
W

•#1

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ci me ia 
tineretului

jrrc, iii

■■

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6507 8 PAGINI — 30 BANI SÎMBĂTĂ 18 APRILIE 1970

Ir

ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ CENTENARULUI

NAȘTERII LUI VLADIMIR ILICI LENIN

Cente nărui nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin, căruia po
porul român, alături de în
treaga omenire progresistă îi 
aduce un înalt și vibrant 
omagiu, a fost aniversat, vi
neri după-amiază, printr-o a- 
dunare festivă organizată în 
Sala Palatului de către Comi
tetul municipal București al 
Partidului Comunist Român. 
In zilele premergătoare sărbă
toririi acestui eveniment, în 
toate orașele și comunele țării, 
în întreprinderi și instituții, 
cămine culturale, case de cul
tură, școli și universități, în 
unități militare, au avut loc 
numeroase manifestări cu pri
lejul cărora a fost evocată fi
gura luminoasă a lui Vladimir 
Ilici Lenin, subliniindu-se mă
reția și invincibilitatea ideilor 
marxism-leninismului, bogate
le tradiții de luptă revoluțio
nară ale clasei noastre mun
citoare, ale oamenilor muncii 
din România, aplicarea crea
toare, la condițiile concrete 
ale țării noastre, a teoriei 
marxist-leniniste de către 
Partidul Comunist Român.

Pentru sărbătorirea cente
narului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin, scena Sălii Pala
tului a fost pavoazată festiv, 
cu mari drapele roșii și trico
lore și datele mareînd un se
col : 1870—1970. In centru — 
chipul lui Lenin, discipol cre
dincios si continuator strălucit 
al lui Marx și Engels, înflăcă
rat conducător al proletaria
tului, înalt exemplu de slujire 
devotată a luptei pentru eli
berarea celor ce muncesc de 
exploatare și asuprire, pentru 
libertate socială și națională, 
gînditor revoluționar creator, 
personalitate proeminentă a 
istoriei universale.

Intîmpinați cu aplauze pu
ternice, însuflețite, în prezi
diul adunării festive au luat 
loc tovarășii: Nicolae
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-M izil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, llie Ver
deț, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Dumitru Popa, Leon
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile 
Miron 
Iliescu.

De
parte din prezidiul adunării 
Constantin Pîrvulescu, Chi-

vu Stoica, Mihai Cruce a- 
nu, Gheorghe Velcescu, Vasi- 
le Bîgu, Ion Schmidt, vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, Miron 
Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste 
România, Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, acad. Ștefan 
Milcu, prof. univ. Ladislau 
Banyai, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozito
rilor, Nicolae Bănică, munci
tor la Uzinele „Vulcan".

Au luat loc, de asemenea, 
în prezidiul adunării, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și A. P. 
Kosulnikov, conducătorul de
legației Asociației de priete
nie sovieto-române prezentă 
în țara noastră cu prilejul 
aniversării centenarului naște
rii lui Lenin.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ai Comitetului Central 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și alte per
sonalități ale vieții noastre po
litice, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din Româ
nia, conducători de instituții 
centrale de stat și obștești, 
cadre ale activului de partid 
și ale organizațiilor de masă, 
generali și ofițeri, oameni de 
știință, cultură și artă, 
meroși oameni ai muncii 
întreprinderile Capitalei.

Erau prezenți șefi de
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R.

In aplauzele vii și îndelun
gate ale asistenței a luat cu- 
vîntul secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In repetate rînduri, cuvinte
le secretarului general al

nu- 
din

mi-

Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Constantinescu, Ion

asemenea, au făcut

(Continuare în pag. a IV-a)

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Aniversăm anul acesta, la 22 aprilie, 
împlinirea unui secol de la nașterea ge
nialului gînditor și conducător revoluțio
nar marxist — Vladimir Ilici Lenin.

încă din tinerețe Lenin și-a consacrat 
viața luptei pentru eliberarea socială și 
națională a popoarelor din Rusia țaristă, 
cauzei revoluției proletare și făuririi co
munismului. Desfășurîndu-și activitatea 
revoluționară la sfîrșitul secolului al 
XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, 
Lenin a analizat în mod științific, pe 
baza materialismului dialectic și istoric, 
condițiile economice și sociale din acea 
vreme și a dezvoltat în mod corespun
zător marxismul în noua etapă de evo
luție a societății.

O atenție deosebită a acordat Lenin 
studierii structurii societății rusești, ten
dințelor de evoluție a relațiilor de pro
ducție din Rusia, perspectivelor dezvol
tării capitalismului în această țară. Tot
odată el a studiat atent caracteristicile 
și stadiul de dezvoltare a țărilor capita
liste avansate; ducînd mai departe, în 
mod creator, analiza lui Marx și Engels 
asupra capitalismului, el a desprins tră
săturile noi ale acestuia la începutul 
veacului nostru, punînd în evidență ele
mentele care defineau intrarea societății 
burgheze în etapa imperialismului, pre
cum și implicațiile economice, sociale și 
politice generale determinate de aceasta.

In mod firesc, pornind de la aceste 
descoperiri teoretice, Lenin a ajuns Ia 
obiectivele noi ce se puneau în fața pro
letariatului în lupta sa revoluționară, a 
fundamentat necesitatea, modul de orga
nizare, precum și principiile ideologice 
și politice ale partidului de tip nou ca
pabil să mobilizeze și să conducă la vic
torie clasa muncitoare, masele populare 
împotriva exploatatorilor. Din analiza 
raportului internațional de forțe, care 
relevă dezvoltarea inegală și în salturi 
a țărilor capitaliste, V. I. Lenin a des
prins totodată concluzia, de uriașă în
semnătate pentru interesele proletaria
tului — a posibilității victoriei la în
ceput a revoluției și construcției socia
lismului într-o singură țară.

Adversar neîmpăcat al închistării dog
matice, Lenin a fost un militant neobo
sit pentru nou, atît în teorie, cît și în 
practică. El și-a întemeiat tezele și con
cluziile teoretice, atît pe studiul vieții, 
cît și pe cunoașterea și generalizarea 
celor mai noi date ale științei, pe tot

ceea ce era mai avansat în cunoașterea 
umană și practica socială contemporană, 
întreaga operă leninistă reflectă preocu
parea autorului de a-și confrunta ne
contenit opiniile, părerile cu schimbările 
care aveau loc în realitate, cu noile des
coperiri pe plan mondial, și de a le a- 
dapta în permanență dezvoltării socie
tății și cunoașterii științifice. El privea 
teoria lui Marx, după propria expresie, 
nu ca ceva dat o dată pentru totdeauna, 
ca ceva „intangibil** și „definitiv înche- 
iat“. Referindu-se la cunoscuta sublinie
re pe care au făcut-o Marx și Engels cu 
privire la faptul că teoria marxistă nu 
trebuie considerată o dogmă, ci o călăuză 
în acțiune, Lenin arăta că „această teză 
clasică subliniază o latură a marxismu
lui care de foarte multe ori este scăpată 
din vedere. Și — adăuga el — prin faptul 
că o scăpăm din vedere facem ca marxis
mul să devină ceva unilateral, îl defor
măm, îl transformăm în ceva mort, îi 
răpim sufletul lui viu, subminăm bazele 
lui teoretice fundamentale — dialectica, 
teoria dezvoltării istorice multilaterale și 
pline de contradicții, îi subminăm legă
tura cu. problemele pracțice, concrete ale 
epocii, care se pot schimba la fiecare 
nouă cotitură a istoriei**. Tocmai datori
tă acestui mod de gîndire creator, a aces
tei metode dinamice de studiere și înțe
legere a realităților sociale, Lenin a pu
tut duce mai departe monumentala ope
ră a lui Marx și Engels, îmbogățind cu 
teze și concluzii noi, de o deosebită va
loare, tezaurul teoriei și practicii revo
luționare.

înțelegerea în acest fel a marxism-le
ninismului, a rolului teoriei și a rapor
tului ei cu practica este în zilele noastre 
de o actualitate stringentă. Sub ochii 
noștri, în lumea contemporană 
schimbări de o uriașă amploare 
funzime care se succed cu mare 
tate, atît în viața socială, cît și 
direa oamenilor, în cunoașterea 
fică, în relațiile internaționale. Asistăm 
la un proces de proporții fără precedent 
în care popoarele se ridică la o viață 
nouă, hotărîte să-și conducă libere și in
dependente propriul destin, în care uriașe 
forțe sociale de pretutindeni intră în a- 
rena mondială, participînd activ la lupta 
pentru democrație, pentru progres și 
pace. (Vii aplauze). Problema trans
formării revoluționare * a societății se 
pune tot mai acut, ridicînd în 
fața clasei muncitoare, a partidelor 
comuniste, a tuturor forțelor progre- 

sarcini deosebită

au loc 
și pro- 
rapidi- 
în gîn- 
științi-

complexitate. Mai mult ca oricînd, în 
aceste condiții, partidele comuniste nu-și 
pot îndeplini misiunea lor istorică decît 
acționînd în spirit creator, dezvoltînd 
necontenit tezaurul gîndirii marxist-le- 
niniste, străduindu-se să găsească răs
punsuri concrete la realitatea vie de as
tăzi, să descopere soluțiile cerute de 
lupta revoluționară din zilele noastre.

Lenin s-a afirmat, totodată, ca un re
marcabil organizator și conducător al 
proletariatului în lupta pentru cucerirea 
puterii și făurirea societății comuniste. 
Pentru prima oară, sub conducerea sa, 
a partidului făurit de el, clasa munci
toare din Rusia țaristă a obținut victoria 
în înfruntarea cu clasele exploatatoare, 
a răsturnat definitiv lumea veche, a de
venit stăpînă în stat. Ideile sale au prins 
viață, au devenit realitate vie în crea
rea puterii sovietelor — primul stat 
muncitoresc țărănesc din lume — s-au 
materializat, ca urmare a luptei po
poarelor sub conducerea partidelor co
muniste, în victoria revoluției proletare 
într-un șir ae țări care constituie astăzi 
sistemul socialist mondial.

O atentie deosebită a acordat Lenin 
dezvoltării mișcării revoluționare inter
naționale, intensificării luptei celor ce 
muncesc pentru drepturi și libertăți de
mocratice, pentru eliberare socială și na
țională, împotriva exploatării și asupririi, 
a imperialismului. De asemenea, el a 
relevat însemnătatea deosebită a luptei 
popoarelor pentru scuturarea jugului co
lonial, prevăzînd cu o deosebită clar
viziune desfășurarea ulterioară a eveni
mentelor, uriașa amploare a acestei miș
cări care avea să ducă la destrămarea 
și prăbușirea rușinosului imperiu colo
nial, la apariția pe harta politică a lu
mii și la afirmarea în viața internațională 
a zeci și zeci de noi state independente 
pe toate continentele.

Nu se poate evoca personalitatea uriașă 
a lui Lenin fără a releva deosebitele sale 
calități umane și, în special, loialitatea pe 
care o manifesta față de tovarășii de 
muncă. După cum se știe, chiar față de 
cei cu care avea controverse și polemici 
ascuțite, Lenin păstra o atitudine civi
lizată, de considerație și respect. Cei 
care l-au cunoscut vorbesc de marea lui 
simplitate și modestie, de grija lui caldă, 
tovărășească, față de oameni — una din 
trăsăturile de bază ale oricărui comunist, 
și cu atît mai mult ale unui conducător 
comunist. Este, de asemenea, notorie le-

•
 Președintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, împreună cu so
ția sa, Atifet Sunay, care, la in-

•
 citația președintelui Consiliului 

de Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 

A a soției sale, Elena Ceaușescu, a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră, a părăsit vineri la amin

ic ză Bucureștiul, îndreptîndu-se 
spre patrie.

împreună cu înaltul oaspete 
£ au plecat Ihsan Sabri Caglayan-

gil, ministrul afacerilor externe, 
și celelalte oficialități turce care 
l-au însoțit pe președinte în vi
zita în România.

De la reședința care i-a fost 
rezervată în timpul șederii în 
țara noastră, președintele Cevdet 
Sunay, împreună cu președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, se îndreaptă spre 
aeroportul internațional „Bucu-

(Continuare în pag. a Vlll-a)

ÎNCHEIEREA

CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri dimineața s-au înche- 

iat convorbirile oficiale între 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 

V și președintele Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay.

—In cadrul convorbirilor, des-

fășurate într-o atmosferă prie
tenească, cei doi șefi de stat 
și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele fructuoase ale 
vizitelor reciproce, pentru evo
luția ascendentă a relațiilor 
multilaterale dintre România 
și Turcia.

ÎN PAG. A 8-A
COMUNICATUL COMUN

ROMANO-TURC

RECEPȚIE OFERITA DE
•AMBASADORUL U.R.S.S

(Continuare în pag. a U-a)

Aspect de la adunarea 
festiva consacrata cente

narului nașterii 
lui V. I. Lenin

Foto : I. DUMITRU

™ Cu prilejul sărbătoririi cente
narului nașterii lui Vladimir Ilici

•
 Lenin, vineri seara, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov, și soția, au oferit o 

A recepție în saloanele ambasadei. 
” La recepție au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu și soția. 

A Ion Gheorghe Maurer și soția, 
w Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 

Mizil, Gheorghe Pană, VirgilTro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Emil Drăgănescu, Janos Fa-

& zekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe

V Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi
tec, Iosif Banc, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Ion Pățan, 

Q vicepreședinte la Consiliului de
Miniștri, membri ai C. C. ai

P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații de 
masă, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, ge
nerali și ofițeri superiori, perso
nalități ale vieții culturale și ști
ințifice, ziariști.

Erau prezenți membrii delega
ției Asociației de prietenie so- 
vieto-române, condusă de A. P. 
Kosulnikov, care se află în țara 
noastră cu prilejul aniversării cen-’ 
tenarului nașterii lui Lenin.

Au participat șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă calda, tovărășească.

(Agerpres)

Obiectiv important al acțiunilor

de muncă patriotică la sate:

ÎNTREȚINEREA
PAJIȘTILOR
NATURALE

Pentru tinerii de la sate veni
rea primăverii înseamnă, în fie
care an, momentul declanșării 
unor ample acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică, devenite de 
acum tradiționale, prin care se 
urmărește creșterea producției 
de masă verde pe pajiștile na
turale. Aceste acțiuni sînt de 
mare importanță pentru agricul
tură întrucit pășunile și fînețele 
ocupă aproximativ 31 la sută din 
suprafața agricolă a țării și re
prezintă 61 la sută din totalul 
suprafețelor destinate nutrețuri
lor pentru animale. Din păcate, 
aportul acestor imense suprafețe 
la balanța furajeră reprezintă 
încă o pondere mult prea mică.

Doar 26 la sută din totalul re
surselor principale de nutrețuri 
se asigură de pe pajiștile natu
rale. Tocmai de aceea în 
ansamblul măsurilor preconizate 
pentru înfăptuirea Programului 
național de dezvoltare a zooteh
niei și de creștere a producției 
animaliere din țara noastră, 
ameliorarea pajiștilor naturale și 
sporirea producției de masă 
verde la hectar ocupă un loc dc 
primă importanță. Disponibilită
țile ce există în acest domeniu 
sînt demonstrate nu numai teo
retic ci și verificate de practica 
multora din unitățile agricole

(Continuare în pag. a IV-a)

Festivalul național 
al artei studențești

mwinm
Sunetul misterios al tul

nicelor a dat semnalul de 
începere al concursului an
samblurilor și formațiilor 
folclorice în care sînt an
gajați aproape 800 de stu- 
denți — artiști amatori din 
14 centre universitare. Dis
puta lor a devenit pasio
nantă încă din primele mo
mente. Repertoriul, cuprin- 
zînd cîntece și jocuri de o 
deosebită prospețime pre
cum și înalta interpretare 
pun în adevărata sa valoa
re bogăția artei noastre 
populare. Spectacolele sus
ținute aici la Cluj, atestă 
că nu este vorba de a a- 
propia studenții de folclor 
așa cum se obișnuiește 
deseori să se spună. Cel 
mai mulți dintre concu- 
renți trăiesc folclorul, îl 
au în șînge, și au venit 
să-l prezinte pe scena Fes
tivalului. O fac — spre me
ritul lor — nu într-o in-

I. MARCOVICI
A. VASILESCU

(Continuare
în pag. a VII ta)



CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Intre Partidul Comunist Român * și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
s-au dezvoltat de-a lungul anilor rapor
turi de strînsă colaborare. In perioada 
ilegalității, Partidul Comunist Român a 
militat activ pentru stabilirea de relații 
diplomatice între România și Uniunea 
Sovietică, pentru prietenie între popoa
rele noastre.

Un obiectiv de seamă al P. C. R. 
a fost lupta împotriva participării Româ
niei la războiul antisovietic, declanșat de 
Germania fascistă, sabotarea pe toate 
căile a acestui război nedrept, urîț de 
poporul român. Realizînd cu -succes, sub 
conducerea P.C.R., insurecția armată din 
August 1944, în condițiile favorabile ale 
înaintării victorioase a glorioaselor ar
mate sovietice, poporul român a întors 
armele împotriva cotropitorilor hitleriști 
și a participat cu armatele sale, cu toate 
forțele materiale și umane, la răz
boiul pentru înfrîngerea definitivă a 
Germaniei hitleriste. în lupta dusă de 
armata română, umăr la umăr cu ostașii 
sovietici, pentru eliberarea întregului te
ritoriu al țării noastre, precum și pentru 
eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, s-a 
cimentat frăția de sînge dintre ostașii 
români și sovietici, s-au pus bazele de 
nezdruncinat ale prieteniei dintre po
poarele noastre. (Aplauze puterni
ce, prelungite). în anii socialismului, re
lațiile dintre partidele și popoarele țări
lor noastre s-au ridicat pe o treaptă su
perioară, au căpătat un conținut nou și 
au cunoscut o puternică dezvoltare.

Partidul Comunist Român și guvernul 
român dau o înaltă apreciere relațiilor 
frățești cu P.C.U.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice și sînt hotărîte să acționeze și 
în viitor cu toată fermitatea pentru în
tărirea și dezvoltarea lor continuă pe ba
za principiilor marxist-leniniste, pentru 
cimentarea trainică a prieteniei româno- 
sovietice, ceea ce corespunde intereselor 
generale ale socialismului în lume. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Aniversarea centenarului nașterii lui 

Lenin are loc în condițiile creșterii con
tinue a forțelor progresului și păcii în 
lumea întreagă. Dacă în urmă cu cinci 
decenii, revoluția proletară triumfase în- 
tr-o singură țară, în Uniunea Sovietică, 
astăzi orînduirea socialistă a obținut vic
toria pe un teritoriu de peste un sfert 
din suprafața totală a pămîntului, cu- 
prinzînd peste 1 200 000 000 de oameni, 
adică circa 35 la sută din populația glo
bului.

După cel de-al doilea război mondial 
popoarele dintr-un șir de țări din Eu
ropa și Asia au înfăptuit revoluția so
cialistă, au instaurat puterea muncito
rilor și țăranilor. O deosebită însemnă
tate internațională a avut triumful re
voluției populare în China, făurirea ma
relui stat socialist chinez. (Aplauze pu
ternice). De asemenea, un eveniment cu 
profunde semnificații a fost răsturnarea 
domniei exploatatorilor în Cuba, crearea 
primului stat socialist pe continentul a- 
merican. (Aplauze puternice). Astăzi, sis
temul socialist mondial cuprinde 14 state 
pe diferite continente ale globului pă
ru înțese.

Sistemul socialist se afirmă tot 
mai puternic pe arena mondială, exer- 
citînd o înrîurire determinantă asupra 
evoluției vieții internaționale, asupra 
dezvoltării societății contemporane. Idei
le lui Marx, Engels, Lenin, ideile socia
lismului și comunismului pătrund tot mai 
adînc în inima și conștiința maselor largi, 
au o tot mai mare influență asupra oa
menilor muncii de pretutindeni. Noi și 
noi popoare, scuturînd jugul asupririi 
străine, se prbnunță pentru o dezvoltare 
nouă, progresistă, care să asigure inde
pendența economică și politică a țării, 
ridicarea nivelului lor de trai. In țările 
capitaliste dezvoltate, clasa muncitoare 
și alte forțe sociale acționează cu hotă- 
rîre pentru o societate în care oamenii 
muncii să participe nemijlocit la con
ducerea vieții publice.

Mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională a parcurs, din zilele lui 
Lenin și pînă în prezent, un amplu pro
ces de creștere și maturizare. Astăzi, pe 
toate continentele lumii activează aproa
pe 100 de partide comuniste și muncito
rești, în rîndul cărora se numără zeci și 
zeci de milioane de comuniști, care se 
situează,. în numeroase țări, în fruntea 
luptei proletariatului, a maselor largi 
muncitoare, pentru drepturi și libertăți 
democratice, împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru idealul măreț al elibe
rării celor- ce muncesc de sub tirania 
claselor stăpînitoare. A crescut capaci
tatea partidelor comuniste de a-și elabo
ra de sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară, de a-și a- 
dapta metodele și formele de muncă la 
condițiile sociale noi, de a reflecta în 
întreaga lor activitate interesele și aspi
rațiile popoarelor din care fac parte. 
Mișcarea comunistă și muncitorească se 
afirmă drept cea mai puternică forță po
litică a contemporaneității, cea mai mă
reață mișcare socială a timpului nostru, 
în stare să asigure transformarea revolu
ționară a societății. (Aplauze puternice). 
Doresc ca, de la această tribună, cu pri
lejul acestei aniversări, să adresez parti
delor comuniste, tuturor comuniștilor și 
revoluționarilor salutul frățesc al parti
dului nostru, al comuniștilor români și 
urări de noi și noi succese în lupta lor ’ 
(Vii aplauze).

In timpul vieții lui Lenin, dominația 
colonială se exercita pe un teritoriu re
prezentând aproape 45 la sută din su
prafața pămîntului și asupra unei popu
lații de 855 milioane de oameni — adi
că aproape jumătate din populația de 
atunci a globului ; astăzi colonialismul 
se mai menține pe un teritoriu ce repre
zintă 3,7 la sută din suprafața pămîn
tului, cu o populație de 36 milioane, adi
că de 1 la sută din numărul total al lo
cuitorilor globului. Pe ruinele fostului 
imperiu colonial au aoărut, din timpul 
lui Lenin și pînă astăzi, aproape 80 de 
noi state independente, din care circa 
70 tn ultimele două decenii și jumătate.

Popoarele care au scuturat jugul im
perialist își afirmă voința de a valorifi
ca bogățiile naționale, energia și pu
terea de muncă în folosul lor propriu, 
de a asigura dezvoltarea liberă și inde
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gătura lui strânsă cu masele, contactele 
frecvente pe care le avea cu oamenii din 
popor de la care învăța, cu care se sfă
tuia chiar în cele mai importante proble
me de stat.

Moartea l-a smuls prematur pe Lenin 
din clocotitoarea sa activitate teoretică 
și practică. Dispariția lui Vladimir Ilici 
Lenin, revoluționarul realist și lucid, 
ferm, dar flexibil, de o mare receptivita
te la nou, la tot ce este înaintat, cu o vi
ziune largă asupra procesului de trans
formare a societății, de edificare a socia
lismului și comunismului, a reprezen
tat o grea pierdere pentru popoarele 
sovietice, pentru clasa muncitoare din 
toate țările, pentru întreaga omeni
re progresistă. El nu a putut ve
dea întruchipîndu-se aevea proiectele și 
previziunile sale, succesele grandioase 
pe care popoarele le-au obținut în înfăp
tuirea orînduirii socialiste, orînduire pe 
care el o concepea bazată pe dreptate și 
echitate socială, pe o largă democrație, 
în care omul să-și poată afirma pe de
plin personalitatea, capacitățile și vir
tuțile, să se simtă cu adevărat liber și 
stăpîn pe soarta sa.

Tovarăși,
Sărbătorim centenarul nașterii lui 

Lenin la împlinirea a 52 de ani de la vic
toria primei revoluții proletare, a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octombrie, 
care a deschis o nouă epocă în dezvolta
rea societății omenești. Crearea primului 
stat al muncitorilor și țăranilor și edifi
carea socialismului în Uniunea Sovietică 
au demonstrat în practică superioritatea 
marxism-leninismului, marea lui forță 
transformatoare.

Roadele muncii eroice a poporului so
vietic condus de partidul comunist s-au 
concretizat în progresul deosebit pe care 
l-au cunoscut forțele de producție, în pu
ternica dezvoltare a întregii economii a 
U.R.S.S. Uniunea Sovietică realizează în 
prezent o producție industrială globală 
de circa 80 de ori mai mare decît în 
1913, ajungînd să dețină aproape o cin
cime din producția industrială a întregii 
lumi. în ultimii 8 ani, producția indus
trială a țării a cresout de peste 2 ori. A 
fost așezată pe baze noi, socialiste, a- 
gricultura sovietică, dotată cu mașini și 
mijloace tehnice la un nivel tot mai 
înalt. Uniunea Sovietică se situează as
tăzi la loc de frunte în dezvoltarea ști
inței și tehnicii, explorarea spațiului 
cosmic, în utilizarea energiei nucleare, 
în radioelectronică și în alte domenii de 
importanță fundamentală pentru pro
gresul contemporan. Se cunosc, de ase
menea, marile progrese pe care Uniunea 
Sovietică le-a realizat în domeniul în
vățământului, în ocrotirea sănătății 
populației, în general, în creșterea stan
dardului de viață material și cultural al 
poporului. Viabilitatea orînduirii sovie
tice, făurită de partidul creat de 
Lenin, s-a verificat cu strălucire, atît în 
înfrîngerea intervenției imperialiste din 
primii ani după victoria revoluției, cît 
și în perioada celui de-al doilea război 
mondial, cînd poporul sovietic, dovedind 
un eroism cu adevărat legendar și făcînd 
uriașe sacrificii, nu numai că și-a apărat 
cuceririle revoluționare, dar a adus con
tribuția hotărîtoare la înfrîngerea fas
cismului, la eliberarea omenirii de acest 
grav pericol la adresa civilizației. Uniu
nea Sovietică a devenit astăzi o mare 
putere* socialistă — economică, politică 
și militară — avînd un rol de importan
ță deosebită în viața internațională ac
tuală, în lupta pentru apărarea păcii po
poarelor. (Aplauze puternice).

Poporul român, comuniștii din țara 
noastră au urmărit și urmăresc cu inte
res și simpatie deosebită munca creatoa
re a oamenilor sovietici pentru progresul 
și înflorirea patriei lor, se bucură din 
inimă de realizările remarcabile pe care 
le obțin în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, în construirea societății 
comuniste și urează cu acest prilej po
poarelor Uniunii Sovietice noi și noi 
succese pe drumul comunismului, al bu
năstării și fericirii. (Aplauze prelungite).

Este știut că încă în timpul lui Lenin 
între revoluționarii români și ruși au 
existat strînse relații de prietenie și co
laborare. Este demnă de remarcat apre
cierea dată de Lenin, încă în 1905, în 
timpul primei revoluții ruse, modului în 
care răsculații de pe crucișătorul „Po
temkin" au fost primiți în țara noastră.

Mai tîrziu, în 1917, proletariatul din 
România, socialiștii români, masele largi 
muncitoare și alte categorii progresiste 
și-au exprimat activ, în ample mani
festații. solidaritatea cu revoluționarii 
ruși, cu cauza Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Este demn de subliniat 
că revoluționarii români au alcătuit pri
mul detașament internațional de luptă 
sub steagul tinerei republici sovietice, 
pentru victoria revoluției proletare. (A- 
plauze puternice, prelungite). Numeroși 
revoluționari și militanți progresiști ro
mâni au luat parte, cu arma în mînă, la 
apărarea statului sovietic împotriva reac- 
țiunii interne și a intervenției imperia
liste : unii din aceștia s-au întîlnit cu 
Lenin, au lucrat cu el, au avut fericirea 
și să-1 cunoască îndeaproape. (Vii a- 
plauze).

Tn toate acestea se exprimă cu eloc
vență spiritul profund internaționalist 
care a animat întotdeauna clasa munci
toare din România, militanții din miș
carea socialistă românească, luptătorii 
progresiști, Partidul Comunist Român.. 
(Aplauze puternice).

Această tradiție nobilă este păstrată 
cu sfințenie și dusă mai departe în 
zilele noastre de Partidul Comunist Ro
mân, care face parte integrantă în miș
carea mondială pentru victoria idealuri
lor socialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

La rîndul lor, proletariatul român, 
mișcarea socialistă, partidul comunist au 
simțit întotdeauna de-a lungul grelelor 
lupte de clasă pe care le-au dus pentru 
drepturi și libertăți democratice, pentru 
răsturnarea orînduirii burghezo-moșie- 
rești și făurirea societății socialiste spri
jinul, simpatia și solidaritatea activă a 
clasei muncitoare din celelalte țări, a 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, a forțelor progresiste de pre
tutindeni.

liste există deosebiri de păreri în apre
cierea unor evenimente ale epocii con
temporane, unele din acestea transfor- 
mîndu-se în divergențe politice sau ideo
logice. Neînțelegerile și disensiunile 
create își au, după părerea noastră, o- 
riginea în subaprecierea și uneori în ne
socotirea cerințelor pe care le impune 
realitatea, a deosebirilor obiective exis
tente în nivelul de dezvoltare economică 
și socială a acestor țări, a particularită
ților istorice, naționale.

Unitatea țărilor socialiste reprezintă, 
în condițiile actuale, un factor esențial 
al luptei revoluționare mondiale, al 
luptei antiimperialiste. și de aceea noi 
considerăm că una din cele mai mari 
datorii ale partidelor comuniste este de 
a face totul pentru restabilirea și întărirea 
acestei unități. Apare deosebit de actuală 
recomandarea lui Lenin, din 1922, ca di
vergențele dintre țări să fie analizate și 
rezolvate în spiritul înțelegerii, luîndu-se 
în considerare și respectîndu-se intere
sele fiecărei națiuni, ale fiecărui popor. 
(Aplauze puternice). „Din experiența 
noastră — spunea Lenin — am 
căpătat convingerea nestrămutată că 
numai o atenție cu totul deosebită 
față de interesele diverselor națiuni face 
să dispară baza oricăror conflicte, înlă
tură neîncrederea reciprocă", numai ast
fel, spunea el, se creează „acea încre
dere fără de care atît relațiile pașnice 
între popoare, cît și dezvoltarea cu suc
ces a tot ceea ce este valoros în civili
zația de astăzi sînt absolut imposibile". 
Considerăm că omagiul cel mai înalt 
pe care partidele din țările socialiste îl 
pot aduce memoriei marelui Lenin, este 
de a acționa ferm și consecvent pentru 
depășirea neînțelegerilor care afectează 
relațiile dintre aceste țări, de a lupta 
cu perseverență și răbdare pentru întări
rea unității și coeziunii întregului sistem 
mondial socialist, punînd mai presus de 
orice deosebiri de păreri ceea ce unește 
țările socialiste, cauza și aspirațiile co
mune- pentru făurirea civilizației comu
niste. (Aplauze puternice, prelungite).

