ceho

slovaciei de sub jugul 

fascist.

In primele patru huu 
an ului. forțele Paiet Lao din 
Laos au repurtai o serie de 
succese in iupU de apărare 
a teritoriilor Laoțiene elibera
te. Agenția de presă a forțe
lor Paiet Lao anunță că in 
timpul luptelor partea 
sd a sufent pierderi 
meni. De asemenea, 
Paiet Lao ou doborit 
avioane, au capturai 
nuri ți au distrus 50 
namente ți 15 vehicule mili
tare.

Pe de altă parte, agenția 
citată adaugâ că avioanele a- 
mericane au lansat o mare 
cantitate de bombe asupra o- 
roșului Xieng Quang, precum 
ji a altor localități. Mai mulfî 
locuitori au fost uciși. Numai 
în cursul unui bombardament 
efectuat de americani în luna 
martie asupra regiunii Muong 
Kham au fost ucise 138 per
soane civile.

adcer- 
în ofl- 
forțele 
51 de 

15 tu- 
canto-

• MINISTRUL apărării 
al S.U.A.. Melvin Laird, a 
declarat că .j*âmîne încă 
mult de făcut-* pentru a în
lătura total discriminarea 
rasială din riadul forțelor 
armate americane. Laird a 
menționat că la ora actuală 
negrii constituie 9.2 la suta 
din efectivul forțelor arma
te americane, dar în riodul 
ofițerilor numărul cetățeni
lor de culoare nu depășește 
3.3 la sută. în forțele navale 
este de 0,4 la sută.
BEIRUT. Un purtător de cu- 

vînt/ al armatei libaneze a anun
țat miercuri seara că incidentele 
dintre un grup înarmat aparți
nând organizației de rezistență 
palestiniene „Al Saika“ și o uni
tate a trupelor libaneze s-au în
cheiat. Tulburările cele mai gra
ve au avut loc în regiunea Has- 
baya, din sudul țării. Incidentele 
s-au soldat cu moartea unei per
soane din rîndurile forțelor de 
ordine și cu un mort și trei ră
niți de partea celor aparțmînd 
organizației „Al Saika".

s Lvietnameze propriu său regim 
poLne; Vietnamul de sud va 
promova o politică externă de 
pace și neutralitate, va duce o 
poi.r. că de buna vecinătate cu 
Lac iul $i Cambodgia, va stabili 
relații diplomatice, economice și 
culturale cu toate țările fără de
osebire de regimul lor politic și 
social, inclusiv cu Statele Unite, 
pe baza celor cinci principii ale 
coexistenței pașnice ; reunificarea 
Vietnamului va fi înfăptuită în 
mod treptat, pe cale pașnică, pe 
baza discuțiilor și acordurilor 
dintre cele două zone, fără ames
tec străin ; pînă la reunificarea 
pașnică a Vietnamului, ambele 
zone sur stabili între ele relații 
normale pe baza respectului re
ciproc, se vor abține de la parti
ciparea la alianțe militare cu sta
te străine și nu vor permite altor 
țări să disloce pe teritoriul aces
tor zone trupe și să construiască 
baze militare ; lichidarea conse
cințelor războiului, discutarea 
problemei eliberării prizonierilor 
de război, recunoașterea răspun
derii StiTcîcr Unite pentru dau- 

mn ta —ti i>'~l zers- .

rizbe* lie Statd/ar Unite și celor-
iLt* țăn aliate lux-.

După prezentarea propunerilor, 
Tran Boa Kiem a declarat că
principii'e și conținutul acestei 
» Jutu globale formează un tot și 

ccrcsfund în întregime 
.î/*pturi!nr naționale ale poporu- 
ssu vietnamez și intereselor păcii 
Eaondiale.

Campania pentru desemnarea 
candidatilor la președinția Franței

Cair.-?nia de dpwarc a candidatilor la președinția re- 
peHteri. ia vederea alegerilor care vor avea loc in Franța 
la I anaie a_c- esle însoțită in ultimele zile de numeroase 
luări de poxilie. «izind realizarea unei regrupări a forțelor.

Cartea Dr*Ț>rr*, een^daiul 
Porrid^ri a sd m
hațeieagâ mirerwi seara, intr-o 
alocuțiune roerită la tia po«t de 
radio periferic, rd eZ w fi dispus 
sd se rrîragK dacă irrerid prim- 

ifendn France, ar ac
cepta sd candideze fi deci aceas
tă candidaturi ar re^bca unita
tea stm^a. Meridcs France con
tinuă, insa, vi păstreze tăcerea 
asupra prcĂccifior alt. dlnd asi
gurări că nu n luat nici o hotă- 
rire cu pricise la o eventuală 
candidatură ți că nici nu se gin- 
dcțte la aceasta.