Totodată, nu trebuie să uităm că, în con
dițiile în care se deschide perspectiva ca 
noi și noi popoare să pășească pe calea 
transformării socialiste a societății, ra
porturile dintre țările socialiste tre
buie să servească drept model, drept 
prototip de raporturi de tip nou, 
bazate pe înțelegere, încredere și 
respect reciproc, pe armonie și soli
daritate, pe îmbinarea strînsă a inte
reselor fiecărui popor cu interesele celor 
ce muncesc din întreaga lume. In condi
țiile epocii contemporane, ale proceselor 
revoluționare adînci care se petrec în 
lume, întărirea colaborării și unității din
tre țările socialiste are o importanță 
internațională de prim ordin, este o 
necesitate vitală pentru triumful cau
zei progresului și păcii. România va 
acționa cu toată hotărîrea și în vii
tor pentru amplificarea relațiilor sale 
economice, politice, culturale, științifi
ce cu toate țările socialiste, conside- 
rînd aceasta una din îndatoririle sale 
de prim ordin, atît față de cauza edifi
cării noii orînduiri în patria noastră, 
cît și față’ de cauza generală a socialis
mului și comunismului. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Tovarăși,

Un obiectiv permanent care stă la 
baza întregii politici externe a Româ
niei este dezvoltarea largă a colabo
rării și cooperării cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, în 
spiritul respectului independenței și su
veranității naționale, • al neamestecului 
în treburile interne și al avantajului 
reciproc. Noi considerăm că în epoca 
contemporană dezvoltarea largă a 
colaborării internaționale între state 
suverane și egale în drepturi, schimbul 
de valori materiale și spirituale între 
popoare, mai buna cunoaștere reciprocă 
între națiuni constituie o necesitate o- 
biectivă, atît pentru asigurarea progresu
lui general, pentru mersul înainte al o- 
menirii, cît și pentru instaurarea unui 
climat de pace, securitate și încredere 
între popoare.

Pornind de la aceste considerente, 
România întreține legături pe tărîm e- 
conomic, cultural-științific și tehnic cu 
țări de pe toate continentele, participă 
activ la diviziunea internațională a mun
cii, la circuitul mondial de bunuri și 
cunoștințe. Țara noastră intensifică 
schimbul de vizite și contacte cu re
prezentanți a numeroase țări în scopul 
mai bunei cunoașteri reciproce, stator
nicirii unor relații de încredere și stimă, 
creării unei atmosfere de cooperare rod
nică între popoare. Toate acestea se în
scriu în linia generală consecventă a po
liticii externe a partidului și statului 
nostru, îndreptată spre destindere, co
laborare și pace. (Aplauze puternice).

Opinia care capătă tot mai mulți ade
renți și care se impune tot mai larg în 
viața internațională este că factorul ho- 
tărîtor de care depinde astăzi menține
rea păcii și însănătoșirea climatului po
litic general îl constituie respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
soarta în mod independent, renunțarea 
la încercarea de a impune prin forță do
minația asupra altor popoare.

România acordă o atenție neslăbitâ 
situației din Europa, regiune care, 
reunind state cu un potențial eco
nomic, politic și militar considera
bil, cu un rol și o influență mare în 
viața internațională, prezintă o impor
tanță deosebită pentru pacea și securi
tatea mondială. România și alte țări so
cialiste, încă în Declarația din 1966 de 
la București, au subliniat însemnătate*! 
pe care o are pentru slăbirea încordării 
internaționale, pentru cauza păcii, în
făptuirea unor măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea relațiilor dintre statele 
europene, la un sistem trainic de secu
ritate pe acest continent. întreaga evo
luție din ultimii ani a confirmat justețea 
analizei făcute în Declarația din 1966 ; 
propunerile statelor socialiste s-au bucu
rat și se bucură de un larg ecou pozitiv, 
atît în Europa, cît și în restul lumii. Un 
interes deosebit a stîrnit, de asemenea, 
Apelul de la Budapesta al țărilor socia
liste și Consfătuirea de la Praga a mi
niștrilor de externe ai acestor țări cu 
privire la convocarea unei conferințe 
general-europene.

pendentă a țării, de a-și consolida cuce
ririle democratice dobîndite și a partici
pa tot mai activ la viața politică a lumii, 
se pronunță cu tot mai multă hotărîre 
împotriva imperialismului, a neocolonia- 
lismului, pentru salvgardarea păcii. în 
Africa și Asia, se intensifică lupta pen
tru lichidarea ultimelor resturi ale do
minației coloniale. Poporul român, care 
el însuși a cunoscut asuprirea imperia
listă. adresează calde felicitări tuturor 
popoarelor care au scuturat jugul impe
rialist și le urează succese tot mai mari 
în consolidarea independenței, în făuri
rea unei vieți mai bune pentru popoarele 
lor. Adresăm cele mai calde urări de suc
cese popoarelor care luptă pentru scutu
rarea jugului imperialist. (Aplauze pu
ternice).

Pe toate continentele se ridică glasul 
zecilor de milioane de oameni care cer să 
se pună capăt politicii imperialiste de a- 
gresiune și amestec In treburile interne 
ale altor state, să se instaureze în viața 
internațională relații bazate pe respectul 
independenței și suveranității naționale, 
pe deplina egalitate în drepturi. Frontul 
mondial al progresului și păcii — care 
reunește sute și sute de milioane de oa
meni de diferite credințe și convingeri 
politice — reprezintă astăzi o uriașă for
ță. capabilă să pună stavilă planurilor 
cercurilor imperialiste agresive, să asi
gure pacea și securitatea în întreaga 
lume. (Aplauze puternice).

Firește, în aprecierea situației interna
ționale actuale, a forțelor care se înfrun
tă pe arena mondială, nu putem uita nici 
un moment că în lume există încă im
perialism, că atîta timp cît există impe
rialismul cu politica sa de dictat, de a- 
gresiune și amestec în treburile altor po
poare, se menține și pericolul unui nou 
război.

O analiză marxist-leninistă a raportu
lui de forțe existent astăzi pe plan mon
dial duce la concluzia că forțele antiim- 
perialiste, forțele păcii și progresului se 
află în continuă creștere și afirmare, sînt 
superioare imperialismului; dacă vor ac
ționa unite, ele pot împiedica planurile 
agresive ale imperialismului, pot asigu
ra promovarea unei politici internaționa
le de înțelegere și colaborare, pot face să 
triumfe pacea în lume. (Aplauze prelun
gite).

Numai o analiză marxist-leni
nistă ne dă posibilitatea să apreciem în 
mod just raportul de forțe pe arena mon
dială, condițiile luptei internaționale. 
Este adevărat, că orice subapreciere a 
pericolului pe care-1 reprezintă forțele 
reacțiunii, imperialismului, ar putea pro
voca daune luptei revoluționare, antiim- 
penaliste. Dar tot atît de adevărat este 
însă și faptul că o supraapreciere a forțe
lor imperialismului, o minimalizare a for
țelor ce se pronunță pentru progres social 
și pace, a posibilităților de a acționa este 
de natură să ducă la concluzii demobi
lizatoare, să inspire neîncredere în capa
citatea de luptă a frontului antiimperia- 
list. Desigur, lupta dintre forțele progre
sului și cele ale reacțiunii pe plan mon
dial nu are un caracter rectilin, nu re
prezintă o suită de victorii neîntrerupte 
ale frontului antiimperialist. Dar apreci
ind în ansamblu desfășurarea luptei nu 
putem să nu tragem concluzii optimiste 
cu privire la perspectivele evoluției o- 
menirii să nu afirmăm că în epoca con
temporană există posibilitatea reală a 
înfrîngerii reacțiunii, a împiedicării răz
boiului, a asigurării progresului social 
și a păcii. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Una din profundele transformări revo

luționare care au avut loc în viața so
cială a lumii moderne și care a 
determinat schimbarea radicală a ra
portului. de forțe pe plan internațional 
în favoarea cauzei progresului și păcii a 
fost formarea în perioada postbelică a 
sistemului socialist mondial, dezvoltarea 
colaborării și prieteniei dintre țările so
cialiste.

Colaborarea și unitatea dintre țările 
socialiste are o mare importanță pen
tru creșterea influenței socialismului în 
lume, pentru victoria luptei în vederea 
asigurării păcii. Pornind de la această 
cerință fundamentală, România pune în 
centrul politicii sale externe prietenia 
și alianța cu toate țările socialiste, des
fășoară cu consecvență o politică activă 
de dezvoltare largă a raporturilor de so
lidaritate și colaborare cu toate țările 
socialiste, își aduce contribuția la întă
rirea forței întregului sistem socialist 
mondial ! Țara noastră promovează cu 
consecvență contacte și schimburi de 
vizite, la nivelul conducerii de partid și 
de stat, precum și la alte niveluri, cu re
prezentanții celorlalte țări socialiste, 
dezvoltă schimbul de experiență cu a- 
cestea în opera de construire a noii o- 
rinduiri.

Ca membră a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, țara noastră acțio
nează pentru perfecționarea continuă a 
colaborării și cooperării în cadrul acestei 
organizații, în interesul reciproc al țări
lor participante ; ea întreține totodată 
largi raporturi de colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste. Noi vedem 
în lărgirea și intensificarea colaborării 
economice — atît cu țările care fac parte 
din CAER, cît și cu celelalte țări socia
liste — un factor important menit să 
contribuie la dezvoltarea economică a 
fiecărei țări socialiste, la înflorirea mul
tilaterală a tuturor națiunilor socialiste, 
suverane, libere și egale în drepturi, și 
prin aceasta la creșterea potențialului 
economic și a influenței în lume a sis
temului socialist mondial. (Vii aplauze).

România este, de asemenea, membră a 
Tratatului de la Varșovia, creat pentru 
salvgardarea securității țărilor socialiste 
membre, împotriva oricărei agresiuni im
perialiste în Europa. Animate de înalta 
răspundere ce revine României ca țară 
socialistă, partidul și guvernul nostru 
întăresc continuu, capacitatea de apărare 
a patriei, asigură conducerea, înzestra
rea și pregătirea de luptă a forțelor ar
mate naționale și, totodată, întreține 
relații de colaborare strînse cu armatele 
celorlalte țări membre ale Tratatului, cu 
armatele tuturor țărilor socialiste. (Vii a- 
plauze).

După cum se știe, între țările socia

Asigurarea succesului acestei acțiuni, 
care fără îndoială ar reprezenta un mo
ment important în viața popoarelor con
tinentului, presupune participarea largă 
a tuturor statelor interesate la toate e- 
tapele de pregătire, cît și la desfășura
rea conferinței. Este o opinie tot mai 
larg recunoscută că securitatea euro
peană trebuie să ducă în ultimă instanță 
la lichidarea împărțirii continentului în 
blocuri militare opuse și nu la perma
nentizarea acestora. în acest spirit, Ro
mânia consideră că pregătirea conferin
ței general-europene nu trebuie să se 
facă prin înțelegeri de la bloc la bloc, 
ci prin realizarea unei înțelegeri între 
toate statele de pe continent.

Rezolvarea problemelor securității eu
ropene cere luarea în considerație a 
realităților istorice statornicite pe con
tinent în perioada postbelică, recunoaș
terea inviolabilității granițelor tuturor 
statelor, inclusiv a graniței Oder-Neisse. 
(Vii aplauze). Considerăm pe deplin 
îndreptățită dorința Poloniei, a po
porului polonez de a se recunoaște 
de către toate statele granițele sale 
stabilite după cel de-al doilea răz
boi mondial, de aceasta depinzînd în 
bună măsură asigurarea stabilității re
lațiilor interstatale pe continentul nos
tru, întărirea securității și păcii în Eu
ropa.

O realitate inexorabilă a Europei 
postbelice este, de asemenea, exis
tența celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei ; pen
tru întărirea păcii și securității pe con
tinent, are o însemnătate deosebită re
cunoașterea din punct de vedere al 
dreptului internațional a Republi
cii Democrate Germane, stabilirea 
de relații normale între și cu ambele 
state germane, crearea condițiilor pen
tru participarea lor activă la normali
zarea situației în Europa, la rezolvarea 
tuturor problemelor internaționale. A- 
preciem că schimbările care au avut loc 
în Europa, inclusiv cele ce s-au produs 
în ultimul timp în Republica Federală a 
Germaniei, permit să se abordeze cu mai 
mulți sorți de izbîndă aceste probleme. 
Poporul nostru a salutat începerea con
vorbirilor între reprezentanții guverne
lor Uniunii Sovietice și Republicii Fede
rale a Germaniei și discuțiile purtate în 
scopul încheierii unui acord de nefolo- 
sire a forței. Succesul acestor convorbiri 
ar reprezenta o contribuție de seamă la 
cauza normalizării relațiilor din Europa 

și din întreaga lume. Considerăm, de a- 
semenea, deosebit de pozitive tratativele 
inițiate între conducătorii guvernelor 
Republicii Democrate Germane și Repu
blicii Federale a Germaniei și ne expri
măm convingerea că ele se vor solda în 
cele din urmă cu rezultate bune pentru 
interesele celor două state germane, ale 
păcii și securității în Europa. Interesele 
securității europene cer ca toate statele 
să abordeze problemele privind relațiile 
cu Republica Democrată Germană — stat 
liber, suveran și independent — prin tra
tative și discuții • directe, nemijlocite cu 
forurile conducătoare ale acestui stat, în 
scopul găsirii celor mai potrivite căi penr 
tru normalizarea raporturilor și dezvol
tarea multilaterală a colaborării cu Re
publica Democrată Germană. Am apre
ciat și apreciem, totodată, drept utile 
pentru cauza normalizării relațiilor bila
terale, cît și a situației politice din Eu
ropa, convorbirile începute între repre
zentanții Poloniei și reprezentanții Re
publicii Federale a Germaniei.

Un efect deosebit de pozitiv asupra 
climatului politic general îl are stabi
lirea de înțelegeri regionale, dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate în toate zo
nele geografice ale continentului nostru, 
ca și ale tuturor continentelor. In acest 
sens, România consideră necesar să se 
intensifice eforturile, de către toate gu
vernele în cauză, pentru dezvoltarea lar
gă a relațiilor interstatale în regiunea 
Balcanilor, pentru transformarea acestei 
zone într-o zonă a păcii, conviețuirii paș
nice, într-o regiune lipsită de arme nu
cleare. Aceasta ar constitui o contribuție 
prețioasă la întărirea p&cii și securității 
pe întregul continent.

Poporul român, ca și celelalte popoare, 
este profund interesat în stingerea tu
turor focarelor de conflict și încordare 
existente în lume și care pot degenera, 
oricînd, în mari confruntări armate. Iată 
de ce considerăm necesar, să se 
pună fără întîrziere capăt războiu

lui din Vietnam. România a sprijinit și va 
acorda și în viitor întregul său sprijin 
material, moral și diplomatic cauzei 
drepte a poporului vietnamez. Poporul 
român cere ca Statele Unite ale Ameri- 
cii să-și retragă trupele, ca poporul viet
namez să fie lăsat să-și hotărască 
nestingherit destinele, conform voinței și 
năzuințelor sale. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Ne exprimăm adînca îngrijorare față 
de intensificarea acțiunilor militare a- 
mericane împotriva forțelor patriotice 
din Laos, față de încordarea creată în 
Cambodgia ca urmare a recentei lovituri 
de stat. Evoluția evenimentelor din Pe
ninsula Indochinei creează noi pericole, 
atit pentru situația din această regiune, 
cît și pentru pacea internațională, aduce 
prejudicii luptei popoarelor respective 
pentru apărarea libertății și independen
ței lor, a dreptului lor de a-și hotărî 
singure soarta.

Ne preocupă, de asemenea, persistența 
și extinderea conflictului din Orientul 
Apropiat; recrudescența operațiunilor 
militare sporește tensiunea în această re
giune, nu aduce avantaje decît cercurilor 
imperialiste interesate în învrăjbirea po
poarelor. în menținerea dominației și re- 
cîștigarea privilegiilor pierdute. România 
se declară 'în modul cel mai categoric 
împotriva extinderii acțiunilor militare 
și, îndeosebi, împotriva atacurilor asupra 
obiectivelor pașnice care provoacă nume
roase victime în rîndul populației civile. 
Ne pronunțăm cu consecvență pentru în
cetarea ostilităților militare, pentru solu
ționarea pe baze politice, pașnice, a con
flictului din Orientul Apropiat în spiri
tul rezoluției Consiliului de Securitate 
din 1967, pentru retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile ocupate, pentru 
respectarea dreptului la existență, dez
voltare independentă și integritate teri
torială a fiecărui stat din această zonă, 
pentru rezolvarea problemei refugiaților

palestinieni potrivit intereselor lor legiti
me. Viața a demonstrat și demonstrează 
în modul cel mai evident cît de actuală 
este teza leninistă că nu poate sluji in
tereselor popoarelor și nu poate dura o 
pace bazată pe anexiuni, pe dominație, 
pe impunerea cu forța armelor a voinței 
altor state.

Poporul român este profund solidar cu 
toate popoarele care luptă împotriva im
perialismului pentru cucerirea sau con
solidarea libertății și independenței na
ționale. România își afirmă simpatia cu 
lupta popoarelor arabe pentru dezvolta
re democratică, progresistă, pentru bu
năstare și prosperitate, împotriva unelti
rilor imperialismului. Țara noastră dez
voltă relații cu tinerele state din Africa 
și Asia, sprijinindu-le în lupta pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, împotriva 
neocolonialismului, pentru consolidarea 
independenței, pentru progres economic 
și social. O atenție deosebită acordăm 
dezvoltării relațiilor cu țările Americii 
Latine în care se afirmă tot mai puter
nic voința popoarelor, a forțelor înainta
te, progresiste, pentru apărarea indepen
denței naționale. împotriva penetrației 
imperialiste străine, pentru valorificarea 
bogățiilor naționale în interesul propriu, 
pentru transformări sociale progresiste.

O caracteristică fundamentală a vieții 
internaționale actuale o constituie parti» 
ciparea tot mai activă a tuturor țărilor, 
indiferent de forța și mărimea lor geo
grafică, la viața internațională, la solu
ționarea problemelor privind colaborarea 
dintre state și asigurarea păcii.

Una din problemele de o deosebită în
semnătate pentru rezolvarea căreia po
poarele lumii trebuie să-și unească efor
turile, să coopereze strînș, este cea a de
zarmării generale, și în primul rînd, a 
dezarmării nucleare. România apreciază 
că este în mod imperios necesar ca toate 
popoarele, toate guvernele, toți conducă
torii de state să acționeze cu cea mai 
mare hotărîre pentru a se pune capăt 
înarmărilor — una din cele mai grele 
poveri care apasă asupra omenirii — 
pentru a se întreprinde măsuri concrete 
pe calea dezarmării.

Poporul român, partidul și guvernul ’ 
nostru își exprimă și cu acest prilej ho
tărîrea fermă de a milita neabătut, pe 
arena mondială, pentru destindere, secu
ritate și pace, de a-și. aduce contribuția 
la eforturile pentru preîntâmpinarea 
unui nou război, la normalizarea relații
lor dintre state, la instaurarea în viața 

. internațională a respectului față de su
veranitatea și independența fiecărui stat, 
la lupta generală pentru progres și civi
lizație. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,
Este cunoscut ce uriașă însemnătate 

are pentru soarta luptei revoluționare 
din zilele noastre, înseși pentru victoria 
luptei frontului antiimperialist mondial, 
dezvoltarea continuă a- mișcării comunis
te și muncitorești internaționale. Forța 
acestei mișcări sociale fundamentale a 
epocii contemporane depinde • în mare 
măsură de solidaritatea și unitatea dintre 
partidele comuniste și muncitorești.

Consecvent spiritului profund interna
ționalist de care este animat, Partidul 
Comunist Român întărește solidaritatea 
cu celelalte partide comuniste și munci
torești, dezvoltă relații cu alte partide și 
organizații democratice și progresiste, _ cu 
mișcările de eliberare naționala, sprijină 
lupta forțelor revoluționare înaintate din 
întreaga lume.

Se știe că între partidele comuniste și 
muncitorești există în prezent divergențe 
care aduc mari prejudicii intereselor oa
menilor muncii de pretutindeni, cauzei 
socialismului, progresului social și păcii. 

Partidul nostru a subliniat în repetate 
rînduri că, în zilele noastre, în contextul 
uriașei diversități de condiții social- 
politice și economice în care acționează 
partidele comuniste și care determină o- 
biective și sarcini diferențiate de la 
partid la partid, singura cale pentru păs
trarea și consolidarea unității este res
pectarea dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător politica, strate
gia și tactica revoluționară, de a adopta 
în mod independent metodele și formele 
de luptă menite sa asigure realizarea 
idealurilor celor ce muncesc. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Problemele complexe pe care le ridică 
dezvoltarea socială din fiecare țară, eve
nimentele internaționale, rapiditatea cu 
care se schimbă situația — cîteodată de 
la o zi la alta — impun partidelor comu
niste răspunsuri și hotărîri operative, co
respunzătoare cerințelor vieții. Numai ac- 
ționînd în concordanță cu imperativele 
situației concrete din fiecare țară, parti
dele comuniste își pot îndeplini rolul is
toric ce le revine în societatea contem
porană.

Părerea partidului nostru a fost și este 
că ceea ce unește detașamentele de avan
gardă ale proletariatului este mult mai 
puternic, mai trainic și mai important 
decît deosebirile de păreri în legătura cu 
modul de a acționa într-o anumită îm
prejurare sau în interpretarea unor fapte 
și evenimente politice.

în documentul final adoptat la Consfă
tuirea de la Moscova din iunie 1969 la 
care au participat 75 de partide comunis
te și muncitorești, se arăta că trebuie 
desfășurate legături frățești și de colabo* 
rare între toate partidele comuniste fără 
excepție, indiferent dacă au participat 
sau nu la această consfătuire, astfel îneît 
consfătuirea să constituie o etapă impor
tantă pe calea coeziunii rhișeării comu
niste mondiale. Deși de la consfătuire a 
trecut aproape un an, trebuie spus, din 
păcate, că nu s-au înregistrat pași hotă- 
rîți înainte în această direcție.

încă în 1919, Lenin a arătat că 
divergențele dintre comuniști sînt de 
altă natură decît divergențele dintre 
aceștia și adversarii lor, că ele 
sînt divergențe între reprezentanții unei 
mișcări de masă care a crescut extrem 
de mult și apar pe o bază fundamentală 
comună și trainică. Cu atît mai actuale 
sînt astăzi aceste recomandări. După 
părerea noastră, trebuie să se pornească 
întotdeauna de la faptul că oricît de 
mari ar fi divergențele, ele trebuie re
zolvate în spirit comunist, prin discuții 
tovărășești de la partid la partid, de la 
conducere la conducere, pe baza deplinei

(Continuare în pag. a Ill-a)
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dițiile concrete ale României. Se știe că 
nu o dată Lenin s-a ridicat împotriva 
celor care vroiau să copieze mecanic anu
mite forme și metode valabile pentru 
alte condiții concrete, pentru alte îm
prejurări istorice, sociale. Partidul Co
munist Român studiază cu atenție parti
cularitățile specifice ale țării noastre, 
caută soluții pentru problemele con
strucției socialiste care să corespundă si
tuației din România, stadiului de dez
voltare în care se află țara. Totodată, 
partidul nostru ține seama în politica sa 
de experiența istorică a altor țări. Co
muniștii din țara noastră, poporul român 
au studiat și studiază cu atenție expe
riența vastă obținută de Uniunea Sovie
tică — primul stat socialist din lume — 
experiența multilaterală a celorlalte po
poare care construiesc noua orînduire 
socială; Noi înțelegem însă prin aceasta 
nu o transpunere mecanică a unor for
me și metode de muncă — proprii altor 
condiții social-economice, altor etape — 
la situația specifică a țării noastre, ci 
însușirea și aplicarea creatoare a tot ceea 
ce corespunde cerințelor vieții sociale din 
România, particularităților societății 
noastre. în acest fel înțeleg de altfel 
partidul și statul nostru cunoașterea și 
valorificarea întregii experiențe pozitive 
a societății omenești, fără de care nu 
pot fi concepute progresul și civilizația 
în nici o țară. (Vii aplauze). A ține 
seama de tot ceea ce a făurit mai 
valoros inteligența umană este o ce
rință esențială a marxism-leninismu- 
lui, care s-a făurit și dezvoltat prin 
însumarea și generalizarea teoretică a 
celor mai mari descoperiri ale științei, ale 
gindirii sociale, ale practicii revoluționare.

In revoluția și construcția socialistă 
noi am pornit și pornim de la faptul că 
între general și particular există o uni
tate dialectică inseparabilă, că generalul 
se realizează prin particular; pînă la 
urmă, practica, viața sînt acelea care 
verifică, confirmă sau infirmă valabili
tatea adevărurilor generale. Tocmai por
nind de la realitatea obiectivă, partidul 
nostru se pronunță împotriva aplicării 
rigide, automate, a unor legități generale. 
De fapt, experiența socială, viața, prac
tica sînt factorii care determină însăși 
formarea și totodată înțelegerea legi
tăților generale. După cum se știe, legile 
generale au un rol hotărîtor asupra 
cursului vieții sociale. Dar, la rîndul lor, 
legitățile se transformă ele însele, în 
funcție de schimbările apărute în exis
tența socială, evoluează corespunzător 
dezvoltării societății.

Lenin a înțeles în mod profund acest 
adevăr și a ținut seama de el în toate 
împrejurările, în întreaga sa activitate 
politică. Un exemplu concludent al rea
lismului său, al mobilității cu care se 
adapta cerințelor vieții a fost elaborarea 
„Noii politici economice". în împrejură
rile în care tînărul stat sovietic trebuia 
să iasă din greutățile cauzate de războ
iul civil și de intervenția imperialistă, 
să pornească pe drumul progresului eco
nomic, Lenin a înțeles necesitatea unei 
politici noi, care să țină seama de legită
țile economice ce acționau în noua si
tuație creată și, mai ales, necesitatea 
dezvoltării relațiilor de colaborare cu 
țările capitaliste avansate — netemîn- 
du-se că aceste măsuri, aceste relații, vor 
periclita în vreun fel cuceririle re
voluționare ale poporului, esența puterii 
muncitorești - țărănești. (Vii aplauze). 
Tată de ce, studiind' învățătura lui 
Marx, Engels, Lenin și străduindu-ne 
să o aplicăm, trebuie să avem permanent 
în vedere condițiile concrete istorice, so
ciale, naționale în care trăim. Numai așa 
vom putea trage concluzii juste teore
tice și practice pentru lupta revoluțio
nară, pentru făurirea noii orînduiri, nu
mai așa vom putea acționa atît în con
cordanță cu legile generale ale dezvol
tării sociale, cît și cu viața. Partidul co
munist nu trebuie să se cramponeze de 
trecut, de legități care au acționat într-o 
altă perioadă și în alte condiții istorice, 
de așa-zisele adevăruri absolute elabo
rate o dată pentru totdeauna. Cu adevă
rat obligatoriu este ceea ce, în condițiile 
concret-istorice de astăzi, din fiecare 
țară, contribuie la progres, la mersul 
înainte al societății socialiste, a socialis
mului în general. (Aplauze puternice). Pen
tru a conduce cu succes opera de transfor
mare socialistă a societății, partidul co
munist nu trebuie să aibă rețineri în a 
modifica metodele și tactica de muncă 
și luptă în funcție de cerințele vieții, în 
a adopta măsuri cu caracter revoluționar 
care să răspundă noilor condiții create, 
schimbărilor din viața socială ; numai 
astfel poate asigura el dezvoltarea rapidă 
a forțelor de producție, progresul social 
multilateral, înaintarea accelerată pe ca
lea socialismului și comunismului. In a- 
cest spirit procedează partidul nostru, a- 
sigurînd perfecționarea continuă a în
tregii organizări și activități sociale.

Experiența țării noastre — ca și a altor 
țări socialiste — demonstrează că edifi
carea cu succes a socialismului este po
sibilă numai dacă se asigură o puternică 
bază tehnico-materială a societății, dacă 
se creează o economie întemeiată pe o 
industrie modernă, de înalt nivel tehnic. 
Creșterea rapidă a forțelor de producție, 
dezvoltarea și perfecționarea continuă a 
bazei tehnico-materiale este — așa cum 
a considerat întotdeauna Lenin —o nece
sitate obiectivă pentru construirea cu 
succes a comunismului. In condițiile re
voluției tehnico-științifice contemporane, 
crearea unei puternice industrii dotate 
cu tehnică avansată și dezvoltate pe 
baza celor mai noi cuceriri ale științei, 
constituie singura cale pentru afirmarea 
superiorității socialismului asupra capi
talismului. Pornind de la această teză 
marxist-Ieninistă. partidul nostru pune 
în centrul dezvoltării economiei națio
nale industrializarea țării, făurirea unei 
industrii moderne, capabile să înzestreze 
cu tehnică nouă și să asigure progresul 
susținut al tuturor ramurilor producției 
materiale din țara noastră, să asigure 
valorificarea la nivel înalt, cu maximum 
de eficiență, a resurselor materiale și a 
potențialului uman al țării.

Una din marile victorii ale politicii 
partidului nostru a fost cooperativizarea 
agriculturii, crearea marii proprietăți so
cialiste la sate în stare să asigure creș
terea intensivă a producției agricole,
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egalități în drepturi, a respectului și în
crederii reciproce. (Aplauze puternice).

Desigur, nu poate fi ignorat faptul că 
față de schimbările care se produc în 
societatea contemporană și în relațiile 
internaționale există o mare diversitate 
de păreri și moduri diferite de abordare 
a problemelor ; noi considerăm aceasta 
ca un lucru absolut firesc, ca o realitate 
obiectivă, determinată de dezvoltarea 
dialectică a societății și a gindirii sociale. 
De aici rezultă necesitatea schimbului de 
păreri, a dezbaterilor ideologice în miș
carea comunistă și muncitorească. Fi
rește, in cadrul acestor dezbateri pot 
apare idei și păreri greșite, care nu co
respund întotdeauna legilor dezvoltării 
sociale ; critica unor asemenea păreri, 
discuțiile nu trebuie să ducă insă în nici 
un caz Ia încătușarea gindirii vii, creatoare, 
la înăbușirea spiritului de cercetare știin
țifică, ci dimpotrivă, ele trebuie să sti
muleze efortul pentru găsirea unor so
luții tot mai bune în vederea rezolvării 
problemelor pe care le ridică dezvol
tarea mișcării revoluționare, făurirea 
noii orînduiri. (Vii aplauze).

Dezvoltarea în mișcarea comunistă și 
muncitorească de astăzi a unor discuții 
teoretice libere este indispensabilă pen
tru înțelegerea schimbărilor petrecute în 
lume, pentru fundamentarea temeinică, 
pe baza cerințelor realității, a strategiei 
și tacticii de luptă a proletariatului, 
a partidelor comuniste și muncitorești, 
pentru realizarea cu succes a sarcinilor 
de mare răspundere și complexitate ce 
revin comuniștilor din toate țările. (A- 
plauze puternice).

O însemnătate capitală pentru lupta 
proletariatului, pentru îndeplinirea cu 
succes de către fiecare detașament 
marxist-leninist a misiunii sale istorice 
de conducător al celor ce muncesc, este 
întărirea unității și forței fiecărui partid 
comunist în parte. In același timp, de 
tăria și unitatea fiecărui partid depinde 
în măsură hotărîtoare unitatea, coeziu
nea și forța întregii mișcări comuniste 
și muncitorești. Tocmai de aceea, rela
țiile din sinul mișcării comuniste trebuie 
să se desfășoare astfel încît să contribuie 
atît la apărarea si întărirea unității din 
interiorul fiecărui partid, cit și la întă
rirea unității și solidarității dintre toate 
partidele Aceasta esta o obligație fun
damentală, o îndatorire sfîntă a fiecărui 
comunist, căruia unitatea de luptă în 
sînul fiecărui partid și a întregii mișcări 
comuniste pentru cauza celor ce mun
cesc, pentru cauza socialismului și pro
gresului. trebuie să-i fie mai scumpă ca 
orice. (Aplauze puternice, prelungite). 
Acesta este spiritul marxism-leninis- 
mului și al internaționalismului pro
letar, spiritul promovat cu pasiune 
revoluționară, de-a lungul întregii sale 
vieți, de Vladimir Ilici Lenin. In acest 
sens acționează și va acționa neabătut 
Partidul Comunist Român, hotărît să 
facă tot ce depinde de el pentru depă
șirea dificultăților actuale din mișcarea 
comunistă și muncitorească, pentru în
făptuirea, pe baza egalității în drepturi 
și respectului reciproc, a unei unități 
trainice intre toate partidele comuniste 
și muncitorești din lume. (Aplauze puter
nice, prelungite).

După părerea partidului nostru, una 
din sarcinile de cea mai mare răspun
dere ce revine astăzi comuniștilor din 
întreaga lume este lărgirea contactelor 
și a colaborării cu celelalte mișcări so
ciale progresiste, democratice, patriotice, 
naționale, care se pronunță pentru trans
formarea pe baze noi a societății capita
liste, pentru înfăptuirea unor deziderate 
politice și sociale înaintate. O înțelegere 
realistă a societății contemporane nu 
poate să facă abstracție de uriașa diver
sitate a formelor în care se exprimă ne
mulțumirea diferitelor categorii și pături 
sociale față de vechile rînduieli bur
gheze. dorința lor de înnoire a societății. 
Nu numai că nil trebuie să ma
nifestăm rezervă față de asemenea curen
te și tendințe progresiste, dar trebuie să 
salutăm apariția oricăror noi miș
cări sociale care oglindesc căutări 
și dorința de schimbare a relațiilor 
anacronice, perimate, din orînduirea bur
gheză, de a orienta cursul dezvoltării 
națiunilor nou create, al tinerelor state 
independente, spre socialism, de a acce
lera progresul social în epoca noastră. 
Partidul nostru consideră că antrenarea 
tuturor acestor curente în marele front 
antiimperialist, dezvoltarea colaborării și 
solidarității comuniștilor cu toți cei care 
aspiră Ia o organizare mai echitabilă și 
rațională a societății, la transformări 
democratice și progresiste, este o nece
sitate obiectivă a luptei revoluționare 
mondiale, a mersului înainte al societății 
omenești. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși.

Comuniștii din România, întregul 
nostru popor aniversează centenarul 
nașterii lui Lenin hotăriți să înfăp
tuiască neabătut politica marxist-leni- 
nistâ a partidului și guvernului, de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Succesele remar
cabile obținute de poporul român 
în industrializarea socialistă a țării, în 
transformarea socialistă a satului, în 
creșterea producției materiale, în dez
voltarea științei, învățămîntului și cul
turii. precum și în ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii, 
constituie o materializare concretă a a- 
plicăril creatoare, a teoriei marxist-leni- 
niste, o vie ilustrare a superiorității so
cialismului, a capacității sale de a asi
gura progresul și bunăstarea maselor 
populare. Prin victoriile obținute în tran
sformarea revoluționară a societății și 
edificarea noii orînduiri. prin soluțiile 
practice, metodele și formele de organi
zare și de luptă, precum și prin conclu
ziile noi izvorîte din condițiile concrete 
ale României, partidul nostru comunist 
și poporul român îșl aduc contribuția — 
alături de celelalte partide comuniste 
— la dezvoltarea și îmbogățirea tezau
rului teoretic și practic al marxism-le- 
ninismului al luptei revoluționare mon
diale, la dezvoltarea științei făuririi so
cialismului și comunismului.

Călăuzindu-se după legitățile generale 
ale dezvoltării sociale. Partidul Comunist 
Român le aplică în mod creator la con

ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte 
de progres și civilizație aduce intelec
tualitatea, profund devotată cauzei so
cialismului și comunismului.

Socialismul nu poate fi construit de- 
cît cu participarea conștientă la condu
cerea statului a celor ce muncesc, a în
tregului popor. întreaga istorie a dez
voltării socialismului demonstrează că 
socialismul nu poate fi nici importat, nici 
exportat, că el este opera clasei munci
toare din țara respectivă, a celorlalte 
clase și pături sociale care acționează 
strîns unite cu proletariatul, sub condu
cerea partidului revoluționar de avan
gardă. Făurirea socialismului și apăra
rea lui împotriva oricăror elemente os
tile ,a oricăror acțiuni diversioniste, se 
realizează de către masele largi populare 
din propria țară, sub conducerea parti
dului comunist. (Aplauze puternice).

Apar de neînțeles unele temeri că pre
ocuparea pentru perfecționarea con
tinuă a formelor de conducere și 
organizare a societății socialiste, a 
relațiilor de producție, ar putea 
prezenta vreun pericol pentru pu
terea oamenilor muncii, pentru esența 
de clasă a noii orînduiri. Viața demons
trează, dimpotrivă, că tocmai măsurile 
luate de partidul comunist pentru îmbu
nătățirea continuă a formelor de condu
cere a economiei, a întregii vieți sociale, 
pentru perfecționarea activității de stat, 
a democrației socialiste și a raporturilor 
dintre oameni, asigură dezvoltarea as
cendență a noii orînduiri, punerea tot 
mai deplină în valoare a superiorității 
socialismului, accelerează procesul de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, creează condițiile pentru 
trecerea treptată spre comunism. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Privită prin prisma marxism-leninis- 
mului, democrația socialistă constituie nu 
numai o parte inseparabilă a _socialis- 
mului, ci și o necesitate obiectivă pentru 
făurirea cu succes a noii orînduiri so
ciale. Noi considerăm că esența demo
crației socialiste constă în asigurarea tu
turor condițiilor pentru exercitarea de 
către popor a dreptului său suveran de 
a participa — atît prin reprezentanții 
săi, cît și în mod nemijlocit — la con
ducerea treburilor țării, în antrenarea 
maselor largi populare la dezvoltarea și 
înflorirea societății socialiste. Asigurînd 
îmbinarea armonioasă a intereselor ge
nerale ale colectivității cu interesele fie
cărui cetățean, democrația socialistă per
mite afirmarea deplină a capacităților și 
talentelor fiecărui om al muncii, mani
festarea multilaterală a personalității u- 
mane.

S-au încetățenit în țara noastră, ca o 
metodă curentă de lucru, consfătuirile 
cu oamenii muncii din diferite sectoare 
și domenii de activitate, consultarea 
largă a maselor în toate chestiunile mai 
importante care privesc mersul înainte 
al țării pe calea socialismului. Vom acor
da și în viitor toată atenția dezvoltării 
democrației socialiste, participării con
știente și active a întregului- popor la 
conducerea statului.

Dezbaterea largă cu întregul popor a 
problemelor de politică internă și exter
nă întărește tot mai mult orînduirea 
socialistă, zădărnicește orice activitate a 
elementelor dușmănoase, cimentează uni
tatea întregii națiuni socialiste. Orîndui
rea noastră are trăinicia granitului, ea 
este invincibilă 1 întărirea continuă a 
potențialului material și spiritual al pa
triei, adeziunea unanimă a poporului la 
politica partidului, la cauza socialismu
lui exclud orice pericol de abatere sau 
de întoarcere a națiunii noastre de pe 
drumul pe care a pornit, garantează 
mersul înainte neabătut pe calea socia
lismului și comunismului. (Aplauze 
puternice, prelungite). Acționînd în de
plină cunoaștere a noilor obiective ale 
politicii noastre interne și externe, po
porul român — stăpîn pe destinele sale 
— își făurește, cu adevărat liber șl în 
mod conștient, viața sa nouă, viitorul 
său fericit. (Aplauze puternice).

Tovarăși,

In lupta pentru înfăptuirea revoluției 
și edificarea comunismului, marxism- 
leninismul a acordat întotdeauna rolului 
națiunii, problemei naționale și interna
ționalismul proletar o importanță pri
mordială. Fondatorii socialismului știin
țific au privit aceste noțiuni în contex
tul condițiilor istorice și sociale concrete 
ale fiecărei etape; ele nu sînt noțiuni 
abstracte, rupte de realitățile lumii în
conjurătoare, ci categorii ce se mani
festă și acționează în condiții istorice 
concrete.

Interesele naționale și internaționalis
mul proletar nu se exclud ci, dimpotrivă, 
se condiționează reciproc; între ele 
există o strînsă interdependență, o uni
tate dialectică organică. A încerca _ în 
vreo împrejurare sau alta să opui in
teresele naționale cauzei internaționalis
mului proletar, sau, dimpotrivă, solida
ritatea internaționalistă Intereselor na
ționale ale poporului — înseamnă a 
aduce daune grave atît cauzei socialis
mului în propria țară, cît și socialismu
lui în general. Nu se poate în nici un 
fel vorbi despre subordonarea interese
lor naționale cauzei internaționalismului 
proletar, tot așa cum nu se poate vorbi 
despre subordonarea internaționalismu
lui intereselor naționale.

Unitatea dintre național și internațio
nal devine un factor hotărîtor pentru 
desfășurarea cu succes a construirii so
cialismului și comunismului. (Aplauze 
puternice). Se știe că, eliberîndu-se 
pe sine, devenind clasă conducătoa
re a societății, clasa muncitoare 
eliberează de exploatare și asupri
re toate categoriile sociale, devine expo
nentul întregii națiuni. In aceste împre
jurări, partidul comunist, îndeplinindu-și 
rolul de forță conducătoare a societății, 
reprezintă cel mai fidel interesele na
țiunii socialiste.

Tocmai pornind de la aceste conside
rente, Partidul Comunist Român îmbi
nă în întreaga sa activitate interesele 
naționale ale poporului nostru cu inter
naționalismul proletar. Preocupîndu-se 
de edificarea cu succes a socialismului 
în România, partidul nostru își îndepli
nește atît îndatoririle naționale cît și 
cele internaționale. (Aplauze puternice).

ridicarea nivelului de viață al țărănimii, 
satisfacerea cerințelor generale ale eco
nomiei naționale. în această importantă 
operă revoluționară, partidul nostru a 
pornit de la principiile planului coopera
tist al lui Lenin, ținînd totodată seama 
de tradițiile, de specificul economico-so- 
cial al satului românesc, de modul con
cret în care a fost abordată, în general, 
construirea socialismului in țara noastră.

In etapa actuală a construcției socia
liste un factor primordial pentru reali
zarea cu succes a sarcinilor complexe 
care ne stau in față este știința. Pornind 
de la rolul și importanța științei in viața 
societății, partidul și statul nostru au luat 
o serie de măsuri menite să intensifice 
cercetarea științifică, s-o lege nemijlocit 
de cerințele concrete ale practicii con
strucției socialismului.

Este necesar să promovăm cu îndrăz
neală și operativitate în activitatea eco
nomică, în producția materială, ca de 
altfel în întreaga viață socială, tot ceea 
ce este nou, înaintat, tot ce aduce cerce
tarea proprie ca și știința și tehnica 
mondială. In special este necesar să asi
gurăm aplicarea rapidă in producție a 
noilor cuceriri impuse de revoluția 
tehnico-științifică contemporană; dacă nu 
vom proceda astfel, tovarăși, dacă nu ne 
vom îngriji în permanență de cunoaște
rea și aplicarea celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii — trebuie să spu
nem deschis — nu vom reuși să ne ridi
căm la nivelul țărilor dezvoltate, vom 
rămîne mereu în urmă.

Rezultatul nemijlocit al tuturor reali
zărilor obținute în construcția socialis
tă este ridicarea nivelului de civilizație 
al vieții oamenilor, satisfacerea tot mai 
largă a cerințelor lor materiale și spiri
tuale. Ridicarea nivelului de trai _ al 
poporului este țelul suprem al ■ politicii 
partidului, idealul înscris pe steagul său 
de luptă. Tot ceea ce întreprinde par
tidul și statul, sensul întregului efort de 
zidire a noii orînduiri în patria noastră 
este îmbunătățirea vieții oamenilor, asi
gurarea unui trai demn și îmbelșugat 
pentru toți cetățenii patriei noastre, po
sibilitatea de a-și pune în valoare toate 
aptitudinile lor. în această direcție a ac
ționat și va acționa neabătut și în viitor 
Partidul Comunist Român — exponentul 
celor mai înaintate aspirații ale întregii 
noastre națiuni socialiste. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Creșterea impetuoasă a forțelor de 
producție impune necesitatea obiectivă 
a perfecționării relațiilor de producție 
socialiste, a raporturilor sociale dintre 
oameni, a organizării întregii societăți. 
Sarcina partidului și a statului socialist 
constă în a asigura în permanență con
cordanța dintre forțele, de producție, în 
continuă dezvoltare, și relațiile de pro
ducție care trebuie să evolueze și ele 
necontenit. Ținînd seama de toate aceste 
considerente, partidul nostru a luat în anii 
din urmă o serie de măsuri pentru per
fecționarea organizării, conducerii și pla
nificării economiei, a întregii activități 
sociale. Sînt cunoscute, de asemenea, 
măsurile ce s-au luat pentru combaterea 
birocratismului în toate domeniile de ac
tivitate. Perfecționarea continuă a relații
lor socialiste de producție, a raporturilor 
dintre oameni, a organizării societății, 
lichidarea fenomenelor de birocratism 
din toate sferele de activitate socială 
trebuie să devină cauza întregului nos
tru partid, a întregului nostru popor ! A- 
ceasta este o condiție pentru asigurarea 
făuririi socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.

Dezvoltarea socialismului pune tot mai 
mult în evidență problema rolului sta
tului și a perspectivelor sale. Este de 
înțeles că funcțiile și rolul statu
lui nu rămîn în toate etapele ace
leași. ele sînt în continuă schimbare, 
începînd de la primul guvern revolu
ționar democrat instaurat la 6 Martie 
1945 și pînă astăzi, conținutul statului 
s-a schimbat, funcțiile lui au evoluat 
continuu.

In evoluția și perfecționarea continuă 
a rolului statului în societate trebuie să 
avem în vedere necesitatea conducerii 
unitare a întregii activități sociale, in
clusiv a conducerii și planificării centra
lizate a economiei. Totodată, complexi
tatea activității de edificare a socialis
mului impune lărgirea drepturilor și 
autonomiei organelor locale, a întreprin
derilor și altor instituții de bază. Fără 
o largă descentralizare, fără extinderea 
inițiativei și răspunderii organelor lo
cale nu se poate asigura conducerea cu 
succes a operei de construire a comunis
mului. In acest cadru se înscriu măsu
rile trasate de Conferința Națională și 
de Congresul al X-lea. Este necesar să 
aplicăm cu toată fermitatea aceste ho- 
tărîri, să îmbinăm in mod armonios 
conducerea și planificarea centrală cu 
autonomia și inițiativa organelor și uni
tăților de jos. Aceasta este, de altfel, 
însăși esența centralismului democratic 
— principiu de bază, cu caracter biva
lent, pe care este clădit statul nostru 
socialist.

Partidul nostru acordă o atenție deo
sebită aplicării legilor economice obiec
tive, folosirii pîrghiilor economice pen
tru creșterea eficienței producției de 
bunuri materiale. In legătură cu aceasta 
considerăm greșite atît concepțiile care 
promovează centralismul excesiv, care 
înăbușă inițiativa și răspunderea unită
ților economice și ignorează legile eco
nomice obiective, cît și concepțiile după 
care producția materială ar trebui să se 
regleze spontan, pe baza impulsurilor 
pieței, ignorînd rolul factorului conștient 
în conducerea activității economice și so
ciale.

Un rol tot mai de seamă revine în acti
vitatea statului nostru pentru edificarea 
socialismului, eroicei noastre clase munci
toare care își îndeplinește cu cinste mi
siunea istorică de clasă conducătoare a 
întregii noastre societăți. (Aplauze puter
nice). In alianță strînsă cu clasa munci
toare, țărănimea cooperatistă își aduce, 
de asemenea, contribuția activă la efor
tul general pentru progresul patriei, la 
vasta operă de construcție a socialismu
lui în România. Un aport de seamă la 
realizarea marilor sarcini care stau în 
fața poporului nostru în efortul pentru

România au dus la rezolvarea problemei 
naționale în spiritul principiilor mar- 
xist-leniniste. In abordarea și rezolvarea 
problemei naționale în țara noastră, Par
tidul Comunist Român a pornit de la teza 
marxist-Ieninistă că nu poate fi liber 
un popor care asuprește alte popoare sau 
altă naționalitate.

In țara noastră a fost lichidată pen
tru totdeauna orice inegalitate națională. 
Constituția Republicii Socialiste Româ
nia garantează drepturi egale pentru 
toți cetățenii patriei, pedepsind prin lege 
orice propagandă naționalistă, șovină, 
orice ațîțare a urii de rasă sau tentativă 
de învrăjbire națională. Drepturile și 
libertățile cetățenești asigurate de so
cietatea socialistă tuturor cetățenilor se 
exprimă în faptul că un mare număr de 
oameni ai muncii aparținînd naționali
tăților conlocuitoare fac parte din parti
dul comunist, forța conducătoare a so
cietății, din organele de conducere cen
trale și locale ale statului, participă ne
mijlocit la conducerea întreprinderilor 
economice și a instituțiilor, la întreaga 
viață politică, economică, științifică, cul
turală a țării. Este asigurată folosirea 
neîngrădită a limbii materne în școli, în 
administrație, în justiție, in toate dome
niile de activitate. (Aplauze puternice).

Repartizarea teritorială a forțelor de 
producție a dus la ridicarea la o viață 
nouă — economică, culturală și socială — 
a multor județe ale țării, printre care și 
cele în care trăiesc oameni ai muncii 
aparținînd altor naționalități. Aceasta 
constituie de fapt expresia cea mai grăi
toare a politicii naționale, marxist-leni- 
niste, de egalitate în drepturi a întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice).

în lupta și munca comună pentru edi
ficarea socialismului, prietenia dintre po
porul român și naționalitățile conlocui
toare s-a ridicat pe o treaptă superioară. 
Toate marile succese obținute în dezvol
tarea socialismului sînt opera comună a 
tuturor celor ce muncesc în patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate. întă
rirea continuă a acestei frății constituie 
o parte inseparabilă a procesului de omo
genizare a societății noastre socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Rezolvarea justă a problemei naționa
le, asigurarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, participarea lor activă 
la conducerea întregii vieți sociale, con
stituie în același timp o latură importantă 
a democrației noastre socialiste în plină 
dezvoltare și perfecționare. Făurirea co
munismului în România nu poate fi de
cît opera comună a tuturor celor ce mun
cesc în patria noastră. (Vii și puternice 
aplauze).

Stimați tovarăși,
Victoria revoluțiilor proletare și edifi

carea socialismului în mai multe țări 
demonstrează pe deplin justețea tezei le
niniste cu privire la rolul istoric al parti
dului revoluționar de avangardă al clasei 
muncitoare. Viața arată fără putință de 
tăgadă că numai acolo unde proletaria
tul, masele largi populare au avut în 
fruntea lor o forță politică organizată, un 
partid cu o linie politică clară, lupta re
voluționară a putut fi încununată de 
succes.

Și în această privință experiența țării 
noastre este edificatoare. Tocmai datorită 
politicii marxist-leninlste a partidului 
comunist, liniei sale generale juste, ca
pacității lui organizatorice au putut fi 
conduse cu succes marile bătălii revolu
ționare de clasă, a putut fi instaurată 
în România puterea clasei muncitoare în 
alianță cu țărănimea, intelectualitatea și 
alte categorii sociale, a putut fi asigurată 
edificarea societății socialiste.

In procesul luptei revoluționare și al 
făuririi noii orînduiri, partidul nostru 
comunist s-a dezvoltat continuu, deve
nind forța politică conducătoare a socie
tății socialiste. Acest rol pe care partidul 
II ocupă în țara noastră este rezultatul 
nemijlocit al politicii pe care o promo
vează, al faptului că în întreaga sa luptă 
s-a identificat profund cu năzuințele și 
aspirațiile clasei muncitoare, ale poporu
lui, că a servit și servește cu devotament, 
fără preget, interesele întregii noastre na
țiuni socialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Noi apreciem că și în viitor partidul 
trebuie să îndeplinească acest înalt rol 
de forță politică conducătoare a națiunii 
în întregul proces de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în edi
ficarea comunismului. In același timp, 
avem în vedere că funcțiile, formele or
ganizatorice și metodele sale de muncă 
trebuie îmbunătățite continuu, corespun
zător schimbărilor din societate ; dezvol
tarea forțelor de producție, perfecționa
rea relațiilor de producție, adîncirea con
tinuă a democrației socialiste.

In etapa actuală devine o necesitate 
imperioasă ridicarea nivelului conducerii 
operei de făurire a noii orînduiri so
ciale. Azi conducerea construcției socia
liste devine una din științele de impor
tanță hotărîtoare pentru progresul so
cial multilateral. Se impune intensifica
rea activității de studiere temeinică a 
fenomenelor vieții sociale., pe baza ma
terialismului dialectic și istoric, ridica
rea continuă a cunoștințelor politice, i- 
deologice și profesionale ale tuturor ca
drelor, ale tuturor comuniștilor, ale în
tregului nostru popor.

O importanță esențială pentru asigu
rarea unei conduceri juste are promo
varea largă, susținută a metodelor de 
muncă și conducere colectivă în toate 
domeniile de activitate. Numai astfel se 
pot găsi soluțiile cele mai corespunză
toare pentru problemele tot mai com
plexe pe care le ridică progresul socie
tății pe calea socialismului și comunis
mului. Trebuie înțeles că în condițiile de 
azi, nimeni, oricît de multe cunoștințe 
ar avea și oricît de binevoitor ar fi, nu 
poate rezolva de unul singur proble
mele conducerii economiei și activității 
sociale. Tocmai pornind de la aceste 
considerente, partidul nostru acționează 
ferm pentru introducerea principiilor 
muncii și conducerii colective în toate 
domeniile și la toate eșaloanele de acti
vitate. Experiența de pînă acum a de
monstrat din plin justețea și eficacita-

(Continuare in pag. a PV-a)

In același timp, partidul nostru acțio
nează continuu pentru întărirea legătu
rilor și colaborarea cu detașamentele 
revoluționare din celelalte țări, ma- 
nifestindu-și activ solidaritatea inter
naționalistă, cu lupta oamenilor muncii 
de pretutindeni. Acționînd neabătut 
pentru dezvoltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, luptînd cu con
secvență pentru întărirea unității tuturor 
țărilor socialiste și a tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești, Partidul Co
munist Român își îndeplinește îndatori
rea internaționalistă de detașament activ 
al marii armate a revoluționarilor din 
întreaga lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Internaționalismul înseamnă colabora
re între națiuni egale în drepturi, între 
popoare care se întrajutorează spre a 
putea desfășura cu mai mult suc
ces lupta .pentru socialism și comu
nism în fiecare din țările lor. In 
relațiile dintre țările socialiste colabo
rarea internaționalistă presupune efor
turi din partea statelor respective 
pentru armonizarea reciprocă a interese
lor tuturor națiunilor socialiste, astfel 
ca această colaborare să ducă la afir
marea nestingherită a fiecărui popor, 
a fiecărei națiuni, la progresul și pros
peritatea fiecărei țări. în condițiile de 
astăzi, cînd zeci și zeci de popoare luptă 
eu tot, mai multă forță pentru a-și afir
ma ființa națională, pentru a se ridica 
la nivelul progresului și civilizației 
avansate și în perspectiva trecerii a tot 
mai multor popoare pe calea făuririi 
societății socialiste, promovarea unei ase
menea colaborări internaționaliste con
stituie o necesitate legică a înseși dez
voltării sociale mondiale.

In această ordine de idei, consider 
necesar să mă refer și la perspectiva 
națiunii în socialism. In abordarea aces
tei probleme noi pornim de la cunoscuta 
teză a lui Lenin după care națiunea va 
continua să aibă un rol important, încă 
vreme îndelungată, și după victoria co
munismului în întreaga lume. Se știe că 
o trăsătură caracteristică a epocii noastre 
este redeșteptarea națională a zeci și zeci 
de popoare care au scuturat jugul colo
nial și se constituie în state naționale 
independente. Victoria revoluției, lichi
darea claselor exploatatoare și edificarea 
socialismului deschide calea afirmării 
multilaterale și depline a națiunii.

Intre națiunile socialiste se dezvoltă 
continuu o largă colaborare multilaterală 
și un proces de apropiere internaționa
listă. Apropierea între națiunile socia
liste va fi desigur un lung proces dialec
tic, la baza dispariției treptate a deosebi
rilor naționale stînd ridicarea pe planuri 
multilaterale, progresul și dezvoltarea 
armonioasă a fiecărei națiuni în parte, 
reducerea și dispariția deosebirilor esen
țiale în nivelul lor de dezvoltare econo
mică și social-culturală. în această pers
pectivă istorică legică apare de neînțeles 
cum este posibil ca, uneori, preocuparea 
și efortul nesîăbit pentru progresul și 
prosperitatea unei națiuni sau alteia să 
fie catalogate drept „naționalism", drept 
„îngustime națională". Dezvoltarea și în
florirea națiunilor socialiste libere și e- 
gale în drepturi, apropierea lor este dru
mul obiectiv de dezvoltare a societății 
omenești, al înfăptuirii idealului de uni
tate și prietenie strînsă a tuturor po
poarelor. Orice nesocotire a intereselor 
de dezvoltare a uneia sau alteia dintre 
națiuni nu poate decît să ridice piedici 
în calea acestui proces, să prejudicieze 
interesele apropierii dintre națiuni. în 
acest context trebuie spus că atît în
chistarea și mărginirea națională, cît și, 
așa cum spunea Lenin, șovinismul de 
mare putere și tendințele de hegemonie 
sînt de natură să genereze neînțelegeri 
și disensiuni între popoare, dăunînd atît 
afirmării și înfloririi fiecărei națiuni, cît 
și cauzei generale a socialismului, inte
reselor colaborării și apropierii dintre 
națiunile socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In țara noastră, pe baza lichidării ex
ploatării omului de către om, pe măsura 
dezvoltării socialismului, a dispariției 
treptate a deosebirilor dintre diferitele 
categorii sociale, a întăririi alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea, cu intelec
tualitatea și cu celelalte pături ale popu
lației, a apropierii dintre sat și oraș — 
are loc procesul de omogenizare a socie
tății, de dezvoltare pe o treaptă nouă, 
superioară, a națiunii socialiste. înțe
legerea acestui proces legic, stimularea 
lui conștientă constituie o parte insepa
rabilă a luptei pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, pen
tru crearea condițiilor în vederea trece
rii spre comunism. Numai abordînd ast
fel rolul națiunii socialiste vom acționa 
cu adevărat în spiritul marxism-leninis- 
mului creator. (Aplauze puternice).

Doresc să mă refer, cu acest prilej, la 
modul în care a rezolvat și rezolvă 
Partidul Comunist Român problema na
țională în țara noastră, unde alături de 
români există și alte naționalități. Se știe 
că împrejurările istorice au făcut ca pe 
teritoriul României să se așeze, de-a lun
gul veacurilor, și populații de altă na
ționalitate — îndeosebi maghiari, ger
mani, sîrbi. Eucrînd și trăind împreună, 
oamenii muncii români și cei de altă na
ționalitate au constituit întotdeauna forța 
motrice a dezvoltării civilizației mate
riale și spirituale pe aceste meleaguri.

Atît în condițiile orînduirii feudale, 
cît și ale societății capitaliste clasele ex
ploatatoare au căutat să ațîțe vrajba na
țională spre a-și putea menține domi
nația asupra oamenilor muncii. Dar, în 
ciuda politicii naționale reacționare duse 
de clasele dominante — fără deosebire 
de naționalitate — forțele cele mai înain
tate din rîndurile poporului român, al 
maghiarilor, germanilor și altor națio
nalități conlocuitoare s-au ridicat cu ho- 
tărîre împotriva asupririi .și a învrăj
birii naționale. Sînt o vie ilustrare în 
acest sens luptele desfășurate, în strînsă 
unitate, de-a lungul secolelor, de ma
sele largi populare, pentru dreptate so
cială și națională.

Mișcarea, muncitorească revoluționară, 
îndeosebi după crearea Partidului Co
munist Român, a ridicat pe o treaptă 
nouă lupta împotriva asupririi naționa
le, pentru egalitatea deplină în drepturi 
a tuturor cetățenilor patriei. Victoria re
voluției și edificarea socialismului în
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tea măsurilor luate în acest sens. Con
ducerea colectivă cere, totodată, crește
rea răspunderii personale, adoptarea ra
pidă a hotărîrilor și măsurilor pe care 
le impune viața, asigurarea transpunerii 
operative în practică a acestora, rezol
varea eficientă a problemelor activității 
economice și sociale.

Se impune 
continuare de 
de conducere, 
carea principiilor conducerii 
fice a societății, care au o importanță 
esențială pentru progresul noii noastre 
orînduiri. In legătură cu aceasta este bine 
să ne reamintim faptul notoriu că Lenin 
înțelegea prin însușirea științei comunis
mului nu memorarea unor idei politice 
generale,, nu acumularea unor cunoștin
țe elementare despre noua societate, ci 
îmbogățirea minții cu marile descoperiri 
ale geniului uman, cu cuceririle civili
zației avansate, lărgirea continuă a ori
zontului de cultură, a capacității de în
țelegere a complicatelor procese ale vie
ții sociale. Tocmai de aceea partidul 
nostru se îngrijește consecvent de crea
rea condițiilor pentru ridicarea nivelu
lui de cultură al întregului nostru popor, 
pentru răspîndirea largă în mase a va
lorilor civilizației mondiale, a noilor rea
lizări ale științei și tehnicii. Intensifica
rea activității culturale, îmbogățirea con
tinuă a universului spiritual al poporu
lui sînt o condiție de prin ordin pentru 
făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru traducerea în viață 
a mărețului program elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului.