La rindul sau. Comitetul di
rector al republicanilor indepen
denți a aprobat, miercuri scara, 
hotârirea lui Ciscerd D Estaingf 
care anterior a luat poziție iu fa
voarea candidaturii fostului prim- 
minixtru, Georges Pompidou. Co
mitetul director a lansat, de ase
menea, un apel către familia li
berală ți centristă", chemind-0

să se unească ți xd sprijine can
didatura lui Georges Pompidou, 
candidind astfel la formarea „u- 
nei largi majorități indispensa
bile pent iu a face față probleme
lor economice fi sociale care stau 
in fața Franței".

Presa pariziană de joi acordă 
spații largi eventualei candida
turi a președintelui interimar, 
Alain Poher, și consecințelor pe 
cage ea le-ar putea avea. „Dacă 
este vorba — scrie ziarul „Le 
Figaro" — de a prelungi victo
ria lui „nu", cum se exprimă ra
dicalii, atunci președintele inte
rimar este incontestabil cel mai 
bine plasat... Totuși, continua 
ziarul, Alain Poher reflectează 
încă. Dacă ar fi ales, fără îndo
ială A. Poher nu ar putea să se 
acomodeze cu actuala adunare" 
(în care majoritatea o dețin spri
jinitorii candidaturii lui Georges
Pompidou).

Drumul de la aeroport pînă la 
intrarea în vechiul burg nu ofe
ră nimic spectaculos, în afară 
poate de viteza cu care go
nesc, în ambele sensuri, limuzi
nele și autocamioanele. De o 
parte și de alta a șoselei se 
scurg șiruri nesfîrșite de case 
mărunte care nu se disting prin- 
tr-un stil aparte, ca și cum n-ar 
face corp comun cu Praga. Cu- 
rînd șoseaua se populează, tra
ficul devine mai intens, șoferul 
începe să tempereze accelera
torul.

Din capul locului te izbește 
contrastul dintre prezenja impu
nătoare, tăcută, a zidurilor de 
piatră, cu încărcătura lor de is
torie seculară, și ritmul trepi
dant al viefii moderne pe care 
o trăiește orașul de pe malu
rile Vltavei. Străzile înguste pe 
care circula spre sfîrșitul seco
lului trecut tramvaiul cu cai sînt 
astăzi copleșite de mulțimea 
zgomotoasă și de circulația ne
întreruptă a autovehiculelor ; 
traficul diurn devine pe zi ce 
trece mai complicat. Cine își 
mai amintește acum de vremu
rile cînd tramvaiul electric in
ventat de inginerul Krizik cir
cula cu 15 km pe oră pe un 
traseu de numai cîjiva kilo
metri ?

Astăzi metropola pragheză 
are de făcut fajâ unor proble
me ce |in nemijlocit de circu
lație și urbanistică. Creșterea 
masivă a populației, înmulțirea 
rapidă a automobilelor de dife
rite tipuri și dimensiuni ame
nință sâ sufoce pur și simplu 
traficul pe arterele principale. 
Evident, în condițiile unui an
samblu urbanistic închegat care 
si-a păstrat prin grija generații
lor pitorescul neasemuit al ce
tății de odinioară — cu varieta
tea de stiluri, de la siluetele go- 
t ce pi«ă la încărcătura boro- 
Cuhs, r.-i este nici simplu si nici 
v«or să gâsesti scVi/e cele mai 
ocecvate pentru reze-’vorea e- 
axrtiei asigurării unui trafic in
tens si bine oraonizat de pietoni 
ș? vehicule. Eai’ii praghezi stu
diază de cîțiva ani modalități 
diferite pentru ieșirea din acest 
impas. Cifrele pe care ei le 
furnizează sînt pe deplin edi
ficatoare și cer măsuri grabni
ce. Poate sâ pară neverosimil, 
dar numai la Praga mijloacele 
publice de transport deservesc 
mai mclti călători decît cele 
de pe întreaga rețea de cale 
ferată a Cehoslovaciei. In fie
care an se efectuează în capi
tala Cehoslovaciei nu mai puțin 
de 575 milioane de călătorii cu 
tramvaiul, cu autobuzul sau 
troleibuzul. O comparație ar fi 
grăitoare : la Viena cifra este 
de 4ă5 milioane, iar la Mun-

chen doar de 293 milioane de 
călători.

Cineva a asemănat Praga cu 
o imensă clepsidră. în anumite 
ore din zi circulația se concen
trează masiv în străzile centrale, 
ceea ce dă loc la inerente gî- 
tuiri. S-a calculat că 45 la sută 
dintre călători se urcă și coboa
ră, s-au efectuează transbordărî, 
în centru, iar o bună parte din 
ei traversează arterele centrale.