Pentru un partid revoluționar, și cu 
atît mai mult pentru un partid care a 
cucerit puterea politică și conduce ope
ra de făurire a socialismului, activitatea 
ideologică constituie un element deter
minant. In această ordine de idei vreau să 
subliniez importanța deosebită pe care o 
are munca partidului nostru, a tuturor 
organismelor politice și ideologice. a 
întregii societăți pentru formarea con
științei socialiste a maselor populare, 
pentru cultivarea principiilor eticii co
muniste și ale noii echități sociale, pen
tru întronarea în viața publică a norme
lor de conviețuire proprii orînduirii so
cialiste. Formarea omului nou cu o con
știință și o morală înaintată este misiu
nea cea mai nobilă pe care o au militanții 
pe frontul nostru ideologic, activiștii pe 
tărîm social, creatorii ae artă și literatu
ră. Avem realizări de seamă în activita
tea instituțiilor cultural-artistice, a mij
loacelor de propagandă și influențare 
politico-ideologică, în literatură, muzică, 
plastică, în celelalte arte ; în același timp 
însă, în toate aceste domenii mai este 
încă mult de făcut, sînt încă largi posi
bilități de sporire a influenței lor asu
pra gîndirii oamenilor, a modului lor de 
a trăi și munci. Este necesar ca activi
tatea de propagandă, munca politico- 
educativă de masă, presa, radiotelevi- 
ziunea, instituțiile artistice, literatura și 
arta să-și sporească contribuția la răs
pîndirea în mase a concepției noastre 
revoluționare despre lume și viață, 
ridicarea nivelului de conștiință al 
turor cetățenilor, la triumful moralei 
muniste în viața societății noastre.

Spre a-și putea îndeplini misiunea 
torică, partidul trebuie să studieze per
manent transformările sociale, fenome
nele naționale și internaționale, trăgînd, 
pe această bază, concluzii teoretice și 
practice pentru activitatea sa prezentă 
și viitoare. Trăim o epocă de mari pre
faceri revoluționare, de afirmare impe
tuoasă a socialismului în lume ; în ace
lași timp sîntem contemporanii unei u- 
riașe revoluții tehnico-științifice care 
îmbogățește necontenit cunoașterea u- 
mană cu noi și noi descoperiri. O- 
mul pătrunde tot mai adînc în UnL 
vers — și odată cu aceasta devine 
mai cutezător în descifrarea tainelor 
naturii. Fizica, chimia, biologia și alte 
științe asigură cunoașterea tot mai pro
fundă a secretelor vieții; omul tran-

preocupăm în 
munci’

să ne 
îmbunătățirea 

de elaborarea și apli- 
principiilor științi-
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co-
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sformă regnul vegetal și animal, for
mează noi soiuri de plante și rase de 
animale. Asistăm la realizarea, pe calea 
sintezei chimice, a unor produse supe
rioare celor oferite de natură. în zilele 
noastre omul devine tot mai mult stă- 
pînul naturii pe care o modelează con
form necesităților și voinței lui. în rit
mul în care se desfășoară revoluția teh- 
nico-științifică, nu este departe ziua 
cînd omul va cunoaște și va stăpîni cele 
mai intime procese ale vieții.

Cuceririle științei confirmă și, totodată, 
răstoarnă multe adevăruri considerate 
pînă ieri veșnice. Știința modernă aduce 
in același timp o puternică confirmare a 
justeței concepției materialist-diaîectice 
despre natură, viață și societate. Este de 
înțeles că se cer răspunsuri la noile 
probleme pe care le ridica progresul 
umanității, că realitatea nu mai poate fi 
explicată, înțeleasă, numai cu ajutorul 
cunoștințelor vechi. Tocmai de aceea este 
necesar să intensificăm cercetarea in do
meniul științelor sociale, întreaga activi
tate ideologică. Acesta este și scopul 
pentru care partidul a hotărît înființarea 
Academiei de științe politice și sociale.

Pentru înțelegerea noilor fenomene, a 
noilor probleme ce apar ca urmare a 
uriașei dezvoltări a forțelor de produc
ție, a revoluției științifice și tehnice, a 
transformării societății, este necesară o 
intensă muncă de studiere și cercetare 
științifică a noilor realități. Tovarășii care 
lucrează in acest domeniu trebuie să în
țeleagă că au nevoie de multă cutezanță, 
că trebuie să depună eforturi creatoare 
intense pentru a da răspuns fenomenelor 
de azi — și aceasta trebuie să o facă nu 
întoreîndu-se spre trecut, ci cercetînd 
prezentul și scrutînd cu clarviziune știin
țifică viitorul.

Oare pentru a rezolva complicatele 
probleme ale zilei de azi trebuie să ne 
întoarcem înapoi, la vremea cînd au gîn- 
dit, au acționat și au scris Marx și Lenin? 
Cred că nu se poate pune astfel pro
blema. Desigur, istoria luptelor sociale, a 
dezvoltării gîndirii umane âre o mare 
importanță pentru fundamentarea teoriei 
revoluționare, dar pentru înțelegerea 
realităților de astăzi, pentru dezvoltarea 
creatoare a marxism-leninismului, aceas
ta nu este suficient. Este necesar de aceea 
să nu ne întoarcem înapoi, ci să mergem 
înainte. Numai astfel vom putea înțelege 
realitățile contemporane, vom putea pre- 
viziona viitorul, asigura triumful comu
nismului în lume. (Vii aplauze). Acei care 
vor privi înapoi, vor păți ca Făt-Frumos 
din poveste care, părăsind țara tinereții 
fără bătrînețe, pe măsură ce se apropia 
de trecut a îmbătrînit și a murit.

Partidul nostru este partidul tinereții, 
al viitorului ! Pentru a-și putea îndeplini 
cu cinste înalta misiune istorică ce-i re
vine, e] trebuie să rămînă permanent 
în țara tinereții fără 
vească mereu spre 
puternice, îndelung 
rata tinerețe pentru

bătrînețe, să pri- 
viitor! (Aplauze 
repetate). Adevă- 
un partid revo-

(Urmare din pag. I) 
partidului nostru au fost pu
ternic subliniate de aplauzele 
și ovațiile asistenței. Manifes
tare de profundă semnificație, 
adunarea din Sala Palatului a 
dat expresie încrederii desă- 
vîrșite a întregului nostru po
por în politica de înaltă prin
cipialitate marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, 
hotărîrii oamenilor muncii din 
patria noastră, de a înainta 
neabătut, sub conducerea 
partidului, pe drumul victo
riei socialismului și comunis
mului.

La sfîrșitul amplei și cu
prinzătoarei cuvîntări a tova-

ÎMPEJim PAJIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

fruntașe care, cu cheltuieli scă
zute, obțin cantități importante 
de unități nutritive de pe su
prafețele ocupate cu pășuni și 
finețe. Punerea în valoare a 
acestor resurse presupune insă 
aplicarea unui complex de lu
crări, cea mai mare parte din
tre ele puțind fi realizate înce- 
pind chiar cu această primăvară. 
Tocmai acestea constituie acum 
unul din obiectivele principale 
ale acțiunilor de muncă volun- 
tar-patrioticâ inițiale de organi
zațiile U.T.C. de la sate. Cum 
sint organizate aceste acțiuni ? 
Pe ce durată ? Ce obiective vi
zează ? Lată numai cîteva din 
întrebările la care vor răspunde 
în numărul nostru de azi pri
mii secretari ai comitetelo'r ju
dețene Argeș și Hunedoara ale 
U.T.C.

Dar, înainte de a le da cu
vîntul, să vedem ce preconi
zează pentru anii următori, in 
acest sector, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

NEPREȚUITA VALOARE 
A LUCRĂRILOR SIMPLE

Există deja un program am
plu pentru valorificarea supe
rioară a suprafețelor ocupate cu 
pășuni și finețe — ne spune 
inginerul Gheorghe Posea, di
rector al direcției bază furajeră 
din M.A.S. După cum se cu
noaște, producția pe actualele 
pajiști naturale trebuie să fie, 
în 1980, de patru ori mai mare. 
Sigur, această creștere se va 
realiza treptat, pe măsura apli
cării măsurilor preconizate. în 
1970, de exemplu, se prevede ca 
pe suprafețele ocupate cu pășuni 
și finețe să realizăm o produc
ție medie la hectar 5 000—5 500 
kg țtiasâ verde, în timp ce pen
tru 1975 prevederile indică o 
medie de 13 000 kg la hectar.

Stă în puterea noastră să atin
gem nivelele respective, această 
posibilitate fiind demonstrată de 
experiența acumulată de unită
țile agricole fruntașe, de realiză
rile obținute pe pășunile model. 
Cîteva exemple sînt edifica
toare în acest sens. Pe pășunile 
de la Bascovele și Davidești, 
județul Argeș. Beriu și Subce- 
tate. județul Hunedoara, Albești 
și Blejoiu, județul Prahova, ca 
să numesc doar cîteva, unde 
s-au efectuat lucrări ameliora
tive și s-au aplicat cantități în
semnate de îngrășăminte natu
rale și chimice, s-au obținut 
producții cuprinse între 15—35 
mii kg la hectar. Dar asemenea 
lucrări se pot executa peste tot. 
Trebuie numai schimbată opti
ca, încă larg răspîndită, că iarba 
crește oriunde și oricum. Supra
fețele de pășuni și finețe tre
buie să însemne pentru fiecare 
ceea ce, de fapt, sînt — o im
portantă resursă a agriculturii 
noastre, a cărei valorificare su
perioară constituie o îndatorire 
patriotică pentru toți locuitorii 
satelor. Modalitățile prin care 
se poate înfăptui acest obiectiv 
de primă însemnătate sînt în 
general cunoscute. Am să mă 
refer la cîteva, întrucît el5-» tre
buie să însemne tot atîtea 
măsuri de ridicare a fertilității 
pajiștilor pentru perioada ime-

luționar înseamnă înțelegerea profun
dă a realității, legarea sa organică, prin a 
toate fibrele, de masele celor ce muncesc, ™ 
confundarea sa cu interesele și năzuin
țele poporului din sînul căruia face A 
parte. (Aplauze puternice). Numai tră- 
ind și muncind împreuna cu poporul, 
inspirîndu-se din înțelepciunea și expe- £ 
riența poporului, sorbind neîncetat din 
forța sa inepuizabilă, partidul comunist 
rămîne veșnic tînăr, poate conduce cu £ 
succes opera de transformare revoluțio
nară a societății, poate asigura înfăptui
rea visului de aur al omenirii — comu
nismul. (Aplauze puternice, prelungite), 
în acest spirit al marxism-leninismu- 
lui creator, înnoitor, trebuie să se 
desfășoare întreaga noastră activitate 
ideologică, politică și organizatorică. 
Numai procedînd astfel partidul nostru 
își va putea realiza programul de edifica
re a socialismului și comunismului în A 
România, își va aduce contribuția la dez- " 
voltarea în noile condiții istorice și 
ciale, a marxlsm-leninismului. (Vii și 
ternice aplauze). ,

so-
pu- £

Stimați tovarăși,
M-am oprit asupra unor probleme 

tuale ale activității partidului nostru 
considerînd că noi, comuniștii, avem da- W 
toria să cinstim memoria marelui Lenin 
gîndind creator, preocupîndu-ne cum să 
acționăm mai bine pentru a asigura 9 
triumful comunismului în propria țară și 
în lume, dezvoltarea continuă a marxism- 
leninismului în concordanță cu noile V 
condiții ale societății contemporane.

Sînt pe deplin convins că și în viitor 
partidul nostru — acționînd în modul cel ™ 
mai ferm în spiritul ideilor lui Marx, 
Engels, Lenin — va ști să conducă cu 
succes poporul nostru pe calea socialis- “ 
mului și comunismului, a înfloririi și 
prosperității patriei. (Aplauze puterni- a 
ce, prelungite). Partidul Comunist "

ac-
Foto : ION CUCU

FABRICA DE CIMENT — BIR5EȘTI
(Imagine panoramica)

Manifestări consacrate aniversării
centenarului nașterii lui V. I. Lenin

Român își va îndeplini, de asemenea, 
întotdeauna cu înaltă răspundere sarci- 
nile mărețe ce-i revin ca detașament “ 
activ al mișcării comuniste, revoluțio
nare, antiimperialiste, al luptei pentru a 
socialism, pentru progres și pace în în- " 
treagă lume. (Aplauze puternice, prelun
gite). gu

Să se dezvolte necontenit în mod crea- " 
tor marxism-leninismul I (Vii și puterni
ce aplauze). A

Trăiască Partidul Comunist Român — 
conducătorul încercat al poporului nostru 
pe calea comunismului ! (Aplauze puter- A 
nice, îndelungate; urale ; se scandează 
P.C.R. — P.C.R.).

Trăiască unitatea mișcării muncitorești £ 
internaționale ! (Aplauze puternice, pre
lungite). _

Trăiască pacea și < 
toate popoarele lumii ! (Aplauze puterni
ce, întreaga asistență, în picioare, ovațio
nează îndelung pentru partid, pentru po- gg 
litica sa marxist-leninistă.

Se scandează P. C. R. 
„Ceaușescu — Ceaușescu" !).

în cadrul manifestărilor de
dicate centenarului nașterii 
lui V.I. Lenin, la sediul Uniu
nii Ziariștilor din Capitală a 
avut loc vineri la amiază un 
simpozion omagial intitulat: 
„Lenin și presa ; actualitatea 
ideilor marxist-leniniste în 
presa românească".

După cuvîntul introductiv 
rostit de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, 
au susținut comunicări pe a- 
ceastă temă Ion Iacoș, șef de 

'• sector la Institutul de studii 
istorice și social-politice de 

) pe lingă C.C. al P.C.R., Ni- 
colae Dragoș, șef de secție la 
ziarul „Scînteia", și Constan- 

) tin Florea, redactor șef ad
junct la revista „Lumea".

în continuare, asistența a 
’ urmărit un program artistic — 
lectura unor pasaje din volu- 

. mul „Lenin văzut de români" 
’ în curs de apariție la Editura 
Politică — și filmul documen-

participat la o întîlnire cu to
varășii Anatol Crețeanu și 
Zamfir Enache, care l-au cu
noscut pe Vladimir Ilici Lenin. 
Cu acest prilej au fost înfăți
șate momente semnificative 
din viața și activitatea revo
luționară a conducătorului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

A
în cadrul acelorași manifes

tări. Casa Centrală a Armatei 
și Biblioteca centrală M.F.A. 
au organizat vineri o seară li
terară cu tema „Vladimir Ilici 
Lenin despre literatură 
artă". în încheiere, actori 
Teatrului „C.I. Nottara"

Șl 
ai 

au 
prezentat versuri și proză care 
înfățișează personalitatea lui 
Lenin.

A APĂRUT REVISTA

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Festival (orele
9,30; 12,15; 15; 18; 20,45). Modern
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

...SA UCIZI O PASARE ClNTA- 
TOARE : rulează la Republica (o- 
rele 9; 12; 15; 18; 21).

PICIOARE LUNGI. 
LUNGI : rulează la 
(orele 9; 11,15; 13,30; 
20,45), București (orele 9: 11.15: 
13,30; 16,15; 18,45; 21).

FUGA BUIESTRAȘULUI : ru
lează la Capitol (orele 9.30; 11,30; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

ÎN FIECARE SEARA LA ORA 
11 ; rulează la Favorit (orele 15.30; 
18; 20,30), Miorița (orele 15;
17,30; ,20).

ASTERIX Șl CLEOPATRA X ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15;

Feroviar 
16; 
9;

DEGETE 
Luceafărul 
16; 18,15;

colaborarea între £ tar „Lenin cel viu".
★

Cadre didactice și ofițeri-e- 
levi ai Academiei militare au

LUPTA 
DE CLASĂ
NR. 4 — APRILIE 1970

P. C. R.,

rășului Nicolde Ceaușescu, au 
răsunat din nou urale și ova
ții îndelungate, pline de însu
flețire. Ele demonstrau cu vi
goare atașamentul deplin, cer
tificat de istorie, al poporului 
român față de atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă, 
mîndria de a contribui tot mai 
activ, prin marile sale victorii 
in transformarea revoluționară 
a societății noastre socialiste, 
la sporirea forței și prestigiu
lui sistemului socialist mon
dial, la triumful cauzei socia
lismului, păcii și progresului 
în lume.

(Agerpres)

Constituirea Societății profesorilor

de muzică și desen
Sala de festivități a Liceului

V de muzică nr. 2 din Capitală 
a găzduit, vineri la amiază, 
conferința pe țară de consti-

W tuire a Societății profesorilor 
de muzică și desen, la care au 

_ luat parte reprezentanți ai
V conducerii Ministerului învă

țămîntului, ai Uniunii Com-
— pozitorilor și ai Uniunii Artiș- 

' cadre didactice 
din învățămîn- 
generală și su- 
muzicali și•

 po7itoriior și 
tilor Plastici, 
de specialitate

•
 tul de cultură 
perior, critici 
artă plastică.

gg Adunarea a fost deschisă 
" Virgiliu Radulian, adjunct 

ministrului învățămîntului.

de

de 
al

Participanții la conferință 
au adoptat, în încheiere, tex
tul unei telegrame adresate 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului secretar general 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care se angajează să munceas
că și în viitor cu energii spo
rite, cu abnegație și perseve
rență, pentru a-și îndeplini 
nobila misiune de educatori ai 
tinerei generații, care le este 
încredințată de partidul și sta
tul nostru.

(Agerpres)

diat următoare. Aș începe cu 
lucrările de curățire a pășuni
lor : înlăturarea mărăcinișurilor, 
a vegetației nevaloroase, răspin- 
direa mușuroaielor, defrișarea 
arboretelui și a suprafețelor îm
pădurite. Sînt lucrări simple, ce 
pot fi executate pretutindeni, 
care nu pretind investiții spe
ciale sau utilaje deosebite. în 
schimb, ele au o valoare încă 
insuficient prețuită pentru creș
terea producției de iarbă. Apoi, 
urmează aplicarea de amenda
mente, fertilizarea cu îngrășă
minte chimice și naturale, lu
crări de reînsămințare și recu
perare a pajiștii. în funcție de 
condițiile specifice ale fiecărei 
localități și de posibilități, e ne
cesară trecerea la executarea 
unor lucrări mai grele cum ar fi 
combaterea eroziunii solului, 
desecări, amenajări pentru iri
garea pajiștii.

Multe din lucrările amintite 
fac, de mulți ani, obiectul pre
ocupărilor tinerilor de la sate. 
Aș putea spune că ele consti
tuie de acum activități tradițio
nale pentru organizațiile U.T.C. 
din mediul rural și, bazîndu-mă 
pe prevederile programului oo- 
mun elaborat la inițiativa Comi
tetului Central al U.T.C., pot să 
afirm că ele se vor situa și în 
acest an pe un loc de frunte în 
agenda preocupărilor lor zilnice.

CONSTANTIN V0INEA6,
prim-secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C4

ACȚIUNI PERMANENTE
PE TOATĂ DURATA ANULUI

Dată fiind dezvoltarea șeptelu- 
lui în județul Argeș, posibilită
țile pe care această zonă a țării 
le oferă și mai ales tradiția pe 
care ® are în creșterea anima
lelor, (îndeosebi în partea de

denord), acțiunile patriotice 
curățire și întreținere a pășuni
lor — ca și celelalte activități 
(împăduririle de exemplu) au 
devenit la rîndul lor tradiționa
le. Am căutat totdeauna să or-

ganizăm în condiții bune partici
parea tinerilor la aceste acțiuni, 
beneficiind și de o bună colabo
rare cu consiliile populare și 
conducerile , unităților C.A.P.

Așa se și explică de ce în 
1969 am reușit să efectuăm lu
crări de întreținere pe o supra
față de 17 600 de hectare de pă
șuni și izlazuri, depășind angaja
mentele la acest obiectiv cu pes
te 2 000 hectare. Nu numai pă
șunile obișnuite, ci și cele mo
de] au fQst îngrijite de tineri, 
în 1970 vrem ca activitatea noas
tră în acest domeniu să cîștige 
în eficiență. Pentru aceasta, în
grijirea pășunilor nu se va mai 
reduce doar la curățirea pro- 
priu-zisă, cî, în primul rînd, va 
însemna o întreținere permanen
tă pe întreaga durată a anului. 
S-a constatat că pășunile astfel 
întreținute asigură o producție 
ridicată de masă verde la hec
tar. Dorința noastră este ca toa
te pășunile și izlazurile, în spe
cial cele care se găsesc în fon
dul consiliilor populare și al 
C.A.P. (circa 80 000 hectare), să 
poată beneficia de îngrijirea ne
cesară din partea tinerilor. Pen
tru aceasta ne Străduim să-i mo
bilizăm în număr cit mai mare. 
De altfel, interesul tinerilor de 
la sate pentru acest gen de lu
crări este evident. Pledează pen
tru această afirmație înseși ah- 
■gajamentele pe care și le-au luat. 
Aproape toate organizațiile 
U.T.C. de la comune, care dispun 
de suprafețe destinate pășunilor, 
indiferent de mărimea lor, nu 
au uitat să le cuprindă în raza 
lor de activitate patriotică.

Schimburile de experiență or
ganizate în cooperativele agrico
le cu sector zootehnic preponde
rent. unde activează un mare 
număr de tineri (de exemplu 
Cornățel, Buzoiești, Ionești). 
și-au propus de fiecare dată să 
dezbată și această problemă — 
a bazei furajere, asigurată de 
izlazuri și pășuni — corelată cu 
cea a creșterii producției de car
ne și lapte. Și nu întîmplător 
acolo unde s-a înregistrat e par
ticipare permanentă și hotărîtă 
• tinerilor la întreținerea izla-

zurilor s-au obținut și rezultate 
bune la producția de lapte.

Dacă la orașe aprilie este 
luna curățeniei, pentru tinerii 
săteni ea constituie „luna lucră
rilor în agricultură". Timpul este

favorabil, ne avantajează mai 
mult față de aceeași perioadă a 
anului trecut și sperăm să ne 
permită încheierea campaniei 
de curățire a izlazurilor înainte 
de 1 Mai.

VIOREL FAUR,
prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al U.T.C.:

TINERII VOR ÎNGRIJI ÎNTREAGA
SUPRAFAȚĂ DE PĂȘUNI Șl FÎNEȚE

naturale 
de sea-

13,30; 16; 18,30, 20.45);
(orele 9; 11,15; 13,30;
20.30) , Melodia (orele 
13,30, 16; 18,30; 20,45).

OPERAȚIUNEA CROSBOW: ru
lează la Central (orele 9: 11.15;
13,30; 15,45; 18.15; 20,45).

TATAL MEU, CĂPITANUL î 
rulează la Lumina (orele 9,30—16 
în continuare; 18.15; 20,30).

UN OM PENTRU ETERNITA
TE : rulează la Doina (orele 16; 
18,30; 20,45), Program pentru " 
pil (orele 11,30 — 13).

BIOGRAFIA LUI LENIN ;
NIN VIU : rulează la Timpuri 
(orele 9—21) în continuare).

DOMNIȘOARA DOCTOR î rulea
ză la Excelsior (orele 9; 11.15;
13.30; 16; 18.30; 21). Gloria (orele 
9. 11,30: 14,30; 17,30; 20.30). Tomîs 
(orele 9—15.45 în continuare; 18; 
20.15).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Gri vița (orele 15,30; 18; 20,30),
Aurora (orele 15.30: 18; 20,30). Fla
mura (orele 16; 18.15: 20.30).

ANCHETATORUL DIN UMBRĂ: 
rulează la înfrățirea (orele 16.30; 
19), Moșilor (orele 15,30; 18; 20.30).

GHICI CINE VINE LA CINĂ ? : 
rulează la Buzeștl (orele 15,30; 18;
20.30) . Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru
lează la Dacia (orele 8,30—20.30 în 
continuare).

MIREASA ERA TN NEGRU S 
rulează la Bucegi forele 16; 18,15;
20.30) . Giulești (orele 15,30; 18; 
20.30). Arta (orele 15.45; 18; 20,15).

ULTIMA DRAGOSTE : rulează 
la Cotrocenl (orele 16.30; 19,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI- 
BERTI WALACE : rulează la Flo- 
reasca (orele 15: 17,30: 20).

COMEDIANȚIl . rulează la Vii
torul (orele 15.30: 18: 20.30).

PA CATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18; 20), 
Crîngașf (orele 16; 18; 20).

WINNETOU TN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Aurora (orele 
9.15: 11.15: 13.35)

DOI BĂRBAȚI PENTRU O 
MOARTE ; rulează la Popular (o- 
rele 15.30; 18; 20.15).

VIA MALA : rulează la Cosmos 
(orele 15.30; 18: 20.15).

PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : rulează la Cinemateca U- 
nion (orele 10; 12; 14; — după 
amiaza program pentru abonați, 
ciclurile A si B).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE: 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) .

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15.30; 
17,45: 20).

IUBIREA STRICT OPRITA î ru
lează la Flacăra (orele 15.30; 18;
20.30) .

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18;
20.15) .

LOANA : rulează la Progresul 
(orele 16; 18,30).

TAINA LEULUI : rulează la Pa
cea (orele 16,45: 19.15).

CÎND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Lira 
20,15).

SIMPATICUL 
ză la Ferentari
20.30) ,

fi EXPLOZIE 
lează la Vitan (orele
20.30) .

18.15:
11,15;

co-
LE- 
Nol

i

(orele 15.30; 18;

DOMN R : rulea- 
(orele 15.30; 18;

IN MUNȚI :
15,30;

ru-
18;

îngrijirea pajiștilor 
constituie o preocupare 
mă a organizațiilor U.T.C. din 
satele județului Hunedoara, con
semnată în planurile de activi
tăți voluntar-patriotice ale fie
cărui an. Faptul e explicabil. 
Dealurile și colinele. munții 
care străjuiesc județul la nord 
și la sud sînt acoperiți cu întin
se suprafețe de pășuni și finețe 
insumînd peste 250 000 hectare, 
adică aproape 80 la sută din în
tregul teren agricol al județului.

Primele zile ale primăverii 
ne-au găsit în ofensivă. Mii de 
tineri. din toate colțurile jude
țului înarmați cu greble, securi, 
lopeți, ies cu regularitate pe pa
jiști și lucrează la nivelarea și 
curățirea lor de cioturi, mușu
roaie sau resturi vegetale. Reali
tatea a demonstrat că toaleta 
de primăvară care se realizea
ză cu mijloace simple, fără e- 
forturi bănești, e de o mare u- 
tilitate. Numai prin asigurarea 
întreținerii curente, producția 
pășunilor se dublează. Iată de 
ce considerăm că în această si
tuație planificarea e neavenită. 
Noi nu ne propunem să facem 
atîtea sau atîtea hectare, ci in
tenționăm să realizăm întreaga 
suprafață asigurînd astfel o creș
tere sigură a producției de pă
șuni. Pentru înfăptuirea acestui 
deziderat am hotărît ca fiecărui 
tînăr cooperator să i se reparti-

zeze 25 de arii pe care să le cu
rețe pînă cel mai tîrziu la 1 Mai.

O cincime din suprafața pășu
nilor județului e acoperită cu 
diferite esențe lemnoase nefolo
sitoare, avînd o producție foar
te scăzută. Din ___ II ___ “
producția medie pe județ de-a- 
bia se ridică la 6 000 kg __ I
verde la hectar. Defrișarea cit 
mai urgentă a acestor pajiști 
prezintă o mare importanță eco
nomică, e un imperativ la ordi
nea zilei. în satele din zonele 
Hațeg și Orăștie s-a trecut deja 
la treabă, obținîndu-se rezultate 
promițătoare. Ne străduim ca 
acțiunea s-o extindem în toate 
organizațiile U.T.C. din mediul 
rural, să-i dăm un caracter or
ganizat.

Contribuția tinerilor va spori 
și în domeniul fertilizării. Direc
ția agricolă județeană și-a pro
pus pentru acest an împrăștierea 
de îngrășăminte chimice și natu
rale pe 4 400 hectare ocupate cu 
pășuni. Deși e mai mare față de 
alți ani, cifra e totuși mică ra
portată la suprafața totală a pa
jiștilor (nici 2 la sută). Tinerii 
din C.A.P.-uri care lucrează în 
sectorul zootehnic, prin mijloa
ce care le stau la îndemînă — tîr- 
lire, gunoiere — pot spori mult 
suprafețele planificate pentru a 
fi fertilizate, contribuind astfel 
la ameliorarea și creșterea pon
derii acestui sector în echilibra
rea balanței furajere.

această cauză
masă

SIMBATA, 18 APRILIE 1970

Opera Română : TRAVIATA — 
oră 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiâle" (Sala Comedia) : TRA
GEDIA OPTIMISTĂ — ora 20 ; 
(Sala Studio): O LUNĂ LA TARĂ 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20 : Teatrul de Co
medie : MANDRAGORA — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : PU- 
RICELE IN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : OTHELLO — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O LUNĂ LA ȚARĂ
— ora 10 și 20 ; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 15 ; 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
NOAPTEA ÎN TÎRGUL VECHI — 
ora 19,30 ; Teatrul Muzical Brașov 
(la Sala Palatului) : SILVIA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : DOMNIȘOARA DIN SIGHI
ȘOARA — ora 19,30 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BOEING- 
BOEING — ora 16 ; LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Vic
toriei) : NICUȚĂ .LA TĂNASE — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" 
ADRESANȚII NECUNOSCUȚI — 
ora 10 ; ROATA MORII — ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică (Str. Acade
miei) : GULIVER ÎN ȚARA PĂ
PUȘILOR — ora 10 și 17 ; Ansam
blul U.G.S. : BALADĂ OMULUI
— ora 20 ; Circul de Stat : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
orele 10 și 19,30.

DUMINICĂ, 19 APRILIE lflt
Opera Română : NASTASIA ț 

CHOPINIANA — ora 11 ; FIDE- 
LIO — ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : ' -
10.30 ; SUZANA — ora 19,30; Tea
trul "" ’ * ' ”
(Sala
ȚA - _____ __________
ora 20 ; (Sala Studio) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 10,30 ; 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 10,30 ; 
MANDRAGORA — ora 15,30 ; CO
MEDIA ÎNTREBĂRILOR (premie
ră) — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu
reanu) : PURICELE IN URECHE
— ora 10,30 și 20 ; (Sala Studio) : 
HARFA DE IARBĂ — ora 20 ; 
Teatrul Mic : PRIMARUL LUNII 
ȘI IUBITA SA — ora 10,30 ; DE
ZERTORUL — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
CRIMA ȘI PEDEAPSA —
19.30 ; VIJELIE IN CRENGILE DE 
SASSAFRAS — ora 10 ; (Sala 
Studio) : ENIGMATICA DOAM
NA ,,M“ — ora 10,30 ; CÎND LUNA 
E ALBASTRĂ — ora 16 și 20 ; 
Teatrul Giulești : MEȘTERUL 
MANOLE — ora 10 ; COMEDIE 
CU OLTENI — ora 15 ; ACEȘTI 
ÎNGERI TRIȘTI - ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : DIBUK — 
ora 11 ; MAZEL-TOV ! — ora
19.30 ; Teatrul „Ion Vasilescu" î 
DOMNIȘOARA DIN SIGHIȘOARA
— ora 19,30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BOEING-BOEING
— ora 16 ; LA GRADINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
NICUȚĂ LA TĂNASE — ora
19.30 : Teatrul ,,Ion Creangă" : 
ROATA MORII — ora 10 ; EMI- 
NECU ȘI VERONICA — ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Cal. Victo
riei) : AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM — ora 11 ; (Str. Acade
miei) : GULIVER TN ȚARA PĂ
PUȘILOR — ora 11 ; Ansamblul 
U.G.S. : RITM !70 — ora 20 ; Cir
cul de Stat : CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — orele 10 ; 16 și 19,30.

MY FAIR LADY ora

Național „I. L. Caragiale“ 
Comedia) : COANA CHIRI- 

- ora 10,30 ; TRAVESTI —

SIMBATA, 18 APRILIE 1970 
PROGRAMUL 1 #

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 
18,05 Cheia orașului — emisiune 
concurs pentru tineret. Participă 
echipele reprezentative ale orașe
lor Cluj și Baia Mare. Transny- 
siune de la Baia Mare. Prezenta
tor Mihai Florea • 19,00 Telejur
nalul de seară • 19,20 Festivalul 
național al artei studențești — e- 
diția 1970. Festival și colocvii de 
folclor. Transmisiune de la Cluj 
• 19,35 Reflector • 19,50 Tele- 
enciclopedia. In cuprins ; • Szer- 
vatzus — artist emerit, sculptor 
în lemn • Acvanauți • Cronica 
lui Macarie Zaim (o cronică a- 
rabă necunoscută a Țării Româ
nești) — găsită în Liban; de Vir
gil Cîndea • Fatehpur — plon
jon indieni • 20,40 Microavan- 
premiera • 20,45 Film serial „Răz
bunătorii". Hotelul „Bine ați ve
nit" • 21,35 ProfM pe 625 de linii 
(Interviziune). Emisiune muzical- 
coregrafică cu Anda Călugărea- 
nu, Florian Pitiș, Dan Tufaru șl 
baletul Operei Române. Coregra
fia Oleg Danovschi. Dirijor Ion 
Cristinoiu. Scenografia Doina Le- 
vința. Realizator Alexandru Bo- 
căneț • 22,30 Telejurnalul de 
noapte • 22,40 Gimnastică. Cam
pionatele internaționale ale Ro
mâniei — exerciții liber alese • 
23,30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

• 20,40 Deschiderea emisiunii. 
Seară de teatru : ,Răzvan și Vi
dra" de B. P. Hașdeu. interpre
tează colectivul Teatrului drama
tic din Baia Mare. T 
Alecsandrescu • 22,25 
muzical cu Elena Sitoianu, 
Piuaru, 7' ' - - -
Stănescu « 22,35 .
„'Sumbra toamnă" (IX) .____  .
episod) « 23,25 închiderea emisiu
nii programului II.

Regi* £aa
5 Moment

.. _____ _ __ , Ana
Ștefan Lăzărescu, Nicu 

" Film serial
(ultimul

DUMINICA, 19 APRILIE 1970 
PROGRAMUL I

• 8,15 Gimnastica de înviorare 
Teleșcoalâ : probleme recapitula
tive. Matematică, clasa a Xll-a • 
8,15 Matineu duminical pentru co
pii și școlari ; Fără bilet de in
trare. Partidă de șah prin tele
viziune. „Cuvîntul de onoare" 
film realizat de studiourile polo
neze • 10,15 Ora satului • 11,20 
Concert simfonic — Festival Bee
thoven — 200 de ani de la naște
rea compozitorului • 12,00 De 
strajă patriei • 12,35 Emisiune în 
limba maghiară • 13,35 închide
rea emisiunii de dimineață • 
15,00 Deschiderea emisiunii de 
după amiază. Fotbal — juniori : 
România — U.R.S.S. (prelimina
riile turneului U.E.F.A.) • 16,45 

. Rapid — Universitatea Craiova 
(divizia A). Transmisiune de la 
................. . ................... - Film 

19,00 
19,20 
19.45 
stu- 

de la

stadionul „23 August" • 18,30 
serial Oliver Twist (V) • 
Telejurnalul de seară • 
Noutăți cinematografice • 
Festivalul național al artei 
dențești — Transmisiune _
Cluj a 20,15 Medic în Africa — 
Un reportaj senzațional despre 
misiunea neînchipuit de grea pe 
care o au de îndeplinit medicii, în 
adîncurile Continentului Negru • 
20,30 E primăvară în... aprilie ! 
Emisiune de varietăți • 22,15 Te
lejurnalul de noapte • 12,30 Tele- 
sport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Filme documentare • 
20,25 Trei soliști — trei recitaluri 
• 21,25 Roman foileton Război și 
pace (reluarea episoadelor V 
li VI).

T
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Noul calculator!^ f.

românesc: CETA
Catedra de calculatoare, elec

tronică și automatică a Insti
tutului Politehnic din Timi
șoara este binecunoscută și 
apreciată datorită rezultatelor 
valoroase obținute de cadrele 
didactice de aici în cercetarea 
științifică fundamentală și a- 
plicativă. Renumele ei se dato
rează mai ales realizărilor 
spectaculoase din domeniul 
calculatoarelor electronice nu
merice și analogice. (Pentru ci
titorii neavizați, precizăm că 
la prima categorie de calcula
toare numerele sînt reprezen
tate printr-o succesiune de ci
fre, în timp ce la cele analogi
ce o anumită mărime fizică re
prezintă riumărul respectiv. De 
exemplu, rigla de calcul este 
analogică întrucît numerele 
sînt reprezentate prin lungimi, 
iar aritmometrele — mașinile 
de calcul manuale folosite în 
birouri — sînt numerice. Cal
culatoarele analogice sînt mai 
ieftine și efectuează operațiile 
rapid, dar precizia lor este mai 
mică și de aceea nu sînt reco
mandate pentru calcule prea 
complexe. Calculatoarele nu
merice, deși mai scumpe, sînt 
foarte precise, indiferent de 
complexitatea operațiilor pro
gramate.

Colectivul de cercetători și 
tehnicieni condus de prof. AL. 
ROGOJAN a pus la punct, în 
colaborare cu catedra de in
dustrii anorganice, un procedeu 
tehnologic care permite obți
nerea din materiale indigene 
a miezurilor de ferită cu ci
clu de histereză rectangular 
necesare pentru construirea 
memoriilor magnetice.

Pe baza lui a putut fi reali
zată prima memorie cu ferite, 
integral dotată cu componente 
electronice de proveniență ro
mânească. Construită pe princi
piul selecției prin coincidență, 
memoria are o capacitate de 
256 de cuvinte cu cîte 24 de 
ranguri, un ciclu de 7 micro- 
secunde și unvtimp de acces de 
trei microsecunde, putînd fi 
utilizată și de alte calculatoare 
numerice ce se construiesc în 
țară. Totodată, ea va fi folosită 
și ca punct de plecare pentru 
realizarea unei memorii modu
lare cu o capacitate de 4 096 
cuvinte.

Au fost terminate, de aseme
nea. lucrările la dispozitivul 
aritmetic și la circuitele anexă 
ale calculatorului electronic 
numeric tranzistorizat CETA, 
urmînd ca în lunile următoare 
el să intre în funcțiune. Tot 
In cadrul acesui domeniu de 
cercetare s-au realizat circui
te cu ajutorul cărora se pot 
construi calculatoare cu frec
vența impulsurilor de sincroni
zare de 2 MHz. Bazate pe 
principiul modularității, aces
te circuite prezintă o siguran
ță ridicată în funcționare. Un 
singur tip din aceste circuite 
intră în proporție de 75 la sută 
în componența unui calculator 
electronic, pretindu-se astfel 
la fabricarea în serie mare. 
Circuitele vor fi utilizate la 
construcția calculatorului
CETA, precum și la celelalte 
lucrări cu circuite logice exe
cutate în catedră. A fost rea
lizat și un calculator analogie 
tranzistorizat, primul de acest 
gen în țară, avînd 15 amplifi
catoare operaționale, un gene
rator universal de funcție, 
două generatoare specializate 
și un dispozitiv de înmulțire. 
Calculatorul analogic este uti
lizat la lucrările practice cu 
studenții, la efectuarea de cal
cule centru proiectele de an și 
de diplomă, la rezolvarea unor 
probleme de cerc științific și 
efectuarea unor calcule asupra 
stabilității sistemelor de reglaj 
automat.

V. RAREȘ

In valorificarea invențiilor românețti
mediului (ale mediului apos 
în cazul cercetărilor desfășu
rate de colectivul de la cate
dra de fizică a Institutului 
pedagogic din Cluj). Prin in
termediul aceluiași aparat se 
pot stabili însă parametrii op
timi pentru accelerarea unor 
reacții chimice, de stimulare 
a germinării semințelor, a 
creșterii plantelor etc.

De altfel, colectivul cate
drei de fizică a onorat și se 
străduiește să onoreze în con
tinuare contractele încheiate 
cu cele mai felurite întreprin
deri (Fabrica de sodă de la 
Ocna Mureș, C.A.P, Baciu —- 
unde roșiile tratate cu ultra
sunete nu s-au pătat în cursul 
unei epidemii —, fabrica de 
încălțăminte — unde ultra
sunetele pot ajuta la tăbăcire 
— etc.).

Și acum cîteva cuvinte des
pre realizatorii direcți ai nou
lui aparat: inițiativei lansată 
de conf. univ. Desideriu Aus- 
lander i-au răspuns elanul și 
inventivitatea electroniștilor 
Lazăr Gheorghe și Szasz 
Gero, a mecanicilor de preci
zie Vasiliu Petrică și Ștefan 
Crăciun, — student al Insti
tutului Politehnic — precum 
și sîrguința întovărășită de 
un dezvoltat simț artistic a 
tîmplarului Ioan Damian.

automat să funcționeze în 
momentul întreruperii experi
enței. Timpul de expunere 
este, deci, riguros determinat. 
Un frecvențmetru urmărește 
de asemenea ca eroarea, în 
ceea ce privește frecvența ul
trasunetelor, să nu depășeas-

o absență costisitoare:

iluminarea

EUGENIA GROSU

„Ultra
pe panoul

Dublarea populației

urmată de dublarea

scriitorilor?
Cea mai marc parte a
cărților din biblioteci

nu au lost niciodată

citite
l iteratura poate precede
știința in prevederea
civilizației viitorului?

OPINII ȘTIINȚIFICEmiilor de Tolstoi, de pil- 
amenință practic omeni- 
de altă parte, problemele

e unde-i vine 
numele? „Ultra- 
son" desemnea
ză un generator 
de ultrasunete 
iar cifra 7 indi

că cele 7 game de frecvențe 
fundamentale ale ultrasune
telor generate. Este un aparat 
complex, creat la catedra de 
fizică a Institutului pedagogic 
din Cluj. Cu ajutorul lui se 
pot determina parametrii op
timi pentru utilizarea ultrasu
netelor într-o problemă dată 
(folosind atît cercetării funda- —._7_ aies — ce-mentale cît — mai 
lei aplicative).

Un loc central 
principal îl ocupă un ecran 
ce indică — prin iluminarea 
selectivă a gamei respective — 
frecvența ultrasunetelor pro
duse la un moment dat. (Un 
singur generator de curenți 
de înaltă frecvență alimen
tează 7 vibratoare — genera
toare de ultrasunete : 7 cuar- 
țuri diferite cufundate în 7 
băi de ulei); intensitatea fas
ciculului poate fi, de aseme
nea, reglată de la panoul cen
tral de aici posibilitatea com
parării fascicolelor (după frec
vență și după intensitate). 
Tot aici, pe panoul central, se 
află un cronometru automat 
(indicînd sutimi de secundă) 
ce decuplează sistemul de 
producere a ultrasunetelor la 
timpul stabilit sau încetează

că 1 000—2 000 oscilații pe 
secundă. Sistemele de, răcire 
(cu apă și aer) sînt controla
te, de asemenea, prin sisteme 
de semnalizare, de alarmă și 
de întrerupere.

„Ultrason 7“ servește cer
cetării fundamentale privind 
proprietățile structurale ale

CONSILIERUL
DE
BREVETE

1DD0 DE SHDKESPEDRE

Dezvoltarea activității de in
venții, acumularea la oficiile de 
înregistrare a sute de mii de 
brevete, activitatea complexă de 
valorificare a inteligenței teh
nice, apariția și dezvoltarea in
tensă a comerțului internațional 
cu asemenea creații ale minții 
umane 
țările 
apariția 
tați : consilierul de brevete.

înarmat cu un vast bagaj de 
cunoștințe tehnice, economice și 
juridice, un asemenea specialist 
este indispensabil pentru asigu
rarea bunului mers al activității 
de cercetare și în valorificarea 
în cele mai bune condițiuni a 
unei invenții. Experiența unor 
țări a demonstrat cît de impor
tantă este prezența acestui con
silier în îndrumarea cercetării 
către obiective de maxim inte
res pe plan mondial, în asigu
rarea drepturilor de prioritate 
ale unei descoperiri, în valorifi
carea ei pe piața internațională.

După cum ne relatau specia
liștii Oficiului de Stat pentru 
Invenții și Mărci, deși în țara 
noastră se resimte în mod acut 
nevoia consilierilor de brevete, 
pregătirea acestor specialiști este 
în mod nejustificat amînată. 
Inconvenientele datorate aces
tei stări de lucruri sînt multi
ple. Iată numai cîteva exemple.

Una din sarcinile de bază 
ale consilierului de brevete, ne 
atrăgeau atenția specialiștii 
O.S.I.M.-ului, este aceea de a 
sprijini pe inventatori la redac
tarea descrierii tehnice a unei 
invenții. In majoritatea țărilor, 
această sarcină este preluată 
complet de către acești specia
liști. Or, la noi, lipsind o formă 
de învățămînt care să asigure 
pregătirea de specialitate, asis
tența tehnică la redactarea des
crierii brevetelor este acordată 
de... Cooperativa „Deservirea**. 
Un grup foarte mic de ingineri 
pensionari încearcă să acopere 
nevoile extrem de mari în a- 
ceastă direcție. Dar și acest pa
leativ este posibil numai în Ca
pitală. In celelalte orașe, în 
multe cazuri, lipsesc formule 
cu adevărat eficiente de ajutora
re a inventatorilor. Cabinetele 
tehnice ale întreprinderilor, în 
sarcina cărora intră acordarea 
de asistență tehnică inventatori
lor, nu sînt încadrate cu perso
nal de specialitate. Din a- 
ceastă cauză, de multe ori, idei 
tehnice prețioase se pierd sau 
suferă întîrzieri considerabile în 
materializarea sub formă de bre- 

Se poate întîmpla ca în a- 
interval, în altă parte, în 
țară să se breveteze o

au impus 
dezvoltate 

unei noi
în toate 
industrial, 

speciali-

Conform ultimelor statistici, 
populația globului crește cu 
138 de oameni pe minut. Pînă 
în anul 2000 ea se va dubla, 
în cadrul unui interviu acor
dat cunoscutei publicații sovie
tice „Literaturnaia Gazeta**, 
un specialist în previziune so
cială, doctorul în științe istori
ce Igor Bestujev-Lada a fost 
solicitat să analizeze următoa
rea problemă: dacă numărul 
oamenilor se va dubla și im
plicit dacă numărul scriitorilor 
va crește și el, cel puțin în 
aceeași proporție, vor apare în 
secolul următor sute sau mii 
de genii creatoare la nivelul 
lui Shakespeare, Dostoievski, 
Tolstoi ș.a. ? Iată prezentat în 
rezumat răspunsul specialistu
lui sovietic :

Intr-adevăr, numărul scriitori
lor și al operelor lor va spori în 
deceniile următoare proporțional 
cu creșterea populației. Se pune, 
de aceea, problema modului în 
care cititorul va izbuti să se des
curce sub această avalanșă de 
informații artistice. După cum 
observă și cunoscutul autor polo
nez de romane științifico-fantas
tice, Stanislaw Lem, „astăzi noi 
remarcăm amuzați că poeții sînt

practic citiți numai de poeți, ast
fel că însuși tirajul plachetelor 
de versuri este determinat de nu
mărul poeților în viață aparținînd 
unei anumite limbi sau regiuni 
culturale determinate; or, acest 
fapt va deveni o regulă a lumii 
viitorului/lumea progresiei canti
tative nelimitate. Nici pasiunea 
cititorului, nici setea sa de cu
noștințe nu-i vor putea asigura 
contactul direct măcar cu ansam
blul celor mai importante opere 
ale gîndirii umane, atunci cînd 
vom vedea creînd simultan mii 
de Rafael, Mozart, Fermi".

Aceste ipoteze sînt interesante 
dar, după cum remarca Bestujev- 
Lada, ele trebuie privite cu o 
anumită rezervă. Va trebui, in
tr-adevăr, ca opera de artă să se 
bucure de o extraordinară bogă
ție de idei, de o mare capacitate 
de a le transmite cititorului pen
tru a izbuti să atragă asupra sa 
atenția unor milioane de oameni. 
Iată de ce chiar în secolele vii
toare, printre miile de talente ex
cepționale, vor exista totuși ex
cepții care vor constitui pentru 
epoca lor ceea ce au fost Sha
kespeare sau Dostoievski în vre
mea respectivă. Probabil că „pe-

ricolul 
dă, nu 
rea. Pe 
informării artistice sînt deosebit 
de acute la ora aceasta. S-a con
statat că 60 pînă la 80 la sută 
din cărțile cuprinse de cele mai 
mari biblioteci ale lumii nu au 
fost niciodată cerute. Jumătate 
dintre cărțile rămase (adică 10— 
20 la sută din total) nu au fost 
cerute decît o dată sau de două 
ori. Astfel, această uriașă masă 
de cărți în continuă creștere 
funcționează întocmai ca locomo
tiva lui Stephenson — cu 6—8 la 
sută randament. Trebuie găsite 
deci noi mijloace de stocare și 
transmitere a informației, inclu
siv a celei artistice. Profesorul 
sovietic Gheorghi Babat imagina 
un sistem alcătuit din uriașe 
„informatoriumuri" ce ar urma să 
înlocuiască actuala rețea a bi
bliotecilor. El ar urma să fie al
cătuit din elemente electronice 
miniaturale. La un volum de 
1 cm3, un asemenea element ar 
putea conține o informație echi
valentă cu ansamblul literaturii 
ruse pînă azi. Un catalog elec
tronic ar ajuta cititorul să găseas
că titlul căutat. Formînd apoi co-

ta codificată, fiecare ar urma să 
primească la domiciliu, pe ecra
nul televizorului, textul căutat, 
acompaniat, după dorință, de mu
zică, film sau comentariu vorbit.

Se pune problema dacă litera
tura artistică poate contribui ea 
însăși la previziunea științifică. 
Răspunsul este afirmativ. După 
cum au arătat criticii literari, efi
cacitatea ideilor științifice și teh
nice ale unor scriitori este remar
cabilă. Astfel, din cele 108 idei 
cu caracter „științifico-fantastic" 
ale lui Jules Verne, 64 sînt deja 
realizate, 34 sînt, în principiu, 
realizabile și numai 10 sînt ero
nate. Din cele 86 de idei ale lui 
Herbert Wells numai 9 sînt ero
nate, iar din cele 50 de idei ale 
scriitorului sovietic Aleksandr Be- 
liaev 20 sînt realizabile. Este, de 
altfel, bine cunoscut cazul unui 
scriitor american bănuit la un 
moment dat de spionaj deoarece 
unul din romanele sale, anterior 
creării primei bombe atomice, 
descria cu o precizie aproape ab
solută operațiile de fabricare și 
încercare ale unei asemenea ar
me. Fără îndoială, literatura poa
te preceda chiar și știința în pre
vederea viitorului.

DESPRE

INTOXICAREA
CU ALCOOL

in-

venție asemănătoare. Repere 
siunile sînt ușor de imaginat.

Absența consilierului de bi 
vete se resimte în mod deose 
și în activitatea de valorifica 
a invențiilor românești pe pic 
mondială. După cum arătau i 
terlocutorii noștri, la tratativi 
comerciale care privesc vînzar 
sau achiziționarea de breve 
licențe sau engineering, firmi 
străine sint asistate întotdeau 
de consilieri de brevete. In c 
drul delegațiilor românești ir 
asemeneâ specialiști lipsesc.

Mai gravă încă este lipsa 
nor asemenea consilieri în înti 
prinderile specializate în come 
țul cu brevete sau chiar în i 
treprinderile de comerț exteri» 
La livrarea unui produs rom 
nesc, într-o țară in care fie 
cesta, în întregime, fie elemer 
ale lui, reprezentînd invenții 
sint protejate prin brevete, ex: 
tă posibilitatea ca invențiile 
fie „preluate**, copiate.

După cum remarcau special: 
tii O.S.I.M.-ului, consilierul 
brevete continuă să rămînă 
țara noastră o profesie îndelu 
și, deocamdată, zadarnic aște 
tată. Cu mai .mulți ani în urn 
s-a propus Ministerului învăț 
mîntului înființarea pe lin 
O.S.I.M. a unor cursuri de sp 
cialitate. Propunerea a fost re 
pinsă. Ulterior, s-a propus 
pregătirea de specialitate să 
facă in cadrul unor cursuri po; 
universitare. Mai mult chi; 
specialiștii de la O.S.I.M. au el 
borat și programa acest 
cursuri. Ea a fost înaintată A 
nisterului Invățămîntului in 
în urmă cu trei ani. Cu toate 
cestea, pînă în prezent nu s 
luat nici o măsură în veder 
începerii acestor cursuri de sp 
cializare, atit de necesare.

Formele care există in pi 
zent pentru instruirea speci 
liștilor din cabinetele tehni 
sînt cu totul insuficiente. Sp 
cialiștii O.S.I.M. țin in difer 
întreprinderi cursuri de perfe 
ționare cu durată de numai 
săptămînă. Dacă ținem seama 
de faptul că, datorită lipsei 
personal, se pot deplasa, pi 
rotație, numai 2—3 din ace 
experți, reiese clar cît de pr 
care sînt rezultatele pe care 
poate da o asemenea formă 
învățămînt.

Soluția acestei probleme, 
cărei importanță am argume 
tat-o mai sus, nu o poate con 
titui . decît înființarea un 
cursuri de specializare postur 
verșitară în cadrul Institutul 
Politehnic. Considerăm, de as 
menea, ca extrem de interesa 
tă propunerea făcută de speci 
liștii O.S.I.M.-ului ca respons 
bilii* cu inovațiile și invenții 
din întreprinderile industriale 
din cele de comerț exterior 
facă o specializare de aprox 
mativ 3 luni în această instit 
ție. Recomandăm aceasta pr 
blemă atenției factorilor inter 
sați — Ministerul învățămînt 
lui și C.N.C.S.

PETRE JUNIE

STUDENȚII LA PORȚILE ȘTIINȚEI

Poate că geologii au un legă- 
mînt nerostit cu Pămîntul, căci 
ei aud acea tainică muzică, izvq- 
rîtă din frămîntarea de milenii a 
comorilor sale. Pare paradoxală 
o introducere mai curînd lirică 
la o discuție științifică, dar „vi
na" o poartă — poate — interlo
cutorul nostru, studentul Nicolae 
Vi du, din anul IV al Facultății 
de geologie tehnică. Căci, neîn
doielnic, pentru a fi geolog nu 
este suficientă o singură pasiune. 
Aici se împletesc patima drume
ției, vibrația ta, sincronă cu cea 
a adîncurilor terestre, și chema
rea pentru știință.

— Fără să renunțe la poezia 
acestei minunate îndeletniciri, 
geologul trebuie — în primul 
rînd — să vadă „cu ochii minții" 
fenomene ce s-au petrecut în ur
mă cu zeci și sute de milioane'de 
ani.

— Dar vechea deviză a geolo
gilor „mente et malleo“ — cu 
mintea și ciocanul — a rămas și 
astăzi „necompletată" ?

— Nu numai că nu este așa, 
dar, într-un anumit fel, s-a schim
bat profilul muncii noastre de

tatea, calitățile chimice etc., geo
logul caută să „vadă" de la su
prafață caracterele și modul struc
tural de dispunere al rocilor la 
adîncimi din ce în ce mai mari. 
Aceste acumulări de date trebuie 
prelucrate cît mai rapid, dar sînt 
disparate, iar legătura funcțională 
dintre ele este greu de găsit. 
Din acest punct de vedere pro
prietățile amintite constituie un

cercetare. Mă refer, în principal, 
la pătrunderea recentă în geolo
gie — de fapt mult mai tîrziu 
decît s-ar fi putut — a metodelor 
statisticii matematice. . r----- ,— <

— Ce aduce nou această me- material „ideal" pentru a fi pre- 
todă în studiile geologice ? lucrat prin metodele statisticii

STATORNICA POEZIE
A GEOLOGIEI

— Foarte mult. Este știut că 
geologul se află în permanență în 
fața complicatei obligații de a 
opera cu timpul și spațiul, de a 
stabili relații între aceste mărimi 
și caracteristicile diverse ale ma
terialelor concrete de studiu — 
rocile. Astfel, folosindu-se de une
le proprietăți ale rocilor ca : den
sitatea, magnetismul, radioactivi-

matematice, sînt ceea ce înseam
nă, în terminologia de speciali
tate, variabile punctiforme sau 
aleatorii, compatibile cu sistemele 
de prelucrare a datelor de către 
calculatoarele electronice.

— Ca rezultat...
— ...folosind instrumentele ma

tematice de prelucrare a datelor 
din explorarea geologică, s-a

ajuns la determinarea numărului 
optim de foraje necesare în ex
ploatarea unui zăcămînt, la deter
minarea metodelor adecvate de 
exploatare, care să realizeze be
neficii maxime etc.

— Ai avut prilejul să utilizezi 
aceste metode ?

— Da, în recentele studii pe 
care le-am întreprins asupra for
mațiunilor nisipoase de pe valea 
Teleajenului. Pentru început, ex
plorarea clasică „cu ciocanul “ 
mi-a relevat în această zonă di
ferite puncte fosili fere în care a 
fost conservată, pot spune specta
culos, o floră și microfaună deo
sebit de bogată, a căror vechime 
depășește cu mult cuaternarul. 
Utilizînd histogramele, curbele 
cumulative și momentele statis
tice mi-au fost pe deplin confir
mate concluziile la care, de alt
fel, ajunsesem și cu mijloacele 
„clasice". O astfel de reconsti
tuire paleografică a zonei geolo
gice, mult mai rapidă și mai bo
gată a scos în evidență încă o dată 
eficiența „colaborării" între geo
logie și statistica matematică. 
Permiteți-mi însă să reafirm că, 
totuși, geologia, dacă vreți măcar 
prin munca de teren, nu și-a 
pierdut... poezia.

PAUL SPIRA

Alcoolul este un drog. Expresia a fost luată de multe-ori 
drept o figură de stil. Dar după cum arată cercetările recente 
alcoolismul este identic, în mecanismul său, cu drogarea prin 
intermediul stupefiantelor. Doi cercetători de la un colegiu 
medical din Houston (Texas) au descoperit că în urma unei 
ușoare dereglări a biochimici cerebrale descompunerea alcoo
lului în organism poate da naștere unui compus numit „te- 
trahidropapaverol" (T.H.P.), care nu este altceva decît sub
stanța naturală produsă de mac din care se extrage morfina ! 
Atunci cînd intră în circulația sanguină alcoolul e atacat de 
o enzimă care îi smulge atomii de hidrogen transformindu-1 
în aldehidă. în creierul nostru există o substanță (dopamina) 
care servește ca mediator a transmisiei influxului nervos — 
ea se transformă de asemenea în aldehidă. Cercetătorii ame
ricani au emis ipoteze după care aldehida de origine alcoo
lică intră în concurență cu cea provenită din descompune
rea dopaminei, iar organismul, debordat, nu mai e capabil să 
descompună o cantitate atît de mare de aldehidă. Surplusul 
se recombină atunci cu dopamina cerebrală constituind 
T.H.P. deci un fel de morfină care intoxică creierul. „Dife
rența între alcoolism și morfinomanie apreciază cercetătorii, 
ține numai de diferența de durată necesară intoxicării. Ea 
este deci cantitativă, nu calitativă'

Prototip pentru automobilul viitorului

Cel mai mare producător de automobile din 
Anglia, societatea British Leyland, a prezentat 
anul acesta, la Salonul automobilistic internațional 
de la Geneva un prototip care a făcut senzație : 
Triumph XL-90, un model de domeniul viitorului. 
Este un vehicul experimental, cu patru uși 
și patru locuri, telecomandat prin impul
suri magnetice. Mașina este echipată cu un motor 
de 2 000 cmc, cu 6 cilindri, și poate dezvolta o 
viteză maximă de 200 km!oră. Automobilul — 
exemplar unic de expoziție — necesită un con
trol al unității motor-cutie de viteze numai la 
80 000 de kilometri, iar schimbul de ulei se efec-

tuează doar o dată la 16 000 km. Menționăm și 
alte cîteva caracteristici de excepție: agregatul 
motor-cutie de viteze este capsulat „pe viața"; 
frînele și suspensia sînt acționate pneumatic ; di
recția și viteza sînt controlate automat; curățirea 
geamurilor se face prin ultrasunete, parbizul și 
geamurile își schimbă culoarea în funcție de in
cidența luminii. Acestea sînt calitățile ce se cer — 
după părerea constructorilor Tmimphului — de 
la mașina de „mîine“.

V. R.

Pentru specialiștii din 
industria metalurgică 
micșorarea prețului ie 
cost al tonei de oțel- 
lingou prin reducerea 
consumului de muncă re
prezintă o preocupare 
continuă. După cum se 
știe, cu cît crește canti
tatea de oțel turnat sub 
formă de lingouri, se mă
rește și consumul de 
lingotiere (forma meta
lică în care se toar
nă oțelul). Lingotierele 
sînt utilizate astăzi în 
numeroase uzine con
structoare de mașini, iar 
în întreprinderile me
talurgice producția lor 
ajunge pînă la 65 ]a 
sută din totalul pieselor 
turnate. După îndelun-

Lingotiere 
cu performanțe 

superioare

gate cercetări, un colec
tiv condus de dr. ing. 
Constantin Coșneanu, 
de la I.C.T.C.M., a pus 
la punct o metodă 
care reduce considerabil 
consumul de muncă la 
turnarea lingotierelor 
prin folosirea amestecu
rilor fluide cu autoîntă- 
rire. Se elimină astfel o- 
perația de îndesare și 
uscare, obținîndu-se în 
același timp piese cu o 
structură mai compactă 
și deci cu calități supe
rioare, ca și suprafețe 
mai netede și ' mai 
curate. Prin aplicarea 
acestui procedeu, la 
„Victoria1' Călan pro
ducția de lingotiere a 
crescut cu circa 10 la su
tă pentru aceeași supra
față de formare. Apă- 
rind, totodată, un dispo
nibil de forțe de muncă 
s-a putut trece la lucrul 
în 2 schimburi astfel că, 
pe lingă o creștere a pro
ducției, s-a redus și pre
țul' de cost.
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tfiacea albă a

lărturisesc că Bicazul a ră- 
? pentru mine un nume sim- 
ic. A fost aici un șantier, u- 
dintre primele cuiburi de en- 

iasm și tinerețe socialistă, 
■mi amintesc, din acea epocă, 
ît frînturi de cîntece și emo- 
tante secvențe cinematografi- 
pe care le urmăream, mai 
1 ca un film de aventuri, în 
i adolescenței mele.
icutn o pace albă — cimen- 
cu care s-a alcătuit barajul 

oroducc încă aici, la Bicaz — 
cosește între munți, orașul are 
iniște patriarhală, ca o matu- 
te înțeleaptă ciștigată cu greu 
anii cînd oamenii au răzbit 
cile și Bistrifa și pădurile, au 
lolit ciuturile și apele spre 
tunătoarea hidrocentrală. In 

pe valea Bicazului, coșurile 
•toatelor de ciment au ars, cu 
jirația lor fierbinte, pădurile 
j coboară spre zidurile fabri- 
și poate nevigoarea. copacilor 

? un tribut pe care natura 
rlătește, ce e drept cu măsu- 
acestui ciment care naște pe 

• meleaguri baraje-surori cu 
al Bicazului.