Totuși pentru moment, cel pu
țin în cifre, situația este încă ac< 
ceptabilâ din punctul de ve
dere al raportului dintre numă
rul de locuitori al orașului și cel 
ol posesorilor de autombile. Dar 
lucrurile evoluează pe măsura 
ce crește numărul de autoturis
me. Industria de automobile 
cehoslovacă, care în ultimii ani 
a realizat un adevărat salt can
titativ, își dezvoltă simțitor pro
ducția pe temeiul creșterii pro
ductivității și al investițiilor.

Specialiștii cehoslovaci care 
studiază această problemă com
plexă au și recomandat o serie 
de măsuri pe care edilii orașu
lui au început să le pună în a- 
plicare. Pentru a separa în cît 
mai mare măsură cu putință mij
loacele de transport publice de 
cele individuale se preconizează 
construirea unor trasee subtera
ne și a mai multor pasaje de ni
vel. Unele au și fost date în ex
ploatare, altele se construiesc. 
Mai multe linii de tramvai și 
autobuze au fost desființate, 
deși după cît se pare, pentru 
încă multă vreme, Praga nu va 
renunța la liniile de tramvai. Pe 
morile bulevarde vor circula 
outobuze-expres.

Cîteva sute de milioane de 
roane au fost alocate pentru 
construirea unor noi șosele, pen
tru lucrări edilitare de amploare^ 
și pentru amenajarea unui mare 
număr de locuri de parcare. 
Multe din aceste lucrări se rea
lizează prin munca voluntară 
prestată de cetățeni. Există în a- 
ceasta privință o veche tradiție 
în rîndurile praghezilor. S-a 
calculat bunăoară că în ultimii 
20 de ani ei au efectuat în total 
un miliard de ore de muncă vo
luntară, ceea ce s-a concretizat 
în importante obiective urbanis
tice, edilitare. La lucrările ce se 
desfășoară în prezent pentru 
„defrișarea' traficului rutier, nu
mai cetățenii din raionul Pra- 
ga-6 s-au angajat să presteze 
120 000 ore de muncă voluntară. 
Fără îndoială tineretul este, ca 
de obicei, prezent la aceste ac
țiuni menite să redea străzile Aw 
băfrînei capitale traficului nor
mal de care au atîta nevoie. în 
convorbirile pe care le-am avut 
la Praga Cu arhifeefi și gospo-4 
dări ai orașului, aceștia și-au 
exprimat convingerea că hărni
cia, tenacitatea și ingeniozita
tea vor putea concura cu succes 
la realizarea celor mai potrivi
te opțiuni urbanistice chemate 
să asigure coexistența armoni
oasă dintre comorile vechi și rit
murile noi ale „orașului cu o 
sută de turnuri',

DIC BABOIAN

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAVȘESCU, secretar general dl Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul 
ION CHEORCHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
ol Republicii Socialiste România, au adresat tovarășului LUDVIK 
SVOBODA, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, tova
rășului GUSTAV IIUSAK, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, și tovarășului OLDRICH 
CERNIK, președintele Guvernului Republicii Socialiste Ceho
slovace, o telegramă de felicitări în care se spune :

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversari a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România, poporului român și al nostru 
personal, vă transmitem dumneavoastră și popoarelor ceh și slovac 
un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.

Totodată, adresăm popoarelor Cehoslovaciei frățești urări de 
succese sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia. în 
dezvoltarea economiei, științei, culturii, a democrației socialiste, 
in întreaga operă de întărire a orînduirii socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare frățească dintre partidele și țările noastrp se vor dez
volta cu succes și în viitor, corespunzător intereselor fundamentale 
și aspirațiilor popoarelor român și cehoslovac, în interesul unității 

1 țărilor socialiste, al. cauzei socialismului și păcii în lume.

R. P. MONGOLA. Din noul peisaj al Ulan-Batoruluî

PRAGA 8. — Coresponden
tul Agerpres, Eugen lonescu, 
transmite : Cu prilejul „Zilei 
eroilor", reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stai 
din localitățile cehoslovace, 
Brno, Banov, Pustimer, Zvo 
len, Cromeriz, Lucenec, Pies- 
tany și Humpolec au depus 
coroane de flori la mormin 
tele și monumentele ostașiloi 
români căzuți în luptele îm
potriva fascismului pentru e- 
liberarea Cehoslovaciei.

Totodată, au depus coroane 
colonel Petru Rotariu, atașat 
militar al Republicii Socia
liste România la Praga, mem
bri ai Ambasadei române.

La depuneri au fost de 
față reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ofițeri superiori ai Armatei 
Populare Cehoslovace, nu
meroși cetățeni, pionieri.
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