)are cine-și mai amintește de 
mea șantierului ? Spectaculo- 
și-a trăit, pe aceste meleaguri, 
ca lui de glorie. O tinerețe 
igă, în care băteau inimile a 
te 21 000 de oameni. în ca
na pierdută pe harta țării a- 
i 20 de ani, cu numai 3 000 
locuitori a încăput în anii 
strucției, o populație de șap- 
ori mai numeroasă. Apoi, ca 
-o fermecată retortă a istori- 
t impui i-a așezat pe oameni 
locurile lor, mulți au plecat 
e alte mari șantiere, iar ju- 
tate din ei au rămas, cu pece- 

acestei naturi primitoare a- 
c pătrunsă în suflet, să po- 
tească fiilor, nepoților, com
atul proces de ^transfofinare 
hăuliturilor de plutași în e- 

’rgie electrică.
Iu rămas oameni, în urmă cu 
ani, foarte tineri. Iar astăzi, 
)ă zece ani, încă tineri. Re- 
iț cu greu la calificativul 
îfte" și doar tradiția, confor
mul insensibil al trecerii ani
mă determină la această re- 

ițare. în fond, mă întreb, 
e sînt limitele între care aș 
ea încadra, cu precizie, tine
ta ? Este astăzi Bicazul mai 
in tînăr decît în urmă cu 10— 
ani, numai pentru că bascu- 

tele mustind de beton nu mai 
jenează volute pe drumurile 
ntelui, nu se mai aud pușcă- 
ile exploziilor, sau apa năval- 
inundînd lacul de acumulare? 
e Bicazul un înțelept oraș 
e-și dinamizează zilele doar 
amintirea gloriosului său tre- 

Poate, îmi răspund sceptic, 
n populația de 11 000 de oa- 
•ni, abia 20 la sută sînt tineri, 
ia îmi permit să stabilesc, cu 
rcenie, limita de sus a vîrs- 
la 27—28 de ani.

>•••••

— Fiți atentă, îmi atrage aten
ția ing. Gheorghe Bulinschi, di
rectorul fabricii de ciment, lo
cuitorii Bicazului s-ar putea 
simți jigniți de o asemenea apre
ciere. Pămînturile acestea au ro
dit, o dată pentru totdeauna, ti
nerețea cu toate componentele 
ei, cu entuziasmul zgomotos de 
acum 10 ani. dar și cu lirismul și 
maturitatea de acum.

Din nou, apelez la cifre. In se
colul tehnicii, ele au o putere de 
convingere egală cu cele mai sa
vante demonstrații logice. Fabri
ca de ciment are 20 de ani de 
existență. La Fabrica de ciment 
muncesc peste 300 de tineri. 
Vîrsta medie a muncitorilor nu 
depășește 35 de ani. Fabrica de 
ciment a primit de trei ori, con
secutiv, drapelul de întreprinde
re fruntașă pe ramură. în pri
mele trei luni ale acestui an s-au

dat deja peste plan 2 000 tone 
ciment, aproape ăceeași cantita
te de var, iar valoarea producției 
globale a fost depășită cu 
1 650 000 lei.

— Mă întrebați cu ce a fost 
înlocuit aici, la Bicaz, tumultu
osul entuziasm al șantierului. 
Poate cu disciplina, cu un alt en
tuziasm, mai ponderat, dar cu 
nimic mai puțin prețios, încearcă 
să aprecieze ing. Bulinschi. At
mosfera Bicazului s-a stabilizat, 
s-a echilibrat, oamenii au intrat 
intr-un ritm de muncă mai egal, 
dar tot atît de direct înscris pe 
graficul realizărilor.

Da, se simte că în întreprinde
re muncesc tinerii, acești tineri, 
care erau copii cînd barajul se ri
dica, tonă cu tonă. Descopăr din 
povestirile oamenilor momentele 
cînd tinerețea lor este prezentă 
și activă, cînd, din egalele zile 
ale producției fabricii dăruirea și 
puterea lor de muncă răbufnește 
spontan. în vara trecută inunda
țiile blocaseră liniile ferate care 
legau carierele de fabrică. Mo
ment dificil, ce trebuia rezolvat 
cu repeziciune. Au răspuns, pri
mii, tinerii care au stat ore în
tregi peste program, luptîndu-se 
cu apa, cu ploaia torențială, cu 
pămîntul viclean, gata să înghi
tă șinele de cale ferată. Rememo- 
rînd zilele acelea, nici unuia nu 
i se pare nimic neobișnuit. Nici 
nopțile iernii acesteia cînd au 
descărcat, fără oprire, uitînd de

oboseală, de faptul că a doua zi, 
dimineața, intrau din nou în 
schimb vagoanele cu materie pri
mă care înghețaseră pe drum.

Nimic spectaculos, nici un gest 
ieșit din comun. Electricienii 
Gheorghe Scurtu și Toader Bu- 
dacă mă privesc cu o undă de 
ironie. își iubesc meseria, locul 
de muncă la fel de curat ca un 
laborator și, după cum îmi spu
ne Gh. Scurtu, „nici dacă tata ar 
avea bani să mă întrețină ca pe 
un prinț, tot nu m-aș lăsa de 
muncă". Vin amîndoi din Tașca, 
de pe valea Bicazului, poate băr
bații familiei lor au condus, pînă 
acum cîtăva vreme, plutele, au 
dohorit buștenii și i-au legat spre 
vale. Și-acum, lor, acestor băieți 
de-o vîrstă cu fabrica în care 
muncesc, munca ordonată, disci
plinată le-a devenit bunul lor cel 
mai de preț.

Nimic spectaculos, nimic mai 
firesc decît această evoluție. îi 
întreb, pe ei și pe alții, cu o 
urmă de nedumerire, dacă Bica
zul nu li se pare monoton, plicti
sitor.

— Dar facem niște reuniuni... 
și niște excursii frumoase, se 
miră laboranta Eugenia Marc. 
Cum să ne plictisim ? Nici nu 
știți ce pasionantă este munca 
mea...

Și din nou, discuția își rotun
jește cuvintele spre acest element 
esențial, MUNCA. Și înțeleg că 
există atîtea și atîtea locuri în 
țară unde oamenii s-au potrivit 
locurilor, și cunoscutul dicton „o- 
mul potrivit la locul potrivit" nu 
înseamnă numai consonanța în
tre pregătirea profesională și pos
tul în schema de salarizare, ci 
ceva mult mai profund, mult mai 
omenesc, înseamnă acordul, ar
monia deplină între ceea ce ceri 
de la viață, de la societate și 
ceea ce-i dai în schimb. înseam
nă o dăruire sinceră — și ca orice 
adevărată sinceritate, discretă — 
unei activități sociale pe care în
țelegi s-o duci la capăt cu o 
înaltă răspundere față de mun
ca pe care o faci, față de tine 
însuți.

Nimic spectaculos la Bicaz. Ti
neri obișnuiți, oameni obișnuiți 
și nu mi se pare nici stereotip, 
nici formal să adaug: și oameni 
de nădejde. Pe care s-au sprijinit 
și se sprijină în continuare cele 
trei drapele de fruntași, cifrele 
de depășire a planului, cele a- 
proape 500 000 de ore de mutică 
patriotică pe care și le-a înscris 
în proiectul pe anul acesta, se
cretarul U.T.C. al orașului, Mi
hai Andriș.

Nimic spectaculos, intr-adevăr. 
Dar ce spectaculoasă mi se pare 
această liniște, această cumințe
nie, această energie egală, ca o 
respirație, pe care o reprezintă 
acum Bicazul I

GALINA BADULESCU

ARHIVA DE LA NURNBERG <x>
’reședințele : Introduceți mar- 
•ul...
artorul este introdus în sala 

de ședințe)
’reședințele : Numele și pro- 
mele dv.
dartorul : Friedrich Paulus, 
’reședințele : Sînteti feldma- 
:al al fostei armate germane? 
’aulus : Exact.
’reședințele : Ultimul dv. co- 
mdament era acela al armatei 
Vl-a în fata Stalingradului ? 
Jaulus : Exact.
Scena se petrecea în după-a- 
aza zilei de 11 februarie 1946 
Tribunalul de la Niirnberg. 

ezența personajului înalt, us- 
țiv. pe banca martorilor a pro- 
s o evidentă emoție în rîndul 
uzaților. Avocații acestora ce- 
au cu insistență cu o zi înainte 
ezentarea lui Paulus în fața 
stanței, fiind convinși că cere- 
a lor nu va fi satisfăcută. Dar 
își în fața faptului împlinit 
au știut cum să reacționeze. A 
rut cuvîntul avocatul marelui 
it major al armatei hitleriste. 
Dr. Laternser : Domnule pre- 
dinte, îmi permit să cer Tri- 
malului să-mi dea timp pentru 
pregăti întrebările și să le pun 
îine. Apărarea a fost luată 
in surprindere intrucît mar- 
rul a fost citat de o manieră 

.‘așteptată de către acuzare... 
e aceea aș dori să procedez la 
ntra-interogatoriu mîine...

Intr-adevăr, citarea lui Pau- 
s la Niirnberg a avut efectul 
iei bombe. El nu era numai o- 
ul care capitulase la Stalin- 
■ad, dar fusese introdus înainte 
» aceasta in cele mai mari se- 
•ete ale zeilor. Paulus luase 
irte activă la elaborarea pla
urilor de agresiune ale Germa- 
iei hitleriste și prezența sa în- 
*mna că multe din lucrurile 
ire pînă atunci nu fuseseră a- 
use la suprafață, vor fi date in 
ileag.
In acele zile. Ia Niirnberg a- 

iizarea prezenta datele referi- 
>are la pregătirea atacului îm- 
otriva U.R.S.S. — așa-numitul 
lan Barbarossa.
Să reconstituim acest dosar

UN MARTOR 
NEAȘTEPTAT
după declarațiile lui Paulus, ale 
altor martori sau acuzați în pro
cesul de la Niirnberg.

După cum se știe, atacul îm
potriva U.R.S.S. a început Ia 22 
iunie 1941, un atac fără nici o 
declarație de război, în mod mi- 
șelesc. Dar cînd au fost elabo
rate planurile acestei agresiuni ?

Paulus : Din momentul cînd 
am preluat funcția pe care am 
avut-o la OKW (3 septembrie 
1940)) am găsit un material ne
terminat referitor la operațiuni
le ce aveau drept scop un atac 
împotriva U.R.S.S. Această acti
vitate fusese desfășurată de ge- 
neral-maiorul Markus, șeful sta
tului major al armatei a 18-a, 
care fusese detașat în mod spe
cial in acest scop pe lingă OKW. 
Halder, șeful marelui stat major 
al armatei, m-a însărcinat să 
continui această activitate care 
trebuia executată in baza direc
tivelor OKW și anume trebuiau 
examinate posibilitățile atacului 
împotriva U.R.S.S. din diferitele 
puncte de vedere ale terenului, 
ale folosirii efectivelor, ale ne
voilor in oameni etc.

Și totuși, data de 3 septembrie 
este o dală destul de tîrzie pe 
planul pregătirilor de război îm
potriva U.R.S.S. începutul aces
tora se plasează în cursul luni
lor iulie-august.

La 29 iulie, la Bad Reichen- 
hall, unde se afla secția „L“ a 
statului major, a sosit un tren 
special al comandamentului su
prem hitlerist în care se afla 
generalul Jodl. Era un fapt fără 
precedent, deoarece Jodl îl înso
țea, de obicei, pe Hitler și acest3 
se afla în acel moment la Berch
tesgaden. imediat după sosi
rea sa la Bad Keichenhall, Jodl 
a convocat patru dintre ofițerii

superiori ai secției „L“ printre 
care pe generalul Walter Warli- 
mont.

întrevederea este relatată în 
felul următor de Warlimont :

— Jodl ne-a declarat că Fiih- 
rerul este hotărit să pregătească 
războiul împotriva Rusiei. Fii- 
hrerul avansa drept motiv fap
tul că războiul cu Rusia este ine
vitabil și că mai bine să încea
pă în contextul războiului in 
curs sau că în orice caz să în
ceapă pregătirea lui. Tot atunci 
sau poate ulterior, Jodl ne-a de
clarat că Hitler avea intenția de 
a începe războiul împotriva U- 
niunii Sovietice in toamna lui 
1940, dar a abandonat acest plan 
intrucît nu putea fi efectuată 
concentrarea armatei. Pentru a- 
ceasta lipseau condițiile nece
sare în Polonia — căi ferate, a- 
dăposturi, poduri pentru avan
sul tancurilor grele, aerodromuri 
etc.

Și astfel a fost elaborat pînă 
la 9 august 1940 așa-numitul 
plan „Aufbau Ost“ — una din 
variantele care au stat la baza 
planului general de invadare a 
U.R.S.S. Planul s-a numit ini
țial Fritz și ulterior Barbarossa.

Elaborarea elementelor com
ponente ale planului Barbarossa 
s-a făcut pe o scară foarte largă
— in principalele state majore 
ale armatei hitleriste. Iar în baza 
dispozițiilor — chiar provizorii
— începea deplasarea unor trupe 
spre frontiera de est. La Dijon, 
în Franța, se afla statul major 
al grupului hitlerist de armate C 
condus de feldmareșaiul von 
Leeb. Acest grup de armate a- 
vea misiunea de a constitui forța 
de ocupație germană în Franța. 
In plus, în Franța se mai aflau 
grupul de armate A condus de 
von Rundstadt și grupul de ar
mate B condus de von Bock. Ele 
aveau însă misiuni diferite. Ast
fel, in statul major al lui von 
Rundstadt se făceau ultimele 
pregătiri in vederea operațiunii 
„Leul de mare" — invadarea An
gliei. Iar grupul de armate con
dus de von Bock urma să con
stituie unul din viitoarele nuclee 
ale agresiunii împotriva U.R.S.S.

Propaganda hitleristă căuta în

BOȚOAGĂ LETIȚIA, comuna Orbească de Jos, ju
dețul Teleorman : „Am citit cu satisfacție rublica „De la 
om la om", relactată de dumneavoastră și am constatat 
că prin intermediul ei pot a-mi readuce tatăl meu Bo- 
țoagă Aurel în mijlocul familiei. Mama este o femeie 
muncitoare, muncește la grădina C.A.P.-ului din comună 
pentru a-mi putea cumpăra cel puțin o pereche de cio
rapi pentru a putea merge la școală, intrucît tatăl meu, 
mergînd la lucru în comuna Ciuperceni și atașîndu-se de 
altă femeie nu mai este capabil să întrețină două fami
lii destul de grele și distanțate. Restul concluziilor cred 
că vi le imaginați atît dumneavoastră, cît și toți cititorii 
acestei rublici. Sînt elevă în clasa a Vl-a și vă rog să 
publicați această scrisoare în ziare pentru ca prin orga
nele competente să-mi pot readuce tatăl acasă, să am și 
eu o supraveghere de tată și să devin un cadru bun al 
societății".

Rog organele compe
tente din Ciuperceni să 
stea de vorbă cu Boțoagă 
Aurel și să-1 sfătuiască să 
se întoarcă la familia lui. 
Eventual, respectivele or
gane îi pot pune în față și 
o anumită lege recent apă
rută, care ar putea să-1 
pună pe gînduri, în legă
tură cu atașamentul lui fața 
de altă femeie. în altă or
dine de idei, permite-mi, 
dragă Letiția, să te corec
tez în ceea ce privește u- 
nele expresii din scrisoa
rea ta. De pildă, nu se 
spune „rublică" și nici „re
lactată", Ci „rubrică" și 
„redactată". E bine să știi 
amănuntele acestea încă de 
pe acum.

IORDACHE CORNELIA,
foarte mult a se publica cazul meu pe care vi-l scriu și 
pe care doresc foarte mult să fie citit de o lume întreagă. 
Am 11 ani de căsnicie cu soțul meu Iordache Niculae, 
din care am rezultat împreună un copil cu numele de 
Stelian, de care mă bucui și pentru care am suferit acei 
11 ani pînă în momentul de față. Soțului meu îi place 
băutura și în mai multe rînduri am fost plecată de la el 
din această cauză, dai, împăcîndu-ne, credeam mereu că 
nu se mai repetă. în zilele de salar și chenzină insultele 
și scandalul erau lucru sigur. După șase ani, venind beat 
acasă, a spart din casă tot ce a găsit el de cuviință, mo
bila, televizorul și alte lucruri.A stricat și a plecat de la 
mine, iar eu am înaintat divorț. între timp, ținîndu-mi 
calea și rugîndu-mă să-l iert, mi s-a făcut milă și ne-am 
împăcat. Părinții mei m-au dat pe poartă afară. Mi-am 
luat copilul și am plecat din comuna mea Ileni în Fă
găraș, cu soțul meu, în dormitor comun. Vă dați seama 
cît de mult am suferit împreună cu copilul între 22 de 
bărbați. După opt luni am primit locuință. Apoi am in
trat și eu la servict pentru că nu mai aveam nici de 
unele. Am reușit după trei ani cu mare greu să ne facem 
tot ce ne trebuie, începi nd de la lingură, pînă la mobila 
și televizor. Dar ce folos, căci soțul meu avea aceiași 
comportare ca mai înainte. Cînd se îmbăta, ca să-mi facă 
mie în ambiție și ca să mă facă să sufăr își vindea hai
nele, vindea din casă, din curte, numai să mă pedep
sească. Acum trei luni în urmă, fiind beat și sculîndu-se 
la ora 12 noaptea, cînd trebuia să intru la servici, m-a 
luat la bătaie: spunîndu-mi că mă face bucăți și că nu 
mai scap vie din mîinile lui. După ce m-a bătut a tre
buit să mă internez în spital Ca să mă facă să sufăr și 
mai mult, soțul meu s-a apucat și a vîndut tot, în afară 
de televizor, care era cumpărat în rate de mine, pentru 
copil Cu banii de pe lucruri s-a distrat vreo două luni. 
După ce am ieșit din spital m-am rugat de părinții mei 
să mă primească acasă, m-au primit, dar copilul mereu 
duce dorul și plînge zilnic după televizor, prietenul lui 
drag. S-a dus copilul să-i ceată televizorul, dar a fost 
scos din casă cu marș afară, pleacă la mă-ta, televizorul 
nu ți-1 dau. eu mi-am luat altă femeie cu patru copii și 
tu stai cu mă-ta. A venit copilul plîngînd și mi-a zis: 
tăticul meu cel cu inima bună m-a dat pe ușă afară. De 
aceia noi vrem să primim răspuns, adică ce părere au ci
titorii : să dea soțul meu televizorul copilului sau să ră- 
mînă la cei patru copii străini ?"

ța: „Intr-una din zilele 
trecute cooperatorii din sat 
au plecat la muncă. Ei au 
cumpărat de la magazinul 
din sat cutii cu tocană de 
legume. Venind timpul 
pentru a servi masa au 
desfăcut cutiile și au în
ceput a mînca. Dar ce sur
priză : în loc de tocană au 
găsit cioburi de sticlă. 
Conservele erau făcute la 
fabrica „Dunărea" din 
Tulcea. Dacă ne permiteți, 
vă întrebăm : dumneavoas
tră vă plac cioburile de 
sticlă ?“

cioburile de sticlă. De alt
fel (și în felul acesta îți 
fac și o confidență), toată 
viața am fost un sclifosit 
la mîncare.

CONSTANȚA DUMI- 
TRIU, Cluj: „Cu onoare 
vă înaintez creația mea 
muzicală „Amintirile toam
nei", pe care am pus-o pe 
note. Aveți un colțișor și 
pentru ea în rubrica dvs. ?“

Un colțișor aș avea eu, 
dar, din păcate, nu știu să 
citesc notele muzicale și, 
deci, nu pricep nimic din 
partitura dvs. Nu vreți

reiese clar din aceste ver
suri :

în primul rînd te-nștiințez : 
De-acuma nu te mai iubesc. 
Deși a fost o vreme-n care 
Te adoram cu pasiune. 
Acuma totul e pierdut".

Prietene, mai bine 
nu-mi spuneai chestia asta 
tristă. Azi mi-a venit tot 
timpul să-mi dau cu pum
nii în cap. Doamne, cum 
de-am putut să fac una ca 
asta ?

FALCARU TANASE, 
Mehedinți : Mă întrebați

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

să-mi fredonați respectivul 
cîntec la telefon, că ceva 
ureche am.

Răspunsul meu s-ar pu
tea să te surprindă, dragă 
Vasilica D. Nu, nu-mi plac

O FATA SINGURĂ. Satu
de 1,75 m și subțire (60 kg), dar sînt ciolănoasă (cum am 
citit într-o carte despre femeile de tipul meu), sînt bru
netă și am bujori în obraji, o față ovală și ochii căprui 
spre verde, aproape verzi. Vă rog să-mi spuneți dacă 
sînt sau nu frumoasă Vă rog să scrieți în ziar ce cre
deți despre mine, cum reiese din scrisoarea aceasta că 
sînt: proastă, deșteaptă, naivă, matură ? V-aș fi recu
noscătoare o viață întreagă și poate chiar am să vă fiu 
de un folos, că nu se știe de unde sare iepurele".

Apreciind după felul 
cum scrieți, cred că sînteți 
o fată frumoasă și, mai a-

PETRICĂ PIȚIGOI, județul Ilfov : „Ca de obicei, în 
primele rînduri îți transmit calde salutări din partea mea 
și sînt foarte fericit că mi-ai răspuns, căci îmi place foarte 
mult corespondența. Trimit, poezia cerută și intitulată

Mare : „Sînt o fată înaltă

Ies, matură. Eventual, tre
ceți într-o zi pe la redac
ție ca să vă ghicesc și în 
palmă.

mînă la cei patru copii
Cred că nu mai e nevoie 

să cerem părerea cititori
lor. Adresați-vă direct 
procuraturii și veți primi 
în mod sigur televizorul. 
Dar grăbiți-vă. Căci dacă

Niculae Iordache o ia din 
nou la măsea într-o zi, și 
se enervează vi-1 face sur
cele.

VASILICA D., comuna 
Băneasa, județul Constan-

permanență să șteargă toate ur
mele care ar putea oferi indicii 
despre planurile viitoare ale 
O.K.W. Și astfel, imediat după 
capitularea Franței, s-a anunțat 
oficial demobilizarea a 20 de 
divizii. Dar aceste divizii n-au 
fost nici un moment demobili
zate. La reîntoarcerea lor în 
Germania, ele au fost transfera
te spre frontiera sovietică. încă 
in cursul lunilor iulie-august 
1940 acolo se aflau aproximativ 
800 000 de soldați și ofițeri.

Contraspionajul avea partea 
lui precisă în această vastă con
spirație. Cîțiva din primii loco- 
lenenți ai Iui Canaris, șeful Ab- 
wehrului, au fost lansați în pre
gătirea perdelei de fum a ata
cului împotriva U.R.S.S. Și, ast
fel, zilele. săptăminile se 
scurgeau. Planul Barbarossa se 
contura cu și mai multă preci
zie. Răsfoim paginile jurnalului 
ținut de generalul Halder, șeful 
marelui stat major al armatei :

30 iunie. Halder se întîlnește 
cu subsecretarul de stat Ia Mi
nisterul de Externe, von Weiz- 
sacker. Sînt puse de acord ac
centele întregii politici militare 
naziste. Halder scrie : „Privirile 
sint îndreptate spre Răsărit. An
glia are nevoie, după toate pro
babilitățile, de încă o dovadă a 
forței noastre militare înainte de 
a ceda și ne va permite deci să 
ne îndreptăm spre Răsărit, fără 
a fi neliniștiți de spatele fron
tului".

în dreptul zilei de 22 iulie 
1940 jurnalul lui Halder cuprin
de o notă mai importantă, rele- 
vind momentul care a fost atins

vi s-ar da concursul ca să 
înființați ziarul „De la om 
la om". Sînt sigură că veți 
avea mulți colaboratori, 
corespondenți speciali și 
voluntari, iar eu am să 
vă ajut cu tot ce pot, cu 
probleme și idei".

Vă mulțumesc pentru 
concursul dumneavoastră, 
dar vă asigur că, deocam
dată, nu de idei și pro
bleme duc lipsă în vederea 
lansării pe piață a respecti
vului ziar.

ANA P., județul Iași: 
„Văzînd bunătatea dum
neavoastră vă rog și eu 
să mă ajutați să dau exa
men la școala de surori me
dicale din Iași, eu îndră
gind foarte mult această 

' profesiune. Vă sărut cu 
stimă".

Mulțumesc. în decursul 
vieții și activității mele am 
fost sărutat 
rile. Numai 
în sfîrșit!

ZAMFIR
Dîmbovița:
lunga dumneavoastră scri
soare în care îmi vorbiți 
despre monstruoasele scan
daluri pe care le aveți cu 
fosta soție mă jenez să re
produc ceva. Voi oferi, to
tuși, cititorilor textul scri
sorii pe care ați primit-o 
în sanatoriu de la ea. îmi 
cer scuze pentru cele ce 
urmează, dar e bine să știm 
pînă unde poate merge 
vulgaritatea și stupizenia 
omenească. Fără îndoială 
că marele I. L. Caragiale 
ar fi dat orice ca să-i pico 
așa ceva pe mînă. Iată :

în toate felu- 
cu stimă, nu.

1ON, județul 
Din foarte

mult corespondența. 
„Sfîntul Băieșu".

Ziua ta 
în orice 
Ai brațuri pline de scrisori 
Și eu te felicit î

Mersi, Pițigoi 1
FLORICA D., Panciu: 

„Am 19 ani și vorbesc cu 
trei băieți. Unul este su
dor, mă iubește mai puțin, 
unul lucrează la o între
prindere poligrafică și nu 
pot ști dacă mă iubește și 
unul e frizer, care mă iu
bește foarte mult. Dum-

Lui Ion Băieșu,
Cînd am ieșit din Teatrul Mic 
Mi-am pus o întrebare ■ 
Dintr-un om așa de mic 
O piesă-așa de

Observația mea este ur
mătoarea : nici piesa nu e 
chiar așa de mare și nici 
eu nu sînt chiar așa de 
mic.

C. M. Ilie, județul Dolj:

este scăldată în flori 
prag de anotimp 
i pline de scrisori 

în orice timp".
neavoastră cu care 
să mă căsătoresc ?"

Veniți cu toți trei la 
mine și vă aleg eu unul.

CORNELIU VASILIU, 
București: Schița „Robo
tul" mi-a plăcut, e plina 
de haz. Vă sfătuiesc s-o 
trimiteți la „Urzica". Din
tre epigrame am ales-o pe 
aceasta, care nu e chiar 
grozavă :

, pentru piesa „Iertarea":

mare ?

ziceți

Pentru că nu v-am răspuns 
la o poezie dedicată iubi
tei cu ocazia mărțișorului 
mă anunțați că v-ați 
schimbat complect impre
sia despre mine, ceea ce

ce părere am eu despre o 
anumită Nina din Moreni 
care v-a răspuns obraznic 
la o scrisoare. Firește, am 
o părere negativă.

NAGY PARASCHIVA, 
Cluj: „Atît eu, cît și fiul 
meu, elev în clasa a XH-a 
am fi foarte fericiți dacă

„Ioane, găgăonule, îndrăgostitule și amurezatule!
în primul rînd iar mă îmbucură faptul de ce ai făcut 

tu și ceea ce faci tu. Măi băiatule, tu nu vrei să mai fim 
noi amîndoi, să-mi spui dacă vrei sau nu, să știi că eu 
în halul ăsta nu poci să te mai sufăr. Spune-mi și mie 
cum este cu fata aia cu care te-ai întîlnit cînd te-ai dus 
la obor să iei porc de ți-a zis găgăonule și tu i-ai spus 
ea e găgăon, iar ea ți-a zis ba tu. Te rog din tot sufletul 
spune-mi și mie cine e și de ce și pentru ce ai făcut glu
mele alea, că n-am știut eu cînd veniși tu acasă duminica 
trecută, că dacă nu-ți plăcea ție ce ieșea de la asta să-mi 
zici cuțu, că și așa nu este prea tîrziu, mă nenorocitule, 
că tu nu ești om, ești drac, ești cel mai nenorocit om 
de pe lume, un tebecist extraordinal. Să nu mai vii acasă, 
că ori mori tu, ori mor eu, că nu poci să te mai sufăr de
loc, ordinalule. Am venit acolo, mă, și m-am interesat de 
tine, tot ce faci tu și mi-a spus o femeie tot ce faci, te 
duci, mă, la televizor cu femeile de gît, la film la fel, 
la serbare la fel, că nu mai scapi tu teafăr din mîinile 
mele, mă nenorocitule și tebecistule. Ce-ai căutat să ceri 
radio de la lelea, nu ți-e rușine, îți trebuie radio să te 
distrezi, să-ți fie rușine, măgarule ce ești. Ce, mă, tu 
acolo în sanator ești adus la distracție sau să-ți tratezi 
tebeceul, că de-aia at venit slab, boule, să vii acasă să 
desfacem lucrurile, băiatul îl dau la cineva de suflet și 
tu să te duci la dracu, ca am terminat cu tine, fițiar plă- 
mînu-al dracului să-ți fie.

încă o dată cer scuze ci
titorilor pentru reproduce
rea acestui dezolant docu
ment.

LILIANA OGAȘANU, 
județul Vrancea : întrebați 
de ce nu au și fetele drep
tul să ceară în căsătorie și 
dacă va veni iarăși o epocă 
a matriarhatului.

Da, cred că va veni, dar 
nu știu exact cînd. Proba
bil că nu peste mult timp. 
Bărbații au condus destul 
lumea. E timpul s-o mai 
lăsăm și pe mîna femeilor.

G. M., Giurgiu : Scriito
rului Petru Popescu îi pu
teți scrie pe adresa Uniu
nii Scriitorilor, șoseaua Ki- 
selef 10, București.

VASILE CERCEL, A- 
lexandria : Dacă am pri
mit scrisoarea dv., adre
sată „Către I. B.. Bucu
rești" ? Bineînțeles. N-am 
înțeles însă de ce ați fă
cut economie de pix la nu
mele meu și nu la al dum
neavoastră. Poeziile sînt 
slabe. Slabe de tot.

in ce privește pregătirea pro- A 
prîu-zisă a atacului împotriva ™ 
U.R.S.S. : „Conferință la coman
dantul suprem al forțelor te- 
restre (OKH)... Trebuie abordată W 
in mod energic problema rusă. 
Trebuie elaborat în mod ama- 
mințit planul operațiunii care A 
urmează să fie dusă. Fiihrerului 
i s-a raportat : pregătirea va du
ra patru-șase săptămîni ; este 
necesar să fie zdrobită armata 
terestră rusă sau cel puțin să se 
ocupe un astfel de teritoriu care a 
să pună la adăpost Berlinul și V 
zona industrială Silezia de zbo
rurile aviației inamice. Este de 
dorit o asemenea înaintare în 
profunzimea Rusiei, incit aviația 
noastră să poată distruge cele 
mai importante centre ale țării ; A 
sînt necesare 80—100 de di vi- 
zii...“.

In continuare Halder își no- A 
tează propriile sale opinii. „Cu “ 
cît mai repede vom infringe Ru
sia, cu atît mai bine. Operațiu- 
nea va avea sens numai dacă V 
vom zdrobi statul (sovietic — 
n.r.) dintr-o singură lovitură. 
Este insuficient să cucerim un M 
anumit teritoriu... începutul : 
mai 1941. Termen pentru desfă
șurarea întregii operațiuni — 5 A 
luni...".

Apoi, Halder fixează datele 
concrete ale ofensivei ce avea 
să urmeze — numărul de divizii, 
direcțiile de atac. Planul Barba
rossa se profila la orizont. ț 

SERGIU VERONA

y m ©

(va urma)
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste ■ 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui Re- ■ 
publicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, următoarea tele- B 
gramă: —

Adine îndurerat de vestea catastrofei de la sanatoriul Assy, 
care a provocat numeroase pierderi de vieți omenești, dintre ■ 
care, majoritatea copii, exprim Excelenței Voastre și familiilor ■ 
îndoliate profunda noastră compasiune și cele mai sincere g 
condoleanțe. —

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a trimis — 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, ' 
următoarea telegramă : 23

Am aflat cu adîncă tristețe vestea grelei pierderi pe care ■ 
a suferit-o Partidul Comunist din Argentina, prin încetarea g 
din viață a tovarășului Victorio Codovilla, președintele parti- B 
dului dv., vechi militant al mișcării comuniste și muncito- 
rești.

In numele comuniștilor români vă exprimăm întreaga noa- ■ 
stră compasiune și vă transmitem dumneavoastră și familiei g 
Celui dispărut profunde condoleanțe. g

DIN CULISELE LUI
„EL MUNDIAL ’70

• „DANSUL" SELECȚIONERI
LOR... CONTINUĂ •' „UVER
TURA SALDANHA" A FOST 
DOAR SEMNALUL ! • UN CAZ 
EMOȚIONANT — BUNDIO • 
ÎN LOC DE MARȘURI TRIUM
FALE • „AZTECA" — UN VERI
TABIL ȘANTIER • O DECLARA

ȚIE A LUI BOBBY MOORE

SEISME ÎN

■

a

CLUBUL SUPORTERILOR

CONDUCERILE TEHNICE
ALE FINALISTELOR

De la Federația
română de fotbal

Cu prilejul aniversării victoriei 
obținute de poporul cubanez 

la Playa Giron
FOTBAL. Astăzi : Stadio- 
,,Dinamo“, orele 15 : Dina- 
— Crișul (tineret-rezerve) » 

orele 16,45.: Dinamo — Crișul 
(divizia A)

nul 
mo

în sala Facultății de drept a 
Universității din București, a 
avut loc, vineri seara, o adunare 
festivă a tineretului și studenților 
români și străini din Capitala, 
organizată de Uniunea Tineretu
lui Comunist și Uniunea Asocia
țiilor studențești din România, cu 
prilejul celei de-a IX-a aniversări 
a victoriei de la Playa Giron, mo
ment care a confirmat capacita
tea poporului cubanez de a-și 
apăra viața sa nouă, liberă și 
independentă.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jesus Barreiro, ambasadorul Re
publicii Cuba la București și 
membri ai ambasadei. în cadrul 
adunării a luat cuvîntul tovarășul 
Mihail Stoica, vicepreședinte al 
U.A.S.R. care a evocat semnifi
cația eveiwsnentului și importan
ta sa în lupta poporului, tinere
tului și studenților cubanezi pen
tru apărarea și consolidarea cu
ceririlor revoluționare. Vorbito
rul a exprimat sentimentele de 
solidaritate activă ctF lupta po
porului și tineretului cubanez 
subliniind că relațiile de priete
nie și colaborare dintre tinere
tul român și cubanez, dintre cele 
două popoare cunosc o dezvol
tare continuă. Referindu-se la 
campania „celor 10 milioane 
tone de zahăr" vorbitorul a ex
primat convingerea tineretului și 
studenților români că acest im
portant obiectiv al poporului și

tineretului cubanez va fi reali- _ 
zat cu succes, arătînd că parti- " 
ciparea brigăzii de tineri ro- ■ 
mâni „23 August România" la ■ 
această istorică „Zafra“ adaugă g 
noi valențe solidarității interna- _ 
ționale între tineretul român și — 
cuban, între cele două popoare. ■ 
Au luat apoi cuvîntul Jose Luis ■ 
Cabrera, președintele Asociației g 
studenților cubanezi care învață — 
în România și Luis Lopez, stu
dent cubanez care' au vorbit des- ® 
pre activitatea creatoare a po
porului cubanez, de dezvoltare a 
economiei, științei și culturii, de 
realizarea celei mai mari pro
ducții de zahăr din istoria țării ■
— 10 milioane tone — precum g 
și despre lupta sa împotriva 
neltirilor imperialismului 
rican.

în încheierea adunării 
a fost prezentat un film 
mentar despre Cuba.

u- 
ame-

festive ■ 
docu- a

CRONICA
■

• Sosirea unei 
delegafii a U.T.C.L,

La Institutul politehnic — M 
București

Sesiunea cercurilor
științifice studențești

în, zilele de 17 și 18 aprilie are 
Ioc Sesiunea de comunicări a 
cercurilor științifice studențești 
din Institutul politehnic Bucu
rești. In dezbaterea lucrărilor 
sesiunii, care se desfășoară în ca
drul a 18 secții, cuprinzând dife
rite specialități tehnice, sînt 
prezentate cele mai importante 
lucrări realizate de studenți în 
cursul actualului an universitar. 
Comunicările tratează, în majo
ritatea lor, probleme tehnice 
aplicative, dintre care mențio
năm o serie de lucrări care aduc 
contribuții utile la calculul de 
proiectare a mașinilor electrice, 
hidraulice, agricole, utilajului 
chimic.

în încheierea lucrărilor sesiu
nii. la ședința festivă se va face 
premierea celor mai valoroase 
comunicări științifice prezentate.

M. C.

Breviar
brașovean

• DIX INIȚIATIVA Comite
tului județean Brașov al U.T.C., 
începând cu data de 14 aprilie, 
săptăminal, în marele amfiteatru 
al Institutului politehnic Brașov, 
criticul de artă, ing Mihai Na
din susține un ciclu de prele
geri de estetică industrială. Ci
clul, organizat în intervalul apri- 
lie-iunie, se adresează ingineri
lor. personalului tehnic de pro
iectare. studenților, elevilor de 
la școlile tehnice și de maiștri. 
Vor fi tratate probleme privind 
raporturile între producția, in
dustrială și creația artistică, 
istoria și obiectul esteticii in
dustriale. frumosul industrial, 
estetica locului de muncă și im
plicațiile ei asupra procesului de 
producție, funcția economică a 
esteticii industriale, locul este
ticii industriale în ansamblul 
mijloacelor de educație estetică 
etc.

• AZI ȘI MlINE se desfășoa
ră la Brașov a XTV-a sesiune 
de comunicări a cercurilor știin
țifice studențești. în cadrul ce
lor 10 secțiuni de lucru, studen
ții din cele 16 cercuri științifice 
vor prezenta peste 140 de lu
crări. Un foarte mare număr de 
lucrări au o pronunțată aplica
bilitate oractică.

9 CERCUL DE CREAȚIE teh- 
nico-științifică a tinerilor ingi
neri de la Uzina „Tractorul" 
Brașov au organizat în ziua de 
16 aprilie a.c. o sesiune de co
municări științifice în cadrul 
căreia au fost prezentate un 
număr de 7 comunicări. între 
acestea amintim : „Tehnologia 
de grup și posibilități do folo
sire a calculatorului la elabora
rea tehnologiei de grup“ — au
tor ing. Tă'nase Eugenia : „Stu
diul condițiilor de stabilitate a 
tractorului cu încărcător frontal 
I.F.S.—651", autor ing. Adam 
.Miklos.

ION POPA

Stațiile noastre de radio 
vor transmite astăzi în ca
drul emisiunii „Sport și mu
zică0 aspecte de la meciurile 
Jiul Petroșeni — Petrolul 
Ploiești ; Politehnica Iași — 
Steaua București ; Universi
tatea Cluj — U.T. Arad și 
F.C. Argeș — Steagul Roșu 
Brașov. Transmisia se va 
face pe programul I cu în
cepere de la ora 16,40.

Zilele, tot mai agitate, de dinaintea marelui dineu de pe înal
tele platouri mexicane, aduc evenimente depășind așteptările. 
Zona cea mai tulburată — aceea a selecționerilor. Aici s-au 
produs înlocuiri pe care nimeni nu le-ar fi anticipat ; înre
gistrăm despărțiri între antrenori și echipe care au realizat 
performanțe nevisate, cum a fost recentul „divorț" dintre argen
tinianul Gregorio Bundio și selecționata Salvadorului ; pornit 
printr-o uvertură de senzație, demiterea lui Saldanha, „dansul 
selecționerilor" pare că ne mai rezervă multe surprize pînă în 
clipa loviturii de deschidere a meciului inaugural din „El Mun
dial ’70". Poate că mai mult decît comentariile, vă poate da o 
imagine a frămîntărilor de la direcțiile tehnice ale reprezenta
tivelor un tablou cu situația actuală a selecționerilor celor 16. 
Trecem în acest tablou modificările intervenite printre selec
ționeri după terminarea preliminariilor,ca și posibilele schimbări.

ANGLIA : Alf Ramsey 
R.F. A GERMANIEI : Hel-

— posibilă 
un triumvirat 
Deker —

Vineri, a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist 
(U. T. C. L.) condusă de
V. A. Golvkov, adjunct de șef 
de .secție la C.C. al U.T.C.L. 
care, la invitația .C.C. al Uni
unii Tineretului Comunist va 
face o vizită |n țara poastră. 
La sosirea în Gara de nord 
delegația a fost întîmpinata 
de activiști ai Comitetului 
Central al U.T.C

★
în cursul aceleiași zile, to

varășul Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U.T.C. a primit la 
Comitetul Central delegația 
Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist. în cadrul discu
țiilor, oaspeții au fost infor
mați asupra preocupărilor ac
tuale ale organizațiilor U.T.C. 
și ale tinerilor din unitățile a- 
gricole.

Duminică ; Stadionul „23 Au
gust" orele 15 : România — 

' U.R.S.S. (meciul retur din preli
minariile turneului U.E.F.A.) ; 
orele 16,45 : Rapid — Universi. 
tatea Craiova. Stadionul Giu- 
lești, orele 10 : Rapid — Univer
sitatea Craiova (tineret-rezer
ve) ; Stadionul Politehnica, ore
le 11 : Sportul studențesc — Me- 
talul-Brașov.

• GIMNASTICA : Astăzi (ore
le 17,30), duminică (orele 10,30), 
sala Floreasca : Campionatele 
internaționale de gimnastică ale 
României.

• BOX. Astăzi, în sala din 
str. „11 iunie", orele 19, Meta
lul — Progresul (campionatul 
diviziei A pe echipe).

• BASCHET : Sala Giulești, 
de la ora 17,00: I.C.H.F.-Polit- 
Brașov, Rapid-Voința Buc. și
I. E.F.S.-Steaua.

• ATLETISM : Stadionul Re
publicii. azi, de la ora 18,00 și 
mîine de la ora 9,00 concursul 
republican de primăvară al ju
niorilor.

• VOLEI : Sala Floreasca ora 
18,00 Rapid-Dinamo (F), în con
tinuare, Steaua-Dinamo (M).

• HANDBAL : Terenul Di
namo, ora 10,15 : Progresul-Con- 
fecția (F) ; terenul Giulești, ora
II, 15 : Rapid--U-.E.F.S. ; terenul.

■ Tineretului, ora 17,20 : Univ. 
B Buc.-Dinamo Brașov.

■

■
■

■ PRONOSTICUL
NOSTRU

Concursul pronosport nr. 16
x
1
1
1
1
X
1

------ --- r------------------ X
Chimia Suc. — Progresul Buc. x

■ Ceahlăul P.N. — Metalul Buc. 1
g Politehnica Tim. — Vag. Arad 1

C.S.M. Reșița — C.F.R. Tim. x
■ Olimpia S.M. — C.S.M. Sibiu 1

g Bologna — Sampdoria
Fiorentina — Brescia

■ Juventus — Roma 
g Lanerossi — Torino

Lazio —- Bari
■ Milan — Cagliari
■ Napoli — Palermo
» Verona — Internazionale

A UR E
ȘCOLILOR

învAțămintul de zi

Județul BRĂILA
ȘCOALA PROFESIONALA, BRĂILA, str. Vidin nr 256 Te- 

leton 14 31 (Pe lingă Uzina „Progresul" — Brăil’a a' Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— I* rezor-rabotor-mortezor ; lăcătu.ș-mecanic industria con- 
țer^strun/Zr ma?lnl ’ turnător_formator ; forjor, sculer matri- 
m'’TO|Af'A f?,9^E?ION.ALA' BRAILA, șoseaua Vizirului, km. 10. Telefon 1.61.00. interior 703. (Pe lingă Combinatul de celu- 
leza și hirtie — Brăila a Ministerului Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea celulozei și hârtiei: operator la
fabricarea fibrelor și firelor artificiale ; lăcătuș mecanic în in
dustria chimică ; electromecanic pentru aparate de măsură si automatizare. *

ȘCOALA PROFESIONALA, BRĂILA, str. N. Bălcescu, nr. 7. 
rești °n 18 63 Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugă-

— Strungar ; sculer matrițer ; lăcătuș mecanic auto-moto • 
croitor îmbrăcăminte bărbați.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BRĂILA, str. Karl Marx, nr. 65. 
Telefon 1.35.82. (Pe lîngă C.E.I.L. — Brăila, aparținând de Ministerul Industriei Lemnului).

— Electrician aparate de măsură și automatizare ; eleotrician 
pentru centrale stații și rețele electrice ; electrician de între
ținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BRAlLA, b-dul Al. I. Cuza, nr. 
138. Telefon 12 44. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Ospătar : merceolog pentru cooperația de consum.
ȘCOALA PROFESIONALĂ „1 MAI", BRAlLA, str. Dorului, 

nr. 35. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mașinist pentru utilaje de construcții și terasamente.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, BALDOVINEȘTI, str. Galați, nr. 

286. Telefon 23 77. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol : electrician de întreținere și reparații.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, IANCA. str. Brăila, nr. 3. Telefon 

15. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; sudor.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, BRĂILA, str. George Eaescu, nr. 

4. Consiliul popular județean.
— Dulgher ; instalator de instalații tebnico-sanitare și de gaze; 

electrician în construcții și instalații industriale • instalator de 
încălziri centrale ; lăcătuș mecanic în industria construcțiilor 
de mașini ; lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasa
mente ; montator de elemente prefabricate din beton armat ; 
finisor montator de materiale plastice ; izolator în construcții ; 
tinichigiu.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. SANITARA, BRAlLA. b-dul 
Al. I. Cuza nr. 71. Telefon 1.11.90. Consiliul popular județean.

muth Schbn 
schimbare cu 
Herberger — 
Walter

BRAZILIA : 
înlocuit cu Zagalo

ITALIA î Valcareggi 
UNIUNEA SOVIETICA î 

Kacialin
MEXIC : Cardenas : e po

sibilă rechemarea fostului se
lecționer Ignacio Trelles

Saldanha

F.

PERU : brazilianul Didi
ROMANIA : Angelo Nicu- 

lescu
SALVADOR : , Gregorio 

Bundio — înlocuit cu chilia
nul Vivanco Tarasco

ISRAEL : Schaeffer
MAROC : Guy Cluseau — 

înlocuit cu iugoslavul Vidi- 
nici

BULGARIA : Boșkov 
CEHOSLOVACIA : Marko 
SUEDIA : Bergmark 
URUGUAY : Hohberg 
BELGIA : Goethals.

Vedeți că, chiar după înregis
trarea unui succes așa de impor
tant ca acela al calificării, trei 
dintre „regizori" au fost demiși 
fără regrete și lacrimi ; în alte 
două tabere (cea mexicană și 
vest-germană) sînt anunțate, ca

foarte posibile, treceri de baghe
te în alte mâini... Să fie presiu
nea aceasta a competiției, care 
se face tot mai simțită cu cît 
săptămînile trec, autoarea unor 
asemenea convulsiuni în grupul 
selecționerilor ? Să fie, dimpotri_

vă, urcarea pretențiilor selecțio
nerilor spre culmi greu de su
portat, la originea despărțirilor ? 
Șoaptele balonului ne spun că 
situația diferă de la caz la caz... 

Saldanha a plecat, spectacu
los și cu tam-tam, pentru un su
biect sacru în Brazilia : Pele ; 
și veștile care continuă să so- 
sească de la Rio încep să vor
bească despre începutul unui 
„caz Pele" și pentru succesorul 
său. Federația marocană s-a 
despărțit de fostul antrenor fi
indcă a dorit să asigure echi
pei sale o direcție tehnică gira
tă de un specialist cu multă ex
periență, el însuși reputat fost 
international european : cazul 
lui Vidinici. Cel mai proaspăt 

! sacrificat, Bundio, prezintă și 
cazul cel mai emoționant. Re
cunoscut de toată lumea, fără 
excepție, drept constructorul 
acestei revelații a calificărilor, 
Salvadorul, argentinianul a a- 
juns victima propriilor jucători. 
Nedorind și neînțelegînd să ad
mită concesii el pleacă — cu si
guranță dezamăgit —: dar pro
babil mulțumit în sinea sa că nu 
a abdicat de la principiile care 
l-au ajutat să lanseze în arena, 

: turneului final al C.M. o echipă 
despre care nu se știa mai nimic.

„Dansul selecționerilor"... O 
reprezentație care ni se oferă 
mereu în preajma turneelor fi
nale. Aceasta în loc de marșuri 

'triumfale ! Fotbalul nu vrea ni
ciodată să intre în platitudine...

Federația română de fotbal 
comunică următoarele hotărîri 
adoptate în ultima ședință a Bi
roului federal, desfășurată joi 
seara :

• Selecționata națională B a 
României, formată . din 18 jucă
tori, va juca 6 partide în turneul 
în care va pleca duminică dimi
neața : la 22 aprilie cu repre
zentativa Mexic, la Leon ; la 26 
aprilie din nou Mexic—Româ
nia B, iar la Toluca, la 29 apri
lie, cu selecționata Salvador, la 
San Salvador ; între 1 și 9 mai 
România B va susține trei jocuri 
în Venezuela, la Caracas.

• Turul viitorului campionat 
1970—1971 se va desfășura ast
fel : divizia A — între 30 au
gust și 13 decembrie 1970 ; cam
pionatele divizionare B și C în
tre 16 august și 6 decembrie ;

• Datorită evoluției onorabile 
în prezentul campionat și contri
buției aduse la buna comportare 
a echipei naționale, cluburile 
Rapid și U.T.A. rămîn sancționa
te (cu interdicția de a juca me
ciuri internaționale) numai pînă 
la sfîrșitul actualului campionat.

• Întrucît actualul campionat 
al diviziei A va fi prelungit în 
vederea participării la Mondia
lele din Mexic, perioada de 
transferări se modifică: 15 iu
lie — 5 august (în loc de 1—20 
iulie), cît fuseseră anunțate an
terior).

• Universitatea Cluj (de fapt 
selecționata universitară a țării, 
care urmează să participe 
la Campionatele europene stu
dențești din Iugoslavia) va juca 
la 29 aprilie la Sofia, ca sparing- 
partener, cu prima națională a 
Bulgariei.

• La propunerea Federației

bulgare, 5 echipe românești de 
fotbal, vor juca — în perioada 
de întrerupere a campionatului, 
— cîte două meciuri în țara ve
cină și prietenă, urmînd ca alte . 
5 echipe bulgare să le întoarcă 
vizita. Echipele noastre sînt: 
Petrolul, Jiul, Steaua, Steagul 
Roșu și Farul.

• La turneul italian, dotat cu 
trofeul „Caligaris" (turneu închi
nat memoriei fostului jucător Ca- 
ligaris, și rezervat jucătorilor 
pînă la 21 de ani), va participa 
între 21 și 30 mai o echipă frun
tașă formată din tineri sub 21 de 
ani. Cu acest prilej, fotbaliștii 
români vor lua parte și la un 
turneu prealabil, ce se va des
fășura la Parma între 18 
mai.

• Cunoscuta echipă de 
F. C. Bologna va susține 
vitația clubului Dinamo 
rești, două jocuri în țara 
tră, între 8 și 15 mai.

• Echipa Dinamo București 
duce tratative, a căror reușită 
este foarte probabilă, pentru a 
participa ia un turneu ce se va 
desfășura în Elveția între 9 fi 
15 august.

• Foștii jucători Costică Marir 
nescu și Eugen Iordache au pri»» 
mit — întrucît îndeplinesc con* 
dițiile necesare — titlul de ma* 
eștri ai sportului.

• De asemenea, amintita șe* - 
dința a Biroului federației d? 
fotbal a mai discutat modul de 
folosire al sumei de un milion 
de lei acordat pentru dezvolta
rea activității fotbalistice școlare 
cît și îndeplinirea planurilor de 
muncă pe trimestrul II și prin
cipalele obiective ale federației - • ■ 
pentru semestrul II al anului 
1970.

MERIDIAN
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PREGĂTIRI... PĂRERI... COMENTARII
Se apropie cu pași 

repezi ziua de 31 mai, 
data începerii tur
neului final al C.M. 
de fotbal din Mexic. 
Un prilej pentru ca 
în taberele tuturgp 
celor 16 echipe fina
liste acest subiect să 
revină tot mai des și 
cu tot mai multă a- 
prindere în discuție. ■

• Mexic. Stadionul 
Azteca, principala 
scenă a apropiatei 
confruntări de elită, 
s-a transformat, în
cepînd de la sfîrșitul 
lunii trecute. în- 
tr-un veritabil șan
tier. O întreagă ar
mată de lucrători 
muncește la con
strucția unui nou 
subsol și la schimba
rea gazonului, deoa-

rece, în 
meroase 
ine s-au 
starea necorespunză
toare a acestuia.

Paralel, reprezen
tativa mexicană se 
antrenează în cele
bra stațiune balnea
ră Acapulco, situa
tă pe țărmul Pa- ‘ 
cificului. Lotul se 
compune din 25 de 
jucători, dintre ca- 1 
re va trebui să se 
renunțe la trei pînă 
la începerea „ofen
sivei".

în locul obișnui
telor vize de in
trare în țară. Minis
terul de Interne 
mexican a hotărît să 
elibereze tuturor ju
cătorilor, oficialilor 
și ziariștilor stră

și 21 ■

fotbal 
la in- 
Bucu- 
noas-

trecut, nu- 
echipe stră- 

plîns de
ini un „permiso de 
cortesia" care va în
locui documentele 
de identificare. Prin 
aceasta, statul me
xican a renunțat la 
sujna de 1,5,. milioa
ne pesos, sumă ee ar 
fi trebuit să fie înca
sată pentru vizele de 
intrare.

9 ANGLIA. „Dacă 
ajungem să .întîlnim 
Brazilia în finală, 
Anglia va cîștiga Cu
pa Mondială". Cel 
puțin aceasta este 
părerea celebrului 
jucător Bobby Moore, 
căpitanul team-ului 
britanic, ■ exprimată 
într-o carte care a 
apărut luna aceasta 
la Londra sub tit
lul „England... En
gland". Experții en-

glezi consideră că 
demiterea antreno
rului echipei brazi
liene, Joao Saldanha, 
va duce la slăbi
rea formației la4- 
tino-americane,. lu
cru de pe urma 
căruia ar putea 
profita. înainte de 
a ajunge în Me
xic, selecționata An
gliei va susține două 
meciuri de verifi
care cu Columbia, la 
Bogota în ziua de 20 
mai și cu Ecuador la 
Quito, patru zile mai 
tîrziu. Ambele par
tide vor avea loo 
pe stadioane situa- 
te la o altitudine su
perioară aceleia la 
care se găsește capi
tala Mexicului.

I. R.

9 La Paris, în preliminariile 
turneului de fotbal U.E.F.A., 
selecționata de juniori a Spaniei 
a întrecut cu scorul de 2—1 
echipa similară a Franței, dar 
rezultatul nu influențează cla
samentul acestei grupe în care 
figura și formația Portugaliei, 
echipa franceză fiind deja cali
ficată pentru turneul final ” 
Scoția.

• Potrivit unei înțelegeri 
.cente, anul acesta vor avea ___ 
schimburi sportive între clubul 
studențesc A.Z.S. Varșovia și 
asociații atletice din Berlinul 
occidental. De asemenea, 4 te- 
nismeni polonezi vor lua parte 
la turneul 
Rot- Weiss 
tal.

din

re-
loo

organizat de clubul 
din Berlinul occiden-

consumarea a 5 run-După
în turneul internațional de 
de la Rovinj (Iugoslavia),

de, 
șah 
conduce marele maestru ameri
can Robert Fischer cu 4 puncte 
și o partidă întreruptă, urmat 
de Gligorici și Hort 3.5 puncte 
fiecare. Șahistul român Theodor . 
Ghițescu, care în runda a 5-a a 
remizat ou Minici, ocupă locul 
13 cu 2 puncte.

• In prima semifinală a tur
neului internațional de tenis de 
la Monte Carlo, spaniolul Oran- 
tes l-a 
pe Ion 
minin, 
viile

învins cu 6—0, 6—4, 6—3 
Țiriac( România). La fe- 
(prima semifinală) Mel- 
(Australia) a câștigat cu

6—2, 7—5 în fața lui Billie Jean 
King (S.U.A.),

In finala turneului interna
țional de tenis de la Monte .. 
Carlo se vor întîlni jucătorii O- ...... 
rantes (Spania) și Franulovici ’ 
(Iugoslavia), care l-a eliminat 
CU 7—5, 6—3, 4—6, 6—1 pe Ilie 
Năstase (România). Finala femi- • 
nină va fi disputată între Mei* ■ 
viile (Australia) și Niessen 
(R. F. a Germaniei).

• Pentru prima oară în ana
lele boxului, doi pugiliști me
xicani se vor ÎMtilni pentru un 
titlu mondial, acela al categoriei 
cocoș. Este vorba de Ruben . 
Olivares, actualul campion, care 
își va apăra centura în fața 
compatriotului său Jesus „Chu- 
cho“ Castillo. Olivares, în vîrstă ’ ; 
de 22 de ani, este neînvins în
55 de meciuri, dintre care 53 
le-a cîștigat prin K.O. întîlnirea 
celor doi mexicani va avea loc 
la Los Angeles.

• Antrenorul echipei de fot- ” 
bal a U.K.S.S.,. Gavril Kacialin,
a comunicat olanul de pregătire 
pentru următoarele săptămâni 
în vederea campionatului mon- < • 
dial din Mexic. Selecționata so- : . 
vietică va juca la 24 aprilie cu 
echipa Bulgariei, după care va ” 
susține două jocuri de verificare : 
în Suedia și Finlanda, urmînd „ 
ca la începutul lunii mai să ple
ce în America de Sud, unde la •• 
10 mai este programat la Bogota •• 
ui meci cu reprezentativa Co- 
lumbiei. După o altă partidă de . 
verificare (17 mai, la Quito, cu 
selecționata Ecuadorului), fotba- 
liștii sovietici vor pleca spro 
Ciudad de Mexico.

PE ECRANE

cu: GIAN MARIA VOLONTE, ASSEN MILANOV, STOIANKA 
MUTAFOVA

coproducție a studiourilor Barrandov și Mosfilm 
Scenariul și regia : JAN SCHMIDT după povestirea lui 

ALEXANDRA GRINA

fOLCLORULUI
^Urmare din pag. I) 

terpretare simplistă, ci așa 
cum îl înțeleg niște tineri 
inteligenți șd culți.

Primul care a evoluat pe 
scenă cu un spectacol su
gestiv intitulat : „Cine a 
zis dorului, dor", a fost an
samblul folcloric „Doina 
Timișului", spectacol ce a 
constituit o „unitate" în 
„varietate", reușind să în- 
mănunchieze creația popu
lară bănățeană din zona sa
telor de munte și șes, pre
cum și folclorul german și 
sîrbesc.

Folclorul bihorean, re
prezentat de studenții 
Institutului pedagogic, din 
Oradea, răsplătiți la Festi
valul trecut cu marele pre
miu, s-a bucurat șd de &- 
ceastă dată de un deosebit 
succes, a fost prezentată o 
nuntă de pe Crișul Negru, 
ceremonie de mare semni
ficație din viața satelor. 
Studenții au transpus sce
nic acest obicei reușind o 
valorificare fidelă a între
gului cortegiu de datini.

Brașovul (conducerea mu
zicală Ion Albeșteanu, co
regrafia Ion Corneliu Vasi- 
liu, dirijor Petre Muntea
nul, a dezamăgit. O zonă 
folclorică atît de intensă și 
așa de variată a rămas in
suficient prospectată de 
către studenți. Programul 
ansamblului brașovean a 
fost m acest fel extrem de 
eterocht : solistul Emerlc 
Drîmbău a cîntat „bihore- 
nește , Gloria Dima a reușit 
sa imite perfect pe Tița 
Ștefan și Angela Moldo
van, Mihaela Gheorghițea- 
nu (foarte dotată de altfel) 
a cîntat argeșenește iar 
Viorel Costin a interpretat 
piese folclorice din Sighe- 
tul Marmației. Echipele de 
dansuri ale acestei formații 
au jucat ca în Banat și ca 
pe Bistrița.

La ora cînd transmitem, 
se așteaptă cu interes e- 
voluția formației folclorice 
din Baia Mare, ansamblu
lui folcloric „Doina" din 
București și spectacolul 
„Din vers'iirile poetului 
fără nume" al studenților 
din Bacău.
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rești-Otopeni" într-o mașină des- 
chisă, escortată de motocicliști. 
Ga și ta sosire cei doi șefi de 
stat sînt salutați cu multă căldu- 
ră de zeci de mii de bucureșteni, 
de-a lungul întregului traseu pînă 
la aeroport.

Pe aeroport au venit să ureze 
drum bun înaltului oaspete pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Elena Maurer, vicepreședinții 
Consiliului de Stat — Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu și Vasile 
Vtlcu, vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Emil Drăgănes- 
cu, primarul general al Capitalei, 
Dumitru Popa, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului.

Erau, de asemenea, prezenți 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, ambasadorul României la 
Ankara, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, Tudor Jia- 
fiu, directorul Protocolului în Mi
nisterul Afacerilor Externe — 
membrii misiunii române atașate 
pe lingă președintele Republicii 
Turcia, precum și conducători de 
instituții centrale, oameni de ști-

mâni și turci, corespondenți ai 
presei străine. •

Erau de față Kâmuran Giirun, 
ambasadorul Turciei în România, 
membri ai Ambasadei Turciei, 
precum și șefi ai misiunilor di
plomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Înainte de plecare, președinte
le Republicii Turcia, Cevdet Su
nay, și soția sa, Atifet Sunay, își 
iau un călduros rămas bun de la 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, de la pre
ședintele Consiliului de Miniștri,

La ora 12,45, avionul prezi
dențial își ia zborul. Pînă la 
frontieră, patru avioane ale For
țelor noastre Armate, escortă de 
onoare, au însoțit aeronava cu 
care călătorește președintele Re
publicii Turcia.

★

Ceremonia plecării președinte
lui Republicii Turcia a fost trans
misă în direct de 
tre de televiziune.

posturile noas-

(Agerpres)

★
*

★

Noi proteste 
ale studenților

din Saigon

Cea mai dramatică călătorie spațială de la începutul erei cosmice a luat sfirșit

„APOLLO-13“
A REVENIT PE TERRA

De la bordul avionului cu 
care se înapoia în patrie, pre
ședintele Republicii Turcia, 
CEVDET SUNAY, a adresat 
următoarea telegramă pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU :

„Despărțindu-ne de frumoa
sa dumneavoastră țară vă a- 
dresez mulțumiri din inimă 
pentru calda primire și marea 
ospitalitate pe care ne-ați ară
tat-o mie și soției mele in 
timpul vizitei, și delegației 
care ne-a însoțit.

Ducem cu noi 
neuitat ale zilelor 
le-am petrecut în România. Aș 
vrea să subliniez cu acest pri
lej, încă o dată, faptul că re
zultatele la care am ajuns îm
preună vor aduce o și mai 
mare contribuție la dezvolta
rea pe mai departe a relațiilor 
dintre țările noastre.

Adresez Excelenței Voastre 
cele mai sincere sentimente și 
transmit prin dumneavoastră 
cele mai bune urări de fericire 
și sănătate națiunii române 
prietene".

amintirile de 
pe care

In afara acțiunilor ofensive 
lansate de forțele patriotice 
sudvietnameze, acțiunile or
ganizate de studenți împo
triva politicii de represiune 
a regimului Thieu constituie 
„a doua mare durere de cap“ 
a administrației de la Saigon. 
Continuînd seria unor iniția
tive anterioare, tinerii din 
capitala sud-vietnameză au 
organizat joi la universitatea 
budistă Van . Hanh un . nou 
miting împotriva ,,războiului 
și a politicii ‘de represiune" 
(Associated Press). De ase
menea, peste 30 000 de stu
denți continuă greva cursu
rilor declarată în semn de 
protest „împotriva arestării 
abuzive a colegilor lor și a 
traducerii acestora în fața 
unor tribunale militare ex
cepționale". Pentru a contra
cara acțiunile studenților,

poliția a adoptat măsuri de 
securitate excepționale : dese 
rețele de sîrmă ghimpată 
înconjoară în prezent Pala
tul prezidențial, precum și 
clădirile așa-zisei Adunări 
Naționale și a Senatului ; fa
cultățile, de asemenea, sînt 
încercuite de serioase efec
tive ale poliției.

Reuniunea de joi a studen
ților saigonezi a fost, ca și 
cele precedente. împrăștiată 
de forțele polițienești înar
mate cu tot arsenalul nece
sar în asemenea cazuri | 
aleile Saigonului mai păs
trează încă mirosul înțepă
tor al gazelor lacrimogene, 
trei tineri șe află într-o sta
re gravă în urma inhalării 
acestora, iar numărul stu
denților arestați pentru „re
beliune" a sporit joi cu încă 
20.

SANTO DOMINGO
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A SOSIT ÎN CAPITALA DOMINICANĂ

COMUNICAT COMUN
ROMANO-TURC

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, pre
ședintele Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, împreună cu so
ția, a făcut o vizită oficială în 
Republica Socialistă ^România, 
între 13 și 17 aprilie 1970. La a- 
ceastă vizită â participat Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul a- 
facerilor externe.

în timpul vizitei, președintele 
Cevdet Sunay și persoanele ofi
ciale care l-au însoțit au vizitat 
orașele București, Craiova, Con
stanța, hidrocentrala de pe Ar
geș, litoralul Mării Negre, obiec
tive economice, sociale și cultu
rale. Președintele Republicii 
Turcia și-a exprimat aprecierea 
pentru activitatea desfășurată și 
realizările dobîndite de poporul 
român în dezvoltarea econo-; 
mică, socială și culturală a țării 
sale. .Inalților oaspeți turci li ș-a 
rezervat pretutindeni o primire 
călduroasă, expresie^ a relațiilor 
tradiționale de bună vecinătate 
dintre România și Turcia și a 
sentimentelor de prietenie de 
care sînt animate cele două po
poare. . . •In cursul vizitei, cei doi pre
ședinți au avut convorbiri ofi
ciale, care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de Cordialitate., 
în spiritul prieteniei, stimei Și 
respectului reciproc. <

La convorbiri au participat t
Din partea română : Ion 

Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri ; Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic ; Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe ; Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior; Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe ; Grigore 
Geamănu. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la An
kara : George Marin, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea turcă : Ihsan Sabn 
Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe ; Kâmuran Giirun, 
ambasadorul Republicii Turcia 
la București ; Cihat Alpan, se
cretar general la Președinția 
Republicii; Oktay Ișcen, șef de 
Departament în Ministerul Afa
cerilor Externe ; Erdem Erner, 
director general în^ Ministerul 
Afacerilor Externe ; Selcuk Kor- 
kud, director general a.i. în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Cei doi președinți au efectuat 
un larg schimb de păreri cu 
privire la relațiile româno-turce 
și principalele probleme inter
naționale. _ _

Cu acest prilej, cele doua părți 
și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea constantă a ra
porturilor între România și Tur
cia. Ele au evocat în această 
privință însemnătatea deosebită 
a rezultatelor vizitei efectuate 
anul trecut în Turcia de preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Subliniind progresele înregis
trate în schimburile comerciale, 
cele două părți și-au manifestat 
interesul pentru finalizarea ac
țiunilor de cooperare economică 
în curs de elaborare și inițierea 
de noi proiecte în acest dome
niu.în timpul vizitei,, miniștrii a- 
facerilor externe ai celor două 
țări au procedat la un schimb 
de scrisori prin care se înfiin
țează Comisia mixtă economică 
româno-turcă.

Președinții au constatat . că 
schimburile științifice, tehnice, 
culturale și turistice, care con
tribuie la apropierea și mai 
buna cunoaștere reciprocă a 
celor două popoare, se dezvoltă 
în mod satisfăcător.

Părțile au exprimat, de comun 
acord, dorința lor sinceră de a 
continua să intensifice schim
burile între cele două țări în 
scopul punerii în valoare a po
sibilităților existente în dome
niile menționate.

Cei doi șefi de stat au subli
niat că dezvoltarea raporturilor 
prietenești între România și 
Turcia, pe baza principiilor 
fundamentale unanim recunos
cute’ale dreptului internațional, 
corespunde intereselor celor 
două țări, fiind în același timp 
un exemplu pozitiv de coope
rare fructuoasă între țări cu 
orînduiri sociale diferite.

In cursul schimbului de vederi 
asupra problemelor internațio
nale, cei doi președinți au re
afirmat necesitatea respectării 
neabătute în relațiile între toate 
țările, mari sau mici, a princi
piilor independenței, suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, integrității teri
toriale și avantajului reciproc. 
Ei au evidențiat dorința Româ
niei și Turciei de a contribui în 
continuare la statornicirea spi
ritului de cooperare și la întări
rea relațiilor pașnice între state, 
ceea ce servește în mod .eficient 
cauza unei păci durabile, la care 
aspiră întreaga lume.

Efectuînd un schimb de pă
reri, cu privire la consolidarea 
păcii și securității în Europa, 
cei doi președinți au ' relevat 
semnificația tendințelor pozi
tive în acest sens și au reafir
mat voința țărilor lor de a ac
ționa pentru întărirea climatu
lui de încredere^ destindere și 
înțelegere reciprocă între toate 
țările și de a contribui astfel la 
crearea condițiilor necesare pen
tru soluționarea progresivă a 
problemelor majore existente în 
Europa.

In ceea ce privește convocarea 
unei conferințe consacrate pro
blemelor securității europene, ei 
apreciază că o asemenea con
ferință necesită o pregătire a- 
tentă și participarea tuturor ță
rilor interesate în scopul de a 
se ajunge la un rezultat pozitiv 
pe calea consolidării păcii în 
Europa. Părțile au exprimat do
rința de a continua schimbul 
de păreri în. această problemă 
și de a sprijini orice inițiativă 
realistă și constructivă în acest 
domeniu.

Subliniind aportul relațiilor 
prietenești româno-turce la e- 
voluția pozitivă a situației în 
Balcani, părțile au scos în evi
dență însemnătatea eforturilor în 
vederea dezvoltării raporturilor 
de bună vecinătate și de înțele
gere reciprocă între statele bal
canice în interesul păcii regio
nale și mondiale.

Convinse că unul din princi
palele obstacole pe calea spre o 
pace durabilă și securitate inter
națională îl constituie continua
rea cursei înarmărilor, părțile 
au evidențiat necesitatea ca toa
te statele să depună eforturi 
pentru realizarea dezarmării 
generale, inclusiv a dezarmării 
nucleare, sub control interna
țional eficace, și s-au pronunțat 
în favoarea oricăror măsuri con
crete și constructive în direcția 
realizării acestui obiectiv.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea rezolvării probleme
lor litigioase și a conflictelor 
internaționale pe căi pașnice.

Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru lichidarea defi
nitivă a discriminării rasiale și 
a vestigiilor colonialismului și 
au reafirmat hotărîrea lor de a 
susține eforturile îndreptate 
spre realizarea acestor obiec
tive.

Cele două părți au evidențiat 
rolul care revine Organizației 
Națiunilor Unite în menținerea 
și salvgardarea păcii și .secu
rității internaționale, subliniind 
necesitatea creșterii eficacității 
acestei Organizații pe baza 
principiilor înscrise în Cartă.

Exprimînd preocuparea lor 
față de diferitele surse de ten
siune și conflicte existente în 
lume, părțile s-au pronunțat 
pentru reglementarea pașnică, 
cît mai curînd posibil, a con
flictului din Vietnam, pe baza 
acordurilor de la Geneva din 
1954, permițînd poporului viet

namez să dispună în mod liber 
de soarta sa. Ele au exprimat 
speranța că tratativele de la 
Paris vor duce la un rezultat 
pozitiv.

Cei doi președinți și-au expri- 
niat îngrijorarea în legătură cu 
intensificarea acțiunilor mili
tare care agravează conflictul 
din Orientul Mijlociu. Părțile 
și-au exprimat dorința ca a- 
ceste acțiuni să înceteze și ca 
eforturile îndreptate spre găsi
rea unei soluții, în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate, din 22 noiembrie 1967, să 
dea cît mai grabnic rezultate și 
să ducă la o pace justă și dura
bilă în regiune.

în cursul convorbirilor, partea 
turcă a făcut o expunere cu 
privire la ultimele evoluții îa 
problema Ciprului. Cei doi pre
ședinți au manifestat preocu
pare față de aceste evoluții și, 
reafirmînd poziția lor în legă
tură cu independența Ciprului, 
au exprimat speranța că situația 
va evolua în mod pozitiv, pe 
calea mijloacelor pașnice, către 
o soluție care să țină seama de 
interesele legitime ale tuturor 
părților interesate.

Cei doi președinți s-au decl?.- 
rat foarte satisfăcuți de rezulta
tele acestei vizite, prima efec
tuată de un președinte al Re
publicii Turcia în Republica So
cialistă România. Vizita a con
stituit o etapă nouă și remarca
bilă în evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie sinceră ro
mâno-turce. Cei doi președinți 
s-au pronunțat în favoarea con
tinuării contactelor dintre oa
menii de stat ai celor două 
țări.

Președintele Cevdet Sunay a 
exprimat vii mulțumiri pentru 
primirea cordială și ospitalitatea 
călduroasă, care i-au fost rezer
vate lui personal, doamnei 
Sunay, precum și personalități
lor care l-au însoțit în tot tim
pul vizitei.

JAMES LOVELL, FRED HAISE Șl JOHN SWIGERT, CEI TREI 
MEMBRI Al ECHIPAJULUI NAVEI SPAȚIALE „APOLLO-13", S-AU 
ÎNAPOIAT VINERI CU BINE PE PLANETA PĂMÎNT DUPĂ O 
AMERIZARE PRECISĂ ÎN OCEANUL PACIFIC. A LUAT ASTFEL 
SFÎRSIT CU SUCCES CEA MAI ............
ISTORIA ASTRONAUTICII".

DRAMATICĂ AVENTURĂ DIN

Președintele Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, și vice
președintele Francisco Augusto Lora, au renunțat joi seara, 
temporar, la exercitarea funcțiilor lor pe durata campaniei elec
torale, s-a anunțat la Santo Domingo.

piedica înapoierea lui Bosch, 
datorită agravării. tensiunii po
litice survenite miercuri după 
ce cotidianul „Ultima Hora" a- 
nunțase că guvernul a cerut au
torităților din. Curacao să nu 
permită decolarea avionului la 
bordul căruia Juan Bosch urma 
să revină la Santo Domingo.

Prerogativele președintelui și 
ale vicepreședintelui au fost a- 
sumate, pe această perioadă, de 
președintele Curții Supreme a 
Republicii Dominicane, Ramon 
Ruiz Tejata.

Retragerea temporară a celor 
două personalități din funcțiile 
pe care le dețin a avut loc în 
conformitate cu prevederile a- 
cordului intervenit miercuri în
tre guvern și partidele de opo
ziție în urma agravării situației 
politice din țară. După cum se 
știe, partidele de opoziție au ho- 
tărît să boicoteze alegerile pre
zidențiale de la 16 mai, dacă 
președintele și vicepreședintele, 
care și-au depus candidaturile 
pentru funcția de șef al statu
lui, nu vor renunța la exercita
rea atribuțiilor lor, pentru a 
permite candidaților tuturor par
tidelor să dispună de condiții 
egale în lupta electorală.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că joi a sosit la Santo Domingo 
fostul președinte al țării, Juan 
Bosch, aflat de trei ani în exil, 
în urma înlăturării sale de la 
putere printr-o lovitură mili
tară de stat. Potrivit relatărilor 
agențiilor de presă, guvernul 
dominican a fost nevoit să re
vină asupra hotărîrii de a îm-

Cerere de rechemare
a ambasadorului

american de la Amman

• ÎN cursul lunii aprilie, a 
fost semnalată o intensificare 
deosebită a activității detașa
mentelor de partizani în regiu
nea nordică a Tailandei. în 
această perioadă, au fost lan
sate numeroase atacuri asupra 
pozițiilor fortificate deținute 
de trupele guvernamentale 
tailandeze și de forțele poliție
nești în provinciile Nakhon 
Phanom, Phisanulok, Loey și 
Petchabun. în cursul luptelor, 
au fost uciși zeci de militari 
din rîndul trupelor guvernu
lui de la Bangkok. Totodată, 
detașamentele partizanilor au 
capturat o importantă canti
tate de armament și muniții.

Guvernul iordanian a cerut 
Statelor Unite să-și recheme am
basadorul din Iordania, relatează 
agenția Associated Press, citind 
surse oficiale din Amman.

Cererea de rechemare a amba
sadorului american de la Amman, 
menționează agenția citată, sm- 
vine la scurt timp după ce, din 
cauza unor puternice demonstrații 
antiamericane din capitala iorda
niană, Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anulat vizita pe care 
urma s-o întreprindă în această 
țară Joseph Sisco, asistent al se
cretarului de stat pentru proble
mele Orientului Apropiat și ale 
Asiei de Sud.

„ZAFRA“: AL
6-LEA MILION
In cadru] campaniei „Zafra 

celor zece milioane", joi au 
fost produse în Cuba ulti
mele cantități din cel de-al 
6-lea milion de tone de za
hăr. La această campanie 
participă, alături de lucră
torii de specialitate, munci
tori. funcționari, reprezen
tanți ai intelectualității, stu- 
denți. Participă, de aseme
nea, brigăzi ale tineretului 
din țările socialiste, printre 
care și din România.

26 OOO KM LA VOLAN
înaltele platouri ale 

Anzilor Cordilieri vor cu
noaște în următoarele 
cîteva săptămîni o anima
ție deosebită. Locuitorii 
satelor situate la 3 000— 
4 000 metri altitudine, gră
nicerii și slujbașii postu
rilor de vamă, obișnuiți 
cu calmul imperturbabil 
al acestor locuri, cu Jeep
urile și caii iuți de mun
te, vor face cunoștință cu 
ultimele realizări ale ce
lor mai cunoscute 
de automobile. 
Leyland, Rolls 
Ford, Porsche, 
meo, Moskvici, 
Volkswagen, Citroen — 
sînt doar o parte a măr
cilor ce și-au anunțat 
participarea la cea mai 
lungă cursă automobilis
tică organizată vreodată -. 
..World Cup Rally 1970 
Wembley — Mexico City".

„Carrera del Mundo", 
cursa lumii, va străbate 
o distanță de 26 000 de 
kilometri plecînd din 
Londra spre Mexico via 
Boulogne, Miinchen, Vie- 
na. Budapesta, Belgrad, 
Sofia, Milano, Lisabona, 
Rio de Janeiro, Monte
video, Buenos Aires, San
tiago de Chile, Ia Paz, 
Lima, Quito, Panama, San 
Jose, Managua, San Sal
vador, Gutemala City.

Cursa organizată de cu
noscutul cotidian britanic 
„Daily Mirror", într-o în
cercare de a dovedi că nu

firme 
British 
Royce, 

AJfa-Ro- 
B.M.W.,

este mai prejos decît con
fratele său „Daily Ex
press", organizatorul ma
ratonului automobilistic 
Londra — Sidney, oferă 
campionilor sportului 
patru roate o șansă 
a-și înscrie numele 
„cea mai grea cursă de 
automobile". Cursa este 
finanțată atît de renumite 
firme constructoare de 
automobile, cît și de re
viste și ziare, departa
mente ministeriale etc. 
întilnim echipaje ce vor 
concura sub culorile pu 
blicațiilor „Paris Match" 
„Daily Telegraph", „Poli 
tica Express", „Woman 
Magazine", precum și re- 
prezentînd Royal Army, 
Automobile Club de 
France, Royal Navy și 
chiar un automobil pilo
tat de reprezentanții unei 
bănci — Midland Bank.

Startul va fi dat de pe 
Wembley, unde cu patru 
ani în urmă s-a desfășu
rat finala ultimului cam
pionat mondial de fotbal. 
La 19 aprilie, de pe „cu
loarele" cunoscutei cate
drale a fotbalului englez, 
vor porni 106 automobi
le... Cite din ele vor rula 
la intrarea stadionului 
„Azteca" din capitala 
Mexicului la 27 mai ?

Rene Cotton, directorul 
sportiv al firmei Citrogn 
n-a ezitat sa declare cursa 
Londra — Mexico „o pro
bă fizică și nervoasă teri-

Cabina de comandă „Odyssey" 
a atins apele oceanului la ora 
20,08 (ora Bucureștiului). la o 
distanță de aproximativ 1 000 km 
sud-est de insula Pago Pago. 
Sute de marinari de la bordul 
port-elicopterului „Iwo Jima", 
aviatori, scafandri autonomi și 
sute de milioane de telespectatori 
din numeroase țări ale lumii au 
fost martorii clipelor finale ale 
acestei călătorii spațiale atît de 
neobișnuite. După extraordinara 
tensiune care a domnit timp de 
patru zile la Centrul de control 
din Houston, un ropot de aplau
ze și urale au salutat înapoierea 
pe Pămînt a lui „Odyssey".

La cîteva clipe după ameriza
re, elicopterele de recuperare 
s-au apropiat de capsula spațială

cabină. Swigert a reușit însă să 
pună în funcțiune un sistem de 
purificare a aerului cu cartușe de 
hidroxid de litiu. Ceva mai tîr- 
ziu echipajul a semnalat noi scă
pări de gaze și numeroase frag
mente metalice provenind din 
modulul de serviciu al cabinei de 
comandă. Ceva mai tîrziu, siste
mele de alarmă păreau să indice 
o pană la una din bateriile elec
trice ale modulului lunar. Noi

care plutea pe apele calme ale 
oceanului. Unul din elicoptere a 
aruncat o barcă de cauciuc în 
care au luat loc astronauții. în 
acest timp, scafandri autonomi de 
pe „Iwo Jima"" au instalat 
„colacul de salvare" al cabinei. 
„Odyssey" a fost transportat de 
un elicopter la bordul navei, 
unde mai înainte fuseseră aduși 
cei trei astronauti. Marea odisee 
a lui „Odyssey" care a ținut 
timp de patru zile întreaga lume 
cu răsuflarea tăiată, luase sfîrșit.

Misiunea „Apollo-13“ a început 
la 11 aprilie, ca un „zbor spațial 
de rutină". înscrierea pe diverse
le orbite și traiectorii s-a efectuat 
normal, fără nici un incident. 
Luni seara, însă, de la Centrul 
spațial Houston s-a anunțat că 
la bordul navei spațiale s-a pro
dus o explozie care i-a lăsat pe 
cei trei astronauți aflați în cabina 
de comandă fără energie electri
că, și cu puține rezerve de oxi
gen și apă. A fost hotărîtă anu
larea misiunii selenare și înce
perea operațiunilor de readucere 
a echipajului pe Pămînt în con
diții de-a dreptul dramatice. O 
succesiune de manevre a plasat 
trenul spațial pe o traiectorie de 
revenire liberă. Situația la bor
dul cabinei s-a stabilizat treptat, 
și de la Centrul de control au 
început să sosească știri încuraja
toare : rezervele de energie elec
trică, apă și oxigen erau suficien
te pentru toată perioada de timp 
ce a mai lămas pînă la ameri
zare.

Marți seara, președintele Nixon 
a anunțat că Statele Unite vor 
primi cu gratitudine asistența 
oricărei țări pentru recuperarea 
echipajului. Din acel moment 
Franța. Anglia, Uniunea Sovieti
că, Italia și numeroase alte țări 
și-au pus la dispoziție unități na
vale și aeriene gata să intervină 
în ajutorul echipajului lui „A- 
pollo-13“. Ajutorul anuntat era 
cu aît mai prețios cu cît încă nu 
se știa cu certitudine unde va a- 
meriza cabina spațială. Vineri, 
numeroase state au suspendat e- 
misiunile radio și comunicațiile 
radiotelcgrafice pentru a degaja 
banda de frecvențe în care se 
făcea legătura între Houston și 
cabina spațială.

Deși traiectoria de revenire era 
bună și manevrele de corectare a 
acesteia au fost îndeplinite cu 
succes, la bordul navei spațiale, 
lipsită de încălzire, cu resurse di
minuate de apă, oxigen și ener
gie electrică, incidentele neplă
cute nu au lipsit. La început au j 
apărut probleme legate de acu-/ 
mularea bioxidului de carbon în/
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emoții: dacă și modulul „îi la
să", cei trei oameni din spațiu 
sînt definitiv pierduți. Dar joi 
dimineața, s-a constatat că defec
țiunea era de fapt la un termo
metru din cabina de comandă. 
Noi manevre și operațiuni com
plicate aveau să permită intrarea 
cu succes a cabinei de comandă 
în. culoarul de siguranță în vede
rea amerizării.

Vineri, toate pregătirile pentru 
amerizare erau încheiate. La bor-

dul cabinei de comandă aparatu
ra funcționa bine. Pe Pămînt, 
fiecare era la postul său. De la 
bordul port-elicopterului „Iwo 
Jima“ se anunțase că în zona a- 
merizării vizibilitatea era bună și 
marea calmă.

Principalele etape ale ameriză
rii s-au succedat normal. La ora 
14,55 a avut loc ultima corecție 
a traiectoriei de revenire a ca
binei spațiale pe Pămînt. Două 
ore mai tîrziu, la 16,23, s-a pro
dus desprinderea și abandonarea 
modulului de serviciu al cabinei 
de comandă, operațiune efectuată 
prin punerea în funcțiune a mo
toarelor modulului lunar. La ora 
18,53 a fost abandonat și mo
dulul lunar. Din „trenul spațial" 
nu a mai rămas decît un singur 
„vagon" — cabina de comandă. 
La ora 19,53. cu o viteză de 
aproximativ 40 000 de kilometri 
pe oră, „Odyssey" a pătruns în 
primele pături ale atmosferei te
restre. Căldura degajată prin 
frecarea cabinei de comandă de 
straturile de aer a atins aproxi
mativ 3 000 grade Celsius. în 
acest moment legăturile radio 
s-au întrerupt pentru trei minu
te. La ora 20,01 a avut loc des
chiderea automată a parașutelor 
de stabilizare. După un minut 
s-au deschis parașutele principale 
care au făcut ca viteza fantasti
că a cabinei spațiale să scadă 
repede pînă la 40 km pe oră.

Ora 20,08 — amerizarea.
Confruntați cu un pericol fără 

precedent. Lovell, Haise, și Swi
gert au demonstrat, într-o cum
plită încleștare cu nemărginirile 
Cosmosului, bărbăție și sînge re
ce, revenind printre semenii lot 
de pe Terra cu aureola marilor 
eroi ai umanității.

TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Statelor Unite ale Americii, RICHARD NIXON, următoarea 
telegramă :

Vă rog să primiți expresia sincerei noastre satisfacții cu 
prilejul înapoierii cu bine pe Pămînt a echipajului navei 
spațiale „Apollo-13“ — James Lowell, Fred Haise și John 
Swigert.

Urmărind cu emoție și totodată cu încredere, alături de 
întreaga lume, situația dramatică prin care a trecut nava, 
am apreciat profund curajul, calmul și îndemînarea cu care 
cutezătorii astronauți au depășit aceste momente grele.

Transmiteți, vă rog, astronauților Lovell, Haise și Swigert, 
întregului personal care a contribuit la reușita acestei ac
țiuni, cele mai bune urări de fericire și succese în serviciul 
progresului științei, al cuceririi de către om a spațiului inter
planetar în scopuri pașnice.

■ t

CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI RO 
MANE, NICOLAE ECOBESCU, LA SESIU
NEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U 

PENTRU EUROPA
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Pietre și cactuși... Un Ford în misiune de recunoaștere pe porțiunea mexicană a 
raliului

• 106 AUTOMOBILE LA STARTUL CURSEI
LONDRA-MEXICO • CINE VA AJUNGE LA FINIȘ ?

bilă". De-a lungul traseu
lui echipajele nu se vor 
putea odihni, deoarece 
ambii componenți aflați 
la bordul mașinii vor tre
bui să urmărească ruta 
lipsită de indicatoare, să 
vegheze la calea pericu
loasă „asfaltată" cu piatră 
spartă și mărginită de 
prăpăstii amenințătoare.

Pentru mașini, raliul va 
fi un adevărat banc de 
încercate, la care suspen
sia, rezistența materiale
lor vor fi supuse tortu
rilor Cordilierilor, ca ni
căieri în lume. Toate vor 
ridica probleme pe par
curs : benzină, hrană, 
hărți rutiere. „Pe porțiu
nea Rio de Janeiro-Lima,

aprecia Cotton, sînt o mie 
de prilejuri ca una din 
două mașini să fie dis
trusă. Cine va ajunge în 
Mexic va putea să spună 
că este un pilot senzațio
nal, ajutat de mecanici 
foarte pricepuți".

I. T.

GENEVA 17. — Coresponde ntul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : în ședința plenară a celei de-a 25-a sesiuni a 
Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, au continuat vi
neri dezbaterile cu privire la programul de lucru pe termen 
lung și organizarea lucrărilor Comisiei. Au participat la dis
cuții delegații Cehoslovaciei, Olandei, Iugoslaviei, Franței, 
Ucrainei, României și Bulgariei.

\
în cuvîntul său, șeful delega

ției române, Nicolae Ecobescu, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne, a subliniat că dezvoltarea 
cooperării între toate statele eu
ropene constituie o premiză 
esențială pentru statornicirea 
păcii și securității în Europa. 
Colaborarea și securitatea euro- 
fjeană, a spus el, ocupă astăzi, 
a un sfert de veac de la ter

minarea celui de-al doilea război 
mondial, un loc de prim rang 
între problemele majore ce preo
cupă omenirea. Aceasta reflectă 
năzuința popoarelor de a trăi în 
pace și bună înțelegere, de a-și 
vedea garantată existența și mun
ca dedicată progresului și bună
stării. Răspunsuri eficiente și 
viabile la problemele importante 
ale Europei trebuie căutate ex
clusiv prin cai și mijloace pașni
ce, pe temeiul principiilor înscri
se în Carta Națiunilor Unite, a 
căror respectare și aplicare ri
guroasă în raporturile dintre toa
te statele oferă chezășia unei păci 
și securități trainice.

Scoțînd în evidență importanța 
pe care o acordă guvernul român 
realizării securității europene și 
eforturile sale în această privință, 
vorbitorul a menționat interde
pendența dintre dezvoltarea coo
perării bilaterale și multilaterale 
și promovarea unui climat sănă
tos de destindere și înțelegere. 
Cooperarea — a spus el — se 
cere, de aceea, încurajată, extin
să și diversificată prin eforturile 
perseverente ale tuturor statelor. 
Totodată, folosirea de către fie
care stat a avantajelor cooperării 
este întărită de conștiința faptu
lui că nici un mecanism interna
țional nu se poate substitui atri
butelor sale suverane în elabo
rarea propriei politici de dezvol
tare și răspundere ce-i revine în 
înfăptuirea acestei politici. Ce-

rința fundamentală a relațiilor 
de colaborare rezidă în respec
tarea de către parteneri a princi
piilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

Șeful delegației române s-a re
ferit apoi la contribuția valoroa
să a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa — singurul orga
nism general european — în pro
movarea înțelegerii și apropierii 
între țările membre, a colaborării 
lor fructuoase. Relevînd că acest 
organism trebuie să joace un rol 
crescînd în stimularea și adîn- 
cirea raporturilor între toate sta
tele europene, N. Ecobescu a 
vorbit despre necesitatea de a se 
da un impuls viguros activități
lor comisiei și eforturilor de 
adaptare a acestora la exigențele 
actuale ale relațiilor dintre țările 
continentului și de a asigura uni
versalitatea deplină a acestui or
ganism prin participarea R. D. 
Germane.

Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din 
Senatul american, a chemat 
Administrația să respingă 
cererea de asistență militară 
adresată S.U.A. de noul re
gim din Cambodgia. „Calea 
ieșirii Statelor Unite din Vi
etnam nu trece prin livrarea 
de arme ori prin orice altă 
implicare în această extin
dere a tragediei indochineze 
asupra Cambodgiei", a decla
rat Mike Mansfield în Senat. 
El a arătat că autoritățile 
de la Pnom Penh întîmpină 
deja probleme serioase, și 
Statele Unite nu trebuie să 
acționeze pentru salvarea 
lor.
